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Hallo allemaal, 
 
Alles is weer volop in bloei. Na een periode van nog wat nachtvorst, is het nu 
toch echt lente. 
Bomen worden prachtig groen, bloemen bloeien. En langzaam gaat ook de 
temperatuur wat omhoog.  
 
Een aantal heerlijk dagen hebben we inmiddels al gehad, met hopelijk nog 
heel veel in het verschiet.  
 
Deze Waskemare staat weer vol met nieuwtjes uit ons mooie dorp en omge-
ving. Veel plezier met het lezen ervan. 
 
Groetjes, 
Gerda Krijgsman  
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Bij mooi weer elke vrijdag en zaterdag terras  

open van 16.00-20.00 uur 
 
Juni : 
19  Trappen en happen opgave voor 10 juni bij Janny 
 
Juli : 
2  Open café 
3  Whiskey proeverij verzorgd door Cees Prins opgave voor 26 juni 
 
Augustus: 
6  Geen open café i.v.m. zomervakantie 
 
September: 
3  Walking dinner i.p.v. open café  
11  Ringsteken 
 
Oktober: 
1  Open café 
10 Rooie Rinus & Pédaalemmer  (in volgende Waskemare meer) 
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 

1. Ouderensoos en klaverjassen 
 Hopelijk kunnen we in augustus of september weer starten met deze 
 fijne samenkomsten.  
2. Knutselmiddag 
 De laatste knutselmiddag heeft helaas niet plaats kunnen vinden. Er 
 moesten zoveel kinderen in quarantaine dat het geen zin had om te 
 gaan knutselen. De knutselmiddag zal vanaf nu vanuit de Boeken-
 beam georganiseerd worden. Helaas voor het dorpshuis, het was zo 
 leuk met die freubelende kids. Maar het belangrijkste is dat er in het 
 dorp geknutseld kan worden! 
3. Fietstocht Koningsdag 27 april  
 Griet en Tinie hadden een erg leuke tocht uitgezet. Voor de kinderen 
 was er onderweg volop vertier. De uitslag en antwoorden vind je ver
 derop in de Waskemare. Helaas was er geen gezellige afsluiting in het 
 Dorpshuis. Dus antwoorden en belevenissen konden niet gedeeld wor
 den. Toch anders hè, zo met die afstand! Maar goed het was corona
 proof en het kon op deze manier toch doorgang vinden. Bedankt Griet 
 en Tinie! En bedankt familie van Rhoon uit Donkerbroek. Zij hadden 
 hun mooie tuin beschikbaar gesteld voor de pitstop. Al met al een erg 
 geslaagde fietstocht en met 60 deelnemers ook nog een record aan 
 deelnemers van de laatste 5 jaar en dat in deze coronatijd. 
4. Opening Speelplek voor kinderen op 28 mei 
 Ja finally de speelplek is klaar. De opening willen we samen vieren op 
 28 mei om 18.00 uur. Kom gerust kijken. We willen er een vrolijke hap-
 pening van maken! Hierbij willen we alle mensen bedanken die aan dit 
 project hebben meegewerkt, toppers! Jelle Huitema heeft aangegeven 
 het onderhoud van de speelplek op zich te nemen. Super. 
5. Open café 
 Met meer versoepelingen in het vooruitzicht hopelijk snel weer los. 
6. Whisky proeverij 
 Op 3 juli zal Cees Prins jullie wegwijs maken in de whisky wereld. Hij 
 zal op een leuke manier de whiskey laten proeven. Geef je snel op, 
 maar in elk geval voor 26 juni.  
7. Open terras, ja net even anders dan open café 
 Houdt social media in de gaten en als de lichtbak “open” aan
 geeft  (aan de zijkant van het Dorpshuis), dan is het terras open en 
 ben je van harte welkom!! Op verzoek kunnen we voor een groep 
 vrienden/ familie of sportvrienden etc. ook altijd extra open gaan. Doe 
 dan even een belletje of appje naar Janny. 
8. Trappen en happen 
 Zaterdag 19 juni willen we weer een leuke route fietsen met diverse 
 lekkernijen onderweg. Geef je voor 10 juni op bij Janny. 
9.  Walking dinner 
 Yes 3 september gaan we weer gezellig wandelen, kletsen, kennis 
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 maken en eten. Noteer het in je agenda, zo loop je dit mooie eve-
 nement niet mis..  
10. Waskemeer.nl 
 Zie ook www.waskemeer.nl voor info over het Dorpshuis en  
 de agenda.  
11. Corona 
 Blijf voorzichtig en let op elkaar. Geef elkaar aandacht waar het nodig, 
 en mogelijk is. 
 

Contactgegevens ’t Ald leger  
Coördinator: Janny van der Veen 
Tel: 06-30776188  
E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
     
Lieve groet en stay safe!! 

***19 juni trappen en happen*** 
 
Lekker fietsen (trappen)  en onderweg gezellig eten 
(happen). Aanvang 17.00 uur dorpshuis.  

(aanvang kan veranderen i.v.m Rivm regels) 
 

Gezellig met een grote groep mensen, op verschillende verrassende plekken 
aan tafel schuiven. 
 

Met het toetje bij het Dorpshuis ’t Ald leger. 
Kosten € 12,- consumpties voor eigen rekening. 
Opgave voor 10 juni bij 
dorpshuiswaskemeer@gmail.com of  
Janny 06-30776188  

***Whisky proeverij o.l.v. Cees Prins*** 
 
 

3 juli op het terras van Dorpshuis ’t Ald leger 
Aanvang 17.00 uur  
Opgave voor 26 juni 

(dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
of via Janny 06-30776188) 

 

http://www.waskemeer.nl
mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
mailto:Dorpshuiswaskemeer@gmail.com
mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 

Beste Dorpsgenoten,  
 

Inmiddels is de maand mei aangebroken. Normaliter is mei de 
maand waarin de allesbeslissende periodes aanbreken in de 
competities. Dit jaar is alles anders en kan er momenteel alleen 
getraind worden. Voor de senioren is inmiddels duidelijk geworden dat er dit 
seizoen geen wedstrijden meer gespeeld zullen gaan worden binnen de zo-
genaamde regio-cup. De regio-cup is een initiatief van de KNVB die uit regi-
onale competities zou bestaan. Helaas laten de om-
standigheden het niet toe om met deze competitie te 
starten. Voor de jeugd is het op dit moment nog on-
duidelijk of deze competitie nog hervat zal gaan wor-
den. Ondanks deze onzekerheid zitten we als vereni-
ging tijdens deze periode niet stil! Zo is het tweede 
veld en trainingsveld inmiddels ingezaaid en komt 
langzaam maar zeker het eerste gras boven! Daar-
naast zijn er de afgelopen tijd weer de nodige klussen 
uitgevoerd om het sportpark weer spik en span te 
maken. Ook op spelersvlak is er nieuws te vermel-
den. Henri de Graaf komt namelijk het eerste elftal 
versterken. Henri (35) maakte 12 seizoenen lang fu-
rore bij één van Nederlands meest roemruchte ama-
teurclubs, IJsselmeervogels uit Spakenburg. Vijfmaal 
werd De Graaf met de roodhemden kampioen in 
hoofd-, topklasse en de derde divisie. Daarnaast werd 
hij driemaal algeheel landskampioen voor de ama-
teurs (2006, 2010 en 2012) en won hij twee Super-
cups. Via diens nieuwe werkgever is de Graaf in con-
tact gekomen met Waskemeer en ziet het helemaal zitten om straks voor 
onze club uit te komen. Als vereniging zijn we natuurlijk zeer verheugd met 
deze kwaliteitsinjectie en hopen we op veel sportieve hoogtepunten!  
 

