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Hallo dorpsgenoten. 
 
Dit is alweer de laatste Waskemare voor de zomerstop, wat gaat de tijd toch 
snel. 
 

In deze Waskemare staan weer leuke weetjes/ideeën en natuurlijk verslag-
jes van wat er allemaal gebeurt is afgelopen maand in en rond om ons dorp. 
 

Graag zou ik alle buurtverenigingen willen vragen of jullie een agenda en/of 
verslagjes hebben voor/van uitjes of leuke dingen die jullie gaan doen of al 
geweest zijn met de buurtbewoners. 
 

Wij als redactie lijkt het ons leuk om deze in de Was-
kemare te zetten. 
Alvast bedankt!! 
 

Veel lees plezier en tot September! 
 

Groetjes, 
Annika de Jong 
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Juli 
 
1 juli   GEEN open café/terras ’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/terras ’t Ald leger 
23 aug  Zomeractiviteit voor basisschoolkids de Herberg 
27 aug  de Beer van Waskemeer  
 
September 
 
2 sept  Open café/terras met BBQ ’t Ald leger 
24 sept  Boeldag van Hasseltweg de Herberg  
25 sept  Spel & friet activiteit voor kids 12-15 de Herberg 
 
Oktober 
 
7 okt   Open café/terras ’t Ald leger 
8 okt   Bingo de herberg 
9 okt   Hightea de Herberg 
 
 
Vanaf September wordt het klaverjassen en de 50+soos bij het 
Dorpshuis weer opgestart. 
 

Agenda Dorpshuis & de Herberg 
Waskemeer 
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
1.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. 

2.Schoonmaakster/er 
Wie wil 2 uurtjes op maandagmorgen Anneke helpen? Is het wat 
voor jou/u? Draai eens vrijblijvend mee. Laat het weten aan Jan-
ny of Anneke Haaisma zelf. 

3.Open café 
In verband met de walking dinner op 24 juni, slaan we de week 
erop het open café even over. Begin augustus hebben we even 
vakantie, maar het terras is op 2 september weer open met een 
gezellig BBQ.  

4.Walking dinner op 24 juni   
Op moment van dit schrijven hebben zich meer dan 40 personen 
opgegeven. We gaan weer een leuke route lopen met verrassen-
de locaties. Volgende Waskemare een verslag. 

5.De Beer van Waskemeer gaat door op 27 augustus   
Johan Stuiver en Willem Haaisma zouden het zonde vinden als 
de Beer dit jaar niet georganiseerd gaat worden. Zij gaan daarom 
dit met zijn tweeën met hulp van vele vrijwilligers weer oppakken. 
Mocht je benaderd worden voor hulp, kom op de Beer mag niet 
verloren gaan.  

6.Beweegcafé start op 2 september 
We hebben er lang over geschreven en oproepen gedaan maar 
we gaan dan nu echt starten. Kom vrijdagochtend op 2 septem-
ber om 9.30 uur naar ’t Ald leger en beweeg lekker mee!! De eer-
ste keer dat je meedoet, zijn er geen kosten. Dit is gewoon om te 
kijken of het iets voor je is. Past het bij je? En als het iets is, kom 
je meedoen wanneer je kan. De kosten zullen daarna blijvend 
laag zijn. Dus kom op, probeer het eens.  

7.Wandelgroep start op 16 september   
Ook voor de wandelgroep hebben we diverse keren een stukje 
geschreven. En ook dit gaan we gewoon starten. En wel op de 
derde vrijdag van de maand. Vertrek 9.30 uur bij ’t Ald leger. Ie-
dereen is van harte welkom, gewoon gezellig samen een wande-
ling maken. Samen kijken we wat een geschikte afstand is voor 
de gehele groep, Wellicht ten overvloede: er zijn geen kosten aan 
verbonden. 

8.Pimpen terras    
Zoals je overal om je heen hoort, is op dit moment moeilijk aan 
materialen te komen. Lange levertijden of gewoon niet te krijgen. 
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Zo ook de nieuwe overkapping. Een levertijd van een paar maan-
den. Jammer, maar goed we doen het nog even met de grote 
parasol.  

9.Jeu de Boules baan 
Eerlijkheidshalve is hier nog geen tijd voor gemaakt, er zijn wel 
wat mensen benaderd om dit grote project op te pakken maar 
helaas iedereen heeft het te druk of geen zin om dit op te pakken. 
Het plan blijft!!  

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  

 
 
 
 

Beweegcafé start op 2 september 
We hebben er lang over geschreven en oproepen 
gedaan maar we gaan dan nu echt starten. Kom vrijdagochtend op 2 sep-
tember om 9.30 uur naar ’t Ald leger en beweeg lekker mee!! De eerste keer 
dat je meedoet, zijn er geen kosten. Dit is gewoon om te kijken of het iets 
voor je is. Past het bij je? En als het iets is, kom je meedoen wanneer je kan. 
De kosten zullen daarna blijvend laag zijn. Dus kom op, probeer het eens. 
 

