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Hallo dorpsgenoten, 
 

Het is alweer zover, de laatste Waskemare die uitkomt in het jaar 2022 ligt 
voor u. We kijken terug op een jaar waarin gelukkig weer wat meer mag na 
een eenzame corona periode waarin toch een aantal beperkingen waren. 
Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van Alie Hulleman 
wat zorgt voor een gemis in het dorp. 
 

De Waskemare is dankbaar voor alle inzet die iedereen op zijn of haar eigen 
manier bijdraagt aan ons mooie dorpskrantje. Zonder adverteerders, bezor-
gers, donateurs, bestuursleden en dorpelingen namelijk geen Waskemare, 
onze dank daarvoor. 
 

Namens heel de Waskemare wensen wij u fijne kerstdagen toe, die we dit 
jaar weer als vanouds met de familie mogen doorbrengen en wensen we u 
een fijne jaarwisseling toe. 
 

De beste wensen voor 2023, dat het een mooi jaar mag worden waarin we 
weer maandelijks kunnen genieten van de Waskemare. 
 

Groetjes, 
 

Laura Adema 
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December 
28 dec  Kerstmaaltijd 50+ ’t Ald leger aanvang 17.00 uur  
  ’t Ald leger 
 
Januari 
6 jan   Open café/terras ’t Ald leger  
11 jan  DES bestuursvergadering ’t Ald leger 
14 jan  Bingo 20.00 uur de Herberg 
25 jan  50+ soos ’t Ald leger 
28 jan  Walking dinner ’t Ald leger 
 
Februari 
3 febr  Open café/terras ’t Ald leger  
15 febr  DES bestuursvergadering ’t Ald leger 
17 febr  PUBquiz ’t Ald leger 
18 febr  Generale en tevens toneelmiddag voor de ouderen 
  14.00 uur ’t Ald leger 
22 febr  50+ soos ’t Ald leger 
24/25 febr  Toneeluitvoering 20.00 uur ‘t Ald leger 
 
Maart 
3 mrt  Vanwege de Toneeluitvoering, geen Open café  
3/4 mrt  Toneeluitvoering 20.00 uur ’t Ald leger 
15 mrt  Verkiezingen Provincie en Waterschap 2023 ’t Ald leger 
29 mrt  50+ soos ’t Ald leger 
 
April 
5 april  Paasmaaltijd 50+ samen met buurtver. De Slinger 
  aanvang 17.00 uur ’t Ald leger 
7 april Open café/terras ’t Ald leger 
12 april Gezamenlijke 50+ middag samen met Haulerwijk in ‘t 
  Sinnehiem 
15 april  Viswedstrijd voor de jeugd ’t Ald leger 
 

Elke donderdagavond is er klaverjassen in ’t Ald leger 

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

 
 

1.Hulp  
Wij bieden een luisterend oor, een vervoermiddel, boodschapjes 
verzorgen, gezelschap, hulp bij financiële problemen. Geef het 
alstublieft aan, wij zullen in vertrouwen onze helpende hand bie-
den. 

2.De 50+soos   
Jan Falkena kwam op 30 november iets vertellen over de Bakke-
veense duinen. Met het tonen van foto’s werd het een gezellige 
en informatieve middag.  

•28 december kerstmaaltijd voor alle 50plussers. 

•25 januari 

•22 februari 

•29 maart 

•5 april paasmaaltijd met buurtvereniging de Slinger 

•12 april gezamenlijke afsluitende soos met Haulerwijk in ‘t Sin-
nehiem 

3.Kerstmaaltijd voor alle 50 plussers op 28 december om 17.00 
uur 

Kom gezellig aanschuiven bij de kerstmaaltijd.  
De kosten zijn € 6,- incl. drankjes en verassing mede mogelijk 
gemaakt door het DES, Dorpshuis en VVW.  
Voel je niet te oud of te jong, maar kom gewoon langs. Opgave 
van te voren is top. 

4.Open café 
6 januari staat een rijsttafel op het menu.  
Vooraf opgave bij Janny is fijn.  Daarnaast kunnen we nog wel 
hulp gebruiken bij het bereiden of bedienen van de maaltijd. Bij 
interesse, laat van je horen.  

5.Toneel 
17 februari (14.00 uur) is de generale repetitie van de toneelvere-
niging, tevens zijn hier de ouderen welkom. 24, 25 februari en 3 
en 4 maart (20.00 uur) zijn de toneelavonden. Zet de data in de 
agenda. Wie helpen wil achter de koffie of bar, laat het aub we-
ten. Hulp is fijn. 

6.23 januari eerste vergadering Dorpsfeest commissie 
In 2023 is het weer tijd voor het dorpsfeest, de eerste meeting 
staat gepland.  

7.PUBquiz 17 februari  
17 februari kan je je geheugen weer lekker laten werken, zie ver-
derop in de Waskemare 
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8.Winter walking dinner is op 28 januari   
En wie heeft er weer zin in om mee te wandelen, kletsen en te 
eten….geef je z.s.m op. 

