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Hallo Dorpsgenoten, 
 
We zijn de zomer begonnen met een top dorpsfeest, wat heeft Waskemeer genoten 
mede door het mooie weer wat we kado kregen, maar ook het  
programma, waar lang aan is  gewerkt heeft voor ieder iets te bieden gehad. Er was 
voor elk wat wils, al was het alleen al de opening met pannenkoeken eten!  
De redactie van de Waskemare heeft ook afscheid genomen van 2 mannen die onze 
dorpskrant goed verzorgd hebben. Otto en Rob, bedankt! 
 
Daarna begonnen de vakanties en heeft iedereen uit en thuis genoten van het prach-
tige weer.  
We zijn de zomer doorgekomen met een herstel van de Compagnonsweg waar een 
glasvezel werd aangelegd en daarna een herstel van de weg zodat de snelheid in de 
hand wordt gehouden. Zo is het opeens weer September en ligt de Waskemare weer 
op de mat met veel nieuws van voor de zomer en na de zomer. 
Veel leesplezier! 
 
Redactie 
Alie Hulleman  
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Handelsonderneming Visser / Houthandel Waskemeer 
Levering van: 

Hout- en plaatmaterialen, kozijnen, isolatie diverse soorten 
Hardhout, rond hout, afrasteringspalen etc 

Bouwfolie’s, bevestigingsmaterialen etc 
Golfplaten, overige dakbedekkingsmaterialen 

Dakramen o.a. Velux, Fakro etc. 
Vraag naar de mogelijkheden. 

Mobiel: 06-43507998 
W Visser  Compagnonsweg 22  8434 NW 

Waskemeer 
Per mail: wvisser68@online.nl  
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Eind September: 
23  EHBO herhaling 
24  Fysiotherapie in de ochtend / Toneel 
25  Ouderensoos/middag met medewerking van Jaap Hankel “Imker” 
26  Klaverjassen 
28  VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend live muziek 
30  EHBO herhaling 
Oktober: 
1  Fysiotherapie in de ochtend / Toneel 
3  Klaverjassen 
4 Open terras/café thema “oktoberfest”, met oa bierproeverij opgave voor  
 1 okt. / Volleybalwedstrijd meisjes en dames 
5 Hjerstryntocht  
 VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend live muziek 
7  EHBO herhaling 
8  Fysiotherapie in de ochtend / Toneel 
10  Klaverjassen 
12  A night at the movies met Excelsior 
14  DES 
15  Toneel 
17  Klaverjassen 
19  VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend live muziek 
21  EHBO herhaling 
22 Fysiotherapie in de ochtend 
 Workshop met pompoen, zie info verderop in de Waskemare 
 Toneel 
24  Klaverjassen 
28  EHBO herhaling 
29 Fysiotherapie in de ochtend 
 Optie workshop met pompoen  
 Toneel 
30  Ouderensoos/middag museumboerderij Ot en Sien, opgave voor 25 okt. 
31  Klaverjassen 
 
Alvast in de agenda noteren: 
1 nov   Open terras/café met lekkere stamppotten 
  Pubquiz, opgave voor 28 okt. 
17 nov  Reünie van Hasselt school 
24 nov  Happen en trappen in de omgeving van Waskemeer  
  opgave voor 17 nov. 
31 jan   Walking dinner 
16 mei  Reünie de Paadwizer  
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***Ouderen (50+) soos 
 ’t Ald leger*** 

 
De zomer ligt weer achter ons, hope-
lijk heeft een ieder lekker kunnen ge-
nieten van een fijne zomer zonder al te veel ongemakken en vind men het nu 
weer tijd voor activiteit!  
Het dorpshuis is er in elk geval weer klaar voor. Op 25 september zijn alle 50 
plussers welkom in het dorpshuis. Ja vanaf nu zijn alle 50plussers welkom. 
Met zijn allen er een gezellige middag van maken, blijft het motto. De groep 
ouderen is door overlijden of verhuizen kleiner geworden en het is toch ge-
zelliger als we met een mooi aantal mensen een gezellige middag kunnen 
hebben. Met het uitnodigen van de “jongere oudere” zal de groep weer wat 
groter, maar ook wat mobieler worden. De  “jongeren” kunnen de ouderen 
wat ondersteunen en wellicht waar gewenst zelfs vervoeren. Er zijn bv oude-
ren in Haulerwijk die heel graag nog betrokken willen blijven bij de ouderen-
soos (hun roots liggen) in Waskemeer. Vervoer creëren zou daarom fijn zijn. 
Daarnaast ontstaan er ook meer mogelijkheden o.a. voor uitjes.  
 
Dus zien we jullie op 25 september (14.00 uur) in t dorpshuis ’t Ald Leger?? 
Gewoon gaan!! 
Voor het regelen van vervoer, paar dagen voor datum even een telefoontje 
naar Janny. 
  
Noteer vast de volgende data in uw agenda:  

25 September Jaap Hankel zal de middag verzor-
gen door te vertellen over zijn werk als Imker 
30 Oktober Bezoek museumboerderij Ot en Sien in 
Surhuisterveen (graag opgave voor 25 okt) 
27 November Nader te bepalen activiteit/onderwerp 
18 December Kerstlunch verzorgd door kinderen  
29 Januari Verlate nieuwjaarsborrel met spreker 
26 Februari Nader te bepalen activiteit/onderwerp 
met aansluitend pannenkoek eten met de peuters 
25 Maart Nog nader te bepalen uitje 
29 April  (gezamenlijke ouderensoos samen met 
Haulerwijk) 

 
We zullen ons best doen om de 50plussers een gezellige middag te 
verzorgen. 
 
Heeft u leuke ideeën dan horen wij het graag. 
Contactpersoon : Janny van der Veen  
Tel: 06-30776188.  
 
PS: in het najaar wordt het donateursgeld weer opgehaald.  
Tegelijk met het donateursgeld van het dorpshuis. 

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Wagenaar Dienstverlening   

 
 
 
o.a. voor kraanwerk  
 
met kleine rupskraan. 
 
