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Er is weer veel gebeurd afgelopen winter.
Door de verlengde lock down kon er weer veel niet doorgaan.
Ook de jaarlijkse ledenvergadering van plaatselijk belang kon niet plaatsvinden, maar daar hebben alle leden gelukkig een brief van thuisbezorgd gekregen.
Hopelijk melden zich nog wat inwoners voor het bestuur aan. Het voortbestaan van ons plaatselijk belang DES moet niet in gevaar komen!
In februari konden we weer buiten schaatsen. Ook onze ijsbaan was een
paar dagen open en door Jeanines Hairfashion werden schaatshulpen ter
beschikking gesteld.
De lagere scholen gingen weer open een week voor de krokusvakantie. Kinderen op het middelbaar onderwijs kunnen weer 1 dag per week naar
school , maar moeten verder nog thuis werken.
Ook zijn de tweede kamer verkiezingen weer achter de rug.
De komende maand heeft het dorpshuis samen met De herberg wel weer
wat leuke activiteiten in petto zoals in deze Waskemare valt te lezen.
Veel leesplezier en blijf gezond!!
Alleke Kalis
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Met de RIVM regels, zijn er nog steeds weinig
mogelijkheden voor activiteiten in April.
April :
10
Wandeltocht met lekkere afsluiting bij de Herberg
17
Knutselmiddag basisschoolkinderen
27
Fietstocht met mogelijk een activiteit voor de jeugd
Mei :
7
Open café
Juni :
4
Open café
Indien toegestaan: vaker het terras open op vrij- en zaterdagen!!!!
(van 17.00-21.00)
Ter info dit jaar is er helaas geen Poptimaal en
Beer van Waskemeer!
Geen workshop paasstuk, ivm RIVM regels, misschien een
andere workshop in mei?
Kinderbingo nog in overleg met de Herberg.
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Open café/ouderensoos/klaverjassen/sporten
Op dit moment staat alles nog steeds op hold.
Wandeltocht met verrassingen
Uit de enquête van de gemeente Ooststellingwerf,
kwam naar voren dat Waskemeerders wel meer willen bewegen. Nou dat sluit
mooi aan bij de ideeën die het Dorpshuis heeft. In de maand april kan je nl
wandelen en fietsen vanaf het Dorpshuis.
De Herberg wil ook starten met wandelarrangementen, toppie hoe meer mo
gelijkheden hoe beter. Het bracht ons naar een samenwerking op 10 april. De
tocht start op zaterdagmiddag 10 april tussen 14.00-17.00 uur vanaf de par
keerplaats bij het dorpshuis en is voor de mensen die even weer wat willen
ondernemen. Je gaat lekker lopen (keuze uit korte +/- 5 km en iets langere
afstand +/- 10 km) met hulp van een nieuwe app op je telefoon. Deze is
beschikbaar gesteld door Scala. Echt heel gebruiksvriendelijk, dus geschikt
voor iedereen. Als je het leuk vind kan je tijdens de route ook vragen beantwoorden. De afsluiting zal plaats vinden bij de Herberg, hier kan je kiezen voor
een lekker broodje kroket of gezond of een patatje mayo. Samen met een
kopje thee of koffie. Indien het terras nog niet open mag, dan wordt dit een
take a way. Kosten van de wandeltocht incl. lekkers zijn € 4,- pp. Daarnaast
kwam het idee om de tocht wat op te vrolijken met muziek, maar na contact
met Excelsior blijkt dat er hier nog niets is toege staan….jammer. Dit idee
houden we in ons achterhoofd. Andere ideeën zijn welkom!
Knutselmiddag
Zaterdagmiddag 17 april is er weer een knutsel middag voor de basis school
kinderen. onder leiding van Floortje Schoevaart. Graag opgave voor 15 april
bij Janny. Groep 1 14.00-15.00 en Groep 2
15.30-16.30 uur.
Fietstocht Koningsdag 27 april
Onze vertrouwde routeplanners: de heer en mevrouw Veenstra uit de Wilp
kunnen vanwege hun gezondheid de jaarlijkse fietstocht niet meer uitzet
ten. We wensen hun veel sterkte toe. Toch wilden we dit jaar wel graag
de fietstocht door laten gaan, maar ja wie wil deze uitdaging aan gaan.
Via/via werd de naam Griet Koopmans geopperd en yes zij heeft samen
met hulp van Tinie van der Meer nu al een nieuwe route uitgezet. Hele maal
TOP! Vanwege de RIVM regels is vertrek en einde vanaf de parkeerplaats van
het Dorpshuis. Incl. het inleveren van de vragenlijst, dit om drukte te voor
komen. Later zal dan bekend worden gemaakt wie heeft gewonnen. We zijn
nog aan het nadenken om tijdens de tocht iets voor kinderen te organiseren.
Meer info in de volgende Waskemare.
Sporten rondom het Dorpshuis
De voetbal en volleybalvereniging zijn inmiddels weer begonnen met het
sporten, zo fijn! Helaas nog even niet voor de 27plussers, maar goed het
begin is er.
Speelplek voor kinderen
De schommel, glijbaan etc. zijn inmiddels geplaatst. Het ziet er nu al zo
mooi uit maar het is natuurlijk pas compleet als de graszoden er liggen.
Hopelijk komen deze snel zodat als de terrassen weer open gaan, er ook
lekker gespeeld kan worden.
