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Beste Dorpsgenoten,
Voor u ligt al weer het laatste nummer voor de zomer. In september pakken
we de draad weer op. In dit zomernummer vindt u weer een aantal leuke
artikelen over zaken die in en om ons dorp spelen.
De zomer staat weer voor de deur en daar krijgen we nu al een voorproefje
van met een paar zeer warme dagen. Hoewel het nu snel gaat met de versoepelingen van de coronamaatregelen zullen veel mensen nog kiezen voor
een vakantie in eigen land.
Als het dit weer blijft is dat best wel uit te
houden. Prettige vakantie en veel
leesplezier.
Jan van Bergen
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Juli :
3
Whisky proeverij verzorgd door Cees Prins opgave voor 26 juni
25
Privé feestje
Augustus:
6
Geen open café i.v.m. zomervakantie
20
Voetbalsportdag
20
Bewegen voor ouderen: Lopend voetbal
27
BBQ Buurtvereniging Fan Brêge oant Bocht
September:
2
Klaverjassen!!
3
Walking dinner i.p.v. open café
9
Klaverjassen
11
Ringsteken
16
Klaverjassen
23
Klaverjassen
29
50+ soos
30
Klaverjassen
Oktober:
1
Open café
7
Klaverjassen
10
Rooie Rinus & Pédaalemmer (zie verderop in Waskemare)
14
Klaverjassen
21
Klaverjassen
28
Klaverjassen
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.Status Corona
Wat zijn we blij, inmiddels zijn er al vele prikken gezet en worden
de regels wat versoepeld. We mogen steeds meer.
2.Opening Speelplek voor kinderen op 28 mei
Wat hebben we een geweldige opening van de speelplek gehad.
Veel kinderen kwamen samen met hun ouders, een kijkje nemen.
Door het lostrekken van de strik door kinderen werd de speelplek
geopend. Alle kinderen mochten een ballon oplaten. Uitslag verderop in de Waskemare.
De kids mochten nu de speelplek betreden, zo leuk om te zien
dat zoveel kids tegelijk hun kunnen vermaken op dit terrein.Tijdens het spelen was er tijd voor drinken, snoep, patat en
als afsluiting een ijsje. De vraag werd gesteld of de speelplek de
hele week vrij toegankelijk is en ja dat is het geval. Dus ouders,
groot ouders en kids maak lekker gebruik van de plek. Samen
even een wandeling richting het Sportpark ’t Ald leger.
3.Trappen en happen
Zaterdag 19 juni hebben we weer een geslaagde trappen en
happen gehad. Van jong tot oud, stellen, vrienden, alleenstaanden een heerlijk allround gezelschap deed hier aan mee. Fijn om
zo samen op pad te gaan. Dit keer werd het voorgerecht bij de
Mechanisatiebedrijf KOK genoten. Ook kregen we de kans om
een kijkje te nemen achter de schermen van dit super mooie bedrijf. Na een lekker stukje fietsen kregen we bij Camping de Ikeleane het hoofdgerecht. Leuk voor een ieder om hier eens een
kijkje te nemen. De familie Kiers heeft diverse nieuwe aanpassingen gedaan, waaronder een echt waterpretterrein. Het toetje
werd genoten in het dorpshuis.
4.Whisky proeverij
Op 3 juli zal Cees Prins jullie wegwijs maken in de whisky wereld. Hij zal op een leuke manier de whisky laten proeven. Geef je
nog snel op, maar in elk geval voor 26 juni.
5.Klaverjassen
Vanaf donderdag 2 september kunnen we eindelijk weer een
kaartje leggen met elkaar. Een ieder die kan klaverjassen, is vanaf 19.30 welkom in de Grutte Mar.
6.50+soos op 29 september
We willen weer gezellig samen een kopje koffie drinken met wat
lekkers nemen op de laatste woensdag van de maand. Daarnaast
doen we een activiteit. Een spel, spreker of muziek, alles is hier
mogelijk. Ben je 50 jaar of ouder, schuif vrijblijvend aan. Het begint om 14.00 uur en het is in de Grutte Mar (grote zaal) van het
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Dorpshuis.
7.Open terras
Als de lichtbak “open” aangeeft (aan de zijkant van het Dorpshuis), dan is het terras open en ben je van harte welkom!! Op verzoek kunnen we voor een groepje vrienden/ familie of sportvrienden etc. ook altijd extra open gaan. Doe dan even een belletje of
