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Beste Dorpsgenoten, 
 
Vorig jaar om deze tijd keken we uit naar het dorpsfeest!  
Hoe anders ziet het er dit jaar uit door die nare corona!  
 
Velen van jullie maken waarschijnlijk geen echte vakantie plannen  maar 
gaan er vast wel een mooie zomer in ons Fryslân van maken.  
In ieder geval heeft de redactie van de Waskemare gepoogd er een gezellig 
en informatief zomernummer van te maken om deze zomer mee te begin-
nen.  
Hopelijk kunnen er door de versoepelingen in de corona regels voorzichtig 
wat dorpsactiviteiten gaan plaatsvinden. Houd de agenda van het Dorpshuis 
goed in de gaten.  In ieder geval is ook de Herberg van Waskemeer weer 
open waar je o.a. een lekker ijsje kan halen.  
Alles natuurlijk op gepaste afstand dan blijft iedereen 
hopelijk gezond!  
 
Namens de hele redactie een hele goede, zonnige  
zomer gewenst!  
 
Hartelijke groet, Jan van Bergen 
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3 juli    Open café/terras met brandweerauto met bbq,  
   opgave voor 1 juli 
4 juli    Afsluiting voetbal 
10 juli   Trappen en happen, opgave voor 1 juli 
12 juli   Privé feest 
25 juli   Privé feest 
 
7 augustus    Open café/terras opgave voor 5 augustus 
21 aug.   Walking dinner opgave voor 15 augustus  
 

Vanaf september elke donderdagavond weer klaverjassen  
 
4 september  Open café/terras 
5 september  Wandeltocht 4de struuntocht 
12 september  Ringsteken op tractoren 
30 september  Gezamenlijke ouderensoos 50+ 
 
2 oktober   Open café/terras 
4 oktober  Privé feest 
23 oktober   Pubquiz opgave voor 15 oktober  
 
6 november  Open café/terras 

 
Opgave kan bij Janny van der Veen 06-30776188 of 

dorpshuiswaskemeer@gmail.com 
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer *** 

 
1. Open café 
 We hebben op 5 juni een kleine groep mensen  uitgenodigd als proef
 konijn. Men hield zich strikt aan de coronamaatregelen. Het idee was 
 een eenvoudig menu maar er zijn toch weer heerlijke gerechten voor
 bij gekomen. 
 Op 3 juli wordt er groots uitgepakt. Zie verderop in de Waskemare. 
 Voor iedereen toegankelijk! Opgave voor 1 juli. 
2. Trappen en happen 
 Deze wordt gehouden op 10 juli. Zie verderop in de Waskemare. Voor 
 iedereen toegankelijk! Opgave voor 1 juli. 
3. Walking dinner.  
 De gastgezinnen staan nog steeds positief tegenover het ontvangen 
 van gasten. Dus deze blijft op 21 augustus staan Zie verderop in de 
 Waskemare. Voor iedereen toegankelijk! Opgave voor 14 augustus. 
4. Gezamenlijke ouderensoos 50+ 
 Vanwege de corona was dit noodgedwongen even op n laag pitje ge
 zet. Ja de doelgroep viel toch in de risicogroep.  
 Maar vanaf woens dagmiddag 30 September (14.00 uur) zijn de 
 50+ers weer welkom in het ’t Ald leger. De agenda is nog niet ge
 vuld, maar zeker is wel dat we weer leuke uitjes, muziek, spre kers 
 en andere activiteiten gaan organiseren. Het wordt weer tijd voor ge
 zelligheid! 
5. Open terras 
 Spontaan is er met het mooie weer een open terras georganiseerd. 
 Dit was een groot succes, er werd dan ook gevraagd of dit vaker mo
 gelijk was. Natuurlijk kan dit, er zijn nog wel wat andere activiteiten 
 maar wanneer de zon schijnt en het droog is, gooien we spontaan het 
 terras open. Houd social media in de gaten: Waskemeer.nl, facebook, 
 instagram, app, viavia of de normale tamtam. 
6. Feesten of partijen 
 De deuren zijn weer open, dus weer mogelijkheid om je feestje of iets 
 anders in ’t Ald leger te vieren/organiseren.  
7. Waskemeer.nl 
 Zie ook www.waskemeer.nl voor info over het Dorpshuis en  
 de agenda.  
 Contactgegevens ’t Ald leger  
 Coördinator: Janny van der Veen 
 Tel: 06-30776188  
 E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
     
 Lieve groet en stay safe!! 
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***PUBQUIZ op vrijdag  

23 oktober 2020*** 
 

Jawel we gaan het toch proberen, we hopen zo dat de coronaperikelen dan 
wat over zijn. 
 
Onder leiding van….jawel ook dit keer zal Willem van der Wal de pubquiz 
leiden. We willen met zijn allen een groot succes van deze (en hopelijk meer-
dere) pubquiz maken. Een quiz waar plezier en gezelligheid voorop staat. 
De vragen van de quiz zijn zo samen gesteld dat iedere leeftijdscategorie en 
elk niveau er plezier aan beleeft.  
 
