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Beste dorpsgenoten,  
 

Voor u ligt al weer het één na laatste nummer van dit jaar. Sinterklaas en de 
feestdagen komen er aan, een gezellige tijd in het dorp waar de feestverlich-
ting al weer is aangebracht boven de vaart. De temperaturen beginnen lang-
zamerhand te zakken. De winter zit er aan te komen en dat is met de hoge 
energieprijzen niet voor iedereen een prettig vooruitzicht.  
 

Ook in deze Waskemare kunt u weer lezen welke activiteiten er de komende 
tijd op de kalender staan  en er is er weer een interview met dorpsgenoten 
en nog veel meer.  
 

Op onze oproep begin dit jaar om een bijdrage te geven voor de instandhou-
ding van de dorpskrant is ruim gehoor gegeven. Daarvoor nogmaals onze 
hartelijke dank. Mocht u nog een donatie willen doen als Sinterklaas of kerst 
cadeau dan is die uiteraard van harte welkom. 
 

Veel leesplezier. 
 

Jan van Bergen 
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November 
 
30 nov   50+soos ’t Ald leger met Jan Falkena (Fryske Gea)  
  verteld over  de Bakkeveense duinen en Mandefjild ’t Ald 
  leger 
December 
 
2 dec  GEEN Open café/terras ’t Ald leger 
9 dec  Volleybalwedstrijd meisjes en dames ’t Ald leger 
10 dec  Voetbalgala VVW ’t Ald leger 
14 dec  DES bestuursvergadering ’t Ald leger 
16 dec  PUBquiz ’t Ald leger 
28 dec  Kerstmaaltijd 50+ ’t Ald leger 
 
Januari 
 
6 jan   Open café/terras ’t Ald leger  
28 jan  Walking dinner ’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  
In de corona tijd hebben wij dorpsbewoners een helpende hand kunnen bie-
den. Wij merken dat in deze nieuwe spannende tijd toch ook weer vraag naar 
hulp is. Indien je graag hulp wilt. Dit kan zijn: o.a. een luisterend oor, een ver-
voermiddel, boodschapjes verzorgen, gezelschap, hulp bij financiële proble-
men. Geef het alstublieft aan, wij zullen in vertrouwen onze helpende hand 
bieden. 
2. Viswedstrijd voor de jeugd op 15 april 2023 
Zo leuk! Sterre Boonstra heeft zelf het initiatief genomen om een viswedstrijd 
voor de jeugd te organiseren. Wat top he! Alleen het tijdstip is op dit moment 
niet zo geschikt i.v.m. kou dus er is gekozen om het in april te organiseren. 
Zet het alvast in je agenda. 
3. De 50+soos   
Wat was het gezellig met de bingo bij de soos. Iedereen ging met een prijsje 
naar huis. 30 november komt Jan Falkena iets vertellen over de Bakkeveen-
se duinen. Wees welkom. De koffie en wat lekkers staat voor je klaar. 
● 30 november Jan Falkena (Fryske Gea) komt vertellen over de   
 Bakkeveense duinen en de Mandefjild 
● 28 december kerstmaaltijd voor alle 50plussers. 
● 25 januari 
● 22 februari 
4. Kerstmaaltijd voor alle 50 plussers op 28 december om 17.00 uur 
Omdat het met de paasmaaltijd altijd zo gezellig is, kwam het idee naar vo-
ren om met de kerst ook met zijn allen te gaan eten. De kosten zijn maar € 6,
- waarbij de drankjes gratis verstrekt worden door het Dorpshuis en VVW. 
Schuif gezellig aan en eet lekker mee. 
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 de reden die vaak 
genoemd wordt  
bij de afmelding. Zo zonde, een ieder vindt het toch gezellig om samen te 
zijn. Gewoon aanschuiven!! 
5. Open café 
● 4 november hebben we kunnen genieten van een herfstdiner. Oa met 

stoofvlees en stoofpeertjes. Er werd heerlijk gesmuld. In de drukke 
december maand met pepernoten en kerstdiners, even geen open 
café 

● 6 januari is er weer een open café!  
Vooraf opgave bij Janny is fijn.  Daarnaast kunnen we nog wel hulp gebrui-
ken bij het bereiden of bedienen van de maaltijd. Bij interesse, laat van je 
horen.  
6. Pub quiz 16 december   
16 december kan je je geheugen weer lekker laten werken, zie verderop in 
de Waskemare 
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7. Winter walking dinner is op 28 januari   
Noteer alvast in je agenda 
8. 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 spelletjes-
avond…meld je aan! 
9. Jubileum, verjaardag of familiefeest, veel is mogelijk in t grutte mar 
Na de corona tijd is het tijd om alle feestjes in te halen en dat gebeurt op dit 
moment volop. Er zijn vele mogelijkheden, vraag Janny naar de ins and outs. 
10. Vrijwilligers blijven welkom    
We zijn super blij met onze grote groep vrijwilligers. Maar er kunnen altijd 
nog vrijwilligers bij. Dus wil je af en toe een x bijspringen 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  

