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Beste dorpsgenoten,
Alweer de 4e Waskemare van dit jaar, en ook dit keer zit het krantje boordevol leuke activiteiten en en bezigheden.
Zoals de vernieuwde puzzel! Dit is een echte hersenkraker en ideaal voor de
gevorderde puzzelaar.
Nu wil ik niet met de volle eer strijken, want dit leuke idee is mede mogelijk
gemaakt door Janny van der Veen. Bedankt!
Hopelijk vinden jullie deze puzzel ook leuk en doen er veel
mensen mee, zodat we hier vaker mee door kunnen gaan.
Verder staan er leuke stukje in o.a van de paadwizer en
een interview.
Veel lees plezier!!
Annika de Jong
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April :
27
Fietstocht ook erg geschikt voor de jeugd. Gedurende de hele dag
mogelijkheid tot deelnemen. Verdere info verderop in Waskemare
’s Middags tegelijk op het voetbalveld, voetbal voor de jeugd
Mei :
7
Indien toegestaan: Open café
Juni :
4
Open café
18
Trappen en happen
Juli :
2
Open café
Augustus:
6
Geen open café ivm zomervakantie
September:
3
Walking dinner i.p.v. open café
11
Ringsteken

Indien toegestaan: vaker het terras open op vrij- en zaterdagen!!!!
(van 17.00-21.00)
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
12.

Ouderensoos en klaverjassen
Op dit moment staat dit nog op hold.
Wandeltocht met verrassingen
Op 10 april was er de mogelijkheid om te wandelen vanuit het Dorpshuis en te eindigen met een broodje bij de Herberg. Meer dan 60 man!
hebben aan deze activiteit deelgenomen. Deze wandeltocht was voor
het eerst i.s.m. scala en daarom kon er van een app gebruik worden
gemaakt. Onderweg kon je je hersenen pijnigen door het oplossen van
verschillende vragen. Veel mensen vulden de vragen via de app in.
Een kort verslagje met de uitslagen vind je verderop in de Waskemare.
Knutselmiddag
Op het moment van dit schrijven heeft de knutselmiddag nog niet
plaats gevonden. Inmiddels zal Floortje de kids weer een leuke crea
tieve middag hebben bezorgt. Vooralsnog is dit de laatste knutselmiddag vanuit het Dorpshuis. Floortje is bezig met het opzetten van een
Dorpsatelier waar veel geknutseld kan worden, maar daarover binnen
kort meer.
Fietstocht Koningsdag 27 april
Nog een paar dagen en dan is het koningsdag en gelukkig namens
Griet en Tinie kan er toch lekker gefietst worden. Voor verdere info zie
verderop in deze Waskemare
Sporten rondom het Dorpshuis
De voetbal en volleybalvereniging mogen gelukkig nog steeds buiten
sporten. Ook zal er binnenkort weer geklust worden. Dus als je wat
extra drukte bij het voetbalveld en dorpshuis ziet, dan kan dit kloppen.
Meehelpen mag altijd.
Speelplek voor kinderen
De graszoden zijn inmiddels gelegd, de officiële opening volgt zodra
het kan.
Kinder/jeugd/jongeren welkom op Koningsdag
Koningsdag kan er volop gevoetbald worden. Voor de ouderen: kom
gezellig op afstand een kijkje nemen.
Glasvezel
Heeft u de link al bekeken? http://waskemeer.nl/glasvezel/
Open café
Hopelijk kunnen we in mei weer voorzichtig los…
Open terras, ja net even anders dan open café
Houdt social media in de gaten en als de lichtbak “open” aan
geeft (aan de zijkant van het Dorpshuis), dan is het terras open en
ben je van harte welkom!!
Trappen en happen
Noteer alvast in je agenda: 18 juni willen we weer een leuke route fietsen met diverse lekkernijen onderweg.
Walking dinner
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13.
14.
15.
16.

Yes 3 september gaan we weer gezellig wandelen, kletsen, kennismaken en eten.
Waskemeer.nl
Kijk ook regelmatig even op waskemeer.nl. Hier vind je de digitale
agenda en het laatste nieuws.
Vernieuwing dak café ut en thus
Dankzij Pieter Bouma en Hielko hebben wij een nieuw dak op t dorpshuis en is de lekkerij voorbij. Bedankt mannen!! Echt top!
Waskemeer.nl
Zie ook www.waskemeer.nl voor info over het Dorpshuis en de
agenda.
Corona
Blijf voorzichtig en let op elkaar. Geef elkaar aandacht waar het nodig,
en mogelijk is.

Contactgegevens ’t Ald leger
Coördinator: Janny van der Veen
Tel: 06-30776188
E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com
Lieve groet en stay safe!!

April2021

Schoolnieuws

Paasactiviteit

Donderdagmiddag 1 april organiseerde de Oudervereniging een paasactiviteit. Uiteraard werden hierbij de corona maatregelen in acht genomen en
toch voelde het weer een beetje als vanouds. Alle kinderen hebben een
speurtocht gedaan en paaseieren gezocht achter op het veld. Oudervereniging, bedankt voor het organiseren van deze activiteit. Het was ontzettend
leuk!

Juf Kimberley

De overheid heeft een aantal subsidies beschikbaar gesteld, waardoor basisscholen extra handen in de klassen kunnen krijgen. Dit betekent dat juf Anita
een uitbreiding van haar uren heeft gekregen en Juf Kimberley twee dagen
per week bij ons is als onderwijsassistent. Wij zijn natuurlijk blij met deze extra hulp en mogen Anita en Kimberley tot de zomervakantie (extra) inzetten.

