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Beste dorpsgenoten, 
 

In dit oktober/novembernummer van de Waskemare staan weer veel ver-
slagjes van alles wat er in en rond Waskemeer gebeurd is afgelopen maand. 
Ook weer nieuws voor komende maand . 
 

Op 11 november is het Sint Maarten en zullen er weer kinderen langskomen 
met een liedje om wat snoepgoed op te halen. 
 

De intocht van sinterklaas in ons dorp vindt 20 november plaats !!! 
 

Gelukkig zijn er mensen die er over willen denken om bij de redactie van de 
Waskemare te willen helpen, zodat het voor ons mogelijk blijft om de  
dorpskrant te blijven maken en iedereen in het dorp van het 
nieuws op de hoogte te houden.  
 

Ook natuurlijk veel dank aan alle mensen die de dorpskrant 
willen rondbrengen. 
 

Heel veel leesplezier, namens de redactie, 
 

Alleke Kalis 
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Oktober: 
28  Klaverjassen 
30  Besloten vriendenfeest 
31  Besloten familiefeest 
 
November: 
3  Soos “t Ald leger (film kijken) 
4  Klaverjassen 
5  Open café 
 Volleybalwedstrijd Meisjes & Dames 
6  Privé feest 
8  DES bestuursvergadering 
11 Klaverjassen 
12 Pubquiz 
13 Besloten familiefeest 
14 Besloten vriendenfeest 
15 Voetbalwedstrijd Dames 
18 Klaverjassen 
19 Volleybalwedstrijd Meisjes & Dames 
21 Besloten vriendenfeest 
22 Ledenvergadering IJsbaanvereniging 
24 Soos ’t Ald leger 
25 Klaverjassen 
27 Besloten vriendenfeest 
 
2022 
28 januari   Walking dinner 
12 februari   Generale repetitie Toneel 
18,19,25,26   Toneel uitvoering 
21 mei   Reünie Basisschool de Paadwizer  
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
1. Status Corona hoe zit het nu? 
 Het dorpshuis is dé plek voor ontmoeten, sociaal contact, ondersteu
 ning en ontwikkeling. Het gaat dan vaak om laagdrempelige acti vitei
 ten, die georganiseerd worden voor groepjes mensen zoals kaarten, 
 biljarten of een koffieochtend. Voor deze activiteiten is het tonen van 
 QR code niet verplicht. 
2. De eerste 50+soos was op 29 september  
 Wat was het fijn om elkaar weer te zien. Met 14 personen hebben we 
 gezellig samen een kopje koffie gedronken. Voor de liefhebbers wer-
 den er foto’s van zandsculpturen van diverse steden getoond. Men 
 kon hier raden welke steden dit betrof. Best nog moeilijk. Samen heb-
 ben we nagedacht over mogelijkheden voor komende activiteiten. Film 
 kijken werd door velen genoemd. Dus 3 november (ja deze x op de 
 eerste woensdag) gaan we met z’n allen film kijken. Daarnaast ook op 
 de laatste woensdag van November. Aanvang 14.00 uur in de Grutte 
 Mar (grote zaal) van het Dorpshuis. 
3. Schoonmaakster/er 
 Jettie van Breden (en soms Janny of de boys) 
 maken bij afwezigheid van een vaste schoonma
 ker schoon. Maar dit is tijdelijk dus we zijn nog 
 steeds op zoek. Dus heb je nog een paar uurtjes 
 over voor de gebruikers van het dorpshuis, doe 
 een belletje naar Janny.  
4. Open café 
 Elke eerste vrijdag van de maand. 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. 
5. Rinus en Pé op Zondag 10 oktober 
 Je kon er niet omheen. Voorop de nieuwe Oostellingwerver stond een 
 mooie foto van Pé en Rinus. En zoals de tekst zei het was een fantas-
 tisch optreden en middag. Door velen werd het verzoek gedaan om 
 vaker zoiets op de zondagmiddag te organiseren. Dus hier gaan we 
 over brainstormen.  
6. Toneel 
 De toneelvereniging heeft de data voor hun uitvoeringen aangegeven. 
 De generale repetitie is op 12 februari en 18, 19 ,25 en 26 februari de 
 toneeluitvoeringen. Noteer het vast in de agenda. 
7. Ledenvergadering IJsbaan vereniging op 22 november  
 Alle leden zijn welkom op maandag 22 november om 19.30 uur. 
8.. Pubquiz op 12 november 
 Geef je snel voor 6 november op bij Janny. Groepjes t/m 6 personen. 
 Aanvang 19.30 uur. 
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9. Sinterklaasintocht 
 Op zaterdag 20 november komt Sinterklaas aan in Waskemeer. 
10. Voor elk wat wils 
 Zo fijn, de reserveringen en boekingen gaan lekker. Diverse barbe
 cues 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. 
11. 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  

***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 perso-
nen, deze personen krijgen originele en uiteenlopende pubquizvragen te ho-
ren. 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   
 

