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Beste dorpsgenoten, 

Het is al weer bijna tijd voor de kerst en het nieuwe jaar,  
maar voor het zover is, komt natuurlijk eerst nog sinterklaas. 

Ondanks deze rare tijden kan de Sint gelukkig nog wel langs komen dit jaar, 
wel anders dan we gewend zijn. 

In deze Waskemare vinden jullie weer allemaal nieuwe 
nieuwtjes en de een na laatste wedstrijdpuzzel. 

Veel leesplezier!! 

Let op!! de volgende inleverdatum is met 2 dagen 
vervroegd i.v.m Kerst. 

Goetjes Annika de Jong 
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December 

Onder voorbehoud 

Elke dinsdag fysio 
Elke maandag en donderdagavond zumba 
Op de gebruikelijke avonden volleybal en voetbal trainen voor de 
jeugd  
Elke woensdag Excelsior muziekvereniging 

10 december Dorpshuisvergadering 
12 december Knutselmiddag voor de jeugd, publicatie volgt via 

scholen 
14 december DES vergadering 
10 december Dorpshuisvergadering 
24 december Gezelligheid in Waskemeer!! zie verderop in de  

Waskemare 
31 december Oudejaarsdag met: 

14.00 uur Carbidschieten (tot nu toe nog toegestaan in 
Nederland) 

14.00-18.00 Take a way drankje (als dit toegestaan is) 

Januari 2021 

Misschien meer mogelijkheden, dus noteer alvast in de agenda: 

27 jan Ouderensoos met verlate nieuwjaarsborrel 
30 jan Puzzel hapjes autotocht, opgave voor 17 januari bij  

Janny 06-30776188, zie verderop in de Waskemare 
5 febr Open café “gezelligheid”  
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
 
1.  Open café 
 Op dit moment helaas geen open café. 
2. Gezamenlijke ouderensoos 50+ 
 Heel vervelend maar ook in  
 december nog geen ouderensoos.  
3. Pubquiz 
 De populariteit van de pubquiz heeft toch andere ideeën naar  
 boven gebracht. Zie auto- puzzeltocht. 
4. Klaverjassen 
 Nog geen uitzicht op een gezellige kaart avond. 
5. Feesten of partijen 
 Op dit moment niet mogelijk. 
6. Kindermiddag 
 Op zaterdagmiddag 12 december 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 
 Ook kinderdisco nog steeds op hold. 
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 voor de kinderen 
 nog gym, volleybal en  
 voetbal. 
10. De kelder 
 Het pimpen van de kelder (t djippe gat) 
 is gestart. We nemen onze  tijd, maar 
 met hulp van een paar voetbalmannen is 
 er toch al wat werk verzet.  
 Dank mannen!   
11. Kerstwandeling 
 We willen op kerstavond (donderdagavond 24 december) samen 
 met de herberg en DES toch een beetje gezelligheid brengen in 
 Waskemeer. Lees verderop het artikel in de Waskemare. 
12. Pubquiz + walking dinner = autopuzzeltocht 
 Jawel, zelfs in coronatijd kunnen we samen puzzelen, happen en 
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 onderweg zijn. 
 Zie artikel verderop in de Waskemare en houd zaterdagavond 30 
 januari 2021 vrij in je agenda. 
13. Corona  
 Blijf voorzichtig en let op elkaar. Geef elkaar aandacht waar het 
 nodig, en mogelijk is. 
14. Waskemeer.nl 
 Zie ook www.waskemeer.nl voor info over het Dorpshuis en de 
 agenda.  
15. Contactgegevens ’t Ald leger  
 Coördinator: Janny van der Veen 
 Tel: 06-30776188  
 E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
     
Lieve groet en stay safe!! 

***Kerstavond 24 december van 
19.00-21.30 uur*** 

 
Tijdens kerstavond willen we graag wat gezellig-

heid in Waskemeer brengen. De Herberg, Plaat-
selijk Belang (DES) en ’t Ald leger hebben de kop-
pen bij elkaar gestoken. 
We denken dat een ieder in de kerstvakantie wel 
even de deur uit wil. Kerstnachtdienst wordt er 
vanwege de corona niet gehouden, dus daarom 
dachten we dat een ieder misschien wel zijn eigen 

tuin, huis of straat wil versieren. Denk hierbij aan vuurkorven, fakkels, 
kerstverlichting, muziek of zang mag natuurlijk ook. Op deze manier kan 
elke wandelaar (jij dus ook!) genieten van een warm Waskemeer. Denk 
hierbij ook aan de mooie sinterklaasintocht, met zijn allen maken we er 
een mooi dorp van. 
 
Bij de herberg en bij het dorpshuis kan je tegen een kleine vergoeding 
een lekkere thee’ke away of iets anders halen. Ook kan je je handen lek-
ker warmen aan een vuurtje. 
 
Vergeet ook zeker niet om bij de basis-
school de Paadwizer langs te lopen, 
ook hier word je welkom geheten. 
 
