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Beste Dorpsgenoten, 
 
Het was weer een heel rustige maand zonder feestjes en festivals. 
 

De lagere scholen zijn wel weer begonnen, wel aangepast aan de corona 
eisen maar voor de leerlingen wel weer fijn om hun klasgenootjes weer te 
zien. 
 

De voetbalvereniging heeft het schoonmaken en onderhoud van het veld 
opgepakt zodat er hopelijk na de zomer weer wedstrijden gespeeld kunnen 
worden op een prima grasmat. Helaas is het jeugdvoetbaltoernooi begin juni 
afgezegd. 
 

Ook de dorpshuis agenda is niet erg vol maar er zijn wel  leuke dingen  in de 
zomer om naar uit te kijken. 
 

Begin juni lijken de corona eisen weer wat versoepeld te worden als alles 
naar wens verloopt. 
 

Kortom, we houden de moed erin !! 
 

Alleke Kalis 
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Juni 
Nog te plannen: 
 
Pubquiz met 1,5 meter afstand is erg lastig, wellicht n online 
pubquiz? 
 
8 juni   DES 
11 juni   Dorpshuis bestuur 
 
Wie weet kunnen onderstaande activiteiten hopelijk doorgang 
vinden???: 
 
3 juli    Open café “familieavond” 
10 juli   Trappen en happen 
 
7 augustus    Open café 
21 aug.   Walking dinner 
 
Vanaf september elke donderdagavond weer klaverjassen  
 
4 september  Open café 
5 september  Wandeltocht 4de struuntocht 
12 september  Ringsteken op tractoren 
2 oktober   Open café 
17 oktober   Reünie de Paadwizer 
18 oktober   Kerkdienst reünie de Paadwizer 
6 november  Open café  
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***Nieuwtjes Dorpshuis ’t Ald Leger 
Waskemeer*** 

 
1. Corona 

 Op dit moment ziet het er een beetje rooskleuriger uit. Minder 
 corona patiënten, deuren gaan weer open. Ook wij kijken naar 
 de mogelijkheden om de deuren van het dorpshuis te openen. 
 Wat is verantwoordelijk om te doen en wat is er mogelijk met 
 1,5 meter afstand. Best lastig, vooral omdat wij ons aan een 
 protocol moeten houden. Er is wel een aanpassing in de  
 agenda gemaakt. Maar het blijft afwachten wat er precies  
 mogelijk is.  
 Wat is er te melden: 
2. Groenstrook naast grote zaal vervangen voor terras 
 Om meer mogelijkheden te creëren voor  feesten en partijen en 
 verhuur, zal er een tweede terras worden gecreëerd. Deze kan 
 met extra drukte gebruikt worden. 
3. Activiteiten 
 Wij zijn aan het brainstormen hoe we weer activiteiten kunnen 
 opstarten.  
4. Updaten café ut en thús 
 De nieuwe muziekinstallatie is inmiddels al geplaatst door Frank 
 Rooijinga, Hendrik Haaisma en Wessel Jonkman. Pro deo,  
 helemaal super!! Het plafond zal bij uitgave van deze  
 Waskemare ook al vernieuwd zijn.  
 Wat zal dit een verbetering zijn?!  
 Nog even en dan kunnen we u weer een drankje aanbieden.  
5. Pubquiz 
 Omdat we 1,5 meter afstand moeten houden, zal dit 
 eerst niet ingepland worden. Het kan zijn dat we 
 een online versie gaan fabriceren. We houden jullie 
 op de hoogte. 
6. Walking dinner.  
 Deze blijft op 21 augustus staan. In kleinere groepen en een 
 max aantal deelnemers zou dit mogelijk moeten zijn. We hou
 den jullie op de hoogte. 
7. Trappen en happen 
 Omdat we vanaf juli met wat meer mensen samen mogen zijn, 
 hebben we deze naar 10 juli verplaatst. 
8. Open café 
 Misschien is de eerste al op 5 juni. Maar zeker is in elk geval 
 (mits de maatregelen onveranderd blijven) dat we vanaf juli 
 weer los gaan! Voor iedereen toegankelijk! 
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9. Fysiotherapeut 
 Nog niet opgenomen in de agenda maar de fysio is op afspraak 
 ook weer actief in het dorpshuis. 
10. Openingstijden 
 In deze vreemde tijd kan het zijn dat we zomaar een berichtje 
 doen via facebook, instagram of app dat het dorpshuis open is 
 voor een hapje of een drankje. 
11. Waskemeer.nl 
 Op www.waskemeer.nl kan je altijd info vinden over  
 Waskemeer, de verenigingen maar ook erg veel over het Dorps
 huis en onmisbaar de agenda. Wij hebben zelfs een eigen link 
 op de site waar alle ins and outs geplaatst is. Echt een aanrader 
 om even te kijken!!  
 Bedankt Plaatselijk belang (DES), met name dank aan  
 Sumitra Otter.  
12. Contactgegevens 
 Coördinator: Janny van der Veen 
 Tel: 06-30776188  
 E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com      
 