appje naar Janny.
8.Walking dinner
Yes 3 september gaan we weer gezellig wandelen, kletsen, kennis maken en eten. Geef je nu alvast, maar in elk geval voor 20
augustus op.
9.Open café
Op 1 oktober willen we het eerste open café weer gaan organiseren dus noteer dit in je agenda. Vanaf 18.00 uur ben je welkom
om van een verrassend 3-gangen menu te proeven.
10.Rooie Rinus en Pédaalemmer op Zondag 10 oktober
YES na 40 jaar komt dit super leuke duo weer op verziede in
Waskemeer. Wil je hier bij zijn, doe een appje naar Eric 0612348680 of Janny 0630776188.
11.Voor elk wat wils
Zo fijn, de reserveringen en boekingen komen eindelijk weer lekker op gang. Diverse barbecues staan gepland maar ook meerdere familiefeestjes zullen er in het Grutte Mar gevierd worden.
Schroom niet en vraag een vrijblijvende offerte aan.
12.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
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste Dorpsgenoten,
Normaliter zijn de competities medio juni afgelopen en maken de
teams zich op voor de zomerstop. Dit seizoen is dit echter anders want onze jeugdteams hebben in juni nog een langverwacht toetje gekregen! De dalende besmettingscijfers van het Corona virus
hebben ervoor gezorgd dat er versoepelingen doorgevoerd zijn. Deze versoepelingen hebben het mogelijk gemaakt dat de regio-cup voor onze jeugdteams doorgang kon vinden! Op de vier zaterdagen in juni komen onze
jeugdteams hierbij uit tegen nabijgelegen clubs. Hier hebben we natuurlijk
lange tijd naar uitgekeken, want wat hebben we het gemist. Het juichen na
een doelpunt met je medespelers, alles uit de kast halen om de drie punten
veilig te stellen, het geluid van de noppen van de voetbalschoenen op de
bestrating en uiteraard met je vrienden/vriendinnen een wedstrijd spelen om
het ‘echie’. We zijn blij dat onze jeugdteams op deze manier toch de mogelijkheid krijgen om het voetbalseizoen 2020/2021 in stijl af te sluiten!
Na het weekend van 26 juni zal dan toch echt de zomerstop ingaan. Dit betekent echter niet dat we als verenging stil zitten. Zo zullen de materialen
weer op orde gebracht worden en staan inmiddels de eerste klusdagen op
de planning. Tijdens deze klusdagen zal o.a. gewerkt worden aan het tweede veld. We hopen dan ook dat dit veld rond het begin van het nieuwe seizoen bespeelbaar zal zijn. Om ook tijdens de zomer op de hoogte te blijven
van het reilen en zeilen van onze verenging verwijzen we u graag naar onze
website en social media kanalen!
In deze editie van de Waskemare vindt u een kort verslag van de onderlinge
toernooien, een terugblik op de nationale voetbaldag en tot slot een uitgebreide rapportage van het examen van onze jongste voetbaltelgen; de kabouters.
Onderlinge toernooien voor jeugdteams
Als voorbereiding op de regiocup hebben onze jeugdteams in de weekenden
van 22 en 29 mei een onderling toernooi gespeeld op ons sportpark. Op die
manier konden de spelers wedstrijdritme opdoen zodat de teams
goed beslagen ten ijs zouden komen. Onder stralende omstandigheden konden de teams enkele
potjes voetballen. Op beide dagen
waren er louter lachende gezichten te zien en waren de spelers blij
dat het echte werk eindelijk zou
beginnen! We kunnen dan ook
spreken van een goede voorberei-
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ding, en onder het motto een “een goede voorbereiding is het halve werk”
belooft dit veel goeds voor de wedstrijden in de regiocup!
Nationale voetbaldag een groot succes
Tijdens het openingsweekend van het Europees Kampioenschap heeft op 12
juni de allereerste landelijke nationale voetbaldag plaatsgevonden. Dit festijn
is een initiatief van de KNVB waarmee de voetbalbond op een feestelijke
manier het voetbal wil promoten. Bij ruim 550 voetbalverenigingen stonden
er activiteiten gepland en ook
op sportpark ’t Ald Leger was
van alles te beleven!

