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Beste Dorpsgenoten,
Het is weer een maand verder, dus ook een nieuwe waskemare.
Dit nummer staat weer boordevol informatie en leuke weetjes.
Ook wil ik jullie nogmaals er op attenderen dat de wedstrijd puzzel is begonnen en onthoud goed het onderstreepte woord waar mee jullie de winnende
zin moeten gaan maken einde van het jaar, om deze
dan naar ons toe te sturen dus jullie moeten niet iedere
maand een woord mailen, maar de hele zin pas eind
van het jaar!.
Voor onze jongste (lezers) hebben wij deze keer een
leuke kleurplaat uitgezocht waar iets leuks mee te winnen valt!
Dus Iedereen veel lees, puzzel en kleur plezier!!
Vriendelijke groet,
Annika de Jong
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Maart:
1
Verbouwingsfeestje voor de klussers van het dorpshuis
3
Fysiotherapie in de ochtend
5
Klaverjassen
6
Open café “Friese avond”
9
DES Ledenvergadering tevens voor Stichtingen/buurten en commissies
10
Fysiotherapie in de ochtend
Informatiebijeenkomst Glasvezel buitenaf en DFM op glas
12
Klaverjassen
13
Open huis. Dorpshuis 17.00-21.00 toegang voor iedereen: jong en oud.
14
VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend live muziek
17
Fysiotherapie in de ochtend
19
Klaverjassen
20
Volleybalwedstrijd dames en meisjes
24
Fysiotherapie in de ochtend
25
Uitje ouderensoos
26
Klaverjassen
28
VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend optreden Lucas&Gea
Optreden Lucas&Gea in t Dorpshuis ’t Ald leger, toegang vrij voor
iedereen
30
Fysiotherapie in de ochtend
Alvast in de agenda noteren:
2 april
Gezamenlijke paasbroodmaaltijd
3 april
Open café “terug in de tijd”
4 april
4de struuntocht met rustpunt Dorpshuis ’t Ald Leger
6 april
Workshop Paasstuk
18 april
80/90/00 feest in Dorpshuis ‘t Ald leger. Grutte Mar en Lyste Mar
24 april
Pubquiz
25 april
Wandeltocht de trochsetters met rustpunt Dorpshuis ’t Ald Leger
27 april
Koningsdag met puzzelfietstocht
29 april
Ouderensoos samen met Haulerwijk
1 mei
Open café “familieavond”
9 mei
Stropdas zitten, toegang vrij voor iedereen
16 mei
Reünie de Paadwizer
30 mei
Póptimaal
4 juni
Vrijwilligersavond
25 juni
Trappen en happen
14/15 aug. De Beer van Waskemeer
21 aug.
Walking dinner
LET OP: vrijdagmiddag/avond 13 maart tussen 17.00 uur en 21.00 uur, is
een ieder uitgenodigd om een kijkje te nemen in ons verbouwde dorpshuis.
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.

Subsidie speelplek voor jonge kinderen
Vorig jaar zijn er subsidies aangevraagd voor
een speelplek naast het dorpshuis. Alle drie aanvragen zijn toegekend.
Dit geeft een totaal van € 18.000,- Samen met de Hoveniers Eelke
Zuidema en Halbe Jan de Boer en heel veel vrijwilligers gaan we in
het voorjaar van start. Mee helpen…heel graag!

2.

Verbouwing en open huis
In de afgelopen maanden heeft een grote groep vrijwilligers zich
ingezet om een Dorpshuis te verbouwen. Klasse!! We zijn super trots
op het resultaat en willen dat graag laten zien. We nodigen jullie uit om
een kijkje te nemen. Je bent welkom op vrijdag 13 maart tussen 17.0021.00 uur.

3.

Vrijwilligers
Misschien zijn er na het zien van de “nieuwe zalen” mensen die zeg
gen “ja, dat lijkt me leuk om ‘n x ‘n bardienst te draaien of andere hulp
te bieden. Vrijwilligers hebben we nooit te veel. Binnenkort zijn er ook
weer wandeltochten, waarbij ze het dorpshuis als rustpunt hebben uit
gekozen. Ook hier is hulp nodig. Laat van je horen.

4.

