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Beste dorpsgenoten, 
 

Dit is al weer de één na laatste waskemare  van het jaar, wat gaat de tijd 
toch snel.  
Maar voor dat het zover is komen ons nog een aantal gezellige en leuke 
feest dagen  tegenmoed, zoals Sinterklaas en Kerst. 
 

In dit nummer zijn wij alvast begonnen met de voorpret, zo hebben wij weer 
een leuk kleurplaat uitgekozen voor de kinderen en  niet te 
vergeten een  leuke puzzel bedacht voor de volwassen.  
(natuurlijk mogen kinderen hem ook maken.)  
 

Ik zou zeggen heel veel puzzel en leesplezier!! 
En mochten jullie nog leuke ideeën of nieuwtjes hebben mail 
ons dan!! waskemare@gmail.com 
 

Namens de redactie 
 

Annika de Jong 
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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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December: 
3  Fysiotherapie in de ochtend 
 Toneel 
5  Klaverjassen 
6  Volleybalwedstrijd meisjes  
7  VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend Johnnie de Vries 
9  DES 
10  Fysiotherapie in de ochtend / Toneel / Volleybalwedstrijd Dames 
12  Klaverjassen 
14  Voetbalgala 
17  Fysiotherapie in de ochtend 
 Toneel 
18  Kerstmaaltijd (50+) 16.00 uur verzorgd door kinderen   
 (opgave voor 15 dec) 
19  Grote Klaverjasavond, voor iedereen toegankelijk en altijd prijs!! 
31  Oudejaarsdag met: 
 14.00 uur Carbidschieten  
 14.00-20.00 Café ut en thús open (gezelligheid met n hapje en n 
 drankje) 
 14.30 Bingo voor jong en oud (kosten 2,-) 
 16.30 Kampvuur met marshmallows 
 
Alvast in de agenda noteren: 
3 jan    Open café “familieavond” 
29 jan   Ouderensoos met verlate nieuwjaarsborrel 
31 jan   Walking dinner opgave voor 24 januari Janny  
   06-30776188 
7 febr   Open café “Valentijn” 
8 febr   Generale toneel uitvoering 
14.15.21&22 febr  Toneel uitvoering 
26 febr   Ouderensoos met afsluiting pannenkoek eten met  
   peuters 
6 mrt    Open café “Friese avond” 
25 mrt   Uitje ouderensoos 
6 april   Workshop Paasstuk 
29 april   Ouderensoos samen met Haulerwijk 
16 mei   Reünie de Paadwizer 
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***Verslag: Open cafè en  
2e pub quiz*** 

 
1 november, de eerste vrijdag 
van de maand was er weer een open café in het 
dorpshuis in Waskemeer. Inmiddels al heel wat edities 
gehad en nog steeds erg goed bezocht. Dit keer stond 
er een stamppotbuffet op het menu, waar zo’n 30 
mensen lekker van gegeten hebben. Boerenkool, 
stamppot prei, stamppot andijvie en hutspot met klap-
stuk en een lekker toetje na. Een aantal van de bezoe-

kers konden zo met hun gevulde maag aanschuiven in de grote zaal, want 
hier werd de tweede pub quiz van Waskemeer georganiseerd! 
 
De eerste pub quiz was een groot succes, dus nu ging het dorp voor ronde 
twee. Opnieuw was de opkomst super! Maar liefst 22 teams, zo’n 120 deel-
nemers, streden om de wisselbeker.  Vorig jaar sleepten de ‘luizenmoeders’ 
de prijs in de wacht, maar die werden dit keer verslagen door team 
‘koerendiekoena’. Ook deze keer werd de pubquiz weer super begeleid door 
quizmaster: Willem van der Wal. Een gezellige avond en voor menigeen vast 
reden voor een derde pubquiz, want die beker wil je natuurlijk in de wacht 
slepen! 
 
Super leuk dat het met alle vrijwilligers en bezoekers steeds 
weer lukt om er  een gezellige en geslaagde avond van te 
maken! Nu op naar het volgende open café op 3 januari, 
want in de decembermaand zijn er al  feestjes genoeg. 

Speciale kerkdiensten: 
 
21 december 
19.30 uur Volkskerstzang in sporthal De Bongerd 
 
24 december 
22.00 uur Kerstnachtdienst in Kerk “De Bining”,  
verzorgd door Babtisten Gemeente 
 
25 december 
09.30 uur Kerstviering in de Kruiskerk, ds. R.A. Schipper 
09.30 uur Kerstviering in Kerk “De Oerdracht”, ds. C.J. van den Beukel 
 
31 december 
19.30 uur Oudejaarsdienst (leesdienst) in Kruiskerk, br. E. Wagenaar  
19.30 uur Oudejaarsdienst in Kerk “De Bining”, mw. R. de Vries-Martini  
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**Nieuwe hulp-

dienst voor  
eenzame  
ouderen**  

 
My in Soarch zorgt voor hulp en gezelligheid bij eenzame senioren 
WASKEMEER - Onze overheid wil ouderen helpen in hun vertrouwde omge-
ving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven. Dit staat 
in het programma Langer Thuis. Maar wat als zelfstandig wonen niet altijd 
even makkelijk valt?  
Sinds 1 november jl. biedt My in Soarch gezelschap en ondersteuning aan 
ouderen die wel wat hulp en aanspraak kunnen gebruiken. 
 
Opbloeien door aandacht 
My in Soarch is een initiatief van Cindy Grootenhuis (45) uit Waskemeer. 
‘Via mijn werk als woon-leef-assistent heb ik ervaring opgedaan met het ge-
zelschap houden en ondersteunen van (dementerende) ouderen, waar ik 
enorm veel plezier aan beleef. Het geeft mij heel veel voldoening om te zien 
hoe mensen opbloeien wanneer ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben 
en verdienen. Hoe hun dagen daardoor meer zin en inhoud krijgen en het 
vertrouwen in zichzelf hierdoor versterkt wordt,’ vertelt Grootenhuis. 
 
Vereenzamen 
My in Soarch kan ingeschakeld worden voor of door senioren die nog geheel 
zelfstandig wonen, maar biedt ook hulp en gezelligheid aan ouderen in een 
verpleeghuis of zorgcomplex.  
‘Het feit dat ouderen nog zelfstandig kunnen wonen, betekent niet altijd dat 
ze dit ook fijn vinden. Soms vereenzamen ze, omdat ze niemand hebben om 
mee te praten of omdat ze niet meer kunnen fietsen of autorijden en dus niet 
makkelijk weg kunnen. Ook kan het ouderen bijvoorbeeld aan kracht ontbre-
ken om zelf bepaalde huishoudelijke taken uit te voeren of zien ze op tegen 
het bezoeken van een arts of specialist, omdat ze misschien niet altijd meer 
begrijpen wat er dan gezegd wordt. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat er 
dan wel familie of vrienden in buurt of in de gelegenheid zijn om in dit soort 
situaties de helpende hand te bieden.  
 