De weersgoden waren ons
goed gezind, want onder stralende omstandigheden konden de deelnemers zich uitleven tijdens de activiteiten.
Van 12:30 tot 14:00 was het
de beurt aan de jeugd t/m 12
jaar waarna de jeugd van 13
t/m 17 jaar om 14:00 het stokje overnam. Verspreid over
de dag zijn er bijna 70 deelnemers actief geweest op ons sportpark, wat natuurlijk een fantastische opkomst is. De deelnemers konden zich vermaken met meerdere activiteiten.
Zo stond er een stormbaan van 14 meter op het hoofdveld waarmee de deelnemers hun krachten konden meten met anderen in een onderling duel.
Daarnaast was er een opblaasbaar dartbord waarmee voetbaldarts gespeeld
werd. Doel van dit spel was natuurlijk om de hoogste score te behalen. Á la
Michel van Gerwen namen de deelnemers het dartbord onder vuur met uiteraard de intentie om zo vaak mogelijk de ‘triple 20’ of de ‘bulls-eye’ te raken.
Ook bij het gatendoek was het de bedoeling om zoveel mogelijk punten te
scoren door de bal door het doek te schieten. De overige activiteiten bestonden uit een wedstrijdveld waar een onderlinge partij werd gespeeld en een
springkussen, waarbij zowel jong als oud zich optimaal heeft weten te vermaken. Na afloop van de activiteiten konden de deelnemers weer op krachten komen en de voetbalmiddag nabespreken onder het genot van ranja,
snoep en ijsjes.
Al met al kijken we als vereniging terug op een zeer geslaagde voetbalmiddag. Bij deze willen we alle deelnemers een welverdiende pluim geven voor
hun enthousiaste deelname! Daarnaast willen we bij deze alle vrijwilligers die
hun steentje hebben bijgedragen hartelijk bedanken voor hun inbreng.
Kabouters met vlag en wimpel geslaagd voor diploma
Sinds het begin van dit seizoen is er elke vrijdagmiddag fanatiek getraind
door de kabouters. Gedurende het seizoen is de selectie steeds verder uit-
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gebreid en inmiddels bestaat deze uit 16 super fitte en enthousiaste jongens
en meisjes. Onder begeleiding van coaches Kim Groot, Mirthe de Vegt, Sinne Jonkman en Joost van Burgsteden hebben de kabouters tijdens de trainingen hard gewerkt aan hun kabouterskills. De kabouters hebben hierbij
stuk voor stuk een uitstekende ontwikkeling meegemaakt en zijn zowel letterlijk als figuurlijk ontzettend gegroeid. Op vrijdag 4 juni stond het slotstuk van
het seizoen op de planning. Toen stond namelijk het officiële vv Waskemeer
kabouterexamen op het programma. Dit examen van uur bestond uit een
parcours op het hoofdveld waarin alle elementen van de afgelopen trainingen
aan bod kwamen. Aan de kabouters de taak om te laten zien wat ze in hun
mars hadden, met als ultieme beloning het officiële vv Waskemeer kabouterdiploma en een heuse medaille.
Met stalen zenuwen begonnen de kabouters vol vertrouwen aan de training.
Het bleek al snel dat iedereen in uitmuntende vorm verkeerde en alle oefeningen werden dan ook stuk voor stuk afgevinkt. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de coaches er snel uit waren en dat het eindoordeel eenduidig was: alle kabouters zijn overtuigend geslaagd voor hun kabouterexamen!
Uit handen van de trainers ontvingen alle 16 kabouters hun officiële kabouterdiploma inclusief de bijbehorende kaboutermedaille. Na afloop stond er
ranja, snoep en ijsjes klaar voor de kabouters om op krachten te komen. Met
de zon hoog aan de hemel konden spelers daarmee terugblikken op een geslaagde training.
Het afgelopen seizoen is duidelijk geworden dat de kabouteracademie van
onze vereniging weer een nieuwe talentvolle lichting rijker is, wat natuurlijk
veel goeds belooft voor de toekomst! Nu is de zomerstop aangebroken voor
de kabouters en kunnen ze bijna gaan genieten van een welverdiende vakantie. Medio augustus zal een nieuwe trainingsreeks gaan beginnen; t.z.t.
zal hierover nadere informatie volgen. Bij deze willen we alle kabouters bedanken voor hun enthousiasme en graag zien we iedereen weer fris en fruitig
terug op de eerste training.
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Juf Janneke
In de meivakantie is juf Janneke geveld door het
coronavirus. Het herstel gaat helaas niet zo vlot als
gehoopt. De bezetting kunnen we gelukkig nog steeds
intern oplossen zodat uw kind een bekend gezicht voor
de groep heeft!
We hopen dat ze snel weer de oude wordt en dat we
haar weer snel op school zien!
Komend schooljaar
De voorbereidingen voor het komende schooljaar zijn in
volle gang. Half juni staat er een MR vergadering gepland, waarin
de verschillende stukken besproken zullen worden. Daarna zal
ik de desbetreffende informatie zo snel mogelijk met u delen.
Avond4daagse
Helaas gaat ook dit jaar de Avond4daagse niet op de
normale manier door. Maar… de landelijke organisatie
heeft er iets op bedacht! Net als vorig jaar is er dit jaar
een Home-Edition, je loopt zelf (of samen met een
vriendje/vriendinnetje) toch vier keer en kunt hiermee
alsnog de felbegeerde medaille verdienen. Het hoeft niet perse op de
avonden, je hebt dus meer tijd om het in te plannen, maar het is en blijft wel
een leuke uitdaging!
Voor meer informatie en inschrijven, ga naar de website:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
NL-doet
Afgelopen weekend hebben een aantal ouders het schoolplein onder handen
genomen.
Er werd gesnoeid, onkruid gewied, noem maar op! Het schoolplein en
rondom de school ziet er weer tiptop uit!
Rik, Renso, Jan Meindert, Jeroen, Willem, Henk, Alisa, Aukje, Mark, Johan,
Rolf, Gerbert, Symen, Geert, Pieter, Wolter en Bjorn BEDANKT voor jullie
inzet. Het resultaat is prachtig geworden!
Ook hebben een aantal leerlingen keihard meegeholpen; BEDANKT
TOPPERS!
Wilt u volgende keer ook meehelpen aan klusjes rondom de school? Meld je
dan aan bij Rik Obdam of Renso Jagt.
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**Zin om te fietsen?
Oudere testfietsers gezocht voor 9 nieuwe routes**
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke programma Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot
je 100ste. Vorig jaar werden er al 23 van deze routes gemaakt, nu zijn er 9
nieuwe.
De Fietsersbond zoekt oudere fietsers die de route willen fietsen en hun mening willen geven over de route.
De 9 nieuwe:










Drogeham 30 km of 17 km
Gerkesklooster 30 km of 21 km
Feanwâlden 25 km
Oentsjerk Wyns 17 km
Gorredijk 30 km
Appelscha 22km
Warns 25 km
Ameland 18 km
Vlieland 13,5

Wilt u een van de routes testen stuur dan een mailtje naar
fietsschool@fietsersbond.nl. Vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt de route en daarbij een link naar een beoordelingsformulier over de route.
Doortraproutes worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROF) en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.
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**Lijkt het je leuk om je tijd en talent in te
zetten voor een ander of de samenleving?
Dan is vrijwilligerswerk wat voor jou! **
Plek voor Talent, onderdeel van de welzijnsorganisatie
Scala Welzijn, brengt vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk bij elkaar. Plek voor Talent ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Je kunt bij vrijwilligerswerk denken aan eenmalig, structureel, kortdurend of
langdurend vrijwilligerswerk. Je kunt kiezen voor iets met mensen, maar ook
in de natuur, op cultureel gebied, op technisch gebied en in de sport zijn er
vele mogelijkheden.
Ook in Waskemeer zijn we actief. Op het moment hebben we 17 vacatures
open staan die vanuit Waskemeer gedaan kunnen worden. In en om Waskemeer kun je vrijwilligerswerk doen bij verenigingen en organisaties op bijv.
het gebied van sport of maatschappelijk belang.
In een gesprek met één van onze medewerkers bespreken we graag jouw
talenten en mogelijkheden. Ook kun je op de website
www.plekvoortalent.nl alle vrijwilligersvacatures uit de gemeente Ooststellingwerf vinden. Is je interesse gewekt? Plek voor Talent maakt graag kennis
met je. Ook zoeken we met je mee naar andere mogelijkheden dan de genoemde vacatures op onze website.
Heeft je organisatie nog geen vacatures op onze website staan? Neem dan
contact met ons op. We zoeken graag met jullie mee naar vrijwilligers.
Je kunt telefonisch of per mail een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.
Plek voor Talent
Moskampweg 3-5, 8431GB Oosterwolde
Telefoon: 0516-567220
E-mail: plekvoortalent@scala-welzijn.nl
Website: www.plekvoortalent.nl