De teams bestaan maximaal uit vijf personen, deze personen krijgen origine-
le en uiteenlopende pubquizvragen te horen. Snelle tussenrondes wisselen 
vragenrondes af “waar of niet waar”. Een hoog IQ garandeert geen voor-
sprong in de quiz.  
Durf jij het aan….geef je op: alleen, met meerdere personen of als team. 
 
Plaats: Dorpshuis ’t Âld Leger aanvang 19.30 uur 
Kosten zijn: € 2,50 pp. (entree incl. koffie/thee&hapje) 
 
Opgave kan voor 15 oktober bij  
Janny van der Veen,  
Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com 

Whatsapp of bellen: 06-30776188 
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger  

***Van Harte Gefeliciteerd!!*** 
 
Namens de redactie wil ik alle Waskemeerders die geslaagd zijn dit jaar voor 

hun eindexamen heel hartelijk feliciteren! 
 

Het was voor jullie een raar en onzeker examen-
jaar door alle corona eisen. 

Toch heel knap om vol te houden en het exa-
men te halen en zo verder te kunnen met een 

eventuele volgende opleiding. 
 

Goede vakantie gewenst en blijf gezond. 
 

Redactielid Alleke Kalis 
 

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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 ***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Inmiddels is het alweer drie maanden geleden dat de laatste 
wedstrijden gespeeld werden binnen onze vereniging. Door-
gaans is er in de periode van april t/m juni volop actie op sportpark ’t Ald 
Leger, maar dit jaar was het stil. Waar normaal gesproken de beslissen-
de periode zou zijn aangebroken in de competities en de prijzen verge-
ven zouden worden was dat nu niet aan de orde. Het Corona virus heeft 
namelijk tot een abrupt einde geleid van het seizoen 2019/2020. Volko-
men begrijpelijk natuurlijk want het Corona virus raakt iedereen. Deson-
danks is het natuurlijk ook jammer want met de zomer in aantocht had-
den we nog enkele mooie voetbalweekenden voor de boeg. Hierdoor is 
er nu minder voetbalnieuws te vermelden dan gebruikelijk, maar deson-
danks vindt u in deze Waskemare een uitgebreid seizoensoverzicht van 
al onze jeugdteams.  
 
Ondanks het feit dat er niet gevoetbald is de afgelopen periode hebben 
we als vereniging niet stilgestaan. Zo zijn inmiddels voorbereidingen ge-
troffen voor het nieuwe seizoen. Hierbij valt te denken aan het inventari-
seren en in orde brengen van de teamkleding en de voetballen. Daar-
naast is ons hoofdveld onder handen genomen en opnieuw ingezaaid. Al 
deze voorbereidingen hebben als doel dat alles weer tip-top in orde is 
voor het voetbalseizoen, wat zoals het nu lijkt in september weer los zal 
gaan als de Corona maatregelen dit toestaan.  
 
Seizoensterugblik jeugdteams 
Natuurlijk beginnen we dit seizoensoverzicht met onze jongste jeugd: de 
kabouters. Alle spelers hebben zich gedurende het seizoen uitstekend 
ontwikkeld. Sommigen maakten dit seizoen pas de eerste stappen op het 
voetbalveld, maar voelden zich 
op de grasmat gelijk als een vis 
in het water. Elke zaterdag was 
het een feest voor de spelers als 
ze de wei in mochten en met pas-
sie, beleving en veel plezier wer-
den vele toernooien gespeeld. 
Het enthousiasme kwam niet al-
leen van de spelers, want ook de 
ouders bleken trouwe supporters. 
In grote getalen reisden ze mee 
met het team en was het elke 
zaterdag een bonte kabouterstoet 
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal! 
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die klaarstond voor vertrek! Naar nu blijkt was het toernooi in Terwispel 
de laatste van dit seizoen. Maar niet getreurd, ook aankomend seizoen 
kunt u de kabouters weer zien schitteren op de velden! 

 
Ook voor de JO9 was het 
elke zaterdag een groot 
voetbalfeest. Coaches Kim 
Groot, Tom Stellingwerf en 
Ruben v/d Vaart wisten 
een hecht team te smeden 
waarbij het plezier altijd 
voorop stond. Dat met een 
grote dosis voetbalplezier 
en lol ook resultaten be-
haald kunnen worden 
heeft het team ruim-
schoots bewezen. Alhoe-
wel niet alle wedstrijden in 
winst werden omgezet 

was geen van de gespeelde wedstrijden saai. De neutrale toeschouwer 
was bij de JO9 aan het juiste adres en kon menigmaal genieten van een 
doelpuntenfestijn. Het team is een echt vriendenteam die het zowel in als 
buiten het veld goed met elkaar kunnen vinden. De JO9 kan daarom met 
recht spreken van een geslaagd seizoen, wat veel goeds belooft richting 
de toekomst! 
 
