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Beste lezers,
Voor u ligt weer een nieuwe Waskemare, de eerste van dit jaar. Allemaal
namens de redactie nog de beste wensen voor 2020! De Waskemare is ook
deze maand weer gevuld met de bekende rubrieken en nieuwe artikelen en
aankondigingen van evenementen in Waskemeer en omgeving. Een aantal
adverteerders ziet u niet meer terug in de dorpskrant. Wij zijn op zoek naar
nieuwe adverteerders zodat we de Waskemare kunnen blijven uitbrengen.
Wij zijn blij met alle bijdragen die we aangeleverd krijgen uit het dorp. Wij
hopen ook het komende jaar weer vele verhalen van u te ontvangen.
Hoewel de winter al begonnen is merken we daar nog weinig van. Het is
weer erg zacht voor de tijd van het jaar en de warmterecords worden keer op
keer gebroken. Het ziet er niet naar uit dat we binnenkort nog winters weer
zullen krijgen. Maar de winter is nog niet voorbij……... en wat voor weer het
ook is, het is altijd goed weer om de Waskemare te lezen!
Veel leesplezier!
Jan van Bergen
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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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Februari:
1
VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend live muziek
4
Fysiotherapie in de ochtend
Toneel
6
Klaverjassen
Toneel
7
Open café “Valentijn”
8
Generale toneel uitvoering
Buurtvereniging ‘t Futenein
10
DES
11
Fysiotherapie in de ochtend
Toneel
13
Klaverjassen
Toneel
14
Toneel uitvoering
15
VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend live muziek
Toneel uitvoering
18
Fysiotherapie in de ochtend
Toneel
20
Klaverjassen
Toneel
21
Toneel uitvoering
22
Toneel uitvoering
25
Fysiotherapie in de ochtend
26
Woensdagmorgen vanaf 9.30 ouderensoos met peuters
27
Klaverjassen
Alvast in de agenda noteren:
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
LET OP: vrijdagmiddag 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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***Yes de verbouwing is
achter de rug!***
Graag nodigen wij jullie uit om een kijkje te
nemen.
U bent daarom welkom om het glas samen
met ons te heffen op
vrijdag 13 maart tussen 17.00-21.00 uur.
Door vele vrijwilligers is de laatste maanden enorm veel werk verzet.
Onze dank is groot!! Wat een inzet van een ieder.
We willen in het bijzonder de volgende personen bedanken:
Tseard Haites die de tekening heeft gemaakt.
Gerrit van der Wal, alle schilderwerkzaamheden zijn door hem uitgevoerd.
Pier de Vos grondlegger van de koelcel waar elke horecagelegenheid jaloers
op mag zijn.
Jan zandberg, Samme Haaisma en Jan Heida de
vakmannen die de hele indeling neergezet hebben.
Rinze Sikma en Jeroen Haverman die hebben gezorgd voor alle elektriciteit in alle ruimtes
incl. koelcel.
Wytze Visser als coördinator en Dirk Oosten als
vloerenspecialist!!
Daarnaast heeft zich nog een grote groep vrijwilligers ingezet. Klasse!!
We zijn super trots op het resultaat en willen dat graag laten zien.
Graag tot ziens.
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***Aan alle ouderen van Waskemeer
en omstreken***
Toneelvereniging de Wâldploech is weer druk bezig met het instuderen van
het stuk “De blost fân Bûtenpost”
De data voor de uitvoering zijn inmiddels vastgesteld op 14, 15, 21 en 22
februari 2020.
De generale repetitie staat gepland op zaterdagmiddag 8 februari 2020,
aanvang 14.00 uur.
Durft u niet meer 's avonds alleen over straat, wordt een avond met 200
bezoekers u te veel en had u toch graag een uitvoering van
de Wâldploech bij willen wonen?, dan is dit uw kans!
Bezoek samen met een aantal bewoners van Sinnehiem en
de ouderen soos van Wijnjewoude de generale repetitie op:
Zaterdagmiddag 8 februari 2020, aanvang 14.00 uur
in het atrium van het Ljudger te Waskemeer.
Heeft u geen vervoer, bel dan gerust met het bestuurslid
Tinie van der Meer telefoonnummer 06 54 98 64 91.

