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Beste Dorpsgenoten,
September, t begin van ons nieuwe Waskemare seizoen. De zomer is voorbij voor zover deze er was dit jaar. We hebben t wel wat moeten trotseren
met al die regenbuien.
Mijn zomer was ook niet direct goed te noemen, ik kreeg een naar bericht
dat ik ongeneeslijk ziek ben. Het is niet te begrijpen hoe zoiets binnenkomt.
Ik doe m’n best samen met m’n familie en,… de chemo. En het gaat goed !
Zo hoop ik nog wat mee te mogen doen.
Dit betekent echter wel dat er aan mijn Waskemare aandeel een eind komt
en wij als redactie toch hopen op redactionele uitbreiding. Op
deze manier gaan we vastlopen en dat kan betekenen dat er
geen blad meer uitkomt.
Dat gaat toch niet gebeuren hopelijk.
Wieowie meld zich aan voor ons dorp en dorpskrant??
Alie Hulleman
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Eind September:
29
30

50+ soos
Klaverjassen

Oktober:
1
2
3
7
8
10
11
12
14
15
21
28
30

Open café
Privé feest
Privé feest
Klaverjassen
Volleybalwedstrijd Dames
Rooie Rinus & Pé
DES bestuursvergadering
Overleg Dorpshuisbestuur
Klaverjassen
Volleybalwedstrijd Meisjes & Dames
Klaverjassen
Klaverjassen
Privé feest

November:
4
5
6
8
11
12
14
18
19
20
25
27

Klaverjassen
Open café / Volleybalwedstrijd Meisjes & Dames
Privé feest
DES bestuursvergadering
Klaverjassen
Pubquiz
Privé feest
Klaverjassen
Volleybalwedstrijd Meisjes & Dames
Optie Novemberfest
Klaverjassen
Privé feest

2022
28 januari
21 mei

Walking dinner
Reünie Basisschool de Paadwizer
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Status Corona
Nog niet alles is toegestaan, maar in het dorpshuis
zijn we al weer aardig op dreef. Meerdere nieuwe boekingen zijn gemaakt voor
familiefeestjes, toneel, DES, volleybal, Novemberfest, etc.
De 1,5 meter is soms moeilijk beheersbaar als de gezelligheid toeneemt. Maar
gelukkig hebben we geen rare toestanden meegemaakt.
Uitnodiging Vrijwilligersavond op 19 oktober
Een hele mooie spreuk: Vrijwilligers krijgen bij het dorpshuis niet betaald, niet
omdat ze waardeloos zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn!! Zonder vrijwilligers is er geen Dorpshuis! Ze zijn meer als waardevol!. Na een lange onderbreking begint alles weer op gang te komen. En wordt er weer hulp van de
vrijwilligers gevraagd. Graag willen we met de vrijwilligers brainstormen hoe zij
de toekomst zien en of ze leuke ideeën of kritiek hebben. Wat kan er beter,
wat gaat er goed etc. allemaal vragen. Daarnaast willen we ook gewoon
gezellig een hapje en drankje nuttigen. Elke vrijwilliger (en dat zijn er meer dan
40!) is daarom van harte uitgenodigd om op 19 oktober binnen te lopen en
gezellig aan te schuiven om 19.30 uur. Ook mensen die nog geen vrijwilliger
zijn van het dorpshuis, die graag 1 of 2x per jaar iets willen doen voor een
ander zijn van harte hiervoor uitgenodigd.
Klaverjassen
Vanaf begin september kunnen de klaverjassers weer een kaartje leggen. Wat
fijn om elkaar na een hele lange tijd weer te zien. Want deze avonden zijn niet
alleen om te kaarten maar ook om gezellig even te kletsen over koetjes en
kalfjes. Jammer dat we in de afgelopen periode afscheid moesten nemen van
diverse trouwe leden. Ze worden gemist. Net als de kaarters die een stapje
terug moeten doen. Erg jammer!!
Neemt niet weg dat er voor een ieder volop plek is om gezellig aan te schuiven. Dus een ieder die kan klaverjassen (of het wil leren), is elke donderdag
vanaf 19.30 welkom in de Grutte Mar in ’t Ald leger.
50+soos op 29 september
Graag willen we met de 50+ ers weer gezellig samen komen om gewoon een
kopje koffie te drinken, even bij te kletsen. Samen ideeën bedenken voor activiteiten. Een spel, spreker of muziek, alles is hier mogelijk. Dus 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 Dorpshuis.
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.
Walking dinner
Yes 3 september hebben we weer een leuke walking dinner mogen organiseren. Dit x genoten 45 deelnemers van het voorgerecht bij Garage Jonkman,
het hoofdgerecht werd genuttigd bij Johan&Trynke Stuiver, hier kon je je terug
in de tijd wanen bij de wandeling in hun schitterende tuin. Het oude huisje was
open voor bezichtiging. Het toetje werd genoten bij Kor&Thea Wiersma, ook zij
hebben een prachtige tuin waar je al wandelend en smikkelend van het boerenijsje kon genieten. In het dorpshuis was vooraf een lekkere amuse en naderhand nog een afsluitend hapje. Het was weer een zeer geslaagde avond
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

waar we nogmaals de gastgezinnen hartelijk voor danken. Zo’n super ont
vangst met heerlijkheden!!
Ringsteken
Het kan jullie niet zijn ontgaan, 11 september reden er weer vele tractors met
vrolijk gekostumeerde berijders in Waskemeer rond. Wat een super mooi initiatief van Theo de Jong en Willem van der Wal, die samen met vele vrijwilligers
dit evenement ook dit jaar weer prima hebben geregeld. Een top dag.
Schoonmaakster/er
Jullie lezen het goed, de vacature van schoonmaker staat nog steeds open. Is
het wat voor jou om tegen vergoeding (samen met een ander of alleen) wekelijks op maandag het dorpshuis schoon te maken. Het is niet meer dan 4 uur
tjes per week. Dus heb je nog een paar uurtjes over voor de gebruikers van
het dorpshuis, doe een belletje naar Janny.
Sporten: Zumba, volley-en voetbal, en muziekvereniging Excelsior
Al deze sporten zijn weer begonnen, wat fijn dat een ieder zijn favoriete sport
na zo’n lange tijd weer mag beoefenen. Ook Excelsior is weer begonnen met
gezamenlijk muziek maken. Bij alle verenigingen zijn ze blij met nieuwe leden,
stap vrijblijvend binnen.
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. Voor de organisatie is het fijn om vooraf te weten
hoeveel eters er komen. Dus graag even een appje of belletje naar Janny.
Rinus en Pé op Zondag 10 oktober
YES na 40 jaar komt dit super leuke duo weer op verziede in Waskemeer.
Inmiddels zijn alle kaarten verkocht en kijken we uit naar het optreden.
Toneel
Vanaf begin september is de toneelvereniging ook weer los met oefenen. We
hopen dat we in 2022 eindelijk weer van hun creatieve inbreng te kunnen ge
nieten!
Reanimatie herhalingscursus
Ook dit jaar heeft Wietze Jan Beijert het organiseren van de herhalingscursus
Reanimatie weer op zich genomen. Een waardevol gegeven voor het dorp,
want je weet nooit of jij of je buurtjes hier aanspraak op moeten maken. Het
kan een levensreddend actie zijn van deze vrijwilligers die deze cursus jaarlijks volgen. Toppers vooral Wietze Jan.
Voor elk wat wils
Zo fijn, de reserveringen en boekingen gaan lekker. Diverse barbecues hebben inmiddels plaats gevonden daarnaast staan er meerdere familiefeestjes
voor het Grutte Mar gepland. Lekker makkelijk, thuis geen drukte. Geef het
lekker uit handen, dit kan op vele verschillende manieren. Schroom niet en
neem vrijblijvend contact op met Janny.
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