Alhoewel er voor onze jeugdteams nog onduidelijk is of de regio-cup door-
gang kan vinden staan er sowieso weer enkele activiteiten gepland. In de 
weekenden van 22 en 29 mei staan er namelijk onderlinge toernooien op het 
programma op ons sportpark en daarnaast zal op zaterdag 12 juni de sei-
zoensafsluiting plaatsvinden. Twijfel je nog of je wilt gaan voetballen? Dan 
ben je bij deze activiteiten van harte welkom om te kijken of voetbal iets voor 
je is! Ook kan je vrijblijvend meetrainen met je vriendjes/vriendinnetjes op 
een reguliere trainingsavond. Opgave vooraf is hierbij niet nodig. Voor vra-
gen over meetrainen of de mogelijkheden voor een lidmaatschap kan con-
tact opgenomen worden met Joost van Burgsteden (06-49712288 / 
joost_burgsteden@hotmail.com).  
Geslaagde open training op zonnig sportpark 't Ald Leger 
Zaterdag 17 april stond er een open training op het programma op sportpark 
't Ald Leger. Deze training was bedoeld voor jeugdleden en jeugd die op dit 
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moment nog niet op voetbal zit. Voor 
de eerste groep was het een mooi mo-
ment om op zaterdag een balletje te 
trappen terwijl de tweede groep op 
deze wijze op een laagdrempelige ma-
nier ervaring kon opdoen met het voet-
balspel. Onder een stralende voor-
jaarszon werkten de aanwezige spe-
lers in twee leeftijdsgroepen hun trai-
ning af. Het eerste gedeelte van de 
training bestond uit een parcours 
waarbij meerdere oefeningen werden 
afgewerkt. Hierbij werden de voetbal-

skills van de spelers getest met o.a. een gatendoek en enkele techniekoefe-
ningen. Na de pauze werd er een partijvorm gespeeld als afsluiting van de 
training. Als vereniging kijken we terug op een geslaagde open training met 
een mooie opkomst waarbij de weersgoden ons goedgezind waren! 
 

Feestelijke oranjespelen op Koningsdag 
27 april was het weer tijd voor Koningsdag. De koninklijke familie bracht hier-
bij een bezoek aan Eindhoven, maar ook in Waskemeer was er traditiege-
trouw weer voldoende te beleven. Zo organiseerde onze vereniging oranje-
spelen voor de jeugd uit Waskemeer en omstreken. Verspreid over de mid-
dag waren en ruim 60 actievelingen te vinden op ons sportpark wat natuurlijk 
een fantastische opkomst is! Rond 13:30 druppelden de eerste deelnemers 
binnen op sportpark ’t Ald Leger, waarbij velen voorzien waren van een fees-
telijke oranje uitdossing. Om 14:00 werden de oranjespelen officieel afge-
trapt voor de jeugd t/m 12 jaar. De vijftien aanwezige kabouters konden zich 
uitleven op het kabouterparcours en 
konden hier naar hartenlust hun 
energie kwijt. De overige deelnemers 
hadden vijf uitdagende oefeningen 
op het programma. Hierbij werd ge-
rouleerd tussen voetbalbowlen, een 
gatendoek, 1-op-1 duels, een preci-
sie schietoefening en penaltyschie-
ten. Na een korte pauze met ranja en 
wat lekkers was het tijd voor een 
onderling toernooi. Het ging er hierbij 
fanatiek aan toe en er ontsponnen 
zich mooie en spannende duels! Om 
15:30 was er een wisseling van de wacht want toen maakte de jeugd van 13 
t/m 18 jaar haar opwachting. Zij speelden een onderling toernooi en hebben 
zich hiermee anderhalf uur in het zweet gewerkt. 
 

Al met al kijken we als vereniging terug op een geslaagde en gezellige Ko-
ningsdag op sportpark ’t Ald Leger. De weersomstandigheden waren fantas-
tisch want de gehele dag stond de zon hoog aan de hemel. Bij deze willen 
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we alle vrijwilligers bedanken voor de ondersteuning. En daarnaast een uiter-
aard een bedankje aan alle deelnemers voor hun komst en enthousiasme!  
 

Poiesz Jeugdsponsoractie levert fantastisch eindbedrag op 
In de vorige editie van de Waskemare was al te lezen dat de Poiesz Jeugd-
sponsoractie ten einde gekomen is. Inmiddels is ook de eindopbrengst be-
kend. De actie heeft onze vereniging dit jaar €1065,- opgeleverd! Een fantas-
tisch bedrag en een zeer gewaardeerd steuntje in de rug. Bij deze willen we 
een ieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen en ons heeft onder-
steund tijdens deze actie heel hartelijk bedanken! Daarnaast willen we via 
deze weg ook Poiesz supermarkten bedanken voor het feit dat we mochten 
deelnemen aan de Jeugdsponsoractie. Volgend jaar hopen we weer van de 
partij te mogen zijn! 

***Waskemeer krijgt glasvezel*** 
 
De nieuwe actie om toch een glasvezelnetwerk voor de bewoners en 
bedrijven van de dorpen in Ooststellingwerf, en dus in Waskemeer, aan 
te leggen is geslaagd: er zijn genoeg aanmeldingen, dus Waskemeer 
krijgt glasvezel. De actie blijft echter nog even doorlopen: gegadigden 
kunnen zich aanmelden tot en met 26 mei 
 

De lokale wervingsactie verliep samen met de lokale verenigingen dorpshuis 
‘t Âld leger, VV Waskemeer en SVW Waskemeer. Voor iedere nieuwe in-
schrijving wordt er 50 euro* evenredig verdeeld onder deze drie verenigin-
gen.  
 

Momenteel staat die teller nu op 600 euro. Het is nog tot en met 26 mei mo-
gelijk om u via de actie aan te melden voor glasvezel, dus dit bedrag kan nog 
oplopen. Door u aan te melden voor glasvezel, steunt u dus ook meteen de-
ze lokale verenigingen. Meer informatie en aanmelden via: 
www.waskemeer.nl/glasvezel. 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
Schoolvoetbal een leuke beleving! 
Schoolvoetbal van 2021 was een beetje anders dan 
anders. Bijvoorbeeld door corona konden we niet 
met allen bijeen komen maar was het online. Toch 
was het een knaller en ook dit jaar is er een 
welverdiende winnaar gekomen. De Paadwizer in 
Waskemeer! Er waren blunder momenten bij 
iedereen en toch deden we het in samenwerking. 
Schoolvoetbal organisatie 2021 hartelijk dank dat we 
konden deelnemen. 
 

Hoe ging het in zijn werk? 
We kregen elke week een filmpje toegestuurd met een opdracht.  
En die opdracht moesten we in die week naar de organisatie sturen.  
We kregen in totaal 3 filmpjes toegestuurd met een opdracht en we  
hadden ook nog 3 bonusopdrachten en daarmee kon je extra punten 
verdienen. Elke week zagen we allemaal de tussenstand met hoe ver we 
stonden. En de laatste dag moesten we een voetbalquiz  doen van 
schoolvoetbal en daarmee stonden we eerste, want we  hadden alles goed! 

Geschreven door Chayenne en Sanne-fleur. 
 

Herdenking Meester van Hasselt 
Meester van Hasselt herdenken we altijd op 13 april, 
omdat dat de datum is dat Ooststellingwerf bevrijd 
werd. Er hangt een plaquette in de hal van onze 
school. Hier hebben de kinderen van groep 7 en 8 
een bloemstuk neergelegd nadat Alledien Vos het 
heftige verhaal over het leven van de 
Joodse hoofdmeester van Waskemeer aan de 
kinderen heeft verteld.  
In een stille tocht liepen we vervolgens met alle 
leerlingen van school naar het huis waar meester van 
Hasselt heeft gewoond. Hier ligt een stroffelsteen in 

de stoep. Twee leerlingen van groep7/8 hebben een gedicht voorgelezen. 
Alle kinderen hebben een wit steentje neergelegd. 
 