Meubilair tekort…

Onder andere door een aantal verhuizingen hebben wij er de afgelopen periode best veel kinderen bijgekregen. Daarbij concludeerden wij dat er inmiddels te weinig tafels en stoelen zijn, wat een leuk “probleem”! We vinden het
ontzettend fijn om zoveel kinderen op school te hebben, daar regelen wij
graag wat extra meubilair voor! We verwachten het schooljaar te eindigen
met 67 kinderen en volgend jaar met in ieder geval 60 kinderen te starten.
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste Dorpsgenoten,
Inmiddels zijn onze jeugdteams alweer ruim een maand bezig
met trainen. Alhoewel het spelen van wedstrijden helaas nog
niet tot de mogelijkheden behoort zijn we als vereniging blij dat onze jeugdspelers weer de wei in mogen! Ditzelfde geldt ook voor onze seniorenspelers
die in de leeftijdscategorie t/
m 26 jaar vallen. Ook zij
mogen inmiddels weer een
balletje trappen. In deze
Corona tijden bieden deze
trainingen een mooie uitlaatklep om de geest te verruimen en samen met vrienden en vriendinnen te sporten. Uiteraard hopen we dat
er binnenkort meer versoepelingen in het vat zitten en
dat ook onze senioren van
27 jaar en ouder weer in actie mogen komen. Vanuit de KNVB is eerder aangegeven dat de mogelijkheden verkend worden om een Regiocup te organiseren, wat een regionale onderlinge competitie omvat. Wanneer en of dit
kan plaatsvinden is op dit moment nog onduidelijk. Uiteraard houden we onze leden op de hoogte van de ontwikkelingen!
In deze editie van de Waskemare blikken we kort terug op de Poiesz jeugdsponsoractie die inmiddels ten einde is gekomen, informeren we u graag
over de aanstaande voetbalactiviteiten voor leden en niet-leden en stellen
we onze dames aan u voor in de rubriek Team uitgelicht.
Poiesz Jeugdsponsoractie 2021
De afgelopen weken hebben we meegedaan aan de Jeugdsponsoractie van
Poiesz supermarkten. Ditmaal was onze muntenkoker te vinden in de Poiesz
vestiging te Bakkeveen. Waskemeer en omstreken heeft massaal gespaard
voor onze vereniging. Bij elk winkelbezoek was onze koker goed gevuld wat
ook tot uiting kwam in de ranglijst. Gedurende de gehele actie waren we namelijk te vinden in de top drie van de tussenstand, wat natuurlijk een uitstekende
prestatie is! Op het moment van schrijven
is de eindopbrengst nog onbekend. Maar
wat de opbrengst ook moge zijn, zeker is
dat het een zeer gewaardeerd extra steuntje in de rug is in deze tijden waarin de kantineopbrengsten volledig zijn weggevallen.
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Bij deze willen we een ieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen en
ons heeft ondersteund tijdens deze actie heel hartelijk bedanken! Met de
opbrengst van de jeugdsponsoractie willen nieuwe materialen aanschaffen
voor onze jeugdteams die zij tijdens de trainingen en wedstrijden kunnen
gebruiken.
Open training / koningsdag
Inmiddels loopt het voetbalseizoen
2020/2021 bijna op z’n einde. Achter de
schermen zijn daarom de voorbereidingen op het nieuwe seizoen inmiddels
gestart. Naast het op orde brengen van
de materialen en de werkzaamheden
aan het tweede veld wordt ook alvast
vooruit gekeken naar de teamindelingen
voor het aankomende seizoen. Als
voorbereiding hierop hebben we als
vereniging op 17 april een open training
georganiseerd voor de jeugd uit Waskemeer en omgeving. Naast al onze
jeugdleden waren ook met name nietleden hiervoor uitgenodigd. Op deze manier konden zij op een vrijblijvende
en laagdrempelige manier kennis maken met het voetbalspelletje en kijken
of het hen bevalt.
Kon je niet aanwezig zijn bij deze training? Niet getreurd! Zoals het nu lijkt
zullen we ook in mei nog een open training houden. Daarnaast staan op koningsdag (27 april) oranjespelen gepland op ons sportpark, zie daarvoor de
flyer elders in deze Waskemare. Ook is het mogelijk om op een reguliere
trainingsavond vrijblijvend een keertje mee te trainen. Voor meer informatie
over deze activiteiten of vragen over een eventueel lidmaatschap kan contact opgenomen worden met Joost van Burgsteden (06-49712288 /
joost_burgsteden@hotmail.com).

Team uitgelicht: Dames
In de voorgaande edities van Team uitgelicht zijn alle jeugdteams die onze
vereniging rijk is de revue gepasseerd. We maken nu de sprong naar de senioren, waarbij we beginnen met onze dames.
Het vrouwenvoetbal zit in Nederland al jarenlang in de lift. Sterker nog, vrouwenvoetbal is één van de snelst-groeiende sporten in ons land. Dit is ook
terug te zien binnen onze vereniging aangezien er drie vrouwenteams zijn
die onze groen-zwarte clubkleuren verdedigen. Er is hierbij voor elk wat wils,
aangezien deze teams op drie verschillende speeldagen in actie komen.
Vrouwen 1 is actief op de zaterdagmiddag, terwijl vrouwen 2 op de vrijdagavond haar wedstrijden speelt. Tot slot heeft vrouwen 3 de maandagavond
als vaste speelavond binnen de dames-dorpencompetitie. Ondanks het abrupte einde van het seizoen midden oktober loont het toch de moeite om
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terug te blikken op de gespeelde wedstrijden, waarbij met name de prestaties van Vrouwen 1 het vermelden waard zijn. De dames van coaches Wietse Jan Beijert en Jan de Vegt begonnen het seizoen met de bekerkraker tegen de buren van sv Haulerwijk, die een klasse hoger actief zijn. Van dit verschil in niveau was op het veld weinig te merken en beide teams waren aan
elkaar gewaagd. Na een spannende wedstrijd stond na 90 minuten zuivere
speeltijd de brilstand op het scorebord, waarna de penalty’s uiteindelijk beter
werden genomen door Haulerwijk. Ondanks deze nederlaag was hiermee de
toon gezet voor de competitie, waarin de dames uitstekend voor de dag