9.Oproep voor organiseren kinder/jeugd of andere activiteiten   
Wie oh wie heeft zin om een x een middag of avondje iets leuks 
voor één van deze groepen te organiseren? Misschien een x een 
disco of spelletjesavond…meld je aan! 

10.Jubileum, verjaardag of familiefeest, veel is mogelijk in t grut-
te mar 

Heb je het idee om een feestje te vieren. Er zijn vele mogelijkhe-
den, vraag Janny naar de ins and outs. 

11.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. 

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

13.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 

**Winterwandeltocht zaterdag 28 januari 2023** 
 

VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 28 januari weer een prachtige 
winterwandeltocht. Of het nu winter is of niet, dat maakt niet uit. Een mooie 
winterse dag waarbij er een laagje sneeuw ligt maakt de wandeltocht extra 
mooi, maar dat is afwachten. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 10, 
15 of 25 km.  
 

De start is bij de voetbalkantine ODV in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26. 
Voor de 15 en 25 km is de start tussen 09.00 en 10.00 uur en voor de 10 km 
is de start tussen 09.00 – 11.00 uur. Inleg € 5,- voor volwassenen en € 2,50 
voor kinderen t/m 12 jaar.  
 

De organisatie is in handen van VVV Wijnjewoude. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jelle Bakker, 06-13743441 of met 
Els Veenstra, 06-26288932. Zie ook: www.wijnjewoude.net 

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

Beste Dorpsgenoten,  
 

De winterstop is aangebroken! Koning winter regeert inmiddels 
het land en de temperatuur duikt hierbij geregeld onder nul. De 

veldtrainingen 
zijn dan ook ten 
einde zodat een ieder zich 
weer kan opladen voor de 
hervatting van de tweede 
seizoenshelft. Normaliter is 
december ook de maand 
voor het traditionele voet-
balgala onder leiding van 
onze vertrouwde showhost 
Roelof Reinders. Helaas 
kon het gala op 10 decem-
ber geen doorgang vinden 
doordat Roelof geveld bleek 
te zijn door het corona vi-
rus. Van uitstel komt geluk-

kig geen afstel en op het moment van schrijven wordt al druk gekeken naar 
een nieuwe datum waarop het gala kan plaatsvinden. Zodra een definitieve 
datum bekend is zal dit uiteraard via de website en social media gedeeld 
worden met een ieder!  
 
Op 17 december zijn de meeste jeugdteams nog de zaal ingedoken om daar 
met elkaar nog lekker een balletje te trappen en hiermee de winterstop daad-
werkelijk in te luidden. Halverwege januari zullen de trainingen weer hervat 
worden waarna eind januari de eerste competitiewedstrijden weer op het pro-
gramma zullen staan. Bij deze willen we alle leden, vrijwilligers, sponsoren 
en alle andere betrokkenen en trouwe volgers van onze vereniging fijne 
feestdagen wensen een fantastisch 2023! We hopen dat we elkaar in het 
nieuwe jaar in goede gezondheid weer mogen treffen op of rond de velden 
van sportpark ’t Ald Leger! 
 
Resultaten jeugd 
Onze jeugdteams hebben de najaarscompe-
titie achter de rug. Tijd dus om een rondje 
langs de velden te maken! Te beginnen bij 
onze JO8. De groenhemden van Mirthe de 
Vegt, Mareen Beijert en Egbert Beijert ken-
nen een meer dan uitstekend seizoen tot 
dusver. Verloren werd er namelijk niet; ster-
ker nog op één wedstrijd na werden alle 
wedstrijden gewonnen! Een fantastische 
prestatie natuurlijk die op zaterdag 17 de-
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cember is gevierd met patat en een welverdiende medaille voor een ieder. 
Ook de JO10 kent een goed seizoen, maar heeft te maken met zware tegen-
stand. Elke wedstrijd geven de spelers de volle 100%. Enkele wedstrijden 
werden met winst afgerond, maar ook verliespartijen passeerden de revue. 
Ongeacht winst of verlies is de sfeer in het team goed te noemen en het mo-
ge duidelijk zijn dat de spelers er alles aan zullen doen om in het voetbaljaar 
2023 weer goed voor de dag te komen! De JO12 heeft het seizoen in stijl 
weten af te sluiten met een tweede positie op de ranglijst achter de onge-
naakbare kampioen Drachtster Boys. Een meer dan prima resultaat natuur-
lijk! Na de winterstop zal het team ongetwijfeld alles in werk stellen om de 
ingezette lijn door te trekken. Voor de JO14 geldt dat ze een zwaar seizoen 
kennen. De tegenstander zijn zowel letterlijk als figuurlijk een maatje groter 
dan de groenhemden. Voor de meeste spelers geldt dat dit hun eerste sei-
zoen op volledig veld is terwijl de tegenstanders vaak al wel beschikken over 
deze ervaring. Het afgelopen half jaar heeft het team echter veel geleerd en 
onder leiding van coaches Jerre Wagenaar en Sander Visser zal het team 
vol overgave en passie gaan starten aan de nieuwe seizoenshelft om de 
huid zo duur mogelijk te verkopen. De manschappen van de JO19 hebben 
de eerste seizoenshelft afgesloten met een keurige plek in de middenmoot. 
De resultaten waren hierbij keurig verdeeld met 2 overwinningen, 2 gelijke 
spelen en 2 verliespartijen. Het vriendenteam onder leiding van coaches Hal-
be Jan de Boer en Tseard Haites weet het elke tegenstander lastig te maken 
met goed combinatievoetbal. We besluiten het rondje met de jongste voet-
baltelgen die onze vereniging rijk is, namelijk de kabouters. Inmiddels be-
staat de groep uit 13 fanatiekelingen die wekelijks op vrijdag werken aan hun 
voetbalskills. Getuige de hoge opkomst op de trainingen is dit een groep met 
veel potentie, en onder het motto ‘de jeugd heeft de toekomst’ belooft dit 
veel goeds! 
 