Dus versier en wandel je mee?! 
 

http://www.waskemeer.nl
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,  
 
Het Corona virus heeft het competitievoetbal binnen onze 

verenging stilgelegd. Tijdens de 
persconferentie van 13 oktober jongstleden 
werd aangekondigd dat er tot nader order 
geen wedstrijden meer gespeeld mochten 
worden. Alhoewel we nog de stille hoop had-
den dat het competitievoetbal nog dit jaar 
hervat zou gaan worden wisten we natuurlijk 
dat de kans hierop zeer gering zou zijn. Tij-
dens de persconferentie van 3 november 
kwam aan deze onzekerheid een einde. 
Toen werd namelijk duidelijk dat het compe-
titievoetbal niet voor 1 januari hervat gaat 
worden en dat voor al onze jeugd- en senio-
renteams de winterstop vervroegd is aange-
broken. Dit lag uiteraard al in de lijn der ver-
wachtingen, maar desalniettemin vinden we 
het natuurlijk jammer dat we het door ons zo 
geliefde spelletje voorlopig niet kunnen uit-

oefenen in competitieverband. Gelukkig mogen onze jeugdteams ook 
onder de huidige Corona maatregelen nog wel gewoon blijven trainen, 
wat nog volop gebeurt. Maar daarover later meer. Het moge duidelijk zijn 
dat we proberen om er met z’n allen toch het beste van te maken on-
danks de huidige lastige omstandigheden!  
 
Sponsoracties 
In oktober hebben we als vereni-
ging meegedaan aan de Rabo 
Clubsupport actie van de Rabo-
bank Heerenveen-Zuidoost Fries-
land. Hierbij hadden leden van de 
Rabobank de mogelijkheid om te 
stemmen op deelnemende clubs. 
Uiteindelijk heeft de actie geresul-
teerd in een mooie opbrengst van 
€475,78! De opbrengst van deze 
actie willen we gaan gebruiken 
voor de jongste jeugd binnen onze 
vereniging. Bij deze willen we de 
Rabobank bedanken voor onze deelname en uiteraard iedereen die zijn 
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of haar stem heeft uitgebracht op ons!  
Daarnaast deden we ook mee aan de Plak en Pak-actie van de Albert 
Heijn in Oosterwolde. Tot en met zondag 22 november konden er plak-
punten gespaard worden. Hoe meer volle spaarkaarten er werden verza-
meld voor onze club, hoe groter de opbrengst. Op het moment van schrij-
ven is de opbrengst nog onbekend, maar via deze weg willen we ieder-
een die voor ons heeft gespaard heel hartelijk bedanken voor de steun!  
 
Jeugdtrainingen in Corona tijd 
Ondanks het feit dat de competities zijn stilgelegd in verband met Corona 
mogen onze jeugdteams ook onder de huidige maatregelen nog steeds 
blijven trainen. Naast de twee doordeweekse trainingen wordt er tegen-
woordig ook in het weekend op zaterdag volop getraind. Zaterdag is nu 
eenmaal voetbaldag! Het weekend wordt zoals gebruikelijk afgetrapt 
door de kabouters. De jongste telgen die onze vereniging rijk is trainden 
tot eind oktober op het hoofdveld. Het 
team heeft inmiddels echter de laatste 
veldtraining achter de rug nu de win-
tertijd is ingetreden en het weer 
steeds wispelturiger wordt. Dit bete-
kent niet dat de kabouters stilstaan, in 
tegendeel zelfs! De trainingen zijn 
namelijk verplaatst naar de sporthal in 
het dorpshuis. Op deze manier kun-
nen de kabouters ook met slecht weer 
een balletje blijven trappen! Voor de 
overige jeugdteams geldt dat de JO9, 
JO10 en JO12 op zaterdag een extra training afwerken en hierdoor het 
zaterdagse voetbalgevoel weten vast te houden. Daarnaast blijven de 
bestaande doordeweekse trainingsavonden nog gewoon in stand. Hier-
door houden deze teams ook gedurende deze periode hun conditie op 
peil! De oudere jeugd bestaande uit de JO15 en JO17 werkt doorde-
weeks hun trainingen af.  

