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Beste dorpsgenoten,
We hebben weer een prachtig gevuld nummer deze maand. Hartelijk dank
aan onze vaste inzenders.
Gelukkig wil iedereen in het dorp samenwerken om een hechte dorpsgemeenschap te behouden, zoals te lezen is in dit nummer.

Ondanks de corona epidemie hopen we toch dat er nog wat activiteiten door
kunnen gaan, zowel bij de sport, het Dorpshuis en de Herberg.
Wij zijn ook nog op zoek naar iemand die de redactie wil
versterken. Eens per maand een avond vergaderen en
soms een stukje schrijven, een interview houden enzovoort. Alles rondom ons dorp.
Veel leesplezier en blijf gezond!
Alleke Kalis
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November
Onder voorbehoud
Elke dinsdag fysio
Elke maandag en donderdagavond zumba
Op de gebruikelijke avonden volleybal en voetbal trainen voor de jeugd
8 november DES vergadering
10 november Dorpshuisvergadering
13 november Volleybalwedstrijd meisjes & dames
14 november Klusmiddag voor de jeugd, publicatie via scholen
Als we positief zijn, zijn er misschien in december meer
mogelijkheden:
Elke woensdag Excelsior muziekvereniging
Elke donderdag Klaverjassen
11 december Klusmiddag voor de jeugd, publicatie via scholen
13 december DES vergadering
20 december Dorpshuisvergadering
30 december Gezamenlijke ouderensoos 50+
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1. Open café
Op 2 oktober hadden we het laatste open café. Wat was het weer gezellig.
Vanwege de coronamaatregelen zaten de eters binnen en buiten. De opstelling van de tafels en stoelen was ook volgens RIVM regels. Wietze verzorgde
vanuit zijn mooie brandweerauto het eten. Lekkere broodjes met pulled pork
en chicken. Stokbrood met smeerseltjes en lekkere salades. Perfect verzorgd! Een ieder genoot. Totdat er twee mannen in zwarte jassen het terras
betraden…Boa’s. We schrokken toch wel een beetje. Logischer wijs werden
we aangesproken op het feit dat er toch wat bezoekers te dicht bij elkaar zaten. Ja eerlijk is eerlijk, 1,5 meter afstand is best moeilijk om vol te houden
als je gezellig zit te eten en te drinken. Daarnaast kregen we complimenten
omdat we ons verder keuring aan de voorschriften hielden. Na hun vertrek werd het weer snel gezellig en nu met de gepaste afstand.
Nu is alle horeca op slot. Zonde maar wel nodig. We moeten het coronavirus
weer onder de duim krijgen. Zodra het weer mogelijk is, gaat het open café
weer open. Maar nu dus even veilig thuis eten.
2. Gezamenlijke ouderensoos 50+
Nadat we met de ouderen erover eens waren dat de ouderensoos weer zou
kunnen draaien, laaide het virus weer op. Nu ook weer overlegd met de ouderen zelf, verstandig om het toch uit te stellen. Even later geeft Rutte aan
dat grotere samenkomsten ook niet meer toegestaan zijn.
Zijn er onder ouderen onder ons, die graag wat gezelschap willen. Alstublieft
geef dit aan. Er zijn genoeg vrijwilligers of Janny zelf die even langs willen
komen. Dit kan natuurlijk ook met een mondkapje voor en met het houden
van afstand.
Gewoon even naar Janny bellen 06-30776188.
3. Pubquiz
Ja met 4 personen en 1,5 meter afstand, kan je geen pubquiz houden. Dus
tot nader bericht vooruitgeschoven.
4. Klaverjassen
Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om een kaartje te leggen. Wie
weet of het dit jaar nog mogelijk wordt. Kleine kans, maar je weet maar nooit.
De grote klaverjasavond in december gaat in elk
geval niet door.
5. Feesten of partijen
Op dit moment niet mogelijk.
6. Kindermiddag
Op 14 november gaan we proberen om toch een
klusmiddag voor de basisschool jeugd te organiseren. De publicatie gaat via de scholen. Er zijn al
allerlei ideeën. Het is van 14.00-16.00 uur.
7. Kinderdisco
We vonden het toch niet verstandig om dit door te
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laten gaan. Hopelijk kunnen de kinderen binnenkort wel lekker swingen. Alles
afhankelijk van de corona ontwikkelingen.
8. Activiteiten
Op dit moment vinden er helaas maar enkele activiteiten plaats in ’t Ald leger.
9. Sportactiviteiten
Sommige dagen vinden er nog sportactiviteiten plaats in en rond het Dorpshuis. Er is Zumba en voor de kinderen is er nog gym, volleybal en voetbal.
10. Schuifwand grote zaal
Met een mooie foto van het Waskemar die door Sjoerd Weiland genomen is,
is de schuifwand in de grote zaal opgevrolijkt. Arnold Ekhart heeft dit verzorgd, hopelijk kunnen jullie snel het prachtige resultaat bewonderen.
11. De kelder
In deze rustige tijd voor ’t Ald leger is besloten
om de kelder op te pimpen. Deze werd de laatste
tijd vooral gebruikt voor opslag en kleine vergaderingen. We willen hem nu wat lichter van kleur
maken en iets gezelliger aankleden. Zodat naast
de extra vergaderruimte, we nog een extra ruimte
hebben voor de jeugd of kleinere kinderen.
12. Corona
Ja wat moet je hier van zeggen, op het moment
van schrijven zijn er nog mogelijkheden om elkaar op te zoeken, even nog
met een klein groepje bij elkaar zijn. Zo fijn! Maar ondertussen lopen de ziekenhuizen vol en zijn de besmettingen steeds dichter bij. Zorgwekkend. Blijf
voorzichtig en let op elkaar. Geef elkaar aandacht waar het nodig, en mogelijk is.
13. 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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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal!
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste dorpsgenoten,
Net als iedereen heeft ook onze vereniging te kampen met de
gevolgen van het Corona virus. Waar in eerste instantie in
augustus en september gevoetbald kon worden is er vanaf begin oktober geen publiek
meer welkom op ons sportpark. Tijdens de
persconferentie van 13 oktober kwam daar