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Kinder/jeugd/jongeren t/m 26 jaar activiteit
Dorpshuis is aan het nadenken om samen met andere verenigingen om een
leuke activiteit op het voetbalveld te organiseren. Dit kan bv lasergamen of
Archery Tag Game (boogschieten met zachte pijlen) zijn.
Glasvezel
Zie verderop in de Waskemare, hoe jullie bij deelname aan het glasvezel
abonnement de voetbal, volleybal en het Dorpshuis financieel kunnen helpen.
www.waskemeer.nl/glasvezel
Schilder voor Dorpshuis
Jarenlang was Gerrit van der Wal onze vaste schilder, wat heeft hij wat verfjes
gezet! Echt super. Gerrit heeft aangegeven dat hij nu het stokje graag wil
doorgeven. En zo fijn, onze ander schilder in het dorp Erik Stavast wilde het
stokje wel overnemen. TOP!
Boekenclub of samen film kijken
Benieuwd of hier interesse naar is, wij horen het graag.
Yvonne bedankt!
Na dik 2 jaar heeft Yvonne aangegeven dat ze stopt met de schoonmaakwerk
zaamheden in het Dorpshuis. We wensen Yvonne veel succes en geluk in
haar verdere toekomst
Klaziena van Toorenburg heeft aangegeven dat zij deze taak wel wil over wil
nemen. Wij zijn hier zeer blij mee!
Stemmen op 17 maart
Inmiddels is de landelijke stemdag achter de rug. Tjonge, wat komt hier wat bij
kijken in de coronatijd. Voor de vrijwilligers een hele andere invulling dan
andere jaren. Maar wat fijn dat zij zich weer voor de maatschappij hebben
ingezet! Thanks. Voor veel Waskemeerders was het een uitje, even eruit. Alle
stemmen zijn inmiddels geteld en we kunnen ons voorbereiden op een
nieuwe formatie.
Waskemeer.nl
Kijk ook regelmatig even op waskemeer.nl. Hier vind je de digitale agenda en
het laatste nieuws. Onderstaande link is ook zeker de moeite waard:
www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/rapportage-burgerpeiling-gemeenteooststellingwerf-2020.pdf
Dit is de uitslag van een “burgerpeiling” enquête zeer interessant!! Hieruit blijkt
dat we als inwoner van Waskemeer erg tevreden zijn met de situatie hoe
e.e.a. geregeld/georganiseerd wordt in de gemeente/dorp. SUPER!
Wat opvalt is dat de ondervraagden van Waskemeer wel wat meer aandacht
aan elkaar en buren kan geven. Opvallend, ik vind juist Waskemeer opvallend
sociaal en hulpgevend. Maar misschien denken de ondervraagden van zich
zelf dat het altijd beter kan. Dat is ook een mooi gegeven.
Onderstaande quote blijft dan ook erg belangrijk. Kijk naar elkaar om!!
Corona
Blijf voorzichtig en let op elkaar. Geef elkaar aandacht waar het nodig, en
mogelijk is.
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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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste dorpsgenoten,
We mogen weer! Door de Corona maatregelen werden de zaaltrainingen abrupt afgebroken en duurde de winterstop dit jaar
langer dan gebruikelijk, maar op maandag 22 februari was het dan toch eindelijk zover. De JO8, JO10 en
de JO12 schoten de voorjaarsreeks in gang op het hoofdveld
van ons eigen sportpark terwijl
de JO15 en de JO17 een dag
later hun trainingen hebben
hervat. Ook de kabouters trainen vanaf eind februari weer
op de gebruikelijke vrijdagmiddag. En wat hebben we het
gemist. Het geluid van de noppen van de voetbalschoenen
op de bestrating, het gejuich
na een doelpunt tijdens de partijvorm, het enthousiasme tijdens de trainingen en uiteraard eindelijk weer
met je vrienden en vriendinnen een balletje trappen! Ondanks het feit dat
nog niet alles bij het oude is zijn we blij dat onze jeugdteams weer los kunnen. Vanaf twee maart gelden er ook versoepelingen voor onze seniorenteams. Spelers in de leeftijd t/m 26 jaar mogen namelijk weer in teamverband sporten, zij het dat ook hiervoor geldt dat er alleen nog getraind mag
worden. Indien de corona maatregelen het toelaten mag er wellicht later in
het seizoen nog in competitieverband gevoetbald worden. De KNVB is namelijk voornemens om een zogenaamde Regio cup te organiseren wat bestaat uit kleinschalige regionale competities. Nadere informatie hierover volgt
uiteraard zodra er meer bekend is over of en zo ja in welke vorm deze competitie doorgang kan vinden.
Poiesz Jeugdsponsoractie 2021
Zoals in de vorige Waskemare aangegeven doet onze vereniging ook dit jaar
mee aan de Jeugdsponsoractie van Poiesz supermarkten. Ditmaal zijn we
als vereniging te vinden in de Poiesz vestiging in Bakkeveen. Op het moment van schrijven is de Jeugdsponsoractie al over de helft. Tot dusver draaien
we een prima mee en zijn we te vinden
in de top drie van de tussenstand! Nu is
het uiteraard zaak om dit vast te houden
tot het einde van de actie. Des te meer
jeugdsponsormunten er namelijk in de
koker worden gestopt van onze vereniging, des te meer sponsorgeld aan het