De JO11 stond dit seizoen onder leiding van Oene Bouma en Tomar 
Peeters. Daarnaast maakte Harry v/d Veen zijn debuut als trainer van 
deze talentvolle groep. De eerste seizoenshelft werd afgesloten met een 
keurige 6de plaats. Een goe-
de prestatie aangezien de 
groenhemden waren inge-
deeld in een pittige competi-
tie. Hoogtepunten van het 
seizoen waren de knappe 1-3 
overwinning in de streekderby 
in en tegen Bakkeveen en de 
eclatante overwinning in ei-
gen huis op ONB, waarbij de 
gasten uit drachten met maar 
liefst 10-1 verslagen werden. 
Gedurende het seizoen kwam 
Chayenne het team verster-
ken en zij heeft zich moeite-
loos weten in te passen. De 
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spelers hebben nu een lange zomerstop voor de boeg, maar zullen tegen 
de tijd dat het seizoen weer start staan te trappelen om hun voetbalkun-
sten te tonen! 

 
De heren van de JO13 kun-
nen met recht stellen dat ze 
een fantastisch seizoen achter 
de rug hebben. Het team 
bleek een ware doelpunten-
machine te zijn, want in totaal 
wisten de groenhemden ruim 
180 keer het net te vinden. In 
de najaarscompetitie resul-
teerde deze stortvloed aan 
doelpunten in een verdiend 
kampioenschap. Ook in het 
jaar 2020 was de JO13 nog 
ongeslagen in de competitie 
en op weg naar wederom een 

mooi seizoen. Naast de goede resultaten in de competitie bleken de spe-
lers ook ware cupfighters te zijn. Door Smilde’94 in eigen huis met 3-7 te 
verslaan wisten de groenhemden namelijk de finale van de KNVB beker 
te bereiken! Door de spelers werd hier al reikhalzend naar uitgekeken en 
waren er al plannen om met een heuse spelersbus af te reizen naar fina-
le, maar het Corona virus gooide helaas roet in het eten. Ondanks het 
feit dat de finale niet meer gespeeld zal gaan worden kunnen de spelers 
met trots spreken van een fantastisch seizoen! 
 
Met het fanatieke trainersduo Jelmer Haites en Halbe Jan de Boer aan 
het roer wist de JO17 in de eerste seizoenshelft een plek in de midden-
moot te bemachti-
gen. Ondanks het 
feit dat de groen-
hemden vaak goed 
mee konden ko-
men met de tegen-
stander wisten ze 
soms moeilijk tot 
scoren te komen, 
wat de tegenstan-
der vaak wel lukte. 
Hierdoor gingen 
enkele wedstrijden 
tegen de verhou-
ding in verloren, 
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maar op het vertoonde veldspel kunnen de spelers tevreden terugkijken. 
Het team kan met recht gekenmerkt worden als een vriendenteam, waar-
bij de meeste spelers al vanaf jongs af aan met elkaar samenspelen. De 
sfeer in het team is daarmee dan ook uitstekend en de spelers steunen 
elkaar door dik en dun. Het hoogtepunt van het seizoen had in juni moe-
ten plaatsvinden met deelname aan het meerdaagse A&B toernooi in 
Valthermond, waarbij de spelers hun krachten hadden kunnen meten met 
teams uit heel Nederland. Dit toernooi houden de spelers nog tegoed. 
 
Last but not least komen we uit bij de JO19. In de eerste seizoenshelft 
wisten de groenhemden prima voor de dag te komen. Alhoewel de eerste 
competitiewedstrijd verloren werd van de naar later bleek ongenaakbare 
kampioen Read Swart, werden de resterende wedstrijden bijna allemaal 
in winst omgezet. Dit betaalde zich uit in een keurige tweede plaats op de 
ranglijst. De onderlinge sfeer in het team was uitstekend te noemen, 
waarbij gezelligheid en presteren hand-in-hand gingen. Voor de meeste 
spelers van de JO19 geldt dat ze zullen doorstromen naar de senioren, 
waarmee hun jeugdperiode ten einde komt. Als seizoensafsluiter zou het 
team deelnemen aan de G+S Automobile Cup in het Duitse Kisdorff, 
waar onze vereniging inmiddels een vaste gast is aan huis is. Helaas is 
ook dit toernooi afgelast in verband met het Corona virus. 
Na het lezen van bovenstaande moge het duidelijk zijn dat we ondanks 
het abrupte seizoenseinde als vereniging terugkijken op een geslaagd 
seizoen. We zullen er alles aan doen om dit in het voetbaljaargang 
2020/2021 minimaal te evenaren! We hopen iedereen in september weer 
te kunnen treffen in goede gezondheid op ons sportpark. Bij deze wen-
sen we iedereen een fijne zomer toe! 
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***10 juli trappen en happen*** 
 
Lekker fietsen (trappen)  en onderweg gezellig eten 
(happen).  
Aanvang 18.00 uur dorpshuis. 
 
Gezellig met een grote groep mensen, op 3 verrassende plekken aan tafel 
schuiven. 

 
Kosten: € 15,- consumpties voor eigen rekening. 
 

 
Opgave voor 1 juli bij Dorpshuiswaskemeer@gmail.com  

of Janny 06-30776188  

Bedankt, 
 

Hierbij willen we iedereen bedanken die mij een kaartje  
heeft gestuurd tijdens het verblijf  

in Beatrixoord Haren en ziekenhuis. 
 