 Lieve groet en stay safe!!  
 

http://www.waskemeer.nl
mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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***Ringsteken op tractoren!!*** 
 
Op 12 september 2020 wordt de traditie van het ringsteken 
op tractoren weer in al-oude glorie herstelt en bloeit Was-
kemeer weer op als een spektakel van fanatieke ringste-
kers en mooie versierde tractoren van alle rangen en stan-
den!! 
 
Waar: nabij het dorpshuis te Waskemeer start 13.30 uur, gratis deelname en 
toegang. 
 
Prijzen: 1e-2e-3e prijs voor het meeste aantal ringsteken en een publieksprijs 
voor de mooist versierde tractor 
 
Opgave via de email voor 1 september op ringrijdenwaskemeer@gmail.com 
Let op: maximaal 40 deelnemers voor inschrijving vol=vol 
 
Na afloop circa 17.00 uur prijsuitreiking in het dorpshuis te Waskemeer met 
gezellige nazit 
Sponsoren: Veenstra mechanisatie, Gebr Kok loonbedrijf, Loonbedrijf Veld-
kamp, Alfons Freriks Logistics 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
actueel nieuws en foto’s op onze facebook te volgen 

 Ringrijden op tractoren Waskemeer  

mailto:ringrijdenwaskemeer@gmail.com
https://www.facebook.com/Ringrijden-op-tractoren-Waskemeer-110556517228493/
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal! 
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Ook in deze editie van de Waskemare vindt u helaas geen 
terugblikken op de gespeelde wedstrijden. Alhoewel het hoog-
tepunt van de Corona crisis voorbij lijkt te zijn en de maatregelen onder-
tussen weer wat versoepelt lijken te gaan worden is het momenteel nog 

erg stil op sportpark ’t Ald Leger. Dit heeft 
ons wel de kans gegeven om het hoofd- 
en trainingsveld onder handen te nemen 
en te renoveren, maar daarover later 
meer. Gevolg hiervan is wel dat er voor 
de zomerstop niet gevoetbald wordt in 
Waskemeer. Ook ons traditionele jeugd-
toernooi wat gepland stond op zaterdag 6 
juni zal geen doorgang vinden. Alhoewel 
we het deelnemersveld zo goed als rond 
hadden hebben we met pijn in het hart 
moeten besluiten om de editie van dit 
jaar te annuleren. Volgend jaar hopen we 
weer van de partij te kunnen zijn met een 
spetterend toernooi! 
 

