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Beste dorpsgenoten, 
 

Het is alweer de laatste Waskemare die hier voor u ligt van de jaar. 
40 jaar alweer maandelijks op de deurmat. Wat een feestjaar had moeten 
zijn is een vervelend jaar geworden voor velen. Ondanks dat we hier echt 
niet mogen klagen over de corona epidemie in het noorden van het land is 
Waskemeer er ook niet helemaal ongeschonden uit gekomen. Er zijn ook 
onder ons wel corona patiënten of ex patiënten. 
 

We hopen natuurlijk dat het met degenen weer helemaal goed is gekomen of 
komt. We zijn dit jaar ook door DES, de Herberg en het dorpshuis ’t Ald Le-
ger verwend met een attentie, eerst met Pasen heerlijke eitjes en nu een 
kaarsje zodat we wel aan elkaar denken is deze tijd. We kunnen op kerst-
avond 24 december, een kaarsje laten branden om Waskemeer in t licht te 
zetten van de kerstdagen.  
 

Kerkdiensten zullen niet zo zijn als andere jaren, bezoeken zullen er anders 
uitzien omdat we niet met teveel mensen mogen zijn, mag het carbid schie-
ten nog wel?   
 

Wij hopen dat we in de Waskemare weer genoeg instaat over de dorps-
nieuwtjes. 
 

De redactie van de Waskemare wenst jullie allen een hele fijne kerst toe en 
een goed 2021 toe, laten we hopen op betere tijden. 
 

Groeten Alie Hulleman 
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Nu met de nieuwe RIVM regels, zijn er haast geen mogelijkheden 
voor activiteiten meer. 
Ook tijdens het carbidschieten, zal het dorpshuis zich terug 
trekken. Hoe teleurstellend ook. Het is even niet anders. 
 
24 dec  Gezellig wandelen door de straten van Waskemeer.  
  Met hier en daar wat  vertier, helaas zonder iets lekkers  
  i.v.m de RIVM regels. 
29 dec  Online pubquiz, opgave voor 26 december bij Sterre de  
  Jong 06-31576451 of Sinne Jonkman 06-29567547 
 
 
Januari 2021 
Omdat take away en afhalen van eten nog wel toegestaan is, gaat 
onderstaande activiteit door. Wil je meehelpen of als ondernemer 
iets betekenen, laat van je horen. 
 
30 jan  Puzzel hapjes autotocht, opgave voor 17 januari bij  
  Janny 06-30776188, 
  zie verderop in de Waskemare 
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
 