9

10

***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste Dorpsgenoten,
De maand september is aangebroken en de zomer van 2021 zit
er op het moment van schrijven bijna op. Dit betekent dat de zomerstop inmiddels al weer een maand
achter de rug is en dat de teams weer volop in training zijn. Op 20 augustus hebben we samen met
alle jeugdspelers het seizoen feestelijk geopend,
maar daarover later meer. Dit betekent dat het
doordeweeks weer een drukte van belang is op
ons sportpark! Ook op de zaterdagen is er weer
volop actie aangezien de competities weer gestart
zijn. Dit was in juni ook al het geval aangezien onze jeugdteams toen hebben deelgenomen aan de
regiocup van de KNVB. Op die manier konden onze jeugdteams voor het eerst in ruim een half jaar
weer wedstrijden voetballen! Ook hierover later
meer. De regiocup kon onder de geldende regels
echter niet voor de seniorenteams plaatsvinden en
daarnaast was publiek niet welkom. Gelukkig geldt
voor de aankomende wedstrijden dat zowel jong
als oud in actie mag komen en daarnaast dat publiek weer welkom is. We duimen er met z’n allen voor dat dit gedurende het
gehele seizoen zo zal blijven.
Ondanks de zomerstop hebben we als vereniging zeker niet stilgezeten. Zo
is er gedurende de zomerstop gewerkt aan de realisatie van de uitbreiding
van het trainingsveld en het tweede wedstrijdveld. Inmiddels zijn de lichtmasten geplaatst op het trainingsveld en is de grasmat ingewijd met het
plaatsvinden van de eerste trainingen! Ook de eerste wedstrijd op het tweede wedstrijdveld is aanstaande en zal uiteraard met de nodige festiviteiten
ingeluid worden. Dit is een fantastische mijlpaal waar we als vereniging lang
voor gestreden hebben. Tijdens dit seizoen gaan we hier de vruchten van
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plukken aangezien de trainingen en
wedstrijden nu beter verspreid kunnen worden. Onderstaand een impressie van ons complex.
KNVB regiocup
In juni hebben onze jeugdteams hun
opwachting gemaakt in de regiocup
van de KNVB. Dit initiatief van de
landelijke voetbalbond bestond uit
een regionale competitie voor de
jeugd die op vier zaterdagen gespeeld werd. Door de teams werd
hier reikhalzend naar uitgekeken,
want sinds oktober vorig jaar hebben de competities stilgelegen en konden
de spelers alleen trainen. Vanaf minuut 1 voelde alles weer als vanouds en
waren er louter blije en enthousiaste gezichten te zien zowel op als naast het
veld. 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 alsnog de kans hebben gekregen om
het seizoen op een passende manier af te sluiten alvorens de spelers konden genieten van de welverdiende
zomerstop.
Geslaagde seizoensopening jeugdteams
Op vrijdag 20 augustus heeft de feestelijke seizoensaftrap plaatsgevonden
voor de jeugd uit Waskemeer en omstreken. Op sportpark ’t Ald Leger
stond voor de deelnemers een spectaculair parcours klaar waarbij men
zich in het zweet kon werken. Het
parcours bestond uit een divers aanbod van attracties, waaronder een gatendoek, voetbaldarts, een wedstrijdveld en diverse andere voetbaloefeningen. Voor groep 5 t/m 8 en de oudere
jeugd stond er ook bubbelvoetbal op het programma. Met name het bubbelvoetbal viel in de smaak en het bleek voor menigeen lastig om op twee benen te blijven staan. Ook de kleinste jeugd werd niet vergeten want voor hen
stond een springkussen klaar waarop ze zich naar hartenlust konden uitleven. Na alle inspanning op het veld was er ranja en fruit beschikbaar voor de
deelnemers om ook de inwendige mens niet te vergeten en weer op krachten te komen.
Als vereniging kijken we terug op een geslaagde dag waarbij de weergoden
ons goedgezind waren. Verspreid over de dag hebben we een mooi aantal
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deelnemers kunnen verwelkomen en we hopen dat zij het naar hun zin hebben gehad. Het voetbalseizoen 2021/2022 is hiermee officieel geopend! Bij
deze willen we alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en we hopen iedereen de komende tijd weer te mogen verwelkomen op ons sportpark.
Kaboutertrainingen weer van start
Inmiddels is de zomervakantie ten einde en zijn de scholen en voetbalcompetities weer begonnen. Ook de kabouters, de jongste voetbaltelgen die onze verenging rijk is, zijn weer los en mogen na een lange zomerstop dan eindelijk weer hun opwachting maken op de velden. Vanaf vrijdag 27 augustus
komen de kabouters elke vrijdag in actie op ons sportpark. De trainingen duren van 17:15 tot 18:00 waarbij de kabouters spelenderwijs kennismaken
met de basisbeginselen van het voetbal. Deelname is geheel vrijblijvend en
lidmaatschap van de vereniging is hiervoor niet nodig. De doelgroep bestaat
uit meisjes en jongens in de leeftijdscategorie tussen de 4 en 7 jaar. Neem
ook vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen is welkom! Voor vragen over de kabouters kan contact opgenomen worden met Joost van Burgsteden (06-49712288 / joost_burgsteden@hotmail.com). Ook voor de oudere
leeftijdscategorieën geldt uiteraard dat het mogelijk is om vrijblijvend een
keertje mee te trainen. Op die manier kan je laagdrempelig ervaren of het
voetbal voor jou of voor uw zoon/dochter is weggelegd. Ook voor deze proeftrainingen geldt dat Joost van Burgsteden het contactpersoon is bij vragen/
opmerkingen.
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Afscheid juf Nienke
Juf Nienke gaat na dit schooljaar haar studie vervolgen op
een andere school binnen de Tjongerwerven. Nienke vervolgt
haar opleiding op de Nijewier te Tjalleberd. Nienke, bedankt
voor je inzet en betrokkenheid en we wensen je ontzettend
veel plezier en succes toe op de Nijewier.
Afscheid groep 8
Dit schooljaar nemen we afscheid van de volgende leerlingen:
Aize, Joanna, Anyk, Jarna en Chayenne!
We hebben van jullie genoten de afgelopen jaren en wensen
jullie ontzettend veel succes en plezier toe op het
voortgezet onderwijs!
Blijf jezelf en wees trots op wie je bent!
Afscheid ouders
Naast het afscheid van de leerlingen van groep 8
nemen we ook afscheid van een aantal families die ‘klaar’ zijn
op de Paadwizer.
Familie Stoker, familie van Toorenburg, familie van de Vosse
en familie Kluitenberg. Wij willen jullie bedanken voor jullie
inzet en betrokkenheid en wensen jullie het allerbeste toe!
Even voorstellen
Beste ouders van de leerlingen van CBS de Paadwizer,
en in het bijzonder de ouders van groep 5/6. Graag stel
ik mij aan u voor.
Mijn naam is Geert Zijlstra, en ik mag het komende jaar
op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven in groep
5/6.
Ik ben woonachtig in Heerenveen met mijn zoon(13) en
dochter(10) en schat van een vrouw.
Hobby's heb ik ook: voetbal, tennis, fotografie, koken,
films, series& documentaires kijken zijn dingen waar ik
graag mijn vrije tijd aan besteed. In september 2019 ben
ik begonnen met de verkorte PABO aan de NHL Stenden
Hogeschool in Leeuwarden. De afgelopen schooljaren
heb ik met veel plezier stage mogen lopen op de SWS
Nijewier in Tjalleberd en in het tweede jaar op de Meester S. Wijbrandischool
in Oudehorne. Bij de laatstgenoemde heb ik dit jaar mijn LIO eindstage met
succes afgerond. Het praktijk gedeelte heb ik daarmee achter de rug, het
komende schooljaar hoop ik de puntjes op de i te zetten en de studie af te
ronden.
Ik vind het erg leuk om dagelijks met kinderen te mogen werken. Het is een
waardevolle taak om mijn best te doen de kinderen zo goed mogelijk voor te
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bereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling. Daarbij is het natuurlijk
van het grootste belang dat de kinderen zich veilig voelen en met plezier
naar school gaan. Ik zie het als een mooie uitdaging en heb veel zin om te
beginnen!
Mocht u ooit vragen hebben of gewoon een praatje willen maken, schroom
dan niet, als het mooi weer is zal ik vast vaak op het plein te vinden zijn.
Hartelijke groet,
Geert Zijlstra
Agenda schooljaar 2021-2022
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***Oprichter Waskemare Overleden***
In Juni bereikte ons het heel droevige bericht dat de oprichter van onze
dorpskrant Henk Top is overleden.
Henk was al enige tijd ziek.
Hij was vanaf de oprichting tot aan zijn verhuizing naar Grootegast altijd heel
actief als voorzitter van de Waskemare bezig om er een mooi en informatief
blad van te maken. Hij was alert op het taalgebruik van de redactie en ook
voor de voetbalvereniging SV Waskemeer hield hij het dorp goed op de
hoogte.
In de tijd dat Henk in de redactie zat was het blad nog erg bewerkelijk en
werd het op de oude MAVO zolder soms erg laat voordat de blaadjes gestencild waren. Er waren veel vrijwilligers die ons hielpen met de dorpskrant,
ook het in elkaar vouwen en nieten en daarna het bezorgen. Dat laatste is
nog steeds niet automatisch maar er is in alle jaren erna veel veranderd en
makkelijk geworden.
Wij wensen Hilly en haar kinderen de komende tijd erg veel sterkte om dit
verlies te verwerken.
Namens de redactie
Waskemare