Kabouters en JO8 glansrijk geslaagd voor hun Pietendiploma 
Begin december stond zoals gebruikelijk in het teken van gedichten, het zin-
gen van Sinterklaasliedjes en natuurlijke cadeautjes en surprises. In het ka-
der van de sinterklaastijd stond er vrijdag 2 december een pietenparcours op 
het programma voor de kabouters en JO8. Helaas konden Sinterklaas en 
zijn pieten niet aanwezig zijn gezien hun drukke agenda in deze periode. 
Gelukkig hadden hij en zijn pieten 
wel pietenpakjes, cadeautjes en 
pepernoten achtergelaten in het 
dorpshuis die tijdens het parcours 
gebruikt konden worden! Tijdens dit 
parcours werden de pieten-skills 
van onze jongste voetbaltelgen 
grondig getest met als inzet het offi-
ciële vvWaskemeer pietendiploma. 
Toen iedereen gekleed was in pie-
tenkleding kon de training beginnen! 
De training bestond uit enkele tests 
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van elementen die pieten in hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen. Zo 
moesten er huizen beklommen worden, werd er gebalanceerd op de toppen 
van de daken en moesten er pakjes door de hoogste schoorstenen gegooid 
worden. Daarnaast werd ook de wendbaarheid grondig getest doordat de 
kabouters moesten slalommen, kruipen door nauwe buizen en werd er ge-
klauterd in de rekken. Vol energie en enthousiasme hebben de aspirant-
pieten alle oefeningen uitgevoerd. Tussendoor werd er ranja gedronken in-
clusief pepernoten om op krachten te komen, waarna iedereen weer vol 
overgave aan de oefeningen begon. Na bijna een uur hadden de trainers 
voldoende gezien en was de einduitslag overtuigend. Alle deelnemers waren 
glansrijk geslaagd voor hun pietendiploma! Uit handen van de trainers ont-
ving iedereen het felbegeerde diploma waar ze zo hard voor gewerkt had-
den. Daarnaast kregen ze ook een medaille als erkenning voor hun uitste-
kende prestatie en een lekkere traktatie! Hierna konden de deelnemers met 
een moe maar voldaan gevoel huiswaarts keren. Als vereniging kijken we 
terug op een geslaagde en gezellige avond. De overduidelijke eindconclusie 
is dat onze vereniging niet alleen beschikt over een talentvolle groep voetbal-
lers, maar ook over een uitstekende lichting hulppieten! 
 
Geslaagde oranjeavond in kantine 
Vrijdagavond 25 november stond voor oranje de tweede poulewedstrijd van 
het WK op het programma. Voor deze gelegenheid was de kantine geopend 
en kon op groot scherm naar de wedstrijd gekeken worden. De ruim 40 aan-
wezigen zagen dat Nederland een bliksemstart kende met de snelle 1-0 van 
Cody Gakpo. In de tweede helft kwam  Ecuador terug tot 1-1 wat tevens de 
eindstand was. Het vertoonde spel gaf voldoende stof tot nabespreking wat 
na de wedstrijd onder het genot van een hapje en een drankje plaatsvond. 
Voor de mooist uitgedoste oranjesupporter was er een prijs te winnen. Een 
tweetal supporters kwam als winnaar uit de bus en gingen er vandoor met 
een oranjesjaal en een oranje voetbal. 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
Voorleeswedstrijd 
Deelnemers van de voorronde in groep 7/8 waren: Issa, Mirthe, Elisa, Joas, 
Sanne.  
We begonnen met Joas daarna was Sanne aan de beurt. Vervolgens Issa,   
Elisa en als laatste Mirthe.  
De hele klas moest stemmen op hun twee favorieten aan de hand van  
een scoreformulier. Het ging eerst heel gelijk op, maar de uiteindelijke  
winnaars waren voor nu Joas en Elisa. 
Ook bij groep ⅚ waren er twee winnaars uitgekomen namelijk Rebecca en 
Rune.  
 