Bakkeveensterweg 28 
 
8434 NR 
 
Waskemeer 
 
Tel. 06-57428912 
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**Update open café** 
 
De eerste vijf open cafés zijn in-
middels geweest. Wat waren het 
gezellige middag/avonden! De op-
komst was prima. Opvallend was de diversiteit: (jonge) gezinnen, al-
leenstaanden, stelletjes etc. Heel erg leuk! Men schoof spontaan bij 
elkaar aan de tafel, zodat er verrassende gesprekken volgden. 
Jammer dat de dorpelingen die activiteiten misten in het dorp nog 
geen kijkje hebben genomen. Maar wellicht is de drempel toch nog 
iets te hoog. Misschien is het een idee, om dan voorafgaand aan de 
pubquiz een stamppotje mee te eten...minder hoge drempel?? 
 
De vraag of we in de winter door moeten gaan, was snel beantwoord. 
Dus gaan we door.  
Dit met hulp van een groep actieve vrijwilligers, super!  
Hieronder vind je de data van de komende open cafés: 
 
4 oktober   “Oktoberfest” met bierproeverij en Duitse hapjes  
   opgave voor 1 okt. 
1 november  “Stamppotdag” voorafgaand aan de Pubquiz  
   opgave voor 28 okt. 
Dec.    Geen open café  
3 januari   “Familiedag” met patat en spelletjes 

7 februari   “Valentijn” 
6 maart   “Friese avond” 
 
Dus kom gezellig de eerste vrijdag van de maand langs bij het  
dorpshuis ‘t Ald leger om samen ‘n  drankje te drinken of ‘n hapje te 
eten. Voor de prijs hoef je het niet te laten: hoofdgerecht à € 5,-  
of ‘n smakelijk 3-gangen menu voor € 7,-. 
Van te voren opgeven is top (app of telefoontje 06-30776188).  
 
 Groet van Janny van der Veen 
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Nieuwtjes Dorpshuis ’t Ald 
Leger Waskemeer  

 
1.  Donateursgeld ophalen 
In het najaar wordt het donateursgeld weer opgehaald. 
Wij bedanken nu alvast onze donateurs. Fijn dat jullie het dorpshuis sponse-
ren  
2.  Feestjes  
Buurtfeest, familiefeest of een andere leuke activiteit? Schroom niet en vraag 
naar de mogelijkheden! 
3.  Activiteit organiseren?  
Lijkt het u leuk om een activiteit te organiseren maar weet u niet goed waar 
of hoe u  beginnen moet? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u 
graag!  
4.  Verbouwing 
Vanaf halverwege september wordt er gestart met de 
verbouwing. Als eerste wordt de zaal aangepakt, de keu-
ken en hal volgen daarna. Dit alles wordt gedaan door 
een groep enthousiaste vrijwilligers waar wij heel blij mee 
zijn! 
5.  Open café/terras.  
Vanaf mei organiseert Janny  samen met enthousiaste 
vrijwilligers het open café/terras. Dit vindt plaats op de 
eerste vrijdagmiddag van de maand. Verdere toelichting 
verderop in de Waskemare. 
6. Workshop met pompoen.  
Froukje en Joke hebben aangegeven een workshop voor 
de bewoners van Waskemeer te willen organiseren. De 
datum 22 oktober is uitgekozen. Zie ook de informatie verderop in de Was-
kemare. 
Wil je ook een workshop organiseren, super leuk! Gewoon doen, geef een 
datum en activiteit door aan Janny en dan volgt de rest vanzelf! 
7.  Kinderactiviteiten. 
Alledien en Karina hebben jarenlang meerdere kinderactiviteiten georgani-
seerd. Ze willen graag het stokje overdragen. Wie voelt zich geroepen om 2 
of 3 x per jaar een filmmiddag, bingo, disco of andere leuke kinderactiviteit te 
organiseren? 
8. Ouderensoos.  
Vanaf september starten wij weer met de ouderensoos. Iedere laatste 
woensdag van de maand. Uitgebreide informatie verderop in de Waskemare. 
9.  Pubquiz. Na het enthousiasme van de pubquiz fanaten in april en 
(tijdens de feestweek) in  juni, willen we 1 november wederom een pubquiz 
organiseren. Vooraf is er gelegenheid om samen een vorkje te prikken. Maar 
alleen quizen is natuurlijk ook erg leuk. Opgave (voor 28 okt.) kan bij Janny. 
10.  Walking dinner.  
Na een super opkomst van meer dan 50 mensen op 23 augustus, willen we 
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graag op 31 januari de wintereditie organiseren. In augustus werden er 
spontaan nieuwe routes gepland. Dus wees voorbereid op een telefoontje 
met de vraag om mee te willen werken als gastgezin. 
11.  Vrijwilligersavond  
Als blijk van waardering is er voor de vrijwilligers een 
gezellige avond in juni georganiseerd!    Met ruim 40 man zijn we wezen 
Happen en trappen! Het was een zeer geslaagde avond!Iedereen bedankt 
voor jullie inzet en wij hopen dit seizoen weer op jullie hulp.  
12.  Happen en trappen.  
Omdat de vrijwilligersavond zeer geslaagd was, willen we ook andere Was-
kemeerders en natuurlijk de vrijwilligers de kans geven om een keer te proe-
ven van het principe  “happen en trappen”. Gezellig samen fietsen en dan ff 
afstappen voor het voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Dit willen we bij 
horecagelegenheden in de omgeving doen. Zondag 24 november lijkt ons 
een mooie herfstdag hiervoor. Noteer deze datum alvast in je agenda.  
13.  Subsidie Fonds 2019.  
Het dorpshuis heeft een subsidie ingediend bij  
de gemeente Ooststellingwerf. We willen een speelplek creëren voor de jon-
gere kinderen met tevens een zitplek voor de ouders. Het zou dan leuk zijn 
als andere bewoners zich hier ook welkom voelen. Op deze manier wordt er 
een ontmoetingsplek gecreëerd voor jong en oud. Dus voor iedereen vrij 
toegankelijk zonder kosten! Deze speelplek kan ook gebruikt worden tijdens 
sport en andere evenementen, denk hier aan ‘t open café, koningsdag, voet-
bal, volleybal, schoolactiviteiten en andere festiviteiten die in het dorpshuis 
plaats vinden. De ouders kunnen vanaf het terras een oogje in het zeil hou-
den. 
14.  Contactgegevens  
Coördinator: Janny van der Veen 
Tel: 06-30776188  
E-mail: dorpshuiswaske-
meer@gmail.com  

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal! 
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Nieuws van vv Waskemeer 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Na een welverdiende zomerstop zijn alle teams binnen onze 
vereniging inmiddels weer volop actief in competitieverband. 
Dit betekent dat er na een periode van relatieve rust weer volop 
actie is op sportpark ’t Ald Leger. Ondanks het feit dat het veld-
voetbal stil lag waren vele vrijwilligers gedurende de zomermaanden actief 
op en rondom de velden. Het fantastische zomerweer had namelijk als keer-
zijde dat het veld dagelijks gesproeid moest worden om het bespeelbaar te 
houden voor de competitiestart. Hiervoor werd een heuse sproeiploeg ge-
vormd die meerdere malen per dag op het veld te vinden was om de sproei 
installatie aan te zetten. Dit heeft er aan bijgedragen dat we met een goede 
(en groene) grasmat zijn begonnen aan het seizoen! 
 