Even voorstellen | Juf Janne 
Mijn naam is Janne de Jong. De aankomende tijd ben ik elke donderdag en 
vrijdag te vinden in groep 1 en 2 als stagiair. Graag stel ik mij even voor: Ik 
ben 20 jaar oud en kom uit Rottevalle. Mijn grote hobby is paardrijden. Op 
zondag vind ik het heerlijk om een ritje door de bossen te maken. Ik zit 
momenteel in het tweede jaar van de opleiding onderwijsassistent. Deze 
opleiding volg ik aan de ROC Friese Poort in Drachten. Na het behalen van 
mijn detailhandel diploma heb ik toch gekozen om mijn droom achterna te 
gaan en te kiezen voor het onderwijs. Tot nu toe ben ik ontzettend blij met 
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mijn keuze en volg ik mijn stages met veel plezier. 
Ook ben ik elke maandag te vinden op een 
basisschool in Oudega. Ik kijk uit naar de komende 
tijd op de Paadwizer. 
Koningsspelen 
Door het stijgende aantal besmettingen gingen de 
koningspelen voor groep 3 t/m 8 op het 
sportcomplex van VV Waskemeer  helaas niet 
door. De kinderen hebben op school een leuke,  
sportieve en feestelijke ochtend gehad. 

  **Rijbewijskeuringen CBR in Makkinga** 
 

Makkinga - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is no-
dig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/
D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts 
moet bezoeken van het CBR. 
 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorps-
huis Makkinga op zaterdag 5 juni en zaterdag 17 juli medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs.  
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 65,00. 
Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantoor-
uren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 
 

De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden 
voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch 
gekeurd moet worden. De eerste stap is het kopen en invullen van een Ge-
zondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of 
App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de 
meeste gemeenten of via RegelZorg. Deze vragenlijst over uw eigen gezond-
heid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt 
u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet 
invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. De 
artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. 
Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het 
CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regel-
zorg. 
Coulanceregeling EU voor alle rijbewijshouders 
Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw rijbewijs 
is in de hele EU nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs. 
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich tijdig 
laat informeren en u zich goed voorbereidt op de keuring zult u geen gebruik 
hoeven maken van deze regeling. 

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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***Verslagje: Fietstocht 2021*** 
 
Een goeie 60 fietsers zijn op de trappers geweest voor de fiets-
tocht op Koningsdag.  
Het weer zat gelukkig mee, alleen de wind was soms nog wel 
eens lastig voor sommigen.  
Maar al met al, een zeer geslaagde fietstocht! Dik tevreden. Ook over de ant-
woorden/oplossingen was niks op aan te merken. Een 5-tal mensen wisten 
zelfs de score van de strafpunten op 0 te houden! Echt knap!! Er waren 
slechts 6 fietsers met een laagste score van -4 punten. Op zich ook nog best 
wel goed te noemen.  
 

Tja en wie zit er van deze 5 mensen het dichtst bij de raadvraag, want dát is 
dan de oplossing, om op een 1

ste
, 2

de
 en 3

de
 plaats te komen…….. 

Maar eerst een paar kleine “instinkers”, die jullie onderweg zijn tegengeko-
men.  
* Vanaf het Dorpshuis ging het richting Blauwe Bos, onderweg werd 
 gevraagd om Charles en Harry te zoeken.  
 Charles stond echter met William op de foto, maar even daarna stond 
 Harry Potter op een foto. Charles en Harry gezien dus.  
 De letters F en O waren goed.  
* Op de Schansdijk keek men uit naar een “anderhalf gat”. 
 Halve gaten bestaan niet. Net zoals dhr. en mevr. Veenstra (die an
 ders altijd de tocht uitzetten) ooit eens zeiden….”je bent ook niet een 
 béétje zwanger. Het is zo, of het is niet zo”. Dus deze instinker was 
 eerlijk “gejat” van jaren geleden.  
 Letter U was goed. 
* Op de Pegge stond een foto met 4 pijlers waarvan 3 primaire gekleur-
 de pijlers. Echter stond er op het papier te lezen, dat we moesten zoe
 ken naar “peilers”.  
 Letters E en L waren goed. 
* Vlak voor we het bos ingingen, moesten we afslaan vóór 2 witte man
 netjes.  De mannetjes waren zwart, op een wit bordje. 
 Letters E en T waren correct.  
* Aan het eind van de fietstocht stond nog de letter T 
 Deze stond helaas aan de linkerkant en niet zoals bovenaan het pa
 pier stond te lezen; “Alle punten staan rechts van het pad of de weg”.  
 Letter T was fout.  
Nu de puzzels.  
*  E OE O OOI O EE EEE A IJ O OEIE  
   De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Was het 
 juiste spreekwoord. 
* De foto van het bruggetje, is het bruggetje tussen de Leidijk en de  
 Biskop. 
*  De uitkomst van de som; truien, broeken en handen was: 2 
*  Geen brokken, maar blokken; zoek het juiste blok. Oplossing was blok 
 B. 



 
 
 
 
 
 
Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk 
 
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij 
stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden 
brengt heel veel emotie met zich mee. 
 
Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moeten er in korte tijd 
veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige 
wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden. 
Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden,  
die taak op zich.  
Omdat ieder mens uniek is, en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart rege-
len altijd maatwerk. 
Eén en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de  
nabestaanden. 
 
Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op 
de te maken uitvaartkosten. 
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een le-
denvergoeding. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te mel-
den. 
 
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of 
informatie over bijverzekeren 
kunt u contact opnemen met; 
 
● mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 06-51021303  
● dhr. E. Huurman (voorzitter), tel. 06-21863286   
● via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl, 
● voor meer info kijk op www.uitvaarthaulerwijk.nl  
 

Leden kunnen bij een sterfgeval DAG en NACHT contact opnemen 
met onze uitvaartverzorgsters; 

 
Aline de Graaf  tel. 06-402 575 99  

of 
Coby Kuiper  tel. 06-191 870 86  
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Afvalkalender Waskemeer  Juni 2021 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  1,15,29 grijs 08, 22 groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 1,15,29 grijs 09, 23 groen 
Alle overigen   1,15,29 grijs 08, 22 groen 
 
Oud papier:   18 Juni 
NA, NB, NV, NW, NX:  24 Juni 

*  Welk woord komt er op de stippen te staan; ……..KAST en 
 HALS…….. was het woord; KETTING. 
 

Rest ons jullie nog het antwoord van de RAADVRAAG te onthullen.  
Het pakketje bij de PITSTOP was 2788 gram.  
Het dichtstbij zat…….MELLE STOKER.  
Melle, van harte gefeliciteerd! Het pakketje wordt bij je thuisbezorgd, of is 
inmiddels al in je bezit.  
 

Nu de uitslag van de Fietstocht; 
 

   1
ste

 is geworden; Renske Pries 
   2

de
 is geworden; Catasja Wagenaar 

   3
de

 is geworden; Jan Wagenaar 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Wij hebben deze fietstocht met heel veel plezier mogen 
maken.  

 
Dank voor alle complimenten en wie weet tot een volgende 
keer!  
 

Groet; Tinie vd Meer en Griet Koopmans. 

***CSG Liudger in Waskemeer krijgt nieuwe directeur*** 

In de Ooststellingwerver lazen wij dat de huidige directeur van CSG Liudger 
in Waskemeer de heer Wilbrink per 1 augustus met pensioen gaat en wordt 

opgevolgd door de heer Schuurman. 

