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Beste lezers, 
 
Voor u ligt de eerste Waskemare van 2021.  Na een voor u allen ongetwijfeld 
rustigste Kerst en Oud-en-Nieuw sinds jaren wens ik u namens de redactie 
een heel goed en vooral gezond 2021.  
Op moment van schrijven is er sprake van de instelling van een avondklok. 
We hopen dat ook deze maatregel en de start van het vaccineren tegen co-
rona ons allen het komend jaar steeds meer bewegingsruimte zal geven zo-
dat we elkaar weer kunnen ontmoeten tijdens buurt- en dorpsactiviteiten.  
Tot dan houden u graag op hoogte van het wel-en-wee in ons mooie 
 Waskemeer. 
 
Veel leesplezier! 
 
Hartelijke groet, Jan van Bergen 
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Met de RIVM regels, zijn er haast geen mogelijkheden 
voor activiteiten meer. 

Alleen nog een activiteit voor de jeugd. 
 
 
13 feb  Knutselmiddag voor de jeugd. Tijden 13.30-14.30 uur en 
  15.00-16.00 uur.  
  Opgave voor 17 januari bij  Janny 06-30776188  
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
1.Open café/ouderensoos/klaverjassen/sporten 

Op dit moment staat alles nog op hold. 
2.Knutselmiddag 

Zaterdagmiddag 13 februari willen we weer met  de kinderen sa-
men knutselen. Onder leiding van Floortje Schoevaart en Janny 
gaan we in 2 groepjes weer leuke knutsels maken en wat is dan leu-
ker om dit aan een thema te linken. En het thema wordt VALENTIJN. 
Dit keer wel in 2 groepen van 13.30-14.30 en 15.00-16.00 uur. Je 
kan je opgeven via de app bij Janny 06-30776188. 

3.Kerstwandeling 
We waren teleurgesteld dat het idee van de gezellige kerstwandeling 
door het dorp met hier en daar activiteiten/hapjes niet door kon gaan. 
Dank aan de mensen die hun tuin of huis mooi versierd hadden, zo 
was het toch nog een beetje kerst met lichtjes. 

4.Online pubquiz 29 december 
De online pubquiz kon gelukkig gewoon doorgaan. Sinne Jonkman 
en Sterre de Jong lieten zien dat ze echte quizmasters waren en met 
de hulp van DJ Wessel en nog andere jongeren, werden de meer 
dan 60 quizers mooi aan het puzzelen gezet. Uit eigen ervaring was 
dit een erg leuke gelegenheid om als gezin aan mee te doen. Met 
gevarieerde vragen was dit een avond die voor iedereen geschikt 
was. Bedankt toppers! 

5.Pubquiz + walking dinner = autopuzzeltocht op 30 januari 
Inmiddels is de inschrijving gesloten, maar jeeminee wat een enthou-
siasme onder de Waskemeerders en andere dorpsbewoners. Met 
101 deelnemers kunnen we nu al spreken van een waar succes. Ja 
een ieder wil er wel even uit he. Maar ja op het moment van schrij-
ven is de discussie van avondklok nog gaande. Maar plan 2 wordt 
ondertussen al aan gewerkt. We laten ons niet zomaar kisten. Dus 
wellicht in de volgende Waskemare een verslag van deze tocht.  

6.Corona  
Blijf voorzichtig en let op elkaar. Geef elkaar aandacht waar het no-
dig, en mogelijk is. 

7.Waskemeer.nl 
 

Zie ook www.waskemeer.nl voor info over het Dorpshuis en de agenda.  
Contactgegevens ’t Ald leger  
Coördinator: Janny van der Veen 
Tel: 06-30776188  
E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  

Lieve groet en stay safe!! 

http://www.waskemeer.nl
mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 

Beste dorpsgenoten,  
 
Allereerst willen we u als lezer via deze weg de beste wensen 
overbrengen voor het nieuwe jaar! We hopen dat het jaar 2021 
ten opzichte van vorig jaar een stuk beter wordt, maar gezien de opmars van 
de Britse corona variant is dat nog onzeker. Het jaar is daarom voor ons als 
vereniging anders gestart dan dat we gewend zijn. Normaal gesproken staat 
januari bol van de zaaltoernooien voor onze jeugdteams, staat het jaarlijkse 
onderlinge zaaltoernooi in de Bongerd op het programma en wordt het jaar 
afgetrapt met een nieuwjaarsreceptie. Niets van dit alles kon dit jaar door-
gang vinden in verband met de corona 
maatregelen. Desondanks hebben we als 
vereniging onze belangrijkste overwinning 
uit ons bestaan geboekt, maar daarover 
later meer! Daarnaast zijn we verheugd te 
kunnen melden dat we erin geslaagd zijn 
om Wander Balkema vast te leggen als 
hoofdtrainer van het eerste elftal voor het 
nieuwe seizoen. De 27-jarige Balkema is 
momenteel werkzaam als jeugdtrainer bij de 
KNVB en heeft zich eerder bewezen bij Tol-
bert Leek Combinatie (TLC). Van deze Gro-
ningse clubs wist hij binnen vier jaar met 
twee promoties een stabiele derde klasser te maken. Vooralsnog ligt de fo-
cus op het huidige seizoen waarin we hopen dat de afzwaaiende trainer 
Klaas Zandberg ondanks de coronaperikelen toch de kans krijgt om het sei-
zoen positief af te sluiten. Tot slot willen we graag vermelden dat we ook dit 
jaar meedoen aan de Poiesz Jeugdsponsoractie. Zeker in deze periode 
waarin de kantine inkomsten volledig zijn weggevallen is dit een zeer ge-
waardeerd extra steuntje in onze rug. Dit jaar doen we mee in de Poiesz 
vestiging te Bakkeveen. We hopen hierbij uiteraard op uw steun! 
 