Donderdag 17 november. 
Eindelijk waar de winnaars van de voorrondes lang op hebben gewacht; de 
finale. Ook al konden de kinderen uit ⅚niet door naar de provinciale rondes, 
ze deden toch mee om schoolkampioen te kunnen worden. 
Iedereen streed om voor de eerste plek, om de school te vertegenwoordigen. 
Het was een spannende wedstrijd maar de winnaar is uiteindelijk Joas 
geworden. 
 

Interview Elisa - Joas 
Wat vond je ervan toen je hoorde dat je gewonnen had?  
Nou, ik was heel blij ik had het in eerste instantie niet verwacht, maar ik vond 
het wel heel leuk dat ik had gewonnen. 
Hoe vond je de finale gaan? 
Nou, het ging best lekker, maar ik had zeker ook concurrentie.  
Had je je goed voorbereid? 
Ik heb het een paar keer doorgenomen en dacht dat het wel goed zou 
komen. 
Gemaakt door Joas en Elisa 
 

Even voorstellen | Anna Veenstra 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Anna Veenstra en ben 16 jaar. Ik loop dit schooljaar elke 
maandag stage bij groep 1 en 2. Ik woon in Wijnjewoude. Dus mooie dichtbij. 
Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik doe de 
opleiding in Groningen op het Menso Alting. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om creatief bezig te zijn, te lezen, met familie te zijn en met vrienden af te 
spreken. Heb veel zin om dit schooljaar stage bij jullie te lopen, heb er zin in!  
Groeten Anna Veenstra  
 

Voor in de agenda | Ingelaste studiedag woensdag 17 mei 2023 
Op woensdag 17 mei zijn alle leerlingen de gehele dag vrij. De leerkrachten 
van de Paadwizer hebben dan een nascholing van de Kanjertraining. 
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***Goedendag (50+) oudere! *** 
 
Hierbij nodigen wij u uit om 28 december 2022 aan te 
schuiven bij  
de kerstmaaltijd. We beginnen met een drankje in ’t café ut en thus, en later 
schuiven we aan tafel in ’t grutte mar. Voel je niet te oud of te jong, dit is een 
maaltijd waar elke 50+er kan aanschuiven.  
 

De kosten zijn € 6,- waarbij de drankjes en verassing gratis verstrekt worden 
door het DES, Dorpshuis en Voetbalvereniging Was-
kemeer. Schuif gezellig aan en eet lekker mee. 
 

De 50+ ouderensoos ’t Ald leger vindt plaats op elke 
laatste woensdag van de maand. 
 

• 28 december kerstmaaltijd voor alle 50plus-
sers 

• 25 januari nieuwjaarsborrel 

• 22 februari met muzikale invulling 

• 29 maart quiz 

• 5 april paasmaaltijd 

• 12 april afsluitende soos samen met Haulerwijk in ‘t Sinnehiem 
 

Voor het regelen van vervoer, paar dagen voor datum even een telefoontje 
naar Janny. Tel: 06-30776188. 

***Walking Dinner*** 
 

28 januari is het weer zover dan vindt de winter-
editie Walking Dinner weer plaats 

 

Lekker eten, gezelligheid, beetje beweging wie wil dit nu niet?! 
De route is net als anders nog een verrassing. 
Dus geef je vandaag nog op. 
 

De afstand is iets meer dan 5 km. Iedereen kan deelnemen, het is voor ieder-
een te doen. 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 15 januari bij Janny van der 
Veen,  
Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com 
 

Whatsapp of bellen: 06-30776188 
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger       

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.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  

20 
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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 

22 
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***ingeleverde kleurplaat*** 
 
In het vorige nummer konden Kinderen van basischool leeftijd de kleurplaat 
inkleuren en inleveren. 
 

Nu heeft er maar 1 kindje de kleurplaat ingeleverd, Meike Stuiver je krijgt 
binnenkort je cadeautje bij je thuis. 
 

De Redactie  

 

De redactie wenst u  
fijne feestdagen en een  

gezond en gelukkig 2023! 
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Hallo Puzzelaars, 
 

Hierbij weer een nieuwe puzzel de laatste alweer van het jaar!! 
In het volgende nummer komt de uitslag met de Winnaar, daarna beginnen 

we weer opnieuw. 
Veel succes!! En veel Plezier!! 