 
Alhoewel we uiteraard graag zouden 
zien dat het competitievoetbal weer 
snel hervat kan worden onder toe-
ziend oog van publiek, zit dat er mo-
menteel helaas niet in. Desalniette-
min proberen we er als vereniging 
voor te zorgen dat onze jeugdteams 
ook in deze tijden zoveel mogelijk 
aan voetballen toekomen! 
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Team uitgelicht: JO10 
Nadat in de vorige editie de JO9 aan u is voorgesteld is het ditmaal de 
beurt aan onze JO10. De talenten van de JO10 staan onder de bezielen-
de begeleiding van Johan Keuning en Tseard Haites. Beide heren zijn in 
deze zomer toegetreden tot het trainerscorps van onze vereniging en ma-
ken daarmee dus hun debuut. Ook bij de spelers zijn er dit seizoen twee 
debutanten, want Diederik en Jouke zijn het team komen te versterken. 
Met al deze debutanten draait de JO10 als een tierelier! In de eerste 
competitiefase draaide het team keurig mee en werden de nodige wed-
strijden gewonnen. En hoe! Menig tegenstander kreeg het zwaar te ver-
duren tegen de JO10. Zo werd Oosterwolde onlangs met 9-2 verslagen 
en was ook Hoogersmilde niet bij machte om de aanvalsdrift van de 
JO10 bij te benen. Onder de rook van de zendmast werd in en tegen 
Hoogersmilde namelijk met maar liefst 2-14 gewonnen! Het moge duide-
lijk zijn dat beide coaches dan ook tevreden terugkijken op de eerste 
competitiefase. Met fris, passievol en aanvallend voetbal gaat de JO10 
elke wedstrijd voor de volle winst! Ook is er aan enthousiasme en spel-
plezier geen gebrek, waardoor zich elk weekend een fraai schouwspel 
afspeelt op de velden waarbij het publiek altijd aan zijn of haar trekken 
komt. Helaas zullen de groenhemden nu nog een tijdje moeten wachten 
voordat ze weer in competitieverband in actie mogen komen. Gelukkig 
geldt voor de jeugd dat ze nog wel mogen blijven trainen, waardoor de 
spelers op de trainingen nog wel hun energie kwijt kunnen en zich kun-
nen blijven ontwikkelen. Coaches Johan Keuning en Tseard Haites zullen 
er ongetwijfeld voor zorgen dat het team er klaar voor is om te vlammen 
zodra de competities weer hervat mogen worden. En gezien het seizoen 
tot dusver hebben beide heren er alle vertrouwen in dat ook dan weer 
mooie resultaten neergezet zullen worden! 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
En dan is het alweer november. De tijd vliegt, al staat voor mijn gevoel de 
wereld soms stil. Het is nog steeds een bijzondere tijd waarin we leven. Een 
tijd waarin COVID-19 om zich heen grijpt en het aantal besmettingen maar 
niet daalt. Samen voeren we de strijd tegen het coronavirus. 
Binnen in de school zien we gelukkige kinderen. Kinderen die stralen en die 
aan het leren zijn. Tjongertalent is na de herfstvakantie ook weer opgestart. 
Dinsdag 20 oktober was het de gehele dag merkbaar: vanmiddag gaat het 
eindelijk beginnen! 
Het was fantastisch om te zien. In deze periode staat wetenschap & techniek, 
drama en koken centraal. De kinderen waren leergierig, betrokken en serieus 
aan het werk 
 
Covid-19 
We kunnen er niet om heen, het coronavirus heeft ook onze school bereikt. 
Afgelopen week werd een collega 
van ons getroffen door het coronavirus. Gelukkig gaat alles goed en mag er 
vanaf morgen weer gewerkt worden. 
De school staat in deze tijd in nauw contact met GGD Fryslân die ons van 
advies voorziet. We volgen daarnaast de richtlijnen van het RIVM. We willen 
u vragen om scherp en alert te zijn omdat de richtlijnen voor 
onze school aangescherpt zijn. 
Let op: 
● Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, 

loopneus, 
● niezen, keelpijn 
● (licht) hoesten 
● Plotseling verlies van reuk en/of smaak 
 (zonder neusverstopping) 
● Kortademigheid/benauwdheid 
● Verhoging óf koorts boven de 38 graden 
 
Omdat we goed ventileren is een warme trui of een warm vest geen 
overbodige luxe. 
 
Digitaal ouderpanel 
Vorige week dinsdag heeft er een digitaal ouderpanel plaatsgevonden. Het 
thema van deze avond was: lesgeven in coronatijd. Via deze weg wil ik alle 
deelnemers hartelijk danken 
voor hun inzet en betrokkenheid. Het geeft altijd weer nieuwe inzichten die 
waardevol zijn voor ons als school. 
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***Puzzel hapjes auto tocht op  
zaterdagavond 30 januari 2021*** 

 
Ja, als we dan geen pubquiz en walking dinner 

mogen organiseren, dan ga je zoeken naar nieuwe andere mogelijkheden. 
Houd je van auto rijden, puzzelen en lekker eten…. 
 
Geef je dan voor 17 januari op bij Janny 06-30776188 en stap op 30 januari 
op de aangegeven tijd (om alles verspreid te laten verlopen) in de auto, rijd 
naar het dorpshuis en neem je route mee. 
 
Dan ga je puzzelend op pad met onderweg take away hapjes en ‘n drankje. 
(natuurlijk óók alcoholvrij) 
 
We hebben al vrijwilligers/stichtingen en onder-
nemers bereid gevonden die lekkere hapjes 
langs de route willen serveren. Super!! 
 