***Vrijwilligers gezocht!!***
Wie voelt zich niet oud en komt 1, 2 of meerdere keren
per jaar helpen in het Dorpshuis?
Geen moeilijke dingen, een lach en een drankje inschenken is het belangrijkste!
Daarnaast zijn we ook op zoek naar 1 of 2 schoonmakers, wie wil het dorpshuis op maandag weer toonbaar
maken??
Heb je vragen, neem gewoon ff contact op
Contactpersoon : Janny van der Veen
Tel: 06-30776188.

Beste adverteerder:
Ook deze ruimte is
nog beschikbaar!

Neem contact op met de redactie.
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***Verslagje: Walking dinner op 3 september***
Vrijdagavond 3 september, walking dinner start bij t dorpshuis er zijn 2 grote
groepen en rond 18.10 mochten we vertrekken. Via de Willem Kroezestraat,
Kruisweg, brug over naar garage Jonkman.
Daar stonden 2 heerlijke soepen te wachten waar iedereen van heeft genoten. We zaten buiten in t avondzonnetje of aan de bar binnen.
Nadat iedereen tevreden was gingen we via de Bakkeveenseweg richting
Mandewyk naar nummer 20, bij de familie Stuiver. Diep verstopt in het bos
vind je een prachtige woning met een geweldige tuin met pingo en een mooi
oud arbeidershuisje als museum pronkstukje.
Alles bekeken dan stond er een heerlijk buffet klaar met salades, gebakken
krieltjes en boontjes. Buiten op de BBQ kon je een heerlijk worstje halen. Het
was om te smullen.
Nadat we daar genoten hadden van t moois en t lekkers gingen we op zoek
naar t toetje, altijd lekker om de gaatjes te vullen. Via de Kreilen kwamen we
bij de familie Wiersma bij een knooppunt om daar ff een heerlijk boeren ijsje
te halen. Maar ook hier mochten we de, wederom geweldige, tuin bekijken.
En ook hier was t een daalders plekje buiten t dorp en ook een mooie pingo
en allerlei leuke zithoekjes. Daarna was t richting dorpshuis. Voor een klein
afzakkertje!
Wat hebben we een mooi dorp, zonder te weten dat
er zoveel mooie plekjes zijn voor en ook achter de
voordeur.
Het was weer een geslaagde wandeling en ik had
m’n zusje meegenomen, ze staan in de buurt op de
camping en ze wilde graag mee, ze heeft genoten.
Alie Hulleman

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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**Loop je fit!**
Altijd al overwogen om te gaan hardlopen, maar heb je moeite om jezelf te
motiveren?
Dan heb je nu de kans om in clubverband deel te nemen aan de beginnersgroep van LSV-Invictus, want hardlopen is een sport, die door vrijwel iedereen beoefend kan worden. Door samen te lopen merk je na verloop van tijd,
dat het hardlopen makkelijker gaat en de prestaties verbeteren. Met deskundige begeleiding van de trainers loop je minder risico op blessures.
Vanaf maandagavond 4 oktober start trainer Alfred Rooks om 19.30 uur met
een beginnerstraining. De start is op de parkeerplaats (de Slatten) bij de ijsbaan in Oosterwolde. Bij deze trainingen wordt aandacht besteed aan: conditie, loopscholing, lichaamshouding en looptechniek. Het streven is om aan
het einde van deze trainingen 5 km te kunnen hardlopen.
De beginnerstraining duurt 10 weken, waarbij je voor €
40,00 lid wordt van LSV-Invictus en Atletiekunie. Dit lidmaatschap is nodig in verband met een ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering tijdens deelname aan trainingen. Omdat we de winterperiode in gaan is een reflecterend hesje verplicht en het is aan te bevelen om je te
laten adviseren bij een deskundige hardloopwinkel over
hardloopschoenen.
Na de beginnerstraining kunt je lid blijven en verder trainen bij de andere groepen. Op de maandag-, dinsdag- of
donderdagavond en op de woensdagochtend geeft LSVInvictus trainingen voor lopers van allerlei niveaus, onder
begeleiding van gediplomeerde trainers.
Enthousiast geworden? Mail naar loopjefitlsvinvictus@gmail.com en meld je
aan. Tot 4 oktober!
Alle informatie over trainingen en lidmaatschap kun je vinden op
www.lsv-invictus.nl.