Glorieuze overwinning: de uitbreiding van het sportpark komt er! 
Uitgerekend in deze sombere periode van coronaperikelen heeft onze ver-

eniging één van de meest belang-
rijke overwinningen in haar be-
staan geboekt. In Groningen oor-
deelde de Rechtbank Noord Ne-
derland dat de vergunning door 
de gemeente Ooststellingwerf 
terecht is verstrekt voor de uit-
breiding van ons sportpark! Een 
uitgelaten bestuur steekt bij mon-
de van voorzitter Johan Keuning 
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haar blijdschap niet onder stoelen of banken. "Fantastisch, echt ongekend" 
is de eerste reactie van Johan Keuning. “Hier hebben we meer dan 10 jaar 
voor gevochten. Er zijn genoeg momenten geweest waarop ik dacht: is dit 
het allemaal wel waard? Nu heb ik het antwoord: het is het zeker waard ge-
weest. Mijn dank gaat uit naar de uitstekende medewerkers van de gemeen-
te, want zij hebben echt heel goed werk geleverd. Ook de steun van de poli-
tiek heeft ons het doen volhouden en ik ben hen ook enorm dankbaar", zo 
besluit de voorzitter. Medebestuurslid Sietze Keuning is altijd overtuigd ge-
weest dat het veld er zou komen. "Ja natuurlijk, de vereniging verdient het. 
We zijn al heel lang een stabiel groeiende vereniging. Dit kon ook echt niet 
meer. Nu kunnen we weer vooruit kijken, ik heb zo enorm veel zin in het vol-
gende seizoen", aldus Sietze. Bart Roijinga vult zijn collega aan: “Als verant-
woordelijke binnen het bestuur voor het sportpark gaat mij dit veel extra werk 
opleveren, maar ik ben ervan overtuigd dat alle vrijwilligers mij met alle soor-
ten van genoegen zullen bijstaan, dit is zo'n enorm succes voor iedereen". 
Het bestuur wil langs deze weg iedereen bedanken voor zijn of haar bijdra-
ge. Een langgekoesterde wens is hiermee eindelijk realiteit geworden. Het 
moge duidelijk zijn dat er te zijner tijd een feestelijke opening georganiseerd 
zal worden! 
 
Jeugd trapt zaalseizoen af 
Begin december hebben onze jeugdteams hun eerste meters gemaakt in de 
zaal. De veldtrainingen in de buitenlucht werden hierbij vervangen door acti-
viteiten in de zaal zodat onze jeugd ook in de gure wintermaanden nog volop 
in actie zou komen. De kabouters waren al langere tijd actief in de zaal en 
trainden vanaf eind oktober in de sporthal in het dorpshuis. Door de recente 
maatregelen is het niet meer toegestaan om binnen te sporten, waardoor het 
zaalseizoen helaas vroegtijdig ten einde is gekomen. Desondanks zijn onze 
jeugdteams op 12 december nog actief geweest in sporthal de Bongerd in 
Haulerwijk.  
 
Omdat de KNVB zaaltoernooien in verband met corona door de voetbalbond 
zijn afgeblazen hebben we als vereniging hiervoor een passend alternatief 
gezocht. Dit alternatief bestond uit een drietal trainingen in Haulerwijk. He-
laas kon alleen de training van zaterdag 12 december doorgang vinden. 
Voor de JO9, JO10 en JO12 bestond 
de training uit enkele oefeningen om 
te wennen aan de omstandigheden in 
de zaal, waarna de training uiteraard 
werd afgesloten met een partijvorm. 
Voor de JO15 en JO17 omvatte de 
training een onderling toernooi waarbij 
het er fanatiek aan toe ging. Als ver-
eniging kijken terug op een geslaagde 
zaterdag waarbij de jeugd zich goed in 
het zweet heeft kunnen werken!  
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Team uitgelicht: Kabouters 
In de voorgaande edities van de Waskemare zijn de JO9, JO10 en JO12 al 
uitgebreid aan bod gekomen. Voordat we doorgaan naar onze juniorenteams 
worden eerst de kabouters aan u voorgesteld. 
 
