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Beste dorpsgenoten,
Nu ik dit zit te schrijven zitten met z’n allen, wereldwijd in corona tijd. Wie
heeft dit nou bedacht dat we opgesloten zitten in ons eigen huis.
In deze uitgave vind u een raamactie;
“Samen sterk tegen Corona”
Gelukkig is het hier nog niet zo erg, maar we zijn er voorlopig nog niet.
Voor pasen werden we allemaal verrast met een zakje heerlijke paaseitjes,
met paasgroeten en hulp van “t Alt Leger”, De Herberg en DES.
Een prachtig gebaar.
Gelukkig is er wel een Waskemare en daar heeft iedereen wel tijd voor in
deze tijd.
Zoals u wel kan bedenken zit er geen uitprogramma in, zelfs koningsdag
wordt woningsdag!
Verder vindt u in de Waskemare dat de reünie van de Paadwizer is afgelast,
hollandvlaggen, de voedselbank en een enquête.
Kortom er valt weer genoeg te lezen.
Dorpsgenoten, ik wens u veel leesplezier en let goed op u zelf in deze tijd,
samen komen we ook weer hier door.
Alie Hulleman
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Mei
We houden de agenda voor mei eerst maar leeg.
Activiteiten die we tijdens betere tijden willen organiseren zijn:

Stropdas zitten, toegang vrij voor iedereen
Pubquiz
Wie weet kunnen onderstaande activiteiten hopelijk wel doorgang
vinden???:
6 juni
8 juni
25 juni
3 juli
7 augustus
14/15 aug.
21 aug.

Ringsteken op tractoren
DES
Trappen en happen
Open café “familieavond”
Open café
De Beer van Waskemeer
Walking dinner

Vanaf september elke donderdagavond weer klaverjassen
4 september
Open café
5 september
Wandeltocht 4de struuntocht
2 oktober
Open café
17 oktober
Reünie de Paadwizer
18 oktober
Kerkdienst reünie de Paadwizer
6 november
Open café
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***Nieuws van Volleybal
vereniging SVW ***
Hallo dorpsgenoten,
Het is al een tijdje stil rond het sportpark van Waskemeer.
Ook voor ons als volleyballers is het seizoen abrupt geëindigd. Tijd voor een terugblik op het afgelopen seizoen.
De eerste helft van het seizoen zijn de meisjes als 4e geëindigd. Ondanks dat de laatste wedstrijden niet meer gespeeld konden worden, zijn de meisjes in de tweede helft als 1e geëindigd. De meisjes hebben
grote sprongen gemaakt. Niet alleen langs het net, maar ook qua technieken.
Hier zijn wij trots op.
De dames hebben de laatste wedstrijden niet meer gespeeld, maar zijn toch
kampioen geworden. Dit betekent dat de dames na de zomer een klasse hoger gaan spelen.
De vreugde voor het kampioenschap is helaas nog niet gevierd. Gelukkig
hebben onze leden van de club genoeg gezellige activiteiten gehad, zoals
met een groep dames en meisjes naar Apeldoorn om de Dames van Oranje
aan te moedigen.
De Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz is vroegtijdig gestopt. Wij zijn dankbaar voor het mooie bedrag van € 1000,-. Heeft u onze pepernoten en oliebollen afgelopen december geproefd? Wij willen u hartelijk danken voor het
steunen van onze acties.
Vorig jaar hebben we met Koningsdag een volleybalveldje opgezet. Dit was
weer een succes. Helaas zal het vrijblijvend volleyballen op Koningsdag dit
jaar niet doorgaan. Wel krijgt u van ons een jaar extra om te oefenen voor
Koningsdag 2021…
of natuurlijk voor het volleyballen bij SVW. Wij hopen na de zomer weer te
kunnen volleyballen en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

De dames trainen op dinsdag van 19.30 uur tot 21.00 uur. Wedstrijden op
vrijdag om 20.30 uur.
De meisjes trainen op dinsdag van
16.45 uur tot 17.30 uur. Wedstrijden
op vrijdag om 19.00 uur.
De recreanten trainen op woensdagavond.
Wij hopen dat het goed met u gaat en
dat u ondanks de huidige situatie toch
een fijne zomer hebt.
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***Nieuwtjes Dorpshuis ’t Ald Leger
Waskemeer***

