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Beste dorpsgenoten,
Er was afgelopen maand weer een hoop te beleven in en rond ons dorp.
De Waldploech had vier avonden een zaal vol toeschouwers voor het kluchtige blijspel De Blost fan Butenpost,.
Natuurlijk ook altijd de volleybal en de voetbal, daarna het open cafe op vrijdag 6 maart en een paar dagen later de jaarvergadering van DES plaatselijk
belang, waar we weer veel mede Waskemeerders hebben ontmoet. Een verslagje van de vergadering volgt verderop in deze Waskemare.

Er zijn ook nogal wat mooie kleurplaten ingeleverd bij ons, waar de kinderen
die de plaat hebben ingeleverd nog iets leuks krijgen ter ere van ons 40 jarig
jubileum.
En nu na het weekend plotseling alles afgezegd door de uitbreiding van het
corona virus in Nederland.
Gelukkig kunnen we u de Waskemare nog wel leveren met hopelijk genoeg
lees en puzzel plezier .
Vriendelijke groet, namens de redactie,
Alleke Kalis
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Vanwege het corona virus zijn alle activiteiten onder voorbehoud
April:
6 april
7 april
14 april
21 april
28 april

DES bestuursvergadering
Fysiotherapie in de ochtend
Fysiotherapie in de ochtend
Fysiotherapie in de ochtend
Reüniebijeenkomst voorlichting vrijwilligers
Fysiotherapie in de ochtend

Koningsdag (27-4), Pubquiz (24-4) en ouderensoos (29-4) eerst
maar geannuleerd?!
En voor mei en later:
1 mei
Open café “familieavond”
9 mei
Stropdas zitten, toegang vrij voor iedereen
16 mei
Reünie de Paadwizer
30 mei
P’optimaal
4 juni
Vrijwilligersavond
25 juni
Trappen en happen
14/15 aug. De Beer van Waskemeer
21 aug.
Walking dinner
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***Nieuws van de Herberg***
We zijn inmiddels een aantal weken open geweest en hebben al
heel wat mensen mogen begroeten in de Herberg.
Meer dan eens krijgen we complimenten over hoe
mooi en gezellig het geworden is en dat het een aanwinst is voor het dorp,
mooi te horen!
Wie had gedacht dat de Herberg zo snel alweer, tijdelijk dicht zou zijn….
We waren juist bezig om, nu alles een tijdje draaide, plannen te maken voor
een échte, feestelijke opening. We wilden de ouderen gezamenlijk uitnodigen
op de koffie en met ‘de jeugdherberg’ aan de slag. In plaats daarvan heeft u
een bericht van ons in de brievenbus gehad dat we, samen als team vrijwilligers, daar waar nodig graag iets voor u en jullie als dorpsgenoten doen.
Hopelijk kunnen we dan over een tijdje zeggen dat niet alleen het Corona
virus besmettelijk bleek, maar ons aller gedrag (om elkaar denken, iets voor
elkaar over hebben, met elkaar meeleven) zich als een nog krachtiger ‘virus’
heeft verspreid.
Blijf gezond en zodra de vlag weer wappert, is iedereen van harte welkom!

**Kinderkleding- en speelgoedbeurs**
Op zaterdag 4 april is er weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs in
dorpshuis ‘De Enter’. Iedere beurs is er een divers aanbod van boeken,
kleding, schoenen, speelgoed, knuffels, babyartikelen, enz.
Speel-o-theek ‘De Flierefluit’ heeft nog plaats voor standhouders die op de
beurs willen staan om hun eigen kinderkleding en speelgoed te verkopen.
Dus, wilt u de zomerkleding van uw kind alvast verkopen, of komt u erachter
dat de winterkleding niet meer past, of wilt u de kasten opruimen zodat het
speelgoed van de komende feestdagen ook een plekje heeft?:
bel of mail en reserveer een tafel.
U kunt één of meerdere tafels huren (á €6,50) en/of een lege plek (á €6,50)
voor bijvoorbeeld een kledingrek (zelf meenemen) of groot speelgoed. De
opbrengst van uw verkoop is voor u zelf!
Opgave en info is mogelijk via de mail: flierefluit@scala-welzijn.nl of bellen
met Elly Heeringa (0516-421417, graag na 19.00 uur).
De beurs is van 10 tot 12 uur. De toegang is gratis en speel-o-theek verkoopt
hier zelf ook afgeschreven speelgoed. Ook heeft de speel-o-theek een speciale aanbieding om lid te worden. Voor kinderen is er een
gratis grabbelton.
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Beste Dorpsgenoten,
In de vorige waskemare stond een kleurplaat ter ere aan dat de
Waskemare 40 jaar bestaat.
Een aantal kinderen hebben deze mooi in gekleurd, deze wouden wij
graag aan jullie delen.
Dus hier onder staan ze afgebeeld, al deze kinderen hebben van ons een
leuk presentje gekregen voor tijdens de paasdagen.
De Redactie.