nog bovenop dat het voor volwassenen niet
meer toegestaan is om in teamverband te
sporten. Dit betekent voor de senioren dat
alleen het eerste elftal nog traint in groepjes
van vier passend binnen de aangescherpte
maatregelen en daarnaast dat er voorlopig
geen seniorenwedstrijden gespeeld worden.
Voor de jeugd geldt dat ook zij geen wedstrijden meer mogen spelen, maar gelukkig mogen onze jeugdteams nog wel trainen. Hierdoor kunnen zij gelukkig nog wekelijks een
balletje trappen. Met z’n allen proberen we er
onder de huidige omstandigheden het beste
van te maken.
Terugblik seizoen tot dusver
Nu de competities noodgedwongen zijn stilgelegd is het een mooi moment om terug te blikken op de resultaten tot dusver. Normaal gesproken
zouden we beginnen met de JO9, maar het
team van Tom Stellingwerf en Kim Groot
staat deze maand centraal in de rubriek
Team uitgelicht. Over het reilen en zeilen
van de JO9 daarom later meer! De JO10
draait dit seizoen tot dusver als een tierelier
en heeft bijna alle wedstrijden in winst weten om te zetten. De neutrale toeschouwer
is bij dit team aan het juiste adres, want elke wedstrijd staat bol van sensatie, attractief voetbal en mooie doelpunten! Ditzelfde
kan ook gezegd worden van de talentvolle
lichting van de JO12. Met negen punten uit
vijf gespeelde wedstrijden werd een keurige
derde plaats behaald in de eerste competitiefase. Met een doelpuntengemiddelde van
zes per wedstrijd is het in ieder geval duide11
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lijk dat er enkele scherpschutters in het team zijn te vinden van coaches
Harry v/d Veen, Tomar Peeters en Oene Bouma. Dan komen we uit bij
onze twee juniorenteams, te beginnen bij de JO15. De groenhemden van
Bart Roijinga en Jerre Wagenaar hebben een ware voetbalmachine weten te smeden van hun team, wat zich in de eerste competitiewedstrijd
uitbetaalde in een klinkende 10-0 overwinning op Winsum. Ook de 4-0
overwinning op Haulerwijk zal beide coaches tevreden hebben gesteld.
Met negen punten uit vier gespeelde wedstrijden staat het team op een
keurige 3de plaats. Tot slot is ook de JO17 flitsend uit de startblokken
geschoten. Na vier gespeelde wedstrijden hebben de groenhemden nog
steeds de volle buit weten te pakken, waardoor ze de trotse aanvoerder
zijn van de ranglijst. Een knappe prestatie van het team van Jelmer Haites en Halbe Jan de Boer!
Als we een kijkje nemen bij de seniorenteams valt met name de prestatie
van Dames 1 op. Het team van Wietse Jan Beijert en Jan de Vegt heeft
namelijk al haar vijf gespeelde wedstrijden overtuigend weten te winnen,
waardoor ze fier aan de leiding gaan in de competitie. Met een gemiddelde van ruim vijf doelpunten per wedstrijd is het team tot dusver een ware
doelpuntenmachine gebleken. Ook over het veldspel kunnen beide coaches meer dan tevreden zijn, want met goed verzorgd voetbal weet elke
tegenstander op voorhand dat ze een lastige wedstrijd tegemoet gaan!
Nieuwe sponsor T. Stoker transport
Afgelopen zomer hebben we T. Stoker transport kunnen verwelkomen
als nieuwe sponsor van onze vereniging. Al op jonge leeftijd was eigenaar Taeke Stoker bij ons op de velden te vinden. Taeke is begonnen in
de F-jes en heeft het groene tricot uiteindelijk tot zijn 23ste gedragen.
Helaas kon hij zijn werk als chauffeur niet meer combineren met het
voetbal, maar desondanks is hij onze vereniging altijd een warm hart blijven toedragen. Vorig jaar is Taeke begonnen met zijn bedrijf T. Stoker
transport, waarmee hij met name actief is in de Benelux en Duitsland.
Taeke is blij dat hij als sponsor nu zijn steentje kan bijdragen aan onze
verenging. “Ondanks
het feit dat ik al enkele jaren niet meer
actief ben als speler
ben ik de club altijd
blijven volgen. Ik ben
nog geregeld te vinden op het sportpark
als toeschouwer en
voor de derde helft.
Ik ben dan ook blij en
trots dat ik de club nu
13
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ook als sponsor kan steunen”. We hopen dat Taeke nog menige jaren als
sponsor verbonden zal blijven aan onze vereniging!
Team uitgelicht: JO9
In deze editie van de Waskemare starten we weer met een nieuwe ronde
van team uitgelicht. Ditmaal stellen we graag de talenten van de JO9 aan
u voor! De JO9 staat onder de bezielende begeleiding van Kim Groot en
Tom Stellingwerf. Beide coaches zijn inmiddels alweer ruim drie jaar actief als leider binnen onze vereniging en hebben hun spelers letterlijk en
figuurlijk zien groeien. Dit jaar zat de JO9 ingedeeld in een zware competitie. Na een zware start hadden de spelers de smaak te pakken en hebben ze als collectief een exponentieel stijgende lijn ingezet. Door hard te
werken tijdens de trainingen op maandag en donderdag werd het veldspel steeds beter en kwam de eerste overwinning steeds dichterbij. Uiteindelijk kwam de eerste driepunter er uitgerekend tegen Haulerwijk. Op
26 september werd de buurman namelijk met 6-3 verslagen op sportpark
’t Ald Leger door doelpunten van Bernt (2x), Tycho (2x), Asa en Metz.
Het moge duidelijk zijn dat het na afloop een groot feest was met alleen
maar blije gezichten bij de spelers! Het harde werken van de voorgaande
weken werd hiermee beloond. De groenhemden zullen nu nog een tijdje
moeten wachten voordat ze weer in wedstrijdverband in actie mogen komen, wat zoals het nu lijkt medio half november zal zijn. Tot die tijd mogen de spelers ook onder de huidige Corona maatregelen gelukkig wel
trainen. Tegen de tijd dat de competities hervat kunnen worden zullen de
spelers weer staan te trappelen om in actie te komen. Coaches Kim
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Schoolplein
Aantal enthousiaste vrijwilligers hebben het schoolplein opgeknapt! Het ziet
er weer tiptop uit!