11

12

einde van de actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. In deze
sombere tijd is dit een geweldige actie die maximaal door de jeugdafdeling
benut zal worden zodra de pandemie achter de rug is. Van de opbrengst
kunnen o.a. nieuwe materialen gekocht worden. De actie loopt nog t/m 11
april. Bij elke €10,- aan boodschappen (exclusief statiegeld) ontvangt u een
jeugdsponsormunt die u in onze koker kunt stoppen. Deze koker is te vinden
bij de ingang van de supermarkt. Daarnaast zijn er aantrekkelijke wekelijkse
aanbiedingen die extra sponsormunten opleveren! Bij deze willen we u alvast heel hartelijk bedanken voor uw steun!
Online bingoavond een daverend succes
Zaterdag 13 maart hebben we als vereniging een bingoavond georganiseerd. Uiteraard kon deze niet fysiek plaatsvinden maar vond deze plaats via
een livestream op Youtube. Dit onder de vertrouwde leiding van showhost
Roelof Reinders die ook ons jaarlijkse
voetbalgala altijd in goede banen weet te
leiden. Voor de deelnemers waren er
meerdere prijzen te winnen welke beschikbaar gesteld werden door enkele trouwe
sponsoren. Met meer dan 80 deelnemers
en een opbrengst van bijna €2000,- aan de
bingo-kaartverkoop kan de avond met
recht als een daverend succes beschouwd
worden! Deze opbrengst is een zeer gewaardeerd steuntje in onze rug gedurende
deze tijd waarin de kantine inkomsten volledig zijn weggevallen. De hoofdprijs, een
91cm LCD 4k smart-tv en een tegoedbon
van €100,- voor de Brink in Bakkeveen werd na twee spannende rondes uiteindelijk in de wacht gesleept door Haaije de Boer. Langs deze weg willen
we alle deelnemers en sponsoren nogmaals hartelijk danken en hopelijk
kunnen we een volgende editie in levende lijve doen!
Team uitgelicht: JO17
In de afgelopen edities van de Waskemare zijn achtereenvolgens onze kabouters, JO9, JO10, JO12 en JO15 al uitgebreid aan bod gekomen en aan u
voorgesteld. We sluiten het voorstelrondje van onze jeugdteams af met de
talentvolle lichting van de JO17.
De JO17 staat dit seizoen onder de bezielende leiding van Halbe Jan de
Boer en Jelmer Haites. Beide heren zijn geen onbekenden van elkaar. Hun
eerste samenwerking dateert namelijk al uit het seizoen 2017/2018 toen het
duo gezamenlijk verantwoordelijk was voor de JO9 van destijds. Hierna hebben ze de overstap gemaakt naar het juniorenvoetbal en kwamen hierbij aan
het roer te staan van de JO15 in het seizoen 2018/2019. Het team draaide
hierbij als een tierelier, met als absoluut hoogtepunt het bereiken van de
kwartfinale van de KNVB beker. Jelmer en Halbe bleven ook in het daaropvolgende seizoen 2019/2020 verbonden aan deze spelersgroep, die toen
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doorschoven naar de JO17 leeftijdscategorie. Ook dit huidige voetbaljaargang zijn beide heren dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
JO17. De groenhemden hebben hierbij uitstekende prestaties geleverd! Zo
kwam de JO17 in een bekerpoule met Nieuw Roden, vv Roden en fc Assen
als overtuigende winnaar naar voren, waardoor het bekeravontuur werd verlengd. Ook in competitieverband was de JO17 niet te stoppen. In de eerste
competitiewedstrijd kreeg vv Gorredijk op sportpark ’t Ald Leger alle hoeken
van het veld te zien, wat resulteerde in een klinkende 7-0 overwinning. Hiermee was het hek van de dam, want achtereenvolgens werden Boornbergum
en RWF uit Frieschepalen getrakteerd op een nederlaag. Op de avond van
de persconferentie in oktober waarin werd aangekondigd dat het competitievoetbal tot nader orde stil werd gelegd speelde de JO17 haar laatste wedstrijd. Op het hoofdveld van sportpark De Bosk in Harkema wist het team
eenvoudig de drie punten veilig te stellen; het werd uiteindelijk 1-4 door doelpunten van Sander (2x), Aren en Egbert. Naar nu blijkt was dit het laatste
competitieduel van de JO17 tot dusver. Ondanks het abrupte einde kunnen
coaches Halbe Jan de Boer en Jelmer Haites met een meer dan tevreden
gevoel terugkijken op de het seizoen tot dusver gezien de resultaten. Het
veldspel zal de technische staf goed hebben kunnen bekoren, want met attractief en aanvallend voetbal werd elke tegenstander het vuur aan de schenen gelegd! De sfeer in het team is uitstekend te noemen en de spelers kunnen het zowel binnen als buiten de lijnen prima met elkaar vinden. De JO17
kan met recht als vriendenteam gekenmerkt worden, waarbij de meeste spelers al vanaf jongs af aan met elkaar samenspelen. Tijdens de wedstrijden
gaan ze voor elkaar door het vuur en aangezien men elkaar door en door
kent zijn ze goed op elkaar ingespeeld en vinden ze elkaar blindelings. Beide
coaches hopen nog in actie te mogen komen in de KNVB Regiocup en hebben er alle vertrouwen in dat ook dan mooie resultaten behaald zullen worden met spectaculair voetbal!
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Kind op Maandag
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het paasfeest.
Dat doen we met verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het
thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht. Er zijn
in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen
herkennen dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk
wordt, maar ook of je zieke oma weer beter wordt – je weet het niet altijd
zeker.Toch zijn er ook dingen
die we echt zeker kunnen
weten.
De bijbel vertelt ons daarover.
En het eerste wat genoemd
wordt, is het licht. In het verhaal
van de schepping maakt God
eerst het licht. En tot de dag
van vandaag mogen wij erop
vertrouwen, dat het elke dag
weer licht wordt in je leven. Met
Pasen vieren we dat toch altijd
gebeurt, zelfs over de grenzen
(fotorepotage Thuisonderwijs)
van de dood heen. Het kan nooit zo
donker zijn dat het nooit meer licht wordt.
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht Brengt voor
mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor
hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft,
wordt het helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we
toch hoe het licht uiteindelijk overwint.
Cito M-toetsen
De Cito toetsen worden in week 9 en week 10 afgenomen.
We gebruiken de toetsen van Cito als één van onze informatiebronnen om
onze leerlingen verder te helpen.
In het nieuws is het woord
achterstand vaak te horen. Wij
geloven niet in achterstand,
maar in een
nieuwe beginsituatie. We
zullen alle gegevens zo goed
mogelijk gebruiken om uw
kind zo goed mogelijk
onderwijs aan te
bieden.
(fotorepotage heropening)
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**Bertine Kleinendorst
super bedankt!**
Bij deze willen we Bertine vanuit het Dorpshuis en
namens de ouders en natuurlijk de vele kinderen van harte bedanken voor
de tomeloze inzet voor al die jaren dat ze de kinderen gymles heeft gegeven.
ECHT SUPER!!
Elke maandag kwamen er enthousiaste kinderen het Dorpshuis binnen stuiven. Zo leuk! Knap hoe Bertine al deze kinderen aan het eind van de dag
nog zo lekker enthousiast aan het gymen kreeg.
Vanuit de ouders is ook veel waardering voor Bertine. Eén ouder heeft de
volgende tekst geschreven:
Het was fantastisch hoe Bertine de gymlessen verzorgde. Voor verschillende leeftijdsgroepen waren er uitdagende, leuke en leerzame lessen.
Een aantal kinderen heeft zo'n beetje 6 jaar
lang in verschillende groepen, de gym doorlopen. Waarbij andere kinderen juist in een
bepaalde periode bij gymles kwamen of
sommige wisselend wel/niet er waren al
naar gelang de combinatie bijv. met zwemles of voetbal. Dat er veel kinderen bleven
komen zegt wel genoeg over het succes!
Een gemis voor de kinderen en het dorp dat
ze gestopt is, met natuurlijk alle respect voor
deze keuze. Het zou geweldig zijn als er een
andere enthousiasteling dit over zou willen
nemen…??!!
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Maart 2021