1.Corona
Op dit moment is dit het enige wat
ons bezig houdt. Komt iedereen gezond door deze tijd? Houd ieder
een zijn werk? Wanneer kunnen de kinderen weer naar school? Kan
mijn bedrijf blijven draaien? Hoe ziet de toekomst eruit?
En nog veel meer vragen. Onvoorstelbaar wat er gebeurt. We wensen
een ieder heel veel sterkte en zoals men zegt: samen staan we sterk!
Misschien toch interessant om te noemen hoe het dorpshuis er nu
voor staat:
2.Speelplek voor jonge kinderen
De subsidie bedragen zijn gestort. De eerste overleggen met de hove
niers hebben plaats gevonden. Er is een planning gemaakt. Speeltoe
stellen worden besteld. Wel is afgesproken dat we iets later beginnen
i.v.m. coronavirus.
3.Verbouwing Grutte en Lytse mar en open huis
De verbouwing van de twee zalen is zo goed als afgerond. Het open
huis was helaas afgelast. Gelukkig hebben veel inwoners de resulta
ten tijdens andere activiteiten al kunnen bewonderen. De bouwvrijwil
ligers zijn op een speciale manier in het zonnetje gezet. Onze dank
blijft groot! Grutte en lytse mar & Djippe gat (kelder) zijn de nieuwe
namen van de zalen. Deze zijn gezamenlijk bedacht.
4.Activiteiten
Alles staat op hold, we wachten de maatregelingen af en gaan weer
voorzichtig van start als het mogelijk is.
5.Updaten cafe ut en thus
Het café heeft een update nodig. De vloer achter de bar en in de keu
ken is opnieuw gecoat. Gerrit vd Wal en Pier de Vos super bedankt!
Het plafond moet nodig vervangen worden. De muziekinstallatie in t
Grutte mar pakt zo goed uit, dat we ook kijken of aanpassing in t café
mogelijk is. Nog genoeg werk te doen.
6.Kinderactiviteiten
Een groepje dames heeft aangegeven om af en toe iets te willen
organiseren. Super!
7.Spelletjesavond
Actie punt blijft staan.
8.Stropdas zitten op
Eens zien of we ergens een nieuwe datum kunnen plannen.
9.Pubquiz
Hopelijk later in dit jaar een nieuwe datum.
10.Walking dinner.
Op 21 augustus staat de zomereditie gepland. De gastgezinnen zijn al
bekend…en helpen graag mee. Zo fijn!
11.Vrijwilligersavond
Voor deze waardering zal een later tijdstip worden bepaald.
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12.Trappen en happen
Wie weet kan dit op 25 juni met gepaste afstand wel mogelijk zijn.
13.Open café
Zodra het kan, zullen we hier weer mee starten. De laatste x was de
opkomst zo groot dat we niet meer in het café pasten. Maar in t grutte
en lytse mar was het ook erg gezellig. Voor iedereen toegankelijk!
14.Paaseitjes
Wat was het leuk om met een groep mensen dit te organiseren. De
reacties waren zo lief en leuk. Het aanbod van hulp blijft, dus heb je
hulp nodig laat het weten.
Nu is er meer hulp geboden dan gevraagd maar dat is alleen maar
een goed teken. In Waskemeer staat iedereen klaar voor elkaar en
daarom eindigen we met dezelfde kreet als in het begin: SAMEN
STAAN WE STERK!
15.Contactgegevens
Coördinator: Janny van der VeenTel: 06-30776188
E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com

**Enquête over uitslag
PS-verkiezingen, helpt u mee?**
Wilt u meewerken aan een scriptie van student Sociale Geografie en Planologie? Hij doet onderzoek naar
de uitslag van de Provinciale Staten-verkiezingen en
hoe die uitslag zich verhoudt tot Waskemeer.