 
Beide woorden kunnen vervangen worden door één woord 
 

Voorbeeld: kokosnoten & succesnummer = klapper 
 
 

1. oud & ouderwets = 
2. uitgesloten & stomvervelend = 
3. aftakelen & niet doorgaan = 
4. bezuinigen & terug geven = 
5. toegangsbewijs & ansicht = 
6. resteren & op school pauzeren = 
7. stinken & mestvorken = 
8. houtsoort & schieten = 
9. strippen & oplichten = 
10. veronachtzamen & wegblijven = 
11. tegenhouden & wenden = 
12. minnaar & zelfstandiger = 
13. vader of moeder & bejaarde = 
14. toelichting & kritiek = 
15. krijgen & verwelkomen = 
16. wegzakken & metalen = 
17. leer & kousbeschadiging = 
18. familielid & verpleger = 
19. kijk & oogziekte = 
20. predikant & ex- collega = 
21. weggaan & kamers = 
22. chaos & inrichting = 
23. decoreren & ritselen = 
24. inschakelen & prikkelen = 
25. optocht & brood = 
26. comfortabel & inschikkelijk = 
27. opvullen & afhaken = 
28. trekpleister & aantrekking = 
29. beharing & sleutelblad = 
30. ontweken & oud volk = 

 

De oplossing kun je inleveren t/m 18 Januari 
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer 

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

Puzzel Hersenkraker  
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Afvalkalender Waskemeer Januari 2023 

Alléén voor postcode 8434 
 

PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  10, 24 grijs  3, 17, 31 groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 10, 24 grijs  4, 18      groen 
Alle overigen   10, 24 grijs  3, 17,31 groen 
 
Oud papier:   27 Januari       
NA, NB, NV, NW, NX:  5   Januari 
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***De Herberg*** 
 
Er is dit jaar veel gebeurd in” de Herberg”.  Eerst door 
de corona weer een tijd op slot, maar gelukkig hebben 
we een goed jaar achter de rug. De Vakantiegangers 
konden ons goed vinden, maar ook mensen uit de 
naaste omgeving. Vandaar dat we vanaf November op 
donderdagavond (gratis)  maaltijden kunnen bereiden, 
waar iedereen welkom is en warm kan zitten. De mensen vinden het gezel-
lig,  en er is veel sociaal contact. Iedereen die het leuk vindt kan aanschui-
ven. Als u een donatie wilt doen, is dit prima. Maar niets is verplicht. 
 
De Decemberactie is in volle gang, deze loopt tot 31 December.  
 
1

e
 Kerstdag is “De Herberg” gesloten. 2

e
 Kerstdag, 26 December zijn we wel 

open. 
 
31 December, Oudejaarsdag, zijn we open, ook voor de patat. En 1 Januari 
zijn we alleen  Smiddags open. 
 
Er is in November een bestuurswisseling geweest. Gienke is uit het bestuur 
gegaan en Roelien Ytsma is notuliste geworden. Henk de Vries heeft aange-
geven om te willen stoppen en Corrie heeft zijn plaats ingenomen.  
 
Ook bij de activiteitencommissie zijn er  veranderingen gekomen. Andries 
Otter en Jantina van der Meulen gaven aan te willen stoppen. 
 
Dus we zijn dringend op zoek naar 2 ( liefst) jonge enthousiaste mensen die 
onze activiteitencommissie willen helpen met leuke ideeën om het dorp le-
vendig te houden. 
 
14 Januari staat er weer een BINGO gepland: Aanvang 20.00 uur. Dus komt 
ALLEN. 
 
Op vrijdag 30 December zal er een kraam bij de Herberg staan, waar de en-
thousiaste leden van SVW weer hun jaarlijkse heerlijke oliebollen gaan ver-
kopen. Ze zijn er tussen 10 en 16.00 uur. 
 
Rest ons U allen hele fijne en gezegende Kerstdagen te wensen en een ge-
zond en gelukkig 2023 
 
Team de Herberg. 
 



30 



31 

 
Hallo Puzzelaars,  

Hierbij weer een nieuwe uitslag. 
We hebben een aantal gedeelde plaatsen en nieuwe puzzelaars. 

 
 

 

  1 spin-azie   16. man-na 
  2. man-tel   17. stil-leven 
  3. goed-zak   18. eigen-aardig 
  4. maxi-maal  19. steen-kool 
  5. made-lief   20. ham-ster 
  6. mus-tang   21. ad-rem 
  7. zuur-pruim  22. dra-ma 
  8. al-bast   23. week-blad 
  9. kilo-gram   24. zee-hond 
  10. kar-kas   25. last-post 
  11. neer-slag  26. bank-roet 
  12. pa-tent   27. toe-stel 
  13. cent-rum   28. por-taal 
  14. gast-vrij   29. bol-werk 
  15. rij-wiel   30. hand-druk 
 
De Scorelijst:    vorige  stand : nieuw stand: 
 

1. Neeltje Roijinga     221  248 
1. Harry & Wieneke Koppenaal   220  248 
2. Fokje de Boer     213  241 
3. Cobie van Mourik     191  219 
4. Berdien Holman     164  - 
5. Fam. G van Dijk     121  145 
6. Rinze Sikma      102  - 
6. Sophie de Kam     76  102 
7. Miranda & Freek de Vegt    81  - 
8. Fam. Nieswaag     80  - 
9. Wietske de Boer     56  - 
10. Melle Stoker      28  - 
10. Martha Stoker     28  - 
11. Geeske & Heero van der Veen   -  27 
12. Rob & Joke Scholte    -  25  