Schoolnieuws

Voortgang schoolplein
Zoals u wellicht weet hebben wij al heel lang de wens om ons plein aan te
pakken en hier een aantrekkelijke ontmoetingsplek van te maken. Een plek
waar kinderen/jeugd lekker kunnen spelen, bewegen of gewoon kletsen, ook
na schooltijd. De school staat mooi centraal in het dorp en sinds we voetbaldoeltjes hebben geplaatst merken we dat er meer kinderen op school komen
spelen na schooltijd en dat is iets wat we graag zien. Er is ondertussen een
prachtig pleinplan opgesteld met nieuwe uitdagende speeltoestellen voor
jong en oud. Nu we daar de offerte van binnen hebben,
kunnen we subsidies aan gaan vragen. Wij hopen dan
ook spoedig een mooi bedrag binnen te halen, zodat
onze plannen uitgevoerd kunnen worden! Wij houden u
op de hoogte van de voortgang.
Weer naar school
Dit schooljaar oriënteren wij ons op een nieuwe methode voor technisch- en begrijpend lezen in groep 4 t/m 8.
Momenteel werken wij nog met aparte methodes, namelijk: Estafette (technisch lezen), Tekst Verwerken en
Nieuwsbegrip (begrijpend- en studerend lezen). In de nieuwste methodes
wordt veelal ingezet op leesplezier en worden technisch- en begrijpend lezen
geïntegreerd aangeboden en dus niet meer als aparte vakken.
Wij hebben alle presentaties nu bijgewoond en proberen verschillende methodes uit, momenteel is dat Blink lezen en daar zijn de kinderen in ieder geval zeer enthousiast over! Aan het eind van het schooljaar willen wij een
keuze maken.
Nieuws uit groep 5/6
De leerlingen van groep 5/6 hebben de afgelopen periode tijdens de taallessen rondom het thema ‘Pronkstukken’ gewerkt. Iedere leerling zal hier haar
of zijn pronkstuk beschrijven.
Het object ‘Buffeltje’ is een bijzonder exemplaar.
Buffeltje is gemaakt van stof. Hij is bruin. Ik heb hem gekregen van mijn ouders. Hij komt uit Zweden. Het kenmerk van
buffeltje is agressiviteit. en het is een eigendom van mij. Buffeltje is boeiend. Van Bram
Het mooie paard en veulen.
De kleuren zijn bruin,groen,en wit. Mijn eigendom paard en veulen ik heb het over mijn daimingpeting paard en veulen. Het is gemaakt van echte steentjes.
ik vind hem heel gewild. Omdat mijn overgroot oma heeft
hem gemaakte en zij is al oud. Als ze overleden is heb ik
een herinnering aan haar. En dat vind ik fijn omdat ze altijd
zo lief voor mij en mijn zusje is. Hij is helemaal compleet. Ik
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Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij
stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden
brengt heel veel emotie met zich mee.
Naast het verdriet om het verlies van een dierbare 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 regelen 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 ledenvergoeding.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te melden.
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of
informatie over bijverzekeren
kunt u contact opnemen met;
●
●
●
●

mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 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
Coby Kuiper
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tel. 06-402 575 99
of
tel. 06-191 870 86