Uitstapjes maken of samen koken 
In die gevallen kan My in Soarch worden ingeschakeld. Ik kan dan met de 
cliënt boodschappen gaan doen, bezoekjes afleggen, uitstapjes maken maar 
ook helpen met koken en het huishouden doen of gewoon samen even een 
kopje koffie drinken en de krant doornemen. Ik laat het van de cliënt afhan-
gen waar behoefte aan is,’ licht Grootenhuis haar zorgservice toe. 
‘En deze zorg kan ik ook zeker bieden in een verpleeghuis of zorgcomplex, 
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13  december dansavond   
&  

21 december stiltedag  
 

aanbod & agenda 2020 is online! 

 

www.joycederozario.nl 

waar ouderen soms ook hele dagen alleen op hun kamer zitten. De verple-
ging heeft immers domweg geen tijd om, naast het uitvoeren van de medi-
sche zorgtaken, extra aandacht en tijd te besteden aan de bewoners. Laat 
staan dat ze met hen op stap kunnen gaan.’ 
 
Mantelzorgtaken 
My in Soarch kan ook (tijdelijk) een deel van mantelzorgtaken overnemen, 
zodat de mantelzorger met een gerust hart de zorgtaak even los kan laten 
om rustig op te laden en tijd aan eigen gezin, werk, studie en vrienden te 
kunnen besteden. My in Soarch verricht echter geen medische zorgtaken of 
handelingen, hiervoor moet te allen tijde thuiszorg of verpleging worden in-
geschakeld. 
 
Flexibele inzet 
My in Soarch is geheel flexibel in te zetten, van eens in de twee weken tot 
drie dagen per week. Van twee uur per dag tot drie dagen per week van 
08.00 – 19.00 uur of hoe de cliënt het zelf maar graag zou willen. In overleg 
is heel veel mogelijk. 
 
PGB 
Het inhuren van My in Soarch kan, 
indien men hiervoor in aanmerking 
komt, worden bekostigd vanuit een 
persoonsgebonden budget (PGB). 
Deze kan worden aangevraagd via 
de gemeente (PGB-Wmo) of via de 
zorgverzekering (PGB-Zvw). Meer 
informatie hierover is te vinden op 
www.pgb.nl 
My in Soarch is te bereiken via my-
insoarch@hotmail.com of op 06-
20209778.  
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal! 
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 
Beste dorpsgenoten, 
De maand november loopt bijna op z’n einde, wat betekent dat 
de ontknoping van het najaarsseizoen met rasse schreden na-
dert. Alle jeugdteams draaien keurig mee in hun competitie, 
waarbij de JO13 zelfs nog op titelkoers is. Ook de senioren-
teams kennen een goed seizoen. Het vlaggenschip doet mee 

in de top 5 van de ranglijst en Dames 1 bezet een 
keurige plek in de middenmoot. Naast al de voetbal-
gerelateerde activiteiten op de grasmat was er ook 
rondom de velden voldoende te beleven de afgelopen 
maand. Zo vierde onze vereniging eind oktober haar 
35 jarige jubileum, stond traditiegetrouw het Novem-
berfest in Tirolerstijl op het programma en werd er 
een snoektocht georganiseerd voor de ware vislief-
hebber. Maar daarover later meer.  
 
Met de aanstaande komst van ‘Koning winter’ in het 
land is ook het zaalseizoen weer op komst. Hierdoor 
hoeven de meeste teams ook gedurende de winter-
stop niet stil te zitten! Alle jeugdteams zullen deelne-

men aan toernooien in de regio en ook het eerste elftal zal haar opwachting 
maken in de zaal tijdens het Leekster Voetbalgala. Als voorbereiding op de-
ze zaaltoernooien zullen de jeugdteams enkele malen in de zaal gaan trai-
nen. De jongste jeugd doet dit in de sporthal van het Liudger, terwijl de JO17 
en JO19 het verder van huis zoeken en hun trainingen afwerken in MFC De 
Wier in Ureterp. Op deze manier zullen alle jeugdteams met een goede voor-
bereiding hun opwachting maken in de zaal.  
 
Daarnaast wordt ook in deze koude en donkere dagen nog steeds gestaag 
doorgewerkt aan de nieuwe contai-
ners. Op zaterdag 16 november zijn er 
tijdens een klusdag weer de nodige 
meters gemaakt door een groep en-
thousiaste vrijwilligers! We hopen de 
units binnen afzienbare tijd in gebruik 
te kunnen gaan nemen. Ook het ver-
melden waar is het feit dat alle jeugd-
teams inmiddels op de teamfoto zijn 
gezet door onze huisfotograaf Jaco 
Jonkman. Deze foto’s zijn te vinden op 
onze site. Lijkt het jou of uw zoon/dochter ook leuk om onderdeel te worden 
van een team binnen onze vereniging? Neem dan contact op met Joost van 
Burgsteden (06-49712288 / joost_burgsteden@hotmail.com). Vrijblijvend 
een keer meetrainen is altijd mogelijk! 
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Snoektocht 
Zondag 3 november stond de 
jaarlijkse visdag van de vereni-
ging op het programma. Na de 
succesvolle snoekvangst verleden 
jaar ten noorden en zuiden van 
Waskemeer, trok de karavaan dit 
jaar oostwaarts in de richting van 
Veenhuizen. Naast de viswateren 
werd ook een bezoek gebracht 
aan het cellencomplex Groot Ban-
kenbosch voor een compleet ver-
zorgde lunch en natuurlijk kon 
een bezoekje aan brouwerij Maal-

lust niet ontbreken. De avond werd afgesloten in het dorpshuis met een prijs-
uitreiking. Uiteindelijk kwam Jenno de Boer als winnaar uit de bus. De groot-
ste vangst kwam op naam van Jort Hut (74 cm) terwijl Melle Stoker er met de 
poedelprijs vandoor ging. Al met al een super geslaagde dag, goede organi-
satie, mooi weer en veel gezelligheid. Kortom, een echte aanrader voor de 
sportvisliefhebber! 
 
