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Beste dorpsgenoten, 
 
 

Dit is alweer de 1 na laatste Waskemare van dit jaar, Wat gaat de tijd toch 
snel!! 
 
Maar eerst wil ik jullie vertellen dat wij 2 nieuwe leden hebben mogen ver-
welkomen Laura Adema & Anita v/d Maar-Rinzema. Hartelijk Welkom!! 
Wij zijn hier heel blij mee! 
 
Ook bevat dit nummer weer leuke verhalen, weetjes 
ect. En voor Sinterklaas zit er een leuke kleurplaat 
in. 
 
Heel veel leesplezier!! 
 
Groetjes 
Annika de Jong 
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December: 
 
10    Volleybalwedstrijd Meisjes & Dames 
29    Soos ’t Ald leger, samen eten met de oudste  
   basisschoolkinderen 
31    Carbidschieten en café ut en thûs open 
 
 
2022 
 
28 januari   Walking dinner 
12 februari  Generale repetitie Toneel 
18,19,25,26  Toneel uitvoering 
21 mei   Reünie Basisschool de   
   Paadwizer  
 



6 



7 

***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
1. Status Corona hoe zit het nu? 
 Ja, de besmettingen gaan snel en met zijn allen moeten we weer voor
 zichtig zijn. Alle festiviteiten in de avond zijn afgelast. Afwachten hoe 
 het einde van het jaar gaat verlopen. Spannend allemaal. 
2. De tweede 50+soos was op 3 november   
 Wederom een leuke opkomst bij de tweede soos. Samen oude films 
 bekeken. Wat kwamen er veel bekenden voorbij. De Oh en ah en och 
 die…voor een ieder leuk om deze oude beelden te bekijken. De mid
 dag was te kort voor alle films dus we houden de film (Franse Para’s in 
 Haulerwijk) nog te goed. Deze film heeft Dineke Meijerhof ons te leen 
 gegeven. Een ieder is zeer nieuwsgierig om deze te zien. Dus dit gaan 
 we snel doen in 2022.In het verleden hebben de oudste basisschool
 kinderen, de ouderen van eten bediend en samen gegeten. Dit was 
 een zeer geslaagde middag/avond. Op verzoek van de kinderen zelf, 
 gaan we dit herhalen op 29 december. Hier zijn geen kosten aan ver-
 bonden. Opgave van te voren is wel fijn. Aanvang 16.30 uur in de 
 Grutte Mar (grote zaal) van het Dorpshuis. 
3. Schoonmaakster/er 
 De regelmatige oproep voor een schoonmaakster in deze Waskemare 
 heeft zijn vruchten afgeworpen. Anneke Haaisma heeft aangegeven 
 om een paar x met Jettie van Breden mee te draaien. Zo top van  
 Anneke!! De eerste x was erg gezellig, geven beide dames aan. Jettie 
 kan vanaf januari niet meer op maandag schoonmaken. Dus we zoe-
 ken nog iemand naast Anneke. Samen 2-3 uurtjes op maandag- 
 morgen even soppen. Is het wat voor jou/u. Draai eens vrijblijvend 
 mee.  Laat het weten aan Janny. 
4. Open café 
 Wat was het weer gezellig bij het open café! Met thema gewoon gezel
 lig, kwamen meer dan 30 personen samen smikkelen. En gezellig was 
 het zeker. Zo mooi om te zien, dat iedereen bij elkaar aan de tafel 
 schuift. Ook na het eten is er nog tijd voor samen kletsen. Met wisse
 len van plek (dat gebeurt op eigen initiatief hoor) kom je met verschil
 lende mensen aan de praat. Tegenwoordig krijgt iedereen tegelijk het 
 voor, hoofd en nagerecht opgediend. Makkelijker voor de organisatie, 
 maar het samen smikkelen is ook leuk voor de bezoekers.  
 Op 3 januari vanaf 18.00 uur kan men weer aanschuiven, 4 februari 
 even niet omdat de week ervoor de walking dinner is. Maar 4 maart 
 gewoon weer. 
 Voor de organisatie is het fijn om vooraf te weten hoeveel eters er ko-
 men. Dus graag even een appje of belletje naar Janny. 
5. Pubquiz verschoven van 12 november naar 21 januari  
 Helaas moesten we vanwege de corona de pubquiz verschuiven. 
 Maar we houden de moed erin en gaan ervan uit dat het 21 januari 
 door kan gaan. Er was zoveel opgave dat we eigenlijk nu al vol zitten 
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 met de vorige opgave. Aanvang 19.30 uur. 
6. Waskemeer.nl 
 Zie ook www.waskemeer.nl voor info over het Dorpshuis en de  
 agenda.  
 
 Contactgegevens ’t Ald leger  
 Coördinator: Janny van der Veen 
 Tel: 06-30776188  
 E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
     
 Stay safe en lieve groet 

**Nieuw in Bakkeveen,  
Outdoor Sport Circuit!** 

  
Omdat buiten sporten extra goed is voor je weerstand, hebben wij i.s.m.  