Hallo!
Mijn naam is Ype Breman en ik ben 23 jaar oud. Mijn hele leven heb ik in
Drachten gewoond maar sinds enkele jaren woon ik in Groningen, omdat ik
daar Sociale Geografie en Planologie studeer. Dat houdt in dat ik mij bezig
houd met o.a. leefbaarheid, gedrag en gevoel van de mensen in de openbare ruimte en ruimtelijke ordening. Nu ben ik aanbeland in de laatste fase van
mijn studie wat betekent dat ik een scriptie moet schrijven. Het onderwerp zal
zijn:
is de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 een uiting
van een mogelijk gevoel dat de plek waar men woont 'er niet meer toe
doet'?.
De enquête zal bestaan uit 12 vragen en de gegeven antwoorden zullen
anoniem zijn en niet terug te leiden zijn naar de ondervraagde. Antwoorden
en resultaten van het onderzoek zouden kunnen bijdragen aan zowel het
huidige als het nieuw te vormen beleid in de toekomst om het beleid meer
'plaats gevoelig' te maken in plaats van eenduidig beleid voor een te grote
regio.
Wilt u meedoen? Vul deze link in, in uw internetbrowser en doe mee!
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4JdX7hZB66PM0AZ
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste dorpsgenoten,
Waar de KNVB op 12 maart nog een tijdelijke opschorting
tot 6 april aankondigde van het competitievoetbal werd dit
eind maart heroverwogen op basis van de richtlijnen van
de overheid. Het Corona virus heeft ons land in haar
greep wat de KNVB ertoe heeft laten besluiten om een
streep te zetten door het seizoen 2019/2020 en de competities niet meer
te hervatten. Met het voorjaar in aantocht is er dus een abrupt einde gekomen aan het seizoen en is de zomerstop vroegtijdig aangebroken. Natuurlijk zijn we hierover als vereniging teleurgesteld, echter moge het duidelijk zijn dat voetbal in deze situatie maar bijzaak is en dat gezondheid
boven alles gaat. Houd je in de tussentijd goed, wees verstandig, pas goed op
elkaar en we hopen van harte dat we
met z’n allen snel weer kunnen sporten.
Alleen samen kunnen we het Corona
virus verslaan zodat we hopelijk in augustus weer veilig de wei in kunnen om
te genieten van ons geliefde spelletje.
Blik op de toekomst
Ondanks het feit dat het momenteel stil
is op sportpark ’t Ald Leger wordt er
achter de schermen al druk vooruit gekeken naar het nieuwe voetbalseizoen.
Zo worden de materialen geïnventariseerd en zal de gemeente binnenkort
het hoofdveld onder handen nemen,
waardoor het veld rustig de tijd heeft
om te groeien en we hopelijk in augustus over een prachtige grasmat beschikken. Ook zijn we al druk bezig met
de teamindelingen voor aankomend
seizoen. Dit voetbaljaargang hadden
we voor het eerst in onze clubhistorie drie dames seniorenteams actief
die in competitieverband de groen-zwarte verenigingskleuren verdedigden. Wat de herenteams betreft waren er vier herenteams ingeschreven
op de zaterdag en daarnaast kwamen op de vrijdagavond de vedettes
van de 35+ in actie. Het feit dat we met 8 seniorenteams actief waren
laat zien dat onze vereniging bloeit en is iets waar we als vereniging trots
op zijn, zeker gezien de grote van ons dorp.
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Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de teamindelingen voor de jeugd.
Ook wij als vereniging ontkomen niet aan de landelijke trend dat de bevolking op het platteland krimpt. Hierdoor kunnen we elke aanwas van
spelers goed gebruiken. We houden ons daarom aanbevolen voor tips!
Ook als het jou (of uw zoon/dochter) leuk lijkt om te voetballen dan horen we dat graag. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Joost
van Burgsteden (06-49712288 / joost_burgsteden@hotmail.com). Voor
een relatief klein bedrag per maand (6 euro voor de jeugd onder 13 jaar,
7,50 voor jeugd tot 18 jaar) kunnen de spelers twee keer per week trainen onder enthousiaste begeleiding van een trainer en spelen ze op zaterdag hun wedstrijden. Daarnaast ontvangen ze een trainingspak in
bruikleen en worden er door de vereniging zo nu en dan leuke uitjes georganiseerd om de teambuilding ten goede te komen!
Ondanks de uitdaging die komt kijken bij bovenstaande situatie moge
het duidelijk zijn dat we als vereniging alles in het werk zullen blijven
stellen om
iedereen, jong en oud, een plek te blijven bieden om te kunnen voetballen in Waskemeer, zowel voor nu als in de nabije toekomst!
Team uitgelicht: JO13
In deze editie van de Waskemare stellen we graag de JO13 aan u voor.
Dit team staat onder de enthousiaste leiding van Bart Roijinga en Jerre
Wagenaar. Het team is in de voorgaande edities van de Waskemare al
een aantal keer aan bod gekomen gezien de uitstekende prestaties dit
seizoen. In de najaarscompetitie wisten de groenhemden zich met een
ongeslagen status tot kampioen te kronen en werd de magische doelpuntengrens van honderd geslecht. Ook in bekerverband waren de
groenhemden bezig aan een fantastische opmars. Nadat in en tegen
Smilde de thuisploeg met 3-7 werd verslagen mocht het team zich gaan
opmaken voor de bekerfinale. Door de spelers werd al verwachtingsvol
vooruit gekeken naar de busreis naar de finaledag op neutraal terrein en
de felbegeerde KNVB beker, maar helaas is ook de bekerfinale komen
te vervallen gezien de Corona perikelen. Ondanks de begrijpelijke teleurstelling zal dit gevoel naar
verwachting snel plaatsmaken voor een gevoel
van trots en tevredenheid,
want de spelers mogen
met recht spreken van
een meer dan geslaagd
seizoen. Daar doet de
huidige situatie en het
abrupte einde van het
seizoen niks aan af!
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**Holland Vlaggen steunt
lokale voedselbank door vlag voor
mensen met vitale beroepen**
Applaus, witte shirts met hartjes voor de ramen: er zijn al heel wat initiatieven
om de mensen in vitale beroepen tijdens deze Corona-crisis een hart onder
de riem te steken. Maar volgens de medewerkers van HollandVlaggen is dat
nog lang niet genoeg. Ze maakten een vlag om hun trots en dankbaarheid te
tonen, te laten zien dat ze vierkant achter de mensen in de zorg, het onderwijs en de supermarkt staan.
Die helden-vlag wappert fier bij het bedrijf in Oosterwolde en dat wekte al
snel de interesse van bedrijven en particulieren. Daarom is de vlag in productie genomen en toegevoegd aan het assortiment (hollandvlaggen.nl/
heldenvlag). Voor elke verkochte helden-vlag doneert HollandVlaggen de
opbrengst aan de Voedselbank. Natuurlijk de lokale voedselbank in Oosterwolde en alle andere plaatselijke voedselbanken. Omdat zij tijdens de coronacrisis zwaar onder druk staan en juist nu alle hulp kunnen gebruiken.
HollandVlaggen ontwierp een rood-oranje vlag met daarop een groot hart en
de tekst Helden van NL, we zijn trots op jullie. Het komt recht uit het hart van
de medewerkers, vertelt eigenaar Jan Elmers. ‘Het raakt mij heel erg, niet
alleen zakelijk maar vooral emotioneel. Er zijn verdorie zo veel
mensen op de been om Nederland draaiend te houden. Dat
doet wat met je, ik kan het niet
uitleggen. Maar ik kan het wel
laten zien. Dat doe ik het liefst
met een vlag.
Beroepsdeformatie natuurlijk…’
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Beste Waskemare lezers,
Enige tijd geleden hebben wij een aantal mensen gevraagd om ons te helpen
bij de reünie van de “Paadwizer” op 16 mei a.s. Helaas kan, zoals u wellicht
wel bekend is, de reünie wegens het Corona-virus op deze datum niet doorgaan.
Wij zouden het erg op prijs stellen, wanneer de reünie op een nader te bepalen datum wordt georganiseerd, wij weer een beroep op u mogen doen om
ons hierbij te helpen.
Alvast bedankt.
Namens de reüniecommissie
Jan de Jong
Griet Heida.

