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Hallo, 
  
Het is weer zover,  de feestmaand december.  
De Sint uitgezwaaid en nu wachten of we toch nog een mooie witte kerst 
krijgen. 
Gevolgd door een spetterend Oud & Nieuw. Het betekend ook dat dit de 
laatste Waskemare van 2019 is. Blader hem door, kijk of er nog leuke activi-
teiten in Waskemeer en omgeving in de planning staan. En vooral,  maak er 
een fijne tijd van. 
 
Hoe iedereen de feestdagen ook gaat vieren/
doorbrengen, namens de redactie van de Was-
kemare wens ik iedereen Fijne Feestdagen en 
een heel voorspoedig 2020! 
 

Tot volgend jaar. 
 

Met groet, 
 

Gerda Krijgsman  
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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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Januari: 
2  Klaverjassen / Toneel 
3  Open café “familieavond” 
 Nieuwjaarsborrel voetbal toegankelijk voor een ieder 
4  Privé feestje  
5  Privé feestje  
7  Fysiotherapie in de ochtend / Toneel 
9  Klaverjassen 
 Toneel 
13  DES 
14  Fysiotherapie in de ochtend / Toneel 
16  Klaverjassen 
 Toneel 
21  Fysiotherapie in de ochtend 
 Toneel 
23  Klaverjassen 
 Toneel 
25  Privé feestje  
 Darttoernooi 
28  Fysiotherapie in de ochtend 
 Toneel 
29  Ouderensoos met verlate nieuwjaarsborrel  
30  Klaverjassen 
 Toneel 
31  Walking dinner opgave voor 24 januari Janny 06-30776188 
 
Alvast in de agenda noteren: 
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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**Preventielessen op het Liudger** 
 
Na het succes van de preventielessen begin dit jaar op de basisscholen in 
Ooststellingwerf werden er dit najaar preventielessen gegeven op het CSG 
Liudger in Waskemeer.  
 
‘‘Wie als eerst van dit flesje cola een flesje schuim heeft geschud wint! ’’ Dit 
was één van de proefjes in de preventieles over groepsdruk. ‘‘Dat kan hele-
maal niet!’’ De reacties uit de klas verraadden soms dat dit helemaal niet 
zou kunnen. Tóch gingen de gekozen leerlingen door met schudden. 
 
Jongerenwerkers Jacky Latumalea en Laura Brinkman kwamen voor zes 
groepen te staan. Dit waren leerlingen uit de eerste en de tweede klas, zij 
kregen twee lessen, waarvan de eerste over groepsdruk en roken ging en 
de tweede over on- en offline verslaving. De lessen waren actief opgezet 
door middel van vragen en stellingen die de leerlingen zelf konden kiezen. 
Op deze manier deelden ze ervaringen en herkenden ze zich in de verhalen 
van klasgenoten, wat zorgde voor leuke interactie. ‘‘Je kunt hier vertellen 
wat je hebt meegemaakt’’ was dan ook één van de reacties van de leer-
lingen aan het einde van de les. Ook konden ze aan stoffen ruiken die ook 
voor een deel in sigaretten zitten, meedoen aan opdrachten waar groeps-
druk zichtbaar werd en er was een alcoholbril. Jacky vertelt: ‘‘Door een fiets-
slot te openen met een alcoholbril op laten wij ze ervaren hoe het is om on-
der invloed te zijn.’’ De eerste indruk is hilarisch, een klasgenoot die slinge-
rend naar het fietsslot loopt en deze niet open krijgt. Wanneer één van de 
jongerenwerkers een situatie schetst over wanneer iemand je echt uitlacht, 
niemand je helpt en je afstanden niet in kunt schatten, valt er een doodse 
stilte. ‘‘Door vragen te stellen en de zintuigen van de leerlingen te prikkelen, 
stimuleren wij ze om na te denken over groepsdruk en middelen(gebruik)’’ 
vertelt Laura. De lessen zijn inmiddels afgerond en de reacties van de lera-
ren zijn positief. Jacky sluit af: ‘‘Wij kregen als feedback dat leerlingen zich 
direct kwetsbaar durfden op te stellen, er ingespeeld werd op actualiteiten 
en dat de lessen als afwisselend werden ervaren.’’ 
 