Wandelgroep start op 16 september   
Ook voor de wandelgroep hebben we diverse keren een stukje geschreven. 
En ook dit gaan we gewoon starten. En wel op de derde vrijdag van de 
maand. Vertrek 9.30 uur bij ’t Ald leger. Iedereen 
is van harte welkom, gewoon gezellig samen 
een wandeling maken. Samen kijken we, wat 
een geschikte afstand is voor de gehele groep, 
Wellicht ten overvloede: er zijn geen kosten aan 
verbonden. 

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

Beste Dorpsgenoten,  
 
 

De zomer heeft haar intrede gedaan in Nederland en dat bete-
kent dat het voetbalseizoen 2021/2022 op haar einde loopt. De 
beslissende fases in de competities zijn inmiddels achter de rug 
en heeft voor een tweetal jeugdteams geresulteerd in een kampioensfeest en 
een rondrit door het dorp, maar daarover 
verderop meer. Naast het slot van de 
competities is de maand juni traditioneel 
ook de tijd van de zomertoernooien. Voor 
alle jeugdteams staan er toernooien op 
de rol, waarbij de JO15 en JO19 zelfs 
zullen aantreden op een weekendtoer-
nooi. De JO15 kruist in het weekend van 
18/19 juni de degens met 40 andere 
teams in het Groningse Wildervank. De 
JO19 zoekt haar heil over de landgrens 
bij onze oosterburen in Kisdorf onder de 
rook van Hamburg. Hier zal gestreden worden om de felbegeerde Kisdorf 
Jugend-Fußballturnier bokaal! 
 
Naast volop actie op het veld hebben we ook naast het veld niet stilgestaan. 
Zo heeft op vrijdag 3 juni de algemene ledenvergadering plaatsgevonden 
waarbij ruim 50 leden vertegenwoordigd waren. Daarnaast stond op zaterdag 

11 juni weer een klusdag op de plan-
ning. Een groep van ruim 20 vrijwil-
ligers stak hierbij de handen uit de 
mouwen. Hierbij zijn de dug-outs ge-
plaatst op het tweede wedstrijdveld en 
is de bestrating richting dit veld aange-
legd. Daarnaast is de bestrating op-
nieuw gelegd rondom de units en zijn 
er op en rondom het veld de nodige 
hand en spandiensten verricht. Onder 
het motto vele handen maken licht werk 
is er veel gedaan en zijn de nodige me-
ters gemaakt! Na de tijd werd de suc-

cesvolle klusdag nabesproken onder het genot van een hapje en een drankje 
op het terras van de kantine.  
 
Via deze weg willen we alle leden, supporters, sponsoren en alle andere vol-
gers van onze vereniging een fantastische en zonovergoten zomervakantie 
wensen. We hopen dat een ieder weer fris en fruitig aan de aftrap zal ver-
schijnen in het nieuwe voetbalseizoen. Wil je in het nieuwe seizoen ook van 
de partij zijn of wil uw zoon/dochter graag aansluiten? Dat kan! Neem voor 
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meer informatie contact op met Joost van Burgsteden (06-49712288 / 
joost_burgsteden@hotmail.com). 
 
JO15 overtuigend langs TLC in kampioenswedstrijd 
De groenhemden van de JO15 van coaches Jerre Wagenaar en Sander Vis-
ser kennen een uitstekend seizoen. Voor de winterstop werd met een 4de 
eindpositie net een plekje naast het eremetaal gegrepen. In de voorjaars-
reeks heeft het team wederom uitstekend gepresteerd met een tweede posi-
tie als resultaat. Met nog één wedstrijd te gaan was het verschil op 28 mei 
met koploper TLC slechts twee punten en laat de wedstrijd tegen TLC nou 
net de slotwedstrijd van het seizoen zijn. Een echte kampioenswedstrijd dus 
waarbij voor de groenhemden alleen een overwinning zou volstaan om de 
competitie te bekronen met de nummer 1 positie. De groenhemden hebben 
de afgelopen tijd toegewerkt naar dit slotstuk en het resultaat van de voor-
gaande wedstrijd tegen nummer 3 Vako (6-0 overwinning) maakt dat het 

team vol zelfvertrouwen aan de 
aftrap stond. De spelers lieten er 
vanaf het eerste fluitsignaal geen 
gras over groeien en begonnen 
vol overgave aan de wedstrijd. 
Met een gezonde dosis strijdlust 
en energie werd TLC vanaf de 
eerste minuut teruggedrongen op 
eigen helft. De ban werd uitein-
delijk gebroken door topschutter 
Storm. Voor de rust werd de mar-
ge zelfs uitgebreid naar drie door 
doelpunten van wederom Storm 
en Patrick. Ook na de rust lieten 

de groenhemden de teugels niet vieren en gingen door met waar ze in de 
eerste helft aan begonnen waren. Dit resulteerde in doelpunten van Yannick, 
Storm en Hein. Het slotstuk van de wedstrijd kwam op naam van Storm die 
in de slotminuut de keeper van de gasten te ver voor z’n doel zag staan en 
met een heerlijk bekeken boogbal vanaf een meter of dertig de sluitpost van 
TLC wist te verschalken. Niet lang hierna floot scheidsrechter Dennis Har-
denbol voor het laatst en was het kampioenschap een feit! Een uitstekende 
prestatie die gelet op de wedstrijd meer dan verdiend te noemen is. Na een 
feestje op het veld was het tijd voor de rondrit op de kar door het dorp, waar-
bij de traditionele kampioensduik in de vaart uiteraard niet kon ontbreken. Na 
terugkomst op het sportpark en een welverdiende douche stond er patat met 
frikandellen op het menu en bleef het nog lang gezellig in de kantine met 
kampioenhits uit de speakers! 
 