Ondanks deze voetballoze periode wordt er achter de schermen al druk 
vooruit gekeken naar het nieuwe voetbalseizoen. Zo worden de materia-
len geïnventariseerd en zijn we al druk bezig met de teamindelingen voor 
het aankomende seizoen. Indien u of uw zoon/dochter geïnteresseerd is 
om na de zomerstop te gaan voetballen dan kunt u hierover vrijblijvend 
contact opnemen met Joost van Burgsteden 
(06-49712288 / 
joost_burgsteden@hotmail.com). Op deze 
manier kunnen we de aanmelding al direct 
verwerken in de teamindeling voor het nieuwe 
seizoen! Daarnaast zullen er op ons sportpark 
de komende tijd nog wat klussen uitgevoerd 
worden zodat ons complex weer tip-top voor 
elkaar is bij de aanvang van het nieuwe sei-
zoen. Op dit moment is het nog onduidelijk 
wanneer het seizoen 2020/2021 daadwerke-
lijk van start kan gaan en hoe dit precies inge-
vuld zal gaan worden. Zodra hier vanuit de 
KNVB en de overheid meer duidelijkheid over 
is wordt dit uiteraard gecommuniceerd.  
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Hoofdsponsor Jonkman verlengd 
Als vereniging zijn we zeer verheugd te kunnen mededelen dat Auto en 
bandenbedrijf Jonkman het hoofdsponsorschap met een jaar heeft ver-

lengd. “Vanzelfsprekend is dit heel 
belangrijk voor de club. In deze 
moeilijke periode die de club door 
de Corona crisis doormaakt, is al-
les wat de financiële stabiliteit van 
de club bevorderd zeer belangrijk. 
Bovenal is men binnen de club heel 
erg blij dat Jaco aan boord blijft, 
want hij is heel veel meer voor 
Waskemeer dan de hoofdsponsor”, 
aldus de voorzitter van de sponsor-

commissie Theo Meijerhof. Meijerhof doelt daarmee op de enorme be-
trokkenheid die Jonkman toont richting onze club. Zo verzorgt hij als vol-
leerd fotograaf de actiefoto’s bij de wedstrijdverslagen van het eerste elf-
tal, maar toont zich daarnaast ook erg betrokken bij de jeugd en andere 
verenigingselementen. “Daarnaast gaat de samenwerking tussen Auto 
en bandenbedrijf Jonkman al heel ver terug. Vanaf de beginjaren van de 
club als bordsponsor, maar inmiddels heeft Jonkman de prominente rol 
van hoofdsponsor alweer sinds 2008 op zich genomen. En daar is Was-
kemeer Jaco erg erkentelijk voor”, aldus Meijerhof. In deze periode heeft 
onze vereniging, die volgend seizoen met 9 seniorenteams in de ver-
schillende competities actief is, een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Vanuit de kelder van de zesde klasse komt Waskemeer komend seizoen 
alweer voor het vierde seizoen in de derde klasse uit. “Als de Corona 
crisis het toelaat gaan we er met Jonkman op het fraaie tricot weer een 
mooi seizoen van maken”, besluit Meijerhof. 
 
Veldrenovatie sportpark ’t Ald Leger 
Zoals waarschijnlijk bekend vindt er op dit moment op sportpark ’t Ald 
Leger een grote veldrenovatie plaatst. Zo is onlangs de toplaag van het 
hoofdveld verwijderd en is de onderlaag bewerkt. Aansluitend is het veld 
opnieuw bezand en ingezaaid. Ook het trainingsveld is hierbij onder han-
den genomen. De komende tijd 
zullen beide velden besproeid 
gaan worden om deze droge peri-
ode goed te doorstaan. Op deze 
manier krijgt het gras de tijd en 
ruimte die het nodig heeft om te 
groeien zodat we het nieuwe sei-
zoen kunnen beginnen met een 
fantastische grasmat! 
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 Bedankt 

We willen iedereen bedanken die met ons hebben   

mee geleefd met een : 

Kaartje         Belletje 

Mailtje       Appje     Bloemetje 

toen Samme ziek werd en geopereerd is. 

Zoveel mensen om je heen…….dat doet je 

heel erg goed. 

Samme en Anneke Haaisma. 

 

*** Oproep: Foto’s Bevrijding 1945 Waskemeer*** 
 
Beste lezers van de Waskemare. 
 
Wie kan mij helpen aan foto's en verhalen van de bevrijding in 1945 van 
Waskemeer? 
 