kwamen. Alle vijf gespeelde competitiewedstrijden werden namelijk overtuigend in winst omgezet. De zegereeks begon in Drachtstercompagnie
waarbij thuisclub TFS met 3-6 het nakijken werd gegeven. Vervolgens

werd achtereenvolgens gewonnen van Marum (4-1), Niekerk (3-0) en Kollum
(6-3). In de laatste wedstrijd voor de noodgedwongen competitiestop schoten
de dames uit hun slof in Warfstermolen tegen De Lauwers. De thuisclub
kreeg alle hoeken van het veld te zien en werd met klinkende cijfers aan de
zegekar gebonden. De teller stokte uiteindelijk bij 2-9! Helaas bleek dit de
laatst gespeelde wedstrijd tot dusver. Voor vrouwen 2 en 3 geldt dat hun
competities werden beëindigd voordat deze goed en wel begonnen waren.
De dames hopen nog in actie te kunnen komen tijdens de Regiocup van de
KNVB, die indien de omstandigheden dit toelaten door de KNVB georganiseerd zal gaan worden. Op die manier hopen de dames het seizoen alsnog
in stijl af te kunnen sluiten!
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Koningsspelen

Vrijdag 23 april is het weer tijd voor de Koningsspelen.
We starten om half 9 in de klas. Groep 1 en 2 blijven
deze dag voor sportieve activiteiten op school. De
groepen 3 t/m 8 zijn deze ochtend op het sportveld te
vinden. Na deze inspannende ochtend zijn alle leerlingen
vanaf 12.00 uur vrij. U ontvangt later meer informatie over
deze dag!

Aanmelden

Wordt uw kind binnenkort vier en heeft u hem/haar nog niet
ingeschreven? Dan ontvangen wij binnenkort graag het
inschrijfformulier. Zo krijgen wij een goed beeld hoeveel
leerlingen er in de kleutergroep komen volgend schooljaar.
Het inschrijfformulier is op school of op de website te vinden.

Buurstsport

Elke laatste donderdag van de maand wordt er een leuke activiteit voor de
leerlingen van groep 3 t/m 8 georganiseerd. De activiteiten zijn rondom de
pannakooi en kosten slechts 1 euro.
Kom je ook? Meer informatie vind je aan het einde van de nieuwsbrief!

Happy Stones

Hierbij een oproep namens onze leerlingen:
Wij hebben Happy Stones verstopt in
Waskemeer zoek je mee?
Meer info: https://www.facebook.com/
groups/823342714925680

Regionale voorleeswedstrijd | Sterre Boonstra

Ik deed mee aan de voorleeswedstrijd. Eerst deed ik het voor de klas en toen
las ik voor uit De Gorgels van Jochem Myjer en dat ging heel goed. Ik was
door naar de volgende ronde. De volgende ronde ging anders door corona. Ik
moest toen een filmpje maken en las ik voor uit
Juf Braaksel van Carry Slee. Ik las het voor in
de klas en meester filmde het en we hadden op
het digibord een achtergrond van de bibliotheek
van Oosterwolde gedaan. Toen was het een
paar weken later en kreeg ik te horen dat ik
helaas niet in de top 3 stond, maar ik vond het
in ieder geval wel super leuk. En ik kreeg nog
een leuk cadeautje ,een mooie oorkonde en
een mooie pen.
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Alternatief schoolvoetbaltoernooi 2021

De organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi Ooststellingwerf, Klaas
Rozema (leerkracht CBS De Akker), Anoek Pothoven en Marleen Reenders
(buurtsport Ooststellingwerf) is het dit jaar gelukt om een alternatieve en
uitdagende versie van het schoolvoetbaltoernooi voor te bereiden. Het is dit
jaar niet mogelijk om het toernooi traditioneel op de velden van SV
Oosterwolde te organiseren en daardoor is een passend alternatief in het
leven geroepen voor de leerlingen van de groepen 7 en 8.
We hebben een alternatief programma weten op te zetten. Er is gekozen om
drie voetbaluitdagingen (challenges) te ontwikkelen. Het toernooi zal 22
maart (a.s.) starten waarbij de eerste uitdaging naar de scholen zal worden
gestuurd. Hierna hebben de aangemelde scholen een week de tijd om de
uitdaging te oefenen en op film vast te leggen. Uiteindelijk zal in de week van
5 april de laatste uitdaging verstuurd worden.
Scholen kunnen punten verdienen doormiddel van het opsturen van het
filmpje. Aan de hand van dit filmpje wordt het resultaat voorzien van punten.
Naast deze uitdagingen krijgen de scholen bonusopdrachten toegestuurd,
deze zijn ook gerelateerd aan voetbal maar kennen een andere invalshoek.
Hier kunnen extra punten mee verdiend worden.
Uiteindelijk wordt er op 14 april een afsluitende, digitale en actieve quiz
gespeeld waarbij de laatste punten verdeeld zullen worden. De school die na
al deze verschillende opdrachten de meeste punten weet te bemachtigen
mag zich de terechte winnaar van het toernooi noemen.
We zijn erg blij en trots dat de scholen en leerlingen sportief uitgedaagd
zullen worden. Gezien het grote aantal aanmeldingen en positieve reacties
vanuit de scholen kunnen
we stellen dat het alternatief
breed gedragen wordt, want
alle scholen in de gemeente
doen aan dit online
voetbalevenement mee!
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***Uitslag Paas Kleurwedstrijd***
In de vorige Waskemare konden kinderen van de basischool leeftijd, de kleurplaat
inleveren.
Hieronder zien jullie wat er allemaal is ingestuurd.
Waaronder ook een wat verlate leerling, wat zagen hier de grap van in dus daarom
krijgt deze leerling ook een ereplaatsje.
Janyk Boonstra 6jr, Willem 7jr, Johan 7jr, Elisa Ten Hoor 9jr, Jurre de Boer 5jr,
Geeske Smid 8jr, Willem van der Wal 63jr, Jolin 4jr
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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
22