Hersenkraker de uitslag.  
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***Interview met  
Johan Scholte & Greetje 

Scholte-Brinks *** 
 

Op de Leidijk wonen sinds het voorjaar van 2019 Johan en Geertje met hun 
2 zonen Rick en Joey. 
Hun adres valt onder Bakkeveen, omdat ze, vanuit het dorp gezien, aan de 
rechterkant van de Leidijk wonen en de scheiding tussen Ooststellingwerf en 
Opsterland in het midden van de Leidijk loopt. 
 

Hun verhaal is indrukwekkend. Ze houden van ondernemen, en zijn zeer 
actief. Wat begon als hobby is uitgegroeid tot een goed lopend bedrijf, want 
samen zijn ze sinds 12,5 jaar eigenaar van Outdoor Bakkeveen. Hun adver-
tentie staat in de Waskemare.  
Greetje bedenkt en organiseert  groepsactiviteiten, waar o.a.  bedrijven spe-
len aangeboden krijgen.  
Er wordt vaak samengewerkt aan ‘teambuilding’. Ook verzorgt zij outdoor 
sport en survival activiteiten voor kinderen en volwassenen. Tevens beheert 
ze een survival-outdoor-webshop. 
Johan heeft daarnaast een bedrijf in hindernisbouw, waar hij zich volledig op 
richt. Door het hele land bouwt hij met een aantal medewerkers hindernisba-
nen voor defensie, scholen, bedrijven enz. En ook dit bedrijf heeft een web-
shop. De obstacle-shop, die levert aan heel Europa. 
Als je meer wilt weten kun je op hun websites kijken. Alles bij elkaar een 
groot en zeer vitaal bedrijf waar ieder van hen, met zijn/haar specialiteit, de 
leiding over heeft. 
 

Johan is opgeleid in de elektrotechniek en later heeft hij werktuigbouwkunde 
gestudeerd. 
Greetje is begonnen in de Z-opleiding en werkte in de verstandelijk gehandi-
capten zorg. 
Ze hadden een gezamenlijke vriend waardoor ze elkaar, toen ze begin 20 
waren, tegen kwamen op een feestje. Ze bleken een fantastisch koppel met 
menselijke, zakelijke  en technische kwaliteiten. 
Samen met de zus en zwager van Johan huurden ze de oude melkfabriek 
van de Gereformeerde Kerk in Oudega. Ze begonnen daar hun eerste be-
drijf, dat tegenwoordig een Multifunctioneel Centrum zou heten. Ze werkten 
eerst met vrijwilligers, later met werknemers. Er volgde een grote verbou-
wing. De fabriek werd omgetoverd tot een levendig centrum en werd omge-
doopt tot ‘It Miensker’. Er was een bibliotheek, de Rabobank, een café, een 
kinderopvang, cafetaria, bar-dancing, enz. Het zalencentrum beschikte over 
meer dan tien zalen, van klein en gemoedelijk voor 20 personen tot een me-
gazaal waar meer dan 200 bezoekers terecht konden. Vrijwel elke vereni-
ging vergaderde daar. Kortom, ‘It Miensker ‘ was het middelpunt van het 
dorp. Ook hadden ze iedere avond het café open. Dat werd wel eens te veel. 
Het was een mooie en leuke tijd, maar ook heel zwaar, vertellen ze. Van de 
vroege ochtend tot de late avond waren ze bezig. De kerk wilde de melkfa-
briek verkopen. Toen moesten ze een keuze maken. Johan wilde graag met 
zijn handen bezig zijn. Zijn zus werd moeder en had minder tijd. Greetje 
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kreeg een auto-ongeluk met een vervelende nasleep. Zodoende paste het 
runnen van het centrum hen niet meer. ‘It Miensker ‘, het sociale hart van 
Oudega hield op te bestaan. 
Johan begon een installatiebedrijf en Greetje deed administratief werk. 
Naast al het werken wilden ze ook graag kinderen en samen een gezin star-
ten. Daar was nu ruimte voor. Ze kregen twee zonen, die nu 21 en 17 jaar 
zijn en waar ze trots over praten. 
Ze gingen in Bakkeveen wonen vanwege hun liefde voor het bos. Hun hobby 
om buiten in het bos te sporten groeide uit tot een bloeiend outdoor bedrijf. 
Omdat ze in Bakkeveen uit hun jasje groeiden, moesten ze verhuizen. 
Het  sportbos is in Bakkeveen gebleven. De grote boerderij op de Leijdijk 
past bij hen en functioneert  als woning en opslag voor het bedrijf. De woon-
boerderij wordt in etappes vakkundig verbouwd. Ook deze verbouwing is een 
groot project. Johan is deskundig en vol ideeën. Ze kunnen met hun woon-
plannen nog jaren vooruit. En ze genieten vooral van de ruimte en vrijheid 
die deze plek hen te bieden heeft.  
Beiden willen zich graag verbinden met de buurt waar ze wonen. Ze zijn lid 
van de buurtvereniging `t Heideblomke. De zomerbarbeque was dit jaar op 
hun erf en hierdoor ontstond ook meer contact met de buren. Dat was waar-
devol. We zijn blij met hun komst in de buurt. 
Wij wensen de familie Scholten nog veel woonplezier op de Leidijk en succes 
met hun bedrijven. 
 