@plekvoortalent
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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

Afvalkalender Waskemeer Juli 2021

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

Datum
13,27
13,27
13,27

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

16 juli
22 juli

Bak
grijs
grijs
grijs

Datum
6, 20
7, 21
6, 20

Bak
groen
groen
groen

Afvalkalender Waskemeer Augustus 2021

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

Datum
10, 24
10 ,24
10, 24

Bak
grijs
grijs
grijs

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

13 augustus
19 augustus

Datum
3,17,31
4,18
3,17,31

Bak
groen
groen
groen

Afvalkalender Waskemeer September 2021

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

Datum
7, 21
7, 21
7, 21

Bak
grijs
grijs
grijs

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

10 september
16 september

Datum
14,28
1,15,29
14,28

Bak
groen
groen
groen
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***Whisky proeverij o.l.v. Cees Prins***
3 juli in het Dorpshuis ’t Ald leger
Aanvang 19.00 uur, kosten € 25,- pp
Opgave voor 27 juni
(dorpshuiswaskemeer@gmail.com
of via Janny 06-30776188)
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Puzzel Juni :
Hersenkraker de uitslag.
Hallo Puzzellaars,
In de vorige Waskemare stond onderstaande puzzel deze was best lastig
he?! Hieronder vind je de antwoorden.
Deze x waren er meerdere inzendingen Super leuk!!
Van de inzendingen delen meerdere mensen dezelfde plaats maar er is wel
1 winnaar uitgekomen! Dat is geworden Fam. G. van Dijk Gefeliciteerd met
de 2e overwinning.
In het September nummer beginnen we weer met een nieuwe puzzel en
hopelijk krijgen we dan weer zoveel inzendingen of meer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

ziek bed rag
ar rest/men eren
olie bol eet
klem toon adder
oer woud ezel
heer oom zegger
ijs meester knecht
hak bijl eggen
huis werk tuig
munt stuk goed
spaar pot sierlijk
af spraak gebrek
gaten plant kunde
heen reis biljet
rust plaats gebrek

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

loop graaf schap
per vers ieren
regel maat regel
geld wolf ram
heel al hier
rot streek roman
piano boek houder
rug zak mes
boter ham/melk ster
ja wel lustig
land huiskamer
pon ton del
letter slot bewoner
kruis bes list
bas alt aar

De scorelijst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fam. G. van Dijk
Neeltje Royinga / Fokje de Boer
Patricia / Cobie van Mourik/ Bea van Houten
Tineke van der Vaart + collega’s
Anneke Stoker
Johannes & Martha / Fam. Tabak
Annie Bouma

