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De vakantie ligt voor de meesten van ons weer achter ons. Wat een zomer 
was het, prachtig weer. Ondanks de corona hebben we in ons land kunnen 
genieten. Voor velen werd het eigen land of zelfs Tuinesië!  
Hier in het noorden hebben we relatief  weinig last gehad van de pandemie 
maar wat staat ons nog te wachten de komende winter nu de corona weer 
zo toeneemt. 
 
Waskemeer is ondanks alles weer actief gestart, de herberg laat zich goed 
horen, ringsteken met de trekkers was een succes met de prachtig versierde 
trekkers! het dorpshuis heeft weer een actieve agenda!  
Mocht het zijn dat jij ook actief wil deelnemen in t dorp??  
Kom bij ons de redactie versterken!! 
Als het allemaal rustig blijft, er een betrouwbaar vac-
cin komt? We weten het niet. 
 
Ik wens jullie allen weer veel leesplezier en zorg goed 
voor je zelf en blijf gezond.  
 
Alie Hulleman 
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Oktober 
 
Vanaf Oktober elke donderdagavond weer klaverjassen  
Elke woensdagavond Muziekvereniging Excelsior  
 
Let op!! eenmalig op een donderdag 1 oktober Gezamenlijke 
ouderensoos 50+ 
 
1 oktober   Gezamenlijke ouderensoos 50+ 
1 oktober   Klaverjassen 
2 oktober   Open café/terras opgave voor 29 september 
4 oktober   Privé feestje 
5 oktober   EHBO herhalingslessen 
9 oktober   Privé feestje 
10 oktober   Klusmiddag voor de jeugd 
12 oktober   EHBO herhalingslessen 
16 oktober   Pyjama disco 
23 oktober   Pub quiz opgave voor 15 oktober  
28 oktober   Gezamenlijke ouderensoos 50+ 
30 oktober   Volleybalwedstrijd Dames 
 
6 november  Open café/terras opgave voor 3 november 
13 november  Volleybalwedstrijd meisjes & dames 
14 november  Klusmiddag voor de jeugd 
25 november  Gezamenlijke ouderensoos 50+ 
27 november  Volleybalwedstrijd meisjes & dames 
 
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 alweer een paar succesvolle open café/terrassen mogen organi-
seren. Vooral het open terras met een echte brandweerauto was zeer ge-
slaagd. Met bijna 50 personen konden we genieten van lekkere gerechten 
die in/bij de brandweerauto bereid werden. Ondertussen konden de kinderen 
zich uitleven op het springkussen. 
Elke eerste vrijdagavond is het Grutte Mar open.  
Samen een gezamenlijk hapje eten. Elke x wordt er een 3 gangen diner ge-
serveerd voor maar € 7,-. Je kan alleen, als gezin, stelletje, vrienden aan-
schuiven.  
Kortom iedereen is welkom. 
2. Trappen en happen 
Op 10 juli hebben we samen getrapt en gehapt. Met een kleine dertig man 
(zo’n leuk gemengde samenstelling!!) zijn we fietsend op pad gegaan. Het 
voorgerecht hebben we bij de Brink in Bakkeveen genoten. Daarna het 
hoofdgerecht bij het nieuwe en leuke Pand1880 in Haulerwijk. Een heerlijk 
ijsje werd bij de familie van der Vosse in de Haule gesmuld. Hier werden we 
op de boerderij rond geleid door de jonge Jorrit Jan! Indrukwekkend die ro-
bots etc. Een zeer geslaagd uitje. Deze winter stappen we ook nog een keer 
op de pedalen, dus houd de Waskemare in de gaten. 
3. Walking dinner.  
Wat hebben we genoten op 21 augustus. Met 48 enthousiastelingen gingen 
we gesplitst in 4 groepen op pad. Haaije en Wietske de Boer (Leidijk) hadden 
een lekkere courgettesoep en groentesoep klaar staan. Na een leuke wande-
ling door de Duurswouderheide stond het hoofdgerecht bij familie Baarda/de 
Boer klaar. Hier stond de hele familie klaar om de burritos met een lekkere 
salade op te dienen. Vervolgens gingen we op pad om de laatste Friese vlag 
te zoeken. Deze vonden we bij de familie Tel (de Kreilen) hier kregen we een 
lekker toetje. En echt waar, alle drie buitenterrassen waren zo schitterend dat 
je niets anders kon dan genieten. Daarnaast lekker ontspannen kletsen en 
smikkelen. Er waren dan ook veel complimentjes van de deelnemers. Super 
bedankt gastgezinnen!  Met in het bijzonder familie Baarda/de Boer, deze 
hebben extra veel werk verzet! De volgende walking dinner staat gepland op 
22 januari dus houd deze datum vrij in je agenda. 
4. Gezamenlijke ouderensoos 50+ 
Vanwege de corona was dit noodgedwongen even op n laag pitje gezet. Na 
overleg met de doelgroep zelf, is er besloten om toch weer samen een kopje 
koffie te drinken. Vanaf 1 oktober 14.00 uur (eenmalig een donderdag), zijn 
de 50+ers weer welkom in het ’t Ald leger. De agenda is nog niet gevuld, 
maar zeker is wel dat we weer leuke uitjes, muziek, sprekers en andere acti-
viteiten gaan organiseren. Het wordt weer tijd voor gezelligheid! 
5. Ringsteken  
12 september was een ieder getuige van het geronk van tractoren in 
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het dorp. Wat mooi dat dit vertrouwde evenement weer opgezet is. 
Willem van der Wal en Theo de Jong kregen dit idee en het was zeker 
een succes. Iets van 25 deelnemers deden er mee. Naderhand was de prijs-
uitreiking in het Dorpshuis met medewerking van zanger Bert Solo. Ook in 
2021 zal dit evenement georganiseerd worden. 
6. Pubquiz 
Op 23 oktober gaan we proberen om weer te quizen. We gaan de groepjes 
wat verder uit elkaar plaatsen. Wellicht meerdere zalen, geen idee…alles 
hangt samen met de opgave. Wie het aandurft kan zich opgeven voor 15 
oktober.  
7. Klaverjassen 
Op verzoek gaan we vanaf 1 oktober weer starten met het klaverjassen op 
de donderdagavond. Iedereen die een kaartje wil leggen is vanaf 19.30 wel-
kom in ’t Grutte Mar van ’t Ald leger. We zijn blij dat Anneke en Aize de bar-
dienst weer willen verzorgen.  
8. Feesten of partijen 
Met de huidige RIVM regels zijn thuis feestjes organiseren lastig. Daarente-
gen zijn binnen het dorpshuis meerdere mogelijkheden. Informeer ernaar.   
 
