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Hallo dorpsgenoten. 
 

Voor velen zal ik een nieuw gezicht zijn in het dorp aangezien wij hier 2 jaar geleden 
een huis hebben gekocht. Sinds een aantal maanden maak ik deel uit van de Was-
kemare en heb ik de taak van het beheren van de advertenties op mij genomen. 
 

Voor diegene die het leuk vinden om wat meer over ons te weten willen komen, kijk 
dan even in de Waskemare van de maand februari-maart want daarin staat een inter-
view met ons waarin Jenny Verweij nieuwe inwoners van Waskemeer bezoekt en 
hiervan verslag doet. 
 

Zoals velen misschien wel hebben gemerkt gaan alle prijzen in het dagelijks leven 
omhoog. Zo ook helaas de drukkosten van de Waskemare. Omdat alle prijzen voor 
dit jaar wat betreft inkomsten al vast liggen en wij hierin niet willen gaan snijden, zijn 
we op zoek naar een manier om de Waskemare voort te blijven zetten. Daarom wil-
len wij vragen of adverteerders, dorpsgenoten of liefhebbers van de Waskemare een-
malig een vrijwillige bijdrage zouden willen leveren, zodat het financieel mogelijk blijft 
om de Waskemare uit te brengen.  
 

Als we met elkaar een steentje bijdragen blijven we op de hoogte van alle vorderin-
gen en ontwikkelingen binnen het dorp.  
 

Mocht u een bijdrage willen leveren kan dit op rekeningnummer:  
NL70 RABO 0325 8591 40. 
Rabobank, t.n.v. Waskemare. Alvast dank voor uw bijdrage. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Laura Adema 
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Juni 
 
3 juni  GEEN open café ’t Ald leger 
4 juni  Poptimaal ’t Ald leger 
10 juni  BBQ Buurtvereniging Brege oant Bocht ’t Ald leger 
13 juni  DES vergadering ’t Ald leger 
18 juni  BBQ Buurtvereniging ’t Klaverblad ’t Ald leger 
24 juni  Walking dinner ’t Ald leger 
25 juni  BBQ ’t Ljochtbeaken ’t Ald leger 
 
Juli 
 
1 juli   Open terras met BBQ ’t Ald leger 
2 juli   Bingo zomereditie de Herberg 
15 juli  Schuimparty en DJ Wessel de Herberg 
20 juli  Zomer BBQ de Herberg 
 
Augustus 
 
5 aug  GEEN open café ’t Ald leger 
23 aug  Zomeractiviteit jeugd de Herberg  
27 aug  Beer van Waskemeer of alternatief festijn 
 

Vanaf September wordt het klaverjassen  
en de 50+soos bij het Dorpshuis weer opgestart. 
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
1.Status Corona hoe zit het nu? 

Denk dat we dit nieuwtje maar eens van deze  
Pagina afhalen. Het is allang geen nieuwtje meer en we hopen 
dat het ook zeker niet opnieuw op de agenda komt!! 

2.De 50+soos   
In de zomermaanden is er even geen 50+soos. Op 28 september 
gaan we weer van start. Tijd 14.00 tot ongeveer 16.00. 

3.Schoonmaakster/er 
Ja sorry, dit punt blijven we wel op de agenda zetten. Het zou fijn 
voor Anneke zijn als ze wat gezelschap zou krijgen. Gelukkig zijn 
Anneke haar eigen woorden: begin er mooi aan te wennen en 
doe het nog wel een poosje. Maar toch: wie wil 2 uurtjes op 
maandagmorgen Anneke helpen? Is het wat voor jou/u? Draai 
eens vrijblijvend mee. Laat het weten aan Janny of Anneke 
Haaisma zelf. 

4.Open café 
3 juni slaan we de open café even over, dit i.v.m. de voorbereidin-
gen van Poptimaal en nog andere activiteiten. Maar 1 juli kan er 
weer gezellig worden gegeten. Dit x buiten op het terras met een 
BBQ. Schuif gezellig aan. Je mag je nu al opgeven. 

5.Paasmaaltijd 13 april 
Wat hebben de meer dan dertig ouderen, de organiserende 
buurtvereniging Groot Middenbuurt en ondergetekende genoten 
van een super fijne middag. Iedereen heeft gezellig kunnen pra-
ten, heerlijk gegeten en ook nog kunnen puzzelen. Jawel Anneke 
Stuiver had foto’s gemaakt en hiervan moest je de locatie raden. 
Een doeltreffer! Johannes Stoker (struint samen met de hond 
vaak de Waskemeerse omgeving af) ging met de rollade naar 
huis. En of een ieder nog niet genoeg verwend was, aan het ein-
de kreeg een ieder ook nog een bloemetje en wat lekkers mee 
naar huis. De knuffel die uitgedeeld werd door een oudere met de 
opmerking “Janny bedankt, het was zo’n mooie middag” was de 
kroning op de zeer geslaagde middag. 

6.Wandeltocht W.V. de Trochsetters 23 april 
Op 23 april kwamen er meer dan 200 wandelaars door het dorps-
huis gewandeld. De meesten hebben even genoten van een kop-
je koffie en een stukje cake/broodje of soepie in t grutte Mar. Het 
was de hele ochtend een gezellige doorloop van enthousiaste 
mensen. Bedankt Geke Rispens, Griet Heida en Christa dankzijn 
jullie verliep het op rolletjes. 

7.Koningsdag 27 april  
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Zie verderop in de Waskemare een verslagje. 
8.Agenda Waskemare 

Vanaf deze maand gaan we de agenda die in de Waskemare 
staat niet alleen voor de activiteiten van het Dorpshuis gebruiken 
maar voor alle dorpsactiviteiten. 

9.Walking dinner is op 24 juni   
De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Kom op, geef je ook op 
en laat je weer verrassen!!  

10.Vrijwilligers blijven welkom    
We zijn super blij met onze grote groep vrijwilligers. Maar er kun-
nen altijd nog vrijwilligers bij. Dus wil je af en toe een x bijsprin-
gen en anderen een leuke avond of middag verzorgen, neem 
contact op met Janny. 

11.Nieuwe ideeën  
Wij als dorpshuis vragen ons af of de bewoners van Waskemeer 
ook leuke ideeën hebben voor het dorp. Laat van je horen! 

12.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  
     

Lieve groet  

***Walking Dinner*** 
 

24 juni is het weer zover dan vindt de zomereditie 
Walking Dinner weer plaats. 

 

Lekker eten, gezelligheid, beetje beweging wie wil dit nu niet?! 
De route is inmiddels uitgezet. Geef je nog snel op. 
 

De afstand is ongeveer 5 km en vindt plaats in en rondom Waskemeer, hier-
door kan een ieder jong/oud/sportief/onsportief deelnemen. Evt. kunnen we 
een rolstoel en duwer regelen.  
 

Vertrekplaats: Dorpshuis ’t Âld Leger tussen 18.00 uur – 18.30 uur. 
 