Via deze weg willen we Alisa Klooster, Renso Jagt, Jeroen
Haveman, Rik Opdam, Willem Hut, Jan Jagersma, Jan
Meindert Rispens, Bjorn van Velzen en alle enthousiaste
kinderen bedanken voor jullie inzet!
Mocht je de volgende keer mee willen helpen dan kun jij je aanmelden bij
Renso Jagt.
Er is een speciale app-groep voor werkzaamheden voor school..
Kinderpostzegels in groep 7 en 8
Wij doen mee met de kinderpostzegelactie van 2020. Wij doen het voor
kinderen die geen veilig thuis hebben.
Het gaat nu heel anders dan normaal.(vanwege corona)
We hebben nu geen map maar een box, die moeten we voor de deur zetten
en dan moeten we 1,5 meter naar achteren. Je hebt verschillende opties hoe
je iets kan kopen, je kan het via de QR-code doen of zelf invullen en wanneer
je het aan tijd hebt het in de brievenbus stoppen of direct invullen en in de
box doen. Je kunt verschillende dingen kopen zoals: twee velletjes van elk 5
zegels, je kan een eenmalige donatie doen 5-15
euro of je kunt feestdag kaarten kopen. Of je kan
kinderpostzegels en ansichtkaarten. Of je kan
anemonen mix de caen, of een pleisterblikje met
Dummie de mummie pleisters. Het is gezellig om
met z'n tweeën te lopen en handig voor als je bij
onbekende mensen langs gaat. We zouden het fijn
vinden als u een bijdrage doet want kunnen wij als
klas een reisje naar Duinrell winnen.
Van Iza, Sterre & Sanne-Fleur
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Wij doen mee aan kinderpostzegels we lopen nu met een box met formulieren.
Wij doen het wel voor een goede doel dat is wij helpen 90.000 kinderen om
een goed leven te geven. Wij zetten de box voor uw deur en zetten een grote
stap achteruit. Mensen kunnen kiezen om het naar de brievenbus te brengen
en later in te vullen of gelijk invullen en in de KPZ-box te doen. Ook kan je
het online doen met een QR-code .En dan hebben we dit jaar anemoon bollen en pleisters van Dummie en kaarten van Nijntje of een eenmalige donatie
van 5 t/m 15 euro. Je krijgt een formulier en dat kan je op je telefoon kunt u
QR-code scannen of u kunt het invullen op het formulier. U kunt het dan zelf
naar de brievenbus brengen of doe het in de box. Wij zeggen dit vaak ik: Hoi
Meneer/Mevrouw wilt u 90.000 kinderen redden door kinderpostzegels van
ons te kopen dan zeggen ze vaak ja natuurlijk .Wat is er in de aanbieding
dan laat ik het formulier met alle dingen zien dan zeg ik tot slot wilt u het misschien online doen dan zeggen ze soms ja in dat geval zeg ik neem de QRcode van de box. Dan komt u op een bestelsite dat is het makkelijkst te
doen. En met het verband met het corona houden wij afstand van u. En een
tip ga niet alleen.
Van Joanna & Chayenne
‘tJong®talent
Na de herfstvakantie starten we weer op dinsdagmiddag met Tjongertalent.
De kinderen van groep 4 t/m 8 worden door elkaar gemixt en krijgen begeleiding van juf Nienke, Juf Ciska (Tjongertalent), meester Jasper,
juf Loes en Geke.
De kinderen van groep 3 gaan samen met
groep 1 en 2 een Tjongertalent-project doen
onder leiding van juf Hilda en juf Wietske.
De thema’s die deze periode tot aan de herfstvakantie centraal staan zijn: wetenschap & techniek, drama-toneel en koken
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***Dier van de maand***
De vogel