Aan het eind van de tocht lever je bij het dorps-
huis je puzzelformulier weer in. Later wordt de 
winnaar bekend gemaakt. Dit natuurlijk om op-
stopping en drukte te voorkomen.  
 
Deze avond blijft de veiligheid voorop staan. We willen de corona buiten de 
auto en het dorp houden! 

**Bedankt** 
 

Wat zijn we als gezin dankbaar en blij. 
Dat Sierd op zijn verjaardag weer naar huis mocht. 

Na een operatie en 3.5 maand revalidatie weer thuis, het 
allerbeste plekje op zijn vertrouwde stoel naast de  

kachel met het zicht op de paarden. 
Willen wij iedereen bedanken die ons de afgelopen 

maanden hebben gesteund. 
Fijn dat er zoveel mensen aan ons gedacht hebben. 

 

Rika en de kinderen 
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Koudbloedige dieren. 
Reptielen zijn meestal koudbloedig dit 
houd in dat ze afhankelijk zijn van warme 
bronnen zoals bijvoorbeeld de zon, om 
hun lichaamstemperatuur te regelen.  
Reptielen hebben geen energie om te 
verbranden voor warmte, zoals warm-
bloedige dieren 
 

 
Wist je dat? 
De hoogste snelheid voor een landreptiel  
24.9 km/uur is?. 
Deze snelheid is gehaald door de Cteno-
saura (of zwarte leguaan)  
Dit reptiel hoort bij de familie van de legu-
anen. 
 
 

 
Niet kauwen. 
Krokodillen scheuren hun prooi in hap-
klare brokken die ze in een keer kun-
nen doorslikken. 
 
 
 

 
Wist je dat? 
Het oudste reptiel ter wereld een 
schildpad is? 
Deze schildpad leefde op Madagaskar  
en is 188 jaar geworden. 

 ***Dier van de maand*** 
Reptielen 



 
 
 
 
 
 

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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**Door dorp gerenoveerd supermarktpand wacht 
op enthousiaste ondernemer** 

Wijnjewoude – Het supermarktplein in het hart van het dorp ligt er keurig 
verzorgd maar stil bij. Een brand maakte in één klap een einde aan de su-
permarkt. De loop was uit het dorp en ook dat werd flink gemist. Dus zetten 
inwoners de schouders onder een nieuw leven voor de dorpssupermarkt. En 
nu is het zover. Wijnjewoudsters hopen elkaar binnenkort weer in de opge-
friste winkel te ontmoeten en met gevulde fietstassen of kofferbak het super-
marktplein te verlaten. 

Na de brand gingen veel vrijwilligers aan de slag: de winkel werd leegge-
haald en schoongemaakt. Enkele dorpsgenoten vormden een investerings-
groep en wisten het pand aan te kopen en te renoveren. Ondertussen was 
ook een werkgroep aan de slag met toekomstplannen, want onderzoek had 
uitgewezen dat er in dit dorp met 2000 inwoners een goede boterham te ver-
dienen is met een supermarkt. De winkel versterkt de leefbaarheid en er is 
ook grote behoefte aan aanvullende diensten zoals een geldautomaat en 
een PostNL servicepunt. 

Het typeert Wijnjewoude; samen de schouders er onder. Zo kan een nieuwe 
ondernemer die de klant graag tevreden ziet en van samenwerken houdt, 
steun verwachten vanuit het dorp. En ook meerdere leveranciers hebben 
zich bereid verklaard om mee te werken aan de heropening van een super-
markt in Wijnjewoude. Momenteel wordt er ook gekeken naar een manier om 
een beginnende ondernemer te ondersteunen bij de investeringen die nodig 
zijn om te starten.  

De huidige tijd brengt veel mensen in onzeker vaarwater. Daarentegen gaat 
het met name in de supermarktbranche erg goed. Hier ligt dus een mooie 
kans voor degene die hem pakt; Wijnjewoude biedt een prima gelegenheid 
om een nieuwe koers te varen naar een mooie toekomst.  
Voor nieuwkomers in de branche, hebben we professionele begeleiding 
klaar staan om er een succes van te maken. Schroom dus niet om contact 
op te nemen.  
 
Marianne Hulsbergen 
Telefoon: 06-2728 3871 
E-mail:  
hulsbergen@inverandering.nl  
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**Hulp en steun in  
de coronacrisis** 

 
We leven door het coronavirus in een tijd van 
afstand houden, zo min mogelijk contacten en 
eventuele thuisquarantaines. Het sociale leven  is er voor veel mensen an-
ders uit komen te zien. Maakt u zich zorgen om de situatie bij u thuis of ie-
mand uit uw omgeving? Neem dan contact op met het Gebiedsteam van de 
gemeente Ooststellingwerf via 0516-820100 of via info@gbtoost.nl. Zij zijn 
bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Bij zorgen om (iemand 
anders) kunt u ook contact opnemen met:  
 