Jenny Verweij 

***PUBQUIZ op vrijdag 17 februari 2023*** 
 

Yes, we gaan 17 februari weer los. De vrijwilligers zijn al 
geregeld, de quiz ligt al klaar. 
 

Onder leiding van….jawel ook dit keer zal Willem van der Wal de pubquiz 
leiden. We willen met zijn allen weer lekker de hersenen kraken. Een 
pubquiz waar plezier en gezelligheid voorop staat. 
De vragen van de quiz zijn zo samen gesteld dat iedere leeftijdscategorie en 
elk niveau er plezier aan beleeft. De teams bestaan maximaal uit zes perso-
nen, deze personen krijgen originele en uiteenlopende pubquizvragen te ho-
ren. Snelle tussenrondes wisselen vragenrondes af “waar of niet waar”. Een 
hoog IQ garandeert geen voorsprong in de quiz.  
Durf jij het aan….geef je op: alleen, met meerdere personen of als team. 

Plaats: Dorpshuis ’t Âld Leger aanvang 19.30 uur 
 

Kosten zijn: € 2,50 pp. (entree incl. koffie/
thee&hapje) 
Opgave kan voor 10 februari bij Janny,  
 

Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com 
Whatsapp of bellen: 06-30776188 
 

Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger     
 

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding tot pedicure en ik hoop klaar te 
zijn in februari 2023. Mijn bedoeling is om een praktijk aan huis te starten op 
de Breebergweg 10 in Waskemeer. Ik ben al bezig met het uitvoeren van 
behandelingen zoals:  

• Nagels knippen en polijsten 

• Likdoorns, kloven en eelt verwijderen   

• Ingroeiende nagels behandelen 

• Nagels verstevigen en mooi maken met Orly 
GELFX nagellak 

• Uitgebreide voetmassage 

Omdat mijn praktijk aan huis nog niet klaar is kom ik graag bij u thuis. Hebt u 
vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Jetske Land tel: 06 12203003 

**Kerstwandeling Bakkeveen** 
  

Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling ge-
houden, voor de 44

e
 maal. Een ideale gelegenheid om een lang kerstweek-

end af te sluiten met een gezonde en frisse wandeling door de natuurlijke 
omgeving. 
De routes lopen door het gevarieerde gebied van Bakkeveen. Ook dit jaar 
komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, weiland, duinen, bos, 
kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij het sport-
park aan de Mjumsterwei. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 
en 15 km. De start is tussen 9:00 en 14:30 uur (de 15 km tot 14 uur), zodat 
iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een rou-
tebeschrijving; de herinnering en een kom heerlijke snert na af-
loop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie" op weer een nieuwe loca-
tie. 
Wandelaars kunnen deelnemen aan een gratis puzzel, waarbij de hoofdprijs 
een luchtballonvaart over Bakkeveen is. 
Meer informa-
tie: www.kerstwandeling.org of 

http://www.kerstwandeling.org/
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***“Gewoan Te Gek”mei de Waldploegh Waskemeer*** 

Is het nu Gewoon te gek!!!,….of is de Waldploegh nu te gek??? 

Of beide ?? Misschien weet u het antwoord?? 

Om dit te kunnen beoordelen zien we u graag op onze uitvoeringen. Deze 
zullen op 24 en 25 Februari en 3 en 4 Maart 2023 gehouden worden in het 
Dorpshuis van Waskemeer. (Kaertverkeap by Evert Sikkema) 

Als regisseur ben ik er dan ook trots op om met deze mooie toneelploeg ( De 
Waldpoegh) en de spelers te mogen samenwerken. En via deze weg ken-
baar te kunnen maken dat wij voor het publiek een hilarisch stuk op de plan-
ken zullen brengen. De spelers hebben er na alle perikelen en tegenslagen 
tijdens de covid 19 perioden enorme zin in en barsten van energie. Dit jaar 
zullen wij naar het in het Fries vertaalde stuk “Gewoan te Gek”voor u spelen. 