tel. 06-402 575 99
of
tel. 06-191 870 86

***Verslagje: Wandeltocht 10April***
Meer dan 60 wandelaars hebben zaterdag 10 april
hun best gedaan. Startend bij t dorpshuis met het
installeren van de app. Dit bracht je van het ene
punt naar het volgende punt en ondertussen konden er vragen beantwoordt worden. Ook moesten
er in de natuur selfies gemaakt worden. Dit zorgde voor de nodige
grappige momenten. Bij de herberg kon men ‘n lekkere snack met koffie/theetje halen. Het was n geslaagde zaterdag!!
De uitslag van de 2 verschillende routes vind
je hieronder. Maar goed je deelname was al
een felicitatie waard.
Uitslag 5km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

zumba
Mem
Kinderfeestje
Tabak
Zumbalady’s
Oempaloempas
9914F2
Annika/Annie
Baron
Anne
Team Baby
Karin en tessa

Uitslag 9km

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Team bi-ro
Jessler en jantina
Roijinga
Margriet
De fitgirls
Bitches
Bianca en dineke
Wagenaartjes
Familie flodder
Clemens
Jsjssn
Kanny123456
postma
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Puzzel: Hersenkraker
Wie zich in deze tijd verveeld, kan hierbij zijn hersenen breken. Je kan dit
alleen invullen, maar ook gezellig met een groepje. Succes!
Indien er veel inzendingen zijn, dan willen we het plaatsen van een puzzel
gaan herhalen.
Maak de onderstaande zin af door op de stippellijn een
plaatsnaam in te vullen.
U mag maar één antwoord invullen.
En in de volgende Waskemare komen de antwoorden
te staan met de uitslag van ingezonden antwoorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Er lag een varken te water, ik denk dat die boer nu naar zijn…………..
Gommen is een woord met twee……….
Dit is geen regenen meer dit is…………
Die familie heeft de laatste tijd met grote moeilijkheden te……….
Ik snap niet dat daar ingebroken is met al die nieuwe …………
Die aannemer bouwt alleen maar………….
Ze had veel jeuk van die………..
Wat een muziek instrumenten liggen daar! Er is echter maar
één………bij.
In onze vakantie moesten we zelf water……….
Er zijn vele wegen die naar Rome………
Dit is niet vies, dit is echt……….
De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door
zijn……….
Ik kan er geen vijf hebben, ik kan er slechts………..
Els was niet uitgenodigd voor dat feestje, maar denk maar niet dat 15.
het……..
Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij………….
Het water is hier erg schoon, de toeristen zeggen altijd wat een………
Wat schrokken we van dat grote ……….
In het bos zagen we een massa ………
Als mijn fiets stuk is……..
In het parlement zitten aardig wat………
In de winter zit er toch een……….in die kamer.
Ze hoeft maar even in de zon te liggen en…….
Hij zit altijd achter zijn boeken, hij is een echt……..
We zijn altijd erg goed met de ……….
De grote rivieren zijn veel beter bevaarbaar dan een…….
Ik houdt niet zo van jenever, geef mij maar……..
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27.
28.
29.
30.

We moeten die………nodig smeren.
Als het water wordt verbreed komt er ook een……..
Als ik ga vissen, neem ik als aas………..
Ik spring nooit in de buurt van tuinen”, zei de parachutist,
want ik ben bang dat ik in de ……..
Inleveren bij Annika de Jong
Adres: Feikemaweg 12
Email adres: waskemare@gmail.com
Of per app: 0630776188

Inleveren kan t/m: 10 mei 2021

***Vijf nieuwe bestuursleden voor
Plaatselijk Belang D.E.S.***
Afgelopen maart ontvingen al onze leden ons jaarverslag in de brievenbus.
Hierin droegen we twee nieuwe bestuursleden voor: Karin Tersmette en Rinze Sikma. Wij hebben hierover geen bezwaar ontvangen en Karin en Rinze
zijn dus nu officieel bestuurslid.
Naast deze nieuwe bestuursleden hebben wij bij het jaarverslag de oproep
toegevoegd dat wij nog dringend op zoek waren naar extra bestuursleden.
Bij deze kunnen we melden dat dat is gelukt! Drie personen hebben zich
aangemeld: Jan Tabak, Bram van den Ende en Albert Grootenhuis.