Provincie Fryslan ,Outdoor Sport Circuit opgezet. 
Elke week een andere buitensport/activiteit. 

Doel ; samen actief bezig zijn , gezelligheid, weerstand versterken. 
  

Elke zaterdag van 10.00-11.00uur  doen we een andere sport/activiteit. 
Activiteiten zoals: boogschieten, archerytag, gps, speerwerpen, hindernis-

baan, beachvolleybal enz. 
De activiteiten zijn in en om het Outdoor terrein ,  

Mjumsterwei 16d in Bakkeveen. 
  

Wil je mee doen? Meld je dan aan via info@outdoorbakkeveen.nl .Losse les 
€6,- of 10 strippenkaart voor €50,- 

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

Beste Dorpsgenoten,  
 

 
De wintertijd is inmiddels aangebroken en de dagen worden 

steeds korter. Dit betekent dat op trai-
ningsavonden de skyline van ons mooie 
dorp weer wordt verlicht door de lichtmasten van ons 
sportpark als baken van licht in de duisternis. Het feit 
dat de maand november inmiddels is aangebroken 
maakt ook dat de competities van het najaar seizoen 
inmiddels over de helft zijn en dat de winterstop 
steeds dichterbij komt. Doordat we inmiddels beschik-
ken over meerdere wedstrijdvelden plus de verdubbe-
ling qua oppervlakte van het trainingsveld maakt dat 
zo’n beetje alle thuiswedstrijden volgens planning 
doorgang hebben kunnen vinden. De mogelijkheid om 
wedstrijden en trainingen beter te spreiden over het 
complex betaalt zich dus uit en maakt dat we hier als 
vereniging de vruchten van plukken! Op het moment 

van schrijven zijn net nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere uit-
braak van het Corona virus in te dammen. Dit heeft o.a. als consequentie dat 
toeschouwers niet meer toegestaan zijn bij wedstrijden en trainingen tot in 
ieder geval 4 december. We hopen als vereniging van ganser harte dat het 
hier bij blijft en dat het niet komt tot het stilleggen van wedstrijden en trainin-
gen.  
 
In de rest van dit bericht blikken we terug op de recente snoektocht, nemen 
we u graag mee in een rondje langs de velden van onze jeugdteams, be-
schrijven we waarom de FC Groningen clinic eind oktober helaas geen door-
gang kon vinden en onthullen we de eindopbrengst van de Rabo clubsupport 
actie. 
 
Snoektocht 2021 groot succes! 
Na een jaar afwezigheid was hij er 
weer, de jaarlijkse Snoektocht vanuit 
Waskemeer. Deze editie vertrok, na het 
gebruikelijke bakje koffie om 7 uur, in 
zuidelijke richting om te starten vanuit 
Oosterwolde. Hierna werd een route 
afgelegd via o.a. Donkerbroek, de Drie 
Tolhekken en andere tussenliggende 
wateren om uiteindelijk aan te belanden 
bij hotel-restaurant De Stripe. Hier kon-
den de deelnemers genieten van een 
heerlijke lunch bestaande uit oer Hol-
landse snert. Tijdens de lunch werden 
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de nodige tips & tricks uitgewisseld welke zeer welkom waren. Een hele och-
tend vissen had de schamele score van 6 vissen opgeleverd, ruimte voor 
verbetering concludeerde een overgrote meerderheid. In de middag werden 
de hengels meegenomen naar de viswateren tussen Wijnjewoude en Gorre-
dijk. Dat de lunch goed had gedaan bleek uit de vangst; in de middag zou-
den nog eens 8 vissen gevangen worden. Tegen 16.00 uur verkaste het ge-
zelschap richting Waskemeer om nog even na te praten onder het genot van 
een hapje en een drankje en natuurlijk de prijsuitreiking. De familie Boonstra, 
ieder jaar goed voor de nodige centimeters, was ook dit jaar op dreef. Echter 
was Jordy Boonstra tijdens deze editie de beste Boonstra en daarmee ook 
de winnaar van de eerste prijs, de felbegeerde wisselvis! De prijs voor de 
grootste vis ging naar Pebe Bouma. Met 69 cm had hij reglementair de 
grootste vis van deze editie. De 'Super-Misser' werd in de wacht gesleept 
door Jort Hut. Ter afsluiting bedankte de organisatie een ieder voor deelna-
me en liet men alvast weten dat de 2022 editie gehouden zal worden in en 
rond het vis-walhalla van het Westerkwartier, Leek. 
 