Korte samenvatting: 

Lisette, Femmie, Isar en Bram- vier ex-psychiatrische patiënten wonen in 
Huize van Speykstraat. De sociotherapeut, Toos, moet hen helpen hun 
plaatsje in de “normale” maatschappij te heroveren. Helaas doet Toos vaak 
tè goed haar best. Lisette wil kunstenares worden en verblijft een groot ge-
deelte van de dag in een koelkast. Femmie blijft geobsedeerd door zelf-
moord. Isar is een cynicus met een scherpe tong en Bram raakt regelmatig in 
een “dip” omdat zijn biologische tuin de meest bizarre en onherkenbare din-
gen voortbrengt. De bewoners lijken nog niet echt op “normale” mensen. De 
wethouder die verantwoordelijk is voor de subsidie van huize van Speyk-
straat komt dus maar eens polshoogte nemen. Het ziet er naar uit dat de 
geldkraan wordt dichtgedraaid en de bewoners weer terug naar de inrichting 
moeten. 

Toos geeft duidelijke instructies hoe de bewoners zich moeten gedragen als 
de wethouder komt, maar deze betutteling schiet hun in het verkeerde keel-
gat. Ze besluiten om zowel Toos als de wethouder duidelijk te maken dat zij 
best hun eigen boontjes kunnen doppen. Op eigen “gekke” wijze bezorgen 
ze hun gasten een zeer bijzondere avond. Hierbij krijgen zij onverwachts 
hulp van hun nieuwe buren, de buurman blijkt een “talentvol” goochelaar en 
de buurvrouw tracht op deze avond wat plastic bakjes aan de man te bren-
gen. Zeer bekwaam blijven de ex-gekken de baas en regelen de zaakjes met 
durf en een beetje bedrog. 

Al met al: uitdagend toneel met moderne thema’s en een gezond portie hu-
mor 

Oant Sjen en zet de data in uw agenda! 
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December 
2022  

 
Schoolnieuws 

Sinterklaasfeest op obs de Trede  
De laatste week gebeurde er rondom onze school steeds vreemde dingen. 
Zo zijn de Rommelpieten bij ons op school geweest en konden we niet in 
school. De sleutel van de deur was zoek. Toen lag er ineens een baret van 
Piet op het plein in ons nieuwe speelhuisje. Een dag later lag er een zak op 
het plein. Iedere groep heeft een eigen bal gekregen! Sinterklaas, bedankt 
namens alle kinderen, juffen en meester! En er lag een bult paardenpoep op 
het plein. Dat was vast van Ozosnel! Na al deze bliksem bezoeken van Sint 
en zijn pieten keken we dus erg uit naar zijn komst! Vol spanning stonden we 
met elkaar op het plein en hebben we samen met Excelsior flink wat liedjes 
gezongen. Maar waar bleef de Sint nou? Ineens kwamen er twee Pieten aan 
met een ladder. De cadeautjes lagen al op het dak van onze school en dat 
waren de Pieten vergeten. Samen met een aantal kinderen zijn de zakken 
van het dak gehaald. Maar nog steeds geen Sinterklaas… Zou hij wel ko-
men? Gelukkig was Sinterklaas onderweg, want even later kwam hij in een 
mooi rijtuig met 2 paarden aan. Ons feest was compleet en samen hebben 
we een hele gezellige en leuke ochtend gehad!  
 
Kerstviering op obs de Trede 
We hebben Sinterklaas nog maar net uitgezwaaid of onze school is alweer 
omgetoverd in Kerstsfeer. Er staan de komende weken weer leuke activitei-
ten op het programma. Zo gaan we met alle kinderen samen knutselen voor 
Kerst, trekken we onze Foute Kersttrui aan, zetten we onze Kerstmuts op en 
gaan we weer samen kerststukjes maken.  
Donderdag 22 december is de kerstviering en gaan we met elkaar genieten 
van een eigengemaakt hapjesbuffet. Na afl 
oop van het buffet is er voor alle kinderen nog een Kerstspeurtocht! We kij-
ken hier erg naar uit! 
 

De kinderen en het team van obs de Trede  
wensen u een prettige kerst en een gezond 2023!  
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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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De Pollepel 

 
 
Het is een heerlijke (simpele) capucijners salade, die het goed 
doet op feestjes of tijdens de feestdagen.  
 

Capucijners salade 
 

Benodigdheden: 
 2 potten jonge capucijners 

 Dubbel pakje fijne spekjes 

 1 ui 
 Kerriepoeder 
 Verse peterselie 

 Mayonaise 
 

Hoe te maken: 
• Giet de jonge capucijners af 
• Bak de spekjes en voeg deze (zonder het vet) toe aan de 

capucijners 

• Voeg de fijn gesneden ui toe 

• Voeg een flinke hoeveelheid kerriepoeder toe 

• Voeg de fijngesneden peterselie toe en roer door het ge-
heel een flinke eetlepel mayonaise. 

 

Eet smakelijk!! 
 

En als ik mij niet vergis is het ook de bedoeling om de pollepel 
door te geven,. 
Ik geef hem door aan mijn buurvrouw Sefanja Brouwer! 
 

Groeten, Bernou Jagt 
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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