28 punten
26 punten
24 punten
23 punten
22 punten
21 punten
13 punten

27

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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***Opening van de speeltuin bij het
Dorpshuis ‘t Alt Leger .***
Vrijdagmiddag 28 mei, een zonnige dag en een drukte met (meestal) moeders met kinderen in afwachting van.
Het is zover de officiële opening van de speelplaats bij t dorpshuis!
Alle kinderen mogen een ballon met een naamkaartje eraan, ophalen bij Jannie.
Het is intussen al iets over zessen als t gaat gebeuren. De ballonnen mogen
los, de eersten vliegen al, daar gaan ze. Een paar kinderen mogen het lintje
lostrekken en dan kan de hele meute naar binnen om te spelen.
De toestellen worden goed uitgeprobeerd, glijbaan, wipkip, klimhek, picknicktafel en alles veilig met een hek er om heen.
Een mooie aanwinst voor de jeugd in Waskemeer.
We hopen dat de jeugd er veel plezier kan beleven. Het terrein is gewoon
toegankelijk voor iedereen.
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**It giet oan!**
Het is rond! Wijnjewoude krijgt weer een supermarkt! Een mooie, volwaardige supermarkt in een ruim pand met zeer enthousiaste ondernemers die er
zin in hebben. Dit zijn Andrea en Joël Basta
Bijna drie jaar geleden sloten de deuren, maar in september gaan ze weer
open.
Waarom nam dit zoveel tijd? Omdat een nieuwe supermarkt neerzetten veel
voorbereidingen en onderhandelingen vraagt. En omdat zorgvuldigheid nu
eenmaal tijd kost.
De handtekeningen worden gezet en de vlag kan uit.
In verschillende kranten en op de website van Wijnjewoude wordt er natuurlijk volop aandacht aan gegeven.
De verbouwing van het pand kan nu beginnen!
Het centrum van Wijnjewoude zal weer bruisen van activiteit. Er zal getimmerd, opgebouwd en ingericht worden. Dat vraagt nog veel werk en inzet,
want het pand is op dit moment nog helemaal leeg.
We vragen u vast nog om wat hulp en ondersteuning, want wat is er mooier
om met elkaar de supermarkt prachtig neer te zetten?
Hoe en wat? U hoort het zo gauw bekend is waar behoefte aan is.

Binnenkort kunt u meer nieuws verwachten zoals een film waarin u kennis
maakt met de nieuwe ondernemers, Andrea en Joël Basta. De flyer die binnen enkel weken verspreid wordt, krijgt u een indruk hoe de supermarkt eruit
zal zien.
Lees ook vooral het juli-nummer van De Bân met het laatste nieuws over de
voortgang van verbouwing, inrichten en opstarten.
Onze slogan blijft natuurlijk: 'Alles
wat uw dorp u biedt, koopt men
elders niet'.
We hopen dat dit straks geldt voor al
onze dagelijkse boodschappen dat
we die vanaf september kunnen
doen in onze prachtig ingerichte,
nieuwe Supermarkt.
We laten snel weer van ons horen…
Namens werkgroep supermarkt,
Marianne Hulsbergen
(foto)
v.l.n.r. Dhr. Erik Brosius van Boon, Joël en Andrea Basta en Arie van Dijk
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***De uitslag van de ballonnenwedstrijd:***
Het verst gekomen is de ballon van Matthijs van Holland, deze werd gevonden in Lunteren
Goedemorgen, Vanmorgen gevonden. Met vriendelijke groet, Johan Versteeg Molenweg 12 6741 KL Lunteren Tel : 06-57607553
De ballon van Lianne Holman werd in Duitsland gevonden
Hallo,
The balloon is found in germany, Brochtruperstrasse/
Sprickefeld, 48432 Rheine
De derde ballon is in Coevorden gevonden. Dit was ballon nummer 11, afzender onbekend.
Wij hebben een ballon gevonden aan de Bawina Heemstralaan in Coevorden.
Op het kaartje staat nummer 07. Groeten Luuk en Jesse
Redder

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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***3 september Walking Dinner***
Lekker eten, gezelligheid, beetje beweging wie
wil dit nu niet?!
In september willen we weer de walking dinner houden.
De route is nog niet uitgestippeld maar zeker te weten dat er weer leuke
adresjes worden gevonden. Nog even een korte uitleg over hoe en wat:
Een Walking Dinner is modern, origineel en sociaal. Een diner zonder
vaste plaatsen, met
meerdere gangen gevuld met meerdere kleine gerechten. Een van de
grootste voordelen van deze manier van dineren is dat je tijdens een Walking Dinner meer mensen spreekt dan bij een traditioneel diner. Dus doe
mee en kom van de bank af, ga gezellig wandelend met elkaar een vorkje
prikken.
De afstand is ongeveer 5 km en vind plaats in en rondom Waskemeer,
hierdoor kan een ieder jong/oud/sportief/onsportief deelnemen. Evt. kunnen we een rolstoel en duwer regelen.
Vertrekplaats: Dorpshuis ’t Âld Leger tussen 18.00 uur – 18.30 uur.