De heer Schuurman werkt nu als teamleider basis/kader bovenbouw op CSG 
Liudger locatie Splitting in Drachten. 

Wij wensen hem een goede tijd toe in Waskemeer. 
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In de vorige Waskemare stond onderstaande puzzel, hier zie je de antwoor-
den. 
Helaas was er maar 1 puzzelaar die de oplossing durfde in te leveren. 
Deze inzender is dus eerste geworden!! Gefeliciteerd Fam. G. van dijk  
 

Maar ach, er zijn vast meer mensen die er even voor zijn gaan zitten daarom 
hier de oh ja… 
 

1. Er lag een varken te water, ik denk dat die boer nu naar zijn Zwijndrecht. 
2. Gommen is een woord met twee Emmen 
3. Dit is geen regenen meer dit is Gieten 
4. Die familie heeft de laatste tijd met grote moeilijkheden te Kampen 
5. Ik snap niet dat daar ingebroken is met al die nieuwe Sloten 
6. Die aannemer bouwt alleen maar Huizen 
7. Ze had veel jeuk van die Muggenbeet 
8. Wat een muziek instrumenten liggen daar! Er is echter maar één 
 Hoorn bij. 
9. In onze vakantie moesten we zelf water Putten 
10. Er zijn vele wegen die naar Rome Leiden 
11. Dit is niet vies, dit is echt Goor 
12. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door 
 zijn Bodegraven 
13. Ik kan er geen vijf hebben, ik kan er slechts Driebergen 
14. Els was niet uitgenodigd voor dat feestje, maar denk maar niet dat 15.
 het Elspeet 
15. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij Utrecht 
16. Het water is hier erg schoon, de toeristen zeggen altijd wat een 
 Schoonebeek 
17. Wat schrokken we van dat grote Beesd/Monster 
18. In het bos zagen we een massa Dieren 
19. Als mijn fiets stuk is Lopik 
20. In het parlement zitten aardig wat Kopstukken 
21. In de winter zit er toch een Koudehoek in die kamer. 
22. Ze hoeft maar even in de zon te liggen en Bruinisse 
23. Hij zit altijd achter zijn boeken, hij is een echt Leermens 
24. We zijn altijd erg goed met de Buren 
25. De grote rivieren zijn veel beter bevaarbaar dan een Beek/
 Stadskanaal 
26. Ik houdt niet zo van jenever, geef mij maar Eenrum 
27. We moeten die Assen/Sloten nodig smeren. 
28. Als het water wordt verbreed komt er ook een Nieuwebrug/Sluis 
29. Als ik ga vissen, neem ik als aas Wormen 
30. Ik spring nooit in de buurt van tuinen”, zei de parachutist, 
       want ik ben bang dat ik in de Rozendaal/Bloemendaal 

Puzzel Mei : 
Hersenkraker de uitslag.  
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Ook voor juni hebben we een puzzel. Je kan dit alleen invullen, maar ook 
gezellig met een groepje. Succes!  
 

Tussen de gegeven woorden moet een nieuw woord worden ingevuld, dat 
zowel met het eerste als met het tweede woord een nieuw woord vormt. 
 

Je mag maar één antwoord invullen. 
Voorbeeld: na…….sen “men“ kan er tussen. Je krijgt dan namen en mensen. 
 
Veel Succes!!  
En we zijn benieuwd naar de inzendingen!! 
 
 

  1.  ziek……rag   16. loop…...schap 
  2.  ar……. eren   17. per…...ieren 
  3.  olie….. eet   18. regel…...regel 
  4.  klem….ladder  19. geld…...ram 
  5.  oer……ezel   20. heel…...hier 
  6.  heer…..zegger  21. rot…...roman 
  7.  ijs……..knecht  22. piano…...houder 
  8.  hak……eggen  23. rug…...mes 
  9.  huis……tuig   24. boter…...ster 
  10 munt…..goed  25. ja…...lustig 
  11.  spaar…..sierlijk  26. land…...kamer 
  12.  af………gebrek  27. pon…...del 
  13.  gaten…..kunde  28. letter…...bewoner 
  14.  heen…...biljet  29. kruis…...list 
  15.  rust……gebrek  30. bas…...aar 
 
 

 

 Inleveren bij Annika de Jong  
 (ook al heb je lang niet alle antwoorden gewoon inleveren) 

 Adres: Feikemaweg 12 
 Email adres: waskemare@gmail.com  

 Of per app: 0630776188 Inleveren t/m: 15 juni 2021 
  

De oplossing van deze puzzel vind je in de volgende Waskemare.  

Puzzel Juni: 
Hersenkraker  

mailto:waskemare@gmail.com


Kopij het liefst op e-mail in word en Arial 10.0 naar: 

waskemare@gmail.com 
Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris 
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**Oudere fietsers welkom op  
de Doortraptestdagen!** 

 
Vorig jaar maakte de Fietsschool van de Fietsers-
bond al 23 Doortraproutes (zie Doortrappen.frl). Nu zijn er weer verse test-
Doortraproutes. Deze 9 nieuwe routes kunnen individueel gefietst worden, 
maar ook op de speciale Doortraptestdagen. 
 

De Doortraptestdagen: 
 

 Donderdag 27 mei: route Drogeham en Gerkesklooster  

 Maandag 31 mei: route Veenwouden/Oentsjerk 

 Dinsdag 8 juni: route Vlieland 

 Donderdag 10 juni: route Gorredijk 

 Maandag 14 juni: route Appelscha 

 Woensdag 16 juni: route Ameland 

 Woensdag 23 juni: route Warns 
 

Op deze dagen staan op een locatie langs de route fietsdocenten van de 
Fietsschool en een buurtsportcoach van de betreffende gemeente. Op deze 
locatie kunnen testfietsers een beoordelingsformulier invullen en eventueel 
toelichten. Er staat iets te drinken klaar en u kunt van gedachten wisselen 
over veilig fietsen. 
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over rede-
lijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Door-
traproutes horen bij het landelijke programma Doortrappen, een overheids-
campagne om mensen zo lang mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot 
je 100ste. 
Wilt u meedoen met de Doortraptestdag, stuur dan een mailtje met de 
plaatsnaam naar Fietsschool@Fietsersbond.nl  
 

Op eigen gelegenheid 
Mensen kunnen ook op eigen gelegenheid de nieuwe routes testen. Geïnte-
resseerden kunnen daarvoor een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl. 
Vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt 
daarbij een link naar een korte enquête over de route. 
Doortraproutes en de Doortraptestdagen worden gemaakt in opdracht van 
het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROF) en de Friese gemeenten, 
als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen. 

mailto:Fietsschool@Fietsersbond.nl






32 



33 

**Tijdelijke Ondersteuning  
Noodzakelijke Kosten (TONK)** 

 
Is uw inkomen gedaald en kunt u door de co-
ronamaatregelen noodzakelijke kosten als woon-
kosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK is geld van de gemeente voor 
als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen én u hier-
door problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om 
de huur of de hypotheek, en de kosten van elektriciteit, gas en water. De 
TONK kan worden aangevraagd door zowel ondernemers als inwoners die 
door de coronacrisis bijvoorbeeld in de WW of in de bijstand zijn gekomen. 
Dit geldt ook voor tweeverdieners waarvan een partner door corona geen 
inkomsten meer heeft. 
 
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals 
een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. 
Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze 
regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt 
u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een 
Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn. 
De maximale vergoeding van de TONK-uitkering is € 3000,- ,en is afhankelijk 
van de hoogte van de woonkosten, inkomen en de eventuele draagkracht.  
 
Kijk voor de voorwaarden, meer informatie over de TONK en het aanvraag-
formulier op www.ooststellingwerf.nl/tonk.  