Reacties kunnen naar Jan Witteveen Oude wijk 8  email: jan@420media.nl 
Bedankt alvast! 

mailto:jan@420media.nl
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**Gastouderbureau Nannies Network  
zoek nieuwe gastouders, Bent u dat?** 

 
NanniesNetwork is een landelijk opererend bureau voor kinderopvang.  
Wij verzorgen kinderopvang op maat en kunnen de volgende vormen van 
regionale kinderopvang aanbieden: Gastouderopvang. 
 
In de Werkwijze van Nanniesnetwork staat uw kind centraal. Voor ons bete-
kent het dat wij passende kinderopvang aanbieden dat aansluit bij de opvoe-
dings-kenmerken en de wensen van de ouders.  
 
Uw kind centraal stellen betekent ook dat wij ervoor zorgen dat uw kind in 
een veilige en gemoedelijke situatie wordt ontvangen en dat kinderen niet 
geconfronteerd worden met wisselende medewerkers.  
 
Ons pedagogische beleid staat uitgebreid beschreven op onze website. 
 
Alle locaties en gastouders zijn aangemeld in het Landelijk Register Kinder-
opvang zodat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. 
 
Gastouder worden? Dat kan! 
Gastouderbureau NanniesNetwork is op zoek naar gastouders die kinderen 
een warm hart toedragen.  
 
Gastouder zijn is een mooie, flexibele baan waarin u werkt en thuis kunt zijn. 
U deelt de zorg van jonge kinderen met de ou-
ders.  
 
En biedt opvang binnen het gewone gezinsle-
ven waarin kinderen van verschillende leeftijden 
met elkaar spelen en van elkaar leren.  
 
Dit natuurlijk opgroeien biedt kinderen veiligheid 
en vertrouwen als basis voor hun ontwikkeling. 
Iedere opvangdag een bekend gezicht binnen 
een warme huiselijke sfeer. 
 
Bent u geinterreseerd? Stuur dan een mailtje naar één van de onderstaande 
mail adressen: 
 

n.alma@nanniesnetwork.nl / r.mulder@nanniesnetwork.nl  

mailto:n.alma.@nanniesnetwork.nl
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Afvalkalender Waskemeer Juni  2020   

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode          Datum       Bak     Datum    Bak 
NA,NB,NV, NW, NX 02,16,30   grijs 09, 23    groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 02,16,30   grijs     10, 24     groen 
Alle overigen  02,16,30   grijs 09, 23    groen 
 
Oud papier:   19 Juni       
NA, NB, NV, NW, NX:  25 Juni 

*** De Herberg mag haar 
 deuren weer openen!*** 

 
2e Pinksterdag om 12.00 uur mogen we weer en we 
hebben er zin in!  
 
Het is ook spannend omdat er niets meer hetzelfde is 

dan toen we de deuren moesten sluiten. Er is veel veranderd; zo zijn heel 
wat nieuwe woorden bij gekomen bijv. thuisquarantaine, hoestschaamte, 
coronakapsel en anderhalvemetersamenleving.  
 

En vooral het laatste is iets wat als ‘het nieuwe normaal’ geldt en waar we 
zowel binnen als buiten druk doende mee zijn om dat aan te passen.  
 

Want met de zomer voor de deur, hopen we veel van u en jullie buiten op het 
terras een plekje te bieden. We houden de bestaande menukaart aan, maar 
er is wel één uitbreiding; heerlijk Italiaans schepijs!!  
 
We hadden graag weer 6 dagen open willen zijn, maar daar hebben we op 
dit moment niet genoeg vrijwilligers voor.  
Dus voorlopig zijn we 1 juni open en daarna van donderdag-zondag, van 
10.00-20.00 uur.  
 
‘Alléén samen…’ is ook een veel gebruikte term de laatste tijd.  
Dat geldt zéker ook voor de Herberg! Daarom hierbij een oproep aan alle 
dorpsgenoten die het mooi lijkt met elkaar op te trekken en (op afstand) con-
tact te hebben met de klanten, ervaring is niet nodig.  
We doen het immers samen ☺.  
 