***De Herberg*** 

Inmiddels zijn we begonnen met de (gratis) maaltijden 
op donderdagavond. We hebben op het moment van 
schrijven twee gezellige avonden gehad waar we heer-
lijk hebben gegeten. Hierbij nogmaals de uitnodiging om 
ook eens aan te schuiven, het is  ook een mooie gele-
genheid om met andere dorpsbewoners een gesprekje 
aan te knopen. 
Bij vragen of wanneer u geen vervoer heeft, kunt u bellen met Andries Otter 
(06-30464312)  
 

Dan mogen de kindjes dit weekend (tm 27 november) hun schoentje komen 
zetten bij de houtkachel. Volgende week, op 3 of 4 december kunnen ze 
weer gehaald worden.  
 

Wegens succes ook dit jaar weer de december actie. Waarbij door het inle-
veren van de kassabon kans is op het winnen van een waardebon! 
Onze openingstijden zijn rond de feestdagen iets aangepast. 25 December is 
de Herberg gesloten, maar 26 december zijn we wel geopend. Oudjaarsdag 
zijn we ook gewoon open, maar nieuwjaarsdag alleen de middag.           
Hartelijke groet,  
 

Team de Herberg  

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

Beste Dorpsgenoten,  
 

Koning winter is in aantocht! Dit betekent dat de dagen inmiddels 
aanmerkelijk korter zijn en dat de trainingen op ons sportpark 

plaatsvinden onder het 
kunstlicht van de aanwezi-
ge veldverlichting. Op Skyradio zijn 
reeds de eerste kerstliederen te horen 
geweest en ook de vaart is inmiddels 
weer voorzien van fraaie sfeerverlich-
ting als baken van licht in de duister-
nis. Voordat de kersttijd daadwerkelijk 
aanbreekt is het eerst nog tijd voor 
Sinterklaas om zijn opwachting te ma-
ken. Zaterdag 19 november is de Sint 
in ons mooie dorp aangekomen en 
met het oog op het ‘heerlijk avondje’ 
hebben we als vereniging nog een 

aantal mooie merchandise artikelen die perfect passen op de verlanglijstjes, 
maar daarover later meer. 
 
Waar de wedstrijden in de landelijke eredivisie reeds zijn stilgelegd en de 
winterstop haar intrede heeft gedaan in verband met het WK in Qatar is dat 
voor onze (jeugd) teams geenzins het geval. Op het moment van schrijven 
wordt er nog volop gevoetbald en zijn de competities in volle gang. Om de 
resultaten van onze (jeugd)teams te volgen verwijzen we u graag naar onze 
interactieve website die wekelijks voorzien wordt van (foto)verslagen; bij uit-
stek de plek dus om het wel en wee van onze teams te volgen! De laatste 
reguliere speelronde van het jaar staat gepland op 10 december met eventu-
ele uitloop naar 17 december als inhaalweekend. Kortom de teams hebben 
nog de nodige wedstrijden voor de boeg waarbij in de meeste competities 
nog alles open ligt! Op onze site is tevens het wedstrijdprogramma te vinden 
voor de aankomende periode, dus 
kom gerust een keertje langs op ons 
sportpark. De koffie staat klaar! 
 
Novemberfest 2022 enorm succes 
Nadat het Novemberfest een lokaal 
instituut was geworden onder de 
bezielende leiding van Robert Zand-
berg gooide de afgelopen jaren Co-
rona roet in het eten. Ook was de 
grote zaal inmiddels verbouwd, 
waardoor deze niet meer geschikt 
was voor een groot feest. Echter 
weerhield dit de nieuwe organisato-
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ren van het Novemberfest niet om er alsnog 
een enorm feest van te maken. Gekleed in le-
derhosen en dirndl kwamen er ook deze editie, 
die plaatsvond op zaterdag 5 november, weer 
een grote schare publiek naar het sportcafe, 
wat voor de gelegendheid volledig was versierd 
tot Duitse bierstube compleet met biertafels. 
Onder muzikale begeleiding van DJ Jelmer 
Miedema passeerde de nodige tiroler-hits en 
polka-medleys de revenu’s en bleef het tot in 
de late uurtjes gezellig in de kantine! De nodige 
pullen en shotjes later mag worden gezegd dat 
de organisatie een mooie traditie met verve 
nieuw leven heeft ingeblazen. Via deze weg 
willen we Nina, Rianne, Sijo, Tim & Rik hartelijk 
danken voor een prachtig feest en voor alle 
aanwezigen, graag tot volgend jaar! 
 