***Collecte week Hersenstichting
in Waskemeer***
De Hersenstichting houdt dit jaar van maandag 27-01-2020 t/m
zaterdag 01-02-2020 de jaarlijkse collecteweek, en voor de 4e keer in Waskemeer.
Een op de Vier mensen heeft een Hersenaandoening.
En een hersenaandoening zet je leven op zijn kop!
Of het nu gaat om een Hersenbloeding, Alzheimer, Depressie, Hersentumor, Huntington, Parkinson, Hersenkneuzing,
Multiple Sclerose etc., onderzoek is hard nodig.
Met elkaar willen we de mensen met een hersenaandoening
een betere toekomst geven.
Door te geven aan de collectant van de Hersenstichting helpt
u iedereen die kampt met de gevolgen van een hersenaandoening.
Organisator van de Hersenstichting in Waskemeer:
Corrie de Vries
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Beste adverteerder:
Ook deze ruimte is
nog beschikbaar!
Neem contact op met de
redactie.
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***Inloopkwartiertje plaatselijk
belang DES***
Vanaf januari start plaatselijk belang DES met een inloopkwartiertje bij de vergaderingen. Vanaf 20.00 uur tot 20.15
uur mag iedereen komen binnenwandelen.

Heb je:
• Vragen over bepaald gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld maaien, strooien of veiligheid?
• Een idee voor verandering in het dorp bijvoorbeeld een nieuw bankje,
informatiebord of meer groen?
• Hulp nodig bij een bepaalde kwestie bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag of het opzetten van een nieuw initiatief?

• andere vragen?
Loop dan eens binnen!
We proberen dit in dit seizoen eens uit, om te kijken of mensen hier behoefte aan hebben. Na dit
seizoen beslissen we of we ermee doorgaan.
We vergaderen in 2020 op de volgende data:
•
•
•
•