De deuren zijn weer open, dus weer mogelijkheid om je feestje of iets anders 
in ’t Ald leger te vieren/organiseren.  
9. Kindermiddag 
Jawel, de kindermiddag gaat weer los en wel vanaf zaterdag 10 oktober. En 
dan elke tweede zaterdag van de maand. Het idee is dat Floortje, Douwina 
en Sefanja dit opzetten en regelen. Er zijn al allerlei ideeën.    
10. Kinderdisco 
Op vrijdagavond 16 oktober (de vrijdag voor de herfstvakantie) kunnen de 
kinderen hun danstalenten tonen.  
11. Activiteiten 
Op dit moment vinden er diverse activiteiten plaats in ’t Ald leger. Op woens-
dagavond oefent de muziekvereniging Excelsior, diverse cursussen worden 
er gegeven: EHBO herhalingslessen, AED herhaling en Reanimatie. Ook 
houden mensen hun privé bijeenkomst in het dorpshuis. Op deze manier 
kunnen ze toch meer mensen ontvangen dan de toegestane 6 personen. 
12. Sportactiviteiten 
Elke avond vinden er sportactiviteiten plaats in en rond het Dorpshuis. Er is 
Zumba op maandag (20.00 uur) en donderdagavond (19.30 uur), iedereen is 
welkom. Kindergym, volleybal en voetbal. Bij alle verenigingen zijn nieuwe 
leden welkom. 
13. Sportfestiviteiten 

Alle avonden vinden er trainingen en/of wedstrijden plaats. De derde 
helft is hier ook van belang. We proberen hier de RIVM regels aan te 
houden. Helaas is dat niet elke keer gelukt. Hier heeft de Sportvereni-
ging, het dorpshuis maar ook de bezoekers en sporters zelf hun ver-
antwoording. Zijn hier ideeën of opmerkingen, geef deze aan bij Jan-
ny. Het is en blijft lastig in deze coronatijd om alles perfect te regelen 
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en in de hand te houden. Een aangepaste eindtijd, vergroting en 
tweede terras zijn aanpassingen die doorgevoerd zijn. Het stopzetten 
van de festiviteiten, vinden we vooralsnog nog niet noodzakelijk. 
14. Tweede terras 
Jawel, heeft u het gezien. Het tweede terras is inmiddels gerealiseerd. Het 
moet nog een beetje worden aangekleed maar inmiddels wordt het al ge-
bruikt. We willen de hoveniers Eelke Zuidersma, Halbe Jan de Boer, Paul 
Hofstee en de gebroeders Tiemen en Jacco Jongsma hartelijk danken voor 
hun inzet. Super!! 
15. 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!! 

***Ouderen (50+) soos ’t Ald leger.*** 
 

De zomerperiode is achter de rug.  
Helaas hebben we door het coronavirus de laatste acti-

viteiten moeten annuleren. 
Het uitje, de paasmaaltijd en de gezamenlijke ouderensoos samen met Haul-
erwijk. Op dit moment is het nog steeds opletten maar er is navraag gedaan 
bij meerdere ouderen en het blijkt dat men toch graag weer gezellig samen 
een kopje koffie wil drinken. We willen daarom begin oktober weer starten 
met de ouderensoos ’t Ald leger.  
 
De eerste keer is op een donderdagmiddag, daarna weer op de 
laatste woensdag van de maand. 
 

● 1 Oktober 
● 28 Oktober 
● 25 November 
● 30 december 
 

Voor het regelen van vervoer, paar dagen voor datum even een telefoontje 
naar Janny. 
We zullen ons best doen om de 50plussers een gezellige mid-
dag te verzorgen. 
 

Heeft u leuke ideeën dan horen wij het graag. 
Contactpersoon : Janny van der Veen  
Tel: 06-30776188.  

http://www.waskemeer.nl
mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal! 
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 

Beste dorpsgenoten, 
Na een door Corona langere zomerstop dan gebruikelijk is 
het voetbalseizoen 2020/2021 dan eindelijk begonnen. Uiter-
aard zijn er op ons sportpark enkele maatregelen van kracht 
om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het feit dat dat 
we een voetballoze periode achter de rug hebben betekent niet dat we 

als vereniging deze zomer stil hebben gezeten. 
In tegendeel zelfs! Tijdens de zomermaanden is 
ons sportpark namelijk flink onder handen geno-
men. Naast de gebruikelijke onderhoudswerk-
zaamheden is ook de bestrating flink onder han-
den genomen, maar daarover later meer. Daar-
naast is de laatste hand gelegd aan het hoofd- 
en trainingsveld wat in april opnieuw is ingezaaid. 
Hierdoor kunnen we met een mooie grasmat be-
ginnen aan het nieuwe seizoen! 
 
Voor één persoon geldt dat hij vanaf dit seizoen 

niet meer bij ons op het veld te zien zal zijn. Na 17 seizoenen voor het 
eerste elftal van Waskemeer te zijn uitgeko-
men, heeft Sietze Keuning namelijk besloten 
de schoenen definitief in de spreekwoordelij-
ke wilgen te hangen. Ook toen de in Waske-
meer opgegroeide Sietze Keuning in Amster-
dam zijn onderkomen vond, is hij nog jaren-
lang actief gebleven als speler van het vlag-
genschip van Waskemeer. Gelet op deze 
uitzonderlijke prestatie werd zaterdag 15 au-
gustus een afscheidswedstrijd tussen de A- 
selectie en een Allstar team gespeeld, waar-
bij arbiter Roelof Luinge de leiding in handen 
nam. Uiteindelijk trok de A-selectie in deze 
wedstrijd met 5-2 aan het langste eind. Ge-
lukkig blijft Keuning wel actief binnen onze 
club, want hij blijft als (jeugd)bestuurslid ver-
bonden aan onze vereniging.  
 