Rondje langs de velden 
We trappen dit rondje langs de velden af op de vrijdag. Op de vrijdagmiddag 
werken de kabouters namelijk vol enthousiasme aan hun voetbalskills. In 
totaal zijn er momenteel veertien kabouters die hun ziel en zaligheid in de 
training gooien en zich in het zweet werken. Hiermee openen ze het voetbal-
weekend, want op de zaterdag komen de overige jeugdteams in actie. De 
JO8 maakt van elke zaterdag een waar voetbalfeest waarbij de toeschou-
wers wekelijks verwend worden met fraaie doelpunten en individuele acties. 
Dit maakt dat het team inmiddels kan rekenen op 
een trouwe supportersschare die zowel uit als thuis 
van de partij is. Ditzelfde geldt ook voor de JO11. In 
de eerste competitiefase zijn zij geëindigd op een 
keurige tweede plaats op de ranglijst. Menig tegen-
stander werd het vuur aan de schenen gelegd en als 
een echte voetbalmachine werden diverse teams 
aan de spreekwoordelijke zegekar gebonden. Het 
team maakt wekelijks progressie en elke tegenstan-
der van deze groenhemden weet op voorhand dat 
het de borst kan natmaken voor een lastig potje 
voetbal! Voor de JO13 geldt dat zij in een zware pou-
le zijn ingedeeld waarbij de tegenstander vaak letter-
lijk en figuurlijk een maatje te groot is. Desondanks 
wordt er wekelijks fanatiek getraind en gaat het team 
er elke zaterdag 100% voor. Coaches Harry v/d Veen en Tomar Peeters zijn 
er van overtuigd dat resultaten niet kunnen uitblijven op deze manier. De 
JO15 draait tot dusver keurig mee in de top van de ranglijst. Onder leiding 
van coaches Jerre Wagenaar en Sander Visser hebben de groenhemden 
met fris aanvallend voetbal al de nodige tegenstanders tot wanhoop gedre-
ven. Uitgaande van eigen kracht en met volle inzet en opgestroopte mouwen 
gaat het team elke wedstrijd voor de volle buit. Dit in ogenschouw nemende 
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kan het team nog tot mooie resultaten in staat zijn in het restant van de com-
petitie! Tot slot draait de JO19 mee in de middenmoot van de competitie. Dit 
team kan met recht gekenmerkt worden als (h)echt vriendenteam die al van-
af jongs af aan met elkaar een balletje trappen. Dit resulteert in ingeslepen 
patronen op het veld waarbij de spelers elkaar naadloos aanvoelen. Coach 
Halbe Jan de Boer zal dan ook ongetwijfeld nog de ambitie hebben om van-
uit de middenmoot de aansluiting te vinden met de subtop van de ranglijst. 
Na het lezen van bovenstaande moge het duidelijk zijn dat onze jeugdteams 
volop spektakel weten te bieden op de grasmat. We verwachten de komende 
weken dan ook nog fraaie resultaten op de velden! 
 
Groningen on tour  
Donderdag 21 oktober stond voor ons als vereniging al een tijdje rood omcir-

kelt in de agenda. Op die dag zouden trai-
ners van FC Groningen namelijk een pro-
fessionele voetbalclinic verzorgen op ons 
sportpark. Zouden, want helaas kon deze 
dag niet doorgaan. Vanaf woensdagavond 
had het namelijk onophoudelijk geregend 
en de buienradar was ook op de donder-
dag erg pessimistisch qua neerslag. Bij 
aankomst van de jeugdtrainers van FC 
Groningen om zeven uur ’s ochtends was 
de conclusie al snel dat onder deze om-
standigheden geen volwaardige voetbalcli-
nic gegeven kon worden. In totaliteit had-
den zich 80 deelnemers opgegeven voor 
deze dag. Alle deelnemers zijn persoonlijk 

gebeld met de trieste mededeling. Gelukkig gaat het om uitstel en niet om 
afstel, want de voetbalclinic is inmiddels herpland. In de meivakantie zal de 
clinic nu plaatsvinden op 6 mei op ons sportpark. Onder het motto ‘wat in het 
vat zit verzuurt niet’ hopen we dat we alle deelnemers dan alsnog kunnen 
trakteren op een onvergetelijke voetbaldag. 
 
Rabo clubsupport 
Ook dit jaar was onze vereniging van de partij bij de Clubsupport actie van 
de Rabobank. Tussen 4 en 25 oktober waren leden van de Rabobank in de 
gelegenheid om op deelnemende maatschappelijke initiatieven te stemmen. 
Ook tijdens deze editie is er volop gestemd op 
onze vereniging. Dit heeft uiteindelijk geresul-
teerd in een mooie eindopbrengst van in totaal 
€419,69. Een mooi resultaat die goed van pas 
komt! Het volledige bedrag zal aangewend wor-
den om de clinic van FC Groningen te bekosti-
gen. Bij deze willen we een ieder die op ons ge-
stemd heeft heel hartelijk bedanken voor hun 
steun! 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
 
 