Gekleurd
door Jurre
de Boer
4 Jaar.
(bovenste)
Gekleurd
door
Doutzen
5 jaar.
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Gekleurd door
Johan 6 jaar.
(de rechter)

Gekleurd door
Joas van der Vaart
8 jaar.
(links)

Gekleurd door
Jarna & Janyk
Boonstra
10 & 5 jaar
(onderste)
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste dorpsgenoten,
Februari was qua weer op z’n zachtst gezegd wisselend van
aard. De vele regen heeft erin geresulteerd dat de nodige
wedstrijden afgelast werden. Daar kwamen in maart nog de
Corana perikelen bovenop, wat maakt dat alle voetbalactiviteiten in ieder geval tot 6 april zijn opgeschort. We hopen
natuurlijk dat we daarna weer los
kunnen, maar zijn hierbij afhankelijk van de ontwikkelingen. Als
vereniging nemen we uiteraard
geen risico’s en zullen we de
voetbal-activiteiten pas weer opstarten zodra dat verantwoord is.
Pas goed op elkaar en we hopen
van harte dat we met z’n allen
snel weer de wei in kunnen!
Op 22 februari kwam de JO13 in
actie in de halve finale van de
beker. Dit feit alleen al is natuurlijk iets waar we als vereniging erg trots op
zijn, maar u zult begrijpen dat als je als team eenmaal zo ver bent je natuurlijk ook de finale wilt bereiken. Om een ticket voor de eindstrijd te bemachtigen moest er afgerekend worden met Smilde’94. Deze ploeg had het thuisvoordeel, want de wedstrijd werd afgewerkt op sportpark ’t Kyllot in Smilde.
Na een gelijkopgaande eerste helft wisten de groenhemden in de tweede
helft het verschil te maken. Na
een ruststand van 2-3 eindigde
de wedstrijd uiteindelijk in een
overtuigende 3-7 zege! Het
moge duidelijk zijn dat er na
afloop van de wedstrijd louter
blije gezichten te zien waren
aan Waskemeerse zijde. In de
finale zal gespeeld worden tegen Aengwirden uit Tjalleberd.
Waar en wanneer dit zal zijn is
momenteel nog niet bekend.
We houden u op de hoogte!
Poiesz Jeugdsponsoractie
2020 – de laatste loodjes
Zoals in de vorige Waskemare al was aangekondigd doet onze vereniging
ook dit jaar weer mee aan de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. Deze actie
loopt in de periode van 10 februari t/m 5 april.
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Des te meer munten er ingezameld worden, des te meer sponsorgeld er aan het
einde van de actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd! Inmiddels zijn
we in de eindfase van de actie aanbeland
en zijn we aangekomen bij de laatste
loodjes. De opbrengst van de actie willen
we investeren in de jeugdafdeling van
onze vereniging en zal o.a. gebruikt worden voor het aanschaffen van nieuwe
materialen. Help ons hiermee en doneer
de sponsormunten aan onze club! Let op:
in tegenstelling tot eerdere jaren is de koker van onze vereniging dit jaar te
vinden in de Poiesz in Haulerwijk. Het is ook mogelijk om munten in Waskemeer in te leveren. Dit kan door ze bij de familie Wagenaar (P.W. Janssenweg 3A) door de brievenbus te doen. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw steun!
Gedeeltelijke ingebruikname nieuwe units
Nadat onze vereniging de tijdelijke accommodatie van de jeugdopleiding van
FC Groningen heeft kunnen overnemen,
zijn de units dankzij een enorme inzet
van een trouwe groep vrijwilligers ter
plaatse gedemonteerd en in Waskemeer
gemonteerd. Na maandenlange werkzaamheden in voornamelijk de avonduren is de begane grond vanaf heden
gebruiksklaar. We zijn als vereniging
apetrots op het resultaat en bedanken
alle vrijwilligers via deze weg die daartoe
een bijdrage hebben geleverd. Eindelijk