Inmiddels zijn alle teams aan het nieuwe sei-
zoen gestart. Dit seizoen hebben we een 
primeur, want in competitieverband zijn er vijf heren seniorenteams ac-
tief. Nog niet eerder in onze historie kwamen er zoveel herenteams uit 
voor onze vereniging. Een mooie mijlpaal dus! Naast deze vijf heren se-
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niorenteams hebben we ook nog drie damesteams, een 35+ team en zes 
jeugdteams die actief zijn in de groen-zwarte clubkleuren. Dit betekent 
dat er op zaterdag weer volop actie zal zijn in en rondom de velden! Het 
wel en wee van deze teams is te volgen op onze website 
(www.vvwaskemeer.nl), waar geregeld verslagen te vinden zijn. Ook zijn 
we actief op Facebook en Instagram, waarmee je altijd op de hoogte 
bent! 

Kluszomer 
Ondanks de zomerstop waren vele 
vrijwilligers de afgelopen zomer op 
zaterdag druk in de weer op ons 
sportpark. Onder het motto ‘vele 
handen maken licht werk’ zijn veel 
meters gemaakt! Met ondersteu-
ning van Jan Jagersma en hove-
niers Halbe Jan de Boer en Eelke 
Zuidema is de bestrating voor de 
kantine aangepakt. De kleine te-
gels van 30×30 centimeter zijn 

hierbij vervangen door grotere tegels met een formaat van 60×40 centi-
meter. Verder is er een pad aangelegd naar de units, zodat het ballenhok 
en de nieuwe kleedkamers goed toegankelijk zijn. Naast de bestrating 
zijn vele andere klussen de revue gepasseerd. Zo zijn de doelpalen weer 
nieuw in de verf gezet, evenals de toeschouwersbankjes rondom het 
hoofdveld. Daarnaast zijn het entreehok en de dug-outs grondig schoon-
gemaakt. 
 
Als vereniging kijken we terug op een productieve zomer en bij deze wil-
len we alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd hartelijk bedan-
ken voor hun inzet. Het resultaat mag er zijn! Hiermee is ons sportpark 
weer spik en span voor de start van de reguliere (beker)competitie. 
 
Succesvolle testtraining jeugd 
Zaterdag 22 augustus stond als 
kick-off van het seizoen een test-
training op het programma voor 
onze jeugdteams. Deze testtrai-
ning bestond uit een parcours 
van 12 oefeningen waarbij de 
spelers werden getest op schie-
ten, passen, dribbelen, passeren, 
aannemen en techniek. De be-
doeling hiervan is om een objec-
tief beeld te verkrijgen van de 
huidige voetbalvaardigheden van 
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onze jeugdspelers. Dit is niet zozeer bedoeld om spelers met elkaar te 
vergelijken, maar meer om de vorderingen gedurende het seizoen te kun-
nen meten. De oefeningen zullen aan het einde van het seizoen exact 
worden herhaald, zodat de progressie kan worden gemeten. Gedurende 
het seizoen kunnen de jeugdtrainers zo ook gericht trainen om de ver-
schillende aspecten van de spelers te verbeteren. De ochtend werd afge-
trapt om 9:00 door de spelers van de JO9, JO10 en JO12, waarna de 
JO15 en JO17 om 10:30 het stokje overnamen. Onder toeziend oog van 
enkele ouders legden de spelers in groepjes van drie het parcours af en 
kregen hierbij de nodige uitdagende oefeningen voor hun kiezen! Al met 
al kijken we als vereniging terug op een geslaagde ochtend, waarmee we 
hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van 
onze jeugdspelers.  
 
Start kaboutertrainingen 
Op vrijdag 4 september zijn ook de kabouters begonnen aan het nieuwe 
voetbalseizoen. Onder begeleiding van coaches Mirthe de Vegt, Sinne 
Jonkman en Joost van Burgsteden voeren de kabouters wekelijks vol 
enthousiasme en plezier hun oefeningen uit. Op deze manier werken de 
spelers spelenderwijs aan hun voetbalontwikkeling. Lijkt het je ook leuk 
om mee te doen? Dat kan! De trainingen vinden elke vrijdag plaats om 
17:15 op ons sportpark en zijn bedoeld voor meisjes en jongens in de 
leeftijdscategorie van 4 t/m 7 jaar. Deelname is geheel vrijblijvend en kos-
teloos en opgave vooraf is niet nodig. Na afloop van het seizoen krijgt 
elke kabouter het officiële vv Waskemeer kabouterdiploma als erkenning 
dat ze beschikken over echte kabouterskills! Vragen? Neem dan contact 
op met Joost van Burgsteden (tel. 06-49712288). Ook voor de overige 
(jeugd)teams geldt dat er altijd vrijblijvend een keer meegetraind kan wor-
den. Ook hiervoor kan contact opgenomen worden met Joost van Burg-
steden. 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
We zijn weer gestart. 
De scholen zijn weer begonnen, maandag 17 augustus zijn we weer gestart. 
Wij genieten weer volop van de kinderen op school. 
 
Deze eerste weken heten ‘de gouden weken’ en staan in het teken van 
groepsvorming en kennismaken, niet alleen kennis maken met elkaar, maar 
ook met de nieuwe juf of meester, met nieuwe lesstof, met nieuwe 
activiteiten, vakken en werkvormen. Voor sommige kinderen is al heel veel 
bekend, maar voor sommige kinderen is alles nieuw. 
 
Welkom 
Dit schooljaar zijn we gestart met 63 leerlingen. In groep 1-2 zijn dit 
schooljaar vier nieuwe leerlingen, in groep 3-4 één nieuwe leerling,  
in groep 5-6 drie nieuwe leerlingen en in groep 7-8 twee nieuwe leerlingen. 
Daarnaast is juf Nienke nieuw in groep 5-6. 
 
Van harte welkom allemaal! Fijn dat jullie er zijn!. 
 