Een keertje proefdraaien? Graag! Margreet kijkt uit naar uw/jouw reactie via 
de mail margreetderoosj@gmail.com of mobiel 06-27218335 
 
Foar no Waskemarders, hâld fol & bliuw sûn!!      
 

mailto:margreetderoosj@gmail.com
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Wist je dat? 
Konijnen onder de haasachtigen vallen?  
Dus dat betekent dat ze geen 
knaagdieren zijn, dit komt omdat 
konijnen 2 extra tandjes hebben 
achter de bovenste voorste tanden, 
genoemd stifttanden. En knaagdie-
ren hebben deze niet. 
 
Goede voeding belangrijk? 
Konijnen hebben een heel andere 
maagdarmsysteem dan honden en 
katten. Hierbij hoort ook een goede 
voeding van veel vezels, konijnen 
zijn vegetariërs dus moeten ze veel hooi en 1 soort biks hebben liefst 

geen gemengde  brokjes ( hier kunnen 
ze gebitsproblemen van krijgen)  
Groente en fruit is ook goed voor ze, 
maar Let op! Niet alle groente en fruit 
is geschikt. 
 
Wist je dat? 
Konijnen hele sociale dieren zijn? 
Daarom kun je konijnen beter met 
meerdere bij elkaar houden. Dit levert 
minder stress op en kunnen ze met 
zijn tweeën spelen en gek doen. 

 
Vaccineren nodig? 
Konijnen kunnen 2 erg besmettelij-
ke ziektes krijgen, myxomatose en 
VHD. Dit kunnen ze krijgen van 
stekende insecten(myxomatose) 
en besmet gras of meegenomen 
via kleding of schoenen.(VHD) 
 

 ***Dier van de maand*** 
 Het Konijn 



 
 
 
 
 
 
Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk 
 
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij stil-
staan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden brengt 
heel veel emotie met zich mee. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare 
moet er in korte tijd veel praktische zaken geregeld  worden om de overledene op 
een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden. 
Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden, die taak op 
zich. Omdat ieder mens uniek is en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart regelen 
altijd maatwerk. Een en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de na-
bestaanden. 
 
Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op de te 
maken uitvaartkosten. 
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenver-
goeding. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te mel-
den. 
 
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of informa-
tie over bijverzekeren 

kunt u contact opnemen met; 
 
● mevr.  A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 0516-422872  
● dhr.  E. Huurman (voorzitter), tel. 06-21863286 

● via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl, 
● via de website www.uitvaarthaulerwijk.nl kunt u ook wijzigingen/nieuwe 

aanmeldingen doorgeven. 
 

Leden kunnen bij een sterfgeval DAG en NACHT contact  
opnemen met onze (nieuwe) uitvaartverzorgsters; 

 

Aline de Graaf & Coby Kuiper 
telefoon 06-402 575 99 
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http://www.uitvaarthaulerwijk.nl
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** Speciale uitgave van ‘’Spitwurk’’  
Verkrijgbaar** 

 
De Historische Vereniging Haulerwijk & Omstreken 
heeft in het kader van 75 jaar Vrijheid een speciale 
uitgave van het ledenblad “Spitwurk” gemaakt.  
 

Spitwurk nr.25 staat in het teken van WO-II en in 
het bijzonder de tijd rond de bevrijding in 1945. 
Naast artikelen over historische gebeurtenissen zijn 
de persoonlijke herinneringen van een aantal  
(oud-)dorpsbewoners uit Haulerwijk en Waskemeer 
aan die tijd verwerkt.  
 

Midden in het blad is een kaart waarop een aantal 
belangrijke gebeurtenissen rond de bevrijding van 
Haulerwijk/Waskemeer getoond worden. Door de 
route langs de aangegeven punten af te leggen en 
de beschrijving te lezen komt het verleden dichtbij 
voor ieder die in de plaatselijke historie geïnteresseerd is.  
 

Deze speciale uitgave van Spitwurk is nu verkrijgbaar bij: 
Sigarenmagazijn en kapsalon Steenhuis te Haulerwijk.  