vind hem zeldzaam omdat er maar 1 van is. Hij is ook heel boeiend en hij is
gaaf. Ik heb hen gekregen op mijn 9ste verjaardag. Van mijn overgroot oma.
Van Danique
(Heel)moeilijk.
Het is rood het heeft geen stuur en maar een wiel.
raa raa wat is het??
van Etty groep zes.
(antwoord: heel moeilijk)
De slangen achtbaan.
Hier zie je mij met mijn slangen achtbaanIk heb hem gekregen bij mijn zevende verjaardag van mijn oom . Mijn object is moeilijk te
maken. Dit is mijn exemplaar. Ik zou het niet aanraden
voor kinderen onder de 5.ik vind het leuk om te bouwen.maar het is niet zo leuk dat hij het niet doet.het karretje is een slang en er op de top is er een slangenkop en
dan ga je door de mond.
Van David
baby yoda
baby yoda is de liefste ter wereld.
hij is zoooooo schattig.
ik heb zelfs een klein huisje voor hem gemaakt. hij is denk ik
daar wel blij mee.
hij heeft een lichtbruin jasje.
ogen zijn zwart. groen lichaamskleur.
en een heel klein beetje rode oren.
Van Douglas
Kristallen lelie maar een paar van in de wereld.
Mijn lely is uniek-zeldzaam en modern en weet je waarom
omdat er maar een paar van zijn in de hele wereld. En modern omdat hij van kristal is. Hij is gaaf en moet gewoon in
een vitrinekast. Omdat hij geel met rose en oranje is en de
buitenkant is wit. En is heel mooi uitgebloeid.Hij komt uit new
bresca dat is een heel koud land ik zag hem staan en dacht
die moet ik hebben.
van Joan
De super leuke ninja kidz truien.
Het is van katoen .Ik vind het waardevol omdat het niet in
nederland voorkomt. Het komt uit Afrika. Het is heel bijzonder. Ik heb er heel lang op gewacht.
van Lynn
het nieuw pronkstuk.
Ik ben Zwerre en ik heb een collectie stuiterballetjes. die
verzamel ik eigenlijk overal wel, dan vraag ik hebben jullie
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stuiterballetjes waar jullie niets mee doen dan krijg ik soms
stuiterballetjes.Ik ben gaan verzamelen op 8 Maart 2021.Ik
ben gaan verzamelen omdat ik mijn andere pronkstukken niet
vinden ik vind het zo leuk want het is geen rage en voor mij is
het eindeloos, uniek en waardevol. Juf heeft me geholpen met
de collectie. en wendy had me ook nog geholpen met de verzameling. Van Zwerre
De handen boxs.
Het is mijn pronkstuk omdat ik muziek leuk vind. Hij kan hard heel hard. En
hij is zo zwaar 2 kilo. Ik heb vrolijke
muziek. En hij kan met zijn tweede verbonden. Van Rowin
Eeuwenoude dino tanden.
Mijn pronkstukken zijn eeuwenoude dino tanden.(we hebben dit gekocht in dinoland Zwolle) Ik vind dino's heel boeiend het is mijn liefhebberij. Ik vind het een mooi object helemaal gaaf. ik heb dit gewild. Ik vind het
heel uniek. Het is mijn waardevolle eigendom. Van Finn
De zelf gewonnen soneo beker.
Ik heb een soneo beker van de Nederlands kampioenschappen. Door corona gingen de danswedstrijden natuurlijk niet
door. En daarom waren er Nederlands kampioenschappen in
het klein. Het is heel zeldzaam want je wordt
niet zomaar Nederlands Kampioen. Ik vind
het dus heel uniek.Hij is ook nog helemaal gaaf. Het is mijn
eigendom. Dit was mijn toelichting. Van Maud.
De grote lego techniek kraan.
Dit ben ik met mijn lego techniek kraan. Het is gemaakt van
lego techniek. De kleuren zijn vooral geel, grijs en zwart. Het
is bijzonder want het kan goed over een vloerkleed rijden
terwijl weinig andere auto´s het niet kunnen. Het is helemaal
compleet. Er zitten kleine details aan. Het is
ook gaaf.
Het kan uitschuiven. Het is mijn eigendom sinds ik het heb
gekregen op mijn negende verjaardag. Van Jestin
Glazen mooi zeehond beeldje
Een glazen zeehonden beeldje ik had het
gekocht op Ameland maar ik koop altijd een
cadeau voor mijn moeder en ik was het vergeten. Maar ik had er zelf al een cadeau dus
toen had ik het aan mijn moeder gegeven.En mijn moeder
zijn lievelingsdier is een zeehond.En ze vond het heel boeiend. Van Maxim

25

26

De verjaardag camera
Mijn fotocamera heb ik gekregen voor mijn 10e verjaardag,
daarom vind ik hem speciaal. en de kleur is ook heel mooi.
en hij is compleet. en ik vind hem ook heel boeiend. ik vind
het ook heel gaaf en ik heb hem meegekregen naar schiermonnikoog. Van Venla

***Nieuws van de Herberg***
Wat fijn dat de natuur zich niets aantrekt van de situatie
waar we nog steeds mee te maken hebben Dat de vogels
’s ochtends fluiten en je weet dat de lente begonnen is.
Tegelijkertijd kunnen we er niet volop van genieten, omdat
er nog steeds regels gelden die tegen ons gevoel in gaan.
Hopelijk houden we het nog even vol met z’n allen!
Onze prachtige omgeving gaan we inzetten bij een aantal wandelarrangementen waar op dit moment druk aan gewerkt wordt. Op 10 april wordt het
wandelseizoen ingeluid, zoals elders in deze Waskemare te vinden is. Heb je
al eerder zin in een rondje ‘Waskemeer op en neer’, dit kan nog steeds iedere woensdagavond.
Verder zitten er nog steeds een aantal activiteiten in het vat zoals het High
School Diner (snacken met de tieners;)) en hopen we de oudere dorpsgenoten alsnog eens op de koffie te ontvangen. In de zomer zullen zeker een
aantal populaire activiteiten op herhaling gaan, denk hierbij aan de bingo en
de vossenjacht. Ook nieuwe ideeën zijn er; een kleedjesmarkt voor de kids
en een ouderwetse boeldag voor de sneupers onder ons. Ruim de zolder
dus wel op, maar gooi nog niets weg. En wie weet voor de echte durfal
‘slingeraap boppe de feart’. Alles afhankelijk van
of het kan en mag, dus onder voorbehoud.
Wel staat er in de meivakantie een stoepkrijt
challenge gepland voor de kinderen, hou facebook in de gaten.
We wensen iedereen fijne Paasdagen en wat
ons betreft, tot snel!
Team de Herberg
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Kopij het liefst op e-mail in word en Arial 10.0 naar:

waskemare@gmail.com

Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris
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**Groepen jongeren tot 27 jaar
mogen weer !**
De corona maatregelen treft ons bedrijf nu al
een jaar.
Een jaar waar veel onzekerheid was en nog steeds is.
Wat missen wij de groepen, de gezelligheid, de energie.
Maar wisten jullie dat wij nu wel weer groepen jongeren tot 27 jaar mogen ontvangen?
Dat je jou verjaardagsfeest bijvoorbeeld met sportieve activiteiten kunt vieren?
Heerlijk met elkaar lasergamen, boogschieten of Wie is de Mol spelen.
Het kan en mag dus!
Ook voor scholen kunnen wij sport en spelactiviteiten organiseren.
Indien gewenst komen graag naar scholen in andere dorpen toe, zodat onnodig reizen wordt voorkomen.
Het kan, het mag, laten we met
elkaar weer sportief genieten!
Voor reserveren of informatie mail
naar : info@outdoorbakkeveen.nl
of bel 06-49893506
Met vriendelijke groet,
Greetje Scholte