heeft de club de felbegeerde kleedkamer
uitbreiding, welke broodnodig was gelet
op de samenstelling van de vereniging
die uit vele dames en heren bestaat.
Daarnaast is er de beschikking over een
passende ruimte om alle materialen in op
te slaan en een eigen verblijf voor de fysiotherapeut van Fysio 0512 uit
Drachten, inclusief een fitnessruimte. Laatstgenoemde ruimte kan tijdens
trainingstijden door spelers van het betreffende team in gebruik genomen
worden. De sleutels kunnen in overleg bij de leden van het bestuur afgehaald
worden. Ten einde de ruimte schoon te houden mag deze ruimte niet op
voetbalschoenen betreden worden en dient de gebruiker zelf de ruimte
schoon af te sluiten. Binnenkort hoopt de vereniging ook de overige delen in
gebruik te kunnen nemen, zodat onze vereniging qua huisvesting de komende jaren toekomstbestendig is.
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Team uitgelicht: JO17
In deze editie van de Waskemare stellen we graag de JO17 aan u voor. Dit
team kan met recht geclassificeerd worden als een vriendenteam, want de
meeste spelers spelen al vanaf jongs af aan samen met elkaar. Het team
vormt hierdoor een hecht collectief, waarbij de spelers het zowel binnen als
buiten de lijnen prima met elkaar kunnen vinden. Deze talentvolle lichting
staat onder de bezielende begeleiding van coaches Halbe Jan de Boer en
Jelmer Haites. Beide heren zijn inmiddels al meerdere jaren actief binnen het
trainerscorps van onze vereniging en beschikken daarom over de nodige
ervaring en tactische kennis die ze graag met hun spelers delen. Elke maandag en woensdag wordt en fanatiek getraind, waarna ze in het weekend de
wei in gaan om hun wedstrijden te spelen. Met passie, beleving en een gezonde dosis strijdlust weten ze menig tegenstander het vuur aan de schenen
te leggen. Dit resulteerde in de najaarscompetitie in keurige eindklassering in
de middenmoot. Het seizoen wordt ook dit jaar passend afgesloten met een
meerdaags toernooi. In het weekend van 19/20/21 juni zal er deelgenomen
worden aan het AB toernooi in Valthermond. “Inmiddels ben ik bezig aan mijn
tweede jaar met dit team”, aldus trainer Halbe Jan de Boer. “Na een succesvol eerste seizoen, waarbij we bijna
wisten door te stoten tot de kwartfinale van de KNVB beker, hoop ik ook dit
jaar hoge ogen te kunnen gooien met mijn team. De persoonlijke ontwikkeling van mijn spelers is goed te noemen en we zijn voor iedereen in onze
competitie een geduchte tegenstander. Dit belooft veel goeds voor de toekomst!”
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**Kleding en schoenen inzameling**
OBS de Trede heeft dit voorjaar weer een kledinginzameling.
Deze wordt gehouden van 13 April t/m 21 April .
U kunt uw kleding inleveren bij:
Fam.Schotanus op Dorpsstraat 81 te Haule
Fam. Van Mourik Compagnonsweg 35 te Waskemeer
Schoenen graag per paar gebundeld en de zakken graag goed dicht knopen!
Ook kunt u het gehele jaar door uw kleding inleveren bij:
‘t Natte Neuzenbad (fam van Mourik)
Compagnonsweg 35 te Waskemeer
Wat mag er allemaal in de zakken:
Alle soorten schoenen
Beddengoed
Broeken
Dekbedovertrekken
Dekens
Gordijnen
Handdoeken
Hemden
Jassen
Jurken
Knuffels(schoon)
Kousen
Kussenslopen
Lakens
Onderkleding
Petten
Poetsdoeken
Pyjama’s

Riemen
Rokken
Schoenen
Servetten
Shawls
Sokken
Stropdassen
Tafellakens
Tassen
Theedoeken
Truien
T-shirts
Vesten
Vitrage
Washandjes
Woontextiel
Zwemkleding
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Maart
2020