10 februari
6 april
11 mei
8 juni

In maart hebben we ledenvergadering, dan is er geen inloopkwartiertje.
Je hoeft geen lid te zijn van plaatselijk belang om langs te komen. Je hoeft je
ook niet aan te melden, maar het is wel handig. Zo kunnen we ons beter
voorbereiden. Dat kan via des.waskemeer@gmail.com. Via dat e-mailadres
kun je ook vragen stellen.
Graag tot ziens!
Namens plaatselijk belang DES,
Gerbert ten Hoor, Douwina Geertsma, Gerjan den Hartogh en Sumitra Otter
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste dorpsgenoten,
Via deze weg willen we als vereniging alle dorpsgenoten een
gelukkig en sportief 2020 wensen! Ondanks het feit dat het de
afgelopen weken winterstop was en de veldcompetitie daardoor stil heeft gelegen, was er toch genoeg te doen voor de
meeste spelers. Enkele teams gingen namelijk de zaal in. De oudste jeugd
deed mee aan het KNVB kersttoernooi en het boardingtoernooi in sportcentrum De Hullen in Roden. Zowel Dames 1 als Heren 1 waren actief in Leek
op het Leekster voetbalgala. Met ruim
60 deelnemende teams uit Noord Nederland is dit één van de grotere zaaltoernooien uit de regio. Eind januari
staan alweer de eerste competitiewedstrijden op het veld gepland. Heren 1
begint gelijk met een kraker, want op
25 januari staat de derby tegen Haulerwijk gepland. Op sportpark De Hichte in Haulerwijk zal de bal om 14:30
gaan rollen. We hopen natuurlijk op
veel supporters die de ploeg komen
ondersteunen!
Feestelijke seizoensafsluiting kabouters & JO9
Vrijdag 13 december stond de laatste training op het programma voor de
kabouters en de JO9. Waar de kabouters de warmte van de zaal opzochten
trainden de bikkels van de JO9 buiten op het trainingsveld. Bij de kabouters
stond een onderlinge partij tussen de trainers en de spelers op het programma. In de eerste wedstrijd trokken de leiders nog nipt aan het langste eind
met 8-7, maar in ronde 2 waren de kabouters de technische staf de baas en
wonnen overtuigend met
6-4! Hierdoor konden de
kabouters het seizoen
met een goed gevoel
afsluiten. Na afloop kregen de spelers uit handen van opperkabouters
Sinne Jonkman, Emma
Russchen en Joost van
Burgsteden een kerstkaart en om nog meer in
de kerstsfeer te komen
ontbrak ook de kerstmuts
niet.
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De avond was hiermee nog niet ten einde gekomen, want de kabouterstoet
verplaatste zich naar de kantine. Ook de spelers van de JO9 sloten zich aan
bij het gezelschap. Voor iedereen stonden de schalen met patat en frikandellen al te wachten, waardoor de spelers konden aanvallen! Ook ranja en warme chocolademelk ontbrak hierbij niet. Nadat de buikjes gevuld waren ontstond er nog een afterparty in de kantine. DJ’s Isa en Nelson zorgden ervoor
dat de voetjes van de vloer gingen met een gevarieerd muziekaanbod. Van
Wham tot Snollebollekes en van Old Town Road tot Snelle met zijn hit Reünie, alles kwam uit de speakers. Met de discolichten aan maakten de spelers en de aanwezige ouders er een groot feest van! Hierna kwam de avond
ten einde, waarmee ook het najaarsseizoen van 2019 afgesloten werd. Zowel de kabouters als de JO9 kunnen terugkijken op een geslaagde eerste
seizoenshelft. Beide teams hebben mooie wedstrijden achter de rug en het
publiek vermaakt met passie, mooie acties en natuurlijk fraaie doelpunten!
Na een welverdiende winterstop mogen de teams eind februari weer hun opwachting maken op de velden. De spelers zullen tegen die tijd weer staan te
trappelen om de wei in te gaan!
Jaarlijkse voetbalgala wederom geslaagd
Zaterdag 14 december stond zoals vanouds het jaarlijkse voetbalgala van
onze vereniging op het programma. Doordat de grote zaal in het dorpshuis
momenteel verbouwd wordt, vond het gala ditmaal plaats in de kantine. Ondanks de andere setting werd de avond traditiegetrouw gepresenteerd door
de vertrouwde en altijd enthousiaste showhost Roelof
Reinders. Met de nodige anekdotes en humor loodste hij de
aanwezige leden, sponsoren,
vrijwilligers en andere belangstellenden door de avond.
Hoogtepunt van de avond
vormde natuurlijk de uitreiking
van de prijzen. De voorgaande
weken kon er gestemd worden
in vier categorieën, wat massaal gedaan is. Tussendoor
hadden de dames als verrassing het jubileum shirt van de
KNVB, welke onlangs was geruild met een wedstrijdshirt, ingelijst aan voorzitter Johan Keuning overhandigd. In de categorie team van het jaar wist Dames 1 er met de prijs vandoor te gaan. De categorieën speler en speelster
van het jaar waren een familieonderonsje, want Irma Visser kreeg de meeste
stemmen in de categorie speelster van het jaar, terwijl haar broer Sander
gekroond werd tot speler van het jaar. Vooraf hadden de overige genomineerden in de categorie speler van het jaar (Regillio Holder en Bouwe Veenstra) al uitgesproken dat wat hen betreft Sander de meeste aanspraak op de
prijs zou maken in verband met zijn snelle en goede ontwikkeling binnen het
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eerste. Ook de stemmers thuis gingen hier dus voorafgaand aan de avond in
mee. Tot slot werd Emma Russchen in haar debuutjaar als coach van de
kabouters direct verkozen tot trainer van het jaar. Voor diegenen die net buiten de boot vielen in de verkiezingen was er toch nog de gelegenheid om
met een prijs aan de haal te gaan, want de jaarlijkse grote verloting kon natuurlijk niet ontbreken. Enkele sponsoren hadden hiervoor artikelen beschikbaar gesteld, wat resulteerde in een divers prijzenaanbod, waaronder een
dinerbon bij Hotel en Restaurant De Stripe, waardebonnen van Hair & Beauty, maar ook materialen van Mand & Deco, Auto en Bandenbedrijf Jonkman
en Bezorgbakker Stoker. Door de afwezigheid van zijn vaste assistent Jan de
Groot werd Roelof Reinders ditmaal ondersteund door Gijs Vonk, die zijn rol
met verve vervulde. Na afloop van de verloting werd het publiek bedankt voor
hun aanwezigheid, waarna het tot in de late uurtjes gezellig bleef in de kantine.
Team uitgelicht: JO11
Nadat in de vorige Waskemare de JO9 aan u is voorgesteld is het ditmaal de
beurt aan de JO11. Het team staat onder de bezielende begeleiding van Tomar Peeters en Oene Bouma. Dit duo is aardig door de wol geverfd en bezit
veel ervaring die ze graag met hun spelers delen. De spelers kunnen terugkijken op een goede eerste seizoenshelft. In een zware competitie werd uiteindelijk een keurige 6de plaats behaald in de middenmoot. Het publiek
kreeg leuke en spannende wedstrijden voorgeschoteld en kon genieten van
fraaie dribbels, schitterende doelpunten en mooie acties. Beide coaches kijken daarom tevreden terug op het afgelopen seizoen. Alle ingrediënten zijn
dan ook aanwezig om ook van het voetbaljaargang 2020 een groot succes te
maken!
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***Fancy fair op donderdag
30 januari***
We lichte alvast een tipje van de sluier.
De Fancy fair is van 15.30 tot 18.30. Er zulen speelgoed,
spelletjes en boeken te koop aangeboden worden.
Daarnaast zijn er nog verschillende activiteiten te doen.