1. Open café/ouderensoos/klaverjassen/sporten 
 Op dit moment staat alles op hold. 
2. Kindermiddag 
 Zaterdagmiddag 12 december hebben we met een groep basisschool 
 kinderen geknutseld. Onder leiding van Floortje Schoevaart en een 
 paar moeders konden de kids kerstversiersels maken. Er werden ware 
 kunstwerkjes gemaakt: o.a. kerstengels, glitterdeksels en kerstkaarten. 
 Super leuke resultaten. 
 Bedankt Floortje voor je creatieve inbreng. 
3. De kelder 
 Het pimpen van de kelder (t djippe gat) is zo goed als afgerond, er is 
 geschuurd, geverfd, het plafond is vernieuwd, er is een nieuwe lami
 naatvloer gelegd. Nu nog wat verder aankleden en de kelder is klaar 
 voor gebruik.  Bedankt Johan S., Luut, Richard, Romke, Ruben, Klaas, 
 Jelmer, Robin, Harry en Seijo. Klasse! 
4. Aftredende bestuurslid Jo Linde de Vries 
 Per januari heeft Jo Linde aangegeven graag te willen stoppen als be
 stuurslid van het Dorpshuis. Heel erg jammer maar wel begrijpelijk, ze 
 is in blijde verwachting en met haar gezin en werk heeft ze al genoeg 
 aan haar hoofd. Wat zijn we blij met haar inzet van de afgelopen jaren. 
 Het was super, de uitstraling van de grote zaal is ook vooral uit haar 
 ideeën ontstaan. Nogmaals dank Jo Linde! 
5. Kerstwandeling 
 Inmiddels zijn de kerstkaarsjes bij de Waskemeerders door de bus 
 gegleden en wat fijn dat er zoveel mensen hun tuin extra hebben ver
 sierd. We hopen op een droge kerstavond en dat een ieder een fijne 
 en gezellige kerstwandeling door het dorp kan maken.  
6. Online pubquiz 29 december 
 Jawel twee jonge talenten wilden het organiseren van een online 
 pubquiz wel op zich nemen. Zij pakken de hele organisatie zelf op, op 
 de achtergrond zullen Wessel en Johannes helpen waar nodig. Je kan 
 je voor 26 december opgeven bij Sterre de Jong 06-31576451 of Sin
 ne Jonkman 06-29567547. Verdere info volgt na opgave. 
7. Pubquiz + walking dinner = autopuzzeltocht op 30 januari 
 Jawel, zelfs in coronatijd kunnen we samen puzzelen, happen en  
 onderweg zijn. 
 Zie artikel verderop in de Waskemare en geef je voor 17 januari op. 
8. DRUGSGEBRUIK 
 Een tijd geleden was er een voorval met drugsgebruik in het dorps
 huis. Eerlijk gezegd was ondergetekende hier aardig door van de 
 kaart. Zij heeft na dit voorval haar gevoel gevolgd, het probleem met 
 anderen besproken en gesproken met de gebruiker zelf. Er is een 
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 goed gesprek geweest en samen zijn er afspraken gemaakt  Daar
 naast zijn binnen het dorpshuis en de sportverenigingen maatregelen 
 afgesproken.  
 Nu na een tijdje gaat er te ronde dat het drugsgebruik binnen de voet
 balvereniging zelf, getolereerd wordt. Maar laten we duidelijk zijn, dit 
 is niet waar. Binnen het dorpshuis en de sportverenigingen is het 
 gebruik en in het bezit zijn van drugs, niet toegestaan. Met elkaar 
 hebben we de zorg voor onze jongeren en gebruikers. Samen moe
 ten we het drugsgebruik tegen gaan, wetende dat het in heel Neder
 land een groot opkomend probleem is.  
 Please val elkaar niet aan, maar steun en help elkaar in dit probleem!! 
 Bij deze willen we ouders ook vragen, om het onderwerp drugs met 
 hun kinderen te bespreken; de algemene zorgen bespreekbaar  
 maken. 
9. Corona  
 Blijf voorzichtig en let op elkaar. Geef elkaar aandacht waar het  
 nodig, en mogelijk is. 
10. 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,  
 
Ondanks het Corona virus zetten we als vereniging ons beste 
beentje voort. Alhoewel voor de jeugdteams geldt dat competi-
ties tot nader order zijn stilgelegd betekent dit niet dat er niet gevoetbald 
wordt. In tegendeel zelfs! Onze jeugdteams trainden ook de afgelopen perio-
de fanatiek door. Op het moment dat deze Waskemare bij u op de mat valt is 
de kerstvakantie aangebroken en liggen de trainingen stil, maar de eerste 
teams hervatten hun training alweer op 6 januari. We doen er alles aan om 
onze jeugdspelers zoveel mogelijk aan voetballen toe te laten komen zodat 
ze zich kunnen blijven uitleven op de velden. In deze editie van de Was-
kemare vindt u terugblikken op de trainingen van onze jongste jeugdteams 
die in het teken stonden van Sinterklaas. Daarnaast staat ditmaal de JO12 
centraal in de rubriek team uitgelicht. Veel leesplezier!  
 
Sinterklaas bezoekt zaterdagtraining JO9/JO10/JO12 
Zoals gebruikelijk stond er op zaterdag 21 november weer een training op 
het programma voor de JO9, JO10 en JO12. Aangezien deze training sa-
menviel met de intocht van Sinterklaas in ons dorp is voorafgaand aan de 
training nauw contact geweest met 
de goedheiligman. Hierbij werd af-
gesproken dat de Sint en diens pie-
ten na hun rondje door het dorp de 
intocht zouden afsluiten op ons 
sportpark. Op die manier hadden 
de spelers de kans om Sinterklaas 
persoonlijk te onthalen in het dorp 
en kon daarnaast de reguliere trai-
ning gewoon doorgaan zoals ge-
pland. Een win-win situatie dus! 
Om Sinterklaas te laten zien wat de spelers in hun mars hadden moesten er 
voetbalacts worden uitgevoerd, waarbij de spelers hun skills konden demon-
streren aan de Sint en zijn pieten.   
 