Naast de werkzaamheden op het veld zijn ook rondom de grasmat de nodige 
activiteiten uitgevoerd. Ter vervanging van het oude ballenhok en om de 
krapte in de kleedkamerbezetting op te vangen zijn er namelijk units ge-
plaatst. Deze zijn overgenomen van FC Groningen en bieden onze vereni-
ging de benodigde ruimte voor de materialen, fitnessattributen en kleedka-
mers. Na enkele maanden voorbereiding zijn de containers uiteindelijk in juni 
geplaatst met ondersteuning van onze vrijwilligers. Het oude ballenhok is 
inmiddels afgevoerd. De komende tijd zal er verder gewerkt worden aan de 
containers zodat deze binnen afzienbare tijd in gebruik genomen kunnen 
worden.  
 
Naast de werkzaamheden aan de units zijn het entreehok en de dugouts 
voorzien van een nieuwe verflaag. Daarnaast zijn alle reclameborden tijdens 
de jaarlijkse klusdag van 10 augustus jongstleden geboend waardoor ons 
sportpark weer spik en span is en gereed voor voetbaljaargang 2019/20. We 
hopen u te mogen begroeten bij één van de vele wedstrijden die gespeeld 
gaan worden! 
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Blik op de toekomst 
Voor het nieuwe seizoen hebben we voor het eerst in de clubhistorie drie 
dames seniorenteams actief die in competitieverband (KNVB competitie 
en de dames dorpencompetitie) hun wedstrijden spelen. Wat de heren-

teams betreft zijn er vier elftallen actief op de 
zaterdag en daarnaast zijn er twee 35+ 
teams die op vrijdagavond hun voetbalkun-
sten mogen vertonen. Kortom, momenteel 
zijn er 9 seniorenteams actief die de groen-
zwarte clubkleuren verdedigen. Voor een 
dorp met de grootte van Waskemeer is dit 
iets om trots op te zijn! Desondanks ontko-
men we als voetbalclub niet aan de landelijke 

trend dat de bevolking op het platteland krimpt. Enkele collega-
verenigingen uit de regio van vergelijkbare omvang, waaronder Veenhui-
zen, Boerakker en Oldeberkoop, zijn inmiddels gefuseerd met hun jeugd-
afdelingen met omliggende clubs. Ook wij merken dat het aantal spelers in 
enkele leeftijdscategorieën krap geworden is. Hierdoor was het soms even 
puzzelen met de teamindeling voor het nieuwe seizoen, maar uiteindelijk 
hebben we voor elke jeugdspeler een passende plek gevonden. Desalniette-
min kunnen we als vereniging nog wel enkele spelers gebruiken. We houden 
ons daarom aanbevolen voor tips! Ook als 
het jou (of uw zoon/dochter) leuk lijkt om te 
voetballen dan horen we dat graag. Hier-
voor kan contact opgenomen worden met 
Joost van Burgsteden (06-49712288 / 
joost_burgsteden@hotmail.com).  
Ondanks de uitdaging die komt kijken bij 
bovenstaande situatie moge het duidelijk 
zijn dat we als vereniging alles in het werk 
zullen blijven stellen om iedereen, jong en 
oud, een plek te blijven bieden om te kun-
nen voetballen in Waskemeer, zowel voor 
nu als in de nabije toekomst! 
 
Nieuwe teamsponsors Dames 1 & Waskemeer 4 

Zowel Dames 1 als Waskemeer 4 zijn 
het seizoen begonnen met een nieuwe 
shirtsponsor. Op het shirt van Dames 1 
prijkt het logo van Nitro Energy Drink. 
Dit van origine Belgische bedrijf is in 
korte tijd populair geworden met haar 
energydrink, welke inmiddels ook te 
verkrijgen is in onze kantine! De heren 
van Waskemeer 4 spelen hun wedstrij-
den met het bedrijfslogo van PK Ver-

mailto:joost_burgsteden@hotmail.com
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huur & Verkoop op hun borst. Het bedrijf van eigenaar Pascal Keulen, die 
zelf ook actief is als speler in Waskemeer 4, is gespecialiseerd in de ver-
koop en verhuur van tuinmachines. Meer informatie is te vinden op: https://
www.pkverhuurverkoop.nl/. Bij deze willen we beide sponsoren bedanken 
voor hun betrokkenheid bij onze vereniging! 
 
Start kabouterseizoen 
Op vrijdag 6 september zijn ook de kabouters begonnen aan het nieuwe 
voetbalseizoen. Onder begeleiding van coaches Emma Russchen, Sinne 
Jonkman en Joost van Burgsteden werkten de kabouters op een speelse 
manier aan hun voetbalontwikkeling. Dit zodat ze optimaal voor de dag ko-
men tijdens de aankomende KNVB kaboutertoernooien waaraan deelgeno-
men wordt. Lijkt het je ook leuk om mee te doen? Dat kan! De trainingen 
vinden elke vrijdag plaats om 17:15 en zijn bedoeld voor meisjes en jongens 
in de leeftijdscategorie 4 t/m 6 jaar. Deelname is geheel vrijblijvend en opga-
ve vooraf is niet nodig. Na afloop van het seizoen krijgt elke kabouter het 
officiële vv Waskemeer kabouterdiploma als erkenning dat ze beschikken 
over echte kabouterskills! Vragen? Neem dan contact op met Joost van 
Burgsteden (06-49712288). 

https://www.pkverhuurverkoop.nl/
https://www.pkverhuurverkoop.nl/
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Wist je dat? 