Gevraagd:
Heeft u nog speelgoed, spelletjes en boeken die in
goede staat verkeren en nog een ronde mee kunnen?
Vanaf 20 januari kunt u de spullen inleveren op school!
Daarnaast zijn we ook op zoek naar prijzen
voor o.a. de loterij en het rad van avontuur.
Heeft u nog iets leuks liggen of kent nu
iemand die een prijs kan/wil sponsoren?
Ook dit ontvangen we graag!
En natuurlijk zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tijdens de
Fancy fair.
Opgegeven om te helpen kan bij juf Wietske via de mail:
w.houten@tjongerwerven.nl of bij de leden van de
activiteitencommissie: Willem Hut, Marjan Stoker, Sybrigje ten Hoor en
Aukje Baron.

***Nieuwjaarsborrel buurtvereniging
Het Heideblomke***
Op Zondag 5 januari hield buurtvereniging Het Heideblomke haar gebruikelijke nieuwjaarsborrel op de Schansdijk.
Met een hapje en een drankje hebben we met veel
buurtgenoten bijgekletst. Het was weer heel gezellig.
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn ,maar hopelijk
zien we elkaar weer op een van de volgende activiteiten van de vereniging.
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***Kerstlunch 18 december
in het “Ald Leger”***
Alle senioren in ons dorp kregen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.
Een mooie groep had zich hiervoor aangemeld.
En het was goed voor elkaar.

Leerlingen van de Paadwizer groep 6-7-8 fungeerden als tafel dame/heer die
alles tot in de puntjes verzorgden.
Vooraf soep met daarna een persoonlijk gemaakt broodje waarvan we zelf
de opmaak mochten bedenken. Daarna een broodje kroket wat er bij een
ieder inging als koek. Verder nog meerdere soorten brood en wat je maar
wilde drinken.
Een fijne middag zo met elkaar.