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 

Beste Dorpsgenoten,  
 

Inmiddels zijn de poulewedstrijden uit het bekertoernooi achter 
de rug en zijn alle teams begonnen aan hun competitie. Voor de 

competitie zijn vijf jeugdteams, vijf seni-
orenteams en twee damesteams inge-
schreven. Daarnaast traint er op elke vrijdagmiddag 
een enthousiaste groep kabouters die op een ener-
gieke en speelse wijze het weekend aftrappen. Er is 
dus weer volop actie op en rondom de velden! Ge-
zien het aantal actieve teams plukken we nu ook 
wekelijks de vruchten van de uitbreiding van het 
trainingsveld en de realisatie van het extra wed-
strijdveld. Dit maakt het mogelijk om de trainingsda-
gen en tijden beter op elkaar af te stemmen en om 
meerdere teams gelijktijdig te laten trainen. Hier-
door kan ook de veldbelasting beter verdeeld wor-
den waardoor we het trainingsveld beter bespeel-
baar kunnen houden. Op zaterdag hebben we daar-
naast nu de optie om gelijktijdig meerdere wedstrij-
den te laten spelen. Een optie waar we inmiddels al 

vele malen dankbaar gebruik van hebben gemaakt! De officieuze opening 
van het tweede veld heeft plaatsgevonden zater-
dag 18 september. De eer was hierbij aan da-
mes 1 die in actie kwamen tegen TLC/Nieuw 
Roden. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 
mooie 4-2 overwinning voor de groenhemden 
waardoor een passend slot kwam aan deze 
feestelijke en memorabele mijlpaal voor onze 
vereniging! 
 

Naast al het voetbalgeweld op de velden zijn er 
ook naast het veld een aantal vermeldenswaar-
dige zaken. Zo zijn we als vereniging de samen-
werking aangegaan met Lijfkracht fysiotherapie 
uit Drachten. Fysiotherapeut Duc Hong Vo staat 
onze leden die kampen met pijntjes of een bles-
sure bij en helpt hen om zo snel mogelijk weer 
hun opwachting te kunnen maken op de gras-
mat. Daarnaast hebben we deelgenomen aan de 
clubsupport actie van de Rabobank. De op-
brengst hiervan is gebruikt om de clinic van ere-
divisieclub FC Groningen te bekostigen (daarover verderop meer). Op dit 
moment is de totaalopbrengst van deze actie nog onbekend. In de eerstvol-
gende Waskemare zullen we u informeren over de einduitslag, maar bij deze 
willen we eenieder die op onze vereniging gestemd heeft alvast hartelijk be-
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danken voor de steun!  
Groningen on tour brengt bezoek aan Waskemeer 
FC Groningen is in de herfstvakantie on Tour gegaan! De Trots van het 
Noorden kwam op 21 oktober naar Waskemeer om voetbaltrainingen aan te 
bieden voor jeugd tot en met 14 jaar met het thema Scoren als spits Strand 

Larsen. Op het moment van schrijven 
moet deze voetbaldag nog plaatsvinden en 
zijn we achter de schermen druk bezig met 
de benodigde voorbereidingen.  
 

Bij FC Groningen on Tour krijgen kinderen 
voetbaltraining van gedreven en professio-
nele trainers van FC Groningen. De activi-
teit begon ‘s ochtends om 9.30 uur en 
duurde tot 15.30 uur. FC Groningen en vv 
Waskemeer hebben de handen inéén ge-
slagen om tijdens de herfstvakantie een 
succesvolle dag te organiseren voor zowel 
de jeugdleden van vv Waskemeer als kin-
deren uit de regio. Normaal gesproken 
kost deze activiteit €42,50 per deelnemer, 
maar als vereniging hebben we deze dag 

kunnen aanbieden voor een bedrag €15 per deelnemer. Dit is mogelijk ge-
maakt door sponsoring vanuit FC Groningen en vanuit onze eigen vereni-
ging. Daarnaast is de opbrengst van de Rabobank clubsupport actie aange-
wend om dit evenement te bekostigen. Hiermee hebben we getracht om dit 
evenement voor iedereen uit Waskemeer en omgeving toegankelijk te ma-
ken! De dag bestond uit een training van twee dagdelen en daarnaast kre-
gen de deelnemers een lunch aangeboden, een officieel FC Groningen certi-
ficaat en twee wedstrijdkaarten voor FC Groningen – RKC Waalwijk. In de 
eerstvolgende Waskemare zal een uitgebreide terugblik volgen op deze 
voetbaldag! 
 

Waskemeer verslaat Haulerwijk in extremis 
Op zaterdag 25 september was het dan eindelijk zover. Nadat er lange tijd 
geen competitievoetbal in het amateurvoetbal mogelijk was ging de competi-
tie eindelijk weer van start. Voor de Waskemeer en Haulerwijk stond er met-
een een bijzonder treffen op het program-
ma, want beide verenigingen kruisten de 
degens op het sportpark ´t Ald Leger in 
Waskemeer. De wedstrijd werd gespeeld 
om 18.00 om zoveel mogelijk toeschouwers 
in de gelegenheid te stellen om een bezoek 
te brengen aan deze fantastische kraker! 
 