De kabouters zijn de jongste voetbaltelgen die onze vereniging rijk is. Dit ta-
lentvolle team staat onder de bezielende begeleiding van Joost van Burgste-
den, Sinne Jonkman en Mirthe de Vegt. Vanaf 21 augustus trapt het team op 
vrijdag het weekend af. Inmiddels is de winterstop aangebroken, een mooi 
moment om de balans op te maken van het seizoen tot dusver. De selectie 
bestaat uit een aantal ervaren kabouters die ook vorig jaar furore maakten op 
het voetbalveld. Daarnaast zijn er dit seizoen een aantal nieuwe aanwinsten 
verwelkomd die daarmee hun eerste meters op voetbalschoenen hebben 
gemaakt. Deze nieuwe lichting spelers voelde zich op het voetbalveld gelijk 
als een vis in het water en hebben zich stuk voor stuk uitstekend ontwikkeld! 
De groep bestaat inmiddels uit een tiental leergierige en enthousiaste jon-
gens en meisjes die van elke training een waar voetbalfeest weten te maken. 
Zowel de spelers als de trainers vermaken zich opperbest tijdens de trainin-
gen waardoor de tijd voorbij vliegt! Tijdens de trainingen worden meerdere 
oefeningen uitgevoerd waarbij de kabouters op een speelse manier kennis 
maken met het voetbalspelletje. Momenteel liggen de trainingen stil, maar de 
kabouters kijken al weer reikhalzend uit naar het moment dat ze weer los 
mogen!  
 
Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen dan is dit uiteraard mogelijk! De 
trainingen vinden elke week plaats op vrijdag en duren van 17:15 tot 18:00. 
Deelname is geheel kosteloos en opgave vooraf is niet nodig. Voor meer 
informatie kan er contact gezocht worden met Joost van Burgsteden (06-
49712288 / joost_burgsteden@hotmail.com). Een ding is in ieder geval nu 
al zeker, er komt weer een talentvolle lichting spelers aan. En aangezien 
de jeugd de toekomst heeft belooft dit veel goeds voor de komende jaren! 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
Coronavirus|thuiswerken 
Op 14 december kregen we het nieuws te horen wat eigenlijk niemand had 
verwacht. De scholen moeten weer de deuren sluiten. Het kan er bij mij nog 
steeds niet in. Een school zonder kinderen is geen school! De reden waarom 
we dicht moeten steekt mij misschien nog wel het meest. De deuren sluiten, 
zodat de ouders meer thuis gaan werken.  
Deze tijd vraagt veel van ons. Van u, van uw kinderen en van onze collega’s. 
Dat beseffen wij ons allemaal. Samen moeten we proberen om ons er door 
heen te slaan. De komende twee weken verzorgen de leerkrachten van uw 
kind het thuisonderwijs. We hebben met elkaar geprobeerd om dit zo goed 
mogelijk in te richten. Veranderingen t.o.v. de vorige keer zijn” 
 

● Leerkrachten geven live instructies via google-meet. 
● Voor elke leerling vanaf groep 4 is een chromebook beschikbaar. 
● Er worden belronden georganiseerd over het welbevinden/

thuisonderwijs van uw kind. 
● Noodopvang wordt georganiseerd i.s.m. Flexkidz. Flexkidz coördineert 

de opvang en de leerkrachten geven les. 
● De leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar (via Parro) van 09.00 

uur tot 16.00 uur. Wilt u rekening houden met deze tijden? 
 

Mocht u nog vragen hebben over de invulling van het thuisonderwijs dan kunt 
u via dit emailadres, cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl, contact met mij 
opnemen.  
 

Rekencircuit groep 5,6,7,en 8 
Begin november zijn we in groep 5-8 gestart met een rekenspellencircuit op 
de woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend. 
Behalve dat dit natuurlijk een heel leuke manier is 
om met het rekenen bezig te zijn, doen we dit met 
het doel om het automatiseren van sommen tot 20 
en tot 100 op een hoger niveau te krijgen. 
Het voordeel van het spelen van spelletjes is dat de 
leerlingen op voorhand gemotiveerder zijn. Je hebt 
namelijk niet het idee dat je aan het werk bent. 
Daar komt bij dat naarmate je meer speelt ook 
beter wordt!  
Doordat we groepsdoorbrekend werken, speel je 
ook eens met kinderen uit een andere groep. Dus 
behalve dat er beter gerekend wordt, leer je ook 
samenspelen, omgaan met winnen en verliezen en strategisch denken. 
We evalueren in februari en beslissen dan over het eventuele vervolg. 
 

Voorleeswedstrijd 
Op maandag 14 december werd in het lokaal van groep 7/8 de jaarlijkse 
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voorleeswedstrijd gehouden! 
Chayenne, Yinthe, Joanna en Sterre 
namen het dit jaar tegen elkaar op. In de 
jury zaten meester Edwin en juf Janneke. 
Chayenne las ons voor uit het boek ‘Spijt’ 
van Carry Slee. 
Yinthe en Joanna lazen uit de boeken van 
Geronimo Stilton. 
Sterre had een boek van Jochem Myjer 
gekozen; ‘De Gorgels’. 
 
De jury focuste zich onder andere op: 
tempo, verstaanbaarheid en emotie. 
Na een lang juryberaad werd Sterre verkozen tot voorleeskampioen 2020-
2021! 
Binnenkort zal Sterre onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde. 
Wij wensen Sterre uiteraard heel veel succes! 
 