Wist je dat?
Een scholekster wel 43 jaar kan worden?

Kunnen vogels ruiken?
Sommige vogels zoals aas etende gieren gebruiken hun neus om kadaver te
vinden, en vogels die nachts eten zoeken zoals kiwi’s gebruiken hun neus.
Droog en isolerend.
Om veren droog en isolerend te houden,
geven vogels zichzelf vaak een uitgebreide poetsbeurt, die begint met een bad. Ze
vetten de veren in met een smeersel afkomstig van een vetklier vlak boven de
staart. Daardoor wordt het verenpak waterdicht en lopen regendruppels er vanaf.
Zo blijft de vogel lekker droog.
Wist je dat?
Een slechtvalk in duikvlucht wel ca.
200km/uur kan halen? En dat een wilde eend die recht door vliegt wel ca.
80 km/uur kan halen?

V-formatie vliegen.
Je ziet wel eens een groep vogels in
een v-formatie vliegen, dit doen ze omdat het energiezuinig is.
Door het vliegen ontstaan luchtwervelingen die veel energieverspilling veroorzaken. Vogels zoals ganzen, eenden en kraanvogels heffen dit verlies
gedeeltelijk op door in een V-formatie
te vliegen.
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Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden brengt
heel veel emotie met zich mee. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare
moet er in korte tijd veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op
een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.
Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden, die taak op
zich. Omdat ieder mens uniek is en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart regelen
altijd maatwerk. Een en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de nabestaanden.
Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op de te
maken uitvaartkosten.
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenvergoeding. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te melden.
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of informatie over bijverzekeren
kunt u contact opnemen met;
●
●
●
●

mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 0516-422872
dhr. E. Huurman (voorzitter), tel. 06-21863286
via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl,
via de website www.uitvaarthaulerwijk.nl kunt u ook wijzigingen/nieuwe
aanmeldingen doorgeven.