Kosten zijn: € 17,50, dit is incl. eten en twee drankjes. 
 

Opgave kan voor 10 juni!!! bij Janny van der 
Veen,  
 

Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com 
Whatsapp of bellen: 06-30776188 
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger   

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

Beste Dorpsgenoten,  
 
Onder stralende omstandigheden hebben onze teams de afgelo-
pen weken hun opwachting kunnen maken op de voetbalvelden. 
De maand mei is inmiddels ingegaan wat betekent dat de beslis-
sende fases in de competities zijn aangebroken. Voor de JO11 en JO15 be-
tekent dit spannende tijden want zij zijn nog volop verwikkeld in de strijd om 
het eremetaal en wellicht zelfs het kampioenschap. Uiteraard hopen we dat 
we in de eerstkomende Waskemare met blije berichten kunnen komen dat 
de race om de prijzen succesvol is geweest! 
 

Eind april was Jaco Jonkman op ons sportpark aanwezig om teamfoto's te 
schieten van onze jeugdteams. Helaas kon de wedstrijd van de JO15 geen 

doorgang vinden doordat tegenstander 
TLC geen team op de been wist te bren-
gen, maar desalniettemin zijn de JO7, 
JO8, JO11, JO13 en JO19 wel op de 
teamfoto gezet. Het kostte hier en daar 
enige moeite om iedereen goed op de 
gevoelige plaat vast te leggen, maar uit-
eindelijk is het gelukt! Het resultaat is op 
onze site te bewonderen. Naast de team-
foto’s loont het sowieso om geregeld een 
kijkje te nemen op onze website, want 

hiermee blijft u wekelijks op de hoogte van het reilen en zeilen van onze ver-
eniging en de prestatie van onze (jeugd)teams! 
 

Poiesz Jeugdsponsoractie 
In de afgelopen Waskemare hebben we al vermeld dat de Poiesz jeugdspon-
soractie ten einde was gekomen. Op 
het moment van schrijven was des-
tijds de eindopbrengst nog niet be-
kend. Inmiddels is dat wel het geval, 
want eind april hebben we uit han-
den van de familie Poiesz een che-
que overhandigd gekregen. En wat 
voor een cheque. De eindopbrengst 
is namelijk uitgekomen op €887,-! 
Een fantastisch bedrag die volledig 
ten goede zal komen aan onze 
jeugdafdeling en waar we mooie din-
gen mee kunnen realiseren! Bij deze willen we een ieder die zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen en ons heeft ondersteund tijdens deze actie heel 
hartelijk bedanken! Volgend jaar hopen we weer van de partij te mogen zijn. 
 

Voetbalclinic FC Groningen meer dan geslaagd 
In oktober viel de FC Groningen on tour clinic letterlijk en figuurlijk in het wa-
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ter door de vele regenval van destijds. Van afstel is uiteraard geen uitstel 
gekomen, want op vrijdag 6 mei vond onder stralende omstandigheden als-
nog de clinic plaats. Gedurende de meivakantie maakte de Trots van het 
Noorden een rondje door de drie noordelijke provincies waarbij dus ook 
Waskemeer werd aangedaan. In totaal wisten ruim 70 deelnemers uit Was-
kemeer en omgeving hun weg te vinden naar ons sportpark alwaar men zich 
in het zweet heeft kunnen werken. Door sponsoring vanuit onze vereniging 
kon de dag worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief van €15,-, 

waardoor de clinic toegankelijk en betaalbaar blijft, getuige de hoge opkomst  

Omstreeks 7:30 waren de eerste begeleiders vanuit Groningen al op ons 
sportpark om de voorbereidingen te treffen. Zo werd ons sportpark voorzien 
van het nodige FC Groningen promotiemateriaal, werden de diverse oefenin-
gen uitgezet op de velden en werd de planning van de dag doorgenomen. 
Tegen negenen druppelden de eerste enthousiastelingen binnen, waarna 
om 9:30 de aftrap plaatsvond. De clinic bestond uit twee dagdelen waarbij 
alle deelnemers een divers pakket aan uitdagende en leerzame oefeningen 
voorgeschoteld kregen. Tussen de middag was er voor eenieder een voed-
zame lunch in de kantine. Omstreeks 15:30 vond de afsluiting van de dag 
plaats waarbij de strijder en het team van de dag werden gekroond. Voor 
deze laatste categorie bestond de prijs o.a. uit een zwaaivlag die goed van 
pas kwam tijdens de wedstrijd van zaterdag 7 mei tegen Sparta Rotterdam 
waarvoor alle deelnemers kaarten hebben gekregen. Nadat alle deelnemers 
hun officiële FC Groningen certificaat uitgereikt kregen en werden getrak-
teerd op drinken, wat lekkers en een ijsje om op krachten te komen kwam de 
stralende voetbaldag ten einde. 
Als vereniging kijken we terug op een meer dan geslaagde voetbaldag! De 
weergoden waren ons goedgezind want gedurende bijna de gehele dag 
stond de zon hoog aan de hemel met een strakblauwe lucht. We hopen dat 
alle deelnemers net als ons kunnen terugblikken op een geslaagde en on-
vergetelijke dag. Bij deze willen we de trainers van FC Groningen bedanken 
voor hun enthousiasme op en rond de velden en voor het verzorgen van een 
leerzame clinic. Daarnaast willen we via deze weg alle vrijwilligers bedanken 
die op deze vrijdag de gehele dag klaar stonden om achter de schermen 
alles in goede banen te leiden. 
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Kom proeftrainen! 
Inmiddels loopt het voetbalseizoen 2021/2022 bijna op z’n einde, wat bete-
kent dat achter de schermen al volop vooruitgeblikt wordt op het nieuwe sei-
zoen. Een onderdeel hiervan vormt o.a. de teamindelingen voor aankomend 
seizoen. Lijkt het je leuk om te gaan voetballen? Train dan doordeweeks sa-
men met je vrienden/vriendinnen een keer mee met één van onze jeugd-
teams! Meetrainen kan al vanaf 4 jaar en is geheel vrijblijvend. Op die manier 
kan je zelf ondervinden of het voetbalspel iets voor jou is en of in jou een 
voetballer/voetbalster schuilt! Aanmelden vooraf is niet nodig. Sluit dus ge-
rust een keer aan met je vriend(in)nen of klasgenoten. Vragen over de moge-
lijkheden? Neem dan contact op met Joost van Burgsteden (06-49712288 /  
joost_burgsteden@hotmail.com). Hopelijk tot snel op sportpark ’t Ald Leger! 
 