Rond 11:30 was het dan zover. Onder de bezielende klanken van muziek-
korps Excelsior maakte Sinterklaas zijn opwachting op ons sportpark. Uiter-
aard werd de Sint zoals altijd trouw bijgestaan door zijn pieten. Nadat er een 
liedje gezongen was om Sinterklaas welkom te heten in ons dorp was het tijd 
voor het uitvoeren van de acts. Deze bestonden uit twee onderdelen. De 
eerste act omvatte penaltyschieten, waarbij de pieten als keeper op goal 
stonden. Ondanks het feit dat Spanje bekend staat als een groot voetballand 
die vele grote voetballers heeft voorgebracht waren de pieten veelal niet bij 
machte om de schoten van de spelers te keren. Bij de tweede act moesten 
de spelers allereerst een kunstje doen onder toeziend oog van Sinterklaas. 
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Hierbij was hoepelpiet ook aanwezig, die de spelers uitdaagde om de bal 
door haar hoepel te schieten. En dat heeft ze geweten! Wat ze ook probeer-
de, vanuit elke stand wisten de spelers feilloos de bal door haar hoepel te 
plaatsen. Tot slot moesten de spelers een individueel hoogstandje laten 
zien, waarbij de pieten met open mond en met enige jaloezie stonden toe te 
kijken naar de trukendoos die door de spelers werd geopend!  
 
Nadat de acts waren uitgevoerd riep de goedheiligman de spelers bij elkaar 
en gaf aan onder de indruk te zijn van het voetbaltalent wat hij in Waske-
meer heeft mogen aanschouwen. Hierna was het tijd voor Sinterklaas om 
verder te gaan, want het moge duidelijk zijn dat de Sint in deze periode een 
volle agenda heeft. Uiteraard werd Sinterklaas hierbij toegezongen door de 
spelers, waarna de spelers aan de slag konden tijdens hun reguliere training. 
Na afloop van de training kwamen nog enkele pieten het veld op om de spe-
lers te verrassen met pepernoten en chocoladeletters, waar de spelers wel 
aan toe waren met een zware training in de benen. Hiermee kwam er een 
einde aan een geslaagde ochtend voor de spelers. Bij deze willen we Sinter-
klaas en zijn pieten bedanken voor het feit dat ze de tijd hebben genomen 
om een bezoekje af te leggen aan ons sportpark en we hopen ze volgend 
jaar weer te mogen verwelkomen! 
 
Kabouters glansrijk geslaagd voor hun Pietendiploma 
Op vrijdag 27 november stond er voor de kabouters een pietenparcours op 
het programma. Helaas kon Sinterklaas ditmaal niet aanwezig zijn gezien 
zijn drukke agenda in deze periode. Gelukkig hadden hij en zijn pieten wel 
pietenpakjes en pepernoten achtergelaten in het dorpshuis die tijdens het 
parcours gebruikt konden worden! Tijdens dit parcours werden de pieten-
skills van onze kabouters grondig getest met als inzet het officiële vv Waske-
meer pietendiploma.  
 
Toen alle kabouters eenmaal in het pietenkostuum gehesen waren kon de 
training beginnen! De training bestond uit enkele tests van elementen die 
pieten in hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen. Zo moesten er huizen 

beklommen worden, werd er geba-
lanceerd op de toppen van de da-
ken en moesten er pakjes door de 
hoogste schoorstenen gegooid wor-
den. Daarnaast werd ook de wend-
baarheid getest doordat de kabou-
ters moesten slalommen, kruipen 
door nauwe buizen en werd er ge-
klauterd in de rekken. Vol energie 
en enthousiasme hebben de aspi-
rant kabouterpieten alle oefeningen 

uitgevoerd. Tussendoor werd er ook nog wat ranja gedronken inclusief pe-
pernoten om op krachten te komen, waarna iedereen weer vol overgave aan 
de oefeningen begon. Na bijna een uur hadden de trainers voldoende gezien 
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en waren ze eensgezind in hun oordeel. Alle kabouters waren glansrijk ge-
slaagd voor hun Pietendiploma! Uit handen van de trainers ontving elke ka-
bouter het felbegeerde diploma waar ze zo hard voor gewerkt hadden. Daar-
naast kregen ze ook een medaille als erkenning voor hun uitstekende presta-
tie! Hierna konden de kabouters met een moe maar voldaan gevoel naar 
huis. Als vereniging kijken we terug op een geslaagde avond, waarbij de 
overduidelijke conclusie is dat onze vereniging naast een talentvolle groep 
kabouters ook beschikt over een uitstekende lichting hulppieten! 
 