Om klokslag 18:00 uur was het arbiter Van 
der Molen die voor de aftrap van de derby floot tussen Haulerwijk - Boven en 
Beneden op een drukbezocht sportpark 't Ald Leger. Beide partijen waren 
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gebrand om de competitie goed te starten en begonnen vol energie en pas-
sie aan het duel. De gasten begonnen voortvarend wisten in de eerste helft 
de ban te breken met een treffer. In het restant van de eerste helft was het 
mede aan goede keeperswerk te danken dat Haulerwijk de voorsprong niet 
verder uit wist te breiden. In de rust werd het strijdplan aan Waskemeerse 
zijde aangepast waardoor in de tweede helft een heel ander spelbeeld naar 
voren kwam. Na de pauze werd nauwelijks een kans weggeven en nam de 
druk op het vijandelijke doel toe. Halverwege het tweede bedrijf wisten de 
groenhemden de verdiende gelijkmaker te produceren. Waar iedereen dacht 
dat de punten zouden worden verdeeld, sloeg Waskemeer in de blessuretijd 
alsnog toe. In een overvol strafschopgebied wist Mitchell Schievels de bal 
achter de doelman te werken waarmee de overwinning werd veiliggesteld. 
Grote ontlading bij de Waskemeerders langs de lijn was het logische gevolg. 
Na afloop ontstond er prachtig voetbalfeest met zanger Johnny de Vries, 
waarbij er door beide verenigingen lang werd nagepraat. Na afloop vond ook 
de verloting plaats, waarbij de hoofdprijzen gebroederlijk werden gedeeld. De 
televisie ging naar een jeugdlid van Waskemeer, terwijl de ballonvaart met 
Haulerwijk mee is gegaan. Al met al was het een voetbalzaterdag waar nog 
lang over nagepraat zal worden! 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
 

Lestijden  
we werken op De Paadwizer met een continurooster, dat betekent dat de 
kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan en ook op 
school eten. 
Groep 1, 2 en 3 zijn op woensdag én vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. 
Groep 4 is op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. 
 

De schooldag begint om 8.30 uur. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur mogen de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 naar binnen. Er is dus sprake van een open 
inloop. De meesters en juffen vangen de leerlingen op in de gang en 
zorgen voor een warm, persoonlijk welkom. De leerlingen van groep 1 en 2 
worden op het schoolplein opgevangen. Zij starten de dag met bewegend 
leren. 
 

Eten en drinken 
De kinderen krijgen van thuis fruit en drinken mee voor de ochtendpauze en 
lunch en drinken voor de middagpauze. We gaan ervan uit dat de kinderen 
zoveel mogelijk gezonde voeding meekrijgen naar school. Het fenomeen 
‘koekjesdag’ is dus dit schooljaar niet meer aanwezig. 
 

Trakteren 
Met verjaardagen mag komend schooljaar weer getrakteerd worden. Graag 
zien we dat er gezond en verpakt getrakteerd wordt. Stem de hoeveelheid 
af op de leeftijd van het kind, een kind in de onderbouw heeft aan een 
kleine traktatie voldoende. Een traktatie is geen maaltijdvervanger. De 
leerkracht kan dezelfde traktatie krijgen als de kinderen. 
Heeft uw kind een dieet of is het allergisch voor bepaalde voedingsstoffen, 
geef dit dan door. Het zou fijn zijn als u bij het trakteren hier ook rekening 
mee houdt, zodat alle leerlingen kunnen genieten van een traktatie.  
 

Gymnastiek 
Op maandag en donderdag hebben alle kinderen 
gymnastiek. Op deze dagen graag een tas met 
gymkleren en gymschoenen meegeven naar school. 
De kinderen van groep 1-2 hoeven alleen 
gymschoenen mee naar school (de schoenen blijven 
op school). De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 
bewegingsonderwijs van gymnastiekdocenten van 
Sport Fryslân. Deze gymnastieklessen worden 
gegeven in het CSG Liudger. 
 

Kunstlessen  
Alle leerlingen van CBS de Paadwizer krijgen dit schooljaar op maandag 
kunstlessen aangeboden. Maandag 30 augustus zijn de leerlingen gestart 
met het blok muziek. Dit blok bestaat uit negen lessen. Vervolgens komen 
de blokken beeldende vorming, dans en theater maken aan de beurt. De 
kunstlessen worden gegeven door Stichting het Dorpsatelier.  
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***Vossenjacht door Waskemeer*** 
  

Woensdag 6 oktober 2021 is op C.B.S. de Paadwizer in Waskemeer  
de kinderboekenweek met als thema 'Worden wat je wil'  

op ludieke wijze geopend. 

  

De kinderen mochten na het zingen van het lied van  
de kinderboekenweek, naar buiten. 

 

In gemixte groepjes van jong tot oud deden ze een  
vossenjacht door een deel van het dorp.  

 
Sommige vossen waren erg moeilijk te vinden.  

De postbode heeft heel veel rondjes moeten fietsen voor  
ze ontmaskerd werd.  

 
Bij terugkomst op school werd er door de oudere kinderen  

voorgelezen, hier werd volop van genoten.  
 

Later op de dag werden de kinderen opgeschrikt door een leesalarm, dit 
alarm gaf aan dat iedereen alles aan de kant moest leggen om 5-10 minuten 

te gaan stillezen.   
 

Tijdens de kinderboekenweek staat het lezen en voorlezen centraal. Zo zal 
er ook voorgelezen worden door verschillende mensen.  

Badjuf Elise van zwembad Haulewelle heeft al voorgelezen  
in groep 1/2 en groep 3/4.  

 
Ook zullen de kinderen van de bovenbouw gaan voorlezen bij de peuters, 

kleuters en bij Flexkids.  
 