Autobedrijf Jonkman 
Ook naast het veld zijn er een aantal vermeldenswaardigheden. Zo brachten 

eerste elftal spelers Hessel Zuidema en aan-
voerder Dennis Hardenbol onlangs een be-
zoek aan Auto- en bandenbedrijf Jonkman. 
Het bedrijf van Jaco Jonkman is inmiddels al 
sinds 2008 betrokken als hoofdsponsor van 
de A- selectie. Daarnaast is hij ook wekelijks 
op en rond de velden te vinden met zijn ca-
mera om wedstrijdfoto’s te schieten. Als blijk 
van waardering voor de jarenlange samen-
werking werden de beide nieuwe wed-
strijdshirts ingelijst overhandigd. We hopen 

de samenwerking nog lang te kunnen voortzetten! 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 

Sponsorloop voor Oekraïne  
Wij kwamen op het idee om een sponsorloop voor Oekraïne te organiseren. 
Toen heeft Tineke van der vaart ons geholpen op een idee. Vervolgens zijn 
we naar meester Edwin gegaan en hebben we overlegd over een 
sponsorloop. Alle juffen en meesters vonden het een goed idee. Meester 
Edwin heeft een berichtje op Parro gezet of er ouders waren die per rondje 
een krulletje wouden zetten. Dus toen alles klaar was hebben we Dinsdag 5 
April van 13:30 uur tot 14:00 uur een sponsorloop georganiseerd. Iedereen 
kreeg een formulier mee waarop je het adres de naam en een vast bedrag 
of bedrag per rondje op kon zetten. En toen kwam de dag aan dat we 
gingen rennen. Iedereen rende fanatiek mee of deed zijn/haar best. Daarna 
ging iedereen het geld ophalen er kwam er ontzettend veel geld binnen. We 
gingen met elkaar het geld tellen. Aan het einde van de Paasviering gingen 
we het eindbedrag bekend maken. We hadden 2873,50 euro opgehaald!  

Gemaakt door Sterre en Joas 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Eindelijk was het dan zo ver. Het schoolvoetbaltoernooi stond voor de deur. 
Iedereen vond het wel een beetje spannend. Het was 12 uur en de meeste 
kinderen gingen eerst naar huis en sommigen kinderen bleven op school. 
Toen we compleet waren gingen naar Oosterwolde.  
De eerste wedstrijd waren de tegenstanders te goed en verloren we met 5 - 
0. De tweede wedstrijd hadden we met 0-2 gewonnen. Alies en Sanne 
hadden elk één keer gescoord. De derde wedstrijd verloren we weer met 5 
– 0. Gelukkig wonnen we de vierde wedstrijd met 2 – 1. Alies en Sanne 
hadden weer gescoord. De laatste wedstrijd eindigde in 0 -0 en toen 
moesten we penalty’s nemen. Sinne had de laatste penalty gescoord en 
waren we 3de geworden. Ik vond het een leuke middag en ik vond ook dat 
iedereen het goed deed. 
Gemaakt door Sara 
 
Ik vond het heel spannend, maar ik bleef rustig en misschien vonden de 
andere het ook wel een beetje spannend. Rond 12.00 uur gingen we op 
weg naar Oosterwolde. Niet iedereen deed mee. Sommige kinderen bleven 
op school. We kwamen aan in Oosterwolde en gingen van start met de 
eerste wedstrijd. Dat ging best goed. We speelden 1-1 en het doelpunt 
werd gemaakt door Metz. Kaj scoorde ook, maar helaas in ons eigen goal. 
De tweede wedstrijd en de derde wedstrijd verloren we met 1-0 en 2-0. Na 
de derde wedstrijd hadden we een hele lange 
pauze. Dat was best wel een beetje saai. 
Gelukkig konden we starten met de vierde 
wedstrijd die we ook wonnen. De 1-0 werd 
gescoord door Issa. 
Gemaakt door Issa 
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***100 jaar christelijk lager onderwijs in Waskemeer*** 
 

Waskemeer - In 2020 bestond het christelijk lager onderwijs in Waske-
meer (tot 1954 Haulerwijk-beneden)  precies 100 jaar. Sinds 1964 heet 
de school “CBS De Paadwizer”.  
Door de Corona kon deze Reunie afgelopen 2 jaar niet doorgaan, maar 
gelukkig kan het dit jaar gevierd worden.  
Op zaterdag 10 September 2022 zal de reünie gehouden worden.  
De reünie zal plaatsvinden van 10 uur tot 17.00 uur. Op zondag 11 Sep-
tember om 11 uur staat een kerkdienst gepland. 
 

Alle (oud)leerlingen, (oud)onderwijzers en andere personeelsleden zijn van 
harte welkom. De organisatie heeft hun werkzaamheden weer herpakt om 
alle voorbereidingen te treffen rondom deze feestelijke dag. De reünie wordt 
gehouden in dorpshuis ’t Âld Leger in Waskemeer. Ook de huidige Paad-
wizer opent deze dag de deuren. Op zondag 11 September is er om 11 uur 
een kerkdienst in dorpshuis 't Âld Leger in Waskemeer. De kerkdienst is on-
der leiding van Jaap Kuperus (oud-leerkracht en directeur). Hier is iedereen 
van harte welkom.  
 

De precieze indeling van deze dag blijft nog een beetje een verrassing, maar 
het zal zeker een gezellige dag worden. Met tijd voor hereniging met oude 
klasgenoten en leraren, gezellig bijkletsen en natuurlijk het bekijken van oude 
foto's. De organisatie zorgt voor koffie, thee, een hapje en een lekkere lunch. 
De kosten bij aanmelding bedragen 25 euro per persoon  
 

Gezocht: foto's van vroeger 
Heeft u thuis nog oude foto's liggen? Deze ontvangt de organisatie graag. U 
kunt ze mailen naar reunie20waskemeer@gmail.com. U kunt via dit e-
mailadres ook vragen hoe u ze op een andere manier kunt versturen.   
 

Heeft u interesse?  
U kunt zich aanmelden via reunie20waskemeer@gmail.com. Vermeldt uw 
voor- en achternaam en geboortedatum.  Verdere info volgt via de e-mail na 
opgave. Heeft u geen mail, vraag dan familie of vrienden om u op te geven 
en wij helpen jullie graag verder.  
 

Houdt ook de Facebookpagina in de gaten voor de laatste nieuwtjes. 
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***Nieuws van Des Groener Waskemeer*** 
 