Team uitgelicht: JO12 
Nadat in de vorige edities de JO9 en JO10 aan u zijn voorgesteld staat dit-
maal de JO12 centraal. De JO12 staat onder de bezielende leiding van coa-
ches Harry v/d Veen en Tomar Peeters. Harry is in januari van dit jaar toege-
treden tot het trainerscorps van onze vereniging. Ondanks het feit dat Harry 
nog relatief kort actief is als trainer heeft hij zich het trainersvak snel eigen 
gemaakt en lijkt het alsof hij al jaren voor de groep staat. Samen met de er-
varen Tomar Peeters vormen beide heren een gouden trainersduo en staan 
ze dit voetbaljaargang aan het roer van de JO12. Binnen de spelersgroep is 
dit seizoen één nieuw gezicht verwelkomt, want Chayenne is het team ko-
men versterken. Ook voor haar geldt dat ze snel haar plekje heeft gevonden 
en zich moeiteloos heeft weten in te passen in het team. De JO12 is uitste-
kend begonnen aan het seizoen, want de eerste competitiewedstrijd werd 
overtuigend met 7-1 gewonnen van ONT. Uiteindelijk is de JO12 na vijf ge-
speelde wedstrijden geëindigd op een keurige 3de plaats in de competitie. 
Met name het aantal gescoorde doelpunten valt op, want het team wist in 
totaal 31 keer het net te vinden. Met een gemiddelde van ruim zes doelpun-
ten per wedstrijd is duidelijk dat het team met scherp schiet tijdens de wed-
strijden! De JO12 kan met recht als vriendenteam worden gekenmerkt. De 
spelers gaan voor elkaar door het vuur en weten het elke tegenstander lastig 
te maken met een gezonde dosis strijdlust, fraai positiespel en vlotte aanval-
len. Tel daarbij op het scorend vermogen van de ploeg en het feit dat het 
team elke wedstrijd 100% geeft en het moge duidelijk zijn dat coaches Harry 
v/d Veen en Tomar 
Peeters met een 
meer dan tevreden 
gevoel terugkijken 
op de eer-
ste  competitiefase. 
Alle ingrediënten 
zijn hiermee aanwe-
zig om ook van de 
nieuwe competitie-
fase een succes te 
maken met onge-
twijfeld wederom 
mooie resultaten! 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 

Kerstviering donderdag 17 december 
De viering vindt dit jaar onder schooltijd en op 
school plaats. 
De kinderen worden om 08.30 uur op school 
verwacht. we gaan met de kinderen ontbijten, 
kaarsen aansteken, zeggen gedichten op en lezen 
het kerstverhaal.  
Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen 
Kerstontbijt meenemen naar school. 
Na de Kerstviering gaan de kinderen een kerstgroet maken  
en bezorgen bij mensen die bijvoorbeeld ziek of alleen zijn. 
Tot op heden zijn er weinig briefjes binnengekomen. 
Mocht u nog iemand kennen die een hart onder de riem  
nodig heeft, dan kun het formulier voor 5 december inleveren bij juf Loes.  

 

Leerlingenraad: door Aize Stoker, groep 8 
We hebben de eerste vergadering gehad. Veel 
kinderen vonden het nog spannend, maar deden toch 
wel mee. De kinderen die in de leerlingenraad zitten 
zijn Lisa, Grietine, Mylan, Sterre en Aize.  