Jongerenwerkers van Scala geven de preventielessen in opdracht van de 
gemeente Ooststellingwerf. De preventielessen zijn er voor leerlingen zodat 
zij bewust worden van de invloed die zij zelf hebben op hun gezondheid en 
de keuzes die zij maken. Jongeren met een gezonde leefstijl ontwikkelen 
zich beter en heb-
ben minder onder-
steuning en zorg 
nodig.  
 



8 



9 

***C.B.S de Paadwizer bestaat 100 jaar*** 
 
2020 zal in het teken staan van het 100 jarig jubileum van de school.   
Op donderdag 30 januari, de dag waarop 100 jaar geleden het openings-
feest van de school werd gevierd, zullen wij van 15:30 - 18:30 uur een Fan-
cyfair organiseren op C.B.S. de Paadwizer.   
 
Er zal o.a. een speelgoed, spelletjes en boekenmarkt 
zijn.   
Hiervoor zijn we op zoek naar speelgoed, spelletjes en 
boeken die in goede staat verkeren en nog wel een ronde 
mee kunnen. Mocht u nog prijsjes hebben die we kunnen 
gebruiken voor de loterij en het reuzenrad dan houden we 
ons aanbevolen.  

Vanaf 20 januari kunt u uw spullen voor de fancyfair 
inleveren op school. 
 
We zouden het erg op prijs stellen als we ook veel 
dorpsgenoten welkom kunnen heten op de Fancy-
fair zodat we er samen een feest van kunnen ma-
ken.   
 

Dus komt allen! 
 

Om dit heugelijke feit nog verder te gaan vieren, 
wordt er op zaterdag 16 mei  door een enthousiaste 
groep dorpsgenoten een reünie georganiseerd. Te-
vens zal op zondag 17 mei een dankdienst worden 
georganiseerd. In de week hieraan vooraf zullen er 

ook op C.B.S. de Paadwizer voor de kinderen feestelijke activiteiten worden 
georganiseerd om het 100-jarig bestaan 
van de school te vieren.  
 
 

Lieve Mensen, 

Bedankt voor de vele kaarten en bloemen, telefoontjes, appjes en 
bezoekjes tijdens mijn operaties van de laatste jaren. 

Dit heeft ons goed gedaan. 

Vriendelijke groet, 

Evert en Lieneke Sikkema 
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Agenda & programma 2020 is online!  

 www.joycederozario.nl  

***29 januari Walking 
Dinner*** 

 
Lekker eten, gezelligheid, beetje beweging wie 
wil dit nu niet?! 

In januari willen we voor de derde x de walking dinner organiseren. 
 
Nog even een korte uitleg: 
Een Walking Dinner is modern, origineel en sociaal.  
Een diner zonder vaste plaatsen, met meerdere gangen gevuld met meerde-
re kleine gerechten. Een lopend buffet waar eten en wandelen gecombi-
neerd wordt.  
Een van de grootste voordelen van deze manier 
van dineren is dat je tijdens een Walking Dinner 
meer mensen spreekt dan bij een traditioneel di-
ner.  
Dus doe mee en kom van de bank af, ga gezellig 
wandelend met elkaar een vorkje prikken. 
 
De afstand is niet groter dan 5 km en vind plaats in 
en rondom Waskemeer, hierdoor kan een ieder jong/oud/sportief/onsportief 
deelnemen. Evt. kunnen we een rolstoel en duwer regelen.  
 
Vertrekplaats: Dorpshuis ’t Âld Leger tussen 18.00 uur – 18.30 uur. 
 
Kosten zijn: € 17,50, dit is incl. eten, twee drankjes en koffie/thee. 
 