Jannie, Sieta en alle verdere helpers reuze bedankt namens alle
aanwezigen.
De volgende activiteit, de “Verlate nieuwjaarsborrel “is gepland op 29 jan .
om 14:00 uur. U bent van harte welkom.
Johannes & Martha Stoker

Afvalkalender Waskemeer Februari 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
11,25
11,25
11,25

Bak Datum
grijs 04,18
grijs 05,19
grijs 04,18

Bak
groen
groen
groen

28 Februari
06 Februari
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Januari
2020

Schoolnieuws

Toetsweken

In de maand januari staan de Cito-toetsen weer centraal. Deze toetsen worden twee keer per jaar gemaakt, in januari en in juni, door alle leerlingen op
school. Door onder andere naar deze toetsresultaten te kijken evalueren we
ons onderwijsaanbod van het afgelopen half jaar. Waar nodig stellen we het
aanbod voor het komende half jaar bij, zodat de stof zo optimaal mogelijk
aansluit bij de ontwikkeling van onze kinderen. Daarnaast kunnen we de resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde en de inspectienorm.

Schaaklessen

Groep 6 t/m 8 volgt momenteel weer schaaklessen
bij ons op school. Een aantal kinderen heeft zich
opgegeven voor deelname aan het Heite Schoolschaaktoernooi dat zal plaatsvinden op zaterdag 8
februari in het Linde College te Wolvega.

Voorleeswedstrijd

Enige tijd geleden hebben wij een schoolronde
georganiseerd in het kader van de Nationale Voorleeswedstrijd. Laura gaat
verder in de regionale rondes.
De Bibliotheken in Zuidoost Fryslân organiseren per gemeente de voorrondes. Van elke gemeente (Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf)
gaat er uiteindelijk 1 deelnemer door naar de provinciale finale.
Laura zal op 3 februari deelnemen aan de gemeentelijke voorronde. Wij
wensen Laura heel veel succes op 3 februari!

23

24

***Dier van de maand***
De Koe
Wist je dat?
Een koe wel 60 kilo voer per dag
eet; 20 kilo (kuil) mais, 30 kilo (kuil) gras en ongeveer 8 kilo
krachtvoer,
Veel water?
Een koe kan wel 100 liter water
per dag drinken,

Wist je dat?
Een koe in de stal gemiddeld 2 uur per
dag besteedt aan eten en drinken,
Een goed gebit.
Een koe heeft in haar onderkaak 12 kiezen en 8 snijtanden en in haar bovenkaak heeft ze alleen 12 kiezen, en geen
snijtanden,

Wist je dat?
Een koe 4 magen heeft: de
pens, de lebmaag, de netmaag
en de boekmaag.
Deze hebben allemaal een
andere functie
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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
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***Correctie: Walking Dinner***
In de vorige waskemare stond een foutieve datum voor de walking
dinner. Er stond 29 januari, maar dat moet 31 januari zijn.
Bijdeze nogmaals de 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
meerdere kleine gerechten. Een lopend buffet waar eten en wandelen
gecombineerd 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
diner.
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
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Decembermaand in
Woord en beeld.
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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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**Cursus: Vogels herkennen rondom Bakkeveen**
Cursusleider: Sjouke Scholten,
bestuurslid van de Natuerferiening Bakkefean,
medewerker bij SOVON vogelonderzoek Nederland.
Wat doet SOVON?
Landelijke tellingen vormen de basis voor natuurbeheer, beleid en onderzoek
vogels. SOVON organiseert het hele jaar door vogeltellingen. SOVON is een
vereniging van vogeltellers.
Sjouke doet veel tellingen ook rondom Bakkeveen, daarom kwamen we op
het idee een avond te organiseren over de stand van vogels rondom
Bakkeveen en over vogels herkennen.
Het lijkt een interessante avond te worden! Ben je geïnteresseerd welke
vogels er zoal rondom Bakkeveen te vinden zijn en hoe herken je deze
vogels? geef je dan op!
Wanneer:
Waar:
Tijd:

Kosten:
Opgave:

donderdag 13 februari 2020
Dúnhoeke, Mjumsterwei 16 Bakkeveen
19.30-22.00 uur.
20.30-20.45 pauze met koffie/thee
leden gratis
niet leden 3 euro
per mail: eamderoo@hotmail.com
of telefonisch: 0516-541400

We zien jullie graag op 13 februari 2020!
Natuerferiening Bakkefean e.o.