Sinterklaas merchandise 
19 november is de Sint met zijn Pieten aangekomen in Waskemeer. Daar-
mee is de tijd van pepernoten, gedichten en Sinterklaasliedjes weer aange-
broken. Natuurlijk hoort het zetten van je schoen en pakjesavond hier ook 
bij. Als vereniging hebben we nog enkele leuke items voor op je verlanglijst-
je. Wat te denken van de vv Waskemeer wintermuts en sjaal, waarmee je 
tijdens de koude winterdagen lekker warm blijft! Ook de regen kan zonder 
problemen getrotseerd worden met onze officiële clubparaplu. Tot slot heb-
ben we nog een autovaantje waarmee je ook onderweg de club kan suppor-
ten. Kortom, voor elk wat wils! Voor 
bestellingen kan een berichtje ge-
stuurd worden naar Joost van 
Burgsteden 
(joost_burgsteden@hotmail.com / 
06-49712288). 
 

Kom proeftrainen! 
Wekelijks komen ruim 60 jeugdspe-
lers in actie voor onze vereniging. 
Uiteraard is er altijd ruimte voor 
nieuwe aanwas! Lijkt het je leuk om 
te gaan voetballen of wil je een 
keer proberen of het voetbal voor jou of voor uw zoon/dochter is weggelegd? 
Kom dan een keer vrijblijvend proeftrainen op een reguliere training! Vanaf 
de leeftijd van 4 jaar is het al mogelijk om in actie te komen. Binnen onze 
vereniging gaan gezelligheid, saamhorigheid en sportiviteit hand in hand en 
geldt dat iedereen welkom is! Daarnaast is met ingang van dit seizoen het 
lidmaatschap helemaal gratis! Vragen of behoefte aan meer informatie? 
Neem dan contact op met Joost van Burgsteden (06-49712288 / 
joost_burgsteden@hotmail.com). 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
Wist u dat? 
● Dat de Kinderboekenweek een groot succes 

was! 
● Dat er veel boekpromoties waren! 
● We weer met Tjongertalent zijn begonnen? 
● De kinderen hier altijd weer naar uitkijken? 
● We 24 oktober weer een oudercafé hadden? 
● Dat dit weer een groot succes was en dat we 

hopen dat je de volgende keer ook komt? 
 
Week van de Mediawijsheid | MediaMasters in groep 7 & 8 
MediaMasters is een spannende, gratis serious game over de kansen en 
gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen 
van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl 
spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale 
rekenvaardigheden aan de orde komen. Hoe ga je mediawijs om met 

Whatsapp, online pesten, cybercriminaliteit en gamen? 
De week van de mediawijsheid start op 3 november en 
eindigt op 11 november. 
 
Activiteitencommissie  
 
Sinterklaas 
Op maandag 5 december hopen we sinterklaas te 
ontvangen op school. Sint zal dan een bezoek brengen 
aan Flexkids, de peuters en bij ons op school. We 
zouden het gezellig vinden als u als ouder(s)/verzorger
(s) ook bij de aankomst, rond 8:30 uur op het 
schoolplein aanwezig bent.  

 
Kerst 
Voor het kerstcircuit van donderdag 22 
december zijn we ook op zoek naar 
ouders die kunnen helpen. Graag horen 
we van u. Aanmelden kan via Parro bij 
juf Wietske. 
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***Geef je mening via de Burgerpeiling *** 
 

Half november ontvangen alle volwassen inwoners van de gemeente Oost-
stellingwerf een uitnodiging om mee te doen aan de Burgerpeiling in de brie-
venbus.  
De Burgerpeiling is een vragenlijst over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld 
de ontmoetingsmogelijkheden en de activiteiten in de dorpen, maar ook over 
(geld)zorgen en vrijwilligerswerk. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De 
gemeente voert het onderzoek elke twee jaar uit. Door het invullen van de 
vragenlijst weet de gemeente nog beter wat inwoners belangrijk vinden en 
wat hen bezighoudt. In 2020 kwam bijvoorbeeld naar voren dat er relatief 
veel inwoners overbelasting ervaren doordat zij voor iemand anders zorgen. 
De gemeente sprong hier op in door een mantelzorgconsulent aan te stellen. 
Ook de activiteitenagenda www.uutgaon.nl en diverse initiatieven om een-
zaamheid te bestrijden komen (mede) voort uit de Burgerpeiling.  
Markteffect  
Onderzoeksbureau Markteffect voert de Burgerpeiling uit onder alle inwoners 
van Ooststellingwerf van 18 jaar en ouder. Onder de deelnemers worden 
VVV-bonnen verloot.  
In het voorjaar van 2023 maken we de resultaten van het onderzoek bekend 
op www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling. De antwoorden worden anoniem 
verwerkt en zijn niet te herleiden tot personen.  Op onze website staan de 
resultaten van hetzelfde onderzoek in 2018 en 2020. En ook wat er met deze 
resultaten is gedaan. 
Gemeente Ooststellingwerf 