Kosten zijn: € 17,50, dit is incl. eten en twee drankjes.
Opgave kan voor 24 augustus bij Janny van der Veen,
Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com
Whatsapp of bellen: 06-30776188
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger
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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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Juni 2021

Schoolnieuws

100-jarig bestaan OBS de Trede!
Zaterdag 16 oktober willen wij het 100-jarig bestaan van de school vieren!

Zet u het alvast in uw agenda? Wij willen er een gezellige middag van maken! Komt u ook?
(Wij gaan ervan uit, gezien de huidige ontwikkelingen omtrent Corona, dat
we in oktober weer samen mogen komen. Mocht het tegen die tijd toch in
aangepaste vorm plaats moeten vinden, dan informeren wij u tijdig.)

Op de website van onze school vindt u meer informatie.
www.obsdetrede.nl
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring
in Oosterwolde
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische
redenen moet worden gekeurd.
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde.
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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**Vrijstaat de Stellingen ontvangt bijdrage
Rabobank voor het Stellingenpad**
Vrijstaat de Stellingen is een stichting die activiteiten organiseert om de Stellingwerven op de kaart te zetten.
De stichting krijgt ondersteuning van vier gemeenten en de enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers zijn betrokken bij de organisatie van verschillende
activiteiten.
Een project is opgestart om een lange- afstand-wandelroute door de Stellingwerven uit te zetten. De route sluit deels aan op bestaande gemarkeerde
wandelpaden en kent een aantal nieuwe trajecten. Voor het opzetten van de
route en het maken en vormgeven van een wandelrouteboek heeft Vrijstaat
de Stellingen in 2019 een bijdrage van € 2500,- aangevraagd bij het Stimuleringsfonds van Rabobank. De aanvraag is toegekend. Omdat voltooiing van
de route nadert en het wandelboek gedrukt gaat worden, wordt het bedrag
nu beschikbaar gesteld.
Rob Lijzenga, directeur MKB van Rabobank Friesland: ‘Niet alleen inwoners
uit de regio zullen genieten van het Stellingenpad, het zal ook wandeltoeristen naar de regio trekken. En dat is een mooie impuls voor de ondernemers
in de regio. De route zal toeristen trekken die hier ook willen overnachten,
eten en galeries en winkels gaan bezoeken. Reden waarom Rabobank de
organisatie met een financiële bijdrage ondersteunt.
Marian Nesse, bestuurder bij Vrijstaat de Stellingen: ‘We verwachten dat het
pad en routeboek begin 2022 gereed zijn. We gaan daar zeker aandacht aan
schenken. We hopen dat niet alleen toeristen, maar juist ook de Stellingwervers de route door hun eigen regio gaan lopen. Er zijn nog veel pareltjes in
deze regio die het verdienen ontdekt te worden’.
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**We want you!
Vakantiespel zoekt leiding!**
Appelscha - Ben of ken jij iemand tussen de 17
en 27 jaar? Lijkt het je leuk leiding te geven aan
een groep kinderen? En ben jij deze zomer voor
een week beschikbaar? Dan is Stichting Vakantiespel op zoek naar jou!
Het is natuurlijk afwachten wat er mogelijk is in deze Coronatijden.
Toch is Stichting Vakantiespel zich al druk aan het voorbereiden op de Vakantiespelweken in 2021. Zonder leiding geen spelweek en de stichting is
daarom al druk op zoek naar jongeren die een week lang zich willen inzetten.
Dit om kinderen uit de groepen 5 t/m 8 uit de gemeente Ooststellingwerf een
mooie Spelweek te bezorgen. Voor elke week zijn er zo’n 25 tot 35 jongeren
nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende toezicht is en de kinderen voldoende aandacht krijgen.
We gaan proberen zo veel mogelijk van het ‘echte spelweekgevoel’ te realiseren binnen de dan geldende maatregelen. Gewoonlijk barst het een week
lang van de activiteiten voor kinderen in de bossen van Appelscha; er worden hutten gebouwd, grote bosspelen gespeeld, luidkeels gezongen en naar
toneel gekeken.
De jongeren geven niet alleen leiding aan een groep kinderen in de week
zelf, in het weekend vooraf bedenken ze zelf met elkaar hoe de week vormgegeven moet worden. Een thema vormt de rode draad van de week. Dit
komt terug in een kamplied, toneel en in de verschillende spelen die worden
gespeeld.
Ook voor de leiding zelf wordt goed gezorgd. Ook weer afhankelijk van de
Coronamaatregelen op dat moment wordt er gezorgd voor een dagelijkse
gezonde maaltijd, een slaapplek en ondersteuning door hoofdleiding en het
bestuur van de Stichting.
Dit jaar vinden de Vakantiespelweken voor de
kinderen plaats van 12 t/m 16 juli en
19 t/m 23 juli.
Leiding en kinderen kunnen zich opgeven
via www.vakantiespel.nl.
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In oktober 1981 namen Pé en Rinus hun eerste elpee
“Op Verziede in Waskemeer” op in de Telesound Studio
te Waskemeer.
Na exact 40 jaar komt dit duo weer