Traditiegetrouw krijgen de kinderen van groep 3/4 een bezoek van een bibli-
otheekmedewerker.  
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Beste adverteerder: 
 

Ook deze ruimte is  
nog beschikbaar! 

 
Neem contact op met de redactie. 

Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring 
in Oosterwolde  

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische 
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische 
redenen moet worden gekeurd.  
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,  
8431 EJ Oosterwolde. 
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op 
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of  
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com  

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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***Verslagje: Buurtbbq van 
Buurtvereniging de Slinger*** 

 
Op zaterdag 9 Oktober had het bestuur van de buurtvereniging 
de slinger een BBQ georganiseerd. 
 
Ze hadden het voor iedereen goed geregeld, van jong tot oud 

en er was zelfs aan de vegetariërs 
gedacht. 
 
Middags was er al een springkussen 
opgezet voor de kinderen van de 
buurt, deze werd goed benut. 
 
Vanaf 18.00 kwamen de eerste 
buurtgenoten al aan bij de BBQ, deze 
werd gehouden op het veldje bij de 
panakooi op de Feikemaweg.  
 

En tegen 19.00 gingen de BBQ’s aan  zodat iedereen zijn eigen stukje vlees 
kon bakken, in een apart tent stonden 
ook salades, stokbrood, sausjes ect. Om 
te benutten.  
 
De BBQ was gebaseerd op een 
amerikaanse BBQ dus het eten  werd 
geregeld, maar je moest zelf drinken, 
stoelen ect. Meenemen. 
 
Een grotere tent was opgezet, voor het 
geval het ging regenen. Maar gelukkig is 
het droog gebleven en bleef het nog lang gezellig!.  
 
Al met al was het een geslaagde avond!! Voor herhaling vatbaar. 
 
Annika de Jong 
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***Nieuws van de Herberg: 
Efkes byprate*** 

                                                                             
Wat een stoer gezicht is het, toch, dat de Herberg hele-
maal in de steigers staat. Eerder dit jaar is er nieuwe  dak-
bedekking aangebracht, geïsoleerd en  zijn er zonnepane-
len geplaatst. Nu komen er nieuwe dakpannen op, ook isolatie daaronder en 
goten er omheen. Wat zal het straks een mooi gezicht zijn én lekker duur-
zaam, klaar voor de toekomst! Daarover gesproken; wat staat er de komen-
de weken zoal in de Herberg op de planning.  
 
De derde dinsdag van de maand is vanaf nu voor de iets oudere generatie, 
de ochtend wordt verruild voor de middag. Dus 16 november om 14.00 uur 
staat speciaal voor u de thee (en de rummikub) klaar. Bent u in oktober niet 
geweest, maakt helemaal niet uit, haak maar aan. Wanneer u even gehaald 
wilt worden, laat het Andries (06-30464312) weten. Verder is opgave niet 
nodig.  
 
11 November zien we uit naar de kids met hun lampionnen, zo leuk al die 
verscheidenheid aan creaties en liedjes☺ 
 
Dan is de bingo weer terug van weggeweest. Op 13 november vanaf 20.00 
uur zullen de bingo ballen weer bepalen wie er met de prijzen naar huis gaat. 
De inleg is €5,-, er is een consumptie inbegrepen.  
 
De volgende dag, op 14 november staat om 15.00 uur de 
thee (en koffie ) weer klaar. Maar deze keer is het een 
High Tea! Superleuk en lekker om eens te proberen, met 
vriend(inne)en, buren, familie, dorpsgenoten. Er wordt al 
druk gebakken en getest om er een feestje voor de inner-
lijke mens van te maken. De bijdrage is €12,50 p.p, opga-
ve voor 10 november bij Margreet (06-27218335)  
 
Er hoeft overigens niet een aanleiding te zijn om gewoon 
binnen te lopen voor een praatje; de kachel staat lekker 
aan en de kaarsjes branden. Dus kom gezellig langs voor 
een bakkie. 
 
Als laatste nog een bericht ‘uit de keuken’. In november is op de vrijdag- en 
zaterdagavond de snack van de maand een royaal belegd broodje kipburger 
voor €3,-. Wat de decembermaand gaat brengen, vertellen we in de volgen-
de Waskemare.  
 
Hartelijke groet, team ‘de Herberg’ 
 



 
 
 
 
 
 
Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk 
 
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij 
stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden 
brengt heel veel emotie met zich mee. 
 
Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moeten er in korte tijd 
veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige 
wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden. 
Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden,  
die taak op zich.  
Omdat ieder mens uniek is, en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart rege-
len altijd maatwerk. 
Eén en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de  
nabestaanden. 
 
Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op 
de te maken uitvaartkosten. 
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een le-
denvergoeding. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te mel-
den. 
 
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of 
informatie over bijverzekeren 
kunt u contact opnemen met; 
 
● mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 06-51021303  
● dhr. E. Huurman (voorzitter), tel. 06-21863286   
● via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl, 
● voor meer info kijk op www.uitvaarthaulerwijk.nl  
 

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

 
Aline de Graaf  tel. 06-402 575 99  

of 
Coby Kuiper  tel. 06-191 870 86  
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**EC De Eendracht houdt bijeenkomst 
over nieuw Postcoderoosproject.** 

 
Haulerwijk - Zonder zonnepanelen op de eigen woning toch zelf energie 
op kunnen wekken? Het kan via zogenoemde Postcoderoosprojecten. 
Na het opzetten van dergelijke succesvolle projecten in Haule, Makkin-
ga en Appelscha/Ravenswoud door Energiecoöperatie De Eendracht 
Ooststellingwerf, is het nu de beurt aan Haulerwijk. Op donderdag-
avond 28 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats in De Enter. 
 