35

36

Beste Puzzelaars van de Waskemare,

In verband met ons 40 jarig bestaan, hebben we iets leuks
bedacht: Er komt elke maand een wedstrijd puzzel in de waskemare.
Daarvan moeten jullie het onderstreepte woord onthouden, en dan aan
het eind van het jaar vormen deze woorden een zin. Maar deze staan
wel door elkaar en aan jullie de taak om van deze woorden een goede
zin te maken.
De goede zin kunnen jullie dan einde van het jaar mailen naar
waskemare@gmail.com
Wie de goede zin in stuurt kan dan een prijsje winnen.
Succes en veel Plezier!!
Namens de redactie,
Annika de Jong

--

Het antwoord van de vorige puzzel was:
Fijne feestdagen en een goed uiteinde

--------- --------- ----- ---- 37
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**Vanaf 1 februari 2020 werkt de
gemeente Ooststellingwerf in
de middag op afspraak.**
Komt u langs? Maak dan een afspraak via telefoon of website.
Dan zitten wij voor u klaar en bent u snel aan de beurt.
U kunt in de ochtend zonder afspraak in het gemeentehuis terecht. Ook op
donderdagavond hoeft u geen afspraak te maken.
Waarom gaan we in de middag op afspraak werken?
U hoeft niet te wachten en bent snel aan de beurt. Medewerkers hebben
voldoende tijd voor uw aanvraag, weten hoe laat u komt en waarvoor. Uw
aanvraag verloopt daardoor vlotter. Met het langskomen op afspraak kunnen
we de personele bezetting afstemmen op het aantal gemaakte afspraken.
Wij blijven in de middag ook telefonisch bereikbaar.

Wij helpen u graag verder.
Een afspraak maken werkt heel eenvoudig.
1.

Maak een afspraak.
Ga naar www.ooststellingwerk.nl/afspraakmaken of zoek op de
website naar het product waar u een afspraak voor wilt maken en kies
voor ‘maakt een afspraak’.
Belt u liever voor een afspraak? Bel dan: 14 0516

2.

Kies een activiteit.
Dit is het product of de dienst waar u een afspraak voor wilt maken. Bij
aantal kunt u aangeven hoeveel u van deze producten wilt. Handig als
u bijvoorbeeld voor het hele gezin identiteitskaarten aanvraagt.

3.

Kies een datum en tijdstip.

4.

Vul uw contactgegevens in.

5.

Bevestig uw afspraak.
In uw mailbox ontvangt u een afspraakbevestiging.

6.