**Oud ijzer actie RV DEO en PC  
de Ponyvriendjes** 

 
Zaterdag 19 juni houden wij, RV DEO en PC de Pony-
vriendjes, onze oud ijzer actie in Waskemeer.  
Met deze extra inkomsten kunnen we o.a. onze buitenbak 
en springmaterialen onderhouden. 
 
Wilt u uw oud ijzer voor 9:00 uur aan de weg zetten? Dan komen wij het 
graag ophalen. Is dit niet mogelijk of wilt u graag dat we aan de deur komen, 

wilt u ons dan bellen, dan komen we sowieso! 
 
U kunt dan contact opnemen met Tinie van der 

Meer (06 54986491) 
 

http://www.ooststellingwerf.nl/tonk
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Een vrolijk open klooster  
Maria ter Claesze 

"Pleats fan ienichheid" 
Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting 

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu † (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit 

Uganda) 

 

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur 
     Avondgebed/Completen: werkdagen om 21.00-21.15uur 
                        en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open. 
 
GASTENACCOMODATIE:  kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen 

SHOP:    Promotie van Jacobschaap artikelen: puur  
    natuur, we  verkopen grijze en antraciet kleurige 
    breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren 
    p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide 
    artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). 
    Jam, honing, kruiden. 
 

LOOP GERUST AAN. 

Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, 
maar iedereen is alle dagen welkom 

Jansenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel: 0516-577292 

**Aankondiging Wandelchallenge Oosterwolde** 
 
In de maand mei kan iedereen meedoen aan de Wandelchallenge. Deze 
wandelchallenge wordt in samenwerking met Scala Buurtsport en CIOS Hee-
renveen georganiseerd. De Wandelchallenge is een wandelroute door heel 
Oosterwolde. 
 
Wil jij ook (weer) fit worden en een leuke prijs winnen, gesponsord door be-
drijven uit Oosterwolde?  
Doe dan vanaf 1 mei mee aan deze wandelchallenge!  
De challenge is voor alle inwoners uit (omgeving) Oosterwolde vanaf 18 jaar. 
Deelnemers onder de 18 jaar kunnen ook meelopen onder begeleiding van 
een ouder. Deelname is gratis! 
 
De wandelingen zijn verspreid door heel Oosterwol-
de en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau mee-
doen. De wandelingen zijn uit te voeren middels het 
scannen van een QR-code die binnenkort wordt ver-
spreid op verschillende plaatsen in Oosterwolde.  
 
Kom alvast in de sfeer via het scannen van bijgaan-
de QR-code: 
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***Even voorstellen: de bestuursleden van  
Plaatselijk Belang D.E.S.*** 

 
Sinds maart 2021 bestaat het bestuur van Plaatselijk Belang 
Door Eendracht Sterk (DES) uit 7 personen. De oproep die wij 
in het voorjaar deden heeft zijn vruchten afgeworpen. Het 

deels nieuwe bestuur stelt zich graag even voor.  
Gerbert ten Hoor 
Mijn naam is Gerbert ten Hoor. Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn 
vrouw Sybrigje en onze 2 kinderen aan de Bakkeveensterweg 12 in Waske-
meer. Sinds mijn geboorte al woonachtig in het prachtige Waskemeer, eerst 
aan de Kruisweg bij de kalvermesterij, later op de Fenne. Een klein uitstapje 
gemaakt naar Wijnjewoude waar ik ben gaan samenwonen met Sybrigje. Na 
een half jaartje een huisje gevonden in Waskemeer aan de Wijndelsweg en 
inmiddels wonen we 8 jaar aan de Bakkeveensterweg. In mijn dagelijks leven 
ben ik werkzaam als Technisch Specialist bij de ESA in Marum, dat bestaat 
uit voornamelijk repareren van vrachtwagens met complexe storingen. 
Sinds 2015 ben ik bestuurslid bij DES. Ik heb samen met andere bestuursle-
den binnen DES al vele projecten kunnen realiseren. Onder andere nieuwe 
Dorpsvlaggen, Pannakooi, AED met buitenkasten en de nieuwe Feestverlich-
ting. Inmiddels ben ik al enige tijd voorzitter van DES en zit ik al weer op de 
helft van het 2e termijn. Met de komst van de 5 nieuwe leden hopen wij DES 
weer wat meer bekendheid te kunnen geven en kunnen we weer nieuwe pro-
jecten op gaan pakken. 
Bram van den Ende 
Mijn naam is Bram van den Ende, 56 jaar oud, 32 jaar gelukkig getrouwd met 
Iné, gezegend met zoon Martijn (29) en dochter Leonie (25), en ingenomen 
met al onze huisdieren (2 honden, kat, 2 geiten, 12 kippen en een haan, voli-
èrevogels en 2 eenden). Wij zijn letterlijk met de jaarwisseling 2019/2020 
vanuit Dordrecht hier in Waskemeer komen wonen, wat mede mogelijk werd 
gemaakt door een interessante baan bij het Agentschap Telecom in Gronin-
gen, na bijna 30 jaar bij TNO en daarvoor een studie Elektrotechniek aan de 
TU Delft. Mijn grootste liefhebberij in mijn vrije tijd is klussen en daarvoor 
liggen in huis en tuin voldoende uitdagingen die ik voortvarend met dochter-
lief oppak. In Dordrecht was ik mede-oprichter en voorzitter van een stichting 
die zich inzette voor landschap en cultuurhistorie in de Dordtse Biesbosch en 
voor een stukje sociale verbondenheid in het buurtschap aldaar. Ook hier in 
Waskemeer wil ik mij, gesteund door mijn vrouw en dochter, inzetten voor 
thema's die door bewoners belangrijk gevonden worden en werken aan een 
fijn leefklimaat in het dorp. 
Albert Grootenhuis 
Ik ben Albert Grootenhuis 47 jaar, woonachtig aan de Schansdijk in Waske-
meer. Ben getrouwd met Cindy en we hebben drie kinderen, waarvan er nog 
twee thuis wonen en de oudste woont in Rhoon. Ben werkzaam als advi-
seur / accountmanager bij WOLF (ventilatiesystemen). Veel mensen uit Was-
kemeer kennen mij of mijn familie. Vanaf 1974 (mijn geboortejaar) tot 1990 
hebben we gewoond aan de Wijndelsweg daarna zijn we verhuisd naar de 
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Mandewijk waar mijn heit en mem nog steeds wonen. Maar de mensen aan 
de Mandewijk voelen zich meer Waskemeerder dan Bakkeveenster en zo 
ook altijd betrokken gebleven. Ook heb ik een aantal jaren gevoetbald bij 
VVW. Lagere school en MAVO ook mogen doen hier in Waskemeer. 
Nadat ik uit huis ben gegaan, 17 jaar in Haulerwijk gewoond maar sinds 
2013 weer woonachtig in het mooie Waskemeer, eerst aan de Compagnons-
weg en nu aan de Schansdijk. Omdat ik toch wat voor het dorp wil doen en 
er leden werden gezocht voor plaatselijk belang heb ik me aangemeld. Ho-
pelijk kunnen we leuke projecten met elkaar organiseren en het dorp goed op 
de kaart zetten. We mogen trots zijn op ons dorp waar we met elkaar kunnen 
en mogen wonen. 
Rinze Sikma  
Ik ben Rinze Sikma, 55 jaar oud. Ik ben geboren in een Janssenstichting-
boerderij in Terwispel/Tynje en opgegroeid op de Bakkeveensterweg 13. Sa-
men met mijn vrouw Johanna wonen we inmiddels een kleine 25 jaar aan de 
Kromten 1. Jorn en Nander zijn onze zoons. Ik werk als servicemonteur koel-
techniek bij Coolserve. Hier doe ik onderhoud, storingen, reparaties en mon-
tage van airconditioning, warmtepompen, koel/vriescellen en luchtbehande-
ling. Voor de hobby sta ik op de schaatsen en zit ik op de racefiets of moun-
tainbike. Sinds mijn 16 jaar ben ik actief geweest in diverse besturen en com-
missies in het dorp. De afgelopen jaren ben ik wat minder. Maar voor de ijs-
baan ben ik al 26 jaar actief gebleven. Om voor het dorp actief te zijn en het 
dorp in de gemeente en in de omgeving op de kaart te houden heb ik mij 
aangemeld als bestuurslid van DES. 
Jan Tabak 
Ik ben Jan Tabak, woon sinds 2 jaar aan de Kruisweg 15 in Waskemeer met 
mijn vrouw en 2 zonen. Om mij meer betrokken te voelen en wat voor het 
dorp te kunnen betekenen ben ik bij plaatselijk belang (DES) gegaan. Naast 
bestuurslid ben ik ook penningmeester bij DES. 
Ik wil als bestuurslid, DES meer op de kaart zetten waardoor het voor de in-
woners van Waskemeer laagdrempeliger wordt om met ideeën en/of vragen 
bij ons te komen. 
Karin Tersmette  
Je meld je aan voor DES en opeens blijkt iedereen je te kennen. Ze weten 
als ze je tegenkomen dat jij ‘het’ bent en verwijzen daar ook even naar. Ge-
weldig om in zo’n kleinschalig dorp te wonen, waar mensen je (her)kennen. 
Na een jaar in lockdown voelt dat weer heel warm aan, maar voor wie 
denkt…. Wie is Karin Tersmette (want gelukkig zijn die er ook)? Even een 
korte samenvatting: Ik woon inmiddels 30 jaar in Waskemeer aan de Mr. van 
Hasseltweg, samen met John. Dat huis bij 
het boekenkastje.  In het dagelijks leven, 4 dagen per week aan het werk en 
daarnaast betrokken bij de werkgroep Amnesty in Ooststellingwerf. In het 
verleden deel geweest van de redactie van de Waskemare en andere activi-
teiten. Na de oproep in de Waskemare heb ik besloten dat ik me aan zou 
melden bij het restant van het bestuur. Want dat ons dorp niet meer verte-
genwoordigd zou worden, leek mij zeer ongewenst. Samen met de twee bik-
kels die deze herstart in gang hebben gezet en nog 4 anderen gaan we de 
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schouders eronder zetten. En daarbij ook weer voor nieuwe initiatieven zor-
gen. Op naar veel mooie dingen in Waskemeer! 
Sumitra Otter  
Hoi, ik ben Sumitra, 28 jaar en ik woon in Assen. Ik werk als communicatie-
adviseur energietransitie bij de provincie Drenthe, een superleuke baan waar 
ik erg veel voldoening uit haal. Het is misschien een beetje gek om vanuit 
Assen in het bestuur van plaatselijk belang Waskemeer te zitten, maar ik 
kwam in 2015 in het bestuur terecht toen ik nog in Waskemeer woonde. Om-
dat het erg lastig was om nieuwe bestuursleden te vinden (en natuurlijk om-
dat ik het erg leuk vond), ben ik na mijn eerste termijn gewoon doorgegaan in 
het bestuur. Binding houden met - en betrokken blijven bij - het dorp is niet 
zo moeilijk: familie en vrienden wonen er en ik volleybal nog steeds bij Was-
kemeer. En dat ‘lastig nieuwe bestuursleden vinden’ is gelukkig ook opge-
lost. Dankzij onze nieuwe aanwinsten heeft plaatselijk belang nu een leuk, 
divers en enthousiast bestuur. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij samen pri-
ma ons toch al mooie dorp nóg een stukje mooier maken.  
Nog nieuwe ideeën voor het nieuwe seizoen?  
Wij vergaderen nog eenmaal in juni en dan zit voor ons het seizoen er eerst 
weer op. Wij hopen met ons nieuwe bestuur vanaf september weer volop 
mooie zaken te realiseren. Heeft u daar nog ideeën over? Aarzel niet contact 
met ons op te nemen, via des.waskemeer@gmail.com.  
Plaatselijk Belang Waskemeer D.E.S., 
 