***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 gratis verstrekt worden door het 
Dorpshuis en Voetbalvereniging Waskemeer. Schuif gezellig aan en eet lek-
ker mee. 
 

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

● 30 november Jan Falkena (Fryske Gea) komt vertellen over  
● de Bakkeveense duinen en de Mandefjild 
● 28 december kerstmaaltijd voor alle 50plussers 
● 25 januari nieuwjaarsborrel 
● 22 februari met muzikale invulling 
● 29 maart quiz 
● 26 april nog in te vullen 
 

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

http://www.uutgaon.nl


 
 
 
 
 
 
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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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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**Sinterklaas** 

Bij de laatste redactievergadering vroegen wij ons af waar Sinterklaas eigen-
lijk vandaan komt. Hieronder in het kort een paar weetjes over Sint Nicolaas. 

Ons Sinterklaasfeest is gebaseerd op Nicolaas van Myra, geboren is Patara 
rond 270 en overleden in Myra op 6 december ca. 
342. Hij was in het begin van de 4e eeuw bisschop 
van Myra, de toenmalige hoofdplaats van Lycië een 
Romeinse provincie, nu een gebied in het zuidwes-
ten van het huidige Turkije. Hij kwam uit een gegoe-
de familie en was al tijdens zijn leven een grote be-
kendheid en erg geliefd. Om die reden werden zijn 
botten bewaard in een kerk, iets buiten de stad My-
ra. In het jaar 550 werd hij heilig verklaard door de 
Grieks-Katholieke Kerk. In 1087 werden de beende-
ren van Nicolaas verplaatst naar een kerk in Bari 
(Italië) uit angst dat de islamitische Seltsjoeken ze 
zouden vernietigen. 

Na de 11e eeuw werd Sint Nicolaas de hoofdper-
soon in tal van legenden en na 12e eeuw verschij-
nen er wonderverhalen. Een voorbeeld is het ver-
haal van de arme man en zijn drie dochters. Vanwe-
ge de armoede van de man waren zijn dochters ge-
doemd om als slaven te worden verkocht. Echter, op 
drie verschillende gelegenheden verscheen een bui-
del met goud in het huis, een volwaardige bruidsschat. De arme man wist in 
eerste instantie niet waar het geld vandaan kwam, maar hij ging op onder-
zoek uit. Nadat voor de derde keer het geld in zijn raam werd gegooid, ging 

hij achter de weldoener aan. Pas toen ontdekte 
hij dat het Nicolaas was die het geld door het 
raam gooide. Van de geldbuidels, die door een 
open raam werden gegooid, wordt later gezegd 
dat ze in de schoenen terechtkwamen die voor 
de haard stonden te drogen. Soms zijn de geld-
buidels weergegeven dan wel geïnterpreteerd 
als sinaasappels of mandarijnen. Dit verhaal 
verklaart ook het strooigoed en het zetten van 
de schoen. Ook de munten van chocolade die 
vaak deel uitmaken van het strooigoed gaan op 
dit verhaal terug. 

Het idee dat  Sinterklaas met een stoomboot uit 
Spanje komt en geholpen wordt door pieten is 
pas in de 19e eeuw geïntroduceerd.  
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Hallo Puzzelaars, 
 

Hierbij weer een nieuwe puzzel hopelijk is het niet te moeilijk!! 
Bij deze puzzel maak je van 2 woorden 1 woord 

Veel succes!! En veel Plezier!! 
 