Ook de vele telefoongesprekjes die zijn gevoerd, 
En voor de bloemen/fruitmand die werden gebracht. 

Een belangstellend praatje gemaakt heeft hoe het gaat. 
Dit doet ons goed. 

 

Bedankt, 
 

Trienco en Hinke van der Veen 
Breebergweg 15 

8434 NA  Waskemeer (Fr.) 

mailto:Dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Afvalkalender Waskemeer Juli 2020 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum  Bak  Datum  Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  14,28  grijs  7, 21   groen 
NC, ND, NZ, PG, PH  14,28  grijs  8, 22   groen 
Alle overigen   14,28  grijs  7, 21   groen 
 
Oud papier:   17 juli 
NA, NB, NV, NW, NX: 23 juli 
 
 

Afvalkalender Waskemeer Augustus 2020 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum  Bak  Datum  Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  11, 25  grijs  4, 18   groen 
NC, ND, NZ, PG, PH  11 ,25  grijs  5, 19   groen 
Alle overigen   11, 25  grijs  4, 18   groen 
 
Oud papier:   14 augustus 
NA, NB, NV, NW, NX:  20 augustus 
 
 

Afvalkalender Waskemeer September 2020 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum  Bak  Datum  Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  8, 22   grijs  1, 15,29   groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 8, 22   grijs  2, 16, 30  groen 
Alle overigen   8, 22   grijs  1, 15, 29  groen 
 
Oud papier:   11 september 
NA, NB, NV, NW, NX:  17 september 
 



22 



23 

 

 
 
 
 
 
 
Wist je dat? 
De urine van katten licht geeft als je er met een UV-lamp op schijnt? 
Komt onder andere door dat er 
fosfor in urine zit.  
Dus als je Urine ruikt maar niet 
ziet, kun je het zo gemakkelijk vin-
den. 
 
Een groot geschenk?  
Katten hebben de vervelende ge-
woonte om soms een dode óf le-
vende prooi meer haar huis te ne-
men. De meesten van ons vinden 
dit vies en worden boos op hun 
huisdier.  

Maar eigenlijk moet je je kat bedan-
ken!  Hij of zij denkt dat ze je een 
groot geschenk brengen, dit is hun 
manier van affectie tonen.  
 
Goed zicht! 
Als katten goed willen zien dan heb-
ben ze de stof Taurine nodig, zonder 
deze stof gaat hun zicht achteruit. Ge-
lukkig hebben de voedingsfabrikanten 
deze stof goed verwerkt in de katten-
voedingen.  
 
 
 

 
Wist je dat? 

Katten voor 5 tenen hebben en aan hun 
achterpootjes slechts 4 tenen hebben.  

 

 ***Dier van de maand*** 
Katten  



 
 
 
 
 
 
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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mailto:admin@uitvaarthaulerwijk.nl
http://www.uitvaarthaulerwijk.nl
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**Het wordt weer warmer weer!** 
 

Wist je dat buren in de zomer over het algemeen meer 
overlast van elkaar ervaren? 
Naarmate het weer warmer wordt en men meer buiten 
leeft, neemt het aantal aanvragen voor Buurtbemiddeling 
toe. Het gaat hierbij om tuinproblemen, zoals ergernissen 
over achterstallig onderhoud of overhangende takken. Of 
om geluidsoverlast, zoals te hard de radio buiten aan, 
luidruchtige gesprekken die tot laat in de avond duren of 

schreeuwende kinderen. En vergeet niet de ergernis over barbecuerook die 
de slaapkamer binnenwaait of de schone was verpest. 
  
Bedenk dat overlast altijd subjectief is: als je een goede relatie hebt met je 
buren, ervaar je minder snel overlast dan wanneer de relatie niet goed is. 
(Je denkt bijvoorbeeld: “wat fijn dat die kinderen zo’n lol hebben op de tram-
poline” in plaats van “moeten die van hiernaast nou weer zo’n herrie ma-
ken!”). Ook worden ergernissen te vaak veroorzaakt, doordat we ervan uit 
gaan dat hoe wij tegen de wereld aan kijken, normaal is of omdat we ervan 
overtuigd zijn dat de ander heus wel snapt dat wij hier last van hebben en 
de conclusie trekken dat ze het dus expres doen. 
 
Ook lezen we vaker in de krant over ruzies en geweld, waardoor we moge-
lijk minder snel op de buren af durven stappen uit angst voor ruzie.  
Vanuit Buurtbemiddeling hebben we intussen veel ervaring met burenover-
last en zouden we iedereen willen adviseren: wacht niet te lang met erger-
nissen, maar maak het bespreekbaar. Niet op het moment dat je heel erg 
boos bent, maar bijvoorbeeld een dagje later. Geef aan wat je vervelend 
vindt en waarom (bijvoorbeeld: “ik heb er last van dat jullie tot 2 uur ’s 
nachts op het terras zitten, omdat ik niet kan slapen van het lawaai en ik om 
6 uur op moet staan”), en doe een duidelijk verzoek aan de ander (“Kunnen 
we afspreken dat jullie vanaf 23.00 naar binnen gaan of zachter praten?”)  
  