Beste Waskemeerders,

Vorig jaar hadden we een kleurwedstrijd i.v.m. dat de Waskemare 40 jaar
bestond.
Wij vonden het wel een leuk idee om het dit jaar weer te gaan doen.
Deze de kleurplaat ( die zich op de volgende pagina bevindt) is bedoeld voor
alle kinderen in Waskemeer van de basisschool leeftijd. Bij inleveren van
deze kleurplaat voorzien van de naam en leeftijd en adres, krijgt ieder kind
een attentie.
Inleveren kan in de brievenbus bij Alie Hulleman, Kruisweg 1 of bij
Annika de Jong , Feikemaweg 12.
kleurplaat kan ingeleverd worden t/m 14 April
De attentie wordt later bij iedere kind thuis gebracht.
De Redactie
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Naam:
Leeftijd:
Adres:
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***Koningsdag 27 april 2021
met
de welbekende Fietstocht***
Dit keer met vrije doorlopende vertrektijden. Starten vanaf parkeerplaats
Dorpshuis ’t Ald leger tussen 10.00 uur en 19.00 uur. Het inleveren van
de antwoorden kan dus ook doorlopend. De bekendmaking van de prijzen vindt later plaats. Er wordt nog volop nagedacht over de route en
exacte invulling. Er zal ook aan de kinderen worden gedacht. En wie
weet als de RIVM regels wat versoepelen, is misschien zelfs een drankje op
het terras mogelijk. Meer info in de
volgende Waskemare.

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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**Lancering campagne ‘Hou dit voetpad vrij,
dan zijn wij ook blij!’ **
Op vrijdag 5 maart lanceert Voetlicht in Fryslân de campagne ‘Hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!’ om mensen bewust te maken van de hinder en het gevaar van
obstakels op voetpaden.
Via onder andere filmpjes, de website www.voetlicht.info, Facebook en -als
het weer kan- straatacties, roept de campagne andere verkeersdeelnemers,
bewoners en bedrijven op, meer rekening te houden met voetgangers. Obstakels op voetpaden vormen met name voor ouderen, kinderen en mensen
met fysieke beperkingen hinder en gevaar. Maar ook voor anderen die in deze corona-tijd massaal zijn gaan wandelen, is een goed toegankelijke loopruimte aangenaam, maar vooral essentieel.
Het voetpad is voor voetgangers
Fietsen, scooters, reclameborden en vuilnisbakken midden op de stoep, of
geparkeerde auto’s met twee- of alle wielen op het voetpad; iedereen komt
het tegen. De nieuwe hippe elektrische autootjes worden zelfs door de industrie naar het voetpad verwezen. Soms functioneert de loopruimte eerder als
een parcours met obstakels dan een veilige, plezierige plek voor voetgangers. Met de campagne ‘hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!’ wil Voetlicht
bereiken dat voetgangers de voor hen bestemde ruimte terugkrijgen.
Cijfers en partners
Een vijfde van de verplaatsingen vindt te voet plaats. En eigenlijk is bijna iedereen dagelijks ook wel een keer voetganger. Ook al is het minder bekend,
ongevallen waarbij voetgangers betrokken zijn doen nauwelijks onder voor
die van fietsers (SWOV, 2020). De meest ernstige ongevallen met voetgangers vinden plaats binnen de bebouwde kom. Met deze Voetlicht-campagne
vraagt Wandelnet samen met de Werkgroep Toegankelijkheid aandacht voor
veilige en comfortabele ruimte op het voetpad.
Voetlicht en Wandelnet
Met Voetlicht wil Wandelnet het lopen in Fryslân agenderen en stimuleren,
onder andere door de voetgangersveiligheid te verbeteren en de gemeenten
te ondersteunen bij het ontwikkelen van loopbeleid. Dit project wordt mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Fryslân. Lopen is de
meeste universele vorm van verplaatsing. Steeds meer gemeenten maken
ruimte voor voetgangers, 'maar lang nog niet overal en lang nog niet genoeg',
aldus Annemieke Molster, auteur van het boek Loop!. Wandelnet zet zich in
om politiek aandacht te vragen voor wandelen,
zodat provincies en gemeenten zorgen dat er
ruimte is om veilig en aantrekkelijk te lopen. Dit
doen ze samen met ruim 900 vrijwilligers en de
steun van partners.
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***10 april Wandeltocht ***
Zin in lekker een blokje om? Doe mee op 10 april.
De Herberg en Dorpshuis ’t Ald leger organiseren

samen een wandeltocht.
De tocht start op zaterdagmiddag 10 april tussen 14.00-17.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij het dorpshuis. Keuze uit korte +/- 5 km en iets langere afstand +/- 10 km.
Met hulp van een nieuwe app op je telefoon,
ga je op weg. Deze gebruiksvriendelijke app
is beschikbaar gesteld door Scala. Met mogelijkheid voor leuke vragen. De afsluiting is bij
de Herberg, met keuze voor een lekker broodje kroket of gezond of een patatje mayo. Samen met een kopje thee of koffie. Kosten van
de wandeltocht incl. lekkers zijn € 4,- pp.

***Gezocht: een nieuw redactie lid!!***
De Redactie is op zoek naar een nieuw redactielid.
Ben je creatief en vind je het leuk om zo nu en dan een
stukje voor de Waskemare te schrijven,
en vind je het niet erg om 1x in de maand te vergaderen?

Dan zijn we opzoek naar jou!!