JO11 ongeslagen periodekampioen 
Ook voor de JO11 stond op 23 mei een kampioensduel op de planning. Zij 
traden in eigen huis aan tegen ONB uit Drachten. Door de resultaten tot dus-
ver uit de vierde competitiefase stond het team van coaches Johan Keuning 
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en Herbert Golsteijn fier aan kop 
van de ranglijst met een uitste-
kend doelsaldo. Een puntje was 
dan ook voldoende om de titel 
officieel binnen te halen, maar 
uiteraard gingen de groenhem-
den vol voor de winst om voor 
eigen publiek een passend slot te 
geven aan de vierde competitie-
reeks. Tot op het bot gemotiveerd 
stonden de spelers dan ook aan 
de aftrap om hun kunsten te ver-
tonen op het veld en alles te ge-
ven! Deze boodschap had Mylan 
goed tussen z’n oren geknoopt want binnen tien seconden had hij de bal al in 
het netje liggen. Een ware beleggering van het doel van de Drachtsters volg-
de waarbij het publiek werd getrakteerd op fraai positiespel, mooie individue-
le acties en schitterende doelpunten! Uiteindelijk liep de teller op tot 9-0 door 
doelpunten van Jorrin (2x), Issa (2x), Alies (2x), Mylan en Joas. Na het laat-
ste fluitsignaal van scheidsrechter Bart Wagenaar volgde een vreugde-
uitbarsting op het veld. Na het kampioenschap in de tweede competitiefase 
in december heeft het team het wederom klaargespeeld! Een prestatie van 
formaat waar het team met recht apetrots op kan zijn. Stuk voor stuk zijn de 
spelers zowel letterlijk als figuurlijk gegroeid en hebben allemaal een uitste-
kende ontwikkeling doorgemaakt. Dit kampioenschap vormt dan ook een 
bekroning op een meer dan goed seizoen! Na een groepsfoto was het tijd om 
naar de parkeerplaats te gaan, waar amper afgekoeld van de rondrit van de 
JO15 de trekker met kar weer klaarstond voor de tweede rondrit door het 
dorp. Bij terugkomst werden de warme stralen van de douche opgezocht 
waarna de spelers zich aansloten bij het feestgedruis van de JO15 in de kan-
tine waar beide kampioenschappen goed en groots gevierd werden! 
Dames Waskemeer presteren op Mallorca verdienstelijk 
Onlangs heeft een afvaardiging van de damesselectie van vv Waskemeer 
meegedaan aan een voetbaltoernooi op Mallorca. Met een finale 7x7 en een 
reguliere 5x5 poule zijn de dames met de eerste prijs (7x7) en een achtste 