Als wij willen weten of iets smaakt of niet 
dan doen we dan met onze mond. Maar 
vlinders doen dat met hun poten. Ze heb-
ben helemaal geen mond waar ze iets 
mee kunnen proeven. 

 
 

Katten goede ogen? 
Als het schemerig wordt kunnen wij min-
der goed zien dan katten, katten kunnen 
het beste zien bij weinig licht. Zij kunnen 
hun pupillen verwijden waardoor ze dan 
het licht beter kunnen opvangen en beter 
verdelen. Als het volledig donker is zien 
zij ook helemaal niets.  

 
Gevaar of niet? 

Wanneer een konijn iets verdachts 
ziet of iets ongewoons hoort, dan kun-
nen ze heel hard met hun achterpoten 
gaan stampen! Hiermee willen ze an-
dere konijnen er op attenderen dat er 
gevaar dreigt! 
Wanneer een konijn bij je aanwezig-
heid languit gaat liggen dan voelt hij 
of zij zich veilig. 

 
Wist je dat? 

Paarden die meer dan 1kruin hebben waar  
schijnlijk zeer slim zijn? 
De meeste paarden hebben maar 1 kruin, dat 
betekend nu niet dat deze paarden dom zijn. 
De meeste paarden kun je veel truckjes leren. 

 ***Dieren Nieuws*** 
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***Flexkidz blijft in Waskemeer*** 
 
Inmiddels is Flexkidz Kinderopvang alweer een jaar gevestigd in  
Waskemeer. Spannend jaar, om te kijken of kinderopvang in Waskemeer 
mogelijk is. Dat is het zeker! Inmiddels weten 25 kinderen al de weg naar 
onze locatie. 
Dit betekent dat we in Waskemeer blijven. 
 
Ervaring is inmiddels wel dat de schoolvakanties een erg lage bezetting 
heeft. We zullen deze opvang gaan verschuiven naar Oosterwolde. 
Verder zijn er minder kinderen van 0-4 jaar. Dus ook met deze kinderen  
gaan we de ochtend spelen op de locatie in Oosterwolde. 
 
Praktisch betekend dit voor de openingstijden: 
 
Maandag:   gesloten 
Dinsdag:  7.00-8.30. De jongste kinderen gaan dan naar locatie  
   Oosterwolde en na schooltijd vangen we de kinderen  
   weer op in Waskemeer 
Woensdag:  7.00-8.30 en 12.00-19.00 
Donderdag:   7.00-8.30. De jongste kinderen gaan dan naar locatie  
   Oosterwolde en na schooltijd vangen we de kinderen  
   weer op in Waskemeer 
Vrijdag:   7.00-8.30 en 12.00-19.00 
 
De vakantiedagen gaan in overleg met de betreffende ouders.  
Zijn er veel kinderen, dan blijven we in Waskemeer. 
Zijn er niet veel kinderen dan gaan we naar Oosterwolde. 
Vervoer van en naar Oosterwolde regelen wij als Flexkidz. 
 
Geïnteresseerd geworden in kinderopvang? 
Neem een kijkje op www.flexkidzkinderopvang.nl voor meer informatie,  
mail of bel! 
We zien uw kinderen graag verschijnen! 
 

http://www.flexkidzkinderopvang.nl
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*** Toekomstperspectief  
Caparis vastgelegd *** 

  
De afgelopen maanden hebben 8 gemeen-
ten en Caparis intensief samen opgetrok-
ken om te komen tot het besluit van vandaag over de vorm van eige-
naarschap van Caparis en over de omgvang en de aard van de dienst-
verlening van Caparis vanaf 2020. Gezamenlijk uitgangspunt van dit 
besluit is rust en zekerheid voor de medewerkers van Caparis. 
  
Ook is duidelijk geworden welke gemeenten eigenaar blijven van Caparis.  
Dit zijn Opsterland, Smallingerland, Heerenveen en Leeuwarden. De andere 
gemeenten –Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Acht-
karspelen- dragen hun eigenaarschap over en hebben aangegeven zaken te 
willen blijven doen met Caparis. Over de uitvoering van de Participatiewet 
worden door de gemeenten afzonderlijk afspraken gemaakt met Caparis. 
  
Friso Douwstra, woordvoerder namens de betrokkenen : ‘Alle betrokkenen 
zijn verheugd dat hiermee zekerheid is over de toekomst van de medewer-
kers van Caparis. Dit is goed voor het personeel, de mensen die zijn aange-
wezen op ondersteuning van de gemeenten. Fijn dat alle medewerkers met 
een SW-indicatie hun werk behouden. Er is door de betrokken wethouders, 
de voorzitter van de RvC van Caparis en door de directeur/bestuurder van 
Caparis, constructief samengewerkt aan het beste resultaat voor de mede-
werkers. De medewerkers  staan centraal in ‘de positon paper Caparis 2020 
– 2024’ van de nieuwe eigenaren. Zo spoedig mogelijk na het zomerreces 
2019 volgt besluitvorming in de gemeenteraden en bij Caparis. 

**Ontspanning in Waskemeer** 
 
Heb je behoefte aan tijd voor jezelf?  
Op maandagavond en vrijdagochtend worden er yin 
yogalessen gegeven aan de Wijkweg 3 in  
Waskemeer.  
Yin yoga is een rustige vorm van yoga, waarbij je 
houdingen wat langer aanhoudt. Hierdoor komt het 
bindweefsel op rek en ontstaat er ruimte in je 

lichaam. Yin yoga bevordert het zelfherstellend vermogen van je eigen  
lichaam. Het laat je energie weer stromen en je wordt er ontspannen van.  
 
Ben je geïnteresseerd?  
Kom dan eens gratis een proefles ervaren! Ervaring met yoga is niet nodig. 
Voor meer informatie of opgave kun je contact opnemen met  
Jikke Verweij-Kingma.  
E-mail: jikkeverweij@gmail.com of tel.nr. 06-22691376. 



26 



27 

*** Waskemeer viert groots  
Dorpsfeest *** 

 
Waskemeer vierde eind juni haar dorpsfeest.  
Het weer werkte goed mee, het dorp heeft vier dagen lang kunnen 
genieten van een mooi feestje! 