Nieuwskenner van het Jaar Qmusic – meester Jasper 
 

● Meester Jasper in Steenwijk woont. 
● Hij daarom ’s ochtend vroeg opstaat om op tijd op 

school te komen. 
● Hij ook wel eens tijd over heeft. 
● Hij van spelletjes houdt. 
● Dat hij zich daarom had op gegeven voor een 

nieuwsquiz bij Qmusic.  
● Dit om 06.45 uur in de ochtend werd gehouden. 
● Dat hij zich geplaatst had voor de finaleronde. 
● Dat op 11 december bleek dat meester Jasper de 

winnaar was van de show. 
● Dat  meester Jasper zich nu een jaar lang de nieuwskenner van 

Qmusic mag noemen! 
 
Wij hem nogmaals van harte feliciteren! 
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Hallo, 
Ik heb nog baby/kinder meubelset te koop. Een kledingkast (hang en 
leg) met onderin een lade, commode met 2 deuren (leg) en 4 lades en 
ledikant inclusief lattenbodem, matras en dekbed.  
Kleur Essen (lichtbruin/geel). 
Te koop voor € 75,00. 
 

Met vriendelijke groet,  
Cobie van Mourik 
 

Ben je meer informatie of foto's nodig kan je mij 
bereiken op: 
chaja66@gmail.com of 06 16968169 

 
Te koop: 
 

Vele leesboeken, detectives , romans etc. voor 1 
euro per stuk. 
Jaargangen Landleven van 2004 tot 2020 
(sommige jaargangen niet meer helemaal com-
pleet) 
 

Te bevragen bij : 
Alleke Kalis, Schansdijk 2 tel: 06 27565652 

 
 
 

 
Ook hier kunnen nog items  

geplaatst worden.!! 

 Weggeef en verkoop hoekje 



 
 
 
 
 
 
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 moeten 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 rege-
len altijd maatwerk. 
Eén 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 le-
denvergoeding. 
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 
informatie over bijverzekeren 
kunt u contact opnemen met; 
 
● mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 06-51021303  
● dhr. E. Huurman (voorzitter), tel. 06-21863286   
● via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl, 
● voor meer info kijk op www.uitvaarthaulerwijk.nl  
 

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

 
Aline de Graaf  tel. 06-402 575 99  

of 
Coby Kuiper  tel. 06-191 870 86  
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***Ledenvergadering 2021 -  
Plaatselijk belang Waskemeer*** 

 
Beste leden van plaatselijk belang Waskemeer, 
 
Normaal gesproken nodigen we jullie uit voor onze jaarlijkse 
ledenvergadering/ Die zou dit jaar plaatsvinden op 8 maart. 
Maar dit jaar loopt het allemaal anders omdat we geen bijeenkomst mogen 
organiseren.  
 
We zouden een online ledenvergadering kunnen houden. Maar misschien 
kunnen sommige leden door digitale belemmeringen mogelijk niet aanwezig 
zijn. Dat zou zonde zijn, voor zowel hen als voor ons, want het voorbereiden 
van digitale ledenvergadering kost meer tijd en energie dan een ‘offline’ le-
denvergadering. We kunnen moeilijk inschatten hoe digitaal vaardig onze 
leden zijn en kiezen daarom voor een ledenvergadering op papier.  
 
Ledenvergadering op papier 
In maart ontvangen al onze leden een jaarverslag en het financiële verslag in 
de brievenbus. Hierin stippen we de onderwerpen aan die het afgelopen sei-
zoen bij ons hebben gespeeld en wat we allemaal hebben gedaan. Ook in-
formeren we over de bestuurswisselingen (Renso Jagt en Gerjan den 
Hartogh treden af). Daar kunnen onze leden op verschillende manieren op 
reageren, in het verslag wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn. Daar-
naast is het ook mogelijk om vragen te stellen die voor de gemeente Oost-
stellingwerf bedoeld zijn, net als op een normale ledenvergadering. Leden 
kunnen vragen naar ons sturen, en wij sturen ze dan door naar de juiste per-
sonen bij de gemeente. 
 
Wij hopen dat we op deze manier toch bij onze leden verantwoording kunnen 
afleggen, uitleg kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden, zonder fy-
siek bij elkaar te komen. 
 
Bent u lid en heeft u bezwaar tegen deze manier van ‘vergaderen’, dan kunt 
u contact met ons opnemen via de mail: des.waskemeer@gmail.com of 
spreek één van ons even aan. 
 
Wij hopen dat we in 2022 elkaar weer kunnen ontmoeten op een ledenverga-
dering in het dorpshuis.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging voor plaatselijk belang Waskemeer - Door Eéndracht Sterk 
 
Gerbert ten Hoor 
Gerjan den Hartogh 
Sumitra Otter 

mailto:des.waskemeer@gmail.com




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo basisschoolkinderen,  

heb je zin in knutselen. Geef je dan op  
voor 10 februari via de app, bij Janny 06-30776188. 

Het thema is Valentijn.  
We gaan in kleine groepjes knutselen.  
De tijden zijn van 13.30 – 14.30 uur en  

van 15.00 – 16.00 uur. 
 

Floortje Schoevaart doet het op pro deo basis en de 
andere kosten worden door het dorpshuis betaald, dus 

deelname is helemaal GRATIS.  
Dus kom gezellig knutselen! 