“Op Verziede in Waskemeer”
Zondag 10 oktober
Dorpshuis ‘t Ald Leger, Leidijk 42C Waskemeer
15.00 uur, welkom vanaf 14.00 uur
Wil je bij dit onvergetelijke optreden aanwezig zijn stuur een appje naar
Janny 06-307776188 of Eric 06-12348680.
Of een email naar dorpshuiswaskemeer@gmail.com
met je naam en aantal kaarten.
Kosten € 30,- (incl. 5 consumpties)
Toegang 25+ en vol=vol
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Zomervakantie
Huisartsenpraktijk Bakkeveen is gesloten van
Maandag 12 Juli t/m vrijdag 30 juli 2021
Houd rekening met uw medicatievoorraad.
Herhaalmedicatie graag voor 25 juni bestellen.
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
Een fijne zomervakantie gewenst,
Huisartsenpraktijk Bakkeveen
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De Pollepel
Vegetarische barbecue burgers
Ingrediënten:
•
200 gr kikkererwten
•
1 rode ui
•
2 teentjes knoflook
•
1 eetlepel barbecuesaus
•
3 eetlepels bloem
•
0.5 theelepel komijnpoeder
•
0.5 theelepel gerookt paprikapoeder
•
snuf chilipoeder
•
snuf peper en zout
•
2 hamburger broodjes
•
Barbecuesaus

* wortel
* sla
* tomaat
Komkommersalade
* 100 gr Griekse yoghurt
* 1 eetlepel mayonaise
* 1 eetlepel citroensap
* 0.25 komkommer
* 1 eetlepel bieslook
* 0.5 theelepel knoflookpoeder

Bereiding:

Spoel de kikkererwten af en laat uitlekken. Snijd de ui en knoflook fijn. Verhit
een pan op het vuur met wat olie en bak hierin de knoflook en ui circa 5 minuten totdat ze goudbruin zijn.

Doe de kikkererwten in een kom en gebruik een vork om deze te prakken. Dit
kan eventueel ook in een blender of met een staafmixer. Ze hoeven niet helemaal fijn te zijn maar er mogen best nog wat grove stukken in zitten. Doe
nu de gebakken knoflook en ui bij de kikkererwten samen met de barbecuesaus, de bloem, komijnpoeder, gerookt paprikapoeder, chilipoeder, peper en
zout. Meng dit tot een samenhangend geheel en zet aan de kant.
Maak nu de komkommersalade. Snijd hiervoor de komkommer heel dun of
gebruik een mandoline/kaasschaaf om dunne plakjes te snijden. Snijd de
bieslook fijn. Meng in een kom de yoghurt met de mayonaise, citroensap,
komkommer, bieslook, knoflookpoeder en een snuf zout.

Vorm 2 burgers van het kikkererwten mengsel en bak deze in een pan met
olie of boter aan beide kanten bruin. Zet het vuur laag en laat circa 10 minuten op het vuur staan om de binnenkant te garen. Draai regelmatig om. Je
kunt ze ook op de BBQ bakken, smeer ze dan goed in met olie en let op dat
ze niet te donker worden tijdens het bakken.
Snijd de broodjes doormidden en besmeer met wat barbecuesaus, beleg met
de burger, de komkommersalade, wat sla, plakjes tomaat en wortel.
Eet Smakelijk!!
Annika de Jong
(Helaas hebben we de laatste pollepel niet binnen gekregen, dus bijdeze
beginnen we op nieuw.) Ik geef de pollepel door aan Kees Kalis
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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