plaats (5x5) weer huiswaarts ge-
keerd. Naast het sportieve aspect, 
hebben de dames volop aan team-
building gedaan. Denk hierbij aan 
het bezoeken van de talrijke uit-
gaansgelegenheden, heerlijk uiteten 
en het relaxen op het strand! Al met 
al een ontzettend leuk voetbalweek-
end die volgens de deelneemsters 
voor herhaling vatbaar is.  
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
Meester Jasper 
Meester Jasper heeft besloten om na drie schooljaren de Paadwizer te verlaten. 
Meester Jasper gaat volgend schooljaar aan de slag in zijn woonplaats Steenwijk. 
We vinden dit ontzettend jammer, maar we wensen hem het allerbeste toe. 
Schoolkamp groep 7/8 
Dag 1: 
We moesten natuurlijk met de boot naar Ameland. Dat alleen was al een feestje! 
Toen we aankwamen hebben we onze spullen uitgepakt. Toen kregen we de 
planning van deze dag te horen. Voor de activiteit gingen we macaroni eten. Na het 
eten gingen we op de fiets naar de Waddenzee. We gingen wadlopen! Het was 
superleuk! We hebben krabben, pieren, garnalen en platvissen gevangen. Dat was 
super bijzonder en we waren allemaal helemaal vies! Toen we weer op de boerderij 
aankwamen gingen we meteen douchen. Die avond gingen we nog lekker naar het 
strand en daarna deden we een spel met onze knuffels dan moest je een verhaal 
vertellen over je knuffel en dan moesten de andere raden of het kletspraat of echt 
was. Bij deze activiteit kregen we chips en frisdrank. We gingen rond kwart over 11 
op bed en op de slaapzaal hebben we nog snoep gegeten. 
Dag 2: 
We werden wakker. Na het ontbijt gingen we naar de vuurtoren en dat was 
ongeveer1,5 uur heen fietsen en terug. Toen we er uiteindelijk waren deden we een 
activiteit. We gingen omgekeerd verstoppertje doen. Dat ging als volgt:1 iemand 
moest zich verstoppen en de rest moest zoeken en had je diegene gevonden moest 
je erbij gaan zitten. Toen we terug moesten was het wat minder leuk… Halverwege 
ging het heel hard regenen. In de avond deden we de bonte avond. Het was 
supergezellig en iedereen deed leuk mee. Meester Jasper had het verhaal van 
Sjoerd van het Oerd verteld en daarna mochten we met een blinddoek op in het 
donker door de tuin wandelen en een lint volgen… Het was wel een beetje 
spannend maar ook erg leuk. Daarna gingen we slapen en dat ging niet heel goed, 
want zowel de jongens als de meisjes gingen iets te veel kletsen. Uiteindelijk 
sliepen wel allemaal om 00.30 uur. 
Dag 3: 
De juffen en meesters maakte ons erg vroeg wakker, maar wel op een "leuke" 
manier. Ze kwamen met pannen en deksels ons wakker maken. Ook werd het liedje 
wakker worden van Jochem Myer afgespeeld. Toen iedereen uit hun bes was 
gekropen gingen we ontbijten. Na het ontbijten hadden sommige mensen corvee. 
We moesten afwassen, vegen, borden afdrogen en dat soort dingen. Ondertussen 
gingen de andere kinderen, die geen corvee hadden, hun koffers pakken. Er stond 
een kar klaar waar alle koffers en tassen in moesten. Die kar werd dan naar de 
haven gereden. Om 10.00 uur moesten we uit de kampeerboerderij uit zijn.  
Voor die tijd moesten nog de badkamers, slaapkamers, enz. nog schoon maken. 
Toen dat allemaal gedaan was konden we het pand verlaten. We stapten op de fiets 
en gingen naar het strand. Daar hebben we een uurtje hebben gespeeld en daarna 
stapten we weer op de fiets en gingen we naar Nes. Eerst gingen we spelen bij de 
Vlijen en vervolgens kregen we 40 minuten de tijd om te shoppen. Toen iedereen 
geslaagd was met het shoppen kregen we een ijsje en fietsten we naar de haven. 
Daar leverde we de fietsen in en stapten we op de boot. Na 45 minuten varen waren 
we eindelijk weer in de haven van Holwerd. Vervolgens gingen we naar huis.  
 

Gemaakt door Gemma, Sterre en Joas 
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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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Afvalkalender Waskemeer Juli 2022 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum  Bak  Datum  Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  12,26  grijs  5, 19   groen 
NC, ND, NZ, PG, PH  12,26  grijs  6, 20   groen 
Alle overigen   12,26  grijs  5, 19   groen 
 
Oud papier:   15 juli 
NA, NB, NV, NW, NX: 21 juli 
 
 

Afvalkalender Waskemeer Augustus 2022 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum  Bak  Datum  Bak 
NA,NB,NV, NW, NX   9, 23  grijs  2,16,30 groen 
NC, ND, NZ, PG, PH   9, 23  grijs  3,17,31  groen 
Alle overigen    9, 23  grijs  2,16,30   groen 
 
Oud papier:   12 augustus 
NA, NB, NV, NW, NX:  18 augustus 
 
 

Afvalkalender Waskemeer September 2022 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum  Bak  Datum  Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  6, 20  grijs  13,27  groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 6, 20   grijs   14,28  groen 
Alle overigen   6, 20   grijs  13,27  groen 
 
Oud papier:    9  september 
NA, NB, NV, NW, NX:  15 september 
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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  

22 
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Hallo Puzzelaars, 
 

Hier voor jullie weer een leuke hersenkraker,  
Alweer de laatste voor de zomerstop. 

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

Kleine doordenkertjes 
 

Voorbeeld: Voetbalveld zonder goals:  Doelloos 
 

1 Een advocaat in de klas 
2. De perfecte outfit voor een kameraad. 
3. Achter op de fiets knoopt hij vlug de eindjes aan elkaar. 
4. Deze vrijgezellen zitten niet. 
5.Dit GFT afval is een makkie. 
6. Een tak op leeftijd. 
7. Deze zitmeubel ontploft. 
8. Dit is een doortastend schip. 
9.Dit is voor tennissers en werknemers niet ongewoon. 
10.Zo mooi dat je gezichtsvermogen het niet meer aan kan. 
11. Piekeren in de molen. 
12. Kostuums om te grijpen. 
13. Deze kussen zijn afwerend bedoeld. 
14. Deze letters kun je plaatsen. 
15. Een foto in het ziekenhuis. 
16. De verlossende hulp op de markt. 
17. Een vrome nachtvogel. 
18. Kaal en zonder karakter. 
19. Een EHBO post voor de inwendige mens. 
20. Dit leesvoer verdamp bij 100 graden. 
21. Een stralende zwendelaar. 
22. Een voordeel met stip. 
23. Het alfabet voor runderen. 
24. In dit Engelse kleding setje ga je in goede conditie naar buiten. 
25. Bij deze quiz wordt het nooit middernacht. 
26. Die schelp is niet van hem. 
27. Dit kleding stuk kun je eerst kopen en dan betalen. 
28. Dit muziekstuk is ook een woonvertrek. 
29. Vierentwintig uur om papier te vernietigen. 
30. Met deze rechtzaak ben je zo klaar. 