**Dorpsfeest Haule uitgesteld!**
In de maand juni 2020 zou het 5 jaarlijkse dorpsfeest in Haule worden gehouden.
Gezien de situatie rond het corona-virus heeft het bestuur van het Plaatselijk
Belang half maart al besloten dit in de maand juni niet te laten doorgaan.

Het feest is uitgesteld naar 18, 19 en 20 juni 2021.
Op deze data zal dan ook de optocht plaats vinden. Het thema van de optocht blijft gelijk aan het eerder gekozen onderwerp. Nl. VRIJHEID.
Hiermee zal dan eveneens worden herdacht dat Haule in april 1945 door de
Canadezen werd bevrijd.
De bands die in juni 2020 zouden optreden hebben aangegeven ook in het
derde weekend van juni 2021 te kunnen optreden.
Dit betekent voor de vrijdagavond de 18e dat de band Orange River 18e zal
optreden en op zaterdag de 19e de band Alice Springs en DJ Noovids.

Afvalkalender Waskemeer Mei 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
02,19
02,19
02,19

Bak
grijs
grijs
grijs

Datum
12,26
13,27
12,26

Bak
groen
groen
groen

22 Mei
28 Mei
21
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***Dier van de maand***
De Vis
Wist je dat ?
Kogelvissen en egelvissen zich opblazen
als er gevaar dreigt?
Ze slikken dan water in en blazen ze zich
op tot een bol die tot drie keer hun normale
omvang kan aannemen. Dat doen ze om
roofdieren af te schrikken, maar ook om
ervoor te zorgen dat ze moeilijk in te slikken
zijn en dus niet opgegeten kunnen worden.
Als het gevaar voorbij is, loopt de vis langzaam weer leeg.
Lopende vissen?
Ja. In Azië en Afrika leeft een vis die
soms in een halfuur een afstand van
100 meter over land kan afleggen.
Deze vissen worden Mudskippers
genoemt. Ze vertoeven soms dagenlang op het droge en ze kunnen zelfs
mangroves beklimmen.

Wist je dat?
Er ongeveer 30,000 vissoorten zijn? Dat aantal verandert voortdurend
omdat er constant nieuwe vissoorten ontdekt worden en anderen uitsterven.
Bestaan er lichtgevende vissen?
Ja. Lantarenvissen en zeeduivels zijn voorbeelden van vissen met lichtgevende klieren
in hun lichaam. De lantarenvis heeft verschillende rijen ‘pareltjes’ langs de zijkant van kop
en lichaam. Dit helpt hen om beter te kunnen
zien op grote diepten.
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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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** Online kunstkijken bij Galerie Friesgoed**
7 april 2020, Nijeberkoop
Even wennen zo de eerste keer online kunstkijken bij Friesgoed
Het was een experiment, lukt het voor mensen die niet dagelijks op een computer zitten toch mee te doen aan een online kunst ontmoeting?