35 jarig jubileumfeest  
Op zaterdag 26 oktober heeft het 35-jarig jubileumfeest van onze vereniging 
plaatsgevonden. Voor de aanwezige (oud)leden, sponsoren, vrijwilligers en 
andere belangstellenden opende voorzitter Johan Keuning de avond. Naast 
het terugkijken op het verleden blikte hij ook vooruit naar de toekomst, waar-
bij o.a. de realisatie van de nieuwe units en het tweede veld niet onbespro-
ken bleven. De voorzitter benadrukte tevens dat de vereniging alleen be-
staansrecht heeft dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Tot slot sprak ook 
oud voorzitter v.d. Vlis de 
menigte toe, waarbij o.a. 
aangegeven werd hoe de 
oprichting van de club des-
tijds verliep en hoe hij vol 
trots de huidige ontwikkelin-
gen volgt. Hierna gaf Keu-
ning het woord aan onze ei-
gen showhost Roelof Rein-
ders die Andy van der Meijde 
interviewde. Samen bespra-
ken ze de carrière van Andy 
bij o.a. Ajax, Inter Milan en 
Everton, waarbij de nodige 
hilarische en ludieke anekdotes de revu passeerden. De avond werd pas-
send afgesloten met een optreden van Leeuwarder volkszanger Ricky van 
Daalen, waarna het tot in de late uurtjes gezellig bleef. 
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Team uitgelicht: Kabouters 
Nadat in de vorige editie van de Waskemare met de JO19 het oudste jeugd-
team centraal stond is het nu met de kabouters de beurt aan de jongste wel-
pen van onze vereniging. Elke vrijdag trainen deze kanjers onder de bezie-
lende begeleiding van coaches Sinne Jonkman, Emma Russchen en Joost 
van Burgsteden. Daarnaast doen ze mee aan KNVB toernooien, waarbij ge-
speeld wordt tegen kaboutergenoten uit de regio. Het publiek krijgt hierbij 
altijd mooie en spannende wedstrijden voorgeschoteld, waarbij de spelers 
met passie, spektakel en spelplezier mooie resultaten weten te behalen. Of 
er nu gespeeld wordt op het eigen sportpark ’t Ald Leger of in Kollumer-
zwaag, de kabouters weten van elk toernooi een groot voetbalfeest te ma-
ken! Het moge duidelijk zijn dat de technische staf hier zeer content mee is. 
“De huidige kabouterlichting is in september vorig jaar gestart en heeft toen 
de eerste stappen op het voetbalveld gezet. Tijdens de trainingen hebben de 
kabouters spelenderwijs kennisgemaakt met het voetbalspelletje. Sindsdien 
draait de kaboutertrein als een tierelier en ontwikkelen de kabouters zich uit-
stekend! Of er nu gewonnen of verloren wordt, gelachen wordt er altijd en het 
plezier staat voorop. Dit belooft veel goeds voor de toekomst!”, aldus een 
trotse coach Joost van Burgsteden.  
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**Boswerkzaamheden  
Duurswouderheide** 

 
Staatsbosbeheer start halverwege november met dunning 
en verjonging van bosvakken aan de oostkant van de Duurswouderheide. 
 
Staatsbosbeheer start half november met boswerkzaamheden in een aantal 
bosvakken aan de oostkant van de Duurswouderheide, een bos- en heidege-
bied tussen Bakkeveen en Wijnjewoude. Het gaat deels om dunning en op 
enkele plaatsen om verjonging van bosvakken. De werkzaamheden nemen 
een aantal weken in beslag en kunnen plaatselijk voor overlast zorgen.  
 
Dunnen en verjongen 
Staatsbosbeheer zal de komende tijd dunnen en verjongen in een aantal 
bosvakken aan de oostkant van de Duurswouderheide. Dit met als doel het 
bos, met al haar functies, toekomstbestendig te houden. Bij dunning worden 
er bomen weggehaald om anderen bomen meer ruimte te geven om goed 

verder te groeien. Bij verjonging wor-
den er in het bos open plekken ge-
creëerd zodat een nieuwe generatie 
bomen  zich kan ontwikkelen. Er 
ontstaat hierdoor een meer ge-
mengd bos. Een gemengd bos levert 
meer biodiversiteit op doordat er 
bijvoorbeeld op iedere boomsoort 
andere insecten leven. Daarnaast 
zorgt deze aanpak voor een robuust, 
weerbaar en toekomstbestendig bos. 
Staatsbosbeheer weegt steeds zorg-

vuldig af welke bomen omgezaagd worden. Zo zijn de verschillende locaties 
voorafgaand aan de boswerkzaamheden geïnventariseerd op de aanwezig-
heid van (beschermde) plant- en diersoorten.  
 
Werkzaamheden 
Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af hoeveel en welke bomen ver-
wijderd kunnen worden. Het verwijderen van bomen gebeurt machinaal door 
een ‘harvester’. Deze geavanceerde machine kan nauwkeurig en precies 
werken. Na het omzagen en het verwijderen van de boomtakken worden de 
stammen in stukken gezaagd. De stammen worden opgestapeld in afwach-
ting van transport naar de Nederlandse houtleveranciers. Door deze werk-
zaamheden kunnen paden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn.  
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Afvalkalender Waskemeer  December 2019 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode          Datum   Bak  Datum    Bak 
NA,NB,NV, NW, NX 3,17,31   grijs    10,24  groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 3,17,31   grijs    11,21  groen 
Alle overigen  3,17,31   grijs    10,24  groen 
 
Oud papier:      6 december    
NA, NB, NV, NW, NX:   12 december 

***Buurtfeest Buurtvereniging de Slinger*** 
 
Omdat iedereen die da wilde op het dorpsfeest kon barbecueën, hadden 
wij als bestuur bedacht het deze keer anders te doen. 
En wel met een feestje in het dorpshuis. We hebben contact gezocht met 
Janny van der veen, beheerder van het dorpshuis om te vragen wat er 
mogelijk was. Nou er kon van alles, en Janny was bereid het een en 
ander voor ons te verzorgen. Na wat heen en weer bellen en appen 
hadden we bedacht te gaan gourmetten. Op 3 november in de namiddag 
kwam iedereen die zich had opgegeven binnendruppelen. Na de koffie/
thee/frisdrank met lekkere cake, koek en chocolade was het tijd om te 
gaan gourmetten. Janny had er voor gezorgd dat er voldoende 
gourmetplaten waren. De overheerlijke gourmetschotels en de prachtig 
opgemaakte salades waren door haar bij de slager uit Boelenslaan 
gehaald. Alles was door haar verzorgd, ook het stokboord, en de lekkere 
huisgemaakte kruidenboter van dezelfde slager ontbrak niet. Na het eten 
hebben we diverse rondes bingo gespeeld. 
Dat was voor sommigen van ons erg lang geleden, maar met behulp van 
‘ervaren spelers’ wist iedereen weer hoe het moest. 
Nadat alle prijzen een nieuwe eigenaar hadden gekregen was het tijd 
voor het dessert. Dit was een ijsbuffet met diverse smaken ijs, slagroom 
en fruit. Ook dit liet een ieder zich goed smaken. Wij kunnen als bestuur 
terugkijken op een geslaagde avond en zeker 
voor herhaling vatbaar. 
Bij deze willen we Janny nogmaals bedanken 
voor haar gastvrijheid en het meedenken. 
 