De Herberg
Inmiddels is de herberg open, super geslaagd initiatief. Een veel ge
vraagde vraag: is dit geen concurrentie? Zo zien wij het niet, we zien
het als een aanvulling voor het dorp. We wensen de Herberg veel
succes.

5.

Feestjes
Buurtfeest, familiefeest of een andere leuke activiteit? Schroom niet en
vraag naar de mogelijkheden!

6.

Activiteit of workshops organiseren?
Lijkt het je leuk om een activiteit of workshop te organiseren maar
weet je niet goed waar of hoe je beginnen moet? Neem gerust contact
met ons op, wij helpen je graag!

7.

Kinderactiviteiten.
Wie voelt zich geroepen om 1, 2 of 3 x per jaar een leuke
kinderactiviteit (bv filmmiddag, bingo of disco) te organiseren?
Meld je bij Janny.

7

8

8.

Spelletjesavond
Er zijn plannen om een spelletjesavond (misschien SKIP.BO toernooi)
te organiseren. Wie dit leuk lijkt om hier te helpen of ideeën heeft,
meld je bij Janny.

9.

Stropdas zitten op zaterdagavond 9 mei
Ja…wat dat inhoud…spannend…wordt al jarenlang gespeeld in Sint
Nicolaasga. De organisatie is in handen van Irma Visser en
vriendinnen.

10.

Pubquiz
Op 24 april willen we weer een pubquiz organiseren.
Opgave voor 20 april.

11.

Koningsdag.
Middagprogramma is nog niet beken, puzzelfietstocht vanaf 18.30 uur

12.

Walking dinner.
Op 31 januari was de Walking dinner weer een enorm succes. Meer
dan 70 deelnemers hebben genoten van de lekkernijen bij de 3 gast
adressen. Dit jaar waren de rustpunten fam. Tillema (djippegatspaed),
de Herberg en fam. De Boer (oude wijk 38). Nogmaals dank voor jullie
inzet. Echt super! Op 21 augustus staat de zomereditie gepland.
Wees voorbereid op een telefoontje met de vraag om mee te willen
werken als gastgezin.

13.

Vrijwilligersavond
Als blijk van waardering wordt er voor de vrijwilligers een gezellige
avond op 4 juni georganiseerd!

14.

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. Donderdag 25 juni lijkt ons een mooie dag hier
voor. Noteer deze datum alvast in je agenda.

15.

Contactgegevens
Coördinator: Janny van der Veen
Tel: 06-30776188
E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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***Collecte Amnesty International***
Beste mede inwoners van Waskemeer,
Graag uw aandacht en {klein} geld :-} voor de collecte van Amnesty International die zal plaatsvinden van 9 t/m 14 maart.
Onze medemensen op veel plaatsen op aarde hebben onze steun hard
nodig want krijgen vaak niet een eerlijke berechting.
Mede hiervoor springt Amnesty in de bres.
Dit jaar zeer speciaal voor ons omdat 2 goeie vrienden van onze dochter
Claudia Drost, Sarah Mardini en Sean Binder onterecht worden beschuldigd
van allerlei kwalijke zaken terwijl zij mensen aan wal hielpen op Lesbos en
hun 1e levensbehoeften gaven. Ze gaven alles om te helpen in de vluchtelingencrisis en nu hangt hun een gevangenisstraf boven het hoofd van 25 jaar.
Mocht u geïnteresseerd zijn hierin dan kunt u hun ervaringen lezen op social
media.

Graag uw steun voor Amnesty International die zich
ook inzet voor Sarah en Sean.
Tevens zoek ik nog enkele collectanten! Ook in Haulerwijk weet ik dat er nog behoefte is aan collectanten.
Ook daarvoor kunt u mij bereiken op 06-3825 1667
Hartelijk bedankt.
Vriendelijke groet,
Lucia Haarsma