Week van de Mediawijsheid | Mediamasters in groep 7 & 8 
Op 5 november start de week van de mediawijsheid. Met groep 7 en 8 doen 
we mee met mediamasters.  
Tijdens de landelijke wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid 
worden duizenden klassen uitgedaagd om de personages uit de game te 
helpen bij hun spannende mediawijze missie, om zo veel mogelijk bits 
(punten) te scoren. Er zijn in totaal vijf MediaMissies. Een MediaMissie 
bestaat uit een spannende filmaflevering, klassikale vragen en opdrachten 
op het digibord. Thuis kunnen de leerlingen extra bits verdienen door het 
doen van leuke opdrachten op MediaMasters Extra. De klas die tijdens de 
landelijke wedstrijd de meeste bits scoort, mag zich de Meest mediawijze 
klas van Nederland noemen én wint een mooie prijs. 
 
Op bezoek bij het Stellingwerf College 
Afgelopen vrijdag zijn we met groep 7&8 op bezoek geweest bij het 
Stellingwerf College. 
Bij aankomst werden we verdeeld in 
twee groepen. Namelijk groep C en 
groep D. 
Groep D had eerst een rondleiding, 
daarna hadden we Engels. Engels 
was een hele leuke les! 
Toen hadden we mentorles en we 
sloten af met het vak Nederlands. 
Na de tijd kregen we nog een lekkere 
gevulde koek en een bekertje ranja. 
Groep C had dezelfde lessen, alleen met een andere volgorde. Het was 
een leuke ochtend op het Stellingwerf College! 
 
Groeten Kaj en Martijn 
 

Wist u dat? 
● Dat de Kinderboekenweek een groot succes was! 
● Er af en toe ook een leesalarm door de gehele school afging? 
● Dat er veel boekpromoties waren! 
● Dat de vossenjacht geweldig was (ouders bedankt!) 
● We weer met Tjongertalent zijn begonnen? 
● De kinderen hier altijd weer naar uitkijken? 
● We afgelopen dinsdag weer een oudercafé hadden? 
● Dat dit weer een groot succes was en dat we hopen dat je de 

volgende keer ook komt? 
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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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**Werving vrijwilligers voor AutoMaatje gestart** 
 

De gemeente Ooststellingwerf en stichting Scala starten 
vandaag met ANWB AutoMaatje. Dit deden zij met een 
feestelijke ondertekening van het contract en het aansnij-
den van de taart.  
 

ANWB AutoMaatje is een voor Ooststellingwerf nieuwe aanpak, waarbij vrij-
willigers met hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten vervoeren. Hier-
voor ontvangen zij van de passagier een kleine kilometervergoeding. Het 
gaat om ritten naar bijvoorbeeld de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar 
ook weer lekker op de koffie bij een vriendin of naar een uitje. Maatje wordt 
met een hoofdletter M geschreven, omdat de sociale contacten, voor zowel 
deelnemer als de chauffeurs minstens zo belangrijk zijn als het vervoer.   
 

Wethouder Esther Verhagen hoopt dat de gemeente met ANWB AutoMaatje 
inwoners kan helpen om beter deel te nemen aan de maatschappij. “Met el-
kaar willen we mensen zo lang mogelijk mobiel houden en deel laten nemen 
aan het sociaalmaatschappelijke verkeer. ANWB AutoMaatje is door buurt-
genoten, voor minder mobiele buurtgenoten.”  
 

Coördinator van AutoMaatje is Basimeh Fokkema van stichting Scala: 
“Alleen samen met de vrijwilligers kunnen we dit project tot een succes ma-
ken. We hebben al drie chauffeurs, waar we ontzettend blij mee zijn. Daarbij 
zoeken we extra vrijwilligers, zodat we straks genoeg mensen hebben om 
aan de hopelijk grote vraag naar ritten te voldoen.” 
 

Een chauffeur van AutoMaatje helpt inwoners om vaker onderweg te zijn en 
meer onder de mensen te komen. Een praatje en contact met de deelnemer 
maakt de rit plezierig voor beide partijen. AutoMaatje houdt rekening met de 
mogelijkheden en beschikbaarheid van de chauffeurs. Naast chauffeurs, zijn 
ook vrijwillige planners van harte welkom. Dit zijn vrijwilligers die het leuk 
vinden om de aanvragen aan te nemen en de ritten te plannen.  
 

Hester Plomp, directeur bestuurder van stichting Scala, vindt AutoMaatje een 
waardevolle  aanvulling voor onze inwoners, naast DRIVE (Dagelijks Rijden 
Inwoners Voor Elkaar) en naast de vervoersinitiatieven van inwoners zelf in 
de dorpen. Met deze initiatieven werken we graag samen.  Half november 
wordt de eerste feestelijke rit van ANWB AutoMaatje verwacht, daar kijken 
we naar uit! 
 