**Teken & schilderen met Ciska**
Maandagavond 13 september 2021 is er weer een cursus tekenen schilderen voor beginners en gevorderden gestart.
Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel, aquarel en olieverf (zelf
materiaal meenemen).
Locatie: Dûnhoeke (bij dûndelle), Bakkeveen: Tijd 19:15 tot 21:15
Voor informatie & opgave: 06-29101138 ciskabeukema@live.nl
Ciska Beukema
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***Nieuws vanuit “De Herberg”***
De activiteitencommissie heeft deze zomer drie activiteiten
georganiseerd voor de kinderen uit Waskemeer. Op 13 juli,
was er het eten van de heerlijke pannenkoeken gemaakt door
inwoners van Waskemeer. Er waren 30 kinderen aanwezig.
En op dinsdag 3 augustus de kinderbingo met 15 kinderen. Volgend jaar
gaan we als activiteitencommissie rekening houden met de vakantiespelen
De afsluiting van de zomerse activiteiten vond plaats op vrijdag 27 augustus
met een schuimparty.
En zoals u in de Nieuwe Ooststellingwerver( een mooie foto op de voorpagina) wel hebt kunt lezen vloog het schuim de kinderen figuurlijk om de oren.
Dit vond plaats op ’t pleintje vlakbij het “De Herberg”. Het ene kind was in
een lange broek en jas, de ander in zwembroek, plezier werd er door iedereen gemaakt. Een schuimkanon schoot de schuimvlokken het pleintje op. En
al dansend, springend met een polonaise op kinderdiscohits, die werd verzorgd door onze plaatselijke dj Wessel Jonkman. Er waren 45 kinderen aanwezig. Vorig jaar bleek dit ook een geweldig succes voor de kinderen tot en
met 12 jaar. Niet alleen de kinderen vonden het prachtig maar ook hun ouders dansten mee op de muziek. Zo was er feest voor het hele gezin. We
willen als activiteitencommissie hierbij nog graag een aantal mensen bedanken voor het mede mogelijk maken van deze top avond.
In de eerste plaats de sponsoren, Frisian Motors, Auto- en Bandenbedrijf
Dijkstra en Auto en Bandenbedrijf Jonkman. Verder DJ Wessel Jonkman
( muziek), Jan ( aanvoer van water en schoonmaak van het plein) Douwe
(voor afzetting dranghekken) en de familie Haanstra( voor levering van de
stroom)
Uitnodiging.
Op dinsdag 5 en dinsdag 12 oktober a.s. organiseren wij een koffieochtend
voor de senioren. Want “De Herberg” is een plek voor iedereen, en daar betrekken wij ook graag de senioren bij. Bent u ook zo nieuwsgierig naar hoe
“De Herberg”er nu uit ziet en of u nog iets herkent van weleer? En wilt u wel
eens bijpraten met elkaar, als oudere generatie Waskemarders? Dat komt
goed uit, want op dinsdag 5 en dinsdag 12 oktober a.s. houden we onze eerste “koffie en keuvelje”ochtend en u bent daar van harte voor uitgenodigd.
Om 10.30 uur staat de koffie/thee klaar met iets lekkers. We willen dan ook
overleggen met elkaar wat u een volgende ontmoetings ochtend /middag
graag eens zou willen doen met z’n allen. Om iedereen een plek te gunnen
( er is plek voor ongeveer 40 gasten) in onze knusse en gezellige herberg,
willen we u vragen om u van te voren op te geven bij Andries Otter tel: 0630464312. Mocht u vervoer nodig hebben, dan halen wij u graag op.
Graag tot ziens op dinsdag 5 of 12 oktober om 10.30 uur.
Hartelijke groeten, de activiteitencommissie van “De Herberg”.
Alma Witteveen, Jantine van der Meulen, Isa de Roos en Andries Otter
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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

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

**Van deelauto naar deelpaard**
Delen is hipper dan ooit. Van de deelauto en het deelhuis heb je dan ook
vast weleens gehoord, maar kende je het deelpaard al? Via het nieuwe deelplatform Horsify vinden ruiters en paardeneigenaren de perfecte match. Ook
in de omgeving van Waskemeer wordt er fanatiek gedeeld.
Via Horsify kunnen enthousiaste ruiters in contact komen met paardeneigenaren bij hen in de buurt. Deze eigenaren willen hun paard delen omdat zij een ruiter, verzorger, menmaatje (iemand die gezellig mee
gaat op de kar) of lesklant zoeken. Ook fok- en
draagmerries kunnen worden gedeeld. Op deze manier wordt de paardensport toegankelijk
gemaakt voor iedereen. Het gaat hier met name om serieuze en langdurige samenwerkingen tussen ruiters en eigenaren, waardoor er
een band met het paard opgebouwd kan worden. Door Horsify kunnen ook
ruiters zonder eigen paard actief zijn in de sport en deelnemen aan wedstrijden.
Sinds de coronapandemie zijn er meer paarden verkocht. Mensen hadden
immers opeens meer vrije tijd en dan wordt een eigen paard steeds aantrekkelijker. Echter, nu de samenleving weer op gang begint te komen, wordt
deze vrije tijd juist steeds minder. Hierdoor neemt de vraag naar ruiters en verzorgers toe. Op de website van Horsify
verschijnen er dan ook steeds meer paarden, momenteel zijn dit er maar liefst 370.
Om met vertrouwen te kunnen delen beoordelen eigenaren en ruiters elkaar op
eigenschappen als paard vriendelijkheid,
communicatie, betrouwbaarheid en netheid. Ook zorgt het platform ervoor dat elke ruiter handmatig geverifieerd
wordt. Het platform is open over hoe er met paarden wordt omgegaan en ziet
streng toe op paardenwelzijn. Zo wil het platform bijdragen aan een toegankelijke, sociale en paard vriendelijke paardensport.
Een mooie ontwikkeling binnen een sector die de afgelopen jaren nogal wat
kritiek te verduren heeft gekregen op het
gebied van paardenwelzijn.
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***Ringsteken op de trekker op 11 september***
Het was weer een heel leuke middag in Waskemeer zaterdag 11 september.
Het parcours was uitgezet op de oprit van de familie Zandberg. Een mooie
vlak verharde weg en mogelijkheid om te verzamelen op de rotonde op het
eind. Het parcours was veilig afgezet met dranghekken zodat ook de kleintjes alles veilig en goed konden zien!
Er waren bijna 30 deelnemers met
mooi versierde trekkers en leuk verklede trekker rijders. Het publiek was
enthousiast over de prachtige creaties
van trekkers en ringstekers.
Er is veel werk aan besteed, en dat
zegt genoeg over de saamhorigheid
die er ontstaat in het mooi maken. Het
ringsteken is wel een echte handigheid op zich, zeker op z’n wiebelende
trekker. En zoals altijd gaat het de een
beter af dan de ander, het was een
afvalrace wat betekend dat er steeds
wat afvielen en de besten overbleven. Na drie ronden ringsteken bleven de
laatste drie over.
Het werd vanzelf spannend bij de laatste drie! Wie heeft de meeste ringen
gestoken, en,….wie heeft de mooiste creatie?! En ook het publiek mocht
meestemmen wie de mooiste trekker had.
Het is Tseard Pieter Poelman en Joanne gelukt om als eerste te eindigen, 2 e
Gerald Kuiper en Marthijn vd Wal, en als 3e waren Nadine Roffel samen met
Marion over de eindstreep gekomen.
De publieksprijs is dit jaar voor Jelle Wagenaar en Ineke, ze hebben de
prachtige trekker omgebouwd tot een mooie saloon.
Gefeliciteerd namens de redactie allemaal.
Tijdens de wedstrijd begon het eventjes te regenen en kon iedereen even
schuilen in de consumptie tent
en een drankje halen. Als het
niet goed is tegen de regen is het
wel goed voor de verkoop!!
Ook mede door de sponsoren uit
onze regio hebben dit weer mogelijk gemaakt, daar mogen we
ook wel even bij stilstaan. Want,
waar een klein dorp groot in is,
hoort wel een basis bij voor waar
een evenement groot in is!
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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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Puzzel September:
Hersenkraker
Hallo Puzzellaars,
Hier weer de 1ste puzzel na de zomervakantie.
Hebben jullie er al weer zin in? Wij in ieder geval wel.
Bij deze puzzel moeten jullie op de stippellijn de juiste plaatsnaam/
buurtschap invullen.
Bijvoorbeeld:
Als mijn fiets stuk is, dan Lopik
Dit is geen regenen, dit is Gieten