    Te koop: 
 

    1 damesfiets merk Union 
50 euro 

 
en een  
Airfryer 
40 euro 

 
Anneke Stoker 
0516 421660 
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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, 
 
Dit is alweer de 1 na laatste puzzel voor de zomerstop! 
Dit keer een soort van zoekplaatje, de bedoeling is dat jullie het juiste 
plaatje in het juiste vakje plaatsen. Alle vakjes hebben een letter en 
sommige letters vormen het wedstijd woord als je de 
juiste letters met de juiste cijfers plaats krijg je het 
goede woord voor de wedstrijd.  
         
Veel plezier en succes!!      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
   1  2  3  4  5  
   _  _  _  _  _ 
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1. Selfiestorm!  
Samen op gekke plekken 
grappige selfies maken. 

 
 
 
 
 

2. Frisse wind.  
Uitwaaien langs het strand. 

Uiteraard alleen als dit kan en 
mag! 

 
 

 
3. Gezellig bezig.  

Zet een (foto)speurtocht door je straat uit en laat de kinderen 
zoeken welke foto bij welk huisnummer hoort, plezier voor alle 

buurtkinderen. 
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring 
in Oosterwolde  

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische 
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische 
redenen moet worden gekeurd.  
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,  
8431 EJ Oosterwolde. 
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op 
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of  
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com  

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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4. Wist je dat? 
Je met de Tuinvogel-app van de 
Vogelbescherming heel handig 

tuinvogels kunt spotten?  
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Fotoreportage 
Ga al wandelend of fietsend 

langs leuke plekjes in de stad 
of de natuur en maak een 

mooie fotoreportage.  
 
 
 
 
 

6. Puzzelen!  
Leg een grote legpuzzel neer zodat je steeds  

een stukje kunnen maken.  
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Mei 2020 
 
Schoolnieuws 

Weer naar school! 
Wat hebben we toch een bijzondere periode achter de rug waarin het onder-
wijs op afstand centraal stond. Na 8 weken mochten we eindelijk weer begin-
nen. Na de persconferentie werd duidelijk dat de leerlingen maar 50% van 
de onderwijstijd naar school mochten en dat er voor kleine scholen geen uit-
zondering gemaakt mocht worden. Er is een verdeling gemaakt van de kin-
deren en maandag 11 mei kwam het eerste deel van de kinderen weer op 
school. Wat fijn om iedereen weer in het echt te zien! Het voelde allemaal 
een beetje als de eerste schooldag van een nieuw jaar.  
 
Uiteraard hebben we regels op moeten stellen m.b.t. het coronavirus. Zo 
mogen ouders het schoolplein niet meer op en gaan de kleuters en leer-
lingen uit groep 5/6 door de buitendeur van hun klas naar binnen en niet 
meer door de hoofdingang. Van het handenwassen is zelfs een leuk turfspel-
letje gemaakt! In ieder lokaal staat een scherm op de instructietafel, zodat er 
op een veilige manier uitleg kan worden gegeven. We kunnen merken dat de 
ouders hun kinderen goed hebben voorbereid op de nieuwe gang van zaken. 
Als zeer zelfstandige kinderen komen ze zelf het plein op lopen en weten ze 
precies waar ze langs moeten en wat ze mogen doen. Wat een toppers zijn 
het toch! 
 
Op de dagen dat ze thuis zijn wordt er nog volop gebruikt gemaakt van 
Google Classroom. Dit is inmiddels vertrouwd voor de kinderen en ook zo 
proberen we een zinvolle invulling te geven van de dagen waarop ze thuis 
zijn. 
Wij hopen tijdens de volgende persconferentie van harte te horen dat we 
weer volledig naar school mogen om zo toch nog samen het jaar af te mo-
gen sluiten! 
 