Voor mensen die in corona tijd bijna de hele dag video bellen is het juist fijn s
’avonds even niet achter een beeldscherm te zitten. Maar je hebt ook een
groep die overdag wel fietst en in de tuin bezig is, maar s ‘avonds wel even
iets anders wil. Dat was de gedachte van de eigenaren van galerie Friesgoed
in Nijeberkoop.
Daarom verzonnen ze een kunst ontmoeting online in hun galerie en B&B,
aan de stamtafel het even te hebben over kunst. Vooral vanuit de gedachte
dat we juist kunstbeleving zo nodig hebben in deze tijd van corona. Omdat
het je even iets anders laat beleven, om je op andere gedachte te brengen of
gewoon even te luisteren en te kijken en er het fijne van te denken.
De eerste 10 minuten was een digitale inloop en dat was wel nodig om even
iedereen welkom te heten in deze digitale ontmoeting. Mensen vanuit Vlissingen, Drachten en Oldeberkoop, het leuke is dat afstand er niet toe doet. Iedereen kan meedoen, je hoeft niet te dringen en je ziet hetzelfde maar altijd
vanuit je eigen perspectief.
“Dat was wel even hard werken, want je hebt geen direct interactie en je ziet
niet iedereen omdat niet iedereen een camera en soms ook geen microfoon
heeft” aldus Gerben But eigenaar van Friesgoed.
Janou vertelde iets over het beeldendproject waar ze nu mee bezig is, na
haar bijen, verdiept ze zich nu in de bodemstructuur, vooral omdat het zo van
invloed is op de weidevogel. Voor haar is bezig zijn met kunst onderzoeken
en verdiepen en soms ontstaat er een beeld maar altijd is er de verdieping.
De reacties van de negen inbellers, twaalf deelnemers, waren over het algemeen positief. Dus Friesgoed is voornemens dit door te ontwikkelen in corona tijd maar misschien ook daarna als de avonden koud zijn en niet iedereen
mobiel genoeg is er s ‘avonds op uit te gaan.
“Leuk is dat, dat je ineens weer andere doelgroepen kan gaan proberen te
bereiken, die misschien nooit naar een galerie of museum zullen gaan maar
het best grappig vinden er eens iets over te horen en dan is dat live contact
toch anders dan een gemonteerd filmpje. Dit is spontaner en absoluut niet
perfect maar dat weten we allang. Perfectie bestaat niet”, zegt Janou lachend.
Friesgoed is voornemens over 14 dagen
weer een online ontmoeting te gaan organiseren met hier een daar wat digitale
drempels.
www.friesgoed.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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Beste dorpsgenoten,
Deze maand hebben we weer een leuke wedstrijd
puzzel voor jullie, kunnen jullie
hem kraken?
Als jullie meedoen met onze
wedstrijd dan moeten jullie de
27ste letter van deze zin
onthouden.
De zin is trouwens een bekende
spreuk van M. Gandhi.
Veel puzzel plezier.
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** Glasvezelnetwerk opgestart in
Ooststellingwerf**
Beste inwoner van Ooststellingwerf,
DFMopGlas is nu echt uit de startblokken. Supersnel
en stabiel internet via een eigen glasvezelnetwerk
voor de kleinere kernen van Ooststellingwerf; een
omvangrijk project. Bijna 5500 adressen van Ooststellingwerf hebben het aanbod ontvangen voor aansluiting op glasvezel.
Voor het buitengebied van Ooststellingwerf heeft Kabelnoord al glasvezel
aangelegd. Daar kon echter niet iedereen aan meedoen. DFMopGlas brengt
daar verandering in, zodat iedereen aangesloten kan worden op een supersnelle toekomstbestendige internetvoorziening. Dat is ook de ambitie van de
gemeente Ooststellingwerf en daar geven we met zijn allen invulling aan. De
Coöperatie DFMopGlas doet dit aanbod in samenwerking met Glasvezel buitenaf, een solide, landelijk opererende partij met hoogwaardige dienstenproviders. Een samenwerking waar we trots op zijn en die in De Fryske Marren
inmiddels het glasvezelnetwerk in 30 dorpskernen realiseert.
We hadden u graag gezien op een van de informatiebijeenkomsten. Als gevolg van het coronavirus hebben we die moeten annuleren. Daarvoor in de
plaats werken we met beeldmateriaal in vorm van livestream en filmpjes voor
tekst en uitleg. En er zijn natuurlijk mogelijkheden voor het stellen van vragen. Er zijn lokale winkeliers en computerbedrijven die u graag adviseren. U
vindt hen op de website www.glasvezelvoorooststellingwerf.nl . Daar vindt u
ook contactgegevens van mensen uit het dorp die u ook willen helpen.

Het is even aanpassen, maar in overleg
met alle plaatselijke belangen, is besloten
de campagne door te zetten. Immers, nu
we massaal iedere dag thuiswerken en
thuis onderwijs moeten volgen, merken
we hoe afhankelijk we zijn van een stabiele snelle internetverbinding.
Wat ze in De Fryske Marren deden, dat
kan in de Ooststellingwerf ook! Met elkaar, voor elkaar. Samen realiseren we
de 35%!
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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

36

*** Sponsor actie via aanmelding
glasvezel***
In aanvulling op de lopende acties voor de glasvezelcampagne en het
aanbod dat het dorpshuis bij 35% gratis wordt aangesloten hebben een actie die direct een vrij besteedbaar voordeel oplevert:

Om voor de mienskip in deze moeilijke tijd iets extra’s terug te kunnen doen, hebben
we in samenwerking met de lokale verkopers een actie opgezet:
Voor elke aanmelding die via een lokale verkoper binnenkomt, doneert de lokale verkoper €10,- aan een vereniging naar keuze.
Als een kern 40% haalt, dan doen DFMopGlas en Glasvezel buitenaf er nog eens
€10,- bij op.
Dat kan een doel naar eigen keuze zijn. Voor Waskemeer denken we bijvoorbeeld
aan het Ald Leger en/of VV Waskemeer, maar dorpsbelang kan het zelf ook (laten)
toekennen aan een van de verenigingen in het dorp. Dat is aan jullie zelf. Zeker in
deze tijd is het een mooie kans om wat extra geld op te halen.
Hoe werkt het?
Bij elke aanmelding, die bij een lokale verkoper binnenkomt, vraagt de lokale verkoper waar de €10,- naartoe moet gaan en bewoners kunnen dan aangeven wie zij willen steunen. Dat doen zij met een specifiek sponsorkaartje dat huis aan huis verspreid wordt, en waarop wordt aangegeven welke vereniging de € 10,- moet krijgen.
Een voorbeeld is bijgevoegd. Als Waskemeer op 6 mei 40% deelname heeft, dan
gaat het dus om €20,- per aanmelding.
Wij zullen de sponsoractie onder de aandacht brengen, maar jullie als dorpsbelang en/of de verenigingen naar keuze kunnen dit zelf natuurlijk ook doen. De sponsoractie geldt overigens alleen voor aanmeldingen die via de lokale verkopers worden
gedaan en niet voor online aanmeldingen.
We hopen dat jullie dit
onder de aandacht
kunnen brengen. Zo
kunnen we er samen
voor zorgen dat we de
35% halen én – naar
jullie keuze- het dorpshuis en /of de verenigingen steunen.
Met vriendelijke groet,
Team DFMopGlas,
Hayley, Jaap en Anja
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April 2020

Schoolnieuws

Les op afstand…
Vanaf maandag 16 maart zijn de scholen dicht gegaan. Die dag hebben we
met het team afspraken gemaakt over de opvang van kinderen van ouders
die in de cruciale sector werken en over onderwijs op afstand. Diezelfde dag
kon er voor ieder kind een pakketje van school op worden gehaald.
Tijdens de eerste sluitingsweek hebben de leerkrachten een webinar (online
cursus) gevolgd over Google Classroom en Google Meet. Hierdoor konden
we een digitaal klaslokaal inrichten en met behulp van Google Meet kunnen
we lesinstructies opnemen of live lesgeven.
Contact met de kinderen en ouders blijven houden is iets wat wij heel belangrijk vinden. De kleuterjuffen hebben een bezoekje langs alle kleuters gebracht en konden, rekening houdend met de regels van het RIVM, even kletsen met de kinderen. In groep 3 t/m 8 wordt regelmatig met de hele klas in
Google Meet afgesproken, zo kunnen ze elkaar toch nog zien en horen.
Doordat bijna alle kinderen van groep 3 t/m 8 een Chromebook te leen hebben gekregen van school werkt dit heel goed! Ouders worden met regelmaat
gebeld of het allemaal nog lukt en of ze hulp nodig hebben.
In de digitale klasomgeving staan alle opdrachten klaar voor de kinderen en
volgen we zoveel mogelijk het gewone programma vanuit de methodes. Voor
wie het leuk vindt staan er ook leuke challenges klaar, daar hebben we veel
lol om met z’n allen. En natuurlijk gaan de verjaardagen niet onopgemerkt
voorbij! Voor iedere jarige in deze periode wordt wat geregeld. Ook de OV
vergeet de kinderen niet. Zij hebben een leuke paasattentie rondgebracht
voor het Paasweekend.
We zijn trots op de enorme inzet van iedereen en hopen dat we snel weer
gewoon naar school mogen.
Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid toe en pas goed op elkaar.
Op de website van onze school vindt u meer informatie. www.obsdetrede.nl

Nieuws van groep 7/8
Het paasweekend
Het weekend van Pasen was anders dan andere keren. Meestal komen onze
neefjes en nichtjes, maar dit keer niet. Het was minder gezellig. We hebben
2 paasdagen eieren gezocht. Het was erg gezellig maar het miste de gezelligheid van familie. Voor de rest was het een leuk Pasen.
Jolin
School en Pasen in deze tijd voor mij.
School: We krijgen les via google classroom. Onze juf/meester zet erop welk
werk we voor die dag moeten doen. Als we dat af hebben mogen we ook een
beetje genieten van onze vrije tijd. We videobellen ook om even met elkaar
te praten over hoe je dit alles vindt of als je een vraag hebt dan kan je even
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bellen of een berichtje sturen. Het is eigenlijk niet heel anders alleen moeten
we ons werk nu thuis maken.