Heel veel succes en vooral veel plezier!!
P.s ook al lukt het jullie niet om alles in te vullen gewoon inleveren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ik probeer die kromme haak terug te buigen, maar nu breekt hij. Wat
jammer. Ik had hem……..
Tijdens ons verblijf in Zuid Frankrijk , ontmoeten wij in ons pension
een man die meer dan twee meter tien lang was. De pensionhoudster
vertelde ons dat er nog nooit zo’n………bij haar gelogeerd had.
Hij bleef zonder bericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een…….
Mijn zus hoort graag naar het gezang van de krekels. Ik hoor liever…….
Toen de dief de sieraden had weg gegrist, rende de juwelier achter
hem aan en riep…….
Toen in de herberg een hevige vechtpartij had plaatsgehad, vond de
waardin bij thuiskomst een……..
Toen de klei op was kon men gelukkig nog een tijd met…….
Geef mij maar…….zei de aannemer die er voor moest zorgen dat het
een stevig fundament werd.
Ik keek aandachtig naar het werk van de klompmaker. En zag dat het
stuk hout……..
Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een
heel…….
Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de…….
Monniken bidden en ridders vechten. Ik zit dan ook liever in een monnikenkapel dan in een….
Mijn zus trouwt met een kasteelheer die Hugo heet. Het hele dorp is
het daarmee eens, want mijn zus is……….
Ik houd alleen van zomers, vandaar dat ik voor……..
Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog…….
Nu……de video alweer, ik heb er genoeg van en koop een nieuwe.
Ik dam veel maar verlies mijn aandacht als ik bij het…….
Jan had met z’n hoofd in de schoorsteen gezeten; moeder riep; ”Wat
is je……….
Als ik geen plaats krijg in die garage, weet ik niet waar ik mijn…….
Ga jij koken? Ik geloof dat die……is.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Henk heeft altijd gezegd dat mensen die aan sport doen uitslovers
zijn. Daarom had ik ook……..dat hij aan de elfstedentocht ging meedoen.
De leraar……..er steeds op dat we ons huiswerk moeten maken.
Het kind rende de straat al op. Ofschoon moeder nog riep……..
De bergen in Frankrijk zijn ook mooi, maar ik heb het meeste genoten
van die……
Kees maakt soms domme fouten. Zijn vriend zegt;”Je lijkt wel een
ezel”. Waarop Kees antwoord:’Je hoort toch zelf dat ik niet…..
Toen we een dagje naar Ameland gingen zweefden er tiental
len…….rond de boot.
Die jongens hadden een grote mond, maar toen te er op aan kwam
waren het ……op sokken
De boer observeerde de vogels en zei:’Slecht weer op komst, kijk
maar naar de……….
Deze mannen hebben nog…… in hun broeken.
Tijdens de kerstdagen versieren veel mensen hun huizen met……
De oplossing kunt u inleveren t/m 20 Oktober
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer
Mailadres: waskemare@gmail.com of via
Whatsapp 06-30776188 (Janny van der Veen)

***PUBQUIZ op vrijdag 12 november 2021***
Jawel we gaan het toch inplannen, we hopen dat het tegen deze tijd mogelijk is om iets dichterbij elkaar te zitten.
Onder leiding van….jawel ook dit keer zal Willem van der Wal de pubquiz
leiden. We willen met zijn allen weer lekker de hersenen kraken. Een
pubquiz waar plezier en gezelligheid voorop staat.
De vragen van de quiz zijn zo samen gesteld dat iedere leeftijdscategorie en
elk niveau er plezier aan beleeft. De teams bestaan maximaal uit vijf personen, deze personen krijgen originele en uiteenlopende pubquizvragen te horen. Snelle tussenrondes wisselen vragenrondes af “waar of niet waar”. Een
hoog IQ garandeert geen voorsprong in de quiz.
Durf jij het aan….geef je op: alleen, met meerdere personen of als team.
Plaats: Dorpshuis ’t Âld Leger aanvang 19.30 uur
Kosten zijn: € 2,50 pp. (entree incl. koffie/thee&hapje)
Opgave kan voor 6 november bij Janny van der Veen,
Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com
Whatsapp of bellen: 06-30776188
Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger
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***Update van Plaatselijk Belang Door
Eéndracht Sterk***
Het nieuwe seizoen van Plaatselijk Belang Door Eéndracht
Sterk is weer van start. Afgelopen maandag 13 september
vergaderden we weer voor het eerst. In mei/juni stelden we
ons nog voor, inmiddels zijn we aardig warm gedraaid. We
hopen dat dit seizoen weer meer kan qua activiteiten en nieuwe ideeën. Vanuit het dorp zijn nieuwe ideeën altijd welkom, ook voor subsidies.
Welzijnssubsidie
Plaatselijk Belang DES krijgt geld van de gemeente om de welzijnssubsidie
uit te geven. Hiermee subsidiëren we activiteiten en plannen van verenigingen en stichtingen. Je kunt maximaal 200 euro aanvragen. Je kunt maximaal
1/3e van het totale bedrag subsidiëren. Je betaalt 2/3e dus zelf (of je gebruikt
hier een andere financiering voor). Er mag gespaard worden voor een wat
duurder plan, bijv. drie jaar, voordat je het laat uitkeren. Dan vraag je ieder
jaar gewoon een nieuwe subsidie aan. Bij iedere aanvraag moet een begroting worden ingediend, omdat we daarover verantwoording af moeten leggen
aan de gemeente. Er zit nog behoorlijk wat geld in de pot, omdat veel activiteiten niet doorgingen, dus we roepen vooral op om daar gebruik van te maken.
Aanvragen kan met het aanvraagformulier, te vinden op www.waskemeer.nl
(helemaal onderaan) en stuur deze naar des.waskemeer@gmail.com. Wij
bespreken dan de aanvraag in de eerstvolgende vergadering en komen met
een reactie.
Inloopspreekuur
Iedere vergadering hebben we om 20.00 uur inloopspreekuur. Als je een
vraag hebt, of iets wilt overleggen kun je gewoon binnen komen lopen. Je
hoeft je niet aan te melden, al is het wel handig dat we het even weten. We
vergaderen iedere tweede maandag van de maand in het dorpshuis. Dit jaar
zijn de vergaderdata als volgt: 11 oktober, 8 november, 13 december, 10
januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni. Op 14 maart houden
we de ledenvergadering, dan is er geen inloopspreekuur.
We hopen ook de komende periode mooie zaken te realiseren. Heb je daar
nog ideeën over? Aarzel niet contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via
des.waskemeer@gmail.com of ons aan te spreken.
Met vriendelijke groet,
Gerbert ten Hoor, Karin Tersmette, Jan Tabak, Bram van den Ende, Rinze
Sikma, Albert Grootenhuis en Sumitra Otter
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***Flexkidz: Wij zijn Verhuisd!!!***
Beste geïnteresseerde;
we zijn verhuisd!!!
In het nieuwe schooljaar hebben we een nieuwe start
kunnen maken in het leegstaande gedeelte van de
school.
U kunt ons nu vinden achter de gele deur!
Heeft u belangstelling voor kinderopvang?
Wilt u vrijwilligerswerk doen op een supergezellige
plek?
Maak een afspraak via onze website www.flexkidzkinderopvang.nl en dan zien we u
snel!
Met vriendelijke groet,
Flexkidz kinderopvang,
Arianne Kortleve
www.flexkidzkinderopvang.nl