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

Aline de Graaf & Coby Kuiper
telefoon 06-402 575 99
22

Gedicht: Sint Maarten
Sint Maarten, het lichtfeest voor de kinderen
Ze lopen met hun lichtjes door vele straten
Hun ouders houden hun kroost in de gaten
Zodat niemand hen zal kunnen hinderen.
Bij iedere deur zingen ze een toepasselijk lied
Vroeger bedelden ze om een appel of een peer
Maar dat doen ze tegenwoordig niet meer
Het gaat nu om het snoepgoed, dat is favoriet.
Sint Maarten was een goedheilig persoon
Hij gaf zijn halve winterjas aan een bedelaar
En deze was hem hiervoor zeer dankbaar
Mensen helpen, hij vond het heel gewoon.
Sint Maarten, een voorbeeld voor iedereen
Hij was met het lot van arme mensen begaan
Vertrouwde op God de Heer in zijn bestaan
Ging zijn eigen weg, maar was nooit alleen.
Fedde Nicolai.
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**Welkom Sinterklaas**
Sint heeft uren zitten denken
hoe hij de kinderen een feestje kon schenken
want tot zijn spijt
zitten we nog middenin de Coronatijd…
(Poëziepiet moet er nog even inkomen…)
Maar Sinterklaas heeft slimme pieten die overal een oplossing voor kunnen
verzinnen, dus gelukkig komt hij toch langs in Waskemeer.
Dat gaat anders dan anders, want met veel grote en kleine mensen in het
dorpshuis: dat kan dit jaar helaas niet…
We maken er natuurlijk wel een feest van, want Sinterklaas is er maar één
keer per jaar!
Hoe gaan we dat dan doen?
Zaterdag 21 november trakteren we Sinterklaas op Circus Waskemeer.
Hoe ziet dat eruit?
Sinterklaas maakt die ochtend een rondrit door het dorp en alle kinderen (en
grote mensen!) trakteren hem op mooi versierde ramen, tuinen en misschien
wel een circusact voor eigen deur. Zijn pieten brengen voor alle kinderen
een verrassing tot bij de deur of het tuinhek. De (jonge) muzikanten van Excelsior maken muziek waar dat kan.
Wat kan je bijvoorbeeld doen?
●
Je hangt die dag de vlag uit.
●
Je versiert je raam of je deur of je tuin. Of alle drie.
●
Je versiert jezelf.
●
Je verzint een act van maximaal 1 minuut. Dit doe je alleen of met
mensen uit je eigen gezin. Bijvoorbeeld: je laat je zebraknuffel door
een hoepel springen. Of je laat je broertje verkleed als zebra door een
hoepel springen. Of je jongleert met ballen/pittenzakjes/zakdoeken. Of
je springt bok over je zus. Of je doet een handstand. Of je klimt verkleed als leeuw op een tonnetje. Of je valt als clownpiet over je eigen
schoenen. Of je bent verkleed en je staat heel feestelijk te zwaaien. Of
je zingt met je hele huis een Sinterklaaslied. Of…???
Hoe laat is dat dan?
Sinterklaas begint zijn tocht om 10 uur.
Waar komt ie langs?
Zie het kaartje voor de route. Woon je niet langs de route maar wel in Waskemeer? Stuur een mail naar sintwaskemeer@gmail.com om je aan te melden, wij geven je dan een plek.
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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
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Belangrijk
Het is de bedoeling dat iedereen bij z’n eigen huis blijft (en dus dit jaar niet
met de koets meeloopt), want alleen dan mag het feest doorgaan.
We hopen op een vrolijk welkom voor de Sint en wensen jullie veel plezier
met knutselen, versieren en oefenen!
Heb je vragen? Knutseltips nodig? Wil je meedoen als muzikant? Stuur een
mail naar sintwaskemeer@gmail.com .
Veel groeten van de Sinterklaascommissie.
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***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 jou!!
Bij interesse meld je dan aan via ons
mail adres
waskemare@gmail.com
en kom ons versterken.
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***Voor de zak van Sinterklaas***
Het Sinterklaasfeest werd altijd deels gesponsord
door de buurtverenigingen. De Sintcommissie kreeg
van verschillende verenigingen de vraag of dat ook anders zou kunnen, omdat niet (meer) alle buurten even kinderrijk zijn.
Om de kosten toch te kunnen dekken, vragen we dit jaar iedereen die iets
zou willen bijdragen aan het Sinterklaasfeest, om die bijdrage over te maken
op rekeningnummer:
IBAN 44 RABO 0 325 80 83 92 t.n.v. dorpshuis ‘t Ald leger o.v.v. zakgeld
van Sinterklaas 2020.
Iedere bijdrage is heel welkom!
Dank alvast namens de Sintcommissie!

***Werkgroep verkeersveiling
Waskemeer***
Beste Waskemeerders,
Het is al een tijd geleden dat wij het dorpsgesprek
hebben gehad met de gemeente. Hierin kwam het onderwerp verkeersveiligheid op tafel. Wij hebben na
een pauze de draad weer opgepakt en zijn in gesprek met de gemeente. De
eerste veranderingen die jullie zullen merken is dat we van de gemeente vier
gele poppetjes met vlag hebben gekregen, om meer aandacht te vragen voor
de snelheid van de weggebruikers. Deze willen we laten rouleren in het dorp,
zodat we hopelijk de aandacht van de weggebruikers blijven behouden. We
hebben een enquête uitgezet onder de bewoners van de Compagnonsweg
over de vernieuwde weg. Helaas zijn deze uitkomsten teleurstellend. Zo
wordt er nog te hard gereden en is de veiligheid van andere weggebruikers
niet altijd gewaarborgd. Deze punten nemen we mee in gesprek met de gemeente. Ook zijn we met de gemeente in gesprek over de snelheid waarmee er door het dorp gereden wordt. Er zullen Smiley borden worden geplaatst door de gemeente die meten hoeveel er te hard gereden wordt. De
datum waarop de borden geplaatst worden is nog onbekend. Mochten er nog
suggesties op- of aanmerkingen zijn vanuit jullie dan horen wij die graag!
Hartelijke groeten, Jef Zwolsman, Jan Witteveen en Anne-Marie van
Zoelen
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September
2020