Schoolnieuws

Onderwijsevaluatie
Na de Cito-toetsen in februari hebben we het onderwijs van het afgelopen
halfjaar geëvalueerd. We zijn trots op de resultaten. Dit jaar werken we voor
het eerst met de methode Pluspunt 4 voor het vak rekenen. Dat is wennen
voor alle kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Het heeft tijd nodig om
het effect in de vorm van resultaten goed te kunnen beoordelen. Dit blijven
we nauwkeurig volgen. Dit is het tweede jaar dat we met de methode Staal
voor de vakken taal, spelling en woordenschat werken. De resultaten zijn
prachtig, deze liggen aanzienlijk hoger dan de afgelopen jaren.
Het huidige aanbod kan worden voortgezet tot aan de zomervakantie.
Het coronavirus
Het zal u niet ontgaan zijn; het coronavirus. Wij volgen als school zijnde
uiteraard de regels vanuit het RIVM op. De scholen blijven zoals het nu lijkt
gewoon open om de economie zoveel mogelijk door te laten draaien. Dat
betekent dat wij als school een aantal maatregelen hebben moeten nemen.
Zo besteden we uiteraard extra aandacht aan hygiëne en komen er eigenlijk
alleen nog maar leerkrachten en ouders in de school. Verder zijn alle activiteiten geannuleerd. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31
maart. Op deze manier proberen we het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden en hopen we dat de school gewoon open kan blijven!
Nieuws uit groep 5/6
Wist u dat.....
• wij een project hebben over de spijsvertering
• wij de laatste vrijdag van de maand tosti eten
• groep 5 het colawoord heeft geleerd
• wij uilenballen gaan pluizen
• wij een eetbare drol gaan maken
• wij soms gym hebben van meester Frits
• wij een film gaan monteren
• wij tijdens het handvaardigheidscircuit leuke dingen maken.
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***Dier van de maand***
De Hond
Wist je dat?
Honden niet goed kunnen zweten? Als honden het warm hebben dan
gaan ze hijgen, zo kunnen ze hun warm goed kwijt. Ze hebben alleen
zweetklieren onder hun pootjes dit is niet voldoende om hun warmte kwijt
te raken.

Dominatie of geen natte poten?
De meeste mannetjes honden tillen hun poot
op tijdens het plassen tegen een boom of
paal, dit doen ze om andere honden te laten
weten dat ze intimiderend en groot zijn. Dus
hoe hoger ze mikken hoe groter ze lijken.
Wist je dat?
De meeste mensen weten dat Chocolade niet goed is voor honden.
Maar er zijn meer producten die niet goed zijn voor
onze viervoeter.
Zelfs een klein beetje van het volgende kan nierfalen
bij honden veroorzaken: druiven, rozijnen, chocolade,
macadamia noten, gekookte uien, of dingen met cafeïne kunnen ook schadelijk zijn. Ook appel- en peerzaden bevatten kleine sporen van arseen, wat dodelijk
kan zijn voor je hondje!
Platte of gestrekte neus?
De ene hond heeft een platte neus (o.a bulldogs) en
andere honden hebben een gestrekte neus
(o.a herders, labradors) maar wist je dat honden met
gestrekte neus vaak minder problemen hebben met
ademhalen dan honden met een platte neus?
Wist je dat?
Honden hebben geweldige neuzen! Hiermee kunnen ze allerlei dingen ruiken waaronder ziektes. Zo zijn er honden die worden ingezet bij
mensen met epilepsie, ze kunnen een aanval
van te voren ruiken zo dat ze hun baasjes
kunnen waarschuwen.
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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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***Ouderensoos in het Dorpshuis,
samen met de Peuters***
We zijn woensdag 26 Februari op bezoek geweest bij de ouderen in het
dorpshuis.
Dit was de eerste keer voor zowel de peuters als voor de ouderen. Het was
een gezellige en geslaagde ochtend en voor herhaling vatbaar.
Met vriendelijke groet,
Inge v/ d Meulen, Marianne Mostert en Anneke van de Bult
Peutergroep De Boefkes

Afvalkalender Waskemeer April 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
07,21
07,21
07,21

Bak
grijs
grijs
grijs

Datum Bak
14,28
groen
01,15,29 groen
14,28
groen

24 April
30April
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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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Hallo Puzzelaars,