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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***Ouderen (50+) soos ’t Ald leger***
De zomerperiode is achter de rug.
Helaas hebben we elkaar al een geruime tijd niet getroffen in het Dorpshuis. Daarnaast zijn er omstandigheden doordat meerdere
ouderen niet meer aan kunnen schuiven.
We hopen dan ook dat er nieuwe gezichten bij de soos aanschuiven. Tijdens
deze middag is er een ongedwongen sfeer, samen bedenken we leuke activiteiten. Dus loop of schuifel gerust binnen. In het Grutte mar (grote zaal) is
genoeg ruimte om 1,5 meter aan te houden. We drinken in elk geval gezellig
samen een kopje koffie en de invulling van de rest van de middag staat nog
open.
Vaak wordt gezegd, ik voel me nog niet zo oud en geroepen om hier aan te
schuiven…
sta nog volop in het actieve leven, maar zelfs jonge vijftigers vinden het gezellig om ongedwongen met anderen te kletsen. Tegenwoordig heb je toch
geen ouderen die alleen achter de geraniums zitten, juist het tegenovergestelde!!
Dus wees welkom in de Grutte mar van ’t Ald leger.
De 50+ ouderensoos ’t Ald leger vindt plaats op elke
laatste woensdag van de maand.
•
29 September
•
28 Oktober
•
25 November
•
30 December
Voor het regelen van vervoer, paar dagen voor datum even
een telefoontje naar Janny.
We zullen weer ons best doen om de 50plussers een gezellige middag te verzorgen.
Heeft u leuke ideeën dan horen wij het graag.
Contactpersoon : Janny van der Veen
Tel: 06-30776188.

Afvalkalender Waskemeer Oktober 2021

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

Alle overigen

Datum Bak Datum Bak
5,19 grijs 12, 26 groen
5,19 grijs 13, 27 groen
5,19 grijs 12, 26 groen

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

8 Oktober
14 Oktober
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**Uitslag Fotowedstrijd Markante Bomen
Oost- Opsterland/ Natuerferiening
Bakkefean e.o.**
Zoals u indertijd hier kon lezen, had de Natuerferiening Bakkefean e.o. over de maanden mei, juni en juli 2021 een fotowedstrijd
Markante Bomen voor Oost-Opsterland uitgeschreven.
In juli sloot ook de Natuurvereniging De Geaflecht uit Gorredijk zich bij de
fotowedstrijd aan, voor het westelijke gedeelte van Opsterland. Zij maken
hun winnaar in de SA! bekend.
Er zijn bij de Natuerferiening Bakkefean e.o. in totaal 22 foto’s ingezonden,
bij de Geaflecht waren dat er 34. Het resultaat heeft ons aangenaam verrast.
In augustus heeft de jury, bestaande uit de bestuursleden Jan Dirk vd Meulen, Ingrid Arends en Roel vd Brug, haar werk gedaan en de winnende foto
gekozen. De foto's waren genummerd, zodat de jury niet wist wie de inzenders waren.
De winnaar is foto nr. 18 geworden, die ingezonden is door Rino Rietveld
uit Bakkeveen (zie foto).
In de SA! wordt in september extra aandacht besteed aan een aantal foto’s
uit de wedstrijd, waaronder ook de winnende.
De boom op de winnende foto staat op de begraafplaats van Siegerswoude
en is een meer dan 100-jarige oude Thuja. De fotograaf heeft bewust de
stam van deze grote levensboom gefotografeerd, vanwege z’n prachtige bast
en dikke zijtakken. De imponerende tak helemaal onderaan op het linker gedeelte van de foto is de dikste en de grootste en is een hangende boom op
zich geworden.
Niet alleen de foto’s, maar ook de kleine verhaaltjes bij sommige foto’s hebben we zeer gewaardeerd. Samen geeft dat een mooi beeld van hoe bijzonder een boom voor een mens kan zijn. Om die reden verdient in onze ogen
elke ingezonden foto een eervolle vermelding!
Hopelijk heeft de wedstrijd er eveneens voor gezorgd
dat er meer aandacht komt voor het bomenbestand in
onze omgeving. Het is goed als mensen merken dat
men bomen waardevol vindt, en dat je ze niet zomaar
moet kappen als je een beetje last hebt van vallende
blaadjes of van schaduw…..
We willen alle deelnemers nogmaals bedanken voor
hun inzending.
Op onze website kunt u alle ingezonden foto’s van
Oost-Opsterland bekijken:
https://www.natuur-bakkeveen.nl/ingezonden-fotosfotowedstrijd-markante-bomen
Met boomvriendelijke groet,
Natuerferiening Bakkefean e.o.
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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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**Zonovergoten doortraptestdag in Appelscha **
Appelscha - Zo’n 30 oudere fietsers hebben afgelopen week een prachtige
zomerse dag de nieuwe doortraproute vanuit Appelscha getest. De deelnemers konden zich vooraf aanmelden waarna ze de route kregen toegestuurd. Doortraproutes, een initiatief van de Fietsersbond, zijn niet al te lange
fietsroutes, 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.
Deelnemers konden op een zelf gekozen tijdstip de fietstocht gaan maken.
Op het rustpunt de Twee Provinciën in Elsloo kwamen ze de initiatiefnemers
van het project en de buurtsportcoach tegen. Op deze plek was er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en met elkaar in gesprek te gaan over de
route en over veilig fietsen. Ook wethouder
Marian Jager-Wöltgens en beleidsmedewerker
verkeer Arjan Janssens kwamen even langs.
Tevens zullen de testfietsers een beoordeling
over de route Appelscha gaan schrijven. Als
alle beoordelingen zijn verwerkt wordt de route
definitief gemaakt. De organisatoren kijken
terug op een geslaagde fietsdag en verwachten dat er meer Doortrappen-activiteiten in de
gemeente zullen volgen.