We hebben het onder andere gehad over een ideeënbus,  
meer spullen om mee te spelen, betere voetbalnetten en de corona.  
De ideeënbus werkt als volgt. Als kinderen in de school komen kunnen ze  
een briefje en een pen pakken en dan kunnen ze een idee opschrijven en in 
de ideeënbus doen. Wij gaan de volgende vergadering over praten of het een 
goed idee is. We hebben over betere voetbalnetten gesproken omdat er nu 
allemaal gaten in zitten en dan gaat de bal naar de 
buren. Misschien kunnen we het net zelf repareren.  
Geschreven door Aize Stoker – groep 8 
 

Even voorstellen: Niels Bergsma 
Mijn naam is Niels Bergsma, ik ben 19 jaar en woon 
in Haulerwijk.  
Dit schooljaar ben ik begonnen met de pabo, deze 
studie volg ik aan het NHL Stenden in Groningen.  
Het eerste halve schooljaar loop ik stage in  
groep 1-2  bij juf Hilda op de Paadwizer!  
Met vriendelijke groet, 
Niels Bergsma 
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***verslag van de intocht van Sinterklaas*** 
 
Intocht sinterklaas waskemeer 2020 . 
 
Sinterklaas komt met hele mooie paarden langs.  
Je krijgt een bruine tas en daar zit in: een boekje,  speculaasjes, 
chocoladeletter, pepernoten met snoepjes en je moest zingen.  
 
En daarna moest ik voetballen toen kwam sinterklaas ook. We gingen op 
goal  schieten en de piet was heel goed in voetbal. En daarna gingen we 
trucjes doen.  
 
Toen kregen we pepernoten of een  chocoladeletter. Toen kwam sinterklaas 
ook op school. Eerst waren we sinterklaas kwijt maar hij sliep in school op 
een bobo bed. Daarna kwam sinterklaas bij groep 1/2 . Daarna bij 3/4.  
Daarna bij 5/6 .Toen bij 7/8 ,er waren ook clowns Dylano  en Aize.  
We gingen op elkaar stapelen.  
 
En we deden surprises. En we keken een film . 
 
van Sanne 
 

***Terugblik december  
 Sinterklaas*** 

 
4 december was het dan eindelijk zover. 
Sinterklaas kwam aan op de Paadwizer. 
Vol verwachting stonden we om 8.30 uur 

op het plein te wachten, maar wat  
bleek? Sinterklaas had met zijn Pieten in  

de school geslapen!  
 

Na een gezamenlijke opening ging  
Sinterklaas met zijn pieten langs de  

klassen en werden de kinderen verwend  
met prachtige cadeaus.  

 
Sinterklaas, bedankt voor uw bezoek en 

tot volgend jaar! 
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Wist je dat? 
Lieveheersbeestjes kannibalen zijn? 
Als deze beestjes geen betere voedsel-
bron kunnen vinden, zijn ze in staat om 
hun eigen soort te gaan oppeuzelen. 
 

 
 

 
 
Bezige beestjes. 
Bijen kunnen menselijke gezichten her-
kennen, ze kunnen 160keer per seconde 
met hun vleugels slaan, 300 keer hun 
eigen gewicht tillen en ze moeten 4000 
bloemen langsgaan om 1 lepel honing te 
maken. 
 

 
 
Wist je dat? 
Een mier 2 magen heeft? 
één voor zichzelf en één om andere mie-
ren te voeden. 
 

 
 

Vreemd ademen. 
Een vlieg heeft geen longen maar een 
stelsel van buizen waardoor de zuur-
stof naar de organen wordt gebracht. 
Op deze manier kan de vlieg ademen. 

 ***Dier van de maand*** 
Insecten 



 
 
 
 
 
 

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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***Nieuws van Werkgroep  

Veilig Verkeer Waskemeer*** 
Beste Waskemeerders,  

weer een update vanuit onze werkgroep! De meesten van jullie zullen het 
Smiley bord op de Compagnonsweg wel hebben zien staan. Hij is nu ver-
huisd naar de Willem Kroezestraat tegenover de basisschool De bedoe-
ling is dat deze op meerdere plekken in het dorp komt te staan, om de 
snelheden te meten. Want meten is weten! Met deze gegevens kunnen 
we weer in gesprek met de gemeente.  

We hebben kortgeleden een gesprek gehad met de wethouder van de 
gemeente en de gedeputeerde van de provincie om onze zorgen te uiten 
over het vrachtverkeer wat Waskemeer als sluiproute gebruikt. Dit loopt al 
poos en krijgt nu weer een vervolg. Ook hebben we met de directie van 
Boonstra gesproken over dit punt. 
 
We kunnen jullie ook vertellen dat we een lid mogen toevoegen 
aan onze werkgroep, namelijk Thea Elzinga. Fijn dat je ons komt 
versterken! 
 