 
 

De oplossing kun je inleveren t/m 7 September 
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer 

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

Puzzel Zomereditie: Hersenkraker  







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 Puzzelaars,  
Leuk om te zien dat de meesten weer meegedaan hebben. 
In de scorelijst zijn weer een paar verschuivingen te zien. 

Onder de antwoorden zien jullie  de scorelijst. 
 

1. streek  sterkte  gestrekt 
2.  tralie   atelier  relatief 
3.  netjes  sneetje  eventjes 
4.  nietig   intrige  dirigent 
5.  einder  nereïde  iedereen 
6.  geinig  neiging  ingeving 
7.  Greene  energie  energiek 
8.  skelet  kasteel  elastiek 
9.  string   storing  onrustig 
10.  Sloten  stollen  loslaten 
11.  veilen  nevelig levering 
12.  dingen  wending  dwingend 
13.  moraal  normaal  molenaar 
14.  manier  seminar  Suriname 
15.  kerrie   koerier  retoriek 
16.  agenda  Grenada  nadragen 
17.  Indiër   nitride  indirect 
18.  elders  dealers  esmerald 
19.  balein  Belinda  dienblad 
20.  tornen  röntgen  notering 
21.  cruise  cursief  lucifers 
22.  nestor  storten  terstond 
23.  tampon  postman  imposant 
24.  altaar   wartaal  kwartaal 
25.  gieter   reegeit  eetgerei 
26.  lintje   Jeltsin  tsjilpen 
27.  storen  storten  troosten 
28.  vleier   volière  olieverf 
29.  gieten  negotie  eentonig 
30.  Engels  Senegal  neerslag 
 
 

De Scorelijst:    vorige  stand : nieuw stand: 
 

1. Harry & Wieneke Koppenaal   143  170 
2. Neeltje Roijinga     138  168 
3. Fokje de Boer     140  166 
4. Cobie van Mourik     108  138 
5. Berdien Holman       92  121 

Puzzel Mei: 
Hersenkraker de uitslag.  
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6. Fam. G van Dijk     81  111 
7. Rinze Sikma      82  - 
8. Miranda & Freek de Vegt    81  - 
9. Fam. Nieswaag     40  61 
10. Wietske de Boer     56  - 
11. Melle Stoker      28  - 
11. Martha Stoker     28  - 
12. Sophie de Kam     20  - 

***Bedankje*** 
 

In de vorige Waskemare van mei/juni hebben wij aangegeven dat het 
voortbestaan van de dorpskrant in gevaar komt door de steeds stijgende 
drukkosten. In verband met corona wilden wij de tarieven van de adver-

tenties niet verder verhogen. Wij hebben daarom een oproep gedaan aan 
onze lezers om een eenmalige vrijwillige bijdrage te doen. Deze oproep 

was succesvol en wij hebben diverse donaties binnengekregen. 
 

Onze hartelijke dank voor jullie financiële bijdragen! 

***Afscheid Interview*** 
 

Dit keer geen interview met nieuw-
komers, maar een interview met de 
familie Radder, die 57 jaar lang op de Schansdijk hun “Tuincentrum en Kwe-
kerij Radder” hebben gehad. 
 
Sinds 1 november 2021 is het Tuincentrum gesloten. De Kwekerij blijft be-
staan.  
Vanaf 2018 is gezocht naar een koper voor het bedrijf. Diverse beroepsmen-
sen hadden interesse, maar durfden de stap niet aan om zo’n intensief be-
drijf over te nemen. Er werd geen enthousiaste opvolger gevonden. Moeder 
Fia en de dochters Marian en Carolien besloten daarom in het najaar, om na 
4 jaar zoeken, het Tuincentrum te sluiten. Een grote verandering in hun le-
ven, maar ook een noodzakelijk besluit. Want Fia Radder is inmiddels 83 
jaar. Zij werkte tot het einde toe volop mee in het bedrijf. Nu geniet ze voor 
het eerst van haar leven van vrije tijd. Ze kan nu fietsen, met de camper lan-
ge tijd op stap, familie bezoeken, enz. 
Fia vertelt dat ze in Friesland terecht zijn gekomen door de boomkwekerij 
Visser uit Lippenhuizen. De zonen van Opa Visser zaten op de tuinbouw-
school in Frederiksoord. Ze liepen stage in Boskoop bij de kwekerij van va-
der Radder en zaten bij zoon en schoondochter Fia in de kost. De zonen 
Visser vertelden over de ruimte en mogelijkheden in Friesland. Zodoende 
werd in 1965 hun interesse gewekt en gingen ze op zoek naar een plek in 
het Noorden. Met hulp van opa Visser vonden ze een boerderij met  5 hecta-
re  land op de Schansdijk. En zo verhuisde de familie met 2 jonge dochters 
van 4 en 6 jaar oud naar Waskemeer. De komst van “Hollanders” of 
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“Westerlingen” was in die tijd nog niet zo gebruikelijk als nu….. Het was het 
gesprek van de dag. 
 