Gerbert ten Hoor, Bram van den Ende, Albert Grootenhuis, Rinze Sikma, Jan 
Tabak, Karin Tersmette en Sumitra Otter 

Bedankt! 
 

We willen iedereen bedanken voor het overweldigend 
 meeleven, de lieve 

kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen 
 na het overlijden van mijn man, 

onze heit en pake 
 

SAMME HAAISMA  
 

Anneke Haaisma-Cordes 
Willem en Inez 

Fokje en Johannes 
Hendrik en Jaqueline 

kleinkinderen  

mailto:des.waskemeer@gmail.com
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**Ontdek de historie van de RAAF dorpen** 
 

Appelscha - Dinsdagochtend 13 april werd het wandelconcept van de RAAF 
dorpen uitgerold en was de eerste proefwandeling een feit. De historie van 
de RAAF dorpen kan binnenkort ontdekt worden door meerdere wandel- en/
of een fietsroutes. Deze routes nemen je mee door de geschiedenis van de 
dorpen RAAF. Dat zijn Ravenswoud, Appelscha en Fochteloo. De vier dorps- 
en plaatselijke belangen van die drie dorpen én van Appelscha-Boven zijn de 
initiatiefnemers en uitvoerders. 
Tijdens de routes is er aandacht voor de geschiedenis van Appelscha, voor 
de vervening, de Tweede Wereldoorlog en typische landschappelijke of ar-
chitectonische objecten en kunstuitingen. De routes zijn onderling gekoppeld. 
Zo kan bijvoorbeeld de wandelroute Appelscha-dorp in kleinere rondjes wor-
den afgelegd, maar vormen met elkaar DE wandelronde Appelscha-dorp. 
 

Subsidie en steun 
Door subsidies van de gemeente Ooststellingwerf, de provincie Fryslân en 
de Stichting Van Heloma en met welwillende medewerking van instanties als 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Historische Vereniging Appelscha 
e.o. en met instemming van de betrokken ambtelijke diensten van Gemeen-
te, Provincie en waar nodig aanwonenden/erfeigenaren, werd het mogelijk 
om deze historische wandel- en fietsroutes te maken.  
 

Informatieborden 
De routes zijn in totaal ruim 65 km lang, tellen bij elkaar meer dan zeventig 
informatiepanelen bij evenzovele objecten. 
In Fochteloo en Ravenswoud zijn de pane-
len en de routes kort na de jaarwisseling al 
uitgezet. Sedert de monumentendag van 
13 september 2020 staan er al enkele in 
Appelscha (Vaart NZ. 18 bij Tjioemboeloeit 
en Vaart ZZ 90A bij het Cachot), In mei 
2021 plaatst de werkgroep informatiebor-
den langs de historische routes Appelscha-
buitenom en na komende zomer volgt Ap-
pelscha-dorp. Alle panelen zijn gelijk van 
vorm en opzet. De duurzame staander is 
van robuust onderhoudsvrij cortenstaal en 
de tekstpaneeltjes op de lessenaar zijn 
weerbestendig. Slechts de informatie is per 
paneel uniek.  
 