 
Donderdag 
Het feest begon donderdagmiddag met de 
ouderenmiddag met Tetje van Toen. Er 
werden oudere liederen gezongen en flink 
gelachen. Daarna werd het dorpsfeest 
feestelijk geopend met een 
pannenkoekenfestijn. Zo’n 25 vrijwilligers 
zijn ’s ochtends vroeg al begonnen met 

bakken. Het hele dorp heeft gesmuld van de zelfgebakken 
pannenkoeken.  
’s Avonds mochten de inwoners van 
het dorp hun kunsten vertonen voor 
een bomvolle tent tijdens Waskemeer 
got Talent. 
De tieners van Buurtvereniging Het 
Klaverblad ging er vandoor met de 
eerste prijs. De Fotopuzzel die in het 
feestkrant stond is gewonnen door 
Andries en Ieke Otter. 
Vrijdag 
Vrijdagmiddag was het tijd voor een versierde fietstocht voor kinderen. 
Een fraaie optocht van gekleurde en feestelijke fietsen sierde de straten 
van Waskemeer. De tocht eindigde bij de feesttent aan de Kruisweg 
waar de kinderen in de middag genoten van een voorstelling van Marcel 
Kroes. ’s Avonds zat de tent weer vol. Voor het hele dorp was een 
pubquiz georganiseerd waar maar liefst 51 teams aan mee deden! acht 

vragenrondes later won Team 
Vriendschap na een spannende 
dobbelronde de hoofdprijs. Het 
feest werd compleet gemaakt met 
een optreden van DJ Generation: 
4 Waskemeerse DJ’s van 
verschillende generaties die 
afwisselend achter de draaitafel 
stonden. 
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Zaterdag en zondag 
Zaterdagochtend 
stelden maar liefst 13 
versierde wagens zich 
op voor de optocht. Er 
kwam van alles voorbij: 
een piratenschip, een 
circuswagen, een 
saloon en zelfs een 
halve auto op de kar. 
Ook zanger 
Gaatze Bosma stond op 
een van de wagens. De 
eerste prijs ging naar 
buurtvereniging Groot Middenbuurt met ‘The Barricade’, een wagen met 
de beruchte enorme barricade uit de film Les Miserables. 
’s Middags was het tijd voor een relaxmiddag met zanger Murk Aukema 
en een barbecue. Hierna werd ook de uitslag van de buurtversiering 
bekend gemaakt, de eerste prijs ging naar buurtvereniging Roel & Poel 
voor hun circus. 
Zaterdagavond vermaakte de band Bandje Speciaal een stampvolle tent 
met hits van vroeger en nu. 
Zondag is het feest afgesloten met een drukbezochte kerkdienst in de 
tent. De organisatie kijkt met veel voldoening terug op het dorpsfeest dat 
in alle opzichten zeer geslaagd was. 
 
Wilt u graag alle uitslagen zien, kijk dan op www.waskemeer.nl 
Voor foto’s verwijs ik u graag naar https://www.facebook.com/
dorpsfeestwaskemeer/ 
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“Leuke Workshop in het Dorpshuis ‘t Ald leger” 
 
Wil je eens gezellig met vriendinnen, buurvrouwen of je team een leuke cre-
atieve workshop volgen? Meld je dan aan voor onderstaande workshop.  
De workshop is voor iedereen te doen en we helpen waar nodig. Het belang-
rijkste is dat het een gezellige avond wordt en dat iedereen met wat leuks 
naar huis gaat. De workshop is voor zowel mannen als vrouwen. Aanmelden 
of info via: froukje.dermois@gmail.com 
 

Workshop met pompoen 
We gaan een krans versieren met groen en decoreren 
deze met allerlei  
leuke materialen. In het midden zetten we een grote 
pompoen. 
 
Locatie :    Dorpshuis ’t Ald leger te Waskemeer 
Datum en tijd :  22 oktober 2019 om 19:30 uur 
Meenemen :  Kniptangetje 
Kosten :   € 15,00 inclusief alle materialen  
   (die op dat moment verkrijgbaar zijn) 

De koffie staat klaar (wel op eigen kosten) en wij zorgen voor wat lekkers 
erbij.  
Tijdens de workshop doen we een kleine prijsvraag waarbij je een decoratief 
prijsje kunt winnen. 
 
Tot dan! 
Froukje en Joke 

Levend ganzenbord in de Samensprong. 
 

Binnenkort is het de week van de opvoeding (7 t/m 13 oktober). In de ge-
meente Ooststellingwerf zal o.a. stichting Scala activiteiten hieromtrent  
organiseren. 
In Haulerwijk zal er vrijdag 11 oktober, van 14.15 – 16.00 uur een levend 
ganzenbordspel worden georganiseerd in de grote zaal van de Samen-
sprong. Speel-o-theek de Flierefluit, onderdeel van stichting Scala, zal de 
organisatie hiervoor op zich nemen.  
Tijdens het spel gaan ouder(s)/verzorger(s) samen met hun kind(eren) het 
spel spelen waarbij ze onderweg diverse leuk uitdagingen tegenkomen. Het 
is geschikt voor kinderen t/m 12 jaar. 
Ook zal de speel-o-theek open zijn en kunt u vrijblijvend rondkijken.  
Er zullen ook diverse spellen, puzzels en speelgoed worden verkocht. 

Daarnaast is er een gratis raadspel waar ieder-
een aan mee kan doen voor een leuke prijs.  
De toegang is gratis en u bent van harte  
uitgenodigd.  
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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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 *** Nieuws van 
De Paadwizer *** 

 
 
Dinsdag 9 juli was het paniek in de zaal. 
De leerlingen van groep 6,7 en 8 speel-
den op prachtige wijze  
de musical over de 2 bakkersfamilies die 
elkaar het leven zuur maken.  
De ruzie tussen 'Bakker Bol' en 'Bakker 
Bokkepoot' liep hoog op.  

De taarten vlogen over het podium.   
Volledig in de schmink voerden de kinderen 2 x het hilarische stuk op,  
's middags voor de andere kinderen van de school en 's avonds voor de 
ouders en belangstellenden. 
Na de musical was er voor alle leerlingen een roos en een stuk taart.   
 