Nieuwe Directeur 
Mijn naam is Edwin Veenstra, 36 jaar en samen met mijn vriendin en twee 
kinderen woon ik in Joure. Sinds 2006 ben ik werkzaam in het 
basisonderwijs. De eerste jaren van mijn dienstverband heb ik mij vooral 
beziggehouden met lesgevende taken. 
De laatste jaren heb ik binnen de scholen en de toenmalige stichting 
projecten uitgerold en ben ik constant op zoek naar de nieuwe uitdaging. 
Mij hobby’s zijn voetballen, trainen geven, darten en hardlopen. 
 
Sinds 1 augustus ben de nieuwe directeur op deze prachtige school.  
De eerste week is voorbijgevlogen. Helaas heb ik jullie nog niet kunnen 
ontmoeten op de manier die we gewend zijn. Hopelijk gaat dat snel 
veranderen. 

Vakantie & vrije(mid)dagen Wanneer 

Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober 2020 

Dag voor kerstvakantie (12.00 vrij) 18 december 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020t/m 2januari 2021 

Werk/ studiedag team Donderdag 4 februari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag Vrijdag 2 april 2021 



20 



21 

***Inloopkwartier - Plaatselijk belang DES*** 
 
Plaatselijk belang DES heeft weer het inloopkwartiertje bij de 
vergaderingen. Vanaf 20.00 uur tot 20.15 uur mag iedereen 
komen binnenwandelen. We vergaderen in het dorpshuis in 
Waskemeer. 
 

Heb je: 
vragen over bepaald gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld maaien, strooien of 
veiligheid? 
 

een idee voor verandering in het dorp bijvoorbeeld een nieuw bankje, infor-
matiebord of meer groen? 
 

hulp nodig bij een bepaalde kwestie bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag of 
het opzetten van een nieuw initiatief? 
 

andere vragen? 
 

Loop dan eens binnen!  
 
We vergaderen in 2020/2021 op de volgende data: 

• 12 oktober 

• 9 november 

• 14 december 

• 11 januari 

• 8 februari 

• 8 maart (ledenvergadering en stichtingen verenigingen en buurten, 
dus grote zaal graag) 

• 12 april 

• 10 mei 

• 14 juni 
 
Op 8 maart hebben we ledenvergadering en worden ook de (buurt)
verenigingen, stichtingen en andere commissies uitgenodigd. Dan is er geen 
inloopkwartier.  
 
Moet ik lid zijn om langs te komen? 
Je hoeft geen lid te zijn van plaatselijk belang om langs te komen. Je hoeft je 
ook niet aan te melden, maar het is wel handig. Zo kunnen we ons beter 
voorbereiden. Dat kan via des.waskemeer@gmail.com. Via dat e-mailadres 
kun je ook vragen stellen. 
 
Graag tot ziens!  
 
Namens Plaatselijk belang DES, 
Gerbert ten Hoor, Gerjan den Hartogh en Sumitra Otter 
 

mailto:des.waskemeer@gmail.com
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Wist je dat? 
Egeltjes kaal geboren wor-
den en na een uur al hun 
eerste stekeltjes krijgen, en 
dat een volwassen egel 6000
-9000 stekels heeft. 
 
 

Lekker snacken? 
Egels eten meestal kevers, regenwor-
men, spinnen, slakken, duizendpoten en 
rupsen, een egel wel 40 slakken per 
nacht kan eten. 
 
 
 
Wist je dat? 
Een egel 2 meter per seconde kan ha-
len. 

 
Winterslaap! 
Egels houden een winterslaap. 
Ze doen dat in een holletje dat 
bekleed is met een dikke laag 
bladeren, hun lichaamstem-
peratuur  daalt van 36˚C naar 1-
5˚C, hierdoor lijkt het net alsof 
het egeltje dood is maar schijn 
bedriegt. 
 
 

 ***Dier van de maand*** 
De Egel 



 
 
 
 
 
 

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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**Teken & schilderen met Ciska** 
 

Maandagavond 14 september 2020 start een cursus tekenen 
schilderen voor beginners en gevorderden. Misschien zijn de 
meesten van jullie nog op vakantie en denken nog helemaal 
niet aan cursussen. 
Maar ik ben ik al weer een tijdje bezig geweest voor het Coro-
na bestendig vormgeven van de komende cursussen. 
 
Het lijkt er steeds meer op dat we de komende tijd ons moeten 
aanpassen naar de 1,5m samenleving. We hebben tijdens de 
Lock-down geleerd dat afzondering een goed middel tegen 
Corona is voor de korte termijn. Echter als dat te lang duurt 
dan worden mensen eenzaam, ze raken hun dagelijks ritme 
kwijt en de vrolijke zaken in het leven gaan ze missen. Alles 
mijden en thuis blijven zitten blijkt niet goed. Mensen worden 
er gedeprimeerd en zelf ziek van. Juist in deze zorgelijke tijden 
heeft een mens ook leuke dingen zoals een hobby nodig. Niet 
alleen om de zinnen te verzetten maar ook om een doel te 
hebben en ook andere mensen te blijven zien. 
 
Voor mijn cursussen heb ik met alle verhuurders van accom-
modaties, afspraken kunnen maken over hygiëne, werkafstand 

en ventilatie. Hierbij volgen we allemaal de richtlijnen van het RIVM. 
Zelf draag ik een mondkapje. 
Misschien wel het belangrijkste, wat ook alle gezondheidsinstanties als GGD 
etc. al eerste adviseren: DENK OM ELKAAR. Hiermee bedoelen ze dat we 
het met zijn allen en voor elkaar veilig moeten maken. 
 
Voor mij staat bij het lesgeven het plezier en ontwikkelen van ieders moge-
lijkheden op de eerste plaats.  
 
Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf  

(zelf materiaal meenemen). 
Ook gezelligheid speelt een belang-
rijke rol. 
 
Locatie: Dûnhoeke (bij dûndelle), 
Bakkeveen 
Tijd 19:15 tot 21:45 
 
Voor informatie & opgave: 
Tel: 06 29101138 
ciskabeukema@live.nl 
Ciska Beukema 
 

Voor kinderen van groep 7 & 8 
wordt er ook een cursus tekenen 

aangeboden. De cursus bestaat uit 
6 lessen waarin je leert tekenen, 

schaduwtekenen en kennis maakt 
met verschillende technieken. 