 
 

Groetjes van Floortje en Janny 
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Start 2021 
Na de kerstvakantie zijn er vijf nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen! 
Een gekke start voor ze in deze tijd! We hopen dat we snel weer naar school 
mogen, zodat ze met iedereen kennis kunnen maken!  
We zijn ook weer gestart met het onderwijs op afstand en het bieden van 
opvang voor leerlingen waarvan de ouder(s) in een cruciaal beroep werken. 
Er zijn meer kinderen bij de opvang dan tijdens de vorige lockdown, maar het 
is nog steeds goed te organiseren voor ons. 
Het onderwijs op afstand konden we ook vlot inrichten. Groep 3 t/m 8 heeft 
een Chromebook of een IPad mee naar huis gekregen. In groep 3 t/m 8 krij-
gen de kinderen online les of ze bekijken instructiefilmpjes die opgenomen 
zijn door de leerkracht. Beide heeft zo zijn voordelen. Online lesgeven lijkt 
enorm op het lesgeven dat we anders op school ook doen. Instructiefilmpjes 
bekijken kunnen kinderen in hun eigen tempo doen. Een filmpje kun je im-
mers net zo vaak bekijken als je zelf wilt. Hoe weten wij dan of het werk wel 
gemaakt wordt? In groep 3/4 werken we het meest met werkboeken en ho-
ren we van de ouders of het allemaal lukt. In groep 5 t/m 8 werken we veel 
digitaal en kunnen we op die manier controleren of onze leerlingen de stof 
hebben begrepen. Wanneer we denken dat iemand extra uitleg nodig heeft, 
dan nodigen we die uit voor een online afspraak. De leerling kan zijn/haar 
scherm met ons delen en zo kunnen we meekijken met de leerling en extra 
uitleg geven.  
 

En de kleuters? Die kijken uit naar de filmpjes en opdrachten die zij krijgen. 
Er is namelijk een heuse letterdief (juf Anna) op school, die pikt voorwerpen 
die met een bepaalde letter beginnen. En Max (de handpop) werd gezellig 
voorgelezen door juf Wilmar.  
 
En de juffen? Die volgen naast het lesgeven ook gewoon online cursussen of 
zien elkaar tijdens een online vergadering. Het meest genieten wij nog van 
alle leuke reacties van de kinderen en hun enorme inzet bij het thuisonder-
wijs! 
 

Nieuws van Groep 1/2 
Maandag 14 december kregen wij te horen dat de 2de lockdown een feit is. 
Dit zagen wij totaal niet aankomen.  
Het kerstdiner ging niet meer door en we hadden een vervroegde kerstva-
kantie.   
 
In groep 1/2 gaat het thuisonderwijs anders dan bij de andere groepen. Wij 
hebben een yurlspagina aangemaakt, waar wij filmpjes en opdrachten op 
zetten. Daarnaast zetten wij elke schooldag een opdracht op klasbord (een 
app waarmee wij informatie en foto’s kunnen delen met ouders.). Wij hebben 
de opdrachten van de eerste week hieronder uitgeschreven.  

Januari 2021 
 
Schoolnieuws 



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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Dag 1 
Heb je met oudjaar een sterretje afgestoken? Ga op zoek naar een stokje, cocktail-
prikkers, rietjes, steentjes etc. en maak hier een sterretje van.  
Nu nog een moeilijke opdracht voor onze puzzelaars: 
Ik heb een vis gemaakt, hij zwemt naar links. Haal drie stokjes weg en leg ze op een 
andere plek.. dan zwemt hij naar rechts.   
 Dag 2 
Goedemorgen! Heb je al geluisterd naar het verhaal over kikker? Hij houdt niet van 
sneeuw en ijs. En jij, houd jij van de winter? Ik wel, ik hoop dat er heel veel sneeuw 
komt en ook ijs, zodat we kunnen schaatsen! 
De opdracht van vandaag is: 
maak een winterlandschap met kikker. 
- ga op zoek naar een doos 
- vraag of je wit papier mag, wc-papier en/of een wit kleedje 
- maak de binnenkant van de doos wit 
- maak proppen papier (sneeuwballen) 
-teken een groene kikker 
-misschien mag je er zelfs lampjes in... 
Dag 3 
Goedemorgen allemaal! 
Heb je gister naar het verhaal van kikker geluisterd? Dan weet je dat het water in de 
vijver was bevroren en kikker zich afvroeg hoe hij zich nu moest wassen.. 
Het water is veranderd in ijs. Hoe kun je ijs laten veranderen in water? 
Vul een paar bekertjes met water en zet ze in de diepvries. Als het water bevroren is, 
zet je de bakjes op verschillende plekken in en om jullie huis. Bekijk steeds welk be-
kertje met ijs in water is veranderd. 
Extra: misschien staat er in jullie diepvries al een bakje met water dat bevroren is. Zit 
er een speelgoeddier in verstopt, probeer dit dier dan zo snel mogelijk te bevrijden! 
Veel succes ermee! 
Dag 4  
In het verhaal van ‘Kikker in de kou’ gaf eend kikker een zetje en daar gleed hij over 
het ijs. Maar het duurde niet lang of hij ging onderuit. 
Hebben jullie een kikker thuis? Anders kan je er één maken (bijv. van een wc- rolle-
tje). Nu mag jij bedenken hoe jij jouw kikker kan laten glijden of rollen, zonder dat je 
hem een zetje geeft. Je kunt meten met je voet, hand of door iets neer te leggen hoe 
ver jouw kikker is gekomen. Kun je nog iets bedenken waardoor hij nog verder kan 
glijden of rollen?  
Dag 5 
In het boek Álfabet’ van Charlotte Dematons staan bij elke letter heel veel plaatjes die 
dezelfde beginklank hebben getekend. Ook is er op elke plaat een letterdief te vinden. 
En die letterdief was in onze klas!  
 