Namens het bestuur van  
buurvereniging de Slinger: 
 
Bea van Houten. 
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Sinterklaas 
Woensdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. Deze 
ochtend zijn de peuters, net als andere jaren, weer van harte 
welkom. Er wordt weer opvang geregeld voor broertjes en zus-
jes jonger dan vier jaar in het kleuterlokaal. De kleuters vieren 
het feest met Sinterklaas in het kleine zaaltje van het dorps-
huis. Ouders en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 
Om 10.15 uur komen de kinderen tot 4 jaar naar het kleine 
zaaltje en hebben Sint en Piet aandacht voor ze.  
 
Het programma:  
08.30 uur   Alle kinderen en kinderen tot 4 jaar op het plein 
± 08.50 uur   Intocht van Sinterklaas met muziek van de  
   Muziekvereniging “Excelsior” op het schoolplein.  
± 09.15 uur   Sinterklaas gaat naar de het dorpshuis met  
   groep 1/2 ook belangstellenden en ouders zijn van harte  
   welkom. (kinderen tot vier jaar gaan naar het kleuterlo 
   kaal) 
± 10.15 uur   De kinderen tot 4 jaar gaan ook naar Sinterklaas in de  
   kleine zaal van het dorpshuis! 
± 10.30 uur   Het feest is afgelopen voor de kinderen onder de vier jaar 
   en groep 1/2. 
12.00 uur   Groep 3 t/m 8 vrij. 
    
Voor alle kinderen, onder de vier jaar, uit het dorp die naar Sinterklaas gaan 
is er in het kleuterlokaal opvang tot 10.15 uur.  
 
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee naar school.  
 
Tot woensdag 4 december! 
 
Op de website van onze school vindt u meer informatie. www.obsdetrede.nl  

November 
2019  

 
Schoolnieuws 
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Wist je dat? 
Poezen meestal rechtshandig zijn 

en katers linkshandig? 
 
 

 
De onsterfelijke kwal! 

Turritopsis Dohrnii is een kwallen-
soort nadat deze geslachtsrijp is ge-
weest, weer terug kan gaan naar het 
eerste stadium van zijn ontwikkeling. 
Hierdoor is het dier in feite onsterfe-
lijk, omdat het de levenscyclus 
steeds opnieuw kan beleven. 
 

 
Wist je dat?  

De ogen van rendieren in de zomer 
groengeel kleuren als het donker is, 

maar in de winter deze verandert naar 
diepblauw?  

Zo kunnen ze bij lagere lichtniveaus 
ook nog goed zien.  

 

 
 
 

Wist je dat? 
Een zeeleeuw het eerste niet-

menselijke zoogdier is, die ritmische 
kan bewegen op muziek?  

 
 

 ***Dieren Nieuws*** 



 
 
 
 
 
 
Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk 
 
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij stil-
staan. 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 
moet 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 regelen 
altijd maatwerk. Een en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de na-
bestaanden. 
 
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 ledenver-
goeding. 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 informa-
tie over bijverzekeren 

kunt u contact opnemen met; 
 
● mevr.  A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 0516-422872  
● dhr.  E. Huurman (voorzitter), tel. 06-21863286 

● via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl, 
● via de website www.uitvaarthaulerwijk.nl kunt u ook wijzigingen/nieuwe 

aanmeldingen doorgeven. 
 

Leden kunnen bij een sterfgeval DAG en NACHT contact  
opnemen met onze (nieuwe) uitvaartverzorgsters; 

 

Aline de Graaf & Coby Kuiper 
telefoon 06-402 575 99 
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Oudejaarsdag  
Dorpshuis ’t Ald Leger, Waskemeer. 

Dinsdag 31 december 2019. 
 

 
Carbidschieten 

Knallend het nieuwe jaar in! 
 

 
Café ut en thús open 

Gezelligheid met een hapje en 
een drankje oa.  

heerlijke snert en warme choco-
mel! 

   
Bingo 

Voor jong & oud.  
Deelname kosten €2,- p.p 
 

 
Kampvuur 

Kampvuur met marshmallows.  
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Grote klaverjasavond in ’t Ald leger 

 

 

 

19 december 2019 

Aanvang 19.30 uur 

 
Inleg € 5,- 

Altijd prijs!!! 
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***Verslag: Reunie Meester van  
Hasselt-School*** 

  
Zondag 17 november werd er in het dorpshuis de reünie gehouden van de 
Mr v Hasseltschool. 
  

Vanaf 2 uur druppelden er vele oud school of klas-
genoten binnen, maar ook ouders die veel met 
school te maken hebben gehad in de zin van hulp-,  
lees-, rij- en begeleiding ouder. 
 
Er waren vrolijke herkennings momenten, oh, ben 
jij het, of,.. Wat zijn we ouder geworden .Het was 
een groot kippenhok met verhalen. 
Marcel Eising, de zoon van meester Eising, deed 
het openingswoord en heette iedereen van harte 
welkom en was verrast door de grote opkomst. Hij 
vertelde over de historie van de openbare school in 
Haulerwijk beneden, later Waskemeer.  
  
Rond de 110 personen kwamen er binnen en dat 
was meer dan de opgave was. De oudste deelne-
mer was 89 jaar en de deelnemer die het verste 
weg woont kwam uit Texas Amerika. Daartussen 
kwamen er reünisten uit vele delen van het land en 
van alle leeftijden.  

  
Na het welkomstwoord mocht iedereen op zoek gaan naar bekenden uit de 
schooltijd onder het genot van een hapje en drankje, en dat gebeurde ook. 
Er werd goed gezorgd voor iedereen en rond   18 uur werden er in het café 
broodjes geserveerd en heerlijke soep.  
  
Intussen werd het later en liep het dorpshuis langzaamaan leeg. 
Al met al was het een erg gezellige middag, erg goed verzorgd door de orga-
nisatie!! En zijn er vast weer 
nieuwe contacten gelegd en 
afspraken  
gemaakt. 
 
Een huismoeder van de Mr. V 
Hasseltschool 
 
Alie Hulleman 
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***De rechter heeft uitspraak gedaan: de 
nieuwe zendmast komt er toch!*** 

 
Anderhalf jaar geleden werd via een bericht in de Ooststellingwerver bekend 
gemaakt dat de huidige zendmast in Waskemeer vervangen zal worden door 
een nieuw exemplaar. In de be-
schrijving van de verleende vergun-
ning staat dat hij 3 keer dikker 
wordt en 9 meter hoger dan de hui-
dige mast. We hebben als omwo-
nenden hiertegen bezwaar aange-
tekend bij de gemeente met als 
doel een andere locatie.  De huidi-
ge mast staat op het bedrijventer-
rein nagenoeg 10 meter van de 
erfgrens van de woningen maar de 
nieuwe mast komt er nog dichter bij 
te staan.   
 