**Filmhuis Bakkeveen viert 1e lustrum.**
Filmhuis Bakkeveen vertoont van september t/m april
maandelijks een film in mfc Dúndelle.
Daarnaast organiseert het filmteam ook jaarlijks een
buitenfilm, een filmmarathon en een filmweekend.
5 jaar geleden begon men als proef met 2 huiskamervertoningen voor ongeveer 20 toeschouwers. Nu komen op de maandfilms elke keer tussen de 70
en 80 filmliefhebbers af.
Het Filmhuis viert het 5 jarig jubileum met een aantal zondagmiddagfilms
tussen de maandfilms in.
Zondag 3 oktober is de start van deze filmserie.
De eerstvolgende maandfilm is op 15 oktober.
Op zaterdag van 11-23 uur is er weer een Filmmarathon.
Wil je weten welke film er draait en wil je op de hoogte blijven van alle verder
informatie rond het Filmhuis, meld je dan aan voor de mailinglist:

filmhuisbakkeveen@gmail.com
Voor meer info: www.bakkeveen.nl/filmhuis
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Juni 2021

Schoolnieuws

Start nieuwe schooljaar
We gaan inmiddels alweer een aantal weken naar school en naast al het harde werken wordt er dan ook veel gelachen! Nu leek het ons wel leuk om uitspraken van kinderen eens wat vaker met u te delen, zodat u met ons mee
kunt genieten! Daarnaast willen wij u er nogmaals op attenderen dat wij zaterdag 16 oktober een reünie organiseren bij ons op school van 14:00 tot
17:00 uur. Locatie: Dorpsstraat 55, u komt toch ook!
Uitspraken om van te genieten:
De kleuters werkten in de eerste week allemaal aan een visje die ze in moesten kleuren. De leerkracht vertelt dat de kinderen na het eten daar eerst allemaal even mee bezig gaan en het dan morgen of overmorgen af kunnen maken. Een kleuter van net vier heeft hele andere plannen dan aan het visje
werken en zegt heel serieus tegen haar juf: “Nou, morgen neem ik een vrije
dag!”
Iedere week behandelen wij actuele teksten en zo ging het ook over de Paralympische Spelen. Hierbij werd de vraag gesteld wat het verschil is tussen de
Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. Eén leerling had hier wel
een antwoord op: “De Olympische Spelen zijn voor mannen en de Paralympische Spelen voor vrouwen!”. Tja, het zit net iets anders, maar het antwoord
was prachtig!
Kortom, er gebeurt alweer van alles! We gaan er een prachtig en leerzaam
jaar van maken!
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***Natuurliefhebbers voor de heide
gevraagd op 16 Oktober.***
Wat genieten we toch elk seizoen weer van ons
prachtige natuurgebied het Blauwe Bos. Elk jaargetijde heeft zo zijn charme, maar de laatste tijd stond de
heide in bloei: schitterend.
Toch worden de heidegebieden bedreigd, zo ook in het Blauwe Bos. De heide dreigt op veel plekken te worden overwoekerd door bosopslag, veel jonge
boompjes die massaal tussen de heideplanten omhoog schieten en de heide
uiteindelijk zullen verstikken. Eigenaar Staatsbosbeheer ziet de problemen
uiteraard ook, maar aangezien alle boompjes handmatig moeten worden verwijderd, is dit een kostbare zaak en daar is gewoonweg geen budget voor.
De nieuwe Ooststellingwerver besteedde eerder dit jaar al aandacht aan dit
probleem en riep de plaatselijk verenigingen op om iets te organiseren. De
dorpsverenigingen van Haulerwijk, Haule en Waskemeer willen hier graag
aan meewerken en hebben contact gezocht met Staatsbosbeheer. Als gevolg hiervan wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd op zaterdag 16 oktober om gezamenlijk de bosopslag te verwijderen. Tenslotte is het nog altijd
zo, dat vele handen licht werk maken. Staatsbosbeheer zorgt die dag voor
het benodigde gereedschap en iedereen die hart voor de natuur heeft, is welkom. Als je mee wilt doen, geef je dan z.s.m. op, zodat we een inschatting
kunnen maken hoeveel personen we kunnen verwachten. In de Haulerwijker
van begin oktober wordt dan vermeld op welke plaats en hoe laat je wordt
verwacht. Opgeven kan middels een whatsappberichtje of telefonisch op 0622303729 of door een mailtje te sturen naar pjakkerman@hetnet.nl.
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***Peuterspeelgroep, de Boefkes
Geef je snel op!!!***
Op een fijne plek lekker spelen en samen nieuwe ervaringen opdoen: dat kan in Waskemeer op peuterspeelgroep
de Boefkes!
Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar staan te trappelen om de wereld te verkennen, de hele wereld is een grote ontdekkingstocht. Jouw peuter maakt
kennis met zingen, voorlezen, bewegen en knutselen met verschillende materialen. Spelenderwijs leren kinderen de wereld zo steeds beter kennen.
Door samen met andere kinderen te spelen, leren ze ook hoe het is om in
een groep te zitten en te delen met andere peuters. Speelgoed en activiteiten
zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen, en de speelplaatsen zijn met
zorg ingericht. Plezier staat altijd voorop!
Hoe werkt de peuterspeelzaal?
Bijna 1 jaar? Aanmelden maar!
De Peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Je kind
kan verschillende dagdelen naar de peuterspeelzaal. Dit kan 1, 2 of in sommige gevallen zelfs 3x per week.
“Zelf doen!” is een uitspraak die veel gehoord wordt op de peuterspeelgroepen. Bij ons krijgen kinderen daar de ruimte voor. Want door zelf dingen te
proberen worden kinderen sneller zelfstandig en krijgen ze meer zelfvertrouwen Wij werken wij met verschillende thema’s waar we leerzame activiteiten
aan koppelen. Zo stimuleren we jouw peuter in de emotionele en sociale ontwikkeling:
Openingstijden
•
Maandag: 8.30 – 14.00 uur
•
Dinsdag: 8.30 – 14.00 uur
•
Donderdag: 8.30 – 14.00 uur
Voor de allerkleinsten (van 2 - 2,5 jaar) is de mogelijkheid er om tot 12 uur
naar de peuterspeelzaal te gaan.
Voor meer informatie kijk op de website van Scala: https://scala-welzijn.nl/deboefkes
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***Het Dorpsatelier***
Een dorpsatelier waar je onder leiding van een vakdocent kan experimenteren met allerlei kunstvormen. Een plek waar je zomaar binnen kan lopen om
iets te maken of te lezen, of waar je juist op een vast moment meedoet met
een serie workshops. Een atelier ook waar klassen onder schooltijd met hun
leerkrachten kunnen komen schilderen, beeldhouwen, toneelspelen, dichten,
... Een plek waar je in de vakantie misschien wel op kunstkamp kan.
Met de wens in ons hoofd om zo’n soort plek te realiseren in Waskemeer,
hebben wij, Leonie van den Ende en Floortje Schoevaart, afgelopen mei
Stichting Het Dorpsatelier opgericht.
Samen met directeur Edwin van De Paadwizer, Arianne van Flexkidz en
Marleen van Scala hebben we onderzocht wat er zou kunnen in de lege helft
van het schoolgebouw. Overlegd met de gemeente over huur van het pand,
begroting aangescherpt, fondsen aangeschreven enne, nu maken we even
een pas op de plaats: wachten wat er met onze aanvragen gebeurt.
In de tussentijd ontwikkelen we wel door en organiseren we wekelijkse
kunstlessen op De Paadwizer. De leerlingen krijgen daar dit schooljaar negen lessen muziek, negen keer dans, negen keer beeldende kunst en negen
keer theatermaken.
Verder komt Sefanja Brouwer de organisatie versterken en daar zijn we heel blij mee! Kortom:
wordt vervolgd, hopelijk meer nieuws in de volgende Waskemare, hartelijke groet,
Leonie van den Ende en Floortje Schoevaart.
(Voor evt. vragen/tips zijn we bereikbaar via de
mail (hetdorpsatelier@outlook.com), per telefoon
(06-14546834) of gewoon, los lopend, tijdens een
wandelrondje ofzo.