Voorbeeld: droog +  schil = slee + overschot = 
      dor + pel = dorpel ar + rest  =  arrest 
 
1 insect + werelddeel = 
2. kerel + ogenblik = 
3. waren + baal = 
4. groot + keer  = 
5. larve + aardig = 
6. vogel + gereedschap = 
7. niet zoet + vrucht = 
8. reeds + schil = 
9. gewicht + gewicht = 
10. voertuig + betaalplaats = 
11. omlaag + klap = 
12. vader + kampeergerei = 
13. munt + sterkedrank = 
14. loge + ongebonden = 
15. serie + rad = 
16. kerel + voorzetsel = 
17. rustig + lawaai = 
18. Vertrouwd + leuk = 
19. kei + groente = 
20. vleessoort + hemellichaam = 
21. jongensnaam + belemmering = 
22. spoedig + moeder = 
23. heel zacht + deel van de boom = 
24. groot water + huisdier = 
25. zorg + deurstijl = 
26. zitmeubel + schoorsteenzwart = 
27. gesloten + paar = 
28. duw + vak op school = 
29. niet plat + arbeid = 
30. lichaamsdeel + belast = 
 
 

De oplossing kun je inleveren t/m 14 December 
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer 

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

Puzzel Hersenkraker  





Naam: 
Leeftijd:  
Adres:  
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Afvalkalender Waskemeer December 2022 

Alléén voor postcode 8434 
 

PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  13, 27  grijs  06, 20 groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 13, 27  grijs  07, 21 groen 
Alle overigen   13, 27 grijs  06, 20 groen 
 
Oud papier:   2, 30  December      
NA, NB, NV, NW, NX:  8  December 
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Beste Waskemeerders,  
 
Het is weer tijd voor een kleurwedstrijd!! 
 

Dit keer met het thema Sinterklaas, Alle kinderen van basisschool leeftijd 
mogen meedoen!! 
Graag bij het inleveren de kleurplaat voorzien van naam, adres en leeftijd 
(De kleurplaat staat op de vorige pagina). 
 

Alle kinderen die een kleurplaat inleveren krijgen later een attentie thuis 
gebracht. 
 

Inleveren kan in de brievenbus bij Annika de Jong , Feikemaweg 12.   
Of je kunt er een foto van maken en mailen naar waskemare@gmail.com 
kleurplaat  kan ingeleverd worden t/m 14 december 
 

De Redactie  

***Groener Waskemeer*** 
 

Halverwege deze maand waren er gesprekken met vertegenwoordigers van 
de meeste buurtverenigingen in het dorpshuis. Wij hebben verteld over waar 
me mee bezig zijn en daarna hebben we gesproken over de mogelijkheden 
en plannen voor de eigen buurt of daarbuiten. Dat waren inspirerende avon-
den, voor ons en de buurtverenigingen, over onder andere extra wandelrond-
jes, nieuw groen en kleurrijke bermen.  
 
Een van de onderwerpen is ‘dorpskruidentuintjes’. 
De eerste van deze kruidentuintjes staat inmiddels 
al een ruime maand tegenover de Herberg. Een 
grote betonnen schaal waarin verschillende kruiden 
zijn gepland en gezaaid. Het is de bedoeling dat er 
meer van dit soort tuintjes komen, waarbij iedereen 
wordt uitgenodigd om stekjes, zaadjes aan te leve-
ren…….. maar ook om er naar harte lust uit te knip-
pen en plukken. Wellicht zijn er inmiddels plannen voor een tuintje bij jullie in 
de buurt of zie je het wel zitten om er zelf één te maken.  
 
De tuintjes mogen op het openbaar terrein worden gemaakt/geplaatst, mits 
ze het verkeer niet hinderen en moeten uiteraard door ons zelf worden on-
derhouden.  
 

Terugkoppeling van de andere plannen die daar zijn bespro-
ken komt van jullie buurtgenoten die zijn geweest en af en 
toe een bericht hierover in de Waskemare.  
 
Namens Groener Waskemeer, 
 
Albert Grootenhuis. 
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Hallo Puzzelaars,  

Hierbij weer een nieuwe uitslag. 
 

1  Van een mug een olifant maken 
2. Het sterrenbeeld tussen de periode 21 april – 20 mei is die van een  stier. 
3. Het is koud buiten, ik doe een das om. 
4. Een oud lekker rokertje, die panter. 
5. Er zit schimmel op die muur. 
6. De tijd wordt minder, ik denk dat ik maar wat hamster 
7. Een mol is een muziekteken. 
8. Onrustig ijsbeer’t hij door de kamer. 
9. Een faraorat is een Egyptische koning met een knaagdier. 
10. Wat ben jij een vies varken. 
11. Dit alpaca  lijkt veel op zilver. 
12. Als hij die nog neemt, komt hij over z’n taks. 
13. Deze  hit  staat al weken lang in de top veertig. 
14. De baby speelt met zijn rammelaar. 
15. Een paard heeft soms een kol op z’n voorhoofd. 
16. Wat een norse man, net een buldog/bullebijter. 
17. Toen die plank brak, viel hij in het water. 
18. Een jaguar is een dure auto 
19. Zij gaan soms poedel naakt zwemmen. 
20. Een kameel kan door het oog van de naald?. 
21. Via de zebra gaan we naar de overkant 
22. Die jongen had de volgende dag een enorme kater. 
23. Hij is een luiaard , werken wil hij niet.. 
24. Een ring aan de pink dragen. 
25. Die rekel/aap haalt veel kattenkwaad uit. 
26. Zonder aanleiding kreeg ik toch een hengst voor mijn hoofd. 
27 Voor mijn verjaardag kreeg ik  een  gazelle fiets 
28. In de woestijn danste men om het gouden kalf. 
29.Ik heb een nieuwe fiat panda gekocht. 
30. Dat was een bok schieten. 
 