De eerste extra bomen zijn gepland. We hebben de eerste 44 kunnen note-
ren. Deze bomen zijn gepland in tuinen op de Schans-
dijk (9); Compagnonsvaart (13), Kruisweg (3) en 19 
door de gemeente langs de diverse wegen.  
Heb jij ook één of meerdere bomen erbij gepland dit 
jaar, dan nemen we die graag op in de stand van sep-
tember (des.waskemeer@gmail.com). We houden jullie 
per kwartaal op de hoogte van de voortgang.  
Maar er is nog meer nieuws 
Tijdens onze rondgang door het dorp viel het ons op dat 
er wel erg veel hondenstront lag net aan het begin van 
de uitvalwegen van ons dorp. Net na het begin van het 
fietspad op de Bakkeveensterweg en dat van de Kruisweg was de hoeveel-
heid stront in de berm walgelijk.  
We begrijpen ook dat de afvalbakken/poepzakjes best wel intensiever ge-
bruikt kunnen worden. Daarom hebben na overleg met de gemeente samen 
besloten om de Bello (dit is de hondenpoep afvalbak, voorzien van plastic-
zakjes) aan de Kromten bij het speelveldje te verplaatsen naar het begin van 
de Bakkeveensterweg en een extra Bello te plaatsen bij het begin van het 
fietspad van de Kruisweg.  
Wij adviseren een ieder met een hond om gebruik te maken van deze voor-
ziening. Hiermee voorkom je een boel ergernis bij jouw dorpsgenoten.  
En nog meer nieuws 
We zijn ook aan het kijken of er op strategische plekken bankjes bij kunnen 
komen of dat verplaatsen handiger is. Hier zijn we met de gemeente nog niet 
helemaal uit, maar er is veel mogelijk. Dus mogelijk komt het in een stroom-
versnelling en staan ze er voor de volgende Waskemare. Het kan ook nog 
enige tijd duren. Voor de definitieve plekken worden gekozen, wordt dit uiter-
aard met omwonenden overlegd.  
De werkgroep staat niet stil deze zomer, heb je inmiddels de behoefte gekre-
gen om je ermee te bemoeien. Dat kan nog steeds, graag zelfs, meld je aan. 
Bijvoorbeeld bij Andries Otter of Vrouwkje Veenboer of via 
des.waskemeer@gmail.com  

**Uitnodiging** 
 

In de net even anders dienst van zondag 12 juni zal Wilfred Kols  
ons een inkijk geven in zijn leven en zijn zoektocht die hij hierin heeft gehad, 
en hoe God hierin heeft ingegrepen.  We willen jou en jullie van harte uitnodi-
gen in deze dienst. 
 

We beginnen om 10.00 uur en aansluitend in er koffie en fris en de gelegen-
heid om door te praten over dit thema 
 

De dienst wordt gehouden in de Bining aan de kerkstraat 13 in Haulerwijk 
en is later terug te kijken op kerkdienstgemist.nl 

mailto:des.waskemeer@gmail.com
mailto:des.waskemeer@gmail.com
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***Koningsdag 27 april 2022***  

Wat was het deze koningsdag koud! En dan ook nog 
onderweg als versnapering 
een ijsje krijgen. Maar dat neemt niet weg dat er 
maar zelfs 65 deelnemers meefietsten. De fiets-
tocht die dit x door Jan van Dalen uit Bakkeveen 
is uitgezet was een waar succes. De start was bij 
de Herberg, via Duurswouderheide richting Bak-
keveen en via onverharde paden weer naar het 
Dorpshuis. Super leuk, de meeste deelnemers 
waren nog nooit eerder over deze paden geko-
men. Onderweg waren er 28 vragen. Veel vragen 

waar je zeker van wist wat het antwoord was, bleken toch een heel andere 
wending te hebben. Zo waren er na de tocht nog aardig wat discussies en 
lachsalvo’s. Bij de jeugd was Sterre Boonstra veruit de beste. Ze troefde 
zelfs haar moeder af met haar antwoorden. Klasse! Ze ging met een mooie 
oranje voetbal naar huis. Onder de volwassenen hadden we vier prijswin-
naars. Melle Stoker kreeg een andere prijs dan de heerlijke taart die hem 
bekend voor kwam. De familie van Dalen (jawel familie van) waren de ande-
re drie winnaars en zij gingen dus naar huis met de lekkere taart. Of zij Jan 
zijn denkwijze en vragen doorhadden is misschien een voordeel geweest. 
Maar goed neemt niet weg dat ze toch zelf de antwoorden moesten raden. 
We hebben Jan bedankt voor al het werk wat 
hij verzet heeft en daarbij ook direct maar ge-
strikt voor volgend jaar. Tijdens het borrelen 
met de lekkere snackjes  kwamen de diverse 
vragen nog vaak naar boven wat als onder-
grond zorgde voor een erg gezellige nazit. Al 
met al een zeer geslaagde avond, we hopen 
volgend jaar op weer zoveel of zelfs meer en-
thousiaste deelnemers maar dan hopelijk wel 
een paar graadjes warmer. 

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


 
 
 
 
 
 
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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Power Walking  
Stevig Wandelen 

Tussendoor spieroefeningen 
Voor alle Leeftijden 

Afstand tussen 5 km en 6 km 
Deskundige begeleiding 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elke Vrijdag 
Tijd: 10.15 – 11.15 
Eerste Les: Gratis 

Nader info: 0516-743300 
info@outdoorbakkeveen.nl 

**Wie, wat en waar** 
 
Wie is de band Just4Him. Dat zijn; Fokko, Dirk, Nicolien, 
Arend, Alma en Peter. Marcel, Nick, Roelien en Jasper zijn 
‘vaste gast muzikanten’ 

 

Eigenlijk liggen de wortels van Just4Him in Roemenië. Tijdens de reis die 
een groep jongeren en volwassenen voor Phoneo hebben gemaakt, werd er 
iedere dag gezongen tijdens de dagopening. Op één van deze dagen nam 
Fokko na jaren weer een gitaar in zijn handen en ontdekte dat hij zijn muzi-
kale gave nog niet was verloren. Gaven en talenten worden in je gelegd, 
maar daarmee is het nog niet klaar. Dan komt het aan op oefenen, vallen, 
opstaan en samen groeien. Het plezier wat wij hebben en de energie die wij 
krijgen van het zingen en spelen delen wij graag met anderen. Dat is wat wij 
met Just4Him willen bereiken.  
 

Onze muziekstijl is erg breed. Wij gaan van country naar rock en van top 40 
naar opwekking. Vaak kiezen we onze nummers omdat het verhaal in en 
achter het nummer ons aanspreekt. 
 

In april hebben we een concert gegeven waarbij de opbrengst ging naar de 
lokale projecten voor Oekraïne. Hier is ook een optreden geveild en dit gaan 
we doen op 11 juni bij de Herberg. Vanaf 17.00 uur zullen we een paar keer 
te horen en zien zijn. 
 

Wij zouden het leuk vinden wanneer u en jij de 11
de

 even langs komt by it 
konsert by de feart!  

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl


24 



25 

***Kennismaking 
met nieuwe 

Inwoners van Waskemeer*** 
 

Interview met ………… Esmee en Rennert Brouwer 
 
Nieuwsgierig, net als vele anderen, ging ik op een avond naar de grote boerderij op 
de Schansdijk. De boerderij iets voor(bij) Radder, en schuin tegenover het varkens-
bedrijf. Daar zijn jonge mensen komen wonen. Dat is leuk, maar hoe hebben ze dat 
voor elkaar gekregen? De huizen zijn zo duur…. 
Ik werd begroet door Esmee en Rennert Brouwer. De begroeting van hun prachtige 
Zuid-Afrikaanse Boerboel honden vond plaats vanuit hun kennel. Het kleine Boomer-
tje liep met ons mee naar binnen. 
Rennert is geboren op het Bovenveld, is 27 jaar, en komt uit Donkerbroek. Esmee is 
geboren in Assen, is 28 jaar, en groeide op in Oosterwolde. Ze leerden elkaar ken-
nen op een gezellig huisfeestje in Oosterwolde. Beiden woonden toen al in een eigen 
huis in Oosterwolde. Ik kom er al snel achter dat beiden weten wat ze willen, met 
passie hun werk doen en ook op die manier hun leven samen vorm geven. Ze zijn 
eerst hun eigen woningen goed gaan opknappen, en toen zijn ze op zoek gegaan 
naar een mooie woonboerderij. En die vonden ze op de Schansdijk!  Met veel moge-
lijkheden voor al hun plannen om in de toekomst te gaan verbouwen en buiten  aller-
lei bijzonder pluimvee te houden. 
 