Vind je het spannend, wil je het met iemand voorbespreken en advies of wil 
je hulp bij dit gesprek?  
Neem dan contact op met Buurtbemiddeling:  
06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20 of via buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 
Buurtbemiddeling is gratis, 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. 
Kijk voor voorbeelden en tips op 
www.problemenmetjeburen.nl  en voor een advies op 
maat op www.overlastadvies.nl   

mailto:buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
http://www.problemenmetjeburen.nl
http://www.overlastadvies.nl
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*** 3 Juli open café/Terras*** 

 
Deze avond komt een brandweerauto met barbecue 
langs, om de magen te vullen. 
De brandweerauto is van 1973! 
 
Komt allen een hapje en drankje  
nuttigen.  

De barbecue staat aan  
tussen 18.00-19.30. 
Het terras is vanaf 17.30 uur  
geopend. 
 

De chauffeur bakt voor 9,95 een heerlijk menu: 
3 soorten vlees, salades, stokbrood en kruidenboter. 
Voor de kids kan er een hamburger gebakken worden (incl. salades etc. 3,-) 
 
Dus kom gezellig langs bij ‘t terras van ’t Ald leger.  
 

Opgave kan voor 1 juli bij Janny van der Veen,  
 

Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
Whatsapp of bellen: 06-30776188 
 
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger 

Een Bedankje 
 

        Psalm 103:17 
 

Wij zijn dankbaar en ontroerd door de vele blijken van  
medeleven en gedeelde herinneringen die wij van u mochten 

ontvangen. 
 

Na het overlijden van myn man en ús heit, pake en oerpake 
 

Jaap Slofstra  
 

hebben de vele lieve uitingen van troost en betrokkenheid ons 
enorm gesteund. 

 

      Tiny Slofstra-Wobbes,  
      Kinderen, klein- en  
      Achterkleinkinderen 

Waskemeer, juni 2020 

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com








Juni 2020 
 
Schoolnieuws 

 
 
 
 
Het schooljaar bijna om! 
Nog even en het schooljaar 2019-2020 zit erop. Wat was het weer een 
prachtig, maar ook bijzonder jaar. We zijn blij dat we vanaf 8 juni alle kin-
deren weer tegelijk op school mochten ontvangen. Eindelijk konden we weer 
even gewoon met elkaar kletsen en leuke dingen doen. In de afgelopen peri-
ode is er ook weer veel getoetst om te kijken hoe de kinderen zich hebben 
ontwikkeld en waar we volgend schooljaar aan willen gaan werken. Eén ding 
kunnen we alvast zeggen: de cito resultaten zijn prachtig! En dat betekent 
dat alle kinderen, ouders en leerkrachten thuis serieus bezig zijn geweest 
met afstandsonderwijs!  
 
De laatste weken  
Tijdens de laatste schoolweken bereiden we de kinderen voor op volgend 
schooljaar en nemen wij afscheid van kinderen die naar een andere school 
toe gaan, waaronder natuurlijk groep 8. De een vindt het spannend, de ander 
niet. Ze zijn er in ieder geval allemaal ontzettend aan toe!  
Dit jaar zijn er drie juffen waar we afscheid van nemen; Jorien, Mary en Mar-
griet. Jorien gaat volledig naar het Stellingwerf College, Margriet gaat weer 
naar de Buttingaschool in Oosterwolde en Mary wacht nog af hoe volgend 
schooljaar er uit zal gaan zien. Langs deze weg willen wij Jorien, Margriet en 
Mary alvast heel erg bedanken voor hun inzet en veel succes wensen met 
hun verdere plannen! 
Juf Geertje Jongsma zal komend schooljaar ons team komen versterken als 
IB-er en leerkracht groep 5/6! 
  
Voor nu wensen wij iedereen alvast een fijne vakantie! 
 
 
 
 
 
Afgelopen jaar van groep 5/6 
Maxim: het was leuk om bingo te doen, de bovenverdieping in de klas 
is ook leuk om op te werken en wij hebben ook een gezellige lees-
hoek in de klas. 
 
Jestin: ik vond het leuk om achter op het veld in de boswal hutten 
mochten bouwen. De thema’s van taal waren ook heel leuk.  
 
Finn: ik vond het leuk om aan het thema jungle te werken met taal, 
Vaderdag cadeau maken was ook leuk. Vrij spelen achter op het veld 
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was ook erg leuk. 
 
Tycho: het creacircuit was dit jaar heel leuk vooral armbandjes ma-
ken. De thema’s van taal waren ook heel leuk en leerzaam behalve 
het thema jungle vond ik saai. Spelling was ook leuk! 
 
Maud: het creacircuit was dit jaar weer leuk. Het leukste vond ik om te 
figuurzagen. Mijn leukste vakken zijn: knutselen en tekenen. 
 
Venla: ik vond het creacircuit leuk, de tekenopdrachten en knutselen 
heel leuk. Begrijpend lezen ging dit jaar beter. 
 