Beste adverteerder:
Ook deze ruimte is
nog beschikbaar!
Neem contact op met de redactie.
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste dorpsgenoten,
Inmiddels hebben alle teams de eerste competitiewedstrijden
van het voetbaljaargang 2020 achter de rug. Het vlaggenschip
opende het seizoen direct met een kraker, aangezien er op
sportpark De Hichte gespeeld werd tegen sv Haulerwijk. Na
een spannende wedstrijd moesten beide teams genoegen nemen met een punt aangezien de wedstrijd doelpuntloos eindigde. Ook de
overige teams binnen de vereniging
zijn inmiddels volop in actie. Zo speelde de JO13 op zaterdag 22 februari
voor een plek in de halve finale van
de KNVB beker in en tegen Smilde.
Bij het ter perse gaan van deze Waskemare was de uitslag nog niet bekend, maar het moge duidelijk zijn dat
de spelers en technische staf ongeacht het resultaat nu al trots mogen
zijn op deze fantastische prestatie.
Tot begin juni zal het bijna elke zaterdag weer een drukte van belang zijn
op sportpark ’t Ald Leger. Het loont
zeker de moeite om een keer een
kijkje te komen nemen! Het wekelijkse programma vindt u op onze site
(www.vvwaskemeer.nl).
Zaterdagavond 25 januari stond in onze kantine het vv Waskemeer open
darttoernooi op het programma. Verdeeld over vier speelvelden streden in
totaal 19 deelnemers om de felbegeerde beker. Het toernooi kende een sterk
deelnemersveld, waaronder
de voormalig wereldkampioen onder 18 jaar Jurjen v/d Velde. Het
aanwezige publiek zag uiteindelijk
Nick Kloosterman als winnaar uit
de strijd komen. In de finale wist
hij lokale favoriet Tim Haven te
verslaan. Emil Wouterse werd derde, terwijl Mathijs van der Werf op
de vierde plek eindigde. Al met al
was het een geslaagde en vooral
gezellige avond die voor herhaling
vatbaar is! In het bijzonder bedanken wij via deze weg Robin Veenhuizen voor de vlekkeloze organisatie!
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Onderling toernooi kabouters, JO9 & JO11
Zaterdag 25 januari is de jongste jeugd in actie gekomen op een onderling
toernooi in de sporthal in Waskemeer. De ochtend werd opgedeeld in twee
delen. Om 9:30 begon de dag met de kabouters en de JO9, waarna de spelers van de JO11 om 11:00 het stokje overnamen.
In totaal werden er zes wedstrijden gespeeld, waarbij gespeeld
werd om de felbegeerde vv Waskemeer wisselbokaal. Het aanwezige publiek kreeg een prachtvoorstelling voorgeschoteld met mooie
combinaties, fraaie technische
hoogstandjes en natuurlijke vele
doelpunten! Nadat alle wedstrijden
achter de rug waren was het tijd
voor de prijsuitreiking. De eerste
prijs ging verdiend naar Team 1,
welke bestond uit Joas, Renske,
Bernt en Grietine. De spelers kregen als beloning een gouden medaille omgedaan en uiteraard gingen ze met de wisselbeker aan de haal. Dit werd natuurlijk nog even gevierd
in de kantine met snoep en ranja.
De ochtend was hiermee nog niet voorbij, want terwijl de kabouters en de
JO9 nog aan het bijkomen waren van hun wedstrijden stonden de spelers
van de JO11 al te trappelen om in actie te komen. De JO11 werd opgedeeld
in twee teams en speelden twee helften van 25 minuten. Het werd een spannende wedstrijd met een knotsgek scoreverloop. Uiteindelijk trok het team
van Sem, Anyk, Jarna en
Theo aan het langste eind
met 26-22. Ook ditmaal
werd het toernooi afgesloten in de kantine en kregen
de moegestreden spelers
ranja, patat en frikandellen
voorgeschoteld. Ook nu
bleef het nog lang gezellig
onder muzikale begeleiding
van DJ’s Kai en Aize. Als
vereniging kijken we terug
op een geslaagde ochtend
die volgend jaar ongetwijfeld een vervolg krijgt.
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Poiesz Jeugdsponsoractie 2020
Ook dit jaar doet onze club mee aan de Poiesz Jeugdsponsoractie. Deze
actie loopt in de periode van 10 februari t/m 5
april. Des te meer munten er ingezameld worden, des te meer sponsorgeld er aan het einde
van de actie door Poiesz supermarkten uitgekeerd wordt! De opbrengst zal gebruikt worden
om materialen aan te schaffen voor onze jeugd.
Let op: in tegenstelling tot eerdere jaren is de
koker van onze vereniging dit jaar te vinden in de
Poiesz in Haulerwijk. De munten kunnen ook in
onze kantine ingeleverd worden. Wij zorgen er
daarna voor dat ze op de juiste plek belanden.
Start kaboutertrainingen
Vrijdag 14 februari zijn ook de kabouters begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Onder begeleiding van coaches Emma Russchen, Sinne Jonkman
en Joost van Burgsteden werken de kabouters op een speelse manier aan
hun voetbalontwikkeling. Dit zodat ze optimaal voor de dag komen tijdens de
aankomende KNVB kaboutertoernooien waaraan deelgenomen wordt. Lijkt
het je ook leuk om mee te doen? Dat kan! De trainingen vinden elke vrijdag
plaats om 17:15 op ons sportpark en zijn bedoeld voor meisjes en jongens in
de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Deelname is geheel vrijblijvend en opgave 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).
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***Verslag: Walking dinner op 31 januari***
We werden op het dorpshuis ontvangen rond 6 uur met een amuse.
Een leuk moment om te zien wie er allemaal meededen deze avond.
Daarna kregen een routebeschrijving mee en startten we met een groep van
ongeveer 20 man richting het bruggetje van de Kromten.
Daar op het Djippegatspaed kregen we een heerlijke kom soep met een
broodje.
Na de soep ging het richting Bakkeveen en na 2 km de Kreilen op. Daarna
via de Bult weer over het bruggetje van de Kromten, via de v Hasseltweg
naar de Bakkeveensterweg 1:de Herberg.
Hier een heerlijke maaltijd genuttigd zelfs de avond voor de officiële opening
van De Herberg! Alles smaakte heerlijk en het was daar gezellig.
Het toetje volgde op de Oude Wijk.