Via dit bericht dragen wij deze personen voor als nieuwe bestuursleden. Onze leden kunnen bezwaar maken. Mochten wij voor 10 mei geen bezwaar
ontvangen, dan treden zij vanaf maart 2021 met terugwerkende kracht aan.
Jan zal dan aantreden als penningmeester en Bram en Albert als bestuurslid.
Wij doen het even op deze manier, want anders moeten we wachten tot de
nieuwe ledenvergadering, in die vindt pas plaats in 2022,
en we willen graag voortvarend te werk gaan.
Wij hopen u op deze manier goed te hebben geïnformeerd.
Plaatselijk Belang Waskemeer D.E.S.,
Gerbert, Sumitra, Karin en Rinze
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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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***Collectanten gezocht in Waskemeer
(ooststellingwerf)!***
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten
in Waskemeer (OOSTSTELLINGWERF). Help jij ons in de strijd tegen
de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om
huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de
landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen
met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun
zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet
daarom doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd.
Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben
25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste
symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt
MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het
Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder
andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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*** Extra informatie sluiproute
Wijnjewoude-Haulerwijk***
Dag allemaal,
Vanuit de werkgroep hebben we nog wat aanvullende technische informatie betreft de sluiproute Wijnjewoude-Haulerwijk. Deze was niet meegenomen in ons vorige bericht. Wat ook goed is om te melden is dat we
nogmaals met de gemeente in gesprek zijn over de te hoge snelheden
die gereden worden op o.a. de Compagnonsweg. De gele mannetjes zijn
inmiddels ook neergezet en zullen regelmatig verplaatst worden, in de
hoop de bestuurders zo te attenderen op hun snelheid.
Mochten jullie nog vragen hebben of het mannetje bij je in de straat willen, dan horen we dat graag.
Hartelijke groet,
Werkgroep Verkeersveilig Waskemeer
Verkeersveiligwaskemeer@gmail.com
Bijlage:
Wat maakt nu de route N381 afslag Weinterp, Opperhaud- Mare, Klein Groningen, Leidijk – bebouwde kom Waskemeer en de N917 Waskemeer –
Haulerwijk tot een sluiproute?
Aan het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP, ook vastgesteld door
Provinciale Staten) ligt het “Duurzaam Veilig” beleid ten grondslag. Het uitgangspunt van Duurzaam Veilig is het voorkomen van ongevallen, de mens
is fysiek kwetsbaar.
Binnen de Duurzaam Veilig filosofie moet het wegennet voldoen aan drie
principes, namelijk:
het voorkomen van onbedoeld gebruik van wegen ( bijvoorbeeld sluip
verkeer)
het voorkomen van grote verschillen tussen de verkeerscategorieën in
zowel verplaatsingsrichting, massa en rijsnelheid
het voorkomen van onzeker rijgedrag van weggebruikers door heldere
en duidelijke weg- en verkeerssituaties te creëren.
Om aan de principes van Duurzaam Veilig invulling te geven, wordt onderscheid gemaakt tussen verkeersruimten en verblijfsgebieden. Dit onderscheid wordt vertaald in vormgeving van wegen. In de verkeersruimten hebben vlotte autoverplaatsingen (over grotere afstand) prioriteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bepaalde structuur in te bouwen waardoor verkeer
gebundeld wordt op geschikte, hoogwaardige en relatief veilige wegen. Binnen verkeersruimten wordt onderscheid gemaakt naar het ‘hogere orde wegennet’( de autowegen en belangrijke 80 km/uur wegen en het ‘lagere orde
wegennet’ dat toegang geeft tot verblijfsgebieden.
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Het beleid van Duurzaam Veilig is voor de provincie Fryslan aanleiding geweest om haar wegennet in 1999 te categoriseren in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen (GOW en erftoegangswegen.(ETW) Hiermee zijn de functies benoemd die elke provinciale weg in het netwerk moet vervullen. Wegencategorisering betreft het functioneel indelen van het wegennet. Insteek
van Duurzaam Veilig is het onderscheid in drie weg categorieën of wegfuncties;
1.
stroomwegen: ingericht op doorstroming op wegvakken en kruispunt
en, dit zijn (nu tijdens stikstof reducerende maatregelen) de 100 km/
uur wegen buiten de bebouwde kom ( bubeko) en 70km/u wegen bin
nen de bebouwde kom (bibeko) hier de N381
2.

gebiedsontsluitingswegen; ingericht op doorstroming op wegvak
ken, veilige uitwisseling op kruispunten, dit zijn de 80 km/uur bubeko
en 50km/u bibeko wegen; hier de N918 en N919 HaulerwijkWeperpolder- Oosterwolde

3.

erftoegangswegen, veiligheid en uitwisseling op wegvakken en kruis
punten , dit zijn de 60km/u bubeko en 30km/u bibeko hier de N917 ,
Leidijk en oude trace N381 Donkerbroek – Wijnjewoude.

Essentieel voor de indeling in deze drie categorieën is dat de functie duidelijk
herkenbaar is voor de weggebruiker en de functie ook tot uitdrukking komt in
een adequate inrichting. Zo hebben gebiedsontsluitingswegen ( N 918 N919 Haulerwijk –Weperpolder- Oosterwolde) in tegenstelling tot erftoegangswegen (N917) een breed wegprofiel en as- en kantmarkering
(belijning)
De provinciale N917 tussen Waskemeer en Haulerwijk is dus verblijfsgebied
en geen verkeersruimte.
Dit geldt ook voor de gemeente Opsterland wat betreft de helft van de Leidijk
en de afgewaardeerde oude N381 Wijnjewoude- Donkerbroek. (GPPV)
Voor de gemeente Ooststellingwerf geldt dit voor de andere helft van de Leidijk en de kom van Waskemeer. (GPPV)
Daarmee is de hele route vanaf de N381 afslag Weinterp- Opperhaud Mare,
Klein Groningen, Leidijk , de bebouwde kom van Waskemeer en de N917
Waskemeer- Haulerwijk, een sluiproute voor zwaar vrachtverkeer.
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Verhuis bericht!
Na ruim 32 jaar met veel plezier in Waskemeer
gewoond te hebben, gaan we eind april dit dorp verlaten
en willen in Burgum gaan wonen.
Omdat we daar nog geen huis hebben gevonden, gaan
we tijdelijk in een stacaravan bij onze
dochter en schoonzoon
in Drachtstercompagnie wonen.
We bedanken hierbij voor alle
lidmaat- en donateurschappen.
Een hartelijke groet van Jaap &
Froukje Kuperus,
Willem Kroezestraat 1.