Etty: bij taal heb ik veel geleerd. Ik vind het leuk om te tekenen, knut-
selen, om te gymmen en om dingen te maken bij het creacircuit.  
 
Ross: het afgelopen jaar was leuk. Ik kon 
weer naar school. Tekenen en buiten spe-
len vind ik ook leuk. 
 
Giovanni: ik ben dit jaar vooruitgegaan 
met spelling en met rekenen. Ik vond het 
vooral leuk om bij taal een jungle verhaal 
te schrijven. Tekenen en gymmen vind ik 
het leukst. 
 
Rutger: het was een geweldig jaar zonder 
ruzie. Buiten spelen is leuk en op het veld spelen is heel cool. 
 
Demian: ik heb veel nieuwe dingen geleerd bij rekenen, taal en spel-
ling. Het jaar was heel grappig met juf Anke en met juf Jorien. Ik speel 
graag in de pauze op het veld. 
 
Djurre: ik vond het leuk dat we na de Coronacrisis weer naar school 
mochten. Zodat ik de andere kinderen weer kon zien.  
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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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**KCMV Excelsior/De Bazuin  
blij met steun Poiesz** 

 
Begin dit jaar werd KCMV Excelsior/De Bazuin door de Poiesz weer uitgeko-
zen om mee te mogen doen met de Jeugdsponsoractie. Vol enthousiasme 
begonnen de (jeugd)leden in februari met het verzamelen van Jeugdspon-
sormunten, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de Poiesz 
echter halverwege maart per direct de Jeugdsponsoractie moeten stoppen. 
Dit was wel een teleurstelling, want de opbrengst van de Jeugdsponsoractie 
wordt altijd ingezet voor muzieklessen en -instrumenten voor de jeugd. Extra 
zuur was het stoppen van de Jeugdsponsoractie, omdat dat de jaarlijkse pot-
grondactie ook al niet door kon gaan vanwege het COVID-19 virus. 
 
Aangename verrassing 
De getroffen vereniging was dan ook aangenaam verrast toen ze een aantal 
weken later een brief van de Poiesz ontvingen met de mededeling dat alle 
deelnemende verenigingen toch  € 1.000,- zouden krijgen uitgekeerd. Het 
bedrag is inmiddels bijgeschreven op de rekening en KCMV Excelsior/De 
Bazuin is hier ontzettend blij mee en dankbaar voor. Want met dat geld kun-
nen ze er voor blijven zorgen dat ze de tarieven voor muzieklessen laag kun-
nen houden. 
Bestuur en leden van KCMV Excelsior/De Bazuin willen langs deze weg 
Poiesz Supermarkten dan ook heel hartelijk danken voor hun gulle gebaar.  
 
Muziek is goed voor de ontwikkeling 
Zo krijgt ieder kind in Haulerwijk en omgeving de kans om een instrument te 
kunnen leren bespelen. Want muziek maken en een instrument leren spelen 
bevordert de cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden en is dus be-
halve leuk ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. En daar wil 
KCMV Excelsior/De Bazuin graag haar steentje aan bijdragen. 
 
Voorzichtige start 
Onlangs is er weer voorzichtig een start gemaakt met de individuele muziek-
lessen, repeteren met alle leden tegelijk zit er voor de vereniging helaas 
voorlopig nog niet in. Ze kijken uit naar het moment dat dit wel weer mogelijk 
is en zullen dan zeker weer van zich laten horen. 
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Beste Puzzelaars, 
 
Dit is alweer de laatste Wedstrijdpuzzel voor de zomerstop! 
Ik hoop dat jullie de vorige puzzels niet te moeilijk vonden.  
Dit keer hebben we weer een rebus voor jullie gemaakt, en het woord 
dat we dit keer zoeken  voor de wedstrijd  is het 2e woord van Link. 
 
Veel Plezier en tot September!! 
 

 
_ _ _ _  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

     _ _   _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
 
_ _ _ _        _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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***Nieuws van 
 de Paadwizer*** 

 

Nieuws uit groep 1/2 
Wat vinden wij het heerlijk om de kinderen weer te zien en we genieten van 
het spel en de verhalen! We zien dat de kinderen het ook erg fijn vinden om 
elkaar weer te zien, er wordt weer heel wat afgespeeld! 
In de laatse weken van het thuisonderwijs zijn wij gestart met het thema: de 
boerderij.  
 

Nu we weer gedeeltelijk op school zijn werken we verder binnen dit thema. 
We hebben een tuin aangelegd en 
daar verschillende zaden in geplant. 
Elke dag geven we de zaden water, 
zodat ze goed kunnen ontkiemen. 
Deze week ontdekten we dat de 
eerste plantjes al boven de grond 
komen! We hopen over een paar 
weken onze eerste eigen verbouwde groente te kunnen eten. 
 

Nieuws uit groep 3/4 
Het is verrassend om te zien hoe snel kinderen zich aanpassen aan een 
nieuwe situatie.  We zijn, op het moment van schrijven, bezig met de tweede 
week: 50% thuisonderwijs en 50% onderwijs op school. 
 