Het gebied rond de Schansdijk was nog zandpad. Er was wel elektra en wa-
ter. Toch was het een sobere start en hard werken. Met hun liefde voor bo-
men en planten zijn ze destijds in het klein begonnen. Jarenlang hebben ze 
gewerkt met plastic tunnelkassen en kweekten zelf planten op in de koude 
grond. Vader Radder overleed in 1989. De dames Radder zijn met z’n drieën 
door gegaan.  
Ze zijn altijd een authentiek plantencentrum en -kwekerij gebleven. Hun plan-
ten waren van zeer goede kwaliteit. Bovendien zorgden de service en gezel-
ligheid ervoor dat het een populair tuincentrum was. 
Fia en Carolien reden vanaf het vroege voorjaar 2x per week met de vracht-
auto door het hele land. Ze gingen om 3 uur in de ochtend op pad om plan-
ten bij kwekers door het  hele land op te halen. Dat is tot vorig jaar zomer zo 
gebleven. Sinds de grote kas 7 jaar geleden werd geplaatst werd het alleen 
maar drukker i.p.v. rustiger in het bedrijf. De eenjarige planten werden in het 
hoogseizoen dichter bij huis opgehaald en dat gebeurde dan 3x per week 
samen met Marian. 
Ik vroeg aan ze waarom het sluiten van het bedrijf niet officieel  is gegaan.  
Waarom het niet in alle regionale kranten heeft gestaan? Dat kwam omdat 
het bedrijf 4 jaar te koop heeft gestaan, vertellen ze. En omdat vele klanten 
al van de verkoopplannen wisten, het ging van mond op mond.  
Toch rijden er nog steeds veel mensen langs die planten willen komen ko-
pen, maar helaas….. 
 
De Kwekerij is blijven bestaan. Die werd, en wordt nog steeds, gerund door 
Carolien. Haar kweekproducten verkoopt ze via marktplaats, hetgeen vaak 
op bestelling gebeurt. Dat loopt zeer goed, en ze vindt het leuk om te doen.  
Fia en Carolien zijn blijven wonen in het huis op het erf. Marian is in Ooster-
wolde gaan wonen, en zij onderhoudt  tuinen bij een aantal mensen. Daar-
naast is zij vaak te vinden op de Schansdijk. Moeder en dochters  hebben nu 
eindelijk tijd om hun eigen grote tuin te onderhouden.  
Jarenlang wist iedereen de weg te vinden naar Tuincentrum Radder. Het 
bedrijf was een groot begrip en is nu een groot gemis in het Noorden. Het 
was ook een gezellige ontmoetingsplek voor vele mensen. We kunnen ze 
dankbaar zijn voor het prachtige plantencentrum dat zij hebben gehad aan 
de Schansdijk. Wij gunnen Fia Radder haar welverdiende rust en Marian en 
Carolien een rustiger leven! 
 
Jenny Verweij 
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***Nieuws van DES*** 
 

In de mei vergadering van DES hebben 2 medewerkers van 
de gemeente een toelichting gegeven op de Woon(zorg)visie 
van de gemeente, die januari 2022 is vastgesteld door de 
gemeenteraad.  
 
GOED NIEUWS! 
In de woonvisie (https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/
woonzorgvisie-ooststellingwerf-definitief-.pdf) staat dat er mogelijkheden zijn 
voor 10 nieuwe woningen in Waskemeer. De voorkeur gaat uit binnen de 
grenzen van Waskemeer (binnenstedelijk), maar met een goed plan ook 
daarbuiten.  
 
Dus als jij denkt…… 
……Ik heb een pand/kavel in Waskemeer daar zou ik een betaalbare  star-
terswoning, seniorenwoning of een appartement kunnen realiseren, de wo-
ning kunnen opsplitsen of een onbruikbaar deel kunnen afbreken en deels 
herbouwen etc - , neem dan contact op met DES.  
Ook als je gewoon graag in Waskemeer een huis zou willen kopen, omdat je 
dan in Waskemeer kunt blijven wonen of juist terug kunt komen, neem con-
tact met ons op.  
 
Deze mogelijkheden zijn er voor iedereen, starters, door-starters, voor wie 
kleiner wil wonen, of juist in een levensloopbestendige woning wil trekken.  
We kijken of we ideeën samen kunnen voegen, mensen kunnen koppelen en 
samen kunnen optrekken richting gemeente. Ben je woningzoekende dan is 
het altijd goed om je in te schrijven bij Actium of WoonFriesland om de kans 
op een woning te vergroten, wanneer kopen niet lijkt te lukken. Dit is ook een 
signaal voor de corporaties in ons dorp dat er wel degelijk behoefte is aan 
woningen.  
 
Heb je een agrarische pand, een schuur of een pand waar de functie van is 
vervallen en waar je graag een woonbestemming aan zou willen geven. Ook 
als dit buiten de bebouwde ligt, zijn er wellicht mogelijkheden. Hoewel daarbij 
aan meer voorwaarden moet worden voldaan. Ook dan vragen wij je om con-
tact op te nemen met DES.  
 