Hebben jullie de letterdief gezien? 
(zoniet, lees niet verder maar bekijk eerst het filmpje.) 
Ze was in onze klas! 
Wat heeft ze allemaal in haar tas gestopt? Weet je met welke letter die woorden be-
ginnen? 
Nu mag jij de letterdief zijn en 5 dingen zoeken die met de letter ‘k’ beginnen. Stuur je 
weer een foto naar juf? 
Veel zoekplezier! 
 

Ouders en kinderen reageren enthousiast en wij krijgen veel mooie foto’s terug die wij 
dan weer delen op klasbord. Dit werkt heel stimulerend. 
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Beste Puzzellaars, 
 
Zoals belooft zouden we in dit nummer de uitslag bekend maken wie de 
de prijs van de lange misschien een beetje ingewikkelde  puzzel 
marathon heeft gewonnen. 
 
De winnende zin was: 
 

Feest 40 jaar Waskemare elke maand bij u thuis bezorgt. 
 
(nu kun je met deze woorden verschillende zinnen maken, dus gingen 
we niet moeilijk doen over dat sommige woorden een ander plekje 
hadden gekregen.) 
 
En dan nu de Winnaar, dat is geworden……... 
 

Neeltje Rooijinga 
 
Van harte gefeliciteerd!! 
 
Binnenkort nemen we contact met je op wanneer je je cadeau kan 
verwachten. 
 

Uitslag wedstrijd puzzel Waskemare 
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***Verslagje: Wandeling Kerstavond  
24 december*** 

 
Het was een rustige avond. Hier en daar wat gezellige groepjes mensen die 
in het dorp rondkeken. Door de corona maatregelen konden we helaas ner-
gens iets lekkers ophalen. De versieringen in de diverse straten waren mooi 
en bijzonder. Hierbij hebben we een foto van de drie wijzen uit het oosten die 
de kerst ster volgden. 
 

Leuk om op deze manier je eigen dorp te kunnen bewonderen! Er is erg veel 
werk gemaakt van de versiering en verlichting. Sommige straten hadden een 
collectieve verlichting hangen, andere straten hadden individueel versierd. 
Wij hebben als laatste de trip buiten het dorp nog gemaakt om de 3 wijzen te 
bewonderen, erg mooi en de ster hoog in 
de lucht, maakt het een compleet kerstver-
haal. 
 

Het zag er allemaal prachtig uit op deze 
frisse avond, leuk om hiervan een traditie te 
gaan maken. Hopelijk zonder corona en 
met een versnapering her en der.  
 

Alleke en Alie 

 

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 21.00-21.15uur 
                        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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**Energiebespaar cadeaus van 
de gemeente** 

 
De gemeente Ooststellingwerf heeft verschillen-
de energiebespaaracties voor woningeigenaren 
en huurders. Het staat hieronder op een rijtje. 
  
● Woningeigenaren 
 U kunt aan maximaal één actie meedoen. 
● Gratis cadeaubon.  
 De gemeente geeft 1500 cadeaubonnen weg van €40,-. Die bonnen 
 heten bespaarkaarten. De bespaarkaart kan u besteden in Ooststel
 lingwerf bij Praxis, Gamma, Enorm en Hubo aan producten om ener
 gie te besparen in huis. Meer informatie hierover staat 
 op www.ooststellingwerf.nl/bespaarkaart. 
● Gratis energiescan.  
 Een energiecoach uit Ooststellingwerf bekijkt uw woning en geeft u 
 advies. Vanwege de coronamaatregelen bezoekt de energiecoach u 
 digitaal. De energiecoach vertelt waar jij makkelijk energie kunt bespa
 ren. U krijgt uiteindelijk een overzichtelijk rapport. Kijk voor meer infor
 matie op www.ooststellingwerf.nl/energiescan. 
● Gratis bespaarbox.  
 Met de bespaarbox ter waarde van €40,- kunt u tot wel €200,- per jaar 
 besparen. Bekijk wat erin zit en vraag de box aan via https://
 www.ooststellingwerf.nl/gratis-bespaarbox. 
  
● Huurders 
 Woont u in een huurhuis, wilt u inzicht in uw energieverbruik en zo 
 flink besparen op uw energierekening? Doe mee aan het project 
 ‘Goed voorbeeld doet Goed volgen’. Als u meedoet aan dit project 
 krijgt u inzicht in uw energieverbruik en krijgt u handige tips & tricks 
 om energie te besparen. Op de pagina www.ooststellingwerf.nl/goed-
 voorbeeld-doet-goed-volgen staat meer informatie over dit project. 
  