Vrijwilliger of deelnemer worden? 
Inwoners van Ooststellingwerf die meer willen weten of vrijwilliger willen wor-
den bij ANWB AutoMaatje Ooststellingwerf kunnen contact opnemen met 
Basimeh Fokkema (stichting Scala) via 06 – 520 11 433 of auto-
maatje@scala-welzijn.nl  

mailto:automaatje@scala-welzijn.nl
mailto:automaatje@scala-welzijn.nl
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***Nieuws van de Herberg*** 
                                                                             
Vorige maand noemden we al dat de Herberg in de 
steigers staat en nu kunnen we zeggen dat ook deze 
ENORME klus bijna weer geklaard is. En wat hebben 
de 4 timmervaklui er een pronkstik van gemaakt. Of 
zoals een dorpsgenoot zei; ‘wat is de Herberg toch een 
parel, hopelijk blijft deze nog lang bestaan voor het 
dorp’. Hierbij dus dank, dank en nog eens dank aan het geweldige timmer 
kwartet, maar ook iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!   

We houden in de drukke decembermaand de planning wat rustiger, 
maar…….we krijgen wel bezoek…Op 1 december komt namelijk niemand 
minder dan Sinterklaas naar de Herberg! Er is dan tussen 15.00 en 16.30 uur 
de mogelijkheid voor de kinderen van de basisschool om hun verlanglijstje te 
brengen, een vraag aan de Sint te stellen of even op de foto te gaan. Er zul-
len ook papieren schoentjes worden verspreid, die dan gebracht kunnen wor-
den. Op 3 en 4 december zullen ze weer klaar staan, gevuld met een aardig-
heidje. (uiteraard is het onder voorbehoud van de dan geldende coronare-
gels)    

Verder houden we van 15 tot 30 december opnieuw de eindejaarsaktie. Met 
het schrijven van naam en telefoonnummer achterop de kassabon, zijn er 
leuke prijzen te winnen. De trekking is op oudejaarsdag. 

Rondom de feestdagen zijn de openingstijden iets aangepast. De beide 
kerstdagen is de Herberg dicht en 1 Januari zijn we geopend van 14.30 uur 
tot 20.00 uur (keuken tot 19.30 uur). Tot slot is de snack van de maand de-
cember een Shoarmarol voor €2,50. Kom langs en proef! 

Hartelijke groet, team ‘de Herberg’ 

 

 



 
 
 
 
 
 
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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**Vrijwillige huisbezoekers gezocht** 
 
In de Gemeente Ooststellingwerf is het de goede ge-
woonte dat inwoners rond hun 75e levensjaar bezocht 
worden door daarvoor opgeleide vrijwilligers. Tijdens 
deze bezoeken vindt een gesprek plaats om met hen mee te denken en na 
te gaan wat deze ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven functioneren. Dit gaat deels over (gemeentelijke) voorzienin-
gen waar betrokkenen gebruik van kunnen maken, maar ook over bijvoor-
beeld sociale netwerken. De vrijwilligers die deze bezoeken doen hebben om 
die reden dan ook goede en gerichte contacten met het gebiedsteam van de 
Gemeente. 
Het bezoeken van de 75-plussers gebeurd op dit moment door 4 vrijwilligers. 
Door Corona hebben de huisbezoeken geruime tijd niet plaats gevonden, 
waardoor een achterstand is ontstaan en een forse inhaalslag gemaakt moet 
worden. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze huisbezoeken na-
mens de gemeente willen doen. Iets voor u?  
Aanmelden en meer info: r.dirkse@ooststellingwerf.nl  

**Schaken doet iets met je ….** 

De lokale schaakclub voor Bakkeveen en de wijde omgeving is 
begin oktober eindelijk weer van start gegaan. Na een lange 
pauze vanwege de Corona pandemie kunnen schakers uit de 
wijde omgeving weer terecht om hun favoriete spel te beoefe-
nen. Nu daadwerkelijk weer eens tegenover een echte tegen-

stander in plaats van achter een computerscherm. Ondanks het feit dat ‘on-
line’ schaken enorm aan populariteit heeft gewonnen blijft het spelletje toch 
leuker in een echte setting. 

Dit jaar speelt de SC Bakkeveen iedere woensdagavond vanaf 8 uur in ver-
enigingsgebouw de Driehoek in Wijnjewoude. Het ledenaantal is ook dit jaar 
gelukkig iets toegenomen, niet alleen uit Bakkeveen maar ook uit de buurtge-
meentes. De club is met maar liefst 4 teams zeer goed vertegenwoordigd in 
de Friese clubkampioenschappen en de eerste wedstrijden zijn inmiddels 
alweer gespeeld. Ook de interne competitie is een paar 
rondes oud en de strijdlust en enthousiasme van de 
schakers is alsof er nooit Corona is geweest. Op zo’n 
avond verlies je je al snel in gepeins over de beste stra-
tegie of tactisch plan. En na de partij volgen de discus-
sies over hoe het beter had gekund… schaken doet iets 
met je! 