Een kijkje in het verhaal! 
Paniek! 'We zijn sinds de ceremonie in het gemeentehuis het bruidspaar 
kwijt!’. Met deze uitroep gooien weddingplanners Wendy en Wanda het 

bruiloftsfeest op het Heibelplein totaal op z’n kop. De dochter van bakker 
Bokkepoot en de zoon van bakker Bol zijn zojuist met elkaar getrouwd, 

maar opeens ontbreekt ieder spoor van het kersverse paar. 
Direct laait een oude ruzie tussen de familie Bokkepoot en de familie Bol 
weer op. Al snel vliegen de taarten iedereen letterlijk om de oren. Burge-

meester Kift staat met de handen in het haar. De rust in haar vredige 
stadje Heibel aan de Vecht lijkt opeens ver te zoeken!     

Boeven Slim en Sloom maken  handig gebruik van de situatie en stelen 
alles wat los en vast zit. Ondertussen is Beb Klep op zoek naar haar ont-
snapte katten, lukt het fotograaf Kees van de Hakopdetak om echt iedere 

foto te laten mislukken, arriveert schaapherder Marnie Heus met haar 
kudde en is pianist Wibi Surrogaati niet zijn gehoor, maar wel zichzelf 

kwijt. De chaos is compleet!  
Maar dan bezorgt Nel van 

Post&Nel een urgent pakketje. De 
inhoud van dit pakketje zorgt voor 
een onverwachte wending die nie-
mand had kunnen voorzien. Lukt 
het weddingplanners Wendy en 
Wanda om er toch een geslaagd 

feest van te maken?  
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Hjerst Rintocht 
Waskemeer 

 

 
Op 5 oktober 2019  

 
Start: Dorpshuis ‘t Ald Leger, Leidyk 42A 

   12,5 km tussen 09.30 en 10.30 uur 
25 km tussen 09.00 en 10.00 uur 

 
 
 
 

 
deelname: 5 euro (inclusief consumptie) 

14e editie 
Voor meer informatie kunt u bellen naar  

0516-422248 
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*** Laatste schooldag in  
Waskemeer *** 

 
Met Tractor en wagen kwamen vrijdag 12 juli, 
boeren en cowboys het dorp Waskemeer onveilig maken. 
De 7 leerlingen van groep 8 namen deze ochtend de regie over de C.B.S de 
Paadwizer en verstopten zich door het dorp, waarna ze door de andere kin-

deren gezocht werden, Bij te-
rugkomst op school volgde een 
spellencircuit, de kinderen kon-
den zakhippen, koemelken, 
kruiwagen racen, tractor rijden 
en nog veel meer spellen spe-
len. Aan de eind van de och-
tend renden de leerlingen ge-
volg door juf Rika en juf Tirza 
onder de bogen door de school 
uit op zoek naar avontuur. 
 
Groetjes Wietske de Vegt. 

***Herfstvakantie Huisartsenpraktijk Bakkeveen***  

De praktijk en apotheek zijn gesloten van maandag  
21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250  Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 
Met vriendelijke groet 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

***Bedankje*** 
Beste dorpsgenoten,  
 
Graag wil ik jullie bedanken voor de kaartjes, telefoontjes, bezoekjes en 
gesprekjes.  
Het heeft me heel goed gedaan. Langzaam aan herstel ik wat en hoop 
ik weer te mogen fietsen en rijden.  
 
Hartelijke groeten, Geke Rispens  

http://www.jehuisarts.nl
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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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**Terugblik seizoen 
 Plaatselijk Belang** 

 
Het nieuwe seizoen van Plaatselijk Belang Door Eén-
dracht Sterk is alweer van start. We kijken graag naar de 
toekomst, maar het kan geen kwaad nog even terug te 
blikken op het afgelopen seizoen. We vertellen u graag wat we gedaan 
en bereikt hebben. 
 
Feestverlichting 
Vanaf dit jaar hangt er nieuwe feestverlichting in het dorp boven de vaart. 
Dankzij diverse subsidies hangen er straks overspanningen waarin onze 
bokkenkop is verwerkt. We willen de verlichting tijdens Sint Maarten op 11 
november feestelijk laten openen door de kinderen van de basisschool. 
 
Woningen Kromten 
Het woningcontingent heeft de top bereikt, maar de woningen op De Krom-
ten zaten nog in de pijnlijn. Dus we zijn in gesprek geweest met de gemeente 
om te kijken of dit realiseren is. Het resultaat lijkt positief. De planologische 
procedure (bestemmingsplan) is in ieder geval van start. De gemeente doet 
nu onderzoek naar de planologische haalbaarheid van de woningbouw. De 
gemeente zal hier zelf regie in voeren en de kavels uitgeven. Hier gaat nog 
wel een flinke tijd (ca. 30-40 weken) overheen. 
 
Dorpsgesprek  
De gemeente wil meer samenhang in het beleid in het Sociaal Domein en 
heeft daarom een dorpsgesprek gehouden in Waskemeer, in samenwerking 

met ons. Ongeveer 45 inwoners gingen in 3 groe-
pen uiteen om te praten over de samenleving in 
Waskemeer. Inmiddels zijn de resultaten van alle 
dorpsgesprekken in de gemeente gebundeld en 
ligt er een visie Sociaal Domein, waar inwoners 
van Ooststellingwerf tot 10 september reacties op 
konden geven. In oktober neemt de gemeente-
raad een besluit over deze visie. Hierna pakt de 
gemeente de uitvoering op samen met inwoners, 

organisaties, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers. 
 
Welzijnssubsidie 
Plaatselijk Belang mag welzijnssubsidie uitgeven aan activiteiten die bevor-
derlijk zijn voor Waskemeer. Denk aan activiteiten tijdens oud en nieuw, de 
paasmaaltijd en sportactiviteiten. In 2018/2019 gaven we 25 keer subsidie 
van 200 euro. Een mooie groei, gezien het in 2011 nog om 6 aanvragen 
ging. Om geen nee te hoeven verkopen, verlagen we de aanvraag naar 
maximaal 150 euro.  
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Onderhoud N917 (Compagnonsweg) 
Er is provinciaal onderhoud uitgevoerd aan de N917 (Compagnonsweg en 
Hoofdweg-Boven). Voordat de plannen bekend werden gemaakt aan de be-
woners heeft de provincie de betreffende plaatselijk belangen uitgenodigd 
voor een informatieavond in Bakeveen. Hier zijn we naartoe geweest. 
 