 
Locatie: SCW Dûnkhoeke 

Bakkeveen 
Tijd 18.00-19.00 

Op maandag 14 september. 
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**OPROEP BLIJVEN PLAKKEN 
DUS** 

 
De Oudervereniging van OBS de Trede heeft ons op-
gegeven voor de nieuwe actie Plak en Pak van Albert 
Heijn Oosterwolde. Deze supermarkt verdeelt maar 

liefst € 20.000 onder de deelnemende clubs, scholen en verenigingen. Hoe 
meer spaarkaarten wij de komende weken inleveren, hoe groter het bedrag 
dat aan het einde van de actie aan ons wordt uitgereikt. Wij hebben jullie 
hulp dus hard nodig! 
 
De actie loopt van maandag 31 augustus t/m 22 november. Bij elke € 10,- 
aan boodschappen ontvang je een plakpunt. Een volle spaarkaart met 5 
plakpunten kan ingeleverd worden bij de servicebalie in de winkel (blauwe 
brievenbus).  
Let op: vul duidelijk de naam O.B.S. de Trede in op de spaarkaart .  
Of lever de spaarkaart in bij 1 van de leden van de OV (of in de brievenbus 
van school) 
 
Roep je ouders, opa’s en oma’s, buren, familie en vrienden op om allemaal 
voor ons te gaan sparen! 
 
Daarnaast start op 1 september een extra poster-actie. Op de achterpagina 
van de Nieuwe Ooststellingwerver huis-aan-huis is dan een speciale poster 
te vinden. Plak deze poster zo snel mogelijk op een raam of voordeur. Weke-
lijks rijdt Albert Heijn namelijk door de 
gemeente om aan twee ‘plakkers’ € 
100,- extra uit te reiken voor hun deel-
nemende club, school of vereniging. 
En dat twaalf weken lang! Laat de pos-
ter dus t/m zondag 22 november han-
gen.  
Hoe meer iemand opvalt, hoe beter, 
want extra uitbundigheid wordt be-
loond. Denk aan kleurige versieringen 
en wees vooral creatief en ludiek! De 
kans op het binnenhalen van extra eu-
ro’s was nog nooit zo groot, dus doe je 
best! 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie 
inzet. En Blijven Plakken Dus! 
 
Met vriendelijke groeten  
Oudervereniging O.B.S de Trede 



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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***Contributie Dorpshuis  
’t Ald Leger & Ouderen soos.***  

 
 
In het najaar komen we weer langs voor de jaarlijkse con-
tributie. Echter nu zullen wij u vragen of u ook toestem-
ming wilt geven voor een automatische incasso. Dit is zo-
wel voor het dorpshuis als voor de ouderen soos. 
 
 
Alvast bedankt, 
Dorpshuis ’t Ald Leger  

***Pyjamaparty/kinderdisco*** 
 

Op vrijdag 16 oktober wordt er in het dorpshuis een 
kinderdisco georganiseerd! 

Doe je mooiste pyjama aan en show je 
dansmoves!  

Iedereen is welkom vanaf 4 jaar.  
Tot dan! 

 
Jeugd activiteitencommissie, 
Douwina, Sefanje & Floortje  
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***Notitie van de Redactie!!*** 
 
Beste Dorpsgenoten, 
 

Wij kregen de melding dat er best nog wat mailtjes naar ons oude 
mail adres worden gestuurd. 
Graag willen wij jullie er nogmaals op attenderen dat we een nieuw 

mail adres hebben waskemare@gmail.com 
Voor diegenen die ons oude mailadres nog hebben deze graag 
verwijderen. 
 
De Redactie.  
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*** Afscheid groep 8 en  
Directrice  

van de Paadwizer***  
 

Vrijdag 3 juli was het groot feest in 
Waskemeer.  
Het feest op C.B.S. de Paadwizer was 
in Spaanse sferen want niet alleen de 
4 leerlingen Elouwisa, Joan, Jasper en 
Sem van groep 8 en  
Bram uit groep 2 gaan een andere 
koers varen. Ook directeur Marian 
Macco heeft de school verlaten. Zij 
verhuist met haar man en zoontje naar 
Spanje.  
Tijdens de laatste schoolweek is er 
veel ruimte geweest voor het afscheid.  

Zo is er dinsdagavond gegeten in de Herberg in Waskemeer met de kinderen 
van groep 8, hun ouders en de leerkrachten. Hier werden  afscheidsfilmpjes 
getoond en werd er over elke leerling een persoonlijk verhaaltje verteld.  
Op donderdag werd er in het bijzijn van alle leerlingen en leerkrachten op 
school door groep 6 en 7 afscheid genomen van groep 8, zij kregen mega 
grote, zelf geknutselde kaarten samen met zelfgemaakte persoonlijke ge-
dichten.  
 
Op vrijdag kwam groep 8 aan met een heuse boot in Spaanse stijl. Ook di-
recteur Marian Macco en Bram stapten in en samen maakten zij nog een 
rondritje door het dorp. Op het schoolplein werden spelletjes gespeeld, zo 
was er een mega stormbaan, werden er parels gezocht op het strand, werd 
er in Madrid gevoetbald, was er een stierengevecht en werd er gedanst op 
Spaanse muziek. Vanaf een picknickbankje voor de school volgden de ou-
ders en verzorgers van de leerlingen van groep 8 de feestelijkheden. De 
leerlingen van groep 8 gaven de school een prachtige opbergkist voor ge-
vonden voorwerpen, voorzien van hun 
namen. Voor juf Marian werd een spe-
ciaal voor haar geschreven 
'Vliegenlied' gezongen, ze kreeg als 
afscheid van elk kind een vliegenmep-
per, zodat ze ook in Spanje de vliegen 
van zich af kan slaan. Tot slot renden 
de afscheid nemers de school uit, via 
de stormbaan en door de bogen hun 
toekomst tegemoet.  
  