● Voor kinderen 
 Het Junior Energiecoach spel is een leuk en leerzaam spel van vijf 
 weken voor kinderen (ca. 7-12 jaar) en ouders. Aan de hand van leuke 
 filmpjes, geheime weekopdrachten, interessante weetjes en leuke 
 spelletjes gaat het hele gezin samen praktisch en 
 spelenderwijs aan  de slag. Meer lezen en aan
 melden kan op www.juniorenergiecoach.nl. 

http://www.ooststellingwerf.nl/bespaarkaart
http://www.ooststellingwerf.nl/energiescan
https://www.ooststellingwerf.nl/gratis-bespaarbox
https://www.ooststellingwerf.nl/gratis-bespaarbox
http://www.ooststellingwerf.nl/goed-voorbeeld-doet-goed-volgen
http://www.ooststellingwerf.nl/goed-voorbeeld-doet-goed-volgen
http://www.juniorenergiecoach.nl/
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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  Februari 2021 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  9, 23  grijs  02, 16 groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 9, 23  grijs  03, 17 groen 
Alle overigen   9, 23  grijs  02, 16 groen 
 
Oud papier:   26 Februari 
NA, NB, NV, NW, NX:  4 Februari 
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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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***Nieuwe bestuursleden  
gezocht! (m/v)*** 

 
Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan zaken die het hele dorp aan 
het hart gaan? En maak jij je graag sterk voor het dorp? Dan zoe-
ken wij jou! Plaatselijk Belang Waskemeer Door Eendracht Sterk is 
namelijk op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
 
Wat doet Plaatselijk Belang eigenlijk? 
Als Plaatselijk Belang maken we ons bij de gemeente sterk voor de inwoners van 
Waskemeer. We vertegenwoordigen hierin het belang van onze leden. We houden 
ons bezig met voorzieningen op diverse gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de panna-
kooi, feestverlichting en andere zaken die je in Waskemeer ziet. Wij regelen hiervoor 
de financiën via subsidies en zorgen ervoor dat het geplaatst wordt in het dorp. Daar-
naast praten we regelmatig met de gemeente Ooststellingwerf om mee te denken. 
Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingsvisie, de totstandkoming van een burgerpanel, 
de verkeersveiligheid en de Dorpsgesprekken.  
 
Als bestuurslid heb je rechtstreeks invloed op zaken die je in het dorp ziet. Dus als je 
iets wilt veranderen in het dorp, of juist iets wil behouden, dan zit je bij Plaatselijk be-
lang op de goede plek.  
 
Waarom zoeken we nieuwe bestuursleden? 
We zijn na dit seizoen nog met twee bestuursleden over. Dat is veel te weinig om alles 
goed op te pakken. Vaak werken we aan zaken die vanuit de gemeente komen. En 
dat terwijl we liever vanuit het dorp aan de slag gaan met nieuwe initiatieven, maar 
daar hebben we simpelweg de mankracht niet voor.  
 
Wie zoeken wij? 
Specifieke eigenschappen zijn er niet. Het allerbelangrijkste is dat je hart voor Waske-
meer hebt. Naast algemeen bestuurslid, kun je ook secretaris of penningmeester wor-
den. De gemiddelde leeftijd in het Plaatselijk Belang is begin dertig. Jong of oud, man 
of vrouw, iedereen is welkom. Hoe diverser, hoe beter. Het is wel handig dat je een 
beetje digitaal vaardig bent, want onze vergaderingen verlopen momenteel digitaal en 
we bespreken ook veel via de app.  
 
Dat zijn veel vergaderingen zeker… 
De hoeveelheid vergaderingen valt best mee. We vergaderen 9 keer per jaar: iedere 
tweede maandag van de maand van september tot en met juni. Zo’n vergadering 
duurt maximaal anderhalf uur. Momenteel doen we dat dus digitaal.  
 
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door Gerbert ten Hoor, en Sumitra Otter. 
De bestuursleden Renso Jagt en Gerjan den Hartogh treden namelijk na juni 2021 af.  
 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer 
weten? Of wil je eens aansluiten bij 
een vergadering om te kijken hoe 
dat is? Stuur een mailtje naar ons, 
via des.waskemeer@gmail.com.  

mailto:des.waskemeer@gmail.com
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**Hersenstichting Collecteweek van 
 huis-aan-huis dit jaar online!** 

 
De Hersenstichting houdt dit jaar van maandag 01 Februari t/m zaterdag 
06 Februari 2021  de jaarlijkse collecteweek, en voor de 5e keer in Waske-
meer. 
 
Vanwege de huidige situatie in Nederland door het coronavirus en de 
verlenging van de Lock down heeft de Hersenstichting besloten om nu 
niet huis-aan-huis te collecteren, maar de collecte volledig online te 
laten verlopen. De gezondheid van iedereen staat nu voorop. 
 
Een op de vier mensen heeft een Hersenaandoening. 
 
En een hersenaandoening zet je leven op zijn kop! Van patiënten, maar ook 
van de mensen in hun omgeving. 
 
Ruim 4 miljoen mensen hebben een hersenaandoening. Of het nu gaat om 
een Hersenbloeding, Alzheimer, Depressie, Hersentumor, Huntington, Park-
inson, Hersenkneuzing, Multiple Sclerose etc., onderzoek is hard nodig. 
 
Met elkaar willen we de mensen met een hersenaandoening een betere toe-
komst geven. 
 