De familie Beijert uit Haulerwijk is bereid gevonden om op een voormalige 
varkensstal zonnepanelen te installeren. Tevens wordt in het kader van het 
project ‘SamenZONderAsbest’ het asbesthoudende dak gesaneerd. Energie-
coöperatie De Eendracht biedt alle inwoners van Haulerwijk, Haule, Waske-
meer, Donkerbroek en Oosterwolde de mogelijkheid om aan dit nieuwe Post-
coderoosproject deel te nemen. Op deze manier kun je in de toekomst heel 
eenvoudig gebruik maken van schone energie uit de eigen regio en boven-
dien levert het participanten een rendement van ca. 3,5% per jaar op. In to-
taal komen er 286 zonnepanelen op de voormalige varkensstal aan de Elle-
boogsvaart te liggen. De inleg per paneel is € 100,-. De looptijd van het pro-
ject is vijftien jaar. 
Tijdens de bijeenkomst in De Enter wordt alle benodigde informatie verstrekt 
over dit nieuwe Postcoderoosproject. Er wordt onder andere een presentatie 
gegeven door Klaas Bijlsma van ECoop. ECoop is een bureau voor de ont-
wikkeling van samenwerking van burgers, overheden en bedrijven die de 
energietransitie willen versnellen. Er wordt al jaren nauw samengewerkt met 
De Eendracht. Ook de gemeente Ooststellingwerf ondersteunt dit project, 
omdat het goed past binnen de doelstelling de CO2-uitstoot te verlagen. 
De informatiebijeenkomst in dorpshuis De Enter begint om 20.00 uur en is 
voor iedereen geheel vrijblijvend te bezoeken. Alle belangstellenden ontvan-
gen na afloop een digitaal informatiedocument met daarin een duidelijk over-
zicht van alle voorwaarden en risico’s. Gezien het succes van de drie voor-
gaande Postcoderoosprojecten in Ooststellingwerf verwacht De Eendracht 
veel belangstellenden.  
 
Bijschrift foto: Er lopen al 
drie succesvolle Postcode-
roosprojecten in Ooststel-
lingwerf, waaronder dit pro-
ject in Haule. Daar liggen 
160 zonnepanelen op het 
dak van de familie Van Vil-
steren. 
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*** 11 November is de dag!!*** 
 
Hallo kinderen uit Waskemeer!! 
Hebben jullie er ook zin in om de deuren in ons dorp weer te bezoeken met 
mooie lampion en een liedje? 
Het komt er bijna aan en we wensen jullie mooi weer savonds!! 
 
Er zijn leuke liedjes om nog even te oefenen 
Zoals deze:  

11 november is de dag 
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje 

11 november is de dag 
dat mijn lichtje branden mag  

 
Veel Plezier namens de  
redactie van de Waskemare. 

***Bedankt!!*** 
Beste dorpsgenoten, 
 

Op zondag 26 september is een grote droom uitgekomen, ik, Tess Offringa, 
haalde samen met mijn partner Esmee de Graaf, een bronzen medaille op 
het EK Acrogym in Italië. 
 

Toen ik maandagavond thuiskwam werd ik ontvangen door een aantal 
dorpsgenoten, ons huis en het kleine bruggetje waren versierd, ook hingen 
er vlaggen uit in het dorp. De dagen daarna volgden nog veel felicitaties, 
kaartjes en attenties. 
 

Hiervoor wil ik iedereen hartelijk bedanken! 
 

Inmiddels ben ik weer volop aan het trainen en 
hoop ik me over enkele maanden te plaatsen 
voor het WK Acrogym in Azerbeidzjan dat plaats-
vindt in maart 2022. 
 

Groetjes, 
Tess Offringa 







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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Hallo Puzzellaars,  
 
Hierbij weer de oplossing van de puzzel uit de vorige Waskemare. 
Helaas waren er niet zo veel inzendingen als voor de zomerstop. 
Dit keer was het maar 1 inzending van Neeltje Roijinga  met maar 4 fout!. 
Hopelijk hebben we de volgende maand meer inzendingen!! 
 
1. Ik probeer die kromme haak terug te buigen, maar nu breekt hij. Wat 

jammer. Ik had hem Haasrecht 
2. 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 Grootegast bij haar gelogeerd had. 