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen we jullie weer op de hoog-
te. Mochten er nog vragen zijn, of komen jullie een verkeers onveilige situ-
atie tegen dan horen wij deze graag! 
 
Hartelijke groeten, 
Jan Witteveen, Thea Elzinga en Anne-Marie van 
Zoelen 

  verkeersveiligwaskemeer@gmail.com 
 

**Volg de Ster** 
 

De Herberg en de Evangelische boekhandel in Haulerwijk zijn inleverpunten 
van het scoreblad wat iedere inwoner van Haulerwijk en Waskemeer heeft 
gekregen voor de Kerstspeurtocht Volg de Ster. 
 
Deze speurtocht is georganiseerd door enkele kerkgenootschappen in  
Haulerwijk en Waskemeer. 
 
De speurtocht kan je doen van 19 tot en met 26 de-
cember. 
Veel succes met dit leuke initiatief. 
 

mailto:verkeersveiligwaskemeer@gmail.com
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**Vijf welzijnsorganisaties ontvangen 
samen een tweejarige landelijke subsi-

die voor jongeren** 
 
Vanuit het landelijke programma Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT) hebben welzijnsorganisaties Scala , M.O.S, de Skûle, 
Caleidoscoop en Sociaal Collectief samen subsidie ontvangen voor het op-
starten van MDT-Divers Friesland. Het project richt zich op jongeren uit de 
gemeenten Smallingerland, Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen, Ooststel-
lingwerf en Súdwest-Fryslân.  
 
De gunning van deze subsidieaanvraag is een prachtig resultaat van de sa-
menwerking tussen jongeren, jongerenwerkers, verschillende ketenpartners 
en de zes betrokken gemeenten, waaronder Ooststellingwerf. 
MDT Divers zal de komende twee jaar 400 jongeren de kans geven om ta-
lenten te ontdekken, ervaringen op te doen, nieuwe mensen te ontmoeten en 
kansen voor maatschappelijke impact te realiseren. Als welzijnsorganisaties 
zijn zij al actief in het aanbieden van programma’s en/of activiteiten, gericht 
op jongerenparticipatie en talentontwikkeling in de eigen regio. Met de sa-
menwerking staat uitwisseling van kennis en een groter bereik van jongeren 
in Friesland centraal.  
 
Bij MDT Divers gaan jongeren op expeditie. Jongeren tussen 14-27 jaar die 
wonen, werken of naar school gaan in 1 van de bovengenoemde gemeenten 
zijn welkom. Door maatwerk en passende begeleiding, is elke jongere wel-
kom om mee op expeditie te gaan. Jongeren bepalen hun eigen route en 
krijgen begeleiding van jongerencoaches. Meedoen kan tijdens of naast 
school, studie, werk, een vakantie of tussenjaar. Talenten en kansen van de 
regio ontdekken is een belangrijk onderdeel in de expeditie. Jongeren doen 
vrijwillig mee, zij hebben de regie bij ‘de beste versie van zichzelf’ ontwikke-
len.   
 
Over maatschappelijke diensttijd (MDT) 
Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, 
Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale 
Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, 
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten 
en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul 
Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerak-
koord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschik-
baar wordt gesteld voor MDT. 
 
Meer informatie over MDT: https://www.doemeemetmdt.nl  

https://www.doemeemetmdt.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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**Teken & schilderen met Ciska** 
 
Maandagavond 4 januari 2021 start een cursus tekenen schilderen voor be-
ginners en gevorderden. Misschien zijn de meesten van jullie nog op vakan-
tie en denken nog helemaal niet aan cursussen. 
Maar ik ben ik al weer een tijdje bezig geweest voor het Corona bestendig 
vormgeven van de komende cursussen. 
Het lijkt er steeds meer op dat we de komende tijd weer leuke dingen kunnen 
doen bij 1,5m onderlinge afstand. We hebben tijdens de Lock-down geleerd 
dat afzondering een goed middel tegen Corona is voor de korte termijn. Ech-
ter als dat te lang duurt dan worden mensen eenzaam, ze raken hun dage-
lijks 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 accommodaties, af-
spraken kunnen maken over hygiëne, werkafstand en ventilatie. Hierbij vol-
gen 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 bedoe-
len 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 mogelijkheden op de 
eerste plaats.  
 