Wie zich ook eens wil meten met andere schakers… u 
bent natuurlijk van harte welkom. Loop gewoon eens 
binnen op de woensdagavond of stuur een mailtje naar 
info@schaakclub-bakkeveen.nl 

mailto:r.dirkse@ooststellingwerf.nl


26 



27 

***20 November was de Sint in Waskemeer*** 
  
Tja, we weten t wel, tis corona tijd dwars door de Sinterklaas tijd heen. Het is 
te merken, er zijn weinig mensen op de been. 
 

Geen Pieten op scooters of golfkarretjes door t dorp te scheuren.  
Maar tegen tienen begon te leven en was de Pieten trekker met leuke pietjes 
erbij met een L op de rug, het zijn lespieten, vertelde Hoofdpiet mij. 
 

Sinterklaas kwam even later met een prachtige fries voor z'n karretje om bij 
de kinderen langs te gaan die bij hun huis een spelletje of liedje gingen spe-
len voor de Sint. 
 

Ondanks de corona heeft Sint vandaag de lieve  kinderen uit Waskemeer 
een leuke dag bezorgd. 
  

De redactie 
Alie Hulleman. 
 







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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Hallo Puzzellaars,  
 
Hierbij weer de antwoorden van de vorige puzzel, gelukkig waren er nu 
meerdere inzendingen dan de vorige keer. 
 
En deze puzzel is zeer goed gemaakt! Bijna alle inzendingen waren foutloos. 
Zal dat ook gebeuren bij de volgende Puzzel? 
 
1. Je moet die ober niet te veel fooi geven (hoofdsteden) 
2. Die plank staat krom en is helemaal verweerd. 
3. Wil je trouwen en een jaar later weer scheiden? 
 
4. Je mag ditmaal op één oor slapen (talen) 
5. Frank had een splinternieuwe wagen gekocht 
6. Ik had uit sommige boeken enkele citaten gehaald 
 
7. Ik kom er elke dag even langs (vogels) 
8. Johan moest er niet veel van weten 
9. Hij knipt gratis mijn haar en dat vind ik sympathiek. 
 
10. Lach in alle omstandigheden, (niet Europese landen) 
     ook als je kiespijn hebt 
11. Als Ali bier drinkt, overtreedt hij de koranwet. 
12. Ik loop er uitdagend bij, maar stoort dat u? 
 
13. De meeste regen viel dit jaar in Azerbedzjan (hemellichamen) 
14. Ze geven u soms een maaltijd, maar niet altijd. 
15. Met zo’n gezicht kom je nooit op de televisie. 
 
16. Geert heeft zijn kast al in orde gebracht. (beroemdheden) 
17. Die man verdient veel meer dan z,n vrouw. 
18. De kleinste insecten zul je niet met het oog zien. 
 
19. Karel gaat graag op reis, maar ik blijf liever thuis. (groente) 
20. Ik wil ook wel eens met je dansen. 
21. In dat flatgebouw vind je zeven kelders 
 
22. Wie zal mij op die lange tocht vergezellen? (vissen) 
23. Dat gebaar stelt me wel een beetje teleur. 
24. Die voetbalspeler moet voor niemand onderdoen. 
 
25.Ken jij deze brave mensen ook? (zoogdieren) 
26. Ik heb eerlijk gezegd niets gezien of gehoord. 

Puzzel September: 
Hersenkraker de uitslag.  
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27. Horen dieren ook in deze stal? 
 
28. Je moet je brood op eerlijke wijze verdienen. (fruit) 
29. Acht uur al?. Wordt wakker slaapkop. 
30. Noem jij de kleur van dat paard beige? 
 
De Scorelijst: 
1. Fokje de Boer  30 punten. 
1. Fam. G. van Dijk  30 punten 
1. Melle Stoker   30 punten 
1. Berdien Holman  30 punten 
1. Annie Bouma  30 Punten 
1. Bea van Houten  30 Punten 
1. Team de Herberg  30 Punten 
1. Cobie van Mourik  30 Punten 
1. Wietske de Boer  30 Punten 
1. Jan & Tiny Zandberg 30 Punten 
2. Neeltje Roijinga  29 Punten 

Beste adverteerder: 
 

Ook deze ruimte is  
nog beschikbaar! 

 
Neem contact op met de redactie. 
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***NOTEERT U HET WEL ALVAST?*** 
 
Toneel vereniging “De Wâldploech” is alweer sinds september 
druk aan het oefenen met het toneelstuk 
  ” Gewoan te gek” 
  
De speeldata zijn: 
● 12 februari 2022 generale (s’middags) 
● 18 en 19 februari uitvoering (s‘avonds) 
● 25 en 26 februari uitvoering (s’avonds) 
  
Wij hopen dat het dit jaar wel door kan gaan maar aangezien corona nog niet 
voorbij is is alles onzeker. 
We houden u op de hoogte via oa social media en de Waskemare. 
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Hallo Puzzelaars, 
 

De vorige puzzel is zeer goed gemaakt, misschien wat te gemakkelijk? 
Hopelijk krijgen dit keer ook weer meerdere inzendingen. 