Zet de afspraak meteen in uw agenda.
Dan vergeet u het niet. Een aantal dagen van tevoren ontvangt u van
ons ook nog een herinnering via de mail. Kijk ook nog even wat u mee
moet nemen. Kunt u toch niet? Wijzig of annuleer uw afspraak dan.
Dat kan via een link in de afspraakbevestiging. U kunt ook op de dag
zelf nog een afspraak maken als er nog ruimte vrij si, via de website of
telefonisch. Bel de gemeente als het spoed heeft en niet echt langer
kan wachten. Dan kijken we naar de mogelijkheden.
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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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***Toanielselskip De Waldploech út
Waskemar spilet dit jier it stik ***
“De blost fân Bûtenpost”
It ferhaal giet oer in blost fan in fint, dy’t mient dat hy alles is en noch nea in
slach ferlern hat.
Ruurd Koopmans seit dat hy kampioen yn boksen is, mar foar it kampioenskip ligen en bedrigen komt hy earder yn oanmerking.
Syn sweager Ingelbert sjocht mar bot tsjin him op. Ingelbert is in suertsje
sûnder kont yn de broek, hy hat yn syn houlik de moedfearren allang hingje
litten. Hy hat dan ek neat yn te bringen by Alberta, in bekstik dy’t de mûle
altyd oant de earen ta iepen hat.
Wannear Ruurd Ingelbert yn betrouwen nimt en syn geheim ferklapt gean ek
Ingelbert de eagen iepen. En ien gek makket mear gekken. It libben kin sa'n
stik moaier wêze nei al harren snoade plannen, temear omt
Ruurd syn suske de beide mannen stipet. Sy docht sich foar as dat se net sa
tûk is, mar it docht bliken dat sy it brein efter al dy leagens en efterklap is.
Mar soenen de mannen dit wol foarelkoar bokse sûnder dat der echte klappen falle?
Soenen se wol genôch rekken hâlde mei harren tsjinstanders. Skoanmem
Gryt is gjin swiergewicht mar wol in gefaar.
Har sprekwurden slagge mannichien knock-out. As komt it gefaar miskien
wol út in oare hoeke? Al mei al wurdt dit in spannende wedstriid wêrt úteinlik
it publyk de grutste winner wurde sil.
De spyldatums binne:
freed 14, sneon 15, freed 21 en sneon 22 febrewaris 2020
Wy begjinne fan ôf 20.00 oere.
Sneon 15 en 22 febrewaris hawwe wy live muzyk.
De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshûs “It âld leger” te Waskemar.
Kaarten binne te keap fan ôf 6 febrewaris ôf, tusken 17.00 en 19.30 oere.
By fam. Sikkema, Wijndelsweg 6, Waskemar.
Tel 0516 421273.
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***De Herberg opent haar deuren
op 1 Februari***
Goede voornemens; we hebben elkaar vast weer gevraagd of we ze hebben voor het nieuwe jaar en wat dat dan is. Soms lukt het met voornemens en soms stel je ze wat bij.
Ons voornemen om de Herberg te openen gaat in
ieder geval gebeuren op 1 februari, dan zal bij de
Herberg om 10.00 uur voor het eerst de vlag wapperen! We willen op deze feestelijke dag graag
verschillende soorten alcoholvrije wijn laten proeven om zo te weten te komen wat het beste in de
smaak valt.
Wanneer het lukt met de bezetting zijn er dagelijks (behalve op maandag)
van 10.00-17.00 uur ‘herbergiers’ die zorgen dat de kachel lekker brandt
en dat ‘een bakje’ gauw vers gezet is. Naar keuze met huisgemaakt lekkers.
Zoals eerder genoemd, hangt de vlag uit wanneer de Herberg open is.
Het kan zijn dat dit niet zo is (bijvoorbeeld ’s avonds), maar er toch ’actie’
is. Dan is er waarschijnlijk een besloten groep of een activiteit waar men
zich voor aan kan melden.
Over de activiteiten is op dit moment nog niet echt iets bekend, ons voornemen is hier zeker de komende maanden op terug te komen. Wel houden Andries en Ieke van een spelletje, zij zullen op de dinsdag een aantal
spellen bij de hand hebben. Wie weet ontstaat zo een heuse kaart-, sjoelof rummikub competitie! Maar natuurlijk hopen we u en jullie allemaal te
treffen, wanneer je uit school even langsfietst of na een wandeling even
aansteekt om te ‘ontmoeten’.
In het kader van durf te vragen; we zijn
op zoek naar ‘thuisbakkers’ die eens per
week (of maand) een eigen specialiteit
voor bij de koffie/thee willen maken. Dan
is er al een mooie groep enthousiaste
vrijwilligers, maar aangezien vele handen nog altijd licht werk maken, kunnen
er zeker nog mensen bij. Voor of achter
de schermen, een dag (deel), alles kan.
Durf en doe in 2020, wij zien er naar uit!
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***Uitnodiging ledenvergadering
D.E.S. 2020***
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk belang Waskemeer DES
nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de ledenvergadering met buurten,
verenigingen, stichtingen en commissies op maandag 9 maart om 20.00
uur in Dorpshuis ‘t Âld leger te Waskemeer.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1.