Groetjes Wietske  
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September 
2020 

 
Schoolnieuws 

Start nieuwe Schooljaar 
We gaan inmiddels alweer een aantal weken naar school en kijken terug op 
een goede start van het schooljaar.  
Hieronder een aantal wist u datjes: 
  
● We zijn gestart met 56 leerlingen?  
● Wij er echt weer zin in hadden om weer gewoon les te geven aan vol-

ledige groepen? 
● We extra veel spelletjes en energizers deden om de groepsvorming te 

stimuleren? 
● Er veel juffen zijn, maar dat er ook een meester is? En dat hij het pri-

ma vol weet te houden tussen al die vrouwelijke collega’s? 
● Juf Geertje nieuw bij ons is? Ze is leerkracht van groep 5/6 en intern 

begeleidster.  
● Er een kleutermonster in groep 1/2 is?  
● Ouders nog steeds niet op het plein en in de school mogen komen? 
● Wij dit schooljaar een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in 

groep 3 uit gaan kiezen? 
● Wij ons ook gaan oriënteren op een nieuwe methode voor technisch- 

en begrijpend lezen? 
● De school volgend jaar oktober 100 jaar bestaat?  
● De spellingdictees tegenwoordig ook wel buiten worden afgenomen? 
● Wij dit jaar ook weer mee doen aan de buitenlesdag op 22 september? 
● Onze kinderen van groep 3 al woorden kunnen maken door te sprin-

gen op letters?  
● Wij bewegen tijdens het leren heel leuk vinden? 
 
Kortom, er gebeurt alweer van alles! We gaan er een prachtig en leerzaam 
jaar van maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de website van onze school vindt u meer informatie. www.obsdetrede.nl  
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***Nieuws van de Herberg*** 
 

Wat kunnen we, ondanks de vereiste aanpassingen, terug-
kijken op een prachtige zomer!! Het  mooie weer leverde 
vaak een gezellig bezet terras op met een mix van men-
sen uit de buurt en toeristen van heinde en verre. Dan is 
de snack avond op vrijdag zo’n succes, dat we de zater-
dag er aan toe gaan voegen. Verder blijven we ’s avonds niet meer open.  
 

De vakantie stond bol van de activiteiten vanuit ‘de Jeugdherberg’. 
Iedere dinsdagmiddag was er wat te beleven, van bingo tot zakslaan, van 
vossenjacht tot een pannenkoekenfestijn, met als hoogtepunt de schuimparty 
op het plein! Alles kwam voorbij en werd enthousiast ontvangen door vele 
‘kleine’ dorpsgenoten. Ook hebben we inmiddels twee keer een gezellige 
gezins bingo gehad, waarbij mooie prijzen beschikbaar zijn gesteld door de 
middenstanders van Haulerwijk en Waskemeer.  
 

Nu de zomer zijn einde nadert, gaan we (voor zover mogelijk) door met acti-
viteiten. Zo is de wandelclub "Waskemeer op en neer" sinds kort actief. Iede-
re woensdagavond wordt er om 19.15 uur gestart vanuit de Herberg en zijn 
we een uurtje onderweg. Wandel gezellig eens mee rondom ons mooie 
dorp!  
 

We hadden ook graag de oudere generatie Waskemarders al willen uitnodi-
gen voor een koffie & keuvelje ochtend, maar gezien de Corona situatie stel-
len we dit nog even uit. Ook andere activiteiten blijven even ‘in het vat’ zo-
lang het niet lukt grotere groepen te herbergen… 
 

Voorlopig is de planning; 
 

Zaterdag 26 september: bingo 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Dinsdag 13 oktober: kinderactiviteit 
Nadere informatie volgt nog 
 

Zaterdag 17 oktober:  chill/snack avond  
Voor alle "middelbare school" jeugd 
Aanvang: 19.00 uur 
 

Iedere woensdagavond: wandelclub "Waskemeer op en neer" 
Start: 19.00 uur 
 

Iedere donderdagmiddag: sjoel uurtje 
Aanvang: 15.00 uur 
 

Verder staat de deur van woensdag-zondag open voor u en jou, blijf vooral 
welkom!   
  
Hartelijke groet van team de Herberg 
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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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***Ringsteken op tractoren *** 
 
Op 12 september ging het van start. Voor het eerst sinds acht jaar vond het 
evenement weer plaats. 
 
25 tractoren mooi versierd, de rijders leuk aangekleed en mooi weer en een 
vrolijke stemming zowel bij de rijders als bij het publiek. 
 
Het is in principe een makkelijk spel. Je moet wel handig zijn om het stokje 
door het ringetje te steken, zeker als de tractor wat harder rijdt. 
 
Marten en Leonie waren de beste, gevolgd door Wilma en Sanne en Willem 
en Gabrielle. 
 
De organisatie is van plan om van dit ringsteken een jaarlijks evenement te 
maken! Super leuk. 
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Beste Puzzelaars, 
 
Het  is alweer september dus hoogste tijd voor een nieuwe wedstrijd 
puzzel. 
Hopelijk hebben jullie de woorden van de vorige Waskemare onthouden 
zodat jullie het zesde woord er bij kunnen voegen. 
 
Dit keer een gehusselde puzzel. 
Er zijn 7 woorden maar elk woord ik door elkaar gehusseld, aan jullie om 
deze te ontleden, alle eerste letters van de het nieuwe woord vormen 
samen het woord dat nodig is voor de  winnende zin. 
 
Veel plezier en Succes!!! 
 
 

1. eisnulbpetne 
2. exeasnm 
3. nzwneem 
4. eojvlni 
5. rnegene 
6. snnocgeheym 
7. ntjdie  
 
  

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2. _ _ _ _ _ _ _ 
3. _ _ _ _ _ _ _ 
4. _ _ _ _ _ _ _  
5. _ _ _ _ _ _ _ 
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
7. _ _ _ _ _ _   
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
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** Collectanten gezocht  
in Waskemeer**   

 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de lande-
lijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar 
collectanten in de gemeente  Waskemeer . 

Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 
  
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, 
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- 
en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS 
en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden 
meestal op tussen het 20

e
 en 40

e
 levensjaar. 