Alle groepen hebben bij het gaan van de bel een eigen. Verzamelplekje op 
het plein. Daar wachten ze tot ze naar binnen mogen. De jassen en tassen 
van onze groep worden naar het techniekhoekje gebracht. De bekers en 
bakje blijven in de tassen, daarna gaan de kinderen de handen wassen. 
 

We doen de catwalk en de kinderen mogen iets vertellen. Zingen laten we 
nog even achterwege. De rest van de dag verloopt bijna net als anders 
alleen zitten er maar 10 of 11 kinderen in deklas. 
 

Groep A bestaat uit groep 3 en Sara, Marc, Bernt, Issa en Gijs. 
Groep B bestaat uit groep 4 en Joas,Metz, Danne, Mirthe, Elisa en Diederik. 
 

De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel afstand tot 
de juf. Dit laatste gaat heel goed. Om het bureau van de juf is op 1.5m 
afstand tape geplakt. De kinderen weten dat ze daar buiten moeten blijven. 
 

Mocht het tussentijds nodig zijn, dan wordt er een desinfecterend doekje 
over de tafel gehaald of worden de handen extra 
gewassen. 
Het is gewoon weer heel fijn om alle kinderen te zien, 
al is het nu nog in twee groepen. We hopen natuurlijk 
dat we de laatste weken van dit schooljaar met de hele 
groep af kunnen sluiten. 
 

Nieuws uit groep 6/7/8 
We hebben alweer 3 weken school erop zitten sinds de 
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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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meivakantie. Wel was het voor iedereen weer even wennen. Zolang niet 
naar school geweest en nu mochten we weer! Wel met halve groepen, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 

 

In de afgelopen 3 weken is er weer genoeg gebeurd. Leren voor topo en 
rekentoets gemaakt. Ook hebben we het met geschiedenis gehad over Floris 
de Vijfde en “hebban olla volgala’ één van de oudste geschreven zinnetjes in 
het Nederlands. We zijn op school druk bezig met het oefen voor het 

theoretisch verkeersexamen, 
deze zal rond half juni worden 
afgenomen. Ook gaan we bezig 
met ons portfolio. 
 

Nog een paar weken en dan het 
zomervakantie, voor onze groep 
8 leerlingen de laatste weken bij 
ons op school. Daarom zijde 
komende periode bezig met 
meehelpen bedenken en 
voorbereiden van de laatste 
schooldag. Want vliegt zo’n 
schooljaar toch snel voorbij. 

 

Belangrijke Data:  

Een aantal gedichten van de leerlingen over 4 en5 mei: 
 

4 Mei 
De klok tikt stil en dat is wat ik wil. 

De herdenking is op 4 mei  
en dan zijn we vrij en blij. 

 

De meeste doden  
dat waren de joden.   

 

Het is geen oorlog meer  
en dat willen we ook niet meer. 

 

   De tijd gaat door 
en daar gaan we voor. 

Gemaakt door Sanne-Fleur Heidstra.   
 
 
 

Dinsdag 30 juni Afscheid groep 8 

Vrijdag 3 juli Laatste schooldag alle leerlingen  
vanaf 12uur vrij. 

6 juli t/m 14 augustus Zomervakantie 

Maandag 17 augustus 8.30 start schooljaar 20/21 
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herdenking meester van hasselt 
Wij herdenken omdat het super triest is en ‘ 
wij willen die periode niet vergeten. 
 

We herdenken meester van hasselt en zijn familie  
omdat zij er niet meer waren na de oorlog. 
We vertellen gedichten en leggen rozen en  
witte steentjes bij hun naam stenen. 
het is een stuk geschiedenis. 
 

Lieve meester van hasselt wij herdenken jou en je familie  
om jullie niet te vergeten.Dit jaar konden we niet heen maar we blijven aan jou 
denken.We vinden het belangrijk dat dit niet wordt vergeten. 
liefs chayenne van toorenburg 

 
voor school mag ik een gedicht bedenken 

waarmee we de oorlog herdenken 
 

het gebeurde allemaal in mei 
toen werd nederland bevrijd 

 

de oorlog is voorbij 
dat maakt mij blij 

 

we worden niet blij van de oorlog  
dat is iedereen met mij eens toch 

 

nu is iedereen vrij 
groetjes van kaj 

De WOII 
 

Hitler had heel veel macht 
en had veel soldaten kracht. 
 

Hitler wilde alle Joden dood maken 
en probeerde hun overal te raken. 
 

een bekend Joods meisje is Anne Frank 
haar dagboek kun je nu lezen op de bank 
 

De Joden werden opgesloten in een concentratiekamp 
en dat was voor iedereen een grote ramp 
 

Gelukkig kwamen de geallieerden aan land 
als eerste in Frankrijk op het strand 
 

We zijn nu al heel veel jaren vrij 
en dat maakt ons blij!  
Martijn Tabak. 

een bom komt neer 
en ik hoor een geweer 

 

in de oorlog was er veel verdriet 
dat vergeten wij niet 

 

we zijn vrij nu 75 jaar 
dus nu zijn we bij elkaar 

 

de bommen zijn geweest  
nu is er een groot feest 

Sterre 
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**21 augustus Walking Dinner*** 
 
Lekker eten, gezelligheid, beetje beweging wie wil dit 
nu niet?! 