***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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**Fotowedstrijd Markante Bomen**
Wandelt of fietst u graag? En neemt u graag foto’s
van al het moois wat u onderweg ziet? Dan ziet u
vast ook wel eens een boom staan waarvan u
denkt: “Wat een schitterende boom!“
Zo’n markant exemplaar gaat u met plezier en natuurlijk zo fraai mogelijk op
de foto zetten.
U kunt nu ook de Natuerferiening Bakkefean met
uw foto(s) een groot plezier doen. De Natuerferiening
verzamelt namelijk foto’s van markante bomen, die in
en rondom de dorpen Bakkeveen, Wijnjewoude, Ureterp,
FrieschePalen en Siegerswoude staan.
Het gaat om bomen in de openbare ruimte, natuurterreinen blijven buiten beschouwing.
Om u een beetje aan te sporen om een bijzondere
foto van een bijzondere boom naar de Natuerferiening
te sturen, hebben we er een wedstrijd van gemaakt.
Voor de winnaar stellen we (geheel toepasselijk) een
fraai boek over bomen beschikbaar.
En om iedereen van uw bijzondere foto mee
te laten genieten, plaatsen we alle ingezonden foto’s op de website van de Natuerferiening.
Ter inspiratie plaatsen we twee voorbeelden
van markante bomen uit natuurterreinen in
onze buurt.
Deze bomen dingen dus niet mee!
Allereerst de welhaast beroemdste boom van
Bakkeveen, de klimboom in het Mandefjild.
Een unieke boom, die zich al vele jaren op de schrale zandgrond staande
houdt. De wortels zijn helemaal blootgelegd door de wind: het zand is weggestoven… Ontelbare foto’s zijn
er in de loop der tijd van gemaakt!
De tweede boom is de zogenaamde boeketbeuk, die op het landgoed de
Slotplaats van Natuurmonumenten te vinden is. Ook weer zo’n sprookjesachtige boom waarvan al heel veel foto’s zijn genomen.
Het is een goed voorbeeld van hoe vroeger bomen in bundeltjes werden
aangeplant, zodat er als het ware een
boeket met bomen ontstond.

Zin om mee te doen? Lees dan allereerst de voorwaarden!
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Voorwaarden Fotowedstrijd Markante Bomen
1

De foto van de markante boom moet genomen zijn in het oostelijk ge
deelte van de gemeente Opsterland.
De westelijke grens is de N381, de noordelijke grens de A7.
De oostelijk en zuidelijke grens is aangegeven met rode lijn op het
kaartje hieronder.
Waskemeer als dorp (=Ooststellingwerf) dingt niet mee, maar wel het
buitengebied wat in
Opsterland ligt.

2.

De foto is van een boom in het openbare gebied of van een boom
zichtbaar vanaf de openbare weg bij een boerderij, huis of gebouw.
Foto’s van bomen uit een natuurgebied van Staatsbosbeheer, Natuur
monumenten of ’t Fryske Gea of een particulier natuurgebied dingen
niet mee.
De grootte van de foto mag niet kleiner dan 1 MB zijn en niet groter
dan 4,5 MB.
(bijvoorbeeld: 3263 x 1837 pixels = 3,10 MB)
U vermeldt in uw e.mail bij de foto:
a. uw naam (graag doorgeven of we wel of niet uw naam bij de foto op
de site mogen vermelden)
b. uw adres en telefoonnummer (deze gegevens worden niet op onze
site vermeld)
c. de soortnaam van de boom (indien bekend)
d. de exacte plaats van de boom (op onze site wordt alleen de plaats
naam genoemd)
e. de vermoedelijke of exacte leeftijd van de boom (indien bekend)
Per persoon mogen er 3 foto’s van 3 verschillende bomen worden in
gezonden.

3.
4.

5.
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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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6.
7.
8.

9.

Iedereen mag aan de wedstrijd deelnemen. Zowel leden als niet-leden
van de Natuerferiening.
De wedstrijd loopt van april tot en met juni 2021.
De foto’s dienen vóór 1 juli 2021 in het bezit van de Natuerferiening te
zijn.
U zendt de foto(s) in een bijlage naar natuerbakefean@live.nl
(graag 1 foto per mail)
U gaat ermee akkoord dat uw ingezonden foto(s) zonder overleg door
de Natuerferiening voor haar eigen doeleinden kan/kunnen worden
gebruikt.
Alle ingezonden foto’s worden op de website van de Natuerferiening
Bakkefean geplaatst:
www.natuur-bakkeveen.nl (kijk in de rubriek:nieuws)
Over een inzending kan niet worden gecorrespondeerd.
De foto’s worden gejureerd door het bestuur van de Natuerferiening
Bakkefean
In september 2021 wordt de winnaar op onze website
(www.natuur-bakkeveen.nl) en ook in deze dorpskrant bekend ge
maakt, met daarbij de winnende foto.

De winnaar zelf krijgt eerder bericht en krijgt op een nader te bepalen
datum het boek uitgereikt.