Pasen: Ik heb deze Pasen wat anders gevierd dan normaal door corona natuurlijk wel paaseieren zoeken:) En een lekker paasontbijt en lekker genieten dat ik geen huiswerk moest maken. Mijn Pasen was wel leuk ik hoop die
van jullie ook en blijf gezond en 1,5 meter afstand houden!
Nicky
Pasen
Het was afgelopen weekend paasweekend.
We gingen normaal naar het paasvuur met onze familie met elkaar lekker
kletsen. Gourmetten doen we nog. We hebben paaseieren gezocht, stenen
getild en mijn kamer opgeruimd. Thuiswerken is wel wat gezelliger.
Damian
1e en 2e paasdag
Ik ging op de zaterdag voor Pasen eieren schilderen. Op 1e paasdag ging ik
eieren zoeken en verstoppen en barbecueën. Op 2e paasdag ging ik weer
eieren zoeken en verstoppen
Thomas
Wat ik deed in de paasvakantie
Vrijdag= Buiten op de trampoline met het lammetje en geitje in onze tuin.
Zaterdag= Buiten spelen op de trampoline
Zondag= Buiten spelen op de trampoline met het lammetje en het geitje op
het terras, toen we thuis kwamen van het bezoek van Oma was het geitje
dood. Op het terras
Maandag= Filmdag alleen maar binnen films kijken met hapje
Emma

Corona thuisschool
Wat een rare tijd is dit thuis werken, raar boodschappen doen,
en nog meer dingen. Thuiswerken is eigenlijk best te doen. Soms beetje lastig, want je kan niet snel je meester of juf om te vragen wat het antwoord is.
Maar een ding wat fijn is, is dat je kan uit slapen. Maar ik mis wel mijn
vriendinnen, maar daar kan je nu niks aan doen. Ik hoop dat het snel voorbij
is, want dan kunnen we weer normaal leven.
Laura
Hoe ik het vind om zo te werken
Vanaf 16 maart werken wij thuis aan school. Dit was eerst heel erg wennen
maar nu met google classroom en google meet, is dat wel beter geworden
omdat we nu ook instructiefilmpjes van meester en juf krijgen. Wat ook wel
leuk is aan google meet, is dat je je klasgenootjes zo even kan zien. Ik hoop
dat we na de Meivakantie wel weer naar school kunnen wat ik vind school
wel leuker.
Hannah
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Mijn paasweekend
Ik heb een miniquad gekregen. Toen gingen wij ook nog gourmetten en na
het gourmetten had mijn oom de quad aan de praat, toen kwam hij hier
heen en deed hij het niet. Toen moest ik achter mijn huis staan en een half
uur wachten en toen ging ik daarheen en deed hij het dus kon ik rijden. De
volgende dag op zondag gingen wij brunchen en paaseieren zoeken dat
was mijn paasweekend. Ik vind het niet leuk dat deze corona crisis er is,
want ik ken de toetsen niet, want ik heb dat niet gehad en ik kan niet met
mijn vrienden spelen. Ik vind het wel leuk als ik na mijn huiswerk wat langer
tijd voor mijzelf heb. Dit was mijn paasverhaal en mijn mening over de corona crisis.
Mike
Paasweekend
Zondag heb ik niet veel gedaan ik heb wel me moeders haar geknipt het
was best spannend. De eerste keer was het een beetje scheef maar nu is
het beter. Maandag hebben we lekker thuis bezorgd gegeten. Ik heb nog
eten over dus dat ga ik vanavond lekker opeten.
Tessa
Pasen in coronatijd
We gingen met de boot naar Leeuwarden een ijsje halen bij La Venetia het
was een hele lange rij omdat iedereen 2 meter afstand moest houden. We
hebben ook nog ge gourmet
Joost
Les op afstand
Ik vind dat het wel goed gaat, maar het af en toe wel lastig met uitleg en we
hebben ook al een paar toetsen gedaan en dat ging ook wel goed.
Anouk
Pasen
Eerste paasdag gingen we in de middag warme broodjes eten en daarna
ging ik snel naar buiten met Melissa op de trampo. Toen we er klaar mee waren gingen we naar
binnen. Even later ging ik Thea helpen voor het
gourmetten wat dingetjes klaar zetten. Het gourmetten was heerlijk. EEN PAAR UREN LATER..
het was maandag en Melle maakte me wakker
want we gingen eten. Toen ik beneden kwam
rook ik een hele lekkere geur van gevulde broodjes. Als je denkt wat is dat nou het zijn kaiserbroodjes met zalm en ei erop doe je in de oven.
Het was verrukkelijk. We gingen om vier uur ongeveer heitieen en ja toen zat het er alweer op!
Adaja
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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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**Aangepaste dodenherdenking 4mei 2020
vanwege het coronavirus**
Als 4 mei-commissie hebben wij een aangepaste vorm bedacht voor de dodenherdenking op
4 mei a.s. Met inachtneming van alle Corona maatregelen van onze overheid, zien we toch kansen om aandacht te schenken
aan deze dag.
Herdenkingsdienst en dodenherdenking
Op 4 mei zal er een herdenkingsdienst worden uitgezonden vanuit de Bining
met daarop aansluitend de dodenherdenking. Het geheel zal uitgezonden
worden vanaf 19.15 uur en is te zien via kerkdienstgemist.nl. Vervolgens
klikt u op Fryslân, dan op Haulerwijk en daarna op de Bining of op
pknhaulerwijkwaskemeer.nl, dan Kerkradio/TV ‘lees meer’ en vervolgens
De Bining aanklikken. De uitzending is zonder publiek!
Vlaggen halfstok
Verder stellen wij voor om de vlaggen halfstok te doen vanaf 18.00 uur tot
zonsondergang.
De 4 mei-commissie.