3. Hij bleef zonder bericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een   
Rheden/Goede reede 

4. Mijn zus hoort graag naar het gezang van de krekels. Ik hoor liever 
Vogelenzang 

5. Toen de dief de sieraden had weg gegrist, rende de juwelier achter 
hem aan en riep Houthem 

6. Toen in de herberg een hevige vechtpartij had plaatsgehad, vond de 
waardin bij thuiskomst een Dodewaard 

7. Toen de klei op was kon men gelukkig nog een tijd met Zandvoort 
8. Geef mij maar Frieschepalen/(De)Mortel zei de aannemer die er voor 

moest zorgen dat het een stevig fundament werd. 
9. Ik keek aandachtig naar het werk van de klompmaker. En zag dat het 

stuk hout Holwerd 
10. Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een 

heel Boskoop 
11. Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de Maassluis/Sas van 

Gent 
12. Monniken bidden en ridders vechten. Ik zit dan ook liever in een mon-

nikenkapel dan in een Ridderkerk 
13. Mijn zus trouwt met een kasteelheer die Hugo heet. Het hele dorp is 

het daarmee eens, want mijn zus is Heerhugowaard. 
14. Ik houd alleen van zomers, vandaar dat ik voor Winterswijk 
15. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog Rotterdam 
16. Nu Hapert de video alweer, ik heb er genoeg van en koop een nieu-

we. 
17. Ik dam veel maar verlies mijn aandacht als ik bij het Werkendam 
18. Jan had met z’n hoofd in de schoorsteen gezeten; moeder riep; ”Wat 

is je Bolsward 
19. Als ik geen plaats krijg in die garage, weet ik niet waar ik mijn Wagen-

berg 
20. Ga jij  koken? Ik geloof dat die Panheel is. 

Puzzel September: 
Hersenkraker de uitslag.  
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21. Henk heeft altijd gezegd dat mensen die aan sport doen uitslovers zijn. 
Daarom had ik ook Nooitgedacht dat hij aan de Elfstedentocht ging 
meedoen. 

22. De leraar Hamert er steeds op dat we ons huiswerk moeten maken. 
23. Het kind rende de straat al op. Ofschoon moeder nog riep  
24. De bergen in Frankrijk zijn ook mooi, maar ik heb het meeste genoten 
 van die Wijngaarden 
25. Kees maakt soms domme fouten. Zijn vriend zegt;”Je lijkt wel een 
 ezel”. Waarop Kees antwoord:’Je hoort toch zelf dat ik niet Broek 
26. Toen we een dagje naar Ameland gingen zweefden er tien 
 talen Meeuwen rond de boot. 
27. Die jongens hadden een grote mond, maar toen te er op aan kwam 
 waren het Helden op sokken 
28. De boer observeerde de vogels en zei:’Slecht weer op komst, kijk 
 maar naar de Lage Zwaluwe 
29. Deze mannen hebben nog Gulpen in hun broeken. 
30. Tijdens de kerstdagen versieren veel mensen hun huizen met Hulst 
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***Sinterklaas intocht Waskemeer*** 
  

Op zaterdag 20 november komt de Sint weer op bezoek in Waskemeer.  
Net als vorig jaar rijdt hij tussen 10 en 12 uur een route door het dorp. Op die 
manier kan hij van alle versierde huizen genieten, versierde kinderen en ver-
sierde grote mensen begroeten, pietenkunstjes bekijken en misschien wel 
cadeautjes achterlaten… Met natuurlijk muziek van Excelsior, dus zorg dat je 
erbij bent! 
  

Uitgebreidere informatie komt via school/de herberg/dorpshuis/voetbal/
Facebook. 
  

Veel groeten namens de Sintcommissie, 
  

Bertine en Floortje. (sintwaskemeer@gmail.com) 

***Voor de zak van Sinterklaas*** 
 

Met plezier organiseren we ook dit jaar weer het Sinterklaasfeest in  
Waskemeer.  
Nou heeft de goedheiligman natuurlijk wel een enorme zak, maar die raakt 
soms ook leeg.  
  

Wil je helpen de kosten van het feest te dekken 
en de kas van de Sint een beetje spekken? 
  

Maak een bedrag over op rekeningnummer: 
  

IBAN 44 RABO 0 325 80 83 92 t.n.v. dorpshuis ‘t Ald leger o.v.v. zakgeld van 
Sinterklaas 2021. 
  

Iedere bijdrage is heel welkom! 
Dank alvast namens de Sintcommissie! 

mailto:sintwaskemeer@gmail.com
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Hallo Puzzelaars, 
 

In deze puzzel staan verborgen woorden. 
In iedere zin zit één woord. De zinnen zijn in groepjes van drie weergege-
ven. Om welk woord het gaat, staat achter ieder groepje aangegeven. Je 

krijgt dus drie hoofdsteden, drie talen enz. 
 

Doen jullie ook weer mee??  
Ook al weet je niet alle antwoorden gewoon inleveren.! 

Veel succes!! En Plezier!! 
 

 

1. Je moet die ober niet te veel fooi geven. (hoofdsteden) 
2. Die plank staat krom en is helemaal verweerd. 
3. Wil je trouwen en een jaar later weer scheiden? 
 

4. Je mag ditmaal op één oor slapen. (talen) 
5. Frank had een splinternieuwe wagen gekocht 
6. Ik had uit sommige boeken enkele citaten gehaald. 
 

7. Ik kom er elke dag even langs. (vogels) 
8. Johan moest er niet veel van weten. 
9. Hij knipt gratis mijn haar en dat vind ik sympathiek. 
 

10. Lach in alle omstandigheden, (niet Europese landen) 
     ook als je kiespijn hebt. 
11. Als Ali bier drinkt, overtreedt hij de koranwet. 
12. Ik loop er uitdagend bij, maar stoort dat u? 
 

13. De meeste regen viel dit jaar in Azerbedzjan. (hemellichamen) 
14. Ze geven u soms een maaltijd, maar niet altijd. 
15. Met zo’n gezicht kom je nooit op de televisie. 
 