De Scorelijst:    vorige  stand : nieuw stand: 
 

1. Neeltje Roijinga     193  221 
2. Harry & Wieneke Koppenaal   194  220 
3. Fokje de Boer     188  213 
4. Cobie van Mourik     162  191 
5. Berdien Holman     139  164 
6. Fam. G van Dijk     121  - 
7. Rinze Sikma      102  - 
8. Miranda & Freek de Vegt    81  - 
9. Fam. Nieswaag     80  - 
10. Sophie de Kam     46  76 
11. Wietske de Boer     56  - 
12. Melle Stoker      28  - 
12. Martha Stoker     28  -  

Hersenkraker de uitslag.  
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***Interview met Aldert en  
Jikke Dijkstra*** 

 

Dit keer fiets ik naar Aldert en Jikke 
Dijkstra, die in een oude boerderij wonen op de Breebergweg, aan de Com-
pagnonsvaart. Zeer veel mensen kennen Aldert Dijkstra vanwege het gara-
gebedrijf dat hij heeft  gerund. In de schuur die vast zit aan het woonhuis, 
was de garage gevestigd. Aldert is in 2000 met het bedrijf gestopt. De zaak 
is toen overgenomen door hun zonen en later verhuisd naar de Leidijk. 
 

Jikke is 78 en werd geboren op een boerderij  in Haulerwijk-beneden, zoals 
Waskemeer vroeger heette. In haar jeugd woonde ze op een boerderij die 
‘achteruit lag’, zoals dat heet. Ze is vroeg uit huis de verpleging in gegaan. 
Dat was in die tijd intern. Eerst in Zuidlaren, en daarna is ze de opleiding tot 
B-verpleegkundige gaan volgen in Bussum. Ze werkte met psychiatrische 
demente ouderen.  
Aldert is in oktober 80 jaar geworden en werd geboren in Wateren.  Naast 
het meewerken op de boerderij thuis,  ging hij op 15-jarige leeftijd werken in 
een garage en volgde een opleiding tot automonteur. 
Naast Jikke is “Victoria”, zijn oldtimer bromfiets, zijn grote passie. Daar is hij 
vanaf begin jaren ‘60 in de vakantie mee op reis gegaan. Met een stel vrien-
den en de tent trokken tot ze tot aan het IJzeren Gordijn in Duitsland. En van 
daar via de Moezel naar Luxemburg. Dat was best avontuurlijk. Ze hebben in 
die jaren veel gezien en meegemaakt. 
 

Tijdens hun verkeringstijd woonde Jikke in Bussum. Dat was een flink eind 
rijden voor Aldert, met zijn kleine witte Fiatje. In de tijd dat ze zich gingen 
verloven, overleed de moeder van Aldert. Hij bleef met zijn vader en broer op 
de boerderij achter, en het was een uitkomst voor iedereen dat ze in 1967, 
na hun trouwen, op de boerderij in Wateren kwamen wonen. Daar werden 2 
dochters geboren. Na 5 jaar kwam er een boerderij met varkens te koop aan 
de Breebergweg in Waskemeer. Een aantal percelen verwijderd van de 
boerderij waar Jikke was geboren en opgegroeid. Beiden kenden het boe-
renleven en zo stapten ze met hun gezin in het bedrijf. Het varkensbedrijf 
breidde uit tot 80 varkens en biggen. Ondertussen werden er nog 2 zonen 
geboren. Aldert was echter automonteur in hart en nieren en onderhield 
naast de boerderij vrachtauto’s voor een transportbedrijf. Dat was veel werk. 
Voor beiden, want Jikke draaide het gezin en verzorgde de dieren, waardoor 
ze er ‘s nachts vaak uit moest. Soms hielp de oudste dochter mee met de 
geboorte van de biggetjes. Met elkaar zorgden ze goed voor de dieren. 
 