Hier alweer de 3e wedstrijd puzzel van het jaar!
Alleen nu moeten jullie niet het onder gestreepte woord onthouden, maar het 3e
woord van links dus LET OP!! 3e woord van links.
Veel puzzel plezier!!
En bewaar het woord goed, want er zit eind van het jaar een leuke prijs aan
vast!!
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**Maak jij deze zomer plaats voor een vakantievriendje via Europa Kinderhulp? **
Ook dit jaar zoekt Europa Kinderhulp mensen die een kind of meerdere
kinderen de zomer van zijn of haar leven willen geven. Niet door verre
reizen met ze te maken of dure cadeaus te geven, maar door ze simpelweg onderdeel te laten zijn van het gezin en kind te laten zijn. Niets bijzonders, want wat voor jou 'gewoon' is, is voor hen al bijzonder.
Of je nu jong of oud bent en alleen of met een partner
woont: wij zoeken jou! Heb je een extra bed? Een
plaatsje vrij aan de tafel? En misschien nog wel het
belangrijkst: durf je je hart open te stellen voor een
vakantievriendje uit Nederland, België, Duitsland of
Frankrijk? Staan je vakantiedagen al omcirkeld in je
agenda en matchen ze met een van onze reizen? Meld je aan en verrijk
je gezin deze zomer met een
vakantievriendje.
Open jij dit jaar je deuren (weer) voor een vakantievriendje via Europa
Kinderhulp? Neem contact op met Maaike Groeneveld voor meer informatie. Dit kan door te bellen naar 06-51683880 of te mailen naar
maaike.groeneveld@europakinderhulp.nl. We horen graag van je!
Europa Kinderhulp hoopt ook dit jaar weer honderden kinderen de vakantie van hun leven te geven, maar dit lukt niet zonder uw hulp!
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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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Vakantie
Huisartsenpraktijk Bakkeveen is gesloten van
Maandag 20 april t/m vrijdag 24 april 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

37

38

***Verslag ledenvergadering
plaatselijk belang Waskemeer DES***
Op maandag 9 maart jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering
van plaatselijk belang Waskemeer DES weer plaats in ons
gezellige vernieuwde dorpshuis. De ledenvergadering was dit keer samengevoegd met de vergadering voor stichtingen en buurtverenigingen. Hierdoor
konden dit jaar meer mensen welkom worden geheten. Ook de gemeente
was goed vertegenwoordigd. Naast wethouder Marcel Bos (CDA), waren er
raadsleden van het Ooststellingwerfs Belang, Christen Unie, Groen Links,
CDA, en PVDA aanwezig.
Er zijn verschillende zaken aangedragen vanuit DES. Zo is door persoonlijke
omstandigheden de contributie voor 2020 nog niet geïnd. Normaliter wordt
dit altijd voorafgaand in het najaar gedaan. Het plan is nu om dit voorjaar de
contributie op te halen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor automatische incasso. Verder is de bestuurswisseling besproken. Douwina
Geertsma gaat na 4 jaar DES verlaten. Gerbert ten
Hoor en Sumitra Otter zijn beide na 4 jaar zitting herkozen. Overigens is DES naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Uit het financiële verslag van 2019 bleek dat er vanuit
het dorp veel initiatieven zijn geweest die met subsidie
zijn ondersteund. Met 24 aanvragen in 2019 zelfs een
recordaantal. Dit laat zien dat Waskemeer leeft!
Een vertegenwoordiging van zwembad de Haulewelle deed een oproep om
nieuwe vrijwilligers te werven. Van bestuurslid tot vrijwillige toezichthouder
tot techneut in de machinekamer; op alle fronten zijn mensen welkom.
Later op de avond was er ruimte voor vragen aan het gemeentebestuur. Gezien de aanwezigheid van de wethouder en de vele raadsleden was dit bij
uitstek het moment om als burger vragen direct bij de gemeente neer te leggen. Dit werd dan ook gedaan. De vragen en opmerkingen liepen uiteen van
misstanden in het groenonderhoud tot onveilige verkeerssituaties. Wethouder Marcel Bos neemt de opmerkingen mee, maar wees ook nogmaals op
het bestaan van de verbeter de buurt website (verbeterdebuurt.nl) en de verbeter de buurt app. Hiermee kunnen misstanden op bijvoorbeeld het gebied
van onderhoud en veiligheid rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld,
eventueel met foto’s. Enkele aanwezigen in de zaal hadden hier reeds gebruik van gemaakt, waarna na enige tijd de situatie door de gemeente werd
opgelost.
Al met al een nuttige avond, die werd afgesloten onder het genot van een
drankje. Hopelijk zal er volgend jaar nog meer animo zijn!
Wilt u de gehele notulen lezen? Stuur een mail naar
des.waskemeer@gmail.com
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*** Nieuws van
CBS de Paadwizer***
Opbrengst Fancy Fair