Klopt alles en voor wie? 
Tijdens de historische proefwandeling Ap-
pelscha-dorp werd gekeken of de deelnemers de route goed konden vinden 
zonder hulp van de ontwerpers, aan de hand van een speciaal ook in con-
cept voor deze groep gemaakte “wandelgids Appelscha-dorp”. Als de deel-
nemers even niet wisten waar ze langs moesten en het boekje bracht ook 
geen uitkomst, dan konden ze terecht bij Maarten Jeronimus (70+), die uiter-
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Te koop en per direct beschikbaar: 
Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2 

 
 
 
 
 
 

www.unit-xl.nl 
 

                         
Leidijk 1   Tel. 0516 - 420 420 
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aard meewandelde. Maarten heeft samen met vier andere leden van de 
werkgroep, gewerkt aan het tot stand brengen van de historische routes in 
de RAAF- dorpen. Maarten raadt iedereen en zeker leeftijdgenoten aan om 
zo vaak mogelijk een stukje te gaan wandelen in deze tijd, omdat: ‘‘wandelen 
goed voor je lichaam is, maar ook vooral goed voor je geest’’. En bij dat laat-
ste helpt de informatie op de panelen, grijnst Maarten. Want dat opent soms 
een “aha.., en soms oja, ik weet nog…” gesprek. Overigens, de routes zijn 
ook bedoeld voor de vakantiegasten (toeristen) en zeker niet als laatste voor 
de bovenbouw- en brugklassers van het onderwijs ten dienste van het vak 
Heemkunde. 
 

Scala 
De sportcoach van de Stichting Scala bevordert ondermeer het bewegen van 
ouderen door wandelgroepen te organiseren. Zo is er een groepje in Appel-
scha die op aanraden van de medische zorg en met ondersteuning door 
Scala elke dinsdagochtend met elkaar wandelt. Vooral in de bossen rond 
Appelscha. Sportcoach Anne-Marie Heidstra en Maarten Jeronimus vonden 
elkaar in de oplossing van de vraag: “kan het ook ’s een keer anders, dan 
telkens…”. En zo werd de wandelgroep voorgesteld het bospad eens te ver-
ruilen voor straat en trottoir. Vanwege de beperkingen door Corona, wordt de 
weg van ‘in minimale groepjes’ bewandeld. Dinsdag 20 april gaat daarom het 
andere deel van het wandelgroepje met Maarten op stap. 
 Startpunt, voor de wandelgroep en voor de meeste routes, is steeds bij 
de kiosk van TIP op de Boerenstreek. 
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Mei 2021 
 
Schoolnieuws 

***Gezocht: een nieuw redactie lid!!*** 
 

De Redactie is op zoek naar een nieuw redactielid. 
Ben je creatief en vind je het leuk om zo nu en dan een 

stukje voor de Waskemare te schrijven, 
en vind je het niet erg om 1x in de maand te 

vergaderen? 

Dan zijn we opzoek naar jou!! 
Bij interesse meld je dan aan via ons mail adres 

 waskemare@gmail.com  

Schoolreisjes 
In de meivakantie hebben we te horen gekregen dat groep 7/8 op schoolreis 
mag naar Annen! 
 

Op het moment van schrijven is het vrijdag 14 mei en hebben we net de laat-
ste puntjes op de i gezet met betrekking tot de voorbereiding.  
Er staan ontzettend veel leuke activiteiten op de planning zoals:  
 

● Een letterbox competentie 
● Douane/smokkelspel 
● Survival met o.a. touwbruggen, kano’s en een 

indianenbrug 
● Outdoormidget 
 

En natuurlijk is het leuk om ’s avonds te keten op de 
kamers. We maken er een gezellig kamp van! 
 

Normaal gesproken gingen we altijd met groep 3 t/m 8 
op kamp. Doordat de maatregelen het nog niet toelaten 
om met z’n allen weg te gaan, hebben we een dag Duinen Zathe geboekt 
voor groep 3 t/m 6 waar ze met de bus naar toe gaan. Natuurlijk staat er voor 
groep 1/2 ook nog een gezellige dag op de planning. 
 

We kunnen de schoolreisjes dus nog niet zo organiseren als we gewend zijn, 
maar wat is het fijn om de kinderen deze ervaring weer mee te kunnen ge-
ven! 
 

Op de website van onze school vindt u meer informatie.  
www.obsdetrede.nl 

mailto:waskemare@gmail.com
http://www.obsdetrede.nl
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring 
in Oosterwolde  

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische 
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische 
redenen moet worden gekeurd.  
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,  
8431 EJ Oosterwolde. 
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op 
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of  
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com  

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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**OWO-gemeenten vragen inbreng inwoners over 
aardgasvrij wonen** 

 
BEETSTERZWAAG – Inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf en Opsterland worden gevraagd naar hun situatie over 
aardgasvrij wonen via een online enquête. De OWO-gemeenten nemen 
de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievi-
sie Warmte 2021. 
De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en 
hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. 
In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebou-
wen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook de OWO-gemeenten bereiden zich 
voor op een toekomst zonder aardgas.  
 
Start Transitievisie Warmte 
Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In 
deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij de 
komende 30 jaar gaat aanpakken. Hiervoor is de inbreng van inwoners be-
langrijk. Er kan immers niet worden besloten welke buurten er klaar voor zijn 
-of juist nog niet-  zonder te weten wat er al wordt gedaan door de inwoners 
aan aardgasvrij wonen en wat de meningen en verwachtingen hierover zijn. 
Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgas-
vrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? De ant-
woorden hierop komen in de Transitievisie Warmte 2021 die de OWO-
gemeenten de komende maanden gaan opstellen.  
 
Enquête 
De enquête staat vanaf vrijdag 23 april drie weken online. Inwoners vinden 
de enquête en meer informatie op de website van de gemeente: 
www.ooststellingwerf.nl/warmtetransitie.  
Voor meer informatie over de enquête en het participatietraject kunnen inwo-
ners terecht bij SAMEEN via warmtetransitie@sameen.nl. SAMEEN is een 
projectbureau en begeleidt de OWO-gemeenten bij de warmtetransitievisie.  

https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/papendrecht/resource?iri=https%3A%2F%2Fdenkmee.drechtstedenenergie.nl%2Fdenkmee%2Fsurveys%2F6
http://www.ooststellingwerf.nl/warmtetransitie
mailto:warmtetransitie@sameen.nl
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***Paadwizer winnaar alternatief  
Schoolvoetbaltoernooi 2021*** 

 
Elk jaar wordt het KNVB Schoolvoetbaltoernooi georganiseerd 
voor meiden en jongens van de midden- en bovenbouw van de 
basisschool. Dit jaar verloopt het vanwege corona net even 

anders.  
De schoolvoetbalorganisatie kwam voor een uitdaging te staan, want nadat 
het toernooi vorig schooljaar helaas moest worden afgelast leken ook dit jaar 
de geldende maatregelen roet in het eten te gooien.  
Gelukkig was het mogelijk om een digitaal alternatief te bedenken en te orga-
niseren en alle scholen hebben hier erg enthousiast op gereageerd! Met de 
live-versie is het nog nooit gelukt dat alle (speciaal) basisonderwijs scholen 
uit de gemeente mee konden doen, maar in deze digitale versie deden alle 
scholen mee! Het werd erg positief ontvangen, omdat met dit alternatief alle 
kinderen van de klas betrokken werden en mee hebben kunnen doen! 
Challenges 
Op maandag 22 maart ging het van start met de eerste challenge! De leer-
lingen kregen een filmpje te zien met daarin de uitdaging van die week. Uiter-
lijk vrijdags stuurden ze een filmpje terug van hun uitvoering van deze uitda-
ging. Na elke challenge werd de tussenstand bekend gemaakt om de onder-
linge strijd te motiveren. Naast deze uitdagingen kregen de scholen ook bo-
nusopdrachten toegestuurd. Deze voetbalopdrachten hadden een andere 
invalshoek en draaide om samenwerking, zoals bijvoorbeeld het opnemen 
van een klassenyell. De schoolvoetbalcommissie heeft de afgelopen drie 
weken de meeste creatieve filmpjes ontvangen, waarbij het fanatisme bij alle 
klassen duidelijk naar voren kwam!  
In de prijzen 
Uiteindelijk werd er op 14 april een afsluitende, digitale en actieve quiz ge-
speeld, waarbij de laatste punten verdeeld werden. De klas met uiteindelijk 
de meeste punten was De Paadwizer groep 7/8 uit Waskemeer. Hierdoor 
mogen zij zich nu de trotse winnaar noemen van het schoolvoetbaltoernooi 
2021! De tweede en de derde prijs gingen respectievelijk naar De Twirrewyn 
groep 8 uit Donker-
broek en De Toekan 
groep 8b uit Ooster-
wolde. De voetbalcom-
missie kijkt terug op 
een geslaagd alterna-
tief schoolvoetbal-
toenooi! 
Buurtsportcoach 
Anoek Pothoven 
deelt de gewonnen 
voetballen uit aan de 
Paadwizer groep 7/8. 
 