De garage aan de Breebergweg ontstond vanzelf, zeggen ze. Er kwam 
steeds meer vraag naar autoreparatie. Aldert was een klassieke ouderwetse 
automonteur. Naast onderhoud van de motor kon hij ook plaatwerk verzor-
gen. Het varkensbedrijf werd langzaam afgebouwd. Jikke had het gezin en 
de grote boerderij met moestuin om te onderhouden. Ook kwam er door de 
garage veel  ‘volk over de vloer’, want iedereen wilde wel koffie. Zo was er 
veel bedrijvigheid aan huis. De jongens waren in hun jeugd ook altijd aan het 

sleutelen en volgden na de middelbare school de opleiding tot automonteur. 
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Zij gingen na hun opleiding bij een ander autobedrijf werken.  
Samen hebben Aldert en Jikke in 2000 besloten dat het vele werken genoeg 
was. De zoons namen de garage over en verhuisden met het bedrijf in 2013 
naar de Leidijk. 
 

Er waren nog veel hobby`s en wensen om wat meer van Europa te zien. 
Toen ze stopten kochten Jikke en Aldert een camper en trokken ze graag 
rond. Vooral naar Duitsland, naar Oldtimers treffers. Daar komen ze vele ou-
de bekenden tegen met dezelfde liefde voor oude bromfietsen. 
Aldert is actief lid van de  vereniging van bromfietsen. Ook maakt hij graag 
met vrienden tochten op zijn “Victoria”.  
Zijn oude garage is nu een soort ‘privé museum’ met prachtige oude brom-
fietsen en motoren.  
Jikke zingt graag en is actief in het christelijk kerkkoor van Donkerbroek. 
De zoons met hun gezinnen wonen naast en tegenover hen. De dochters 
wonen verder weg, maar  
tot hun vreugde zijn ze naast opa en oma, ook al overgrootouders geworden. 
Net als iedereen die ouder wordt, willen ze graag in hun huis blijven wonen. 
Zo lang het kan, zullen ze dat doen. Het houdt ze jong en actief, dat is wel 
duidelijk! 
Jenny Verweij 

***PUBQUIZ op vrijdag  
16 december 2022*** 

 
Yes, we gaan 16 december weer los. De vrijwil-
ligers zijn al geregeld, de quiz moet nog gefixed worden maar komt ook ze-
ker goed. 
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 
horen. 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 december 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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Kerstvakantie 

 
De praktijk en apotheek zijn gesloten van 

 
maandag 2 januari t/m vrijdag 6 december 2022 

 
Houd rekening met uw medicatievoorraad. 

Graag de medicatie voor 15 december bestellen. 
 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 

Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

Met vriendelijke groet 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

***Nieuws van Toniel ‘De Wâldploech’*** 
 
Na 2jaar afwezigheid hopen we deze keer iedereen weer een gezellige 
avond te bezorgen. 
 
Al weer een aantal maanden zijn de spelers enthousiast aan het oefenen olv 
Karel Adema. 
 
Het friestalig toneelstuk wat gespeeld wordt heet:  “Gewoan te gek!” 
Er valt weer genoeg te lachen, dus noteer alvast op de kalender: 
● 18 februari 2023 generale.  
● 24 en 25 februari en 3 en 4 maart 2023. 
 
Verdere informatie volgt nog. 
 
We hopen weer op volle zalen!! 
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***Oliebollen*** 
 

Ook dit jaar kunt u weer voor overheerlijke oliebollen terecht bij Volleybalver-
eniging Waskemeer 
 

Op vrijdag 30 december. 

Tussen 10u en 16u bent u welkom bij onze kraam bij de Herberg in Waske-
meer 

en zullen wij langs de deuren gaan voor de verkoop.  
 

Kosten dit jaar zijn: 
Zak Oliebollen met krenten: € 10,- 

Zak Oliebollen zonder krenten: € 10,- 
Appelbeignets: 1 stuk  voor € 2,- 

4 stuks voor € 7,- 
 

We hopen dat ze ook dit jaar weer goed zullen smaken 
en wensen u alvast 
een goed uiteinde en een gezond en sportief 2022!! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur volleybalvereniging SVW 
 

Deze dag niet thuis of in de buurt? 
Geef uw bestelling door via: 
Mail: jc.vries@outlook.com of bel/app naar: 06-49889528 
 

En wij zorgen dat u alsnog kunt genieten van de overheerlijke oliebollen 

**Activiteitenagenda van Ooststellingwerf** 
 

Heb jij de online activiteitenagenda al bekeken? Op www.uutgaon.nl staan 
(en komen) alle activiteiten in Ooststellingwerf. Je kan per thema, activiteit, 
doelgroep en dorp zoeken. Activiteiten zijn bijvoorbeeld de koffieochtend in 
Makkinga, het beweegcafé in Waskemeer, een voorstelling in Haulerwijk of 
de soosmiddag voor jongeren in Oosterwolde. Een aantal inwoners (de zo-
genaamde kalendergroep) heeft, samen met de gemeente, aan de website 
gewerkt. 
 