Opgave kan voor 24 januari bij Janny van 
der Veen,  
Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com 
Whatsapp of bellen: 06-30776188 
 
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger    

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal! 
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Het feit dat de kersteditie van de Waskemare nu voor u ligt be-
tekent dat het jaar 2019 bijna op z’n einde loopt. Het was voor 

onze vereniging een jaar met vele 
memorabele momenten. Zo vierden 
we in oktober ons 35-jarige jubileumfeest in het 
dorpshuis, waarbij o.a. oud-profvoetballer Andy v/
d Meijde zijn opwachting maakte. Ook werden in 
de zomer de nieuwe units geplaatst op ons sport-
park, waarmee we ruimte hebben gecreëerd voor 
extra kleedruimten en andere voorzieningen. 
Maar ook het door ons georganiseerde jeugdtoer-
nooi in juni en het feit dat we met ingang van dit 
seizoen drie dameselftallen hebben zijn zeker het 
vermelden waard! Naast terugblikken op het ver-
leden is ons vizier natuurlijk ook gericht op de toe-
komst. In 2020 hopen we de units in gebruik te 
kunnen gaan nemen en vorderingen te maken 
met de aanleg van ons tweede speelveld. Daar-
naast zullen we al het goede uit 2019 meenemen 

naar het nieuwe jaar en er alles aan doen om ook van 2020 een sportief ge-
slaagd en succesvol voetbaljaargang te maken! 
 
Ook het vermelden waard is het feit dat de JO13 het 
afgelopen half jaar uitstekende gepresteerd heeft. 
Het ging zelfs dusdanig goed dat op het moment dat 
u dit leest de kampioenskar waarschijnlijk al door 
het dorp is gegaan. Daarnaast zijn ze ook doorge-
bekerd en gaan ze in een onderlinge confrontatie 
met Smilde’94 uitmaken wie zich plaatst voor de 
halve finale van de KNVB beker. Een prestatie waar 
de spelers van Bart Roijinga met recht trots op kun-
nen zijn! Ook de overige jeugdteams hebben een 
goede eerste seizoenshelft achter de rug en kunnen 
gaan genieten van een welverdiende winterstop. 
Gelukkig hoeven de spelers zich ook tijdens de win-
terstop niet te vervelen, want de meeste teams zul-
len de warmte van de sporthal gaan opzoeken en 
meedoen aan zaaltoernooien. Als vereniging willen 
we via deze weg al onze leden, sponsoren, vrijwil-
ligers, ouders en alle andere betrokkenen bij onze vereniging goede kerstda-
gen wensen en een fantastische jaarwisseling. We hopen een ieder ook in 
2020 weer te mogen begroeten op ons sportpark! 
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Klaas Zandberg verlengt als 
hoofdtrainer 
Tot groot genoegen van de spelers-
groep kan het bestuur mededelen 
dat trainer Klaas Zandberg ook ko-
mend seizoen aan het roer staat bij 
het eerste elftal. Tot volle tevreden-
heid van de vereniging blijven ook 
assistent-trainer Theo Meijerhof en 
keeperstrainer Manuel Boer vol-
gend seizoen onderdeel uitmaken 
van de technische staf van het vlag-
genschip. Na het kampioenschap 
met Zwaagwesteinde afgelopen 
seizoen is Zandberg met de verras-
sende derde plaats op de ranglijst 
ook dit seizoen weer zeer succes-

vol. Na het opnemen van een groot aantal jeugdspelers in de selectie dit sei-
zoen is hij er bovendien in geslaagd een aantal daarvan in te passen in het 
basisteam. Het bestuur is zeer tevreden met het feit dat de technische staf 
ook voor volgend seizoen in tact zal blijven.  
 