52 



53 

**Stellingenpad: lange afstandroute met spelelementen!** 
  
Het Stellingenpad zal begin april 2022 worden geopend! Het bijna 250 kilo-
meter lange pad wordt een officiële landelijke wandelroute met als thema de 
Stellingwerven. De geschiedenis, het landschap, de taal en de cultuur van de 
Stellingwerven staan centraal in de wandelgids, die net als het Pieterpad 
door het NIVON wordt uitgegeven in samenwerking met stichting Vrijstaat de 
Stellingen. Grofweg gaat de route van Appelscha door de Kale Duinen naar 
Vledder, dan  over het Holtingerveld richting Steenwijk, langs de Wieden 
over Vollenhove en Giethoorn naar de Linde, dan langs Wolvega richting De 
Hoeve en Oldeberkoop, daar gaat het langs de Tjonger ofwel over Donker-
broek naar Allardsoog, ofwel over Oosterwolde naar Haulerwijk, waar de pa-
den weer samenkomen om richting het riviertje de Slokkert, via het Fochter-
looër Veen weer terug te keren naar Appelscha. Het zijn 13 etappes tussen 
de 12 en 25 kilometer. De meeste etappes kunnen ook in tweeën gesplitst 
worden. Via de knooppunten is de route eenvoudig te volgen. Op twee plek-
ken in Drenthe zijn de knooppunten nog niet klaar. Tot die tijd komt er een 
gedetailleerde beschrijving van dat deel van de route.  
  
Spelelementen bij wandeltochten zijn tegenwoordig heel populair. Het is de 
bedoeling dat elke etappe een spelelement krijgt. Ondernemers, dorpen, ver-
enigingen, scholen, grondeigenaren, instanties of particulieren kunnen een 
etappe of een deel van een etappe adopteren, van een spel voorzien en hun 
naam eraan verbinden. Dat kan samen met de spellencommissie van de 
stichting worden uitgewerkt. Er zijn al vele ideeën voor verzameld. Zo kan 
iedereen de aandacht van de wandelaar vestigen op iets wat in de buurt van 
het pad is.  
Naast de wandelgids zal het NIVON ook een website verzorgen waar behal-
ve de informatie over het Stellingenpad, ook de spelelementen zullen worden 
opgenomen. Wilt u een (deel van een) etappe adopteren voor een spel? 
Neem dan contact op met vrijstaatdestellingen@gmail.com. 

Het pad is tot stand gekomen dankzij de Provincie Friesland, gemeente 
Ooststellingwerf, de Rabobank en het Recreatieschap Drenthe. 

mailto:vrijstaatdestellingen@gmail.com
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***Interview met  
dorpsgenoten*** 

 
Na 10 jaar nu het interview met Hendrik 
Harmsma. 
 
Het Interview: 
Hij woonde toen met Renske in een huurhuis in de Willem Kroeze straat. 
Nu  woont hij sinds oktober 2020 in Ureterp op de Mounleane en is getrouwd 
met Renske Harmsma -de Boer. Ze hebben 2 kinderen, Bram en Tim.  
           
Hij schreef 10 jaar geleden dat hij de mavo in Waskemeer had doorlopen en 
daarna de opleiding autotechniek had afgerond in Heerenveen. Hij hoopte 
dat hij na 10 jaar nog altijd aan auto s zou sleutelen vnl.  met nieuwe tech-
nieken van hybriden en elektrische auto’s. 
Nu werkt hij al 6 jaar bij Van den Brug in Drachten (Volkswagen en Audi dea-
ler) Eerst als monteur maar inmiddels als werkplaats chef, De werkzaamhe-
den zijn dus wel veranderd maar de interesse in de moderne techniek niet . 
10 jaar geleden was hij enthousiast voetballer in Waskemeer en fan van  
SC Heerenveen, Sporten staat ook door corona momenteel op een laag pit-
je.  
 
Zijn hobby’s: 
Nu heeft hij als hobby voorname-
lijk het bezig zijn in hun “klus huis” 
waar nog een heleboel gedaan 
moet worden. 
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*** Nieuws van de Herberg*** 
 
‘De laatste loodjes wegen het zwaarst’ betekent dat het 
afmaken van een taak of opdracht het moeilijkst is; dat 
laatste stukje vraagt het meeste doorzettingsvermogen. 
 
Loodje betekent hier letterlijk ‘stukje lood’. De meeste 
spreekwoordenboeken vermelden dat de uitdrukking 
ontleend is aan het wegen met een weegschaal met 
loden gewichten, waarbij de laatste kleine gewichtjes, de laatste loodjes, de 
doorslag gaven. Juist door die laatste loodjes, die het zorgvuldigst werden 
afgepast, ontstond het evenwicht. 
 
Inmiddels is bekend geworden dat de geplande verruimingen door mogen 
gaan. Dit betekent dat iedereen weer wat langer welkom is op het terras!! 
Door de week overdag en op de vrijdag en zaterdag ook om ‘te frieten’. De 
snack van de maand juni is de frikandel, voor slechts €1,- !! 
Er werd al vaak gebruikt gemaakt van de take away, zeker ook door de klei-
ne dorpsbewoners voor een snoepje of een ijsje, te leuk.  
 
Nu er weer meer kan en mag, zijn we op zoek naar u en jou om het gezellige 
herbergiersteam te versterken. Ervaring is niet nodig er is van alles te doen. 
Zowel voor als achter de schermen en altijd in overleg.  
Kom eens langs of neem contact op met Margreet (06-27218335 of  
margreetderoosj@gmail.com)  
 
Om nog even terug te komen op de laatste loodjes; het is duidelijk dat de 
pandemie nog niet voorbij is. Maar we wensen u en jou toe dat we als dorps-
genoten allemaal een laatste loodje mogen zijn wat spoedig voor het even-
wicht op de weegschaal gaat zorgen. En we elkaar weer kunnen treffen bij 
de activiteiten waar we zo naar uitkijken!! 
 
♥ elijke groet, 
Team de Herberg  
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 

 
Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 
 
Heeft u  
 ’s avonds na 17.00 uur 
 ’s nachts,  
 in het weekend  
 tijdens feestdagen  
Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland 
 
Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 
 
De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis 
Nij Smellinghe in Drachten.  
 

 
Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 
                                                                                                                                                                                                     www.jehuisarts.nl 
 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 
                                                                                   www.lewin.praktijkinfo.nl 
 

Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428                                                                            
                                                                       www.huisartsenpraktijkdekern.nl 

 
Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 

www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl                                                                 
 
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. 
Uitvaartverzorging Aline de Graaf & Coby Kuiper……………………..06-40257599 
 
Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 
Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029  
 
Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: Dhr. E. Veenstra. ....(0516) 421075 
 
Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 

CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 

Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c  
8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com 

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919  

 

 

http://www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl
mailto:des.waskemeer@gmail.com
mailto:mellemarjan@home.nl