Als laatste koffie in het dorpshuis. Het was een leuke avond met wel veel
wind maar gelukkig niet veel nattigheid.
De volgende keer is het dinner op 21 augustus hopelijk met mooi zomerweer.

Bedankt!!
Lieve mensen,
Bedankt voor de vele kaarten en bloemen,
telefoontjes en bezoekjes tijdens de ziekte van Jan.
Dat heeft ons goed gedaan.
Vriendelijke groeten Jan en Rika Post
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Februari
2020

Schoolnieuws

Inspectiebezoek

Dinsdag 28 januari was de inspecteur van het Onderwijs bij ons op bezoek.
Wij zijn uitgekozen voor een onderzoek gericht op het didactisch handelen
van de leerkrachten.
Hierbij is er ook gekeken naar de ambities die wij hebben t.a.v. dit thema.
Het onderzoek bestond uit gesprekken met het team, de interne begeleider
en de directeur. Daarnaast hebben er klassenbezoeken plaatsgevonden.
We kijken terug op een mooie dag met prettige gesprekken.
De conclusie van de inspecteur is dat het didactisch handelen voldoende is
op onze school en dat er geen aanleiding is voor een vervolgonderzoek.
Naast deze conclusie hebben we ook nog tips/adviezen gekregen waar we
met het team verder mee kunnen. Een voorbeeld hiervan is dat we nog meer
gebruik kunnen maken van coöperatieve werkvormen; werkvormen waarbij
de leerlingen samen of in groepjes aan het werk gaan en zo met en van elkaar kunnen leren.

Verder viel de sfeer in positieve zin op.
Doordat de leerkrachten niet hoefden
te corrigeren op gedrag was er sprake
van effectieve leertijd en een optimale,
voorwaardelijke sfeer om tot leren te
kunnen komen!

Afvalkalender Waskemeer Maart 2020

Alléén voor postcode 8434
PostCode
NA,NB,NV, NW, NX
NC, ND, NZ, PG, PH
Alle overigen
Oud papier:
NA, NB, NV, NW, NX:

Datum
10,24
10,24
10,24

Bak
grijs
grijs
grijs

Datum Bak
03,17,31 groen
04,18
groen
03,17,31 groen

27 Maart
05 Maart
21
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***Dier van de maand***
Het Varken
Wist je dat?
Varkens zo’n 17,5 kilometer per uur kunnen
rennen? En ze hebben een enorm goed richtingsgevoel!
IJzersterk geheugen!
Varkens hebben een ijzersterk geheugen. Het
blijkt namelijk als je op verschillende plaatsen
verschillende hoeveelheden voedsel verstopt
varkens na verloop van tijd precies weten waar
zij het meeste voedsel kunnen vinden.
Wist je dat?
Varkens eigenlijk hele schone
dieren zijn? Al lijkt het vaak
niet zo door dat ze door de
modder rollen. Maar door de
modder op te laten drogen en
er vervolgens af te schuren
wassen ze zich als het ware,
en tegelijk dood het luizen en
insecten. En het eigen nest
bevuilen zal een varken nooit
doen. De plek waar een varken eet en de zogenaamde
toiletplek worden strikt gescheiden gehouden.
Grote zwemmers!
Behalve rollenbollen in de modder blijken varkens ook prima zwemmers
te zijn. Op het onbewoonde eiland Big Major Cay, onderdeel van de Bahama’s, woont een groep
zwemmende varkens. Regelmatig begeven zij zich in zee
om naar passerende bootjes
te zwemmen, in de hoop op
een lekker hapje.
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Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk

De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden brengt
heel veel emotie met zich mee. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare
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 nabestaanden.
Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op de te
maken uitvaartkosten.
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenvergoeding. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te melden.
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of informatie over bijverzekeren
kunt u contact opnemen met;
●
●
●
●

mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 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
26

***SNERT-WEEKEND bij “De Herberg”***
Echt winter lijkt het niet te worden, maar een lekker kopje huisgemaakte
snert gaat er vast wel in!
In het weekend van 29 februari en 1 maart staat op beide
dagen rond lunchtijd de snert pruttelend op u en jou te
wachten. Het is een specialiteit, maar er kan natuurlijk ook
gekozen worden van de lunchkaart!
Graach oant sjen by ûs “snert-wykein”!

Wij Gaan verhuizen!!
Na bijna 28 jaar gewoond te hebben aan de
compagnonsweg gaan we weer terug naar het dorp.

2 maart verhuizen we tijdelijk naar de Fenne 25 en
vanaf 1 mei naar ons nieuwe stekje aan de
P.W. Janssenweg 6
Vriendelijke groeten Pieter en Annie Bouma.

Beste Waskemeerders,
Op de volgende pagina staat een mooie kleurplaat ter gelegenheid van het
40 jarig bestaan van de Waskemare, onze dorpskrant.
Deze is bedoeld voor alle kinderen in Waskemeer van de basisschool leeftijd. Bij inleveren van deze kleurplaat voorzien van de naam en leeftijd en
adres, krijgt ieder kind een attentie.
Inleveren kan in de brievenbus bij Alie Hulleman, Kruisweg 1 of bij
Annika de Jong , Feikemaweg 12.
kleurplaat kan ingeleverd worden t/m 18 maart.
De attentie wordt later bij iedere kind thuis gebracht.
De Redactie
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Naam:
Leeftijd:
Adres:
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***Informatie avond Glasvezelcampagne
in Waskemeer***
Glasvezel voor heel Waskemeer
Goed nieuws! Na de interessepeiling van vorig jaar, is DFMopGlas nu officieel gestart met de glasvezelcampagne voor de grijze adressen
in Waskemeer. Alle bewoners die geen aanbod hebben gehad van Kabelnoord, komen in aanmerking voor het aanbod van DFMopGlas.
Door de samenwerking met Glasvezel buitenaf is het gelukt de aansluitbijdrage fors naar beneden te krijgen. Aanmelden kan alleen door minimaal
een jaarabonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders voor
internet, televisie en/of telefonie. Naast de kosten van het abonnement, betaal je een eenmalige bijdrage van €250,- voor het gebruik van het glasvezelnetwerk en de glasvezelaansluiting. Je wordt hiermee automatisch lid van de
coöperatie DFMopGlas. Heb je je in het verleden aangemeld bij DFMopGlas? Met dit aanbod vervalt de eerdere intekening. Omdat het nu een nieuw
aanbod betreft, dien je een nieuwe aanmelding te doen door een abonnement af te sluiten.
DFMopGlas vertelt hier graag alles over en organiseert daarom in maart
informatieavonden in de buurt. De avond in Waskemeer is
op dinsdag 10 maart van 19.30 tot 21.30 uur bij dorpshuis ’t Ald Leger. Zie
ook de uitnodiging die je van DFMopGlas hebt ontvangen. Kijk voor meer
informatie op www.glasvezelvoorooststellingwerf.nl.
Is het mogelijk om bovenstaand bericht in de eerstvolgende editie te plaatsen? Mochten jullie meer informatie nodig hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Hayley Faber
Projectleider
Glasvezel buitenaf
088 75 85 800 | 06 20577071
Rohofstraat 83 | Postbus 716 | 7600 AS Almelo
www.glasvezelbuitenaf.nl
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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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***Uitnodiging Reunie***
“100 jaar christelijk lager
onderwijs in Waskemeer”