Kabouters glansrijk geslaagd voor Pietendiploma 
Op 23 november is Sinterklaas met zijn pietencorps groots onthaald in het 
dorp. In het kader hiervan stond er op vrijdag 29 november een pietenpar-
cours op het programma voor de kabouters. Tijdens dit parcours werden de 
pieten-skills van onze kabouters grondig getest. Op verzoek van onze vereni-
ging had Sinterklaas enkele pietenpakjes in het dorpshuis achtergelaten voor 
de kabouters. Toen alle kabouters eenmaal in het pietenkostuum waren ge-
hesen kon de training begin-
nen! De training bestond uit 
enkele tests van elementen 
die Pieten in hun dagelijkse 
werkzaamheden tegenko-
men. Zo moesten er huizen 
beklommen worden, werd er 
gebalanceerd op de toppen 
van de daken en moesten er 
pakjes door de hoogste 
schoorstenen gegooid wor-
den. Daarnaast werd ook de 
wendbaarheid getest door-
dat de kabouters moesten 
kruipen onder de vloer en 
ook een slalom kon niet ont-
breken. Vol energie en en-
thousiasme hebben de ka-
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bouterpieten alle oefeningen uitgevoerd. Tussendoor werd er ook nog wat 
ranja gedronken om weer even op krachten te komen, waarna iedereen weer 
vol overgave aan de oefeningen begon. Na ruim drie kwartier hadden de trai-
ners voldoende gezien en na een belletje met Sinterklaas was de einduitslag 
overtuigend. Alle kabouters waren glansrijk geslaagd voor hun Pietendiplo-
ma! De uitreiking vond plaats in de kantine, waar iedereen uit handen van 
trainer Sinne Jonkman het felbegeerde vv Waskemeer pietendiploma kreeg 
uitgereikt. Na een groepsfoto was het tijd voor warme chocolademelk en pe-
pernoten, waarna het met Sinterklaasmuziek uit de speakers nog lang gezel-
lig bleef!  
 
Team uitgelicht: JO9 
In deze kersteditie van de Waskemare staan de talenten van het JO9 team 
centraal. Dit team wordt geleid door coaches Tom Stellingwerf, Kim Groot en 
Ruben v/d Vaart. Met dit drietal aan het roer weet de JO9 tijdens elke wed-
strijd voor spanning en sensatie te zorgen. Menig tegenstander werd dit sei-
zoen al het nakijken gegeven met mooi combinatievoetbal en fraaie treffers. 
Of er nu gewonnen of verloren wordt, voor deze groenhemden is het elke 
doordeweekse trainingsavond en op de zaterdag een groot voetbalfeest! “Ik 
ben trots op de progressie die mijn spelers dit seizoen doormaken”, aldus 
coach Tom Stellingwerf. “Elke zaterdag geven mijn spelers 100% tijdens de 
wedstrijden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze lijn ook door gaan trek-
ken naar 2020!”  
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**Alles over zout  
strooien in 

 Ooststellingwerf** 
 

De gemeente Ooststellingwerf is verdeeld in zeven strooiroutes. Nog 
voordat het glad is, Worden de belangrijke wegen en fietspaden ge-
strooid. Het advies: houd met winters weer altijd rekening met gladheid. 
Oók op gestrooide wegen. Weten wanneer we gaan strooien? Volg ons 
op Twitter @Owerf.  
De strooiploeg stuurt een tweet wanneer ze op pad gaan om te strooien. 
Wanneer strooien? Om op tijd te kunnen strooien is er een gladheidmeld-
systeem. Op de meest koude punten in de gemeente zijn sensoren ge-
plaatst die een melding afgeven wanneer er gladheid optreedt. 
De sensoren kunnen een melding geven van plaatselijk vriezen of van 
sneeuw en ijzel. Wanneer er sprake is van plaatselijk vriezen beslist de 
gemeente of het nodig is om te strooien. Strooien is altijd nodig wanneer 
er sprake is van sneeuw en ijzel.  

Strooiroutes 
Er zijn verschillende soorten strooiroutes. 
(1) A-routes, hier strooien we preventief 
bij verwachte gladheid. (2) B-routes, hier 
strooien we preventief als er blijvende 
gladheid wordt voorspeld. Echter alléén 
binnen normale werktijden, en pas nadat 
de A-routes voldoende zijn gestrooid.(3) 
Rest-routes, dit zijn routes buiten de be-
bouwde kom en wijken en buurten 

binnen de bebouwde kom. Hier strooien we alleen op verzoek, en dan 
uitsluitend in bijzondere gevallen. 
Zoutkisten 
In de gemeente Ooststellingwerf zijn kisten met zout geplaatst. Bij glad-
heid kunnen inwoners het gratis zout gebruiken, om op de stoepen en 
andere openbare plekken te strooien. De zoutkisten staan in Oldeber-
koop, Ravenswoud, Elsloo, Fochteloo en Langedijke. In elk dorp is een 
beheerder met een sleutel van de kist. De gemeente zorgt ervoor, dat de 
kisten worden aangevuld. De kisten zijn een aanvulling op de strooiroutes 
van de gemeente. 
Voor meer informatie over het strooien in Ooststellingwerf kunt u terecht 
op onze website www.ooststellingwerf.nl/strooiroutes/. Hier leggen we 
onder andere uit waarom niet op alle wegen gestrooid wordt, hoe het zit 
met het strooien van provinciale N-wegen en vindt u een 
overzicht van alle strooiroutes. 
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**Kerstwandeling Bakkeveen** 
  

Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling ge-
houden, voor de 44e maal. Een ideale gelegenheid om een lang kerstweek-
end af te sluiten met een gezonde en frisse wandeling door de natuurlijke 

omgeving. 
 
De routes lopen door het gevarieer-
de gebied van Bakkeveen. Ook dit 
jaar komen alle soorten terreinen 
weer aan bod: heide, weiland, dui-
nen, bos, kreupelhout en een stukje 
bebouwde kom. Start en finish zijn 
bij het sportpark aan de Mjumster-
wei. Er kan gekozen worden uit 4 
afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De 
start is tussen 9:00 en 14:30 uur (de 

15 km tot 14 uur), zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn.  
 
Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving; de herinnering en een kom 
heerlijke snert na afloop.  
Onderweg is een uitgebreide "koek 
en zopie" op weer een nieuwe  
locatie. 
 
Wandelaars kunnen deelnemen 
aan een gratis puzzel, waarbij de 
hoofdprijs een luchtballonvaart 
over Bakkeveen is. 
Meer informa-
tie: www.kerstwandeling.org of 
via www.bakkeveen.nl 

Afvalkalender Waskemeer  
 
Helaas zijn de data voor het legen van de  
afvalcontainers 2020 nog niet bekend. 
 
Wilt u precies weten welke container wanneer wordt ge-
leegd ga dan naar de website: http:/www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/
afvalkalender. 
Op uw postcode en huisnummer kunt u het schema vinden. 

http://www.kerstwandeling.org/
http://www.bakkeveen.nl/
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 ***Het Fonds van de  
gemeente  

Ooststellingwerf is  
verdeeld!*** 

 
42 projecten zijn ingediend en 26 projecten worden door het Fonds van de 
gemeente gesubsidieerd. 
De onafhankelijke adviescommissie heeft aan alle projecten punten toege-
kend op vooraf vastgestelde criteria.  
Op basis daarvan is subsidie toegekend. 
 
De volgende projecten in ons dorp ontvangen subsidie: 

 De restyling van het plantsoen De Oude Wijk door Plaatselijk belang. 

 Een speelterrein voor kinderen van het dorpshuis . 

 Ook Stichting De Herberg krijgt subsidie. 
 
Bron: Nieuwe Ooststellingwerver 

 

De redactie wenst u  
fijne feestdagen en een  

gezond en gelukkig 2020! 
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Wist je dat? 
 Octopussen hebben 3 harten. 

 

 
 
 
 
 

 
Haaien gevaarlijk? 

Haaien doden wereldwijd minder 
dan 10 personen per jaar. Mensen 

doden ongeveer 100 miljoen haaien 
per jaar. 

 

Romantische nestjes? 
 Bij de koningspinguïn en ezels-
pinguïn proberen de mannetjes 
de vrouwtjes te imponeren door 
een nest van steentjes te ma-

ken. 
 

 
 

Wist je dat? 
Honingbijen kunnen hun vleugels 200 keer 

per seconde laten klapperen. 

 ***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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mailto:admin@uitvaarthaulerwijk.nl
http://www.uitvaarthaulerwijk.nl
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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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Oliebollen Actie!!! 
 

Ook dit jaar komen we weer bij u langs de deur met de vers  
gebakken oliebollen. 