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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Afvalkalender Waskemeer Mei 2021

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

Datum Bak Datum Bak
04,18 grijs 11,25 groen
04,18 grijs 12,26 groen
04,18 grijs 11,25 groen

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

21 Mei
27 Mei
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring
in Oosterwolde
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische
redenen moet worden gekeurd.
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde.
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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De locatie van de Koningsdag
oranjespelen is bij het
Dorpshuis ‘t Ald leger
in Waskemeer.
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***Weetjes AED groep Waskemeer***
Mij is gevraagd voor deze Waskemare een stukje te schrijven over de
activiteiten van de AED groep Waskemeer. Ook in deze vreemde Corona
periode valt er nog wel het een en ander te melden.
Herhalingslessen: De herhalingslessen van de nog actieve en gecertificeerde
cursisten zullen voor dit jaar plaats vinden in de maand Juni. Alles zal plaats
vinden in dorpshuis 't Ald Leger onder leiding van Stichting Reanimatie Oosterwolde. Natuurlijk Corona proof zover dat mogelijk is. Kosten daarvoor zijn
E 15,-- en zijn vaak te declareren bij je eigen zorgverzekeraar. 1x per jaar
organiseren we dit uit naam van D.E.S. en cursus duurt ca 2 uurtjes op een
avond.
AED's: Vanuit D.E.S. beheren we twee AED apparaten. Deze hangen bij entree dorpshuis en bij tankstation Jonkman. De code die je nodig hebt om toegang tot het apparaat te krijgen word verzonden door de meldkamer 112 aan
1 vd leden die zich heeft geregistreerd bij Hartslagnu.nl. Jaarlijks voeren wij
controles uit op de batterij en de defipads. Word het apparaat gebruikt dan
word die door Stichting Reanimatie Oosterwolde Gecontroleerd, aangevuld
en uitgelezen. De kosten na gebruik van de AED worden vergoed door RAV
Fryslan bij Kijlstra Ambulancezorg te Drachten.
Reanimatie/COVID: Bij een reanimatie word er door de meldkamer 112 een
bericht uit gedaan aan alle aangemelde cursisten (Hartslagnu.nl) in de buurt
van het noodgeval. De een zal een melding krijgen te plaatse te gaan en een
ander krijgt de melding haal AED (plus adres en code). In Corona tijd word er
niet van je verwacht om mond op mond beademing te doen, het is juist het
belangrijkste om zo snel mogelijk te starten met de hartmassages. De AED
word daarna pas aangesloten. Dus niet eerst de AED ophalen zoals vele
mensen denken beginnen met hartmassage blijft het belangrijkste bij een
hartstilstand.
Verhalen: Bij mij zijn al een aantal meldingen bekend waar onze leden of
onze AED's ingezet zijn. Deze meldingen kunnen wij natuurlijk niet met U
delen vanwege de privacy wet. Wel is het zo dat mocht je met een melding te
maken hebben gehad er altijd hulp voor je is mocht je daar behoefte aan
hebben.
Gecertificeerde leden: Op moment zijn er 32 gecertificeerd leden bij AED
groep Waskemeer. Een ieder mag zelf weten om zich aan te melden bij Hartslagnu.nl of niet. Ben je aangemeld bij Hartslagnu.nl dan word je ook daadwerkelijk opgeroepen via de meldkamer 112. Je kunt daar zelf aangeven in
welk gebied, welke tijden etc. Je meegenomen wilt/kunt worden. Word je opgeroepen via meldkamer 112 dan ben je nog steeds tot niks verplicht om te
doen. Het valt ook onder de privacy wet over wie word opgeroepen of niet.
Vragen: Heb je vragen of wil je meer informatie over de AED Groep Waskemeer dan graag even een mailtje sturen naar info@wjbverlichting.nl

Met vr. Gr. Wietse Jan Beijert (Namens D.E.S. Waskemeer)
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***Interviews met
dorpsgenoten***
Het is nu 10 jaar geleden dat er in de
Waskemare interviews zijn geplaatst
van enkele jonge dorpsgenoten.
We waren benieuwd hoe het deze jonge mensen na 10 jaar vergaan is en
dus hebben we geprobeerd adressen etc. te achterhalen. Dat is nog niet met
iedereen gelukt, maar we hebben al een persoon die geantwoord heeft en
dat willen we deze maand plaatsen.