Waskemeer - In 2020 bestaat het christelijk lager onderwijs in Waskemeer (tot 1954 Haulerwijk-beneden) precies
100 jaar. Sinds 1964 heet de school “CBS De
Paadwizer”. Om dit te vieren wordt er op zaterdag 16 mei 2020 een reünie gehouden. De reünie is van 10 uur tot 17.00 uur. Op zondag 17
mei om 11 uur staat een kerkdienst gepland.

Alle (oud)leerlingen, (oud)onderwijzers en andere
personeelsleden zijn van harte welkom. De organisatie is al sinds april dit jaar bezig om alle voorbereidingen te treffen rondom deze feestelijke dag. De reünie wordt gehouden in dorpshuis ’t Âld Leger
in Waskemeer. Ook de huidige Paadwizer en het voormalig schoolgebouw
aan de P.W. Janssenweg openen deze dag de deuren. Hier zullen ook de
nodige activiteiten zijn. Op zondag 17 mei is er om 11 uur een kerkdienst in
dorpshuis 't Âld Leger in Waskemeer. De kerkdienst is onder leiding van
Jaap Kuperus (oud-leerkracht en directeur). Hier is iedereen van harte welkom.
De precieze inhoud van deze dag blijft nog een beetje een verrassing, maar
het zal zeker een gezellige dag worden. Met tijd voor hereniging met oude
klasgenoten en leraren, gezellig bijkletsen en natuurlijk het bekijken van oude foto's. De organisatie zorgt voor koffie, thee, een hapje en drankje en een
lekkere lunch. De kosten bij aanmelding bedragen 25 euro per persoon, dit is
inclusief consumpties en lunch.
Gezocht: foto's van vroeger
Heeft u thuis nog oude foto's liggen? Deze ontvangt de
organisatie graag. U kunt ze mailen naar
reunie20waskemeer@gmail.com. U kunt via dit
e-mailadres ook vragen hoe u ze op een andere manier
kunt versturen.
Heeft u interesse?
U kunt zich tot 1 april 2020 aanmelden via
reunie20waskemeer@gmail.com. Vermeldt
uw voor- en achternaam en geboortedatum.
Verdere info volgt via de e-mail na opgave.

Houdt ook de Facebookpagina in de gaten voor
de laatste nieuwtjes.
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Hallo Puzzelaars,
Dit keer een Kruiswoord puzzel, de
antwoorden zijn te vinden in de Waskemare.
De cijfers rechts onderin, vormen de zin onderaan de puzzel.
Let op!! Bewaar het onderstreepte woord om later een zin te vormen.. Succes!!

--- -- ----- ---

-- --------37
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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
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**De bibliotheek komt naar u toe**
De bibliotheek is voor iedereen. Als het niet lukt om naar de
bibliotheek te komen komt de bibliotheek naar de mensen.
Voor wie slecht ter been is en daardoor moeilijk naar de
bibliotheek kan komen, is er BIBLIOTHEEK AAN HUIS.
De bibliotheek beschikt over een groep vrijwilligers die hiervoor ingezet kunnen worden. De vrijwilliger komt thuis en
bespreekt welke boeken graag gelezen worden. Na afspraak brengt hij/zij de boeken thuis en haalt de boeken
weer op.
Er is genoeg keuze, er kunnen tegelijkertijd tien boeken,
tijdschriften, muziek, films en cd-roms geleend worden.
Voor slechtziende lezers zijn er boeken in grote letterdruk. Ook kunnen er
luisterboeken geleend worden.