De eerste op ons pad was de be-
zwaarcommissie die advies heeft 
uitgebracht aan de gemeente. Het 
advies komt er op neer dat de ge-
meente het bezwaar naast zich 
neer legt. 
 
De bezwaarcommissie is op een 
aantal punten vooringenomen ge-
weest in het uitbrengen van haar advies. Ze gaat er op voorhand van uit dat 
de gemeente aannemelijk kan maken dat met de aangedragen alternatieve 
locaties ”geen gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk 
minder bezwaren”.  
Er blijkt nergens uit dat de gemeente dit kan staven. Eén van de voorgestel-
de locaties is het nieuw aan te leggen voetbalveld maar de gemeente heeft 
dit afgewezen omdat het terrein nog niet gerealiseerd is.   
De club had er financieel voordeel bij kunnen hebben via huuropbrengst en 
de zendmast had als lichtmast kunnen dienen. 
Ook neemt de commissie de bewering voor waar aan dat het bereik van de 
zenders in het geding komt als de mast verder van de woningen af komt te 
staan. Eveneens kan de gemeente dit niet aantonen. 
Verder zegt de bezwaarcommissie  dat de welstandscommissie een betere 
motivering moet verstrekken waarom zij goedkeuring geeft aan de verleende 
vergunning. De welstandscommissie  is heel rigide in hun oordeel: de mast 
staat op een bedrijven-terrein: punt! Men wil niet in gaan op het feit dat de 
mast heel dominant en beeldbepalend is in het dorp. Hij komt pal achter een 
historisch pand uit 1880 te staan!  De bezwaarcommissie vindt dit blijkbaar 
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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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maar een formaliteit want men gaat er wederom op voorhand van uit dat dit 
geen reden is de vergunning te herroepen en onderschrijft hiermee de tun-
nelvisie van de welstandscommissie.   
 
 Even tussen haakjes: 
 Sinds 2012 moet de gemeente zich houden aan het door de gemeen
 teraad vastgestelde beleidsnota omtrent zendmasten. Deze nota is tot 
 stand gekomen door protesten van omwonenden in een vergelijkbare 
 situatie in Appelscha: een kleine mast wordt vervangen door een grote 
 mast.  De teneur van de nota is dat nieuwe masten niet in de nabijheid 
 van woongebieden mogen worden geplaatst. Echter in het besluit 
 wordt aan alle relevante wet-en regelgeving gerefereerd behalve aan 
 de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels.  
 
In de reactie op het uitgebrachte advies zegt de gemeente dat het zich houdt 
aan het advies van de bezwaarcommissie namelijk dat de huidige locatie op 
het bedrijventerrein de voorkeur heeft boven de voorgestelde alternatieve 
locaties. Een nieuw argument hierbij is dat de locatie eigendom is van de 
masten-bouwer.  Omdat de bezwaarcommissie ons niet in het gelijk heeft 
gesteld was de volgende stap de rechter. Deze heeft ons helaas ook in het 
ongelijk gesteld. 
 
Om mee te beginnen: zowel de gemeente als de bezwaarcommissie als de 
rechter vinden dat de invloed van straling op de gezondheid geen reden is 

om de vergunning te weigeren. Men houdt zich aan 
het standpunt van de landelijke overheid: het zit al-
lemaal tussen de oren. 
Het aangedragen argument van de gemeente dat 
de grond eigendom is van de masten-bouwer is 
voor de rechtbank de belangrijkste reden om het 
bezwaar ongegrond te verklaren. Dit wordt belangrij-
ker geacht dan de nadrukkelijke eis dat de mast niet 
nabij woningen mag staan. Zowel de rechtbank als 
de gemeente vinden de financiële positie van het 
bouwbedrijf blijkbaar belangrijker dan het welzijn 

van de omwonenden. De gemeente, anders zo strikt in het toepassen van 
regels, verzint hiermee een argument dat niet in de beleidsregels terug te 
vinden is. Hierdoor wordt het nagenoeg onmogelijk gemaakt om goed onder-
bouwd  bezwaar te maken. De beleidsregels worden naar believen aange-
haald en genegeerd wanneer het niet uitkomt. De rechtbank papegaait de 
gemeente ook weer na door te beweren dat er zeer weinig verschil is tussen 
de oude en de nieuwe mast: zie afbeelding. Het wordt tijd voor een nieuwe 
bril! Intussen moeten we het er maar mee doen. 
 
Henk Lijzenga 
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Oliebollen Actie!!! 
 

Ook dit jaar komen we weer bij u langs 
de deur met de vers gebakken oliebol-

len. 
U kunt ons verwachten op maandag 

30 december 
Tussen 10u en 14u 

Wij verkopen ook in het dorpshuis tus-
sen 11u en 14u. 

 
 

Kosten van de oliebollen zijn: 
10 met krenten: €8.50 

10 oliebollen zonder krenten: €8.50 
Appelbeignest € 1.20 p.stuks 
 

We hopen dat ze ook dit jaar weer goed zullen smaken 
en wensen u alvast 

een goed uiteinde en een gezond en sportief 2020!! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur volleybalvereniging SVW 

 
Mocht u deze dag niet thuis zijn, 

maar toch oliebollen willen hebben, dat kan!! 
Mail dan naar: jc.vries@outlook.com 

Of bel/app naar: 06-49889528 
 

 
Ps: Wist u dat de olie-
bollen die wij dit jaar-
verkopen bekroond 

zijn met Goud!! 

mailto:jc.vries@outlook.com
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**Zin om te tekenen en of schilderen?  
Geef je nu op!!** 

 
"Al denk ik dat ik het niet kan, 
ik wil het toch proberen" in 2020. 
 
Maandagavond 6 januari 2020 start een cursus tekenen schilderen voor be-
ginners en gevorderden, wil je mee doen? Geef je zo snel mogelijk op. Kort 
zal ik vertellen wie ik ben en iets over de cursus. 

Mijn naam is Ciska Beukema, ik 
woon en werk in Wergea. In 2015 
ben ik afgestudeerd aan de Klassie-
ke Academie in Groningen. Op deze 
academie heb ik 6 jaar les gehad 
waarbij de nadruk lag op technische 
vaardigheden, materiaalkennis en 
creativiteit. Ik gaf al jaren tekenles 
maar hier leerde ik ook hoe ik deze 
vaardigheden op anderen kon over-
brengen. 
Ik heb veel en lang ervaring met het 
werken met groepen van zowel vol-

wassenen als kinderen. De groepen die ik lesgeef zijn vaak heel gemêleerd, 
zowel qua leeftijd als schilder- en tekenervaring. Voor mij staat bij het lesge-
ven het plezier en ontwikkelen van ieders mogelijkheden op de eerste plaats. 
 
Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf (zelf 
materiaal meenemen). 
Ook gezelligheid speelt een belangrijke rol. 
 
Locatie: It Ankerplak, Lytsekamp 1, Bakkeveen 
Tijd 19:30 tot 20:30 
Voor informatie & opgave: 
Tel: 06 29101138 
 
Ciska Beukema 



Wagenaar Dienstverlening   

 
 
 
o.a. voor kraanwerk  
 
met kleine rupskraan. 
 
Bakkeveensterweg 28 
 
8434 NR 
 
Waskemeer 
 
Tel. 06-57428912 
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**Winterwandeltocht  
zaterdag 25 januari 2020** 

 
VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 25 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 Nijenhuis-
wei 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 mevrouw G. van Veen, tel. 
0516-481432. Zie ook: www.wijnjewoude.net 
 

***Verslag pompoen 
workshop  

op 22 oktober*** 
 

Het was een gezellige samenzijn in het 
dorpshuis op 22 oktober.  
We kregen allemaal een krans en een pompoen en er stond veel herfst ma-
teriaal om de krans mee  te versieren. 
Uitleg kregen we van Froukje en Joke en iedereen ging enthousiast aan de 
slag, Onderwijl kregen we een kopje koffie met wat lekkers. 
Ook moesten we nog schatten hoe zwaar een bepaalde pompoen was, daar 
was een prijsje aan verbonden. 

Op bijgaande foto is het resultaat van onze in-
spanningen te zien. Al met al een heel leuke 
avond. 

Namens de redactie: 
Allie Hulleman 

& 
Alleke Kalis 
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***Verslag: Peuterspeelzaal De Boefkes *** 
 

Herftwandeling peuters en kleuters 
Vrijdag 1 november hebben 33 peuters en 
kleuters uit Waskemeer een herfstwandeling 
gedaan in de grote tuin bij 1 van de kleuters 
thuis. Ze gingen op zoek naar kabouter 
Klauter en kwamen onderweg allemaal spel-
letjes en opdrachten tegen. Er werd een 
mooi verhaal voorgelezen, ze gaven de geit-
jes stukjes appel en de kinderen mochten 
muziek maken samen met twee trekzakspe-
lers. Al met al een gezellige en leerzame 
ochtend! 
 
Schoolontbijt 
Woensdag 6 november hebben de peuters 
samen met de leerlingen van CBS De Paad-
wizer meegedaan aan het Nationaal School-
ontbijt. Er is heerlijk gesmikkeld en gesmuld 
van al het lekkers dat op tafel stond! 
 
Oefenochtend lampion lopen 
Woensdag 6 november hebben de peuters 
geoefend voor het lampion lopen op 11 november. Met hun zelfgemaak-
te lampionnen gingen ze langs familie Kuperus en mevrouw Rispens om 
hun liedjes ten gehore te brengen. Natuurlijk werd dit beloond met iets 
leuks en lekkers! 
 
Oudercommissie van Peuterspeelzaal  
De Boefkes 
Nadine Roffel en Trynke Zuiderveld 
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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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***De Herberg*** 

En toen was er al ruim een half jaar voorbij!! Hoog tijd om u en jou bij te pra-
ten over de Herberg. Het begon met de wens om de Herberg voor het dorp 
te behouden. Dit bleek ook tijdens het dorpsgesprek afgelopen februari. 
Maar dan…het lukt toch nooit om zoveel geld bij elkaar te krijgen om het ge-
bouw te kunnen kopen. We werden wel steeds enthousiaster en zagen het al 
helemaal voor ons; een ontmoetingsplek creëren waar de deur los is voor 
iedereen die een praatje wil maken al of niet met koffie of thee. Een kortlo-
pend krediet via een investeerder stelde de nieuwe Stichting de Herberg in 
de gelegenheid om mensen, persoonlijk en via de media, te benaderen geld 
uit te lenen. Hiermee is een bedrag van ruim €200.000 bij elkaar gehaald! De 
stichting is inmiddels eigenaar, maar we hebben nog €40.000 nodig. Mocht u 
zich geroepen voelen een deel hiervan uit te lenen (tegen 2% rente), laat het 
vooral aan één van ons weten! Dat het pand (van binnen en buiten) wel aan 
een opknapbeurt toe was, hebben we geweten. Het begon met opruimen en 
de bestrating voorlopig aan te passen. De buitenmuur moest ‘schoon’ voor 
deze opnieuw geverfd kon worden, Wat een klus was dat; er zaten zoveel 
lagen op dat we er af en toe bijna moedeloos van werden. U heeft allemaal 
kunnen zien hoe dit proces verlopen is. Verder moesten 
er sloten worden vervangen, elektriciteit up to date wor-
den gemaakt, de brandveiligheid aangepast. De bar en 
het plafond hebben een metamorfose ondergaan, kort-
om teveel om op te noemen. En wat verloopt alles mooi 
en goed; wat worden we gezegend met de juiste men-
sen en hun kwaliteiten op de juiste plek! En dan zomaar 
ineens een koude of warme traktatie van een dorpsge-
noot, hoe bijzonder.  
Wat gaat er nou straks gebeuren wanneer alles zo goed blijft gaan en we 
binnen afzienbare tijd open kunnen gaan….?? Zoals we het afgelopen half 
jaar al aan het pionieren zijn met het project, vertrouwen we er na de ope-
ning achter te komen wat goed is en past bij ús doarp. Een aantal zaken zijn 
bekend; we gaan draaien met een team van vrijwilligers. Er wordt geen alco-
hol geschonken. We zijn overdag open (behalve maandag) mits we de be-
zetting rond krijgen. Er wordt een kleine kaart gemaakt foar in flaubyt en mis-
schien op de vrijdag en/of zaterdag patatdag. Qua activiteiten hebben nog 
geen vastomlijnde plannen, maar we hopen u en jou allemaal te treffen. Te 
denken valt aan ‘soep op zondag’, beweegcafé, een spelletjes ochtend, meet 
& greet op freed. Misschien eens een gezamenlijke maaltijd met degene die 
de deur niet zo vaak uit komen (Kokers en halers/brengers nodig, wie 
biedt?!) Verder lijkt het ons leuk een dorpsbord op te hangen met wel & wee, 
zodat we met elkaar mee kunnen (be)leven. We hopen dat u en jij na het 
lezen ook spontaan een idee krijgt of denkt, ik wil meedoen. Graag!! Of wan-
neer er vragen zijn, schiet ons aan of loop gerust binnen, wanneer er geklust 
wordt. De Herberg is ommers foar elkenien, wolkom! 
 