Gewerkt wordt met materiaal 
zoals potlood, pastel, aquarel 
en olieverf (zelf materiaal mee-
nemen). 
Ook gezelligheid speelt een 
belangrijke rol. 
 
Locatie: Dûnhoeke (bij dûndel-
le), Bakkeveen 
Tijd 19:30 tot 21:30 
 
Voor informatie & opgave: 
Tel: 06 29101138 
ciskabeukema@live.nl 
Ciska Beukema 
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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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Beste Puzzelaars, 
 
Dit is alweer de laatste puzzel van dit jaar! En tevens de het laatste 
woord voor de winnende zin. 
Wij hoppen dat jullie alle woorden hebben bewaard, zodat jullie er nu 
een zin van kunnen maken. 

Stuur deze zin naar waskemare@gmail.com voor 20 januari, 
en dan komt de winnaar (die een leuke prijs krijgt) in de volgende 
waskemare te staan. 
 
Veel plezier en veel succes. 
 
P.s onthoud het 5e woord van links. 
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December 
2020 

 
Schoolnieuws 
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Veilig leren lezen  
Gedurende de eerste helft van dit schooljaar heb-
ben wij ons o.a. georiënteerd op een nieuwe me-
thode voor aanvankelijk lezen in groep 3, omdat 
onze huidige methode aan vervanging toe is. We 
hebben verschillende methodes op school gehad 
en ook verschillende online presentaties gevolgd.  
We hebben gekozen voor de methode Veilig leren 
lezen Kim, de opvolger van onze huidige metho-
de. Volgend schooljaar zullen wij starten met het 
nieuwe materiaal! 

 
De feestdagen 
Begin deze maand hebben we weer genoten van het Sinterklaasfeest op 
school. Nadat we al drie keer het Pietenjournaal hadden gekeken, waarbij ze 
zochten naar een slaapplek voor Sinterklaas, bleek dat Sinterklaas dus echt 
bij ons op school sliep! Nou ja… we kwamen er na een zoektocht achter dat 
hij niet in de school sliep, maar in de gymzaal op het podium! Hij lag er al-
leen wel zonder Piet, die had eerst last van de pepernotenziekte en kon later 
door alle Coronaperikelen ook niet komen. Gelukkig had Sinterklaas nog wel 
een pietenpak en bleek meester Mark een heel goede hulp Piet te zijn! Zo 
konden ze gelukkig toch nog de klassen rond. Bijzonder hoor… dat Sinter-
klaas echt bij ons heeft geslapen! 
 
Vanaf 19 december hebben de kinderen kerstvakantie. Na een bewogen 
2020, hopen we dat 2021 ons weer meer samenbrengt, want alleen samen 
kunnen we er echt een geweldig jaar van maken! 
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December 
2020 Nieuws uit groep 7/8 
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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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Afvalkalender Waskemeer  
 
Helaas zijn de data voor het legen van de  
afvalcontainers 2020 nog niet bekend. 
 
Wilt u precies weten welke container wanneer wordt geleegd ga dan 
naar de website: http:/www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender. 
Op uw postcode en huisnummer kunt u het schema vinden. 

Beste Dorpsgenoten, 
 
In het nieuwe jaar willen we graag beginnen met iets nieuws. 
Wij dachten aan een soort marktplaats/weggeef pagina, jullie kunnen ons 
dan een mailtje sturen met wat jullie te koop hebben of willen weggeven. 
 
Dit zetten wij dan in de waskemare op deze pagina, 
zodat anderen dan contact met jullie kunnen 
opnemen.  
 
Jullie kunnen vanaf nu jullie items mailen naar 

waskemare@gmail.com 
 
De Redactie 

***Kerken nieuws*** 
 

 Op 19-26 december is er een kerstspeurtocht voor jong en oud in 
Haulerwijk en Waskemeer 

 

 Kerstnachtdienst in de kruiskerk om 22.00 met medewerking van 
Excelsior. Dienst te volgen op de website van de kerken : 

 www.pknhaulerwijk-waskemeer.nl 
 

 24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst Kruiskerk 
 

 25 december 10.30 uur Kinderkerstfeest in de Oerdracht voor 
kinderen in. De basisschoolleeftijd.  

 Thuis te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 

 25 december 10.00 Kruiskerk 
 

 27 december 14.00 uur Kruiskerk. 
 