Meehelpen kan door zelf online collectant te worden en een collectebus aan 
te maken of door een donatie te doen in de online collectebus van de Her-
senstichting. 
https://hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting-nederland 
 
Meer informatie vindt u op www.hersenstichting.nl 
De online collectebus kunt u tegenkomen via Facebook, Twitter, LinkedIn, 
whatsapp, SMS of mail om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 
 
Zo kunnen we toch op een veilige manier collecteren. 
U kunt natuurlijk altijd geld doneren via het gebruikelijke rekeningnummer 
van de Hersenstichting: NL18INGB 0000 000 860  t.n.v. Hersenstichting. 
 
Helpt u mee om deze online collecte tot een succes te maken? Alvast 
onze hartelijke dank. 
 
Organisator van de  
Hersenstichting in  
Waskemeer:  
Corrie de Vries 
 

https://hersenstichting.digicollect.nl/hersenstichting-nederland
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De Pollepel 

Moqueca Baiana (Braziliaans Vissenstamppotje)  
 
Roelof, bedankt voor het doorgeven van de pollepel. Deze stoofpot van vis en garna-
len is smaakvol en exotisch, een van de beroemdste gerechten van Brazilië en is altijd 
een hit!  
Ingrediënten 

•1 kilo zeebaars (of andere stevige witte vis, zoals verse kabeljauw of pangasius), 
 gespoeld, graten verwijderd, in grote stukken van 5 tot 7 cm gesneden. 

•500g grote garnalen, gepeld (u kunt ze rauw of voorgekookt gebruiken) 

•Sap van één limoen 

•Zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak 

•Ongeveer 1/3 kopje olijfolie, (dit is verdeeld over meerdere plekken in het recept) 

•2 tenen knoflook, geplet 

•1 rode chilipeper, fijngesneden (of een snufje rode pepervlokken) 

•2 grote tomaten, gesneden 

•1 groene paprika, zaadjes verwijderd en in plakjes gesneden 

•1 rode paprika, zaadjes verwijderd en in plakjes gesneden 

•1 grote rode ui, gesneden 

•1 grote bos koriander, gehakt in kleine stukjes 

•500g kan kokosmelk 

•2 eetlepels dendê (rode palm) olie, naar smaak 

•1 visbouillon, garnalenbouillon of groentebouillon, verkruimeld  
 

Bereidingswijze: 
1.Plaats de vis en garnalen in een grote kom. Breng op smaak 
 met het limoen sap, zout en peper. Zet de kom in de koelkast. 
2.Verhit in een grote pan 2 eetlepels olijfolie op een matig vuur.  
3.Voeg de knoflook en fijngesneden chilipeper toe en kook ongeveer 1 minuut tot 
 het lekker gaat ruiken. 
4.Doe de helft van de plakjes tomaat in de pan. Voeg de helft van de paprika's, 
 de helft van de gesneden uien, de helft van de vis, de helft van de garnalen en 
 1/3 van de koriander toe. Breng het geheel op smaak met zout en peper en 
 besprenkel het met olijfolie. Herhaal de gelaagdheid met alle ingrediënten en 
 breng het geheel aan het einde opnieuw op smaak. Zet 1/3 van de koriander 
 opzij voor de garnering voor het opdienen. 
5.Giet de kokosmelk, voeg de dendê-olie en de verkruimelde bouillon toe en 
 breng het geheel op middelhoog vuur aan de kook. Dan af dekken, het 
 vuur laten sudderen en 15 minuten laten koken, of tot  de uien gaar zijn en de 
 vis en de garnalen doorgekookt zijn. Pas op dat je het niet te gaar maakt, want 
 je wilt niet dat de vis uit elkaar valt. Proef en pas de kruiden aan. Voeg desge
 wenst meer dendê-olie toe. 
6.Garneer met de gereserveerde koriander en serveer met witte rijst. 
7.Eet Smakelijk! 

 
Hierbij geeft ik de pollepel door aan Wietske Eringa-Hoekstra!  
Veel success! 
Groetjes Juliana Feiden. 
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Voorjaarsvakantie 

 
De praktijk en apotheek zijn gesloten van 

 
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

 
Houd rekening met uw medicatievoorraad. 

 
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 
 Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 
Met vriendelijke groet 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

 

http://www.jehuisarts.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 

 
Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 
 
Heeft u  
 ’s avonds na 17.00 uur 
 ’s nachts,  
 in het weekend  
 tijdens feestdagen  
Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland 
 
Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 
 
De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis 
Nij Smellinghe in Drachten.  
 

 
Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 
                                                                                                                                                                                                     www.jehuisarts.nl 
 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 
                                                                                   www.lewin.praktijkinfo.nl 
 

Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428                                                                            
                                                                       www.huisartsenpraktijkdekern.nl 

 
Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 

www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl                                                                 
 
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. 
Uitvaartverzorging Aline de Graaf & Coby Kuiper……………………..06-40257599 
 
Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 
Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029  
 
Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: Dhr. E. Veenstra. ....(0516) 421075 
 
Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 

CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… .. ………………….......(0516) 421681 

Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c  
8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com 

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919  

 

 

http://www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl
mailto:des.waskemeer@gmail.com
mailto:mellemarjan@home.nl