Veilig Thuis 
Neem bij signalen van huiselijk geweld of kinder- of ouderenmishandeling 
contact op met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800- 2000. U kunt ook een 
melding doen via www.veiligthuisfriesland.nl. Ook als u twijfelt. Zij luisteren, 
geven advies en schakelen zo nodig hulp in. Zij zijn dag en nacht bereikbaar. 
Meld- en adviespunt verward gedrag 
Neem contact op met Meld- en adviespunt verward gedrag wanneer u zich 
zorgen maakt over  mensen die een psychische aandoening hebben, onder 
invloed zijn of dementerend zijn. Dit kan via telefoonnummer 0800-1771 of 
via www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag. Het meld- en adviespunt is 24 uur per 
dag en 7 dagen per week bereikbaar voor het bieden van een luisterend oor 
en het doen van meldingen bij ingewikkelde situaties rondom personen met 
verward gedrag.  
De Kindertelefoon 
Ben je zelf nog jong en wil je over je situatie praten? Je kunt elke dag van 
11.00 – 21.00 uur bellen met de kindertelefoon via telefoonnummer 0800-
0432 of met hen chatten via hun site www.kindertelefoon.nl  
De Mantelzorglijn 
Maakt u zich zorgen om een mantelzorger uit uw omgeving? Neem dan con-
tact op met de mantelzorglijn via telefoonnummer 030 – 760 60 55.  
 
Heeft u (extra) behoefte aan een luisterend oor of informele hulp? Kijk voor 
een overzicht van diverse initiatieven in onze gemeente die hierbij kunnen 
helpen op www.ooststellingwerf.nl/initiatieven-in-ooststellingwerf.  
 

Zorgen om uw financiële situatie? 
Bent u uw baan verloren of bent u onzeker over uw werk of inkomen vanwe-
ge de coronacrisis? Wilt u weten van welke regelingen van de gemeente u 
gebruik kunt maken,  nu of misschien in de toekomst? Neem dan contact op 
met het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf via 0516-820100 of 
via info@gbtoost.nl. Zij kijken graag met u mee. Ook als u bijvoorbeeld een 
korte budgetcheck wilt of samen met iemand een overzicht wilt maken van 
uw inkomsten en uitgaven. De budgetadviseurs van het Gebiedsteam helpen 
u graag, dit kan zelfs al via één vrijblijvend (telefonisch) gesprek. 

mailto:info@gbtoost.nl
http://www.veiligthuisfriesland.nl
http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag
http://www.kindertelefoon.nl
http://www.ooststellingwerf.nl/initiatieven-in-ooststellingwerf
mailto:info@gbtoost.nl


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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Wilt u eerst zelf aan de slag? Check dan www.geldfit.nl. Doe de test en krijg 
anoniem en vrijblijvend advies over uw financiële situatie. 
Thuisquarantaine  
Moet u in thuisquarantaine? Dat betekent dat u 10 dagen binnen blijft en 
geen bezoek ontvangt. We begrijpen dat het lastig kan zijn om 10 dagen 
binnen te moeten blijven. Even naar de supermarkt voor boodschappen, de 
kinderen ophalen van school of de hond uitlaten kan helaas niet meer. Loopt 
u tegen problemen aan? Of komt u er niet helemaal uit? U kunt altijd contact 
opnemen met het Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf via 0516-
820100 of via info@gbtoost.nl. Zij kijken graag mee met uw situatie en den-
ken mee over passende oplossingen.  
 
Praktische hulp is fijn tijdens thuisquarantaine. Maar een ander probleem 
waar u tegenaan kunt lopen is verveling. Hier vindt u enkele tips om de da-
gen thuis door te komen: 
 
● De luisterbieb biedt (gratis) online luisterboeken aan 

via  www.onlinebibliotheek.nl 
 
● Het Rijksmuseum biedt een (gratis) online rondleiding aan 

www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families  
 
● Het LKCA biedt een overzicht van het culturele aanbod , zoals kamer-

koren, online musea, concerten, creatieve workshops voor het gezin 
en theaterproducties. www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven 

 
● Informeer bij de plaatselijke sportschool of sportverenigingen over 

online lessen of kijk eens op YouTube voor een online work-out.  
 
Durf om hulp te vragen! Meer informatie over (thuis)quarantaine vindt u op 
www.Rijksoverheid.nl/quarantaine  
 
 

http://www.geldfit.nl
mailto:info@gbtoost.nl
http://www.onlinebibliotheek.nl
http://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families
http://www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven
http://www.rijksoverheid.nl/quarantaine
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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. 

mailto:waskemare@gmail.com
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**Burgerpeiling  
Ooststellingwerf** 

 
De gemeente Ooststellingwerf  is er voor al haar 
inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten 

hoe het met u gaat, wat u bezig houdt en wat u belangrijk vindt. Ook wil de 
gemeente graag weten wat u van de dienstverlening van de gemeente vindt. 