  
Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoe-
kers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziek-
te te genezen is. Onderzoek is daarom hard 
nodig. Nationaal MS Fonds investeert de op-
brengst uit de MS collecte in innovatieve onder-
zoeken naar MS. 
  
Word collectant 
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote im-
pact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de 
maatregelen hebben we onze fondsenwervende 
evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten 
mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS 
moet doorgaan. 
  
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet 

moeilijk en kost maar twee uur van je 
tijd. En het is nog leuk ook. 
  
Meer informatie of aanmel-
den: www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren 

http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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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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**Meld je aan voor Verhalenavond 2020** 
  
Op vrijdagavond 6 november vindt voor het derde achtereenvolgende jaar de 
Verhalenavond plaats in Friesland. Dit betekent nieuw leven in een oude 
Friese traditie; winterjûnenocht. Iedereen met een verhaal, particulier of orga-
nisatie, vertelt op een zelf te kiezen locatie. Denk hierbij aan een huiskamer, 
zorginstelling, museum, school, kroeg, dorpshuis, bedrijf of gewoon lekker 
buiten bij een vuurkorf.  

  
Je hoeft geen literaire vertelling 
te houden, maar gewoon een 
verhaal zoals je dat aan een 
ander vertelt. Het verhaal duurt 
maximaal 8 minuten en het the-
ma dit jaar is ‘Het Virus’. 
‘Betekent dit dat ieder verhaal 
over Corona moet gaan? Zeker 
niet! Misschien heb je het afge-
lopen half jaar wel een nieuwe 

liefde ontmoet, waarover je wilt vertellen. Of had jij ineens tijd om de zolder 
op te ruimen, en ben je daar op een verhaal gestuit! ‘Het Virus’ is het uit-
gangspunt. Wat je ermee doet, mag je zelf weten’, aldus Janneke de Haan, 
artistiek leider van het project. 
 
Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de zorg en haar medewerkers. 
Een aantal unieke zorginstellingen, waaronder het MCL (Medisch Centrum 
Leeuwarden) en De Tjongerschans Heerenveen, doen mee. Werk jij in de 
zorg en wil jij vertellen wat jij hebt meegemaakt in deze bijzondere periode? 
Meld je dan ook aan en vertel je verhaal thuis, in het buurthuis of op je werk. 

Een verhaal en locatie aanmelden kan 
via www.verhalenavond.nl. Hier worden 
alle vertel-locaties in kaart gebracht, zo-
dat het publiek op 6 november een 
mooie route kan maken langs verschil-
lende verhalen. Alle verhalen zijn gratis 
te beluisteren. Vertellers ontvangen tips 
voor een goed verhaal en hoe ze 
‘coronaproof’ mee kunnen 
doen. Vandaag was de aftrap van Ver-
halenavond en vanaf nu kunnen vertel-
lers zich dan ook aanmelden. 

http://www.verhalenavond.nl/


46 



47 

**Herstart nieuwe activiteiten 
Reumapatiëntenvereniging** 

 
Mede dankzij een subsidie uit Het Fonds Ooststellingwerf en steun van 
Reuma-Nederland kon Reumapatiëntenvereniging Ooststellingwerf 
(RPVO) begin dit jaar starten met nieuwe activiteiten. Er was aardig wat 
belangstelling, maar door het coronavirus is in maart alles stil komen te 
liggen. “In plaats van de verwachte groei, zijn we hierdoor deelnemers 
kwijtgeraakt”, vertelt penningmeester Henk Vlaming teleurgesteld. 
 
Samen met het bestuur stelt hij nu alles in het werk om de diverse activiteiten 
opnieuw onder de aandacht te brengen. “Want verantwoord in beweging ko-
men en blijven is van essentieel belang voor reumapatiënten.” 

De RPVO organiseert al jaren op elke woensdagmor-
gen in zwembad De Boekhorst het ‘zwemmen in extra 
verwarmd water’. “Aangezien niet iedereen zich aange-
trokken voelt tot een zwemactiviteit, hebben we ge-
zocht naar andere mogelijkheden.” 
Dankzij de subsidie kon op 31 januari gestart worden 
met ‘Bewegen op muziek’. Door het coronavirus kwam 
alles een paar maanden stil te liggen. De draad is nu 
weer opgepakt, uiteraard op een veilige manier volgens 
de actuele RIVM-maatregelen.” Het ‘Bewegen op mu-
ziek’ vindt elke vrijdagmiddag plaats van 16.00 - 17.15 
uur bij dansstudio Clarette en Léon in Oosterwolde. Net 
als bij het zwemmen is er na afloop de gelegenheid om 
bij een kop koffie of thee in gesprek te gaan met lotge-
noten en/of de vrijwillige coördinatoren van de RPVO 
die aanwezig zijn. De kosten bedragen € 9,- per maand 

en daarbij komt het jaarlijkse lidmaatschap van de RPVO van € 16,-.  
Ook is een herstart gemaakt betreffende de nieuwe maandelijkse voorlich-
tings- en ontmoetingsbijeenkomst ‘Goed om te weten’. Deze bijeenkomsten 
vinden elke laatste donderdag van de maand plaats van 13.00 - 16.00 uur bij 
dansstudio Clarette en Léon. Op 24 september wordt een lezing verzorgd 
over de traumahelikopter en 29 oktober staat in het teken van euthanasie. 
De toegang is voor leden gratis, inclusief twee consumpties. Niet-leden beta-
len per keer € 3,-. Wie geïnteresseerd is, kan zich gewoon voor aanvang aan 
de deur melden. 
Voor het ‘Bewegen op muziek’ en ‘zwemmen in 
extra verwarmd water’ geldt dat belangstellen-
den zich eerst even moeten aanmelden bij se-
cretaris Reinie Veenstra. tel: 0516 - 520569 of  
e-mail secretarisRPVO@gmail.com.  

mailto:secretarisRPVO@gmail.com
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Afvalkalender Waskemeer Oktober 2020   

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode          Datum       Bak     Datum    Bak 
NA,NB,NV, NW, NX 6, 20       grijs 13, 27   groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 6, 20       grijs 14, 28   groen 
Alle overigen  6, 20       grijs 13, 27   groen 
 
Oud papier:   9 oktober       
NA, NB, NV, NW, NX:  15 oktober 

***Vanaf 1 oktober weer klaverjassen 
 in ’t Ald leger*** 

 
 

Iedere donderdagavond, aanvang 19.30 uur 
Een ieder is welkom!! 