16. Geert heeft zijn kast al in orde gebracht. (beroemdheden) 
17. Die man verdient veel meer dan z’n vrouw. 
18. De kleinste insecten zul je niet met het oog zien. 
 

19. Karel gaat graag op reis, maar ik blijf liever thuis.   (groenten) 
20. Ik wil ook wel eens met je dansen. 
21. In dat flatgebouw vind je zeven kelders 
 

22. Wie zal mij op die lange tocht vergezellen? (vissen) 
23. Dat gebaar stelt me wel een beetje teleur. 
24. Die voetbalspeler moet voor niemand onder doen. 
 

25.Ken jij deze brave mensen ook? (zoogdieren) 
26. Ik heb eerlijk gezegd niets gezien of gehoord. 
27. Horen dieren ook in deze stal, of moeten ze in de volgende? 

Puzzel Oktober/November: 
Hersenkraker  
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28. Je moet je brood op eerlijke wijze verdienen. (fruit) 
29. Acht uur al?. Wordt wakker slaapkop. 
30. Noem jij de kleur van dat paard beige? 
 

De oplossing kunt u inleveren t/m 17 November 
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer 

Mailadres: waskemare@gmail.com of via  
Whatsapp 06-30776188 (Janny van der Veen) 

***Boekenkastje UPDATE!*** 

Niet zo groot, wel vaak bezocht…. veel mensen weten ons boekenkastje aan 
de Mr. van Hasseltweg inmiddels te vinden. Om er een boek uit te halen of er 
eentje bij te plaatsen.  
Nieuwe boeken zijn nog steeds welkom! Als je meer wilt geven dan er op dat 
moment plek voor is, kun je je boeken ook links van het huis onder het afdak-
je neerleggen.  

KINDERBOEKEN 
Helaas hebben we niet zoveel kinderboeken, maar wel kinderen die regelma-
tig in het kastje kijken. Heb jij nog kinderboeken over, de boekenklantjes zul-
len er blij mee zijn! 

CADEAUTJESKASTJE (Sinterklaas en kerst) 
Na 11 november halen we elk jaar de boeken uit het kastje en vul deze met 
cadeautjes. Iedereen krijgt wel eens een ‘eau de toilette’, een leuk schaaltje, 
of iets wat je al hebt…… je vindt het wel leuk/lief, maar je weet eigenlijk niet 
goed wat je er mee moet doen. Heb jij ook nog zulke spullen in huis staan, 
het mag (ingepakt; doe er dan een label aan met wat erin zit of voor welke 
doelgroep het is) in het kastje, om er iemand blij mee te maken.  
Met kerst vult het kastje zich dan ook nog met kleine kerststukjes. Ook daar-
voor geldt, neem er gerust één (of meerdere) mee! 

STEKJESKAST 
Sinds dit voorjaar heeft het boekenkastje een buurvrouw gekregen in de 
vorm van een stekjeskast. Ook hier geldt, dat je alles gratis mee kunt nemen. 
In elk potje staat een stokje met daarop geschreven welk stekje erin zit. Be-
halve stekjes/potjes meenemen, kun je ook stekjes/potjes achterlaten. In de 
plastic bak onder het kastje zitten (houten)stokjes en een pen, schrijf hier op 
wat er in jouw stekjespotje zit.   

We blijven lezen en tuinieren, ook al ligt de wereld grotendeels weer voor 
ons open! 

Karin Tersmette 

 



38 



39 

**Ouder & kind ochtend** 
 
Elke vrijdagochtend tussen 9:30 uur en 11:30 uur is er bij de 
Kompaan in Oosterwolde aan de Moskampweg 3 een ‘ouder & 
kind ochtend’.  
 

Ouders kunnen tijdens deze ochtend ervaringen delen, bijpraten en 
nieuwe contacten leggen. De kinderen spelen ondertussen samen.  
 

De deuren naar het binnenplein kunnen worden geopend, zodat de kin-
deren heerlijk buiten kunnen spelen. De kosten bedragen 1 euro per 
bijeenkomst, inclusief koffie, thee en limonade.  
 

Neem voor meer informatie contact op met Nynke de Jong 
(ndejong@scala-welzijn.nl) of bel naar: 0516-567220. 

***Dorpshuis ’t Ald leger zet vrijwilliger in het zonnetje*** 

Het Dorpshuis kan niet zonder vrijwilligers. 
Daarom willen we hun in het zonnetje zetten. 
Deze eerste x is Jolanda Woldman, de uitverkorene! 
 

We stelden haar een paar random 
vragen: 
Wat vind je leuk aan het  
vrijwilligerswerk?: 
Ik vind het leuk om de mensen een 
leuke avond te bezorgen. 
 

Wat zou je nooit van je leven  
willen doen? 
Stratenmaker zou ik niet willen zijn. 
 

Welke 3 dingen zou je niet willen 
missen (m.u.v. familie/vrienden 
en dieren)? 
Mijn mobiel, mijn auto en mijn haar-
elastiekje. 
 

Heb je een lijfspreuk: 
Een dag niet gelachen, is een dag 
niet geleefd. 
 

Wat zou je nog tegen andere 
mensen willen zeggen? 
Wees lief voor een ander, dan zijn 
anderen ook lief voor jou. 
 