 

Bij deze puzzel is het de bedoeling om een ander woord te vinden voor het 
woord  wat staat aangegeven.  

De woordstukjes onder aan de puzzel vormen het goede antwoord. 
Bijvoorbeeld: aanbidden = ver-hee-rlij-ken 

 

Doen jullie ook weer mee??  
De punten van de vorige puzzel worden bij deze opgeteld 

(als je ook meegedaan hebt aan de vorige puzzel) 
 

Ook al weet je niet alle antwoorden gewoon inleveren.! 
Veel succes!! En Plezier!! 

 
 

  1. aannemelijk   16. niet terug te draaien 

  2. verstard    17. driehoeksmeting 

  3. zwak punt   18. ondoordringbaar 
  4. dooreenhaling   19. stunt 
  5. bevestigen   20. overdraagbaar 
  6. verstening   21. eenvoudig 

  7. onweerlegbaar  22. vergroting 

  8. slagerij    23. berisping 

  9. bezwaar    24. doorzettingsvermogen 

  10. zalig verklaren  25. gedrag 

  11. berustend   26. metro 

  12.tuchtiging   27. doorhalen 

  13. chagrijn   28. zeer angstig 

  14. fors    29. verwerkelijken 

  15. volwassen   30. wrok 
 

Aan / aar / aar / ach / ach / act / ale / amp / ang / bbe / bea / bek / bel / 
bel / ber / bra / bre / cat / con / del / doo / dsb / dse / ebo / edg / ena / 
ene / eku / eld / ens / ent / enw / era/ erb / erd / erg / erp / erij / esh / 
esh / esi / fos / gen / ger / gne / hti / ica / ica / ica / iel / imp / ina / ing / 
ing / ill / isa / ise / kri / lev / lif / lijk / mee / mke / mor / mst / nbij / 
nsf / nst / ond / ong / ono / ono / ote / ouw / pen / pti / rac / rap / rdb / 
rde / ren / res / res / rig / rja / rob / ron / sch / sch / sch / sen / sil / skr / 
tam / teg / ter / tie / tie / tie / tie / tie / tie / tif / tif / tig / tim / tra / tra / 
tri / tuk / vaa / vle / vou / ual / ula / uwd / uwd / wan / weg / wil . 

Puzzel November/December: 
Hersenkraker  
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De oplossing kunt u inleveren t/m 15 December 
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer 

Mailadres: waskemare@gmail.com of via  
Whatsapp 06-30776188 (Janny van der Veen) 

(het inleveren geldt voor de puzzel op de vorige pagina) 
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**LIEDJE: DE ZAK VAN SINTERKLAAS** 
 

De zak van Sinterklaas, 
Sinterklaas, Sinterklaas. 
De zak van Sinterklaas, 

oh jongens, jongens, ‘t is zo’n baas! 
 

Daar stopt hij, daar stopt hij, 
daar stopt hij blij van zin. 

De hele, de hele, de hele wereld in! 
 

De zak van Sinterklaas, 
Sinterklaas, Sinterklaas. 
De zak van Sinterklaas, 

oh jongens, jongens ‘t is zo’n baas! 
 

Hij is voor groot en klein, 
groot en klein, groot en klein. 

Hij is voor groot en klein, 
voorzien, voorzien van marsepein. 

 
En bergen, en bergen, 
en bergen suikergoed. 
Zo lekker, zo lekker, 
zo lekker en zo zoet. 

 
Hij is voor groot en klein, 

groot en klein, groot en klein. 
Hij is voor groot en klein, 

voorzien, voorzien van marsepein. 
 

Maar onder in die zak, 
in die zak, in die zak. 

Maar onder in die zak, 
daar ligt het hele grote pak. 

 
Voor ’t lieve, voor ’t zoete, 
voor ’t lieve, zoete kind. 
Zeg was jij, zeg was jij, 

dit jaar gehoorzaam vrind? 
 

Maar onder in die zak, 
in die zak, in die zak. 

Maar onder in die zak, 
daar ligt het hele grote pak! 
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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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Afvalkalender Waskemeer December 2021 

Alléén voor postcode 8434 
 

PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  14, 28   grijs  7, 21 groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 14, 28  grijs  8,22 groen 
Alle overigen   14, 28  grijs  7, 21 groen 
 
Oud papier:   3,31  December   
NA, NB, NV, NW, NX:  9  December 
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2021 
 
Schoolnieuws 

Sinterklaasviering 
Donderdag 2 december vieren wij Sinterklaas op school. Tijdens de intocht 
zijn de kinderen tot vier jaar ook weer van harte welkom op het plein. Vanaf 
8:45 uur zal Sinterklaas buiten aandacht hebben voor deze jongste kinderen. 
De andere kinderen gaan dan naar binnen. Aansluitend gaan Sint & Piet 
naar de kleuters in hun eigen lokaal, zonder ouders. 
 