Beste dorpsbewoners,

*** Een lief gebaar ***

Deze maand kreeg iedereen in Waskemeer een pakketje paaseitjes in de
bus met een briefje erbij.
Namens de Herberg, Plaatselijk Belang en het dorpshuis met het aanbod om
hulp te bieden als er in verband met de corona crisis iemand steun of een
luisterend oor nodig heeft.

Een geweldig initiatief en ik hoop dat er wel gebruik van wordt gemaakt wanneer dat nodig is.
Waarin een klein dorp groot kan zijn !!
Het telefoonnummer waar contact mee opgenomen kan worden is
06-30776188.
Namens Redactie lid Alleke Kalis

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
Nachoschotel

Niet 100% gezond, wel erg lekker en vol met groente.
Dit heb je nodig (twee personen):
•
80 gr tortilla chips (naturel)
•
100 gr mager rundergehakt
•
400 gr Mexicaanse roerbakgroente
•
1 tomaat
•
75 gr crème fraîche
•
35 gr geraspte kaas
•
Mexicaanse kruidenmix

Zo maak je het

Verwarm de over voor op 180 graden.

Kruid het gehakt met de Mexicaanse kruidenmix.

Snijd de tomaat in kleine blokjes.

Verhit een wok en bak het gehakt rul. Voeg na een paar minuten ook
de Mexicaanse groente en de tomaat toe. Laat dit ongeveer 5 minuten
meebakken.

Verdeel de helft van de tortilla chips over de bodem van een oven

schaal.

Verdeel het gehaktmengsel over de tortilla chips.

Neem de andere helft van de tortilla chips en smeer op elk chipje een
klein likje crème fraîche. Steek de chips schuin in de schotel. Als je
daarna nog crème fraîche over hebt kun je dit verdelen over de schotel.

Strooi de geraspte kaas over het gerecht en zet het ongeveer 8 minuten in de oven. Maak de schotel niet te lang van te voren klaar. Dan
wordt de tortillachips zacht.

Eetsmakelijk, Anneke Feddema
Ik geef de pollepel door aan Janneke Eringa
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** Samen sterk tegen Corona**
Juist nu Nederland massaal binnen zit om het corona-gevaar in te dammen, komt het er op aan er voor
elkaar te zijn. Stichting Scala wil daarbij een handje helpen en daarom wordt is er vanaf maandag
23 maart iedere werkdag van 10.00 tot 13.00 uur
gestart met een telefonische Welzijnslijn (0516 –
567220). De Welzijnslijn staat open voor mensen
in Ooststellingwerf die even een praatje willen
maken of hun zorgen willen uiten. Het gaat om een tijdelijke lijn, die
opengesteld wordt in de periode dat er veel clubjes, evenementen en
activiteiten wegvallen door de coronamaatregelen.
Mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven, maar juist daarom is het
belangrijk om naar elkaar om te kijken via andere manieren.
De Welzijnslijn is bedoeld voor mensen, die nu tijdens de coronacrisis
(nog) minder contacten hebben en toch even een praatje willen maken.
Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het virus, maar voor een
praatje over alledaagse zaken.
Daarnaast willen we jullie wijzen op de raamposter actie:
‘Samen Sterk tegen Corona ‘.
Raamposter actie
We kunnen er niet meer onderuit, het Coronavirus grijpt nog steeds om zich
heen. Door de regering is er een aantal drastische maatregelen genomen
om te voorkomen dat het virus zich in rap tempo verder verspreidt. Maatregelen die nodig zijn om samen de strijd tegen
Corona aan te gaan.

Hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen is
voor iedereen onduidelijk. Omdat in een onzekere tijd als deze positiviteit in de vorm van een
vriendelijke daad veel kan betekenen, is het Samen Sterk Tegen Corona initiatief gestart. Dit
initiatief houdt in dat we laten zien dat we samen
de strijd tegen Corona aangaan, dat we er voor
elkaar zijn, ofwel: samen sterk staan. Een stukje verbroedering door te laten
blijken dat je klaar staat voor je buurman of buurvrouw die misschien wel wat
hulp kan gebruiken. Een boodschapje, de hond uitlaten, het posten van een
brief of gewoon even een beetje aanspraak. De basis van het initiatief is een
grote A3 formaat poster. Deze gratis te bestellen speciale ‘Samen Sterk Tegen Corona’ poster kent twee kanten. De ene zijde van de poster laat zien
dat men hulp aanbiedt voor degenen die het nodig hebben, de andere zijde
communiceert juist dat men wel wat hulp kan gebruiken. In een vak op het
affiche kunnen ze hun telefoonnummer invullen zodat voorbijgangers direct
contact kunnen leggen.Via de website
www.samensterktegencorona.nl kunnen mensen die hulp willen bieden of
juist zoeken een gratis poster bestellen.
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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