Voer zelf de activiteit in 
Iedereen (particulier, organisatie of vereniging), die een activiteit organiseert, 
kan deze zelf op Uutgaon zetten. Er staat een handleiding op de site 
www.uutgaon.nl. In de bibliotheken van Ooststellingwerf ligt bij de balie de 
handleiding en in de bibliotheek van Oosterwolde kan je in de middag 
(tijdens openingstijden) hulp krijgen. Nog niet alle activiteiten staan erop. 
“We gaan ervan uit dat, met steeds meer bekendheid, iedereen Uutgaon 
weet te vinden,” aldus Margreet Spaa van de kalen-
dergroep. Via de sociale media van Uutgaon worden 
sommige activiteiten ook uitgelicht. “Kortom, meer 
reclame voor de activiteiten in Ooststellingwerf!” 
 

Voor vragen kan je mailen naar contact@uutgaon.nl.   

mailto:jc.vries@outlook.com
http://www.uutgaon.nl
http://www.uutgaon.nl
mailto:contact@uutgaon.nl
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November 
2022  

 
Schoolnieuws 

Opening Schoolplein 
Donderdag 27 oktober was het dan eindelijk zo ver; we hebben met elkaar 
het vernieuwde schoolplein geopend! De leerlingen van de leerlingenraad 
hebben de linten om de speeltoestellen doorgeknipt en daarmee het plein 
officieel geopend. Daarna hebben we met elkaar buiten gespeeld en alle 
toestellen ontdekt. Als afsluiter zorgde de OV nog voor een feestelijk cakeje. 
We hebben genoten met elkaar!  
Het vernieuwde schoolplein is tot stand gekomen met dank aan subsidies 
van o.a. It Mienskipfonds, de Rabobank, de Lijkele Postma Stichting, diverse 
donaties uit het dorp en de opbrengst van de sponsorloop.   

 
Sint Maarten  
De afgelopen weken hebben we met alle kinderen 
lampions geknutseld op school. De kinderen van 
groep 3-4 hebben hier over geschreven en getekend! 
 
Sinterklaas op obs de Trede 
Donderdag 1 december komt Sinterklaas bij ons op 
school.  
Hierbij  nodigen wij ook alle kinderen jonger dan 4 jaar 
uit om aanwezig te zijn.  

Het programma:  
● 08:15- 08.30 uur Inloop alle kinderen op het plein. Muziek van muziek-

vereniging Excelsior op het schoolplein. 
● ± 08.45 uur Sinterklaas heeft aandacht voor 

de kinderen tot vier jaar. 
● ± 09.15 uur Sinterklaas gaat naar de kleuters. 
● ± 10.15 uur Pauze 
● ± 10.30 uur Sinterklaas bij groep 3/4. 
● 11.30 uur Sinterklaas bij groep 5/6 en 7/8. 
● 12.00 uur Groep 3 t/m 8 vrij.  
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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 

Bedankt voor de pollepel Marjan! 
Ik word er niet blij van om lang in de keuken staan, het moet vooral snel klaar 
zijn, met deze muffins is dat gelukkig het geval.  
Om in de sinterklaas stemming te komen zijn deze muffins een aanrader. 
 

Sinterklaas muffins met kruidnoten 
 
Ingrediënten voor 12 stuks: 

 225 gram zelfrijzend bakmeel 

 1 theelepel bakpoeder 

 250 ml. slagroom 

 2 eieren 

 100 gr. suiker 

 2 theelepels speculaaskruiden 

 1 theelepel kaneel 

 125 gr. kruidnoten 

 1 eetlepel geschaafde amandelen 

 Muffin bakvorm 

 Muffinpapiertjes 
 
Bereiding 

• Verwarm de oven op 190 graden.  

• Doe de slagroom in een kom en voeg de suiker toe. 

• Klop het met een garde (of kort met de mixer) door elkaar. Kluts de 
eieren erbij en mix er door samen met de speculaaskruiden en ka-
neel.  

• Zeef het bakmeel en de bakpoeder bij het mengsel en spatel er kort 
door. 

• Hak de kruidnoten fijn, laat nog wat grovere stukjes over. 

• Schep ongeveer 75 gram van de stukjes kruidnoten door het beslag. 

• Doe de muffinpapiertjes in de bakvorm en vul ze tot net onder de rand 
met het beslag. 

• Verdeel de rest van de kruidnoten erover samen met de geschaafde 
amandelen. 

• Bak de sinterklaas muffins 25 minuten in de oven. 
 
Eet smakelijk! Groet van Inez Haaisma. 
 
De pollepel geef ik met veel plezier door aan 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