De fancy fair van 30 januari heeft na aftrek van de kosten in totaal
€1033,28 opgebracht. Wat een geweldig bedrag!! In overleg met de leerlingen is gekozen voor 2 goede doelen. Intussen is er €345,- overgemaakt naar Edukans en €345,- naar WNF ivm bosbranden in Australië.
Kijk voor meer informatie over deze goede doelen op www.edukans.nl en
www.wwf.nl De resterende €345,- is voor De Paadwizer zelf, we zullen
de komende tijd bekijken hoe we dit bedrag willen besteden.
Nogmaals iedereen heel erg bedankt voor de bijdrage en inzet!

Kitchenette

Sinds een aantal weken zijn wij op school in het bezit van een kitchenette
met elektrische kookplaat én oven! Deze moest natuurlijk getest worden!
De bovenbouw kreeg een recept voor appeltaart. Door het recept goed te
lezen konden ze ontdekken welke ingrediënten ze nodig hadden voor het
deeg en welke voor de vulling. Vervolgens werd er door de kinderen een
lijst gemaakt van keukenbenodigdheden en konden ze aan de slag. Een
uurtje later werd het gebouw gevuld met de heerlijke geur van versgebakken appeltaart!
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In verband met het Corona-epidemie, willen
wij jullie graag een hart onder de riem steken.
Help elkaar waar nodig is.
Hier onder even een inspirende Quote:

Doe iets geks,
denk iets moois
Zeg iets liefs.
Dan heeft elke
dag iets
positiefs.

De Redactie
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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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**Samen zoeken naar een oplossing**
Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling van
relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, in de
directie omgeving of een meningsverschil over het parkeren
van auto’s in de straat.
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar uw verhaal, zijn onpartijdig en denken met
u mee. Buurtbemiddeling is kosteloos.
Waar we met Buurtbemiddeling aan werken:

●
●
●
●

het herstellen van de onderlinge communicatie,
het bevorderen van wederzijds respect,
het benoemen van gezamenlijke belangen,
Komen tot afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Buurtbemiddeling werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf
wilt of kunt. Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een oplossing te vinden.
Buurtbemiddeling wordt landelijk in zo’n 300 gemeenten uitgevoerd. ScalaWelzijn voert Buurtbemiddeling uit in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: 06 - 54 35
08 55 / 0516 - 56 72 20 of via buurtbemiddeling@scalawelzijn.nl
Kijk voor voorbeelden en tips op
www.problemenmetjeburen.nl en voor een advies op maat op
www.overlastadvies.nl

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
courgettesoep met stokbrood
Benodigdheden voor vier personen

1 grote- of twee kleine uien

2 teentjes knoflook

2 courgettes

1 groentebouillonblokje

150 gr roomkaas

100 gr spekblokjes

800 ml water

Zout en peper

Verse bieslook

Scheutje zonnebloem- of olijfolie

Stokbrood of ciabatta

Kruidenboter
Bereiding

Verhit de olie in een soeppan en bak de ui glazig.

Snijd de knoflook fijn en fruit nog twee minuten op laag vuur mee.

Snijd de courgettes in blokjes en voeg deze toe.

Bak deze nog een paar minuten mee.

Voeg het water en het bouillonblokje toe en breng aan de kook.

Bak ondertussen in een koekenpan de spekjes uit en laat ze op een
stuk keukenpapier uitlekken.

Zet het vuur uit en pureer de soep met de staafmixer.

Voeg de roomkaas en de spekjes toe en verwarm nog een minuutje
door.

Indien nodig kun je nog wat peper en zout toevoegen.

Verdeel de soep over vier kommen en knip er wat bieslook over.

Serveer met stokbrood of ciabatta met kruidenboter.
Lekker iete, Bea van Houten

Ik geef de pollepel door aan Anneke Feddema
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Paaswensen
Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.

De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.
Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.
Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.
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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