Zo krijgen wij in beeld wat er leeft, kunnen we ideeën koppelen en daarmee 
kansen creëren voor nieuwbouw op korte termijn in ons geweldige dorp.   
Reacties kunnen naar des.waskemeer@gmail.com 
 

Namens DES Waskemeer 
Karin Tersmette  

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/woonzorgvisie-ooststellingwerf-definitief-.pdf
https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/woonzorgvisie-ooststellingwerf-definitief-.pdf
mailto:des.waskemeer@gmail.com
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Het mooiste loopfeest van de regio ! 
 

● Jeugdloop 
● G-loop 
● 4 mijl wandelaars 
● 4 mijl hardlopers 
 
Muziek langs de route 

 
Voorinschrijving : 4 mijl: € 15,- 
          jeugd en G-loop: € 5,- 

 
 
 
 

www.volksloopooststellingwerf.nl 

 
Programma Volksloop 

 Na inschrijving jeugd en G-loop afhalen startnummers vanaf 8 juli 
17.45 uur bij Stationsstraat /Trambaan Oosterwolde. 

 Na inschrijving 4 mijl afhalen startnummers vanaf 8 
juli 19.00 uur bij De Jongens van Outdoor,  

 boerestreek 8, Appelscha. 
 
18.30 uur Start jeugd tot en met 6 jaar Stationsstraat Oosterwolde 
18.35 uur Start jeugd 7-8 jarigen Stationsstraat Oosterwolde 
18.40 uur Start jeugd 9-10 jarigen Stationsstraat Oosterwolde 
18.45 uur Start jeugd 11-12 jarigen Stationsstraat Oosterwolde 
18.50 uur Start G-loop Stationsstraat Oosterwolde 
19.00 uur Prijsuitreiking Stationsstraat Oosterwolde 
20.00 uur Start Volksloop 4 mijl (hardlopers / wandelaars) Boerestreek  
       Appelscha langs de Opsterlandse Compagnonsvaart naar  
       Oosterwolde 
20.20 uur Finish eerste loper Stationsstraat Oosterwolde 
21.15 uur Prijsuitreiking overall 4 mijl 

 
Gratis vervoer vanaf 18.45 uur Stationsplein Oosterwolde naar  

start Boerestreek Appelscha (sporthal) 

http://www.volksloopooststellingwerf.nl/
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***de Herberg*** 
 
De vakantietijd breekt aan en het kan en mag weer. Er tus-
senuit, naar een andere plek, om de natuur in te trekken, 
mooie steden te bekijken of van de zon te genieten aan het 
strand. Of thuis; lekker op de eigen stek even niets te moe-
ten, maar alleen doen wat goed voelt. 
 
Maar eerst een terugblik naar de beide avonden voor de jongelui. Beide ke-
ren een mooie avond, De 12-15 club was wat uitbundiger, hebben we een 
spel gedaan en lieten de meiden zelfs even een dansje zien. De andere 
avond was wat ‘rustiger’, maar leverde bijzondere gesprekken op.  
Hoewel het in de dagen voor de boeldag er qua weer niet goed uitzag, was 
het 22 mei gelukkig droog. 
De diverse verkopers hadden allerlei spullen, van gebruikt tot nieuw en zelfs 
eigen gemaakte (smakelijke) creaties. Zo ontdekte men verborgen talenten 
van de eigen dorpsgenoten! En wegens succes gaan we in september op 
herhaling.  
 
Dan was er 11 juni een live optreden op het terras. Just4Him had de Herberg 
gekozen om het eerder geveilde optreden te gaan doen. Het was de eerste 
keer dat ze buiten optraden en de sfeer op het terras was goed, men genoot 
zichtbaar. De playlist was op een rad geplakt en de bezoekers bepaalden als 
‘raddraaier’ welke nummers gespeeld werden. Maar ook verzoekjes vanuit 
het publiek maakten een mooie mix van dit mini concert.  De onverwachte 
afwezigheid van de drummer werd opgevangen door terrasgangers, waar-
voor dank!  . 
 
Voor de komende periode hebben we nog op de planning; 
 
2 juli:   de Bingo zomereditie, deze begint om 20.00 uur 
15 juli:   inluiden van de zomervakantie met de schuimparty én DJ 
   Wessel, vanaf 18.30 uur 
23 augustus:  zomeractiviteit voor de basisschool kinderen, vanaf 12.00 
   uur mét pannenkoeken 
24 september:  Boeldag 
25 september: middag voor de 12-15 jarigen, hou 
   de social media in de gaten voor 
   meer info. 
   
En om alvast te noteren, op 8 oktober bingo en de 
dag daarop 9 oktober ’s middags Hightea. 
                            
Voor nu een mooie zomer gewenst!! 
Hartelijke groet,  
Team de Herberg  
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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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Juni 2022 
 
Schoolnieuws 

Opbrengst sponsorloop 
Voor de meivakantie hebben de kinderen hardgelopen tijdens de sponsorloop. Inmid-
dels hebben alle leerlingen het sponsorgeld opgehaald en weten we het eindbedrag. 
De kinderen hebben €2458,- bij elkaar gelopen! Een bedrag waar we als school heel 
blij mee zijn. We zijn dan ook super trots op alle kinderen; bedankt!  
We zijn nog in afwachting van de uitslag van een aangevraagde subsidie. Zodra we 
dit weten, kunnen we verder met de realisatie van het vernieuwde schoolplein. 
Schoolreis nieuws 
We zijn met groep 3 t/m 8 op schoolreis naar Breeland in Annen geweest. De groe-
pen 7-8 zijn met elkaar op de fiets geweest, de andere groepen zijn met auto’s ge-
bracht. In Annen hebben we diverse sportieve survival activiteiten gedaan; kanoën, 
midgetgolven en touwbruggen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd school-
kamp. Het was nat, het was actief, maar bovenal was het zéér gezellig en hebben we 
genoten! 
 