Schoolnieuws

Voorleeswedstrijd
Donderdag 8 oktober werd de schoolvoorleeswedstrijd gehouden. Het podium was prachtig versierd door onze oudervereniging. De jury bestond, evenals vorig schooljaar, uit Marjorie Krishof (Leesconsulente van school) en juf
Griet Kootstra. De voorrondes van deze schoolvoorleeswedstrijd werden gehouden in groep 3 t/m 8 en hieruit kwamen zes groepskampioenen. Deze
voorleeskanjers namen deel aan de schoolfinale. Normaal gesproken komen
ouders graag kijken naar de kinderen die voorlezen, maar helaas kon dat dit
jaar niet. Vandaar dat we filmpjes hebben gemaakt van de voorleestoppers
en deze naar hun ouders hebben gestuurd. Zo hebben de ouders dit mooie
moment toch nog een beetje kunnen bijwonen. We vinden het ontzettend
knap hoe de kinderen hebben gelezen. Joan uit groep 5 is kampioen van de
school geworden! Joost uit groep 8 zal de school vertegenwoordigen tijdens
de gemeentelijke voorleeswedstrijd! We zullen af moeten wachten hoe er
vorm zal worden gegeven aan deze wedstrijd, maar we wensen Joost in ieder geval heel veel succes!
Aantal leerlingen
Voor de bekostiging van het onderwijs wordt er altijd gekeken naar het aantal
leerlingen dat op 1 oktober de school bezoekt. Vorig jaar zaten er 55 kinderen bij ons op school. Dit jaar hebben we op de teldatum 56 kinderen.

**GEVRAAGD**
Wie kan mij helpen aan
oude ansichtkaarten van Waskemeer?
Jan Witteveen Oude wijk 8
Mob. 06 – 53 88 06 06
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***Nieuws van de Herberg***

De dagen worden nu echt een stuk korter en vlak voor de
Herberg opnieuw moest sluiten is de houtkachel ‘wer efkes
yn e brân west’.
Dat onze Herberg overdag even niet open is, betekent gelukkig niet dat Waskemeer de verse friet ook moet missen. Op vrijdag- en zaterdagavond kunnen de snacks afgehaald worden. Voor wie niet zelf naar de Herberg kan
komen, bezorgen we ook in het dorp. We horen dat er dorpsgenoten hun
(oudere) buren verrassen met een patatje, hoe bijzonder!! Het is handig dat u
telefonisch bestelt; In de advertentie elders in deze uitgave staan onze gegevens vermeld.
Dan is er nog iets nieuws waarmee u/jij iemand blij kunt maken, namelijk de
Herberg kadobon. Vanaf €5,- is elk bedrag mogelijk. Wanneer u aangeeft
wanneer u de bon nodig heeft, zorgen wij dat deze klaarligt. Voorlopig dus
alleen tijdens de snackmomenten.

Ondanks dat we elkaar nu even niet kunnen treffen, staan er toch een aantal
activiteiten op de planning. Al blijft het, zoals bijna alles nu, onder voorbehoud. Zo zien we graag de kinderen op 11 november met hun lampion langskomen om een lied te zingen. Er ligt dan wat lekkers klaar.
Als de Sint in Waskemeer is aangekomen, mag er tussen 25 en 29 november een eigen schoentje worden gezet bij de houtkachel. Gevuld met een
knutseltje of kleurplaat voor de Sint. Er wordt dan een kadootje in gedaan en
dit mag tussen 2 en 5 december weer worden opgehaald.
Op woensdagavond wandelt de club nog steeds Waskemeer op en neer, om
19.00 uur.
Wat we voor de decembermaand in petto hebben, leest u de volgende
maand.
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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**Verhalenavond 6 november 2020**
Titel: Bin ik in krêbebiter?
Wie?: Jelle Terwal
Waar?: Donkerbroek, Fabryk Design, Schapendrift 1c
Wanneer?: vrijdag 6 november
Hoe laat?: 19.30, 20.00. 20.30, 21.00
Als u komt graag aanmelden via verhalenavondjelle@gmail.com
www.pier21.nl www.verhalenavond.nl www.fabrykdesign.nl
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 organisatie, 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.
Het evenement waarbij verhalen worden verteld , is zowel ‘groots’ in omvang
als kleinschalig in uitvoering. En dus coronaproof. Overal in Fryslân doen
vertellers mee en worden verhalen verteld aan kleine groepen mensen. Hierdoor worden de verhalen misschien nog wel extra bijzonder en exclusief.
Het thema is dit jaar: Het virus.
Jelle Terwal vertelt zijn verhaal in woonwinkel Fabryk Design, Schapendrift
1c te Donkerbroek. Een inspirerende locatie.
Waar gaat hij over vertellen?
Jelle:
“De tiid fan Corona (Lockdown 16 maart) hat foar my yn it teken stien fan
kanker. Diagnoase 31 jannewaris.
Op 24 maart in urginte operaasje en dêrnei in trajekt fan
35x mei de taksy nei Ljouwert
(RIF) foar bestrielingen.
Wat hat dat mei my dien? Wat
mealde der allegearre trocht
myn kop hinne. Dêr lis ik dan
tagelyk mei de Brabanders yn it
sikehûs.
Konfrontearjend!!!”
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Beste Puzzelaars,
Dit keer een rekenpuzzel voor de wedstrijd,
Aan de linkerkant staan omschrijvingen van advertenties, deze kunnen
jullie vinden in de waskemare. Aan de rechterkant kunnen jullie dan het
pagina nummer noteren, tel of deel deze en het eind getal is een deel
antwoord van van de gehele puzzel die jullie eind dit jaar kunnen
inleveren.
Veel succes.
+ is bij elkaar optellen
/ is delen.
1.