Om gebruik te kunnen maken van BIBLIOTHEEK AAN HUIS zijn of worden
deelnemers lid van de bibliotheek.
Het halen en brengen van boeken is geheel gratis.
Interesse? Neem contact op met de bibliotheek via 0516-512075 of
bibliotheekoosterwolde@bzof.nl. U kunt ook langskomen in de bibliotheek
van Oosterwolde, Haulerwijk of Appelscha.

***Opbrengst collecte Hersenstichting***
Van 27 Januari tot 01 Februari hield de Hersenstichting de jaarlijkse collecteweek.
De Hersenstichting gebruikt dit geld voor onderzoeken naar aandoeningen
aan de hersenen.
Zo kunnen mensen met een hersenaandoening een betere toekomst krijgen.
De opbrengst in Waskemeer was dit jaar €381.80 .
Daar wil ik u allen, namens de Hersenstichting, hartelijk voor bedanken.
Verder wil ik namens de Hersenstichting de collectanten hartelijk bedanken voor hun belangeloze inzet! Want zonder hen kunnen we niet!!
Organisator van de Hersenstichting in Waskemeer:
Corrie de Vries
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**Tips als je (over)last hebt
van je buren:**
●

Krop je gevoelens van ergernis, frustratie en woede niet
zolang op totdat de bom barst op een verkeerd moment.
Dan bestaat de kans dat je de buren niet meer kan zien
of luchten of ze de huid vol scheldt.

●

Bel niet aan op het moment dat het je hoog zit, maar ga naar je buren
wanneer je bent afgekoeld en je denkt dat het voor je buren een geschikt moment zal zijn.

●

Bedenk eerst wat je wil vertellen. Dit gaat over waar je precies last van
hebt en vooral ook over de gevolgen die de situatie voor jou
heeft. Bijvoorbeeld dat je niet goed meer slaapt, je nerveus voelt of je
niet meer kunt concentreren. Door te vertellen wat er zo lastig is voor
jou, kunnen je buren jou beter begrijpen en dat maakt de kans groter
dat ze begrip tonen en bereid zijn naar je te luisteren.

●

Bel aan en blijf rustig. Vertel dat je graag wilt praten over een kwestie
en vraag wanneer dat binnenkort kan, op een moment dat jullie allebei
de tijd en rust hebben voor dat gesprek.

●

Luister ook naar hun kant van het verhaal, hoe moeilijk dit ook kan
zijn. Neem serieus wat ze vertellen. Een ander kan de situatie nu eenmaal heel anders beleven en andere zorgen en behoeften hebben dan
je zelf.

●

Blijf niet hangen in wie de schuld is of wie gelijk heeft. Zoek samen
naar mogelijke oplossingen, manieren om de situatie voor jullie allebei te verbeteren.

●

Kom niet meteen zelf met ‘de beste’ oplossing. Laat de ander er ook
even over nadenken. Dat geeft hem of haar de ruimte om zelf met een
oplossing te komen.

●

Maak duidelijke afspraken met elkaar. Lukt het niet meteen, stel dan
voor om er allebei over na te denken en binnenkort opnieuw met elkaar te praten. Spreek meteen een tijdstip daarvoor af.

●

Wat ook het resultaat van je gesprek is: blijf rustig en zeg vriendelijk
gedag.