 
Steekproef 
Om antwoord te krijgen op deze vragen is het onafhankelijke onderzoeksbu-
reau Markteffect gevraagd om door middel van een willekeurige steekproef 
een vragenlijst naar een deel van de inwoners te sturen. Medio oktober  zijn 
de vragenlijsten  verstuurd.  In de vragenlijst staan vragen over veel ver-
schillende onderwerpen. Bijvoorbeeld wat u vindt van de buurt waarin u 
woont, de activiteiten die er in uw omgeving gedaan kunnen worden en de 
dienstverlening van de gemeente. Uw antwoorden blijven volledig anoniem 
en vertrouwelijk.  

 
Resultaten 
In januari 2021 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt op 
www.ooststellingwerf.nl. Op de website www.ooststellingwerf.nl/
burgerpeiling kunt u ook de resultaten van het onderzoek onder inwoners uit 
2018 vinden en wat de gemeente met deze resultaten heeft gedaan.  
 

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel uw mening geven? 
Voor de Burgerpeiling is een aselecte steekproef getrokken. Heeft u geen 
uitnodiging ontvangen om mee te doen, maar wilt u wel uw mening geven 
over actuele onderwerpen in de gemeente Ooststellingwerf? Dan is het In-
wonerspanel misschien iets voor u. Uiteraard kunt u hier ook aan meedoen 
als u wel een burgerpeiling heeft ontvangen. Het Inwonerspanel is een on-
line panel van inwoners waar in het 
voorjaar van 2021 mee gestart wordt. 
Als u hier aan mee doet, krijgt u maxi-
maal vier keer per jaar een email met 
een korte enquête over een actueel on-
derwerp. Deze enquêtes kunt u via in-
ternet invullen. Dit kost u per keer maxi-
maal vijf minuten. Het lidmaatschap van 
panel is gratis en vrijblijvend. U kunt 
zich op elk moment afmelden voor het 
panel als u geen uitnodigingen meer wilt 
ontvangen. Meer informatie staat op 
www.ooststellingwerf.nl/inwonerspanel.  
 

http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling
http://www.ooststellingwerf.nl/burgerpeiling
http://www.ooststellingwerf.nl/inwonerspanel
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Wat kan er allemaal nog wel? 
Doordat we nog steeds met Covid-19 te maken hebben kunnen wel veel 
dingen niet. Voor ons de uitdaging om te kijken wat er nog allemaal wel kan! 
Wij willen de kinderen zoveel mogelijk de gezellige sfeer laten ervaren die 
hoort bij de verschillende festiviteiten. Zo hebben we dit jaar ook weer met 
de hele school lampionnen gemaakt. Groep 1 t/m 8 door elkaar, gezellig 
knutselen en liedjes zingen.  
 
Naar het bos gaan met de klas is nu ook wat lastig, maar buiten spelen met 
hele bergen herfstbladeren is ook fantastisch. En als je daarna ook nog on-
der een grote paddenstoel (lees: parasol met rood kleed eroverheen met 
witte stippen) in de kring kunt zitten, dan is het echt herfst. 
Ook gym en andere sportieve activiteiten gaan gewoon door. Zo biedt onze 
buurtsportcoach na schooltijd op de woensdagen 4 gymlessen aan voor de 
groepen 3 t/m 6. Hier maken veel kinderen gebruik van! 
 
Ondertussen is de leerlingenraad gekozen en zijn Mike, Giovanni, Venla en 
Rowin druk bezig met de actiepunten waar ze mee aan de slag wilden.  
Het duurt niet meer zo lang en dan is het alweer 4 december, de dag waar-
op we het Sinterklaasfeest hier op school vieren.  Dit jaar alleen met de kin-
deren die hier al op school zitten. Meer informatie hierover staat in onze 
nieuwsbrief op de site. Het gaat dus anders dan normaal. Ieder jaar staan 
we vol spanning bij het hek te wachten of Sinterklaas wel komt, maar dit jaar 
is het wel héél spannend!   
 
En onze ouders? Die willen we zeker niet vergeten. Door foto’s en verhaal-
tjes op Klasbord te zetten, kunnen ze toch een beetje meekijken in de klas. 
Ook ervaren we dat ouders heel begripvol zijn en krijgen we positieve reac-
ties wanneer vervanging intern opgelost is. Want tja, ook de juffen of de 
meester moet wel eens getest worden. En wat is het dan fijn dat het onder-
wijs gewoon door kan gaan. 
 
We hopen dat de landelijke maat-
regelen snel versoepeld kunnen 
worden. Dit moeten we met elkaar 
doen! Wij willen u toch alvast een 
fijne decembermaand toewensen! 
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***Feestverlichting  Roel en Poel*** 
 

De donkere dagen zijn weer aangebroken, voor veel mensen zijn dit normaal 
gesproken dagen met volop gezelligheid, maar door Corona ziet dat er dit 
jaar waarschijnlijk wel anders uit. Vanuit de buurtvereniging zijn we 
ook terughoudend geweest met het organiseren van activiteiten door deze 
situatie. Om dit jaar toch wat te kunnen doen wilde de buurtvereniging  de 
buurt graag een stuk gezelliger maken met feestverlichting, samen met alle 
leden!. 
 