Rennert werkt als chef werkplaats bij Auto Kort in Oosterwolde. Hij is ook opgeleid 
om met elektrische auto’s te kunnen werken. Het bedrijf houdt zich bezig met de toe-
komst van Mens en Mobiliteit. Dat is nu volop in ontwikkeling. Ook het rijden op wa-
terstof heeft hun aandacht. Daarnaast geeft hij voorlichting op scholen over deze 
ontwikkelingen in de auto-industrie om jonge mensen te interesseren en te stimuleren 
voor deze moderne vorm van techniek te gaan kiezen. 
Esmee is douanier. Haar kantoor zit in Groningen, maar als gevolg van de corona 
pandemie, is zij voornamelijk thuis gaan werken. Dat heet hybride werken. Ze houdt 
zich bezig met de afgifte en controle van vergunningen van speciale goederen. Het 
gaat voornamelijk over wapens, en strategisch en militair materieel, dat door bedrij-
ven wordt aangevraagd om mee te mogen nemen over de grens. Ik begrijp dat het 
een boeiende en ingewikkelde functie is, want ook op de handhaving ervan houdt 
haar afdeling toezicht. Dat betekent samenwerking met politie, AIVD, Europol enz. 
Ook het bijhouden van veel wet- en regelgeving behoort tot haar werk. Met de huidi-
ge situatie in Europa staat haar werk onder grote druk en is momenteel extra belang-
rijk. Dus, met beiden zo’n levendige en verantwoordelijke baan is het wonen op deze 
mooie woonboerderij extra belangrijk voor hen. 
 
Rennerts passie is motorrijden, maar door de verhuizing is hij hier nog niet aan toe-
gekomen. Esmee is volleybalster en speelt in Dames 1 van Makkinga. Op dit moment 
is ze verknocht aan haar eigen team en de gezelligheid na de wedstrijd. 
Ze zijn heel blij met de plek. Het contact met de buren gaat hartelijk en gemoedelijk, 
en dat geeft een vertrouwd gevoel. Zij hebben zich snel aangesloten bij buurtvereni-
ging ’t Heideblomke en voelen zich in de buurt opgenomen. Ze willen niet meer weg! 
Wij wensen ze dan ook alle goeds en geluk met hun nieuwe huis, hier bij ons in Was-
kemeer. 
 
Jenny Verweij 
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**Amnesty Collecte Waskemeer** 
 

De collecte coördinatie van een mensenrechtenorgani-
satie op je nemen is één ding. Als er dan tijdens het 
uitzetten en collecteren hiervan een oorlog zo vlakbij 
langskomt, is iets heel anders. Niet alleen in Oekraïne en Rusland, maar we-
reldwijd staan mensenrechten onder druk, dus het geld dat bijeen is gebracht 
is heel belangrijk voor deze strijd wereldwijd.  
 

Een oorlog waar de mensenrechten met voeten worden getreden! Het had 
één wrang voordeel. Er werd met ruime hand geschonken. De opbrengst van 
de collecte met de bussen was nog nooit zo hoog. De gesprekken aan de 
voordeur gingen ook vaak over de zorgen die mensen hierover hadden. Het 
was daarnaast voor collectanten ook mogelijk om ook een digitale bus aan te 
maken. Hiermee kon je je hele netwerk benaderen (dus ook buiten Waske-
meer). Dit heeft niet iedereen gedaan, maar dit alles tezamen heeft een re-
cordopbrengst van ruim € 900,- opgebracht.  
 

Collectanten en gevers, hartelijk dank.  
 

Groet 

Karin Tersmette 
Voorzitter werkgroep Amnesty International, Ooststellingwerf  
en collecte coördinator Waskemeer 
 

Note: Mocht je denken, maar ik wil hier ook graag bij helpen! Met collecteren 
of een andere bijdrage. Kom dan even langs (mr. van Hasseltweg 4) 

**Zonder leiding geen spelweek; Vakantiespel zoekt leiding!** 
 

Stichting Vakantiespel Ooststellingwerf is zich al druk aan het voorbereiden 
op de Vakantiespelweken in 2022. Wij zijn daarom druk op zoek naar jonge-
ren tussen 17 en 27 jaar die zich een week lang willen inzetten. Dit om kin-
deren uit de groepen 5 t/m 8 uit de gemeente Ooststellingwerf een mooie 
Spelweek te bezorgen. Een week lang barst het van de activiteiten voor kin-
deren in de bossen van Appelscha; er worden hutten gebouwd, grote boss-
pelen gespeeld, luidkeels gezongen en naar toneel gekeken. 
 

De jongeren geven niet alleen leiding aan een groep kinderen in de week 
zelf, in het weekend vooraf bedenken ze met elkaar hoe de week eruit komt 
te zien. Een zelfbedacht thema vormt de rode draad van de week. Dit komt 
terug in een kamplied, toneel en in de verschillende spelen die worden ge-
speeld. 
 

Ook voor de leiding zelf wordt goed gezorgd. Er is dagelijks een gezonde 
driegangenmaaltijd, een slaapplek en ondersteuning door hoofdleiding en het 
bestuur van de Stichting. 
Voor elke week zijn er zo’n 25 tot 35 leiding nodig om ervoor te zorgen dat er 
voldoende toezicht is en de kinderen voldoende aandacht krijgen. 
 

Dit jaar vinden de Vakantiespelweken voor de kinderen plaats van 18 t/m 22 
juli (de leiding start 16 juli) en 25 t/m 30 juli (de leiding start 23 juli). Leiding 
en kinderen kunnen zich opgeven via www.vakantiespel.nl. 

http://www.vakantiespel.nl/






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,  
Leuk om te zien dat de meesten weer meegedaan hebben, ook hebben we 

een nieuwe puzzelaar erbij! 
In de scorelijst zijn weer een paar verschuivingen te zien. 

Onder de antwoorden zien jullie  de scorelijst. 
 