 Alle diensten zijn via Kerkdienstgemist.nl te 
beluisteren 

http://www.pknhaulerwijk-waskemeer.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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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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**Kleding inzameling  
O.B,S de Trede** 

 
 
 

 

O.B.S. De Trede zamelt van af nu het hele jaar kleding in. 
De container staat op het parkeerterrein achter de school.  
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***Online PUBQUIZ op 29 december 2020*** 
 
Jawel de eerste online pubquiz wordt georganiseerd door ‘t Ald leger.  
 
Eén van de weinige activiteiten wat nog toegestaan is,  
zijn online activiteiten. 
Het idee is daarom ontstaan om een online pubquiz te organiseren. 
De organisatie is hiervan in handen van twee jonge talenten:  
Sterre en Sinne. 
De ins and outs zijn nog even niet bekend,  
Maar je kan je al wel opgeven. 
 
 
Opgave kan voor 26 december bij,  
Sterre de Jong 06-31576451 of  
Sinne Jonkman 06-29567547 
 
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger                           

***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 autorijden, puz-

zelen 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 ontvang hier je route.  
Dan ga je puzzelend op pad met onderweg take away 

hapjes en ‘n drankje. (natuurlijk voor de bob alcoholvrij) 
 

We hebben al vrijwilligers/stichtingen en ondernemers bereid gevonden die 
lekkere hapjes langs de route willen serveren. Super!!  
 

Kosten voor deze lekkere autorit: € 17,50 pp 
 

Aan het eind van de tocht lever je bij het dorpshuis je puzzelformulier weer 
in. Later wordt de winnaar bekend gemaakt.  
 

Dit natuurlijk om opstopping en drukte te voorkomen.  
 

Deze avond blijft de veiligheid voorop staan.  
 

We willen de corona buiten de auto en het dorp  
houden! 
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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 

Stoofpot met rundvlees 
 

Alledien, dankjewel voor het doorgeven van de pollepel. 
Ik mag inderdaad heel graag koken en doe dit dan ook eigenlijk elke dag.  
Dus bij deze een recept voor een stoofpot. 
 

INGREDIËNTEN 
1 kilo (biologische) runder riblappen 
3 grote uien 
1 bakje champignons 
1 teentje knoflook 
1 el kikkererwten bloem of gewone bloem 
300 ml (glutenvrij) bokbier 
2 el ketjap 
150 ml runderbouillon 
2 kruidnagels 
als je geen bier wilt gebruiken vervang het bier, de ketjap, kruidnagels en runder-
bouillon dan door : 5 el ketjap,  
   800 ml runderbouillon 
   5 kruidnagels 
   2 laurierblaadjes 
   Peper en zout  
10 (Roseval) aardappels (voor erbij) 
4 takjes tijm 
1 a 2 tl (Himalaya) zout 
1 scheut olijfolie 
 

BEREIDING 
1 Snijd de runder riblappen in kleine blokjes; 
2 Verhit een pan (het liefst een pan die ook in de oven kan) met roomboter; 
3 Bak hierin de riblappen rondom bruin en voeg wat peper en zout toe; 
4 Schep het vlees uit de pan; 
5 Snijd vervolgens de uien in ringen en de knoflook in partjes en fruit die in dezelfde 
pan; 
6 Schep de bloem door de uien en bak nog even door; 
7 Voeg het vlees weer toe samen met het bier, bouillon, ketjap, kruidnagel en de lau-
rierblaadjes; 
8 Laat het 4 tot 5 uur lang sudderen in de oven op 160 graden of op een laag vuur; 
9 Controleer zo nu en dan of er voldoende vocht in de pan zit; 
10 Indien nodig het laatste half uur het deksel van de pan zodat de saus goed kan 
inkoken. 
Aardappels 
1 verwarm de oven voor op 220 graden; 
2 Snijd de aardappels doormidden en dan in reepjes; 
3 Leg ze in een ovenschaal of op een bakplaat en besprenkel met wat olijfolie, tijm en 
zout; 
4 Bak de aardappels ongeveer 25 minuten tot ze mooi goudbruin zijn. 
Veel plezier bij het koken en geniet van deze heerlijke stoofpot met rundvlees. 
 

De pollepel geef ik graag door aan Juliana Feiden. 

Groetjes Roelof Eringa  
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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