Hartelijk groetend, Ieke, Alma, Henk, Klaas, Jan en Reinder  
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***Nieuwe feestverlichting boven 
 de vaart*** 

 
Maandag 11 november was het zover, de kin-
deren van Waskemeer kwamen met prachtige 
lampions met lichtjes erin naar de Herberg voor 
een hele speciale verlichting op deze avond te 

"verlichten". De nieuwe verlichting boven de vaart werd met veel publiek en 
lichtjes geopend.  Gerben ten Hoor had namens plaatselijk belang de eer om 
deze daad te mogen verrichten, na het aftellen van 10 naar 0 door de kids 
werden de prachtige en originele Waskemeerse feestverlichting ontstoken. 
Er is door Plaatselijk Belang gespaard, subsidie en fondsen werden aange-
sproken, en een aantal inwoners van Waskemeer hebben financieel mee 
gewerkt aan de totstandkoming van deze aanwinst. 
De afgebeelde bokkenkop is het symbool uit het Waskemeerse dorpswapen, 
vandaar dat deze verlichting nergens anders is te zien! 
De verlichting is voor meerde doelen inzetbaar, zoals bijvoorbeeld voor de 
Beer van Waskemeer, dorpsfeest en meerdere dorps activiteiten. 
 
Intussen konden dorpsgenoten ook een inkijkje nemen in “de Herberg”, er 
wordt al maanden geklust om er iets moois van te maken. Het ziet er buiten 
al mooi uit, de gestukte muur ziet er weer fris en helder uit, maar ook binnen 
is er al veel gebeurt. Wanneer de opening is kan nog niet gezegd worden, 
het moet allemaal door vrijwilligers gedaan worden en het is een klus. Alle 
eer voor de vele vrijwilligers! 
  
Na de opening zijn de kinderen vertrokken om hun prachtige lampionnen te 
showen en de liedjes te zingen in ruil voor een lekker snoepje! 
Het bleef daardoor nog wel een 
tijdje onrustig in t dorp waar tot be-
gin volgend jaar de verlichting bo-
ven de vaart mooi hangt. 
 
Alie Hulleman 

***Last van een winterdip?*** 

Skip je winterdip en doe mee met Zumba! In de sport-
zaal van het Liudger op maandag van 20.00-21.00 uur 
en op donderdag van 19.30-20.30 uur. Proberen kost 
niets en vindt je het leuk dan is het 10 lessen voor €40,-
We dansen en sporten op verschillende muziekstijlen, 
geschikt dus voor iedereen. WELKOM!!  
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**Sharon Kips te gast op  
Volkskerstzang Haulerwijk** 

 
In Haulerwijk wordt op zaterdag 21 december a.s. de jaarlijkse Volkskerst-
zang in sporthal De Bongerd gehouden. Dit evenement wordt inmiddels voor 
de 14e keer georganiseerd en trekt ieder jaar ca. 800 bezoekers. 
 
Programma 
Op het programma staan deze keer optredens van de plaatselijke koren 
mannenkoor in Shantystijl It Ljochtbeaken, o.l.v. Jaap Kuperus, interkerkelijk 
koor Voices, De Feansjongers en van muziekvereniging Excelsior, o.l.v. Jog-
chum Rooda (interim). Daarnaast is Sharon Kips dit jaar te gast. 

 
X-Factor 
Begin 2007 won Kips de talentenjacht op televi-
sie, The X Factor.  Een week later kwam haar 
debuutsingle  ‘Heartbrake away’ binnen op de 
eerste plaats van de Nederlandse hitlijsten. 
In mei van dat jaar stond Kips in het voorpro-
gramma van Beyoncé in de Rotterdam Ahoy. 
Momenteel treedt Sharon regelmatig op als 
gastsolist bij koren en orkesten. Ze zingt regel-
matig in Nederland zingt. Daarnaast heeft ze in 
2017 en 2018 meegewerkt aan de Mattheus 

Passie en zal ze ook in 2019 weer met Tango Extremo te zien zijn in ver-
schillende theaters van Nederland met deze mooie hertaling van Jan Rot 
van de klassieke Matthäus Passion. Naast het optreden is ze steeds meer 
bezig met haar zangschool waar ze met plezier lesgeeft aan een groeiende 
groep leerlingen. 
Tijdens de Volkskerstzang zal Kips naast een aantal solo-nummers ook lie-
deren samen met de koren, het publiek en KCMV Excelsior ten gehore bren-
gen. 
 
Kerstverhaal en samenzang 
Naast het kijken en luisteren naar deze optredens is er ook ruimte voor sa-
menzang en zal een van de leerlingen van CBS De Paadwizer uit Waske-
meer dit  jaar het kerstverhaal voorlezen. Al met al 
weer een erg afwisselend programma dat jong en 
oud zal aanspreken. 
De zaal gaat open om 18.45 uur, de Volkskerstzang 
begint om 19.30 uur. 
De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrij-
ding van de onkosten. 
De commissie nodigt alle inwoners van Haulerwijk-
Waskemeer en omstreken van harte uit voor deze 
sfeervolle kerstbeleving! 
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Hallo allemaal, 
 
Voor deze maand hebben we weer een 
puzzel voor jullie gemaakt. 
Wij hopen dat jullie deze weer met plezier 
gaan maken. 
 
De oplossing van de vorige keer is:  
wat vindt jij het leukste op school. 
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***Piramide certificaat voor pedagogisch  
medewerkers Scala en Flexkidz*** 

 
Woensdag 13 november kregen pedagogisch medewerkers van 
Stichting Scala en Flexkidz hun Piramide certificaat uit handen van Bert van 
Riezen, beleidsadviseur Lokaal Onderwijsbeleid in Ooststellingwerf. De pe-
dagogisch medewerkers volgden ruim een jaar lang de training Piramide 
door Mariëtte Bakker, Piramidetrainer van Stichting Scala.  
  
Piramide 
Op alle peuterspeelgroepen in de gemeente 
Ooststellingwerf wordt met de Piramide-
methode gewerkt. Piramide is een VVE-
methode, heeft een pedagogische basis en 
stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Voor 
peuters staat spel en spelen centraal in de 
Piramide methode. Alle ontwikkelingsgebieden 
van het jonge kind komen aan de hand van 
verschillende thema´s aan de orde tijdens de-
ze training. Binnen Piramide is er sprake van een doorgaande lijn van kin-
deropvang en peuterspeelgroep naar de basisschool. De cursisten die hun 

certificaat kregen zijn werkzaam op kinderdagverblijf 
Flexkidz in Oosterwolde, Appelscha en Waskemeer en 
peuterspeelgroepen in Oosterwolde en Donkerbroek.  