Er is een setje feestverlichting per huishouden aan de leden uitgedeeld om 
een eigen creatieve invulling aan te geven in de voortuin. Daarnaast zorgt 
Roel en Poel voor verlichting op de buurt zelf. Misschien is het leuk om 's 
avonds even een rondje te Lopen over 
de Jan Roelswijk en de Fenne. Op deze 
manier hopen we samen een mooie ge-
zellige buurt te maken zodat de bewo-
ners in ieder geval sfeervol thuis komen! 
  
Namens het bestuur van Roel en Poel 

***Nieuws van de Herberg*** 
 

Het jaar 2020, we zullen je niet snel vergeten. Dat het jaar 
niet gegaan is zoals we vooraf in gedachten hadden, zal 
duidelijk zijn. Maar ondanks alles kijken we dankbaar terug. 
Op de grote groep vrijwilligers (herbergiers, taarten- en pa-

tatbakkers, schoonmaak, vaklui die binnenin en buitenom de laatste klussen 
hebben geklaard) die zich voor en achter de schermen onvoorwaardelijk 
heeft ingezet. Op de mooie zomermaanden, waarbij we elkaar op gepaste 
afstand konden treffen op het zonnige terras. Op de mooie ontmoetingen en 
verhalen tussen klein en groot, bekenden en toeristen. Op de activiteiten in 
de zomervakantie, het is teveel om op te noemen.  
Het geeft ons de moed en energie om het nieuwe jaar vol vertrouwen tege-
moet te gaan.  
 
We hadden voor december nog wel wat activiteiten in petto, maar nu we 
dicht moeten blijven, kunnen die niet doorgaan. Wel blijft de afhaal open op 
vrijdag en zaterdag (25 & 26 december gesloten). Het assortiment is uitge-
breid met gehaktballen, inmiddels bekend als 'Henk syn ballen'. Graag blij-
ven bellen om te bestellen (0516853701), we bezorgen gratis bij diegene die 
niet zelf naar de Herberg kan komen! 
 
Rest ons nog iedereen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021 
te wensen!  
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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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**Praktijk Sinneskyn** 
 

Hallo dorps genoten, vele mensen zullen mij al wel kennen,  
ik woon al ruim 20 jaar met mijn gezin in dit dorp.  
Enkele uren ben ik werkzaam in een verpleeghuis en heb daarnaast jaren 
intensief voor mijn gezin moeten en mogen zorgen. Nu dit steeds beter mag 
gaan, heb meer ik tijd voor mezelf gekregen. 
Het ondersteunen en hulp bieden is mijn drive en dan het liefst ook nog op 
een zo gezond mogelijke manier. Dus zoveel mogelijk zuivere producten ge-
bruiken en echt gaan uitzoeken waar de bron van de ziekte is ontstaan en 
kijken wat we eraan kunnen doen. Ik zeg wel altijd, ga naar je arts vooral bij 
ernstige klachten, al is het maar om dingen uit te sluiten. Ik ben geen arts, 
maar als de arts niets kan vinden zou ik kunnen kijken of er toch nog een 
onderliggende oorzaak zou kunnen zijn, want die is er wel degelijk. Vraag 
dan naar de mogelijkheden.  
Een tijdje terug ben ik mijn eigen praktijk aan huis begonnen met als naam 
“Praktijk Sinneskyn”.                                          
Het is een praktijk voor Oil Touch / Guasha massages (zie foto), Shiatsu 
massage, hsp coach en ik geef advies in etherische olie van DoTerra, die 
100% zuiver zijn en waarmee ik ook masseer. Deze olie kan ontzettend veel 
voor je betekenen, hier heb ik zelf ook al veel baat bij gehad. In de toekomst 
wil ik me nog verder gaan specialiseren om mijn klanten steeds meer te mo-
gen ondersteunen. 
Heb je b.v. één van de volgende klachten: Pijn en chronische pijn, Stijve en 
pijnlijke spieren, 
Nek en schouderklachten, Hoofdpijn en migraine, Reuma, Fibromyalgie, ver-
moeidheid, RSI, Tennisarm, Rugpijn (niet bij een Hernia) Stress/burn-out, 
Verkoudheden of onverklaarbare klachten.  Dan kan deze massage voor ver-
betering zorgen.  

 
Heb je deze klachten al langere tijd? Dan is het met 1 behandeling ook niet 
helemaal verholpen, je klacht is ook niet in 1 keer ontstaan, dus dan zou je 
ook meerdere behandelingen nodig hebben voor een goed herstel. Ik heb 
klanten die na een paar behandelingen echt verschil merken. 
Klanten hebben minder pijn en soms is er minder medicatie nodig, of de 
sterkte pijnmedicatie kan afgebouwd worden. Ze geven 
aan zich steeds fitter te voelen. 
 