Glasvezel 
Kabelnoord wilde graag glasvezel in Friesland aanleggen. Om iedereen goed 
te bereiken hebben ze de hulp van plaatselijk belangen ingeroepen. Wij heb-
ben ze ondersteund bij het haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel in Was-
kemeer. 
 
Regiobudget 
Dit seizoen hebben we ook weer vele overleggen gevoerd met onze buurdor-
pen en andere plaatselijk belangen. Onder andere over de verdeling van het 
regiobudget. Dit is een fonds van de gemeente dat we per regio (wij zitten in 
de regio Haulerwijk, Donkerbroek, Haule en Waskemeer) mochten uitgeven. 
Wij hebben gezamenlijk besloten ons deel van het fonds uit te keren aan het 
Beleefcafé, dat nu in Haulerwijk gestart is. Als het daar goed bevalt, halen 
we het Beleefcafé ook naar Waskemeer en de andere dorpen van onze re-
gio. De andere regio’s in Ooststellingwerf hadden moeite dorpsoverschrijden-
de ideeën te bedenken. De pot is dus nog niet leeg, en wij hopen hiervan 
later ook gebruik te mogen maken.  
 
Bestuursleden gezocht 
Tot slot willen we een oproep doen voor nieuwe leden in het bestuur. Vooral 
een penningmeester kunnen we goed gebruiken, aangezien de termijn van 
Renso Jagt afgelopen is. Ook lopen er dit termijnen van andere bestuursle-
den af. We zijn een jong, enthousiast bestuur dat 
zich sterk maakt vor de inwoners van Waskemeer 
over diverse onderwerpen. We vergaderen maan-
delijks van september tot en met juni. Lijkt het jou 
leuk om bij te dragen aan zaken die het hele dorp 
aan het hart gaan? En maak jij je graag sterk voor 
het dorpsbelang?  
Laat het ons weten! Een keertje meedraaien met een overleg mag ook.  
 
Wij kijken terug op een mooi seizoen en hopen ook de komende periode 
mooie zaken te realiseren. Heeft u daar nog ideeën over? Aarzel niet contact 
met ons op te nemen, bijvoorbeeld via des.waskemeer@gmail.com  

Gerbert ten Hoor, Douwina Geertsma, Renso Jagt, Gerjan den Hartogh en 
Sumitra Otter 

mailto:des.waskemeer@gmail.com
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Hallo allemaal, 
 
Na dat de zomer afgelopen is 
word het weer hoogtijd voor een nieuwe 
Waskemare dus ook hoogtijd voor een nieuwe Puzzel!!  
Dus we hebben niet stil gezeten en hebben weer een mooie puzzel 
voor jullie bedacht. 
 
Veel Puzzel plezier!! 
 
Antwoord vorige puzzel was: 
Iedereen een fijne zomer toegewenst. 
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***Drie keer Nederlands Kampioen Streetdance*** 
 
Chayenne de vries uit Waskemeer en Nathan van Dijk uit Zevenhuizen zijn 
drie keer Nederlands kampioen geworden op 1 dag! Ze dansen bij 
dansschool SDM te Marum. 
 
Afgelopen zondag 23 juni samen afgereisd naar Nederlandse 
kampioenschappen van Soneo te Steenwijk en KNGU te Ahoy Rotterdam. 
Bij Soneo wisten ze met hun tweeën 
Nederlands kampioen streetdance te worden, 
direct na de prijsuitreiking door naar Ahoy waar 
ze ook als duo en met hun team Lil Smash 
weer Nederlands Kampioen werden! Er deden 
op beide kampioenschappen verschillende 
duo’s en teams mee van SDM en er gingen 
verschillende prijzen mee naar huis! Chayenne 
en Nathan hebben afgelopen seizoen zowel 
met duo als met team vele wedstrijden 
gewonnen! Ze hebben met team zelfs 
meegedaan aan een voorronde van World Of 
Dance te Antwerpen! Waar teams van de hele 
wereld kwamen en ze zelfs daar 11e werden 
van 26 topteams! Daar moest zelfs een auditie film voor ingestuurd worden 
waarna ze uitgeloot werden en die is gemaakt op de vliegbasis te 
Leeuwarden! Waarvan de foto met een echte F16 is gemaakt, ze zijn ook als 
piloten gekleed met hun team. 
Al met al een topjaar voor hun en ook de Juf van Lil Smash Aniek maat en 
dansschool SDM. TROTS!!!  

*Theatervoorstelling Senang 12 oktober in de Swingel in Wijnjewoude* 
 
Dubbelbloedduo Nynke Heeg (Wijnjewoude) en Klemens Patijn speelt met 
hun roots. Met het verhaal van hun Indische ouders en grootouders die met 
zo’n tweehonderdduizend andere vluchtelingen in de jaren vijftig een koud 

welkom kregen in Nederland. 
Nynke en Klemens geven adem aan een verzwe-
gen schreeuw. Om de pijn van de oudere genera-
ties niet zomaar te laten verdwijnen en om grip te 
krijgen op hun gemixte roots. Met stille kracht ma-
ken ze korte metten met een Indische geschiede-
nis die onzichtbaar in hun genen ligt opgeslagen. 
Het verhaal van familiegeschiedenissen van kolo-

niale overheersing, overleven in Jappenkampen en een onafhankelijkheids-
oorlog. Generatie drie zwijgt niet langer, maar vraagt, poert en confronteert. 
SENANG is muziektheater over afkomst, tradities en botsingen. 
Deze voorstelling speelt in Dorpshuis MFC de Swingel in Wijnjewoude.  
Kaarten à €12,50 zijn verkrijgbaar via de verkoopservice van De Lawei. 
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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 
                          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 
 

Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292 
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Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar: 

waskemare@gmail.com 
Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris 

**Filmavond in Waskemeer** 
 
Op zaterdagavond 12 oktober aanstaande kun je gratis naar de film in 
waskemeer. 
Om 20.00 draait er een film “ Excelsior de Bazuin” o.l.m Petra Rodenboog in 
het  Atrium Liudger Waskemeer, met Dresscode: Gala. 
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Start nieuw schooljaar 
We gaan inmiddels alweer een aantal weken naar school en kijken terug op 
een goede start van het schooljaar.  
 