Bij interesse meld je dan aan via ons mail
adres
waskemare@gmail.com
en kom ons versterken.
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**Online Budgetcursus**
De coronacrisis voelbaar in de portemonnee? Of hou je aan
het einde van de maand steeds net niet genoeg geld over om rond te komen? Misschien is dit een goed moment om stil te staan bij jouw geldzaken.
Op 31 maart gaat de online budgetcursus “Weet wat je besteedt” van start. In
deze online cursus gaan de budgetadviseurs van de gemeente stap voor
stap onderwerpen bij langs die jou kunnen helpen om meer grip te krijgen op
je geld. Wat heb je nodig? Een internetverbinding en een computer, laptop of
tablet om de cursus via Zoom te volgen.
Tijdens de budgetcursus gaan we het onder andere hebben over:
●
●
●
●
●

Het ordenen van de thuisadministratie
Overzicht krijgen in inkomsten en uitgaven
Bespaartips
Welke regelingen zijn er in de gemeente Ooststellingwerf?
Wat je kunt doen bij een verandering in inkomen

De online budgetcursus is gratis en voor alle inwoners van Ooststellingwerf.
De cursus is op woensdag 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april van 19.00 tot
21.00. De organisatie ligt in handen van het Gebiedsteam Ooststellingwerf
en stichting Scala Welzijn.
Je kunt je opgeven voor de cursus bij Scala, via 0516 – 567 220 of per mail
via administratie@scala-welzijn.nl. Dit kan tot 26 maart. Als je twijfelt of vragen hebt kun u hier ook terecht. Na opgave krijg je een Zoomlink en instructies toegestuurd.
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**Actie World Servants Wijnjewoude**
De actiegroep van World Servants Wijnjewoude heeft een nieuwe, leuke verkoopactie gepland in Waskemeer. Voor velen zullen wij al bekend zijn in het
dorp, maar voor wie ons nog niet kent, zullen wij ons nog even voorstellen.
Wij zijn Isa de Roos, Niels Bergsma, Hanna Akker, Myrthe de Boer, Jente v/d
Velde, Carina Boer, Duco Klooster, Nynke Boonstra en Anouk v/d Heide.
Onder leiding van Steven Akker vormen wij de actiegroep Wijnjewoude. Ons
doel was om 2020 met zijn allen naar Myanmar te gaan, om daar te bouwen
aan verandering. In het plaatsje Taungoo is een nieuwe prothesewerkplaats
nodig.
Vanwege de omstandigheden was de reis verplaats naar de zomer van
2021. Recentelijk hebben wij te horen gekregen dat de prothesewerkplaats
wordt gebouwd, maar dat het voor ons niet mogelijk is om deze zomer die
kant op te gaan. De organisatie waarmee World Servants samenwerkt, gaat
ervoor zorgen dat er een nieuwe prothesewerkplaats komt, alleen komen wij
nu niet helpen. Voor ons komt er een project in Nederland. Wij gaan 10 dagen vrijwilligerswerk doen in een zorginstelling voor mensen met een beperking. De opbrengsten van de acties en sponseringen wordt nog steeds gebruikt voor het project. Hiermee wordt de bouw van de prothesewerkplaats in
Taungoo gefinancierd. De kosten die er anders waren voor de reis en het
verblijf, worden nu goed besteed aan het project in Nederland. Om die reden
hebben we voor Pasen een verkoopactie in Waskemeer.
Op 27 maart komen wij in Waskemeer langs de deuren om paasbroden en
suikerbroden te verkopen. De paasbroden zijn ongeveer 900 gram en kosten
10 euro per stuk. De suikerbroden zijn ongeveer 800 gram en kosten 5 euro
per stuk. De broden worden ingekocht bij Bakkerij de Groot uit Drachten, wat
ze dus extra lekker maken!
Bij de deur-aan-deur verkoop wordt er rekening gehouden met de huidige
maatregelen. Wij zullen mondkapjes dragen
en vaak onze handen desinfecteren. Er kan bij
de deur contant betaald worden maar ook zullen wij een QR-code bij ons hebben wat het
mogelijk maakt om ook met de mobiele telefoon te betalen.
Voor updates over de actie en over het verloop van het project kunt u ons volgen op
facebook (@wswijnjewoude) en voor vragen/
opmerkingen kunt u mailen naar
ws.wijnjewoude@gmail.com
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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 April 2021

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

Datum Bak Datum Bak
06,20 grijs 13,24 groen
06,20 grijs 14,28 groen
06,20 grijs 13,24 groen

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

23
April
1,29 April
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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
Paaswensen
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www.geschenkwensen.be

Paasgedicht
Pasen is leuk,
Pasen is fijn,
Pasen is om bij je familie te zijn.
Eitjes verstoppen achter in de tuin,
Liggen in de zon dan
word je lekker bruin.