U kunt ons verwachten op maandag 30 december 
Tussen 10u en 14u 

Wij verkopen ook in het dorpshuis tussen 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 oliebollen die wij dit jaarverkopen 

bekroond zijn met Goud!! 

mailto:jc.vries@outlook.com
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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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**Winterwandeltocht  
zaterdag 25 januari 2020** 

 
VVV Wijnjewoude organiseert op zaterdag 25 janu-
ari weer een prachtige winterwandeltocht. Of het nu 
winter is of niet, dat maakt niet uit. Een mooie win-
terse dag waarbij er een laagje sneeuw ligt maakt 
de wandeltocht extra mooi, maar dat is afwachten. 

Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 10, 15 of 25 km.  
 
De start is bij de voetbalkantine ODV in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 
26. Voor de 15 en 25 km is de start tussen 09.00 en 10.00 uur en 
voor de 10 km is de start tussen 09.00 – 11.00 uur. 
Inleg € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.  
 
De organisatie is in handen van VVV Wijnjewoude. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw G. van Veen, tel. 
0516-481432.  
Zie ook: www.wijnjewoude.net 
 

**Filmhuis Bakkeveen groot succes**   

Sinds 2017 vertoont ‘Filmhuis Bakkeveen’ van september t/m april maande-
lijks een film in mfc Dundelle. Daarnaast organiseert het filmteam ook jaarlijks 
een buitenfilm, een filmmarathon en een filmweekend. De met zorg geselec-
teerde films worden altijd uitstekend bezocht en heel goed beoordeeld. 
De data voor de komende films zijn: 
 20 dec, 17 jan, 21 febr, en 17 april. 
Het filmweekend wordt georganiseerd op 
13, 14 en 15 maart 2020. 
 
Wil je weten welke film er draait en wil je 
op de hoogte blijven van alle verder infor-
matie rond het Filmhuis, meld je dan aan 
voor de mailinglist:  
filmhuisbakkeveen@gmail.com 
 
Voor meer info: www.bakkeveen.nl/filmhuis  

mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com
http://www.bakkeveen.nl/filmhuis


Wagenaar Dienstverlening   

 
 
 
o.a. voor kraanwerk  
 
met kleine rupskraan. 
 
Bakkeveensterweg 28 
 
8434 NR 
 
Waskemeer 
 
Tel. 06-57428912 
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Fancyfair in  
CBS de Paadwizer!! 

 

Donderdag 30 Januari 2020 is het  
100 jaar geleden dat de feestelijke 

opening van de  
christelijke basisschool werd gevierd. 

 
Op deze feestelijke dag is er  

een fancyfair in 
 CBS de Paadwizer te Waskemeer 

 
De fancyfair begint om:  
15.30 uur tot 18.30 uur 

 

Welkom Allemaal 
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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


41 

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 
21.30 uur  Kerstavondviering in RK Kerk in Oosterwolde 
 
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 
10.30 uur  kerstviering in RK Kerk in Oosterwolde 
 
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  
19.30 uur  Oudejaarsviering in RK Kerk in Oosterwolde 
 
 

**Correctie Nieuwe hulpdienst  
voor eenzame ouderen.** 

 
In de vorige waskemare stond een artikel van My in Soarch geplaats, waarbij 
onze spijt een verkeerd mail adres bij stond. 
Bij deze willen wij dit graag recht zetten. 
In het artikel stond het mail adres: my-insoarch@hotmail.com maar dat 
moet zijn myinsoarch@hotmail.com 
 
Namens de Redactie 
Annika de Jong 
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Hallo allemaal, 
 
Dit is al weer de laatste puzzel van dit jaar! 
Maar niet getreurd, volgend jaar gaan we gewoon door. 
 
Veel puzzel plezier!!  
 
Antwoord vorige puzzel: 
gezellige maanden 
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**Rijbewijskeuringen  
in Makkinga** 

 
Makkinga- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 
28 december in Dorpshuis Makkinga, Oosterhuisweg 3, medisch laten keu-
ren voor de verlening van hun rijbwijs. 
 
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbe-
wijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen €40,00. voor 
houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief €55,00. 
 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulance-
regeling adviseert Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen mini-
maal 4 maanden voor einddatum van uw rijbewijs. Deze regeling maakt het 
75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Meer 
informatie over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl. 