   1. Schoon schip maken. 
   2. Bij de wilde beesten af. 
   3. Iemand in het harnas jagen. 
   4. Wie zwijgt stemt toe. 
   5. In de aap gelogeerd zijn. 
   6. Geen hoge pet van iemand op hebben. 
   7. Op hete kolen zitten. 
   8. Hoop doet leven. 
   9. Smaken verschillen. 
   10. Korte metten maken. 
   11. De dienst uitmaken. 
   12. Een stijve hark. 
   13. De balans opmaken. 
   14. De plaat poetsen. 
   15. Uit zijn slof schieten. 
   16. Door de bank genomen. 
   17. In goede aarde vallen. 
   18. Geen woorden maar daden. 
   19. Zijn zinnen verzetten. 
   20. In zijn hemd gezet zijn. 
   21. Spijkers met koppen slaan. 
   22. Iets op de kop tikken. 
   23. Geen steek uitvoeren. 
   24. Een schot voor de boeg. 
   25. Gestolen goed gedijt niet. 
   26. Liefde maakt blind. 
   27. Met de schone lei beginnen. 
   28. Lood om oud ijzer 
   29. De kat in het donker knijpen. 
   30. De knoop doorhakken. 
 

De Scorelijst:    vorige  stand : nieuw stand: 
 

1. Harry & Wieneke Koppenaal   113  143 
2. Fokje de Boer     111  140 
3. Neeltje Roijinga     103  133 
4. Cobie van Mourik     79  108 
5. Berdien Holman     66  92 

Puzzel April: 
Hersenkraker de uitslag.  
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6. Fam. G van Dijk     53  81 
7. Rinze Sikma      82  - 
8. Miranda & Freek de Vegt    81  - 
9. Wietske de Boer     56  - 
10. Fam. Nieswaag     29  40 
11. Melle Stoker      28  - 
11. Martha Stoker     28  - 
12. Sophie de Kam     -  20 

***De Herberg*** 
 

Vandaag, op het moment van schrijven, is het een prachige dag. 
Mooi, zonnig weer, de vogels fluiten en iedereen kan in alle vrij-
heid doen waar men zin in heeft. Wat mogen we blij zijn in de 
‘Parel fan ús Fryske wâlden’ te wonen. Waar je, als er op zondag 
thuis niet wat lekkers bij de koffie is, je hiervoor altijd in de Herberg terecht 
kunt.  
 

En soms zijn er pannenkoeken voor de kinderen, gebakken door dorpsgeno-
ten. Wanneer ze op jacht zijn geweest naar vossen. Dit werd op 3 mei seri-
eus aangepakt; iedereen die op de fiets zat of in de tuin aan het werk was 
werd gevraagd, ‘bent u vos’ ? Zo ja, dan was er weer een stempel verdiend 
en iedereen had een volle kaart bij terugkomst. De stapel pannenkoeken was 
snel op, het was een leuke ochtend met al die vrolijke gezichtjes! 
 

Voor de komende periode hebben we nog op de planning; 
2 juli: de Bingo zomereditie 
15 juli: inluiden van de zomervakantie met de schuimparty én DJ Wessel 
20 juli: zomer BBQ, meer info in de volgende Waskemare 
23 augustus: zomeractiviteit voor de kinderen. 
 

Hartelijke groet, 
Team de Herberg  
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**Avond-4-daagse Bakkeveen** 
Voor jong en oud ! 

  
Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni 2022 
  

In de week na Pinksteren wordt de 65
e
 avond-4-daagse van Bakkeveen ge-

houden.  Elke avond wandel  je traditiegetrouw door een mix van natuurge-
bieden en privé terreinen: bossen, weilanden en heidevelden wisselen elkaar 
af en soms over een stukje straat.  
Het is voor de organisatie een voorrecht dat particulieren (vaak landbouwers) 
snel toestemming geven om de deelnemers eenmalig over hun terrein te la-
ten wandelen, wat voor een nog grotere afwisseling zorgt. In de routes wor-
den elk jaar ook enkele van de buurdorpen aangedaan: Waskemeer, Wijnje-
woude, Siegerswoude en mogelijk Zevenhuizen.  
  

Volwassenen lopen ook 
Steeds meer volwassenen wandelen mee , zij  kunnen meteen als eersten 
om 18 uur starten of na de laatste groep scholieren om 18:30 uur. Er is keu-
ze uit 3 afstanden: 5, 10 en 15 km. De 15 km is speciaal voor de wat meer 
ervaren wandelaar. Er doen scholen mee uit waarschijnlijk 12 omliggende 
dorpen, met ongeveer 1000 kinderen en hun begeleiders. 
  

Verandering 
Wat anders is dan voorgaande jaren: de start en finish zijn niet meer in het 
centrum van Bakkeveen maar op de parkeerterreinen bij het sportpark. De 
intocht op de zaterdagavond gaat via de straten Dwarskamp en Mjûmster 
Wei. Hiermee worden verkeersopstoppingen op de doorgaande wegen voor-
komen. 
 

 Even opletten: 

• honden mogen niet mee, dit omdat de routes ook over beschermd 
gebied en privéterrein voeren. 

• Elke avond onderweg een traktatie. 

• De routes zijn bepijld. 

• Op de laatste avond (de zaterdag !) zijn er natuurlijk weer diverse 
muziekkorpsen die je verwelkomen. 

• De kosten bedragen €  5,-- pp voor 4 dagen wandelen met medaille! 
  

Maak ’s avonds even een lekker ommetje in de omgeving waarbij je ook over 
terreinen waar je normaal gesproken niet komt! Gezond en genieten tegelij-
kertijd. 
  

Meer info en voor-inschrijven:  www.bakkeveen.nl/wandel 

http://www.bakkeveen.nl/wandel
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Hallo Puzzelaars, 
 

Hier voor jullie weer een leuke hersenkraker,  
Ook al weet je niet alle antwoorden gewoon inleveren.! 

Veel succes!! En veel Plezier!! 
 

Elk in te vullen woord bestaat uit dezelfde letters als het voorgaande woord 
plus 1. Het eerste woord is altijd 6 letters het tweede 7 en het derde 8 letters. 
 

Voorbeeld:   buigen= huilen= operaties= 
   neigen   grienen  ingrepen 
 

1 gebied     getroost    languit 
2. spijl     werkplaats    betrekkelijk 
3. ordelijk     wondje    amper 
4. klein    gekonkel    beroep 
5. horizon     waternimf    onb. voor n w. 
6. leuk     aandrift    inspiratie 
7. Engels auteur    kracht    krachtig 
8. geraamte     slot     band van gummi 
9. kledingstuk    onderbreking   woelig 
10. Plaats in Friesland   verharden    afwerpen 
11. in het openbaar verkopen  mistig    bezorging 
12. wedijveren    keer     gebiedend 
13. zedenleer    gewoon    beroep 
14. wijze     studie conferentie   land bij Z Amerika 
15. specerij     postbode    welsprekendheid 
16. aantekenboekje   Caraïbisch eiland   verwijten 
17. Aziaat     scheik. Verbinding   niet rechtstreeks 
18. op een andere plaats  handelaren    smaragd 
19. staaf ter versteviging   meisjesnaam   presenteerblad 
20. de naad losmaken   stralingseenheid   koers 
21. zeereis     schuin gedrukt   vlamhoutjes 
22.eerwaardigegrijsaard  betalen   dadelijk 
23. prop watten    bode     indrukwekkend 
24. offertafel    nonsens    deel v h jaar 
25.Tuingerei    vrouwelijk dier   bestek 
26. ridderorde    voorm.Russ. president  vogelgeluid 
27. belemmeren    neergooien    opbeuren 
28. hoveling    vogelhuis    schildersgerei 
29. hard regenen    handel    saai 
30. vreemde taal    land in Afrika   bezinksel 