Een paar weetjes: 

• We zijn gestart met 55 leerlingen. 

• We deden extra veel spelletjes en energizers voor de groepsvorming. 

• Er zijn veel juffen, maar er is ook een meester! 

• Het handvaardigheidcircuit is weer gestart. 
   Veel (groot)ouders helpen hierbij! 

• Het team heeft de startbijeenkomst van Comprix bijgewoond.  
   Als gast spreker was niemand minder dan André Kuipers uitgenodigd!  

• Groep 8 heeft deelgenomen aan de sportdag van Comprix. 

• Juf Griet is ook op school geweest om gedag te zeggen! 

• We zijn gestart met onze nieuwe rekenmethode Pluspunt 4.  
   Groep 5 t/m 8 maakt hun rekenwerk nu digitaal. Ze krijgen automatisch 
   sommen van het programma die aansluiten bij hun persoonlijke  
   ontwikkeling!  

• Groep 5/6 heeft een bezoek gebracht aan de Slotplaats in Bakkeveen. 

• Groep 5 t/m 8 heeft drumles gehad van een echte drummer! 
  

Kortom, er gebeurt al-
weer van alles! We gaan 
er een prachtig en leer-
zaam jaar van maken! 
 

September 
2019  

 
Schoolnieuws 

Afvalkalender Waskemeer  Oktober 2019 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode          Datum   Bak  Datum    Bak 
NA,NB,NV, NW, NX 8,22   grijs  1,15,29   groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 8,22    grijs  2,16,30   groen 
Alle overigen  8,22   grijs  1,15,29   groen 
 
Oud papier:   11 oktober 
NA, NB, NV, NW, NX:  17 oktober 
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Het adres voor al uw; 
 

Veevoeders en meststoffen 
Huisdiervoeders- en accessoires 

Land- en tuinbouwartikelen 
Bestrijdingsmiddelen 
Diergeneesmiddelen 

Weideafrastering  
Hengelsportartikelen 

Werkschoeisel en –kleding 
Gaas en gladdraad 

 

Kom langs in onze winkel  
of bestel online in onze webshop 

www.ritsema-dier-tuin.nl 
 

Leeksterweg 5 Haulerwijk 
Tel: 0516 42 12 56 
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De Pollepel 
 
 
 
 

Curry madras 
 
Dit avondeten vinden wij heel erg lekker en koken we zelf ook wel. 

 
Ingrediënten: 
1 kleine bloemkool 
2 tomaten 
1 ui 
1 limoen 
1 rode paprika 
1 rode peper (als je dat lekker vindt) 
300 g kipfilet 
200 ml kokosmelk 
100 g currypasta 
300 g (basmati)rijst 
2 el (olijf)olie 

 
Bereidingswijze: 
Spoel de groenten af en snij ze in stukjes. Snij de limoen door midden en 
pers het sap eruit boven een bakje/kopje en bewaar deze. Kook de rijst vol-
gens de verpakking.  
Verhit de olijfolie in een braadpan en bak daarin de kipfilet lekker bruin. Doe 
de ui erbij en laat deze nog  2 minuutjes meebakken op de middelste tem-
peratuur. Doe de groenten erbij, en als je dat lekker vindt kun je de rode pe-
per er ook bij doen, en roerbak alles ongeveer 4 minuutjes door op de hoog-
ste temperatuur. Voeg de curry madras pasta toe en bak 2 minuten op de 
middelste temperatuur. Doe de kokosmelk erbij, als dat kookt, stoof dan het 
eten afgedekt in 10 minuten klaar. Doe dan de limoensap erbij en serveer 
alles met rijst.  
 
Tip!  
Je kunt de kip ook vervangen door kikkererwten als je het vegetarisch wil 
maken.  
 
We hopen dat u het net zo lekker vindt als wij. 
 
Groeten Ruben en Lindi vd Vaart. 
 
We geven de pollepel door aan Klary Nieswaag 
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Verslag: Walking Dinner  30 augustus 
 
Het was prachtig weer en er waren veel deelnemers voor de 2e walking  
dinner in Waskemeer. 
 
Op het terras bij het dorpshuis begonnen we met een gezellig welkomst 
drankje te wachten voor vertrek. 

 
Ik mocht vertrekken met de eerste groep en 
we gingen op stap, door het dorp op weg 
naar de Kruisweg, halverwege, bij de fam. 
Hessels, werd de eerste stop gemaakt met 
het voorgerecht. We werden we verrast met 
een heerlijke eigengemaakte soep, brood en 
boter. In de mooie tuin zaten we lekker buiten 
te genieten. 
 
Daarna vervolgden we de tocht  door het bos-

je, achter de fam. Hessels langs richting Leidijk. Prachtig langs de wijk, tus-
sen de bomen en struiken door, over het bruggetje, via het land en de stal 
van de fam. Uithof waar we de tweede stop hadden voor het hoofdgerecht. 
Ook hier konden we lekker buiten zitten op het terras en daar stonden heerlij-
ke, ook zelfgemaakte salades voor ons klaar. Het zag er allemaal heerlijk uit 
en zo smaakte het ook. 
We zaten hier zo fijn en waren nog lang niet uit 
gezeten maar de volgende groep kwam ons  hier 
weer na zodat we plaats moesten maken en we 
gingen vervolgens via de Janssenstichting naar 
de Leidijk richting dorp. 
 
Bij de fam. Boonstra werden we verrast met een 
lekker toetje, ijs met vruchten, waar we deels in 
de schuur aan de bar en deels buiten konden zitten. We zijn geëindigd bij het 
dorpshuis waar het tot laat in de avond nog erg gezellig is gebleven. 
 
Wat zijn we verwend met de "walking" in onze mooie omgeving, de "dinner" 
met al het zorgzaam bereide lekkers wat er voor ons klaarstond en van het 
prachtige weer. Het was een erg geslaagde avond, zeker opnieuw voor her-
haling vatbaar!     
 
Alie Hulleman 
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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 M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 
 
Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 
 
Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 
Opgave nieuwe peuters Stichting Scala ..........…………...….…......(0516) 515029  
 
Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 
Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 

CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… ..………………….......(0516) 421681 

Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c  
8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com 

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919  

http://www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl
mailto:des.waskemeer@gmail.com
mailto:mellemarjan@home.nl