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een gezondheidsverklaring. 
Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS 
code op mijn.cbr.nl. Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij 
de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst 
invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens 
u de papieren die de arts moet invullen, het keuringsverslag, thuisgestuurd 
krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de 
computer (digitaal) kan invullen. 

***Foto’s gezocht!!*** 
 

16 Mei 2020 houdt CBS de Paadwizer een reünie, 
We zijn hiervoor bezig met een foto tentoonstelling.  
 
Heeft u nog (school)foto's van de basisschooltijd 
en zouden wij deze tijdens de reünie mogen gebrui-
ken? 
Dan mag u deze mailen naar: reunie20waskemeer@gmail.com  
 

Mocht dit te lastig zijn kunt u altijd contact opnemen  
Via de mail voor een andere oplossing. 
 
Alvast bedankt, 
Namens het bestuur van de Reünie. 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/
mailto:reunie20waskemeer@gmail.com
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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 

***Ouderen (50+) soos ’t Ald leger*** 

 
 
 Even een update van de data:  

•  29 Januari 
  Verlate nieuwjaarsborrel  

•  26 Februari 
  Nader te bepalen activiteit/ 
  onderwerp met pannen  
  koek eten met de peuters 

•  25 Maart 
  Nog nader te bepalen uitje 

•  2 April 
  Paasmaaltijd verzorgd door een 
  buurtvereniging 

•  29 April (gezamenlijke ouderen 
  soos samen met Haulerwijk) 

 
 
Voor het regelen van vervoer, paar dagen voor datum even een telefoontje 
naar Janny. 
We zullen ons best doen om de 50plussers een gezellige middag te verzor-
gen. 
 
Heeft u leuke ideeën dan horen wij het graag. 
Contactpersoon : Janny van der Veen  
Tel: 06-30776188.  

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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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 

Loempiaatjes met gehaktvulling 
 
Ingredienten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bereidingswijze: 
●  

Smelt de boter. Splits de eieren. Meng de boter, bloem, eidooiers en 
het zout. Voeg 50 ml water toe en meng tot er een elastische deeg 
ontstaat. Dek het af en laat het ongeveer 30 min. Rusten 

 

● Kerf de tomaten kruislings in, dompel ze kokend water en verwijder 
het vel, de steelaanzet en de zaadjes. Hak het vruchtvlees in blokjes. 
Was de peterselie, schud hem droog en hak hem fijn. Pel het sjalotje 
en de knoflook, en hak ze fijn. 

 

● Verhit de olijfolie in de pan. Bak het sjalotje en de knoflook kort. Voeg 
het gehakt toe en bak het rul. Voeg zout en peper toe. Meng de peter-
selie en de tomatenblokjes erdoor. 

 

● Rol het deeg zeer dun uit en snijd het in 15 stukken van ongeveer 8 x 
12 cm. Bestrijk de randen met losgeklopt eiwit. Schep 2 theelepels 
gehaktvulling op elk stuk. Vouw de randen van het deeg naar binnen 
en rol de loempiaatjes op. 

 

● Verhit de frituurolie in een hoge pan. Frituur de loempiaatjes tot ze 
goudbruin zijn. Laat ze uitlekken op keukenpapier en serveer. 

 
 De feestdagen zitten er weer op en op zijn gronings wens ik een ieder, 
 “veul haail en zegen in t nijjoar!” 
 
Bijdeze even een makkelijk gerechtje dat altijd kan.  
En wat bijna een ieder wel lust. 
Geniet er van!  
 
Groetjes Anita van der Maar 
 
Ik geef de pollepel door aan mijn schoonmoeder Aukje Rinzema.  
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Even stil staan 

De stille dagen komen eraan  
tijd om even stil te staan 
overdenken en bezinnen 

afsluiten of opnieuw  
beginnen 

wat te doen met  
wensen of dromen 

dingen die jou zijn overkomen 
laat ze zijn  

en  
laat ze achter 

de ergste worden  
Zachter de mooiste 
krijgen een plaats  

in je hart 
maak ieder jaar een  

nieuwe start 
begin aan je oude  

of  
nieuwe dromen 
laat het leven  

op je af komen 
heb lief, bewonder en geniet 

meer dan dit leven heb je niet 
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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