 
 

De oplossing kunt je inleveren t/m 15 Juni 
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer 

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

Puzzel Mei: Hersenkraker  



38 



39 

***Opening gastenverblijven  
“Bij de Compagnons” op 30 april*** 

 

Aan de vaart, op de Compagnonsweg 39, was zaterdag 30 april de feestelij-
ke officiële opening van een zeer bijzondere gasten accommodatie. In aan-
wezigheid van ongeveer 90 bezoekers, met prosecco, en na een speech van 
vader Bram van den Ende, knipte wethouder Marcel Bos het lintje door van 
de eerste schaapsherderswagen. Hier kunnen gasten overnachten. Er was 
een speurtocht in de tuin naar het gouden ei, we kregen heerlijke hapjes, er 
stond een ijskar. Ook was er live folkmuziek waarop werd gedanst, en er was 
een houtvuurtje. Kortom, een feestelijk gebeuren. 
De diepe tuin met een grote vijver is prachtig, en het dierenparkje is leuk. De 
eerste van de vier schaapsherderswagens op wielen is nu klaar. De wagen is 
een waar kunstwerk dat met zeer veel liefde, vakmanschap en oog voor de-
tail is gebouwd door dochter Leonie, samen met haar vader en moeder. Aan 
alles is gedacht, wc, douche, bedstee, aanrechtje, en een sfeerkacheltje. Het 
zal  een belevenis zijn om daar in te logeren! Leonie heeft op het terrein haar 
atelier, dat ook beschikbaar is voor kunstenaars die een periode in rust willen 
werken. 
Het is duidelijk zichtbaar dat de familie Van den Ende met deze onderneming 
iets is gaan doen wat ze zelf leuk vinden. Ze hebben er plezier in en dat is 
onmiddellijk voelbaar voor de gasten!  
Op hun website kun je het hele verhaal van hun onderneming lezen. 
Vanuit de Waskemare wensen wij hen veel succes toe! 
 

Jenny Verweij 

***Buurtvereniging t Heideblomke*** 
 

Zaterdag14 mei had buurtvereniging t Heideblomke een leuke excursie geor-
ganiseerd naar Bierbrouwerij / Proeflokaal Maallust in Veenhuizen. 
 

We vertrokken vanaf de Schansdijk met een gezellig groepje buurgenoten op 
de fiets voor een prachtige tocht door het Blauwe Bos en verder langs veel 
mooie groene gebieden. 
 

In Maallust kregen we een uitleg hoe het bier daar wordt geproduceerd en 
welke ingrediënten er in de verschillende biersoorten worden verwerkt. Tege-
lijk kregen we kleine glaasjes bier te proeven. 
 

Het was een gezellige middag waar iedereen elkaar weer ontmoette en leuk 
kon bijpraten. 
 

Alleke Kalis 
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***Pinksterfeest 316!** 
 
Jezus zegt: Volg Mij! 
Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, samen 
bij elkaar komen. 
Samen in eenheid Hem volgen en groot maken. 
Pinksterfeest 316 is een plek in de natuur waar je samen optrekt en je geloof 
verdiept. Een feest voor jong en oud met een programma, waar onder dien-
sten, verdiepingsmomenten en ontspannende en sportieve activiteiten! 
Pinksterfeest 316 is dit jaar van vrijdag 3 tot en met maandag 6 juni 2022. Dit 
vindt plaats in Wijnjewoude - Ald Duerswâld. Een centrale plek in Noord-
Nederland. 
Je kunt hier komen kamperen en samen het weekend beleven, maar natuur-
lijk ook voor één dag komen. Als groep kamperen is ook mogelijk. 
Toegang en parkeren is gratis. Voor kamperen wordt wel een bijdrage ge-
vraagd. Er is collecte voor de onkosten. 
Wees welkom! 
Kijk op www.pinksterfeest316.nl voor meer 
informatie  

***KWF collecte 2022 wordt niet meer georganiseerd*** 
  
De collecte wordt vanaf dit jaar 100% digitaal. Het KWF maakt de overstap 
naar een 100% digitale collecte. Dit betekent de collectebus wordt een col-
lectebord. En doneren kan niet meer met contant geld maar alleen met een 
QR-code, online of een bank overschrijving. 
  
Wij organiseerden de voorgaande jaren de collecte in Waskemeer en zien 
het collecteren met een bord, met alleen digitaal te kunnen doneren, voor 
ons dorp (nog) niet zitten. 
Wij hebben dan ook aangegeven bij het KWF te stoppen met het organiseren 
van deze collecte. 
 
Zou je als collectant wel met het nieuwe collectebord willen collecteren dan 
verzoeken we je contact op te nemen met het KWF, zij kunnen je dan verder 
helpen. 
  
Alle collectanten heel erg bedankt voor jullie bereidwilligheid en enthousias-
me. 
  
Hartelijke groet 
 
Tinie van der Meer en Maaike Talsma 

http://www.pinksterfeest316.nl
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**Noordermannenavond!!** 
 

Mannen wees allen welkom! 
3 juni – gezamenlijke Noordermannenavond!! 
Inloop: 19.00 uur 
Start: 19.30 uur 
 

Na lang wachten mogen we weer! Een avond voor alle mannen van Noord-
Nederland, alle Noordermannen. 
Een avond welke vol zal zijn van plezier, uitdaging, samen zingen en diep-
gang. Onze spreker is Bert Reinds (Me And My House – Bert Reinds). Bert 
neemt ons mee in het thema “Come as you are”. 
Bert is getrouwd met Willemien, vader van 5 zonen en opa. In het dagelijks 
leven werkt hij als coach, mentor, spreker en auteur. Hij zal je een spiegel 
voor houden en uitdagen! 
 

Wees erbij en neem een vriend mee! 
(er zal een collecte voor de onkosten worden gehouden) 
Locatie: in de grote tent op het Pinksterfeest 316 terrein, Ald Duerswâld te 
Wijnjewoude. Deze avond is onderdeel van het gehele Pinksterfeest 316 
weekend. Je kunt met je gezin hier komen kamperen! Meer informatie 
op www.pinksterfeest316.nl  

Afvalkalender Waskemeer Juni 2022 

Alléén voor postcode 8434 
 

PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  14, 25 grijs  07, 21 groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 14, 28 grijs  08, 22 groen 
Alle overigen   14, 28 grijs  07, 21 groen 
 
Oud papier:    17 Juni   
NA, NB, NV, NW, NX:   23 juni  

https://www.pinksterfeest316.nl/
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**Rommelmarkten in Wijnjewoude** 
 

Op de rommelmarkten in Wijnjewoude wordt weer gehandeld. Er worden 
leuke dingen gekocht, maar als je er zelf staat dan kun je ook het een en 
ander verkopen. En het is altijd gezellig. De eerstvolgende rommelmarkt is 
op woensdag 6 juli van 14.00 – 18.00 uur zoals altijd op en bij het Evene-
mententerrein aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude. 
 