Lekker ontbijtje in de vroege morgen,
Maak over het eten vooral
geen zorgen!
Geniet van de paar dagen,
Pas als je geniet gaat je
pasen pas slagen!
Neem een voorbeeld aan dit gedicht,
Dit is echt voor paasliefhebbers
gericht.
47
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***Nieuwe kans op glasvezel in
Waskemeer ***
Er wordt een nieuwe actie opgezet om toch een
glasvezelnetwerk voor de bewoners en bedrijven van de dorpen in Ooststellingwerf, en dus in Waskemeer, aan te
leggen. Een eerdere campagne van De Fryske Mienskip op Glas
(DFMopGlas) haalde in mei vorig jaar - mede door corona - niet de benodigde 35% van de inwoners die op voorhand een abonnement wilde
afsluiten. Maar er bleek wel belangstelling. Daarom is er een gewijzigde
opzet, met een flink financieel voordeel voor de abonnees, maar ook
voor lokale verenigingen en stichtingen.
Belangrijkste wijziging: geen eigen bijdrage
DELTA Fiber heeft het belang in de samenwerking met De Fryske Mienskip
op Glas volledig overgenomen. De initiatiefnemers van DFMopGlas zijn nog
steeds nauw betrokken bij het project.
Door deze wijziging komt de eenmalige eigen bijdrage van € 250,- voor de
aansluiting en de jaarlijkse contributie van € 10,- aan de coöperatie te vervallen. De aansluit van glasvezel is dus gratis. Dit geldt voor iedereen: bewoners die al hadden ingeschreven hoeven dit dus ook niet te betalen. De kosten om mee te doen bestaan uitsluitend nog uit de maandelijkse abonnementskosten. En die hoeven pas uiteraard pas betaald te worden wanneer
de aansluiting werkend is opgeleverd. Daarnaast krijgt elke
nieuwe abonnee €25,-*.
Wat betekent dit voor Waskemeer?
DELTA Fiber heeft voor de nieuwe start de focus op 4 deelgebieden in Ooststellingwerf. Waskemeer zit ingedeeld bij
Haulerwijk. Waskemeer heeft in de vorige campagne al heel
goed ingeschreven. Nu Waskemeer is ingedeeld met een
grote kern als Haulerwijk is de aanleg drempel naar beneden gegaan. Er zijn nog slechts 152 aanmeldingen nodig (uit Haulerwijk en
Waskemeer).
Lokale wervingsactie: samen met lokale verenigingen
In overleg met Plaatselijk Belang Waskemeer organiseert DELTA Fiber een
lokale wervingsactie samen met de lokale verenigingen dorpshuis ‘t Âld leger, VV Waskemeer en SVW Waskemeer. Voor iedere nieuwe inschrijving
wordt er namelijk 50 euro* evenredig verdeeld onder deze
drie verenigingen. Door u aan te melden voor glasvezel,
steunt u dus ook meteen deze lokale verenigingen.
Hoe doet u mee?
Iedere inwoner van Waskemeer ontvangt thuis een pakket
met meer informatie waarin het gebruik van glasvezel zo
simpel mogelijk uitgelegd wordt. Het verhaal is veel makkelijker geworden dan een paar maanden geleden. U hoeft
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nog maar uit twee aanbieders te kiezen en u zit er hooguit een jaar aan vast.
En… bij voldoende aanmeldingen heeft u eind deze zomer al glasvezel en
kunnen nog dit jaar de eerste aansluitingen worden geactiveerd.
U heeft natuurlijk zelf de keuze om over te stappen naar glasvezel. Hier zitten wel een aantal voordelen aan:
•
•
•
•
•
•
•

•

U bent klaar voor de toekomst. De huidige verbinding is niet berekend op ons sterk toenemende internetgebruik vooral nu we allemaal
thuiswerken, glasvezel kan dat wél aan.
Keuzevrijheid. U kunt kiezen uit meerdere providers.
Gegarandeerde internetsnelheid voor zowel up- als downloaden. U
krijgt wat u bestel.
Het minimaal benodigde aantal inschrijvingen is verlaagd. Voor de
sector Waskemeer / Haulerwijk zijn er nog 152 aanmeldingen nodig.
Geen aansluitkosten. U betaalt alleen het abonnement. (Er is dus
geen coöperatie bijdrage van € 250,-)
U krijgt als nieuwe abonnee zelf €25,-*.
U steunt lokale verenigingen als u zich via de link op waskemeer.nl
aanmeldt. VV Waskemeer (voetbal), SVW (volleybal) en het Dorpshuis ’t Âld leger ontvangen per inschrijving €50,-*. De €50,- wordt
evenredig verdeeld onder de drie genoemde aangewezen verenigingen/stichting. Daarom juichen wij deze actie van harte toe!
Let wel: wij willen u nergens toe verplichten, het is en blijft uw eigen
keuze.

Aanmelden kan via de website van Waskemeer:
www.waskemeer.nl/glasvezel .
(*De bijdragen worden uitgekeerd als er voldoende
deelname is behaald)
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De Pollepel
Fusilli met kip en mandarijn
Bedankt Wietske voor het doorgeven van de Pollepel!
Hierbij een recept wat goed past bij dit seizoen; lekker verwarmend maar
toch fris door de mandarijn.
Ingrediënten voor 4 personen
400 gram kipdijfilet
1 theelepel rozemarijn
Zout en peper
250 ml witte wijn
Olijfolie
500 ml kippenbouillon
200 gram gerookte spekblokjes
400 gram pasta (fusilli)
2 rode uien gesnipperd
2 eetlepels mosterd
4 wortels in blokjes (of 2 grote)
Fijngeraspte schil van 3 gewassen mandarijnen
3 tenen knoflook fijn geraspt
bosje (15 gr) fijngesneden bladpeterselie
Geraspte Parmezaanse kaas
Bereiding
Snijd de kip in stukjes en kruid met zout en peper. Bak in olijfolie in een grote
braadpan gaar en haal uit de pan. Bak in het overgebleven vet de spekblokjes met de wortel en ui 10 minuten. Voeg de knoflook en de rozemarijn toe,
bak 2 minuten en blus af met de wijn en de bouillon. Breng aan de kook en
voeg de kip weer toe. Laat dit geheel zonder deksel tot ongeveer 1/3 e inkoken. Kook ondertussen de pasta bijna gaar en giet af. Zodra de saus voldoende is ingekookt roer je de mosterd, de geraspte schil van de mandarijnen en de gehakte peterselie er doorheen. Voeg de pasta toe en laat dit nog
even doorwarmen totdat de pasta gaar genoeg is. Voeg op het bord Parmezaanse kaas naar smaak toe.
Hier thuis is dit gerecht een favoriet, hopelijk vinden jullie het ook lekker.
De Pollepel geef ik door aan Amarins van der Ploeg- van Leeuwen.
Veel kook (en eet) plezier!
Nadiene Epema-Bekkema
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Meivakantie
Huisartsenpraktijk Bakkeveen is gesloten van
Maandag 3 Mei t/m vrijdag 7 Mei 2021
en op Donderdag 13 Mei Hemelvaart
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
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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