In augustus willen we voor de vierde x de walking dinner organiseren. 
 
Nog even een korte uitleg: 
Een Walking Dinner is modern, origineel en sociaal. Een diner zonder vaste 
plaatsen, met meerdere gangen gevuld met meerdere kleine gerechten.  
Een lopend buffet waar eten en wandelen gecombineerd wordt.  
 
Een van de grootste voordelen van deze manier van dineren is dat je tijdens 
een Walking Dinner meer mensen spreekt dan bij een traditioneel diner.  
Dus doe mee en kom van de bank af, ga gezellig 
wandelend met elkaar een vorkje prikken. 
De afstand is niet groter dan 5 km en vind plaats in 
en rondom Waskemeer, hierdoor kan een ieder jong/
oud/sportief/onsportief deelnemen.  
Evt. kunnen we een rolstoel en duwer regelen.  
 
Vertrekplaats: Dorpshuis ’t Âld Leger tussen 18.00 uur – 18.30 uur. 
 
Kosten zijn: € 17,50, dit is incl. eten, twee drankjes en koffie/thee. 

 
Opgave kan voor 15 augustus bij Janny van der Veen,  

Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
Whatsapp of bellen: 06-30776188  

 
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger    

LET OP!!  Ringsteken op tractoren!! 
 

Vergeten jullie je niet voor  1 September op te 
geven!!  

Zodat we op 12 september de fanatieke ringste-
kers en versierde tractoren kunnen bewonderen. 

 
Opgeven kan via de mail op ringrijdenwaske-

meer@gmail.com 
Er zijn maar 40 plaatsen beschikbaar.  

Dus schrijf je snel in!! 

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Een vrolijk open klooster  
Maria ter Claesze 

"Pleats fan ienichheid" 
Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting 

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

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

GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio,  
         Johanneshof voor groepen 
 

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

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

maar iedereen is alle dagen welkom 
Jansenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel: 0516-577292 
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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 

***Nieuws Van de Herberg*** 

update // leuk nieuws // eventjes bijpraten // snel verder lezen 
 
1 Juni was het zover; binnen en buiten alles Corona-
proof opgesteld, het terras spik en span met prachtige 
nieuwe parasols en het schepijs glimmend in de vitrine. 
 
Al snel na twaalven zaten de eerste gasten te genieten 
van deze fantastische, zonnige 2e Pinksterdag. Het 
werd een vliegende start!! 
 
Ondertussen hebben we, met hulp van Asseliene Bouma die jaren gele-
den al heel wat snacks in de Herberg heeft gemaakt, de bakwand getest. 
Én kunnen hierbij vertellen dat we per 10 juli huisgemaakte verse friet 
gaan verkopen!! Vrijdag wordt smuldag, aldus de enthousiaste reacties 
op de proeverij. Tussen 17.00 en 19.00 uur zijn de snacks (naast de friet 
ook de frikandel, kroket, kaassoufflé en hamburger) verkrijgbaar.  
Ophalen mag, gezellig in de Herberg opeten is natuurlijk ook prima.  
Bestellen kan evt telefonisch 0516-853 701.  
 
Nu we enigszins zijn gewend aan het nieuwe normaal en hoe we ermee 
om moeten gaan, is het ook de bedoeling om te gaan kijken welke activi-
teiten er mogelijk zijn, we zullen hier in de september editie vast nieuws 
over hebben. Iedereen goede zomermaanden gewenst !! 
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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 

Heerlijke roomkaas 

Janneke, ontzettend bedankt voor de titel keukenprinses, maar dat is 
echt teveel eer.  
 
Aangezien het zomer is en we misschien liever niet te lang in de keuken 
staan, deze keer een makkelijk recept voor een heerlijke roomkaas 
(zonder al teveel calorieën heb ik mij laten vertellen;)) Lekker op een 
stokbroodje bij de soep of de BBQ, maar ook om bugles mee te vullen! 
 

Het heeft maar een paar ingrediënten 
* bakje witte/verse kaas van Aldi (elke supermarkt heeft wel een variant) 
* klein bosje bieslook 
* klein teentje knoflook 
* kleine rode ui 
 

Bereiding:                                                                     
 Snipper de ui en de knoflook en knip de bieslook fijn.  

 Voeg aan dit mengsel het bakje witte kaas toe en roer het goed 
door.  

 Even laten staan en klaar, smeren maar !!   
 
Eet smakkelijk!! 
Alma Jagersma 
 

Met veel plezier geef ik hierbij  
de  pollepel door aan  
Dautzen Jagersma,  

 
succes! 
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Zomervakantie 

 
Huisartsenpraktijk Bakkeveen  

is gesloten van 
 

Maandag 6 Juli t/m  
vrijdag 24 juli 2020 

 
Houd rekening met uw medicatievoorraad. 

Herhaalmedicatie graag voor 29 juni bestellen. 

 
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 

 
Een fijne zomervakantie gewenst, 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen  

 

http://www.jehuisarts.nl
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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