Hier kun je langs gaan of online bestellen.

2.

Hier ben je altijd welkom, en ze maken
luchgerechten

3.

Hier kunnen buurt,familie feestjes en vergadering
Worden gehouden.
Nr ………
+
Hier is veel inspiratie, maar de keuze is aan u.
Nr ………

4.

Totaal

Nr. ……..
+
Nr ………
/

……………….
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**Bezorg jij een ruiter met
beperking een fijne paardrijles? **
Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is op zoek naar vrijwilligers voor
het begeleiden en ondersteunen van paardrijlessen voor ruiters met een beperking. Onze speciale manege voor kinderen en volwassen met een beperking kan niet zonder hulp van vrijwilligers. Naast de IPG-instructeurs
(Instructeurs Paardrijden Gehandicapten) hebben we een gemotiveerd team
van circa 65 vrijwilligers die onze ruiters ondersteunen en begeleiden tijdens
de paardrijlessen. De paardrijlessen worden overdag gegeven en kunnen
zowel recreatief als therapeutisch zijn. Tijdens bijna alle lessen gaan we naar
buiten, de bossen van Beetsterzwaag in! Samen met de ruiter kun je genieten van de ontspanning die het zowel de ruiter beleefd, als de vrijwilliger. Wil
je graag zien hoe we dat doen? Kijk dan op de website
www.manegeonderdelinde.nl.
Interesse om ons team te komen versterken?
Neem dan contact op via 0512-38 92 97 of mail naar info@manegeonderdelinde.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Trea
Arkema, bedrijfsleider 06-41934626 .
Vrijwilligers bij Manege Onder de Linde
ontvangen een informatiepakket over
alle ins en outs. Zo is er een reis- en
onkostenvergoeding en zijn vrijwilligers
bij ons ook verzekerd.
Kom gerust langs bij;

Afvalkalender Waskemeer November 2020

Alléén voor postcode 8434
PostCode
NA,NB,NV, NW, NX
NC, ND, NZ, PG, PH
Alle overigen

Oud papier:
NA, NB, NV, NW, NX:

Datum
3, 17
3, 17
3, 17

Bak
grijs
grijs
grijs

Datum
10, 24
11, 25
10, 24

Bak
groen
groen
groen

6 November
12 November
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring
in Oosterwolde
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische
redenen moet worden gekeurd.
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde.
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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***Restyling Oude Wijk***
Tijdens een interview met Jan Witteveen werd mij verteld hoe de vernieuwing
van de Oude Wijk heeft plaatsgevonden.
Al sinds de plaatsing van Het Trilkertje leefde er de wens om een bank te
plaatsen op het plantsoen.
Het plan om het plantsoen op te knappen is zelf ontworpen met o.a. behulp
van leerlingen van het Liudger en dorpsgenoten en wordt in eigen beheer
uitgevoerd.
De dorpstafel is ontworpen door Jan Witteveen en uitgevoerd in prachtig dik
eikenhout door Willem Knoops van Button en Woods ook uit ons dorp. In de
tafel is in enkele voorlichtingsplaten de geschiedenis van Waskemeer met
enkele heel mooie oude foto s te zien en te lezen.
De Dorpstafel is gedurende de winter in de loods van Witteveen opgeslagen
om hem netjes te houden.
Naast de dorpstafel is het plan om nog enkele speeltoestellen te plaatsen op
de Oude Wijk en bij het dorpshuis. Ook moet er nog een boom worden geplant ,hopelijk op de boomplantdag in november, (als alles door kan gaan
i.v.m de Corona maatregelen)
De samenwerking tussen de verschillende dorps activiteiten zoals het dorpshuis, De Herberg en deze opknapbeurt van de Oude Wijk is goed , zodat het
dorp een mooie hechte gemeenschap kan blijven.
Dit project is uitgevoerd met subsidie van de gemeente, de P.W.Janssen
Stichting ,de Rabobank en de provincie Friesland.
De tafel is door de aanwonenden feestelijk in gebruik genomen met vers gebakken friet uit de Herberg.
Alleke Kalis
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**Gezond met Jeanet**
Al langer dan 10 jaar geleden stond ik voor het laatst met een bericht in de
dorpskrant de “Waskemare”. De afgelopen jaren heb ik heel wat levenservaring en wijsheid opgedaan. Vanuit het mooie Waskemeer ben ik als student
in Leeuwarden gaan wonen. In het laatste jaar van mijn HBO studie in Leeuwarden vertrok ik naar Haarlem. Hier heb ik een kleine 5 jaar gewoond, gewerkt en nog meer studies gevolgd. Sinds augustus woon ik weer in Leeuwarden, dit keer samen met mijn vriend en we verwachten een kleine.
Vanwaar een bericht in de Waskemare?
Als ex-bewoner van Waskemeer kom ik er nog graag om mijn ouders, familie
en vrienden op te zoeken. Het voelt stiekem ook nog altijd als thuis. Sinds
oktober 2020 ben ik gestart als eigen ondernemer en dat in deze onrustige
tijd. Hier wil ik graag wat meer over delen.
Wat ik doe?
Als Orthomoleculair voedingsadviseur & leefstijlcoach wil ik mijn steentje bijdragen aan een bewust gezonder Nederland en laat ik beginnen in Friesland.
Wat is je bewust fit en gezond voelen? Tegenwoordig kampen veel mensen
met vermoeidheidsklachten, hoofdpijn, stress, prikkelbare darmen, weinig
energie, futloosheid, overgewicht of andere (vage) klachten. Het hoort erbij
denken we dan, maar is dat wel echt zo? Horen we ons niet gewoon fit en
energiek te voelen?
Vroeger op school hebben we nooit geleerd hoe we onszelf, ons lichaam en
brein het beste kunnen voeden en behandelen. Ook in de huidige tijd wordt
dit zeer beperkt behandeld in de lesstof. Gelukkig is het nooit te laat om nog
te leren. Leren over jezelf bewust fit houden kan je zoveel waardevolle inzichten bieden. Je zult je energieker gaan voelen en dat is van lange duur!
Neem contact op met mij
Heb jij (vage) klachten? Zou je wel eens een algehele gezondheidscheck
willen? Of kan jij wel wat ondersteuning en handvaten gebruiken bij het aanpassen van je voeding & leefstijl?
Heel graag kom ik in contact met jou en bespreken we wat ik voor je kan
doen.
Je kan mij telefonisch bereiken op nummer 0610806061 of een mail sturen
naar contact@gezondmetjeanet.nl
Ben je nieuwsgierig naar wat ik doe,
maar momenteel nog niet geïnteresseerd in direct contact? Via Facebook
en Instagram kan je mij vinden als
“Gezond met Jeanet”. Ik hoop je te
inspireren zodat ook jij gaat bloeien en
stralen, van binnen én van buiten!
Gezonde groeten,
Jeanet Uithoff
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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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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
Pasta pesto ovenschotel
Dit heb je nodig:
- 350 gr penne
- 200 gr pesto
- 250 gr cherrytomaten
- 250 gr champignons ( in plakjes )
- 1 bol mozzarella
- handje geraspte kaas
- 1 courgette
- handje rucola voor er over
- 1 eetlepel olie om in te bakken
Zo maak je het:
* Verwarm de oven op 200 gr. Kook de penne gaar.
* Snijd de courgette in kleine blokjes, verhit de olie in de pan en roerbak de
courgette hierin, voeg na een paar minuten de champignons toe.
* Voeg de pesto toe aan de groenten.
* Laat de pasta goed uitlekken en schep door het pesto mengsel.
* Halveer de cherrytomaatjes en meng ook door de pasta en groenten.
* Vet een ovenschaal in en doe de helft van het pasta pesto mengsel hier in.
* Snijd de mozzarella in plakjes en verdeel de helft hiervan over de pesto
* Doe de rest van het pasta mengsel er over en eindig de ovenschaal met de
overige plakjes mozzarella.
* Bestrooi met een beetje kaas en bak de pasta pesto ovenschotel ca. 25
minuten in de oven
* Garneer de ovenschotel voor het serveren met wat rucola
Lekker vega!

De pollepel geef ik door aan mijn tante Alledien Eringa
Groetjes Eva Eringa
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Op dinsdag 3 november vindt de jaarlijkse griepprik plaats.
Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u van ons
een uitnodiging per post.
LET OP:
●
Vanwege corona zullen we een aantal zaken anders doen:
●
Trek kleding met korte mouwen aan onder uw jas.
●

Kom met een mondmasker op de praktijk binnen.

●

Oproep zal in een tijdslot zijn op basis van de letter van uw
achternaam, zonder voorvoegsel.

Wanneer: dinsdag 3 november
Waar: Huisartsenpraktijk Bakkeveen (zij-ingang)
Tijd:
A t/ m F 17.15 uur t/m 17.45 uur
G t/ m L 18.00 uur t/m 18.30 uur
M t/ m R 18.45 uur t/m 19.15 uur
S t/ m Z 19.30 uur t/m 20.00 uur
Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen
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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