Het programma:  
08:15- 08.30 uur  Inloop alle kinderen op het plein. Muziek van mu  
   ziekvereniging Excelsior op het schoolplein. 
± 08.45 uur   Sinterklaas heeft aandacht voor de kinderen tot vier jaar. 
± 09.15 uur   Sinterklaas gaat naar de kleuters. 
± 10.15 uur   Pauze 
± 10.30 uur   Sinterklaas bij groep 3/4. 
11.30 uur   Sinterklaas bij groep 5/6 en 7/8. 
12.00 uur   Groep 3 t/m 8 vrij. 
 
De kleuters zijn om 10.30 uur vrij. 
 
Wij vragen alle volwassenen om 1,5 meter afstand te houden 
tijdens de intocht. 
 
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee naar school 
deze dag. 
 
Alle leerlingen van obs de Trede hebben in circuit vorm een 
lampion gemaakt. Ze konden kiezen uit vier lampions. De brandweerauto, 
een monster, een lampion van kippengaas waar je kleurrijke stroken door 
heen kon rijgen en een lampion in de vorm van een cilinder waaruit ze vor-
men konden prikken. De kinderen van groep 1/2 vertellen hoe zij Sint Maar-
ten hebben ervaren.  
(hieronder zijn een paar afgebeeld) 
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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 
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**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 6 november en zaterdag 4 december 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. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u 
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 
  
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 Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papie-
ren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of 
via RegelZorg .    
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en op-
sturen 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 ZorgDo-
mein. 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 
Regelzorg. 

***Fietspad Waskemeer wordt Veiliger.*** 
 

In de Nieuwe Ooststellingwerver van 11 november stond een stukje dat de 
gemeenteraad besloten heeft om het fietspad van de Leidijk tot in Waske-
meer veiliger te maken. Bij de ingang van het dorp gaat het fietspad plotse-
ling over op de weg en in verband met het vrij vele vrachtverkeer door het 
dorp is dat een onveilig punt voor de vele fietsers en scholieren die daar da-
gelijks langs moeten op weg naar school.  

https://regelzorg.nl/afspraak-maken-online?stap=1
http://www.regelzorg.nl/oogarts
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-gezondheidsverklaring.htm
https://regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
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Kerstvakantie 

 
De praktijk en apotheek zijn gesloten van 

 
maandag 27december t/m  
vrijdag 31 december 2021 

 
Houd rekening met uw medicatievoorraad. 

Graag de medicatie voor  
13 december bestellen. 

 
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

Met vriendelijke groet 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 
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De Pollepel 

Dikke speculaasbrokken  
 
Helaas kon Peter Engel het recept voor deze maand niet maken, 
Dus daarom hebben we Zwarte piet gevraagd een lekker recept voor Specu-
laasbrokken.  
 
Benodigdheden: 
300 gr. zelfrijzend bakmeel, (of speltvolkorenmeel van de Aldi met een zakje 
bakpoeder, indien het glutenvrij gebak moet zijn. Dit is eigenlijk ook wel zo 
lekker en gezond) 
200 gr. Roomboter. 
2-3 eetlepels speculaaskruiden. 
½ - 1 theelepel zout. 
150 gr. bruine basterdsuiker. 
1 ei. 
Amandelsnippers. 
 
Bereiding: 
Maak een stapeltje van het meel, de kruiden, de bakpoeder, het zout en de 
suiker op het tafelblad. Doe hierover de plakken boter en snij met 2 messen 
de boter in kleine brokjes door het meel etc.  
 
Als de boter goed fijn en verdeeld is met de handen kort kneden met het ei-
wit van het ei tot een mooie bal en deze bal in vershoudfolie in de koelkast 
leggen. 
 
De oven voorverwarmen op 150 graden.  
 
De bal uitrollen tot een lap van ca. 1 cm. dikte op het met bloem bestoven 
aanrecht. Op de bakplaat leggen en bestrijken met het eigeel van het ei. 
Amandelsnippers erop leggen. Ongeveer 1 uur bakken in het midden van de 
oven. Af laten koelen en in brokken snijden. 
 
Overigens gebruik ik zelf tegenwoordig altijd de keukenmachine om het deeg 
te maken, Gewoon alle ingrediënten in de machine en laten draaien maar. 
Dan kort kneden en in de koelkast. 
 
Succes en Eet Smakelijk!! 
 
Groeten Zwarte Piet. 
 
En de pollepel blijft nu weer bij Peter Engel 
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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 
                                                                                                            06-19187086  
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