●

Kom je er samen niet uit, laat de ergernis dan niet verder oplopen en neem contact op met Buurtbemiddeling:
buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 06 54350855.
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***verslag: 100 jarig
jubileum Christelijk
lager Onderwijs***
Wat een feest is het op
donderdag 30 januari 2020 op
CBS de Paadwizer in
Waskemeer. Die dag was het
precies 100 jaar geleden dat de
christelijke lagere school in
Beneden-Haulerwijk feestelijk
werd geopend. ‘s Ochtends is
de officiële feestelijke vieren
van dit 100-jarig jubileum. De
leerlingen, de leerkrachten en
verschillende genodigden zijn
erbij. Wethouder Fimke Hijlkema is aanwezig en mag namens de gemeente
Ooststellingwerf een prachtig cadeau aan de school overhandigen. Eregast
op deze ochtend is dhr. Menno Oosterhof, zoon van de eerste hoofdmeester
van de christelijke lagere school. Bijzonder dat hij er op dit 100-jarig jubileum
bij kan zijn. Na de toespraken is het tijd voor een muzikaal intermezzo. De
leerlingen van CBS de Paadwizer zingen uit volle borst het zelfgeschreven
Paadwizerlied. Ze worden daarbij op de gitaar begeleid door Jaap Louwes.
Prachtig om naar te kijken en te luisteren!!
Hierna mag dhr. Menno
Oosterhof samen met de
jongste en oudste leerling van
de school het jubileum-cadeau
uitpakken. Vol verwachting
wordt er door iedereen
gekeken, wat zal er toch in dit
pakje zitten?? Een prachtige
zelfgemaakte jubileum-vlag,
waar het logo van de school en
alle handjes van de kinderen
en leerkrachten op geschilderd
zijn. De vlag wordt gehesen en
wappert mooi in de wind. Na dit moment is het tijd voor koffie en taart voor
iedereen!
;s middags vindt de Fancyfair plaats in de school. Een boeken– spelletjes en
speelgoedmarkt en verschillende ‘oudhollandse’- activiteiten en lekkernijen.
Tussen 15.30 en 18.30 was het gezellig druk in de school. Er zijn weer heel
veel boeken, spelletjes en speelgoed van eigenaren gewisseld. Met name de
loterij en het draaiend rad doen het altijd goed, maar ook de heerlijke soep,
broodjes en zelfgemaakte taarten vinden gretig aftrek. Na afloop wordt de
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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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opbrengst geteld: ruim
€1100,- is er bij elkaar
gebracht. Dit bedrag zal
verdeeld worden over
verschillende goede doelen.
Kortom een fantastische dag
waarop we een heel mooi en
bijzonder feest hebben
gevierd. Mede mogelijk
gemaakt door alle
vrijwilligers, sponsoren en
niet te vergeten het team en
de leerlingen van CBS De
Paadwizer.. Hartelijk dank aan allen die er samen met ons een onvergetelijke
dag van hebben gemaakt. Op naar de volgende 100 jaar!

***Koningsdag 27 April 2020***
‘s Middags
Wat:

Tijd:
Wie:
Waar:

Voetbaltoernooi(jeugd)& Volleybaltoernooi.
Ter plaatse teams opgeven.
13.30-18.00
Jong & oud.
Dorpshuis ‘t Ald leger Waskemeer.

‘s Avonds
Wat:

Tijd:
Wie:
Waar:
Kosten:

Puzzelfietstocht, 20km omgeving Waskemeer.
Nadien gezellig nazitten.
Starten vanaf 18.30 tot 19.00 uur.
Jong & oud.
Dorpshuis ‘t Ald leger Waskemeer.
Volwassene: €2,Kind: €1,-

Kopij het liefst op e-mail in word en Arial 10.5 naar:

waskemare@gmail.com

Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris
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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
Zoete stoofpot met kippendij
Benodigdheden voor 2 personen:







5 gr. Paprika poeder
Zout en Peper na behoefte
250 gr. Kipdijfilet
1 Ui
3 rode punt paprika
120 gr. Zilvervliesrijst

Bereiding:

•

Kruid de kippendijen met zout, peper en Paprikapoeder, bak deze in
wat olie aan

•

Snijd ondertussen ui en punt paprika in grove stukken en voeg dit bij
de bruingebraden kippendijen.

•

Laat het een half uurtje pruttelen

•

Serveren met zilvervliesrijst.

Eet smakelijk
Vriendelijke groet,
Janke Haanstra
Bij deze geef ik de Pollepel door aan Bea van Houten
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Herfstweer
dikke grijze wolken
een paraplu dubbel geknakt
een afgebroken tak van een boom
die op de grond smakt
een grote waterplas door regen
midden op de straat
alle putten overstromen
omdat het maar niet stopt met regenen gaat
enkele mensen die kijken uit hun raam

ze laten een diepe zucht
bij het zien van bladeren en papiertjes
die vrolijk vliegen in de lucht
de pannen van het dak
ze vliegen ook in het rond

een schuttingspaal die afbreekt
op de plek waar die vastzit in de grond

maar wees allen gerust
er is niks ernstigs aan de hand
geen oorlog of wat dan ook
maar het herfstweer dendert weer door het land
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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