***Gezocht: een nieuw redactie lid!!*** 
 

De Redactie is op zoek naar een nieuw redactielid. 
Ben je creatief en vind je het leuk om zo nu en dan een 

stukje voor de Waskemare te schrijven, 
en vind je het niet erg om 1x in de 

maand te vergaderen? 

Dan zijn we opzoek naar jouw!! 
Bij interesse meld je dan aan via ons 

mail adres 
 waskemare@gmail.com  
en kom ons versterken. 

mailto:waskemare@gmail.com
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***Dorpshuis ‘t Ald Leger  
bedankt haar Sponsoren*** 

 
Graag willen wij de volgende sponsoren hartelijk 
bedanken! Mede door jullie is de verbouwing  van het dorpshuis ’t Ald Leger 
mogelijk gemaakt. Daarnaast waren er natuurlijk vele andere krachten! 
 
- Kloosterglas, voor sponsering van het kitwerk in koelcel 
- Coolserve, voor sponsering van koelapparatuur 
- Floorstyling, voor advies en sponsering van de houten vloer behandeling 
- Jan de Jong plafond en wand, voor de plafonds 
- WJ stage support, voor plaatsing geluid installaties 
- Hubo Haulerwijk, voor kleuradvies en materialen  
- Ekhart Neon techniek, voor de mooie foto’s en  
buiten reclame 
- Installatiebedrijf de Vegt, voor loodgieterswerk  
- Haveman installatietechniek, voor plaatsing  
verlichting 
- Handelsonderneming Visser, voor houtmateriaal  

*** LET OP! Afgelast!!*** 
 

De Hjerstrintocht op 3 oktober 2020 gaat dit jaar helaas niet 
door vanwege de coronamaatregen. 

Volgend jaar hopen wij deze tocht weer te organiseren. 
 

Jammer, maar het is niet anders. 
 

Hartelijk groet van Ieke, Anneke, 
Janneke en Maaike 

*** Een berichtje van de Sint.*** 
 
Het is nu nog warm nazomerweer, maar langzaam komt 
de herfst. En dan, als het bijna winter is, is het ook weer 
tijd voor… Sinterklaas! 
Op zaterdagochtend 21 november komt Sinterklaas 
naar Waskemeer.  
Het wordt een feestelijke ochtend, anders dan anders, 
maar daar kijkt niemand in deze tijd meer van op.  
We ontvangen de Sint niet in het dorpshuis. Waar en hoe 
dan wel? Dat hoor je in de volgende Waskemare! 

http://www.coolserve.nl
http://www.floorstyling.nl/
http://www.jandejongplafondenwand.nl/
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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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Gedicht 

September tinten 

 

De droge warme zonnige zomer 
wordt door het najaar verdrongen 

Het bezorgt ons nieuwe geur terwijl 
de zon haar kracht aan het verliezen is. 

 
Mooi seizoen, wat ben je lief met 

je zachte oranje tinten, dagen worden 
korter, avonden vallen steeds sneller, jas 

en mantel komen uit de kast; herfst begint. 
 

Wat is het leven druk op de boerderij: 
Het is de tijd om de oogst binnen te halen 

Een koeike voelt grassprietjes kriebelen tussen 
haar tenen, woldragers worden nog eens geteld. 

 
Laten we ook even genieten van heerlijke 

nazomer: een laatste ronde op het terras of 
struinen in het bos waar wij op zoek gaan naar 

gevallen blad, paddenstoelen spelen verstoppertje. 
 

Boom en struik verliezen ook zoetjes: appel 
blauwe bes braam peer geplukt voor een recept 

Kom oog in oog met een jonge kwispel en stekeltje 
Het zal snel gebeuren: September staat voor de deur. 
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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 

Appel-kaneel cupcakes met Kaneelglazuur 
 

Alma, bedankt voor het doorgeven van de pollepel! 
Ik heb een lekker recept uitgezocht om te bakken: 
Appel-kaneel cupcakes met kaneelglazuur 
 

Benodigdheden voor 12 stuks: 
120 gram zachte boter 
120 gram suiker 
2 eieren 
120 gram bloem 
1 theelepel kaneel 
2 appels 
Papieren bakvormen 
Appelschijfjes voor garnering 
 

Voor het glazuur: 
100 gram roomkaas 
60 gram zachte boter 
1 theelepel kaneel 
250 gram gezeefde poedersuiker 
 

Bereiding: 
1. Verwarm de oven voor op 170 graden. Leg de papieren vormpjes op 

het muffinblik. Klop de boter met de suiker romig en roer daarna een 
voor een de eieren erdoor. Vermeng de bloem met de kaneel en meng 
hem door het boter-ei mengsel. 

 
2.  Schil de appels, snijd ze in vieren, verwijder het klokhuis en snijd ze 
 naar smaak in kleine blokjes of rasp ze fijn. Schep ze door het deeg, 
 verdeel het deeg over de vormpjes en bak ze ongeveer 25 minuten in 
 het midden van de oven. Laat ze op een taartrooster volledig afkoelen. 
 
3.  Klop voor het glazuur de roomkaas met boter romig. Vermeng de ka
 neel met de poedersuiker en roer beide door de roomkaasmengsel. 
 Voeg eventueel poedersuiker toe, als het glazuur te zacht is. Schep 
 het glazuur in een spuitzak met grote spuitmond en verdeel het over 
 de cupcakes of strijk het met een glad mes uit. Garneer met enkele 
 appelschijfjes. 
 
Eet smakelijk! 
 

Ik geef de pollepel door aan Eva Eringa, succes! 
 

Groetjes, Dautzen. 
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Herfstvakantie 
 

De praktijk en apotheek zijn gesloten van 
 

maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020 
 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 

Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 
Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 
Met vriendelijke groet 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

 

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: Dhr. E. Veenstra. ....(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