Opening / Mededelingen

2.

Vaststellen notulen ledenvergadering 2019; deze zijn te
raadplegen via www.waskemeer.nl

3.

Financieel verslag + Verslag kascommissie

4.

Contributie 2020

5.

Bestuurswisseling
Aftredend bestuurslid niet herkiesbaar: Douwina Geertsma
Aftredend bestuurslid en wel herkiesbaar: Gerbert ten Hoor
en Sumitra Otter.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden; eventuele nieuwe
leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

6.

Vrijwilligerstekort - bijdrage door Haulewelle

7.

Vragen aan het gemeentebestuur.

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Vereniging voor plaatselijk belang Waskemeer
Door Eèndracht Sterk
Secretariaat
Leidijk 42C
8434 NC Waskemeer
Email: des.waskemeer@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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**Filmhuis Bakkeveen organiseert
Filmweekend**
Op 13, 14 en 15 maart organiseert het filmhuis een Filmweekend.
De kosten van het weekend arrangement zijn slechts €25 pp.
Hiervoor krijg je:
- 4 prachtige films,
- 4 consumptiemunten,
- een Filmhap (lekker eten tussen de 2 films op zaterdag) en natuurlijk
- veel gezelligheid met al die andere filmliefhebbers, die op dit 3e filmweekend van het Filmhuis afkomen.
Ben je voor een film verhinderd, dan mag een ander ook gebruik maken van
je toegangskaart. Je mag je toegangskaart dus eventueel delen.
Locatie: mfc Dundelle Bakkeveen
Voor opgave en/of meer info: filmhuisbakkeveen@gmail.com
De data voor de komende maandfilms zijn:
21 feb. en 17 april.

Wil je weten welke film er draait en wil je op de hoogte blijven van alle verder
informatie rond het Filmhuis, meld je dan aan voor de mailinglist:
filmhuisbakkeveen@gmail.com
Voor meer info: www.bakkeveen.nl/filmhuis

Kopij het liefst op e-mail in 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
Boerenkoolstamppot met zoete aardappel
Voor 2 personen
Ingrediënten:
●
200 g rode uien
●
215 g runderchipolataworstjes
●
2 el milde olijfolie
●
300 g gesneden boerenkool
●
450 g zoete-aardappelpuree
●
100 ml water
●
2 el piccalilly
Bereiden:



Snijd de uien in achten. Snijd de runder chipolataworst in stukjes van
ca. 2 cm. Verwarm de helft van de olie in een koekenpan en roerbak
hierin de rode ui 2 min. op middelhoog vuur. Voeg de worstjes toe aan
de ui en roerbak 6 min. mee. Verwarm ondertussen de rest van de olie
in een hapjespan op middelhoog vuur en voeg de boerenkool toe.
Roerbak 4 min. tot de boerenkool wat is geslonken



Verwarm de zoete-aardappelpuree volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Giet 100 ml water (per 2 personen) bij het uiworstmengsel. Bak nog 30 sec. mee en zet het vuur uit. Meng de boerenkool met de puree. Verdeel over de kommen. Verdeel de rode ui
en stukjes worst erover. Serveer met piccalilly.

Heb je weinig tijd of geen zin om uitgebreid te koken?
Met dit gerecht ben je in 20 Minuten klaar.
Eet Smakelijk
Groetjes Aukje Rinzema
Ik geef de pollepel door aan Janke Haanstra.
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Voorjaarsvakantie
De praktijk en apotheek zijn gesloten van
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
Houd rekening met uw medicatievoorraad.
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik
Meester Geertswei 15
9241 GJ Wijnjewoude
Tel: 0516-481250
Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl
Met vriendelijke groet
Huisartsenpraktijk Bakkeveen
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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