Groep 1-2 is gezellig met elkaar op schoolreis geweest naar Nienoord in Leek. Daar 
hebben de kinderen heerlijk met elkaar gespeeld op alle speeltoestellen, een patatje 
en een ijsje gegeten met z’n allen. Kortom, een leuke dag!   
Wist u dat… 

 We mee hebben gedaan aan het schoolkorfbaltoernooi.  

 Het een regenachtig, maar sportief toernooi was.  

 Er flink werd gestreden voor de vele doelpunten die we hebben gemaakt!  

 Er ’s avonds ook nog door een aantal meiden werd hardgelopen bij de Rode 
Loper Run.  

 Zij hier een mooie medaille mee verdienden!  
 

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

http://www.obsdetrede.nl
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geachte dorpsbewoners van haule en waskemeer 
norg zwemmen 
we gingen zwemmen bij norg. 
mijn vader was mee en er was een stroomversnelling. 
ik ging met maeve van de glijbaan en ook met annefleur. 
en ik zat op een floaty en mijn vader had mij geduwd rond het water. 
groetjes lisanne uit groep 5 

 
Geachte dorpsbewoners van Haule en Waskemeer.         

Schoolkamp(vlotte bouwen) 
Wij gingen Maandagmiddag lopend van Breeland naar een brede sloot dicht-
bij. Daar gingen we vlotten bouwen.  We werden in twee groepen verdeeld.  
We maakten eerst palen aan elkaar vast met lege fietsbanden.  En daarna 

maakten we de tonnen vast aan de palen ook met lege fietsbanden.  En toen 
we klaar waren gingen de vlotten het water in. Ons vlot het eerste. En daar-
na die van de andere. Toen we een tijdje in het water zaten begon het stukje 

waar Danique zat te wiebelen!  En toen begon het Danique viel er af! En 
toen begon omdat Danique eraf viel dat het vlot aan een kant stuk ging! En 
toen viel iedereen eraf! Gelukkig was mijn kant steviger en was ik de enige 

die er niet afviel! Een paar kinderen die wel van het vlot waren gevallen 
sleepte mij naar de kant. Daar kleedde ik me om. En toen ging ik ook nog 

lekker zwemmen! Er waren ook een paar tonnen die weg dreven die hebben 
we nog opgehaald. We hebben daarna nog veel meer leuke dingen gedaan! 

Het was een super leuk schoolKamp! 
                  Groetjes van Lisa Hofstede ! 

 
geachte bewoners van haule en waskemeer. 
bonte avond  
Er waren veel moppen waarvan er een paar grappig waren.Maar het was 
wel bont. Maar het grappigste was de kabouterdans. Er was concurrentie 
Zoals baby shark en keyboard.Maar na de bonte avond was er disco.Waar 
we konden liedjes aan  geven. Er waren ook bekenden liedjes. En je mocht 
dansen. Toen moesten we naar bed.  
groeten van bram 

Juni 2022 
 
Groep 5/6 
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De Pollepel 

Pizza met courgettebodem 
  
Benodigdheden  
● bakplaat met bakpapier 
● Koekenpan 
● Kom 
  
Ingrediënten voor 4 personen 
● Courgette (2 stuks)  
● Rode uit (2 stuks)  
● Champignons (300 gram)  
● Groene pesto (100 gram) 
● Crème fraiche (100 gram) 
● Geraspte kaas (100 gram)  
● Courgette pizzabodem (4 stuks) —> te krijgen bij de Jumbo. Kan ook 

met bloemkool bodem (in meerdere verkrijgbaar)  
  
Voorbereiden: 
● Verwarm de over voor op 200 graden. Snijd de courgette in dunne 

plakken en de rode ui in halve ringen. Snijd de champignons in plak-
jes. 

  
Bakken: 
● Je kunt ervoor kiezen om de courgette en champignons voordat je ze 

op de bodem legt te bakken.  
● Verhit de koekenpan met olijfolie en bak de champignons 3-5 minuten 

en de courgette 4-5 minuten en breng op smaak met zout en peper. 
  
Maken:  
● Meng de pesto met de crème fraiche en 3/4 van de kaas tot 1 geheel 

en breng het eventueel op smaak met zout en peper.  
● Verdeel de bodems over de bakplaten en smeer ze in met de saus. 
● Verdeel de courgette, rode ui, champignons en overige geraspte kaas 

over de pizzabodems. 
● Bak de pizza’s 8-10 minuten in de oven  
 
Groetjes Sanne 
 
Ik geef de pollepel door aan Anneke Stuiver 
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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