Zou je graag meer willen weten en op de hoogte willen 
blijven, of wil je een afspraak maken, je bent van harte 
welkom. Stuur mij dan een privé berichtje via facebook op 
de site van Praktijk Sinneskyn of stuur een mail naar 
a.vd.ploeg74@gmail.com.  
Je kunt een ander ook blij maken met een massage of 
een product van DoTerra, door een cadeaubon te geven. 
 
Lieve groet, Annet van der Ploeg.    

mailto:a.vd.ploeg74@gmail.com
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Beste Puzzelaars, 
 
Alweer de een na laatste wedstrijdpuzzel van dit jaar, ik hoop dat jullie 
alle oplossing goed hebben bewaard. 
 
Dit keer weer een woordzoeker, het eerste woord van de zin hoort in de 
wedstrijd zin.  
 
veel succes en veel plezier!! 
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Afvalkalender Waskemeer  December 2020   

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode          Datum       Bak     Datum    Bak 
NA,NB,NV, NW, NX      1,15,29     grijs 8,22     groen 
NC, ND, NZ, PG, PH    1,15,29      grijs 9,23     groen 
Alle overigen          1,15,29     grijs 8,22     groen 
 
Oud papier:     4 December    
NA, NB, NV, NW, NX:  10 December 

*** Dorpstafel Waskemeer*** 
 

In de vorige Waskemare stond een interview met Jan Witteveen, waar ze het 
onder andere over hadden was de Dorpstafel. 
De Drukplaten van de tafel staan nu uitgebeeld op de volgende pagina’s  
 
De Redactie  

***Nieuws van  “De Wâldploech”*** 

Wat hebben we weer een mooie uitvoeringen gehad in maart van dit jaar.  

De spelers waren alweer druk bezig met het uitzoeken van een klucht voor 
het nieuwe seizoen. Totdat de corona weer oplaaide en de overheid met nog 
meer maatregelingen kwam…. 

Helaas hebben we toen moeten besluiten om voor dit seizoen alles af te ge-
lasten. Dus in maart 2021 zijn er geen uitvoeringen van de Wâldploech in 
Waskemeer. Het is met alle beperkingen die worden opgelegd onmogelijk 
om een toneelstuk op de planken te brengen en we willen toch het liefst ook 
voor volle zalen spelen.  

Wij zullen dit jaar dan ook niet bij u langskomen om contributie te innen of 
bedrijven te vragen om te sponsoren.  

Wij hopen dat de corona snel voorbij gaat zodat we zeker in 2022 weer voor 
volle zalen mogen spelen. 

Namens de spelers en bestuur van 

 “Toanielferiening de Wâldploech” Waskemeer 
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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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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 

Sperziebonen met rösti. Voor 4 personen. 
 
Nou Eva bedankt voor de uitnodiging!  
Ik was helemaal verbaasd toen ik mijn naam zag staan onder de pollepel uit 
de vorige Waskemare!  
 
Ondanks dat koken niet mijn grootste hobby is, ik probeer er dan ook regel-
matig onderuit te komen, ga ik deze uitdaging natuurlijk aan.  
 
In plaats van tips over lekkere afhaalrestaurants hier in de buurt, hieronder 
dan ook een echt recept.  
Met wat hulptroepen hier in huis heb ik samen een recept uitgekozen. Iets 
dat we hier thuis lekker vinden en dat vooral, voor mij dan weer belangrijk, 
heel gemakkelijk is om te maken.  
 
Ingrediënten: 

 400 gram sperziebonen  

 400 gram rösti 

 400 gram gemarineerde kipfiletreepjes 
shoarma (of een vegetarische vleesver-
vanger) 

 Bakboter 

 Geraspte kaas 
 
Bereidingswijze:  

 Kook de sperziebonen beetgaar.  

 Bak de kipfilet bruin in de boter.  

 Bak ook de rösti in de koekenpan. 

 Doe daarna eerst de rösti in een ovenschaal, dan de sperziebonen en 
als laatste de kipfiletreepjes.  

 Bestrooi het geheel met geraspte kaas.  

 Zet ongeveer 15 minuten in de oven. 
 
Veel kookplezier en ik hoop dat het in de smaak valt. 

Bij deze geef ik de pollepel graag door aan Roelof Eringa.  
 
Hij heeft namelijk een fornuis heeft met 2 ovens, dus dat belooft wat! 
 
Groetjes Alledien 
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Sinterklaas 

 
Elk jaar weer in het land 

Dan schuift hij al zijn zaken aan de 
kant 

Want alle kindertjes in Nederland gaan 
voor 

En daarom zingen ze allemaal in koor 
Zie ginds komt een stoomboot uit 

spanje weer aan 
Want sinterklaas is weer naar hier ge-

gaan 
Hij slaat geen schoentje over hij doet 

ze allemaal 
Met cadeautjes gevuld: rond vierkant 

of ovaal 
Allemaal met een mooi gedicht 

Speciaal op jou gericht 
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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