De volgende rommelmarkten staan gepland voor: 
20 juli    van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt) 
3 augustus    van 14.00 – 18.00 uur 
17 augustus van 17.00 – 21.00 uur (dit is een extra avond rommelmarkt) 
7 september van 14.00 – 21.00 uur 
5 oktober    van 14.00 – 21.00 uur 
 

Avond fietsvierdaagse 
Deze wordt gehouden op 5, 6, 7 en 8 juli (dinsdag t/m vrijdag). Inschrijving 
en start is tussen 18.30 en 20.00 uur bij hotel-restaurant de Stripe in Wijnje-
woude. Er worden fietsroutes uitgezet tussen de 25 en 30 km door de prach-
tige bosrijke omgeving van Wijnjewoude. 
 

Bestuur VVV 

*** Inzamelen Kapotte Vlaggen*** 
 

Beste dorpsgenoten, 
 

Ik ga over een tijdje sierkussens maken met de vlag van Waskemeer en van 
de vlag van Friesland. Heeft iemand kapotte vlaggen liggen die ik mag ge-
bruiken? Een nieuwe is 16 euro en vind ik erg duur als ik er toch weer mee 
ga knutselen. Mocht je wat hebben, stuur me dan even een mail-
tje:  Jelmar.wagenaar.prive@gmail.com. 
 

Groeten Jelmar Wagenaar 

***Ringrijden op Tractoren*** 
  

Hierbij willen we je laten weten dat het "ringrijden op tractoren" voortaan een 
tweejaarlijks evenement wordt. We hebben veel reacties ontvangen over de 
afgelopen twee edities die uitermate goed zijn bevallen en aan ieders ver-
wachting voldeed. 
  

Maar door ook naar langere termijn te kijken om zowel deelnemers, vrijwil-
ligers en sponsoren ook voor de toekomst enthousiast te houden en het een 
unieke gebeurtenis te laten blijven was de algemene stelling om het niet elk 
jaar te doen, maar om het jaar. 
  

Dit jaar slaan we dus over en zullen je begin 2023 opnieuw benaderen voor 
deze trotse  traditie weer voort te zetten. 
 

Met vriendelijke groet, 
Ringrijden op tractoren organisatie 
  

Theo de Jong 0646068558 & Willem vd Wal 0646080520 

mailto:Jelmar.wagenaar.prive@gmail.com
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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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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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Mei 2022 
 
Schoolnieuws 

Koningsspelen en sponsorloop 
De laatste vrijdag voor de meivakantie hadden we een sportieve dag. Na een 
gezellig en gezond ontbijt zijn de kinderen in groepjes verdeeld. Hierna zijn 
we gestart met diverse oud Hollandse spelletjes op het plein. Van spijkerpoe-
pen tot blik gooien tot sjoelen, er werd fanatiek gespeeld! En wat was dat 
gezellig.  
Na een korte break met wat lekkers, verzorgd door de oudervereniging, zijn 
we met z’n allen naar het sportveld gegaan. Hier stond een parcours klaar 
voor de sponsorloop. Nadat de baan grondig was geïnspecteerd en goedge-
keurd door mevrouw Spriet van de Gemeente Ooststellingwerf gaf Bob, me-
deorganisator van de sponsorloop, het startschot. Onder luide aanmoediging 
van diverse papa’s, mama’s, opa’s en oma’s deden ze super goed hun best 
en zijn er heel wat rondjes gelopen. Super goed gedaan allemaal! 
De opbrengst van de sponsorloop zullen we vermelden zodra deze bekend 
is.  
 
Basketballen op het schoolplein 
Van juf Nynke hebben we een afscheidscadeau gekregen; een basket en 2 
basketballen. In de meivakantie is deze door een behulpzame vader opge-
hangen. We kunnen nu in de pauze en na schooltijd basketballen. Hier zijn 
we heel erg blij mee en er wordt ook al veel gebruik gemaakt van de basket! 
 
Wist u dat… 
● We de afgelopen periode veel nieuwe leerlingen hebben mogen ver-

welkomen.  
● We inmiddels ook al 4 Oekraïense leerlingen bij ons op school heb-

ben. 
● Onze school nu gegroeid is tot 71 leerlingen! 
● We hebben mee gedaan met de voorleeswedstrijd.  
● Onze voorlezer is voorleeskampioen van de Ge-

meente Ooststellingwerf geworden!   
 
 
Op de website van onze school 
vindt u meer informatie. 
www.obsdetrede.nl  

http://www.obsdetrede.nl
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Zomervakantie 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen is gesloten van 
 

Maandag 25 Juli t/m vrijdag 12 Augustus 2022 
 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
   Herhaalmedicatie graag voor 4 juli bestellen. 

 
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 
Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 
Een fijne zomervakantie gewenst, 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

 

http://www.jehuisarts.nl


52 



53 

De Pollepel 

Pastaschotel met kip en rode pesto (4 personen)  
 
Ingrediënten: 

 300 gram penne 

 2 rode uien gesnipperd 

 400 gram soepgroenten 

 300 gram kipfilet in blok-
jes                                                             

 1,5 theelepel gedroogde oregano 

 zout en peper 

 2 theelepels kipkruiden 

 125 gram crème fraîche 

 200 gram rode pesto 

 zakje geraspte mozzarella 

 olijfolie om in te bakken 
 
Bereiding: 

• Kook de penne zoals op de verpakking staat aangegeven. 

• Verwarm de oven voor op 180 graden en vet de ovenschaal in. 

• Verwarm olie in een wok of hapjespan en bak de kipblokjes hierin aan. 

• Voeg de kipkruiden toe en bak deze even mee. 

• Voeg de ui toe als de kip rondom aangebakken is. Doe de andere 
groenten erbij en bak dit 10 minuten mee. Breng op smaak met zout 
en peper en voeg de oregano toe. 

• Roer de gekookte penne door het kipgroentemengsel en roer daarna 
de crème fraîche en rode pesto er doorheen. 

• Verdeel het mengsel over de ovenschaal en bestrooi het naar smaak 
met de geraspte mozzarella. 

• Verwam dit 20 minuten in de oven en het is klaar om te serveren! 
 
 
Eet smakelijk!! 
Groetjes Petra Haveman 
 
Ik geef de pollepel door aan Sanne Tamminga 
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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, directrice P.Boonstra-IJfs (0516)577385 

CSG Liudger, directeur Dhr. JP Schuurman… ………………….......(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