Nieuws van groep 1/2 en 3/4 
 
Wat hebben jullie zoal gedaan toen je niet naar school kon? 
Angela: Ik ging eerst mijn tanden poetsen en mijn haar borstelen en dan 
huiswerk doen. Daarna tv kijken.  
Timber: Ik heb heel veel met Pim gespeeld, wel buiten want binnen mocht 
niet van papa door het coronavirus. 
Pim: Ik heb thuis heel veel Mario gespeeld met papa. Wij zijn daar samen 
heel goed in, want we zijn al bij level 5.  
Yrsa: Ik moest thuisblijven en dan ging ik bij Zwerre kijken als hij huis-
werk maakte, maar dat mocht niet van hem. Ik heb mama geholpen in de 
moestuin met alles. We hebben ook aardbeienplantjes, alleen dat duurt 
nog wel heel lang. 
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Youssef: Papa en mama werkten op hun werk en thuis. Als wij heel veel 
praatten kon mama zich niet concentreren.  
Pim: Toen we thuis waren heb ik papa geholpen, we hebben een kunstwerk 
gemaakt en zwemles gespeeld. We mochten ook met onze handen in de verf 
en toen wapperde ik met mijn handen en toen deed iedereen mij na.  
Ik verveelde mij niet, we hebben ook in onze hut gespeeld. 
Nikki: Toen we niet naar school konden, ging ik lekker uitslapen enzo, eten 
en avondeten en naar bed. Ik vond het wel saai, want ik had niet zoveel te 
doen. Ik ging wel met mijn zus spelen enzo.   
Suus: Het was heel leuk bij mijn verjaardag. Ik heb een hotel met 3 verdie-
pingen van Playmobil gekregen. Ik had alles mooi ingericht.  
Hidde: Met de bestuurbare auto van Cars spelen, die ik van Sinterklaas had 
gekregen.  
Eva: Met auto’s binnen spelen. Ik heb oranje drinken gedronken en een 
kroon geknutseld met mama.   
 
Hoe vind je het om weer naar school te gaan?  
Lyke: Heel leuk, omdat ik iedereen toen weer zag.  
Yke: Leuk, ik vond hel wel jammer dat ik niet bij Suus was.  
Hidde: Wel leuk, aan de andere kant ook weer niet leuk. Want nu kan ik ook 
niet meer vaak met mama knuffelen in bed.  
Ylse: Ik vind het saai om naar school te gaan. Want als ik thuis ben mag ik 
televisiekijken als ik wakker ben.  
Jonathan: Ik vond het vet leuk natuurlijk, omdat gewoon alles leuk is.  
Noralie: : Leuk, omdat ik de hele tijd niet naar school was geweest.  
Maeve: Leuk, maar ik ben liever thuis.  
Alae: Super leuk, omdat ik dan weer buiten kon spelen.  
Leanne: Leuk, ik was blij om mijn vriendinnen weer te zien en mijn beste 
vriend.  
Lisanne: Leuk vooral Staal, ik vond het leuk om daar in te werken.  
Tiemen: Leuk, omdat ik mijn vrienden dan weer zie.  
Lisa: Ik ben blij, omdat ik met Tiemen kon voetballen.  
Zwerre: Fantastisch, omdat ik de zandbak heb gemist. 
Joan: Heel leuk, want ik miste mijn vriendinnen heel erg en wilde graag weer 
met ze knuffelen. 
Bram: Heel leuk. 
David: Leuk, want ik heb de zandbak gemist. Ik wilde juf weer eens zien zon-
der tablet. 
Rowin: Leuk, ik heb de doeltjes gemist. 
Douglas: Leuk, omdat ik iedereen heb gemist. 
Lynn: Leuk, want ik heb Rowin en het voetballen gemist. 
Danique: Leuk, omdat ik alle kinderen uit groep 4 dan weer zie. Ook heb ik 
de zandbak en mijn vriendinnen gemist. 
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Een vrolijk open klooster  
Maria ter Claesze 

"Pleats fan ienichheid" 
Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting 

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu † (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda) 
 

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur 
        Avondgebed/Completen: werkdagen om 21.00 uur 
                          en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open. 
 

GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio,  
         Johanneshof voor groepen 
 

SHOP:  Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we       
           verkopen grijze en antraciet kleurige  breiwol, handgeweven           
           stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en 
           klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). 
  Jam, honing, kruiden. 
 