***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
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**Verhalenavond 2021 komt eraan!**
Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond! Het thema van dit jaar
is ‘Taal fan myn hert’, een breed thema waar een scala aan verhalen over te
vertellen is en dat is precies wat de organisatie van Verhalenavond beoogt.
Honderden vertellers in heel Fryslân op bijzondere locaties. Ontmoeten, dat
is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt.
De eerste fanatieke vertellers hebben zich al aangemeld via de site. Zo zijn
er verhalen te horen in Wetsens, Dokkum, op Ameland, Niawier en in Easterlittens. Een verhaal over ‘De taal van Camino de Santiago, de leafde foar de
natoer en ook een verhaal in het Brabants. De laatste is een verteller van de
vertelgroep Ameland Vertel!, dit is een groep die met meerdere vertellers
deelnemen aan Verhalenavond.
‘Steeds vaker krijgen we aanmeldingen van vertel-groepen die soms zelfs
ontstaan zijn vanuit eerdere edities van Verhalenavond. Maar ook van dorpen die meedoen met een route door het dorp met verschillende vertellers op
diverse plaatsen. Naast het feit dat het geweldig is dat dit soort initiatieven
ontstaan is het ook voor het publiek erg leuk om een dorp op een nieuwe
manier te leren kennen. Je gaat met hele andere ogen kijken naar een dorp
en ook krijg je op een nieuwe manier contact met dorpsbewoners. Verhalenavond is dan ook zoveel meer dan alleen het vertellen van een verhaal of er
naar luisteren’ aldus een trotse Janneke de Haan die artistiek leider is van
het project.
In de aanloop naar Verhalenavond worden, verspreid door Fryslân, een vijftal
inspiratiesessies voor vertellers georganiseerd waarop vertellers aan hun
verhaal kunnen werken en tips krijgen van Jos Thie over hoe je een verhaal
vertelt.
Pier21 produceert, in samenwerking met Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân, de nieuwe editie van Verhalenavond op 26 november 2021. ‘We zijn ontzettend blij met deze samenwerking temeer in het kader van het thema van
dit jaar. We hopen dat er deze editie extra veel andere talen te horen zullen
zijn tijdens Verhalenavond. Dus naast Nederlands, Fries, Bildts misschien
ook wel Afghaans, Turks en Chinees, om maar een paar voorbeelden te noemen’ zo zegt David Lelieveld Creatief producent van Pier21.
Vertellers kunnen zich aanmelden via verhalenavond.nl waar de verhalen
terug te vinden zijn op een kaart. Zo kunnen bezoekers die op 26 november
naar Verhalenavond toe willen makkelijk een route uitstippelen
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***Disneyfeest op Laatste Schooldag in Waskemeer***
Donderdag 8 juli begon het feestelijk afscheid van groep 8 van CBS
de Paadwizer.
Samen met hun ouders en de leerkrachten van de school werd er
heerlijk gegeten bij de Herberg in
Waskemeer. Natuurlijk werd er ook
een persoonlijk woordje tot alle 5
schoolverlaters gericht. Als verrassing voor de leerkrachten hadden
de 5 toppers een filmpje gemaakt
waarin ze de leerkrachten naspeel-

den, dit leverde veel hilariteit op.
De leerlingen van groep 8 brachten de nacht door op school. Hier deden ze
verstoppertje door de school, werd er gedanst en werd er tegen de leerkrachten gelasergamed. Ook was er door de ouders een geweldige speurtocht uitgezet waarbij onderweg ook heerlijke versnaperingen werden aangeboden. Na een korte nacht kon er heerlijk ontbeten worden op school. De
organisatie van de laatste schooldag was in handen van de 5 leerlingen uit
groep 8, ze kwamen in een cabrio aan bij school, vervolgens konden de
prachtig verklede kinderen meedoen aan 9 leuke spellen, van blikgooien tot
disneyfiguren zoeken in de zandbak, verspreid over het schoolplein.
Nadat de afscheidnemers via de stormbaan door de poortjes gingen werd er
afgeteld 10,9,8... VAKANTIE!!!
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De Pollepel
Moussaka
Moussaka is een zeer smakelijke Griekse gehaktschotel.
Enkele opmerkingen vooraf zijn nodig:
het is erg veel werk, je hebt erg veel olijfolie nodig , je moet hem minimaal 1 dag tevoren maken
Benodigdheden:

4 grote vastkokende aardappelen, bij voorkeur Opperdoezer Rondes. Ca 15 minuten
gekookt in de schil tot ze bijna gaar zijn

2 grote aubergines



2 grote courgettes
Voor het gehaktprutje

500 gram lamsgehakt (mag ook rundergehakt zijn)





1 ui

- 2 grote (vlees) tomaten

1 teentje knoflook

- 1 blikje tomatenstukjes (ca 500gr)

1 paprika
Voor de saus

35 gram boter

- 1 glas witte wijn




35 gram bloem

- 2 eieren

- 100 gr geraspte kaar

500 ml melk
Bereiding:
Snij de gekookte aardappelen in plakjes en bak deze in olijfolie bruin. Kruid met flink wat peper.
Vul een ovenschaal met een laag aardappels.
Snij de aubergines en de courgettes in plakjes van ca 1 cm dik en doe ze rijkelijk met zout bestrooid in een vergiet. Laat enige tijd staan zodat het vocht eruit trekt. Spoel daarna met veel
water het zout eraf en dep ze droog met keukenpapier. Bak ze daarna in (veel) olijfolie rondom
bruin.
Bak in een ruime hapjespan de gesnipperde ui, knoflook en aubergines glazig. Voeg daarna de
gehakt toe en bak deze rul en lichtbruin. Voeg dan de fijngesneden tomaten toe en de inhoud
van het blikje tomatenstukjes. Spoel de laatste restje uit het blik met een glas witte wijn. Voeg
zout, peper en veel gedroogde oregano toe en laat het mengsel zo lang mogelijk sudderen, bij
voorkeur op een petroleumstel.
Breng een laag van het prutje op de gebakken aardappelen, doe dan een laag aubergineplakken in de schaal, dan weer een laag gehaktprut, dan een laag courgetteplakken, dan weer een
laag gehaktprut, dan weer een laag aubergines etc. tot alles erin zit. Laat voor de laatste
laag gehaktprut, deze op hoog vuur inkoken zodat het geheel niet te vochtig wordt. Nu ben je
het zo zat dat je de rest van de fles wijn aan de kok toevoegt.
Maak de bechamelsaus door de boter te smelten in een steelpan, de bloem erdoor te roeren en
geleidelijk de melk erdoor te roeren tot een gladde niet te dikke saus ontstaat. Roer de helft van
de kaas erdoor, neem van het vuur en klop met de garde de 2 eieren erdoor. Giet de saus over
de inhoud van de schaal en strooi de rest van de kaas erover.
Zet in de oven op 180 graden gedurende 45 minuten tot het geheel mooi bruin is.
Je kunt hem natuurlijk gelijk opeten maar het is echt veel lekkerder om hem pas de volgende
dag op te dienen, na weer opwarmen op 180 graden uiteraard.
Eet smakelijk !!
Kees Kalis
De pollepel geef ik door aan Jenny Verweij voor haar recept van echte Spaanse paella.
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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
06-19187086
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