**Koninklijke onderscheiding** 
  
Kiena Bouwer uit Haule heeft maandagavond een lintje gekregen voor 
al haar vrijwilligerwerk. Dat gebeurde na de gecombineerde vergadering 
van Plaatselijk Belang Haule en de stichting Haulewelle. 
Kiena Bouwer heeft ca. 35 jaar de dorpskrant in Haule verzorgd. 
Daarnaast is zij actief geweest in de toneelvereniging en dorpshuis van 

Haule. Ook heeft ze o.a. nog 
dagelijks bemoeienis met de 
Stellingwerver Schrieversrondte en  
is eveneens werkzaam in het 
Wilhelmina ziekenhuis in Assen. 
  
Lambert van Dijk  
voorzitter Plaatselijk Belang 
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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 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 
Jansenstichting 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 

***Sinterklaasavond  
5 december 2019*** 

 
Op donderdag 5 december vieren we in  
Waskemeer dat Sinterklaas jarig is! 
Je kan deze avond je cadeautjes door de Pieten bij jullie thuis laten bren-
gen. 
Hieronder kunnen jullie je wensen invullen. De Pieten kunnen de ca-
deaus mee naar binnen nemen, zodat iedereen lekker binnen kan blijven 
zitten, wachtend op de Pieten en de zelf gekochte cadeaus. 
Graag de aanmeldingsbriefjes inleveren voor zaterdag 30 november bij:  
Joanneke Leidijk 46 (of via Facebook). 

Kosten zijn 7,50 euro per huisbezoek, graag ontvangen we dit 
geld ook uiterlijk 30 november. Doe het in een envelop en 
bezorg het bij Joanneke op Leidijk 46 OF maak het over op 
rekeningnummer: 
IBAN NL 44 Rabo 0 325808392 van het dorpshuis ovv Sinter-
klaas 2019. Graag ook even je naam vermelden.  
We maken er weer een gezellige pakjesavond van! 
Groet van de Sinterklaascommissie. 

Voor vragen: Joanneke  06 – 22 62 18 93 
 
Aanmeldingsbriefje: 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Achternaam : 
Naam/namen kind(eren) : 
Leeftijden kinderen : 
Adres : 
Telefoonnummer : 
Voorkeurstijd (ongeveer vanaf 17 uur) : 
Waar staan de cadeaus ?/ Nvt : 
Wel of niet mee naar binnen nemen  
van de cadeaus? : 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Noteert u het alvast 
 in uw agenda? 

 
Alweer een aantal weken zijn de spelers van  

 

toneelvereniging “De Wâldploech” 
 

aan het oefenen. 
 

Het zal weer een gezellige avondje uit worden. 
 

De uitvoeringen zijn op de volgende data: 
 

8 februari, generale repetitie op zaterdagmiddag 
 

Uitvoeringen: 14-15 februari en 21-22 februari. 
 

Verdere informatie volgt in de  
 

Waskemare en de NOS. 

**Sinterklaas goedzak actie** 

Albert Heijn, Stichting Scala, de Rotaryclub Oosterwolde en ge-
meente Ooststellingwerf slaan de handen ineen om dit jaar ca-
deaus in te zamelen voor kinderen waarvan de ouders niet of 

nauwelijks sinterklaascadeaus kunnen kopen. De gezinnen die in aanmer-
king komen krijgen per kind een voucher vanuit de gemeente. Op vertoon 
van deze voucher kunnen de ouders op 2 en 3 december een cadeautje 
voor hun kind komen uitzoeken bij stichting Scala in de Kompaan. Onder het 
genot van een kopje koffie kan het cadeautje feestelijk ingepakt worden. De 
Rotaryclub Oosterwolde helpt stichting Scala op de uitgiftedagen en doneren 
daarnaast cadeaus. Heeft u nog speelgoed 
wat in goede staat verkeerd? En wilt u dat 
graag doneren om een ander kind weer blij te 
maken? Dan kunt u dat inleveren bij de Albert 
Heijn aan de Stipeplein 14 te Oosterwolde. 
Geen speelgoed met batterijen in verband 
met lekkage van batterijen en geen knuffels in 
verband met de hygiëne. Ook nieuw speel-
goed is uiteraard van harte welkom. 
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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 

 

Vegan Brownies 
 
Ingrediënten: 
 
● 250gr bloem 
● 350gr Suiker 
● 65 gr cacao poeder 
● 1 zakje bakpoeder 
● 1 tl zout 
● 1 tl maizena 
● 250ml water 
● 250ml zonnebloemolie 
● 1 tl vanille extract 
 
Bereidingswijze: 
 
● mix alle droge ingrediënten door elkaar 
● Voeg dan het water toe, en roer het door elkaar tot alles  
 opgelost is. 
● Voeg hier na de zonnebloemolie toe en meng het allemaal goed 

door elkaar. (doe dit evt. met een mixer als het te klonterig uit ziet.) 
● Voeg als laatste de vanille extract toe en meng het dan nog goed 

door elkaar. 
● Doe het mengsel in een bakblik van ong. 20x20 cm en stop hem in 

de oven, deze wel even voorverwarmen op 180graden. 
● En bak de brownies dan tussen de 30-45 minuten.  
 (afhankelijk van wat voor bakblik je hebt) prikt evt. na 30 minuten 
 met een satéprikker in het beslag, als deze er schoon uit komt zijn 
 de brownies klaar. 
 
Eet smakelijk! 
 
Hoop dat jullie deze smeuïge vegan brownies net zo lekker vinden  
als ik dat doe. 
 
Groetjes Annika de Jong 
 
Bij deze geef ik de Pollelepel door aan  
Anita van der Maar. 
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Bedankt 
 

Zoveel kaarten, 
zoveel bezoekjes, 

zoveel warme woorden,  
zoveel belangstelling en zoveel troost. 

 
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn 

man, onze heit en pake; 
 

KLAAS VAN DER VEEN 
 

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk  
u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen. 

Het heeft ons ontzettend goed gedaan te mogen weten, dat hij bij  
zovelen geliefd was. 

 
Fam. van der Veen 
Sinnehiem 1/202 

8433 JP Haulerwijk  

Bedankt! 
 

Een handdruk 
een brief of kaartje 

een woord of een gebaar 
  

Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven 
na het overlijden van 

mijn vrouw, onze mem, beppe en oerbeppe 
 

AALTJE DE VEGT-ERINGA 
 

Fam. De Vegt 
Kruisweg 8 

8434 NM  WASKEMEER 
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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 
 
Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 
Opgave nieuwe peuters Stichting Scala ..........…………...….…......(0516) 515029  
 
Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M.Macco. …..……...(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