LOOP GERUST AAN. 
Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, 

maar iedereen is alle dagen welkom 
Jansenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel: 0516-577292 
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Kopij het liefst op e-mail in word en Arial 10.5 naar: 

waskemare@gmail.com 
Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris 

** Corona Maatregelingen** 
 
De Corona maatregelingen worden per 1 juni gelukkig weer wat versoepelt, 
maar omdat ook zo te houden moeten we met z’n allen ons wel aan een 
paar maatregelingen houden.  
Bijdeze hebben we ze hier onder nog een keer neer gezet.. 
 
Want samen zijn we sterk en dat iedereen gezond mag blijven. 
 

Niet vergeten: 
 

• Houd altijd 1,5 meter afstand. 

• Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

• Nies en hoest in uw elleboog. 

• Was vaak uw handen met zeep. 

• Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

• Heeft u koorts of bent u benauwd?  
 Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 
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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 

Taco's met zoete aardappel 
 

Dit heb je nodig: 
- 12 taco's 
- 400 gr zoete aardappel 
- olijfolie, komijn en paprikapoeder 
- klein blikje mais 
- 200 gr gehakt 
- 100 ml tomatensaus 
- 100 gr cherrytomaatjes 
- 1 avocado 
- handje geraspte kaas 
- 1 limoen 
- 125 ml zure room 
- optineel verse koriander 
 

Zo maak je het 
 Verwarm de oven voor op 200 gr. 

 Snijd de zoete aardappel in kleine blokjes en meng met de olijfolie, 
komijn en paprikapoeder. 

 Verdeel vervolgens over een bakplaat met bakpapier en zet 15 minu-
ten in de oven. 

 Doe ondertussen het gehakt in de pan. 

 Voeg de mais toe, de tomatensaus en een beetje zout. 

 Snijd de tomaatjes en de avocado in blokjes. 

 Haal de zoete aardappel uit de oven en bak ook de taco's af. 

 Vul de taco's met zoete aardappel, gehaktmengsel en tomaatjes. 

 Leg ze met de bovenzijde naar boven in een ovenschaal en bestrooi 
met kaas. 

 Zet nog 3 minuutjes in de oven tot de kaas iets is gesmolten. 

 Meng de zure room met het limoensap. 

 Garneer de taco's met de avocado en de zure room. 

 Verse koriander kan nog als garnering worden gebruikt 
 
Lekker iete, Janneke Eringa 
 
De pollepel gaat nu naar een echte keukenprinses: Alma Jagersma 
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Zomer in aantocht 

Het is weer de eerste mei 

de bomen staan in het groen 

de zomer wordt wakker in mij 

ik geef de bladeren een zoen 

 

In deze maand ben ik geboren 

de maand waarin ik het leven vier 

soms gewonnen, vaak verloren 

voel ik me steeds nog even fier 

 

De zomer komt weer terug 

het groen en de kleuren vertroosten 

de winterjas valt van je rug 

je ziet de zon al vroeg in het oosten. 

 

Het hoogseizoen van de zomer 

prikkelt al onze zinnen 

soms word je wel wat lomer 

maar je voelt je warm van binnen. 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 

 
Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 
 
Heeft u  
 ’s avonds na 17.00 uur 
 ’s nachts,  
 in het weekend  
 tijdens feestdagen  
Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland 
 
Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 
 
De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis 
Nij Smellinghe in Drachten.  
 

 
Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 
                                                                                                                                                                                                     www.jehuisarts.nl 
 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 
                                                                                   www.lewin.praktijkinfo.nl 
 

Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428                                                                            
                                                                       www.huisartsenpraktijkdekern.nl 

 
Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 

www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl                                                                 
 
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. 
Uitvaartverzorging Aline de Graaf & Coby Kuiper……………………..06-40257599 
 
Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 
Opgave nieuwe peuters Stichting Scala ..........…………...….…......(0516) 515029  
 
Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M.Macco. …..……...(0516) 421075 
 
Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 

CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… ..………………….......(0516) 421681 

Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c  
8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com 

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919  

 

 

http://www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl
mailto:des.waskemeer@gmail.com
mailto:mellemarjan@home.nl