Gabrielle Voshart schreef in het interview 10 jaar geleden dat ze de opleiding
in de veehouderij net had afgerond en dat ze misschien de vervolgopleiding
op het HBO in Leeuwarden wilde gaan doen. Ook wilde ze graag in het buitenland rondkijken. Ze werkte toen al bij een grote veehouderij in Oosterwolde in de vrije tijd en ze zat ook in de organisatie van de kalverkeuringen.
Het Interview:
Mijn naam is Gabriëlle van Rozen - Voshart (geregistreerd Partnerschap). Ik
woon samen met Cornel, ons dochtertje Ryonie en 2 honden Diesel & Diva
in Donkerbroek aan de oude N381.
Na mijn veehouderij opleiding heb ik de opleiding Agrarische Bedrijfskunde
aan het van Hall Larenstein gedaan en ben ik in 2016 afgestudeerd. Tijdens
mijn studie in 2014 - 2015 ben ik 8 maanden in Canada geweest. Omdat ik
toch mijn opleiding wou afmaken ben ik in februari 2015 teruggekomen.
Cornel en ik zijn altijd collega's geweest bij het melkveebedrijf waar wij werken: Vanaf november 2015 zijn wij een stel, sinds 2017 wonen wij samen en
in 2020 papa en mem geworden. Sinds 2017 ben ik werkzaam als teamleider bij CRV (vee verbetering organisatie) op de afdeling MPR in het Noorden.
Daarnaast deed ik tot dec. 2020 de kalveren bij het melkveebedrijf. (waar ik
10 jaar geleden ook werkte). Door de geboorte van Ryonie lukt dat niet meer
en doe ik alleen in het weekend nog de kalfjes op het melkveebedrijf. Bij mijn
vader heb ik nog een aantal kalveren voor mij zelf staan. Op de vraag of ik
de baan doe zoals ik 10 jaar geleden verwacht had is het antwoord: Nee en
Ja. Ik woon nog steeds in Nederland.
Wel heb ik in 2014 gekeken hoe het is in het buitenland. Ik ben nog altijd
werkzaam op een boerderij (dus in die zin wel boerin) en als alles gaat lukken, gaan wij in de toekomst het melkveebedrijf van Cornel zijn ouders over
nemen. En ik heb het super naar mijn zin als teamleider MPR.
Mijn hobby's: ik zit nog steeds in de organisatie van de kalverkeuring, maar
inmiddels als voorzitter. Daarnaast loop ik sinds een aantal jaren heel veel.
Nu is het helemaal leuk met Ryonie, Diesel en Diva.
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De Pollepel
Rendierstoofpotje met wortelgroente puree
Dankjewel Nadine!
Voor het doorgeven van de Pollepel.
Ik heb voor jullie een Noors recept. Waarom zullen jullie denken! Nou hierom
Nu zijn wij afgelopen zomer in Waskemeer komen wonen, maar is Waskemeer voor
mij, als voor mijn man Raymond, niet geheel onbekend terrein. Ik kom zelf van de
Kreilen waar mijn ouders altijd de mini camping hebben. En Raymond zijn Pake en
Beppe komen vanaf Waskemeer. Dit zegt jullie nog steeds niks met de link naar een
Noors recept. Maar 1 van mijn broers is uitgevlogen naar Noorwegen. Nu helaas met
de Covid kunnen wij niet naar ze toe, om zo toch een beetje het Noorse gevoel te
beleven. Wil ik dan ook dit heerlijke rendier stoofpotje met jullie delen, want het is
echt een aanrader!

Voor de stoofpot

- 1 kg rendiervlees of rundvlees
- 3 wortels
- 8 hele pimentkorrels of ½ kleine lepel piment
- 700ml runder- of wild bouillon
- 2 eet lepels bloem

Voor de puree

- 5 middelgrote aardappelen
- 3 wortels
- 3 eet lepels peterselie fijn gehakt

- 3 uien
- 2 laulierblaadjes
- 1 kleine lepel witte peper
- roden vruchten jam (vossenbes)

- 1 middelgrote raap of koolraap
- 40 gr boter
- zout en peper

Bereiding:

Snijd het vlees in blokjes van 2 cm, Rol ze door de bloem en vervolgens door de witte
peper. Verhit de helft van de boter in een stoofpan en bak de vleesblokjes in meerdere porties rondom bruin. Haal ze uit de pan als ze klaar zijn. Giet en beetje water in
de pan en roer alle aanzetsels los. Schenk de jus over het vlees.
Pel en snipper de uien, verhit de rest van de boter in de stoofpan en fruit de uien 8 tot
10 minuten. Schraap ondertussen de wortels en snijd in 3 cm lange stukken. Doe het
vlees terug in de pan en voeg de wortels de laurierblaadjes en de piment toe. Giet de
bouillon erover en breng aan de kook. Laat het vlees in 1.5 tot 2 uur zachtjes gaar
sudderen.
Bereid de puree, schil een half uur voordat de stoofschotel klaar is, de aardappelen,
de raap en de wortels. Snijd in blokjes en kook in 15/20 minuten in water gaar. Laat
de groenten uitlekken en pureer ze. Roer de boter en de peterselie door de pure en
breng op smaak met wat zout en peper.
Serveer de stoofpot met de groenten puree en de vossenbessen jam, of een andere
jam naar keuze.

Eet smakelijk,
Ik geef de Pollepel door aan Berber. Heel veel succes Berber met jou recept!

Amarins
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***Peuterspeelgroep
De Boefkes Waskemeer***
Gelukkig zijn ook de deuren van peuterspeelgroep De Boefkes weer geopend en
kunnen alle peuters weer lekker spelen
en ontdekken.
Op de groep staat het thema lente centraal. Het lokaal is dan ook aangekleed in
de sfeer van de lente.
Jonge dieren
Om de lente van dichtbij mee te maken
hebben de peuters een bezoek gebracht
aan buurman Bouma. Hij heeft lammetjes
en deze mochten de peuters aaien. Ook
heeft 1 van de ouders jonge kuikentjes
meegenomen.
Paaseitjes actie
Rond Pasen hebben alle peuters chocolade paaseitjes meegekregen die ze met
hun ouders hebben verkocht. Van de opbrengst is nieuw speelgoed gekocht: 2
loopfietsjes, een houten speelboerderij, een puzzel en potloden.
Komt uw peuter ook bij ons spelen?
Vanaf 2 jaar mag uw peuter al naar de peuterspeelgroep, om te spelen, spelenderwijs te leren en ‘vrienden voor het
leven te maken’. Wilt u meer informatie
over onze peuterspeelgroep of eens een
kijkje komen nemen? Dan kunt u contact
opnemen met pedagogisch medewerker
Anneke van de Bult, tel: 0516-423835.
Aanmelden peuter
Is uw peuter nog niet 2 jaar, maar u wilt uw
peuter wel naar de peuterspeelgroep laten
gaan? Meld uw peuter dan nu alvast aan!
Het inschrijfformulier kunt u opvragen door
een mail te sturen naar:
avandebult@scala-welzijn.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