 

Wij zijn heel erg blij met Jolanda haar vrolijkheid, inzet en hulp. 
Dus bij deze zetten we haar graag in het zonnetje. 

mailto:ndejong@scala-welzijn.nl
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Te koop en per direct beschikbaar: 
Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2 

 
 
 
 
 
 

www.unit-xl.nl 
 

                         
Leidijk 1   Tel. 0516 - 420 420 
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Afvalkalender Waskemeer November 2021 

Alléén voor postcode 8434 
 

PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  2,16,30 grijs  9,23   groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 2,16,30 grijs  10,24 groen 
Alle overigen   2,16,30 grijs  9,23   groen 
 
Oud papier:   5 November   
NA, NB, NV, NW, NX:  11 November 

***Vraag vanuit Plaatselijk Belang  
Door Eéndracht Sterk *** 

 

Wereldwijd, in Europa, Nederland en Ooststellingwerf 
maakt men zich druk om het opwarmen van de aarde, het 
gebruik van fossiele brandstoffen en hoe je dit alles kan 
verminderen.  
 

Op het moment van het schrijven van deze oproep, lopen de energieprijzen 
aan de pomp, maar ook via onze gaskraan en elektriciteitsrekening hoog op. 
Het bestuur van DES vermoedt dat dit de gemoederen in Waskemeer ook 
bezig houdt.  
 

Maar wij vragen ons af, is dit ook zo? Maak jij je zorgen of je je rekening nog 
wel kunt betalen? Ben jij aan het nadenken over andere manieren van ver-
voer of hoe zorg ik dat mijn huis beter wordt geïsoleerd? 
 

Wij zouden het fijn vinden als jij als bewoner van Waskemeer jouw plannen, 
zorgen, ideeën met ons wilt delen. Zodat wij ook jullie signalen kunnen ver-
zamelen en zo nodig door kunnen spelen aan de gemeente of anderen.  
 

Je kunt een mail sturen naar: des.waskemeer@gmail.com of spreek een van 
de bestuursleden aan, ze lopen soms zomaar los rond in het dorp.  
 

Namens DES, 
Gerbert ten Hoor, Jan Tabak, Bram van den Ende, Rinze Sikma,  
Albert Grootenhuis, Sumitra Otter en Karin Tersmette 

***Ledenvergadering IJsclub Waskemeer*** 
 

Op maandagavond 22 november is er weer de jaarlijkse ver-
gadering van de IJsbaan. 
 

Leden, donateurs en belangstellenden zijn welkom. 
Aanvang vergadering is 20.00 uur in ’t Ald Leger.  
 

Naast de formele agendapunten is er veel ruimte voor andere gesprekken. 
 

En natuurlijk een drankje en een bittergarnituur. 

mailto:des.waskemeer@gmail.com
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2021 
 
Schoolnieuws 

Feest 100-jarig bestaan 
In aanloop naar het feest op 16 oktober zijn er allerlei activiteiten georgani-
seerd voor de kinderen waardoor ze veel hebben geleerd over vroeger.  
Zo hebben ze onder andere: 
 
- Het speelgoedmuseum in Roden bezocht 
- Oud-Hollandse liedjes geleerd 
- Een film gemaakt waarbij kinderen ouderen, die op onze school hebben 
gezeten of er les hebben gegeven, hebben geïnterviewd.  
- Leren schrijven met een kroontjespen met inkt. 
 
En natuurlijk nog veel meer. Mooi om te zien hoe geïnteresseerd jong en oud 
in elkaar waren, waarbij weer een stukje wederzijds begrip tot stand is geko-
men. Allemaal verbonden met elkaar door hun school.  
 
Zaterdag 16 oktober vierden wij dan echt het 100-jarig bestaan van de school 
en wat was het een geslaagde dag! Het springkussen en de poffertjes waren 
favoriet bij de jongeren. De vele andere belangstellenden keken rond in de 
school, deelden herinneringen met elkaar en konden tijden kijken naar alle 
oude schoolfoto’s die in de school hingen. Ook de deuren van de magazijnen 
gingen open om zo te ontdekken dat de voormalige wc-ruimtes nog goed 
zichtbaar zijn. 
 
Via deze weg willen we iedereen die zich in heeft gezet om deze dag tot zo’n 
groot succes te maken bedanken. Al 100 jaar zo’n prachtige dorpsschool met 
zeer betrokken mensen… laten we er samen nog vele mooie jaren aan herin-
neringen bij maken! 
Uit het gastenboek: 

“Ik heb genoten van de vele verhalen van m’n 
 klasgenoten en andere Haulenaren.” 

“Goede oude tijd.” 
“Het was gezellig.” 
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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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**SCHAKERS OPGELET ! 
IEDEREEN IS WELKOM** 

 
Eindelijk is het zover: op woensdagavond 6 oktober vanaf 
20:00 uur begint het nieuwe seizoen van Schaakclub Bakke-
veen weer. Dit jaar spelen we in het gebouw de Driehoek, 
Merkebuorren 3 in Wijnjewoude.  Ondanks dat de meeste 
Corona maatregelen niet meer van kracht zijn zal er nog steeds worden ge-
speeld met in acht neming van de regels die op dit moment gelden en die 
zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 
 
De bedoeling is om dit jaar weer een interne competitie te spelen en mee te 
doen aan de competitie van de Friese Schaakbond. Daarnaast zullen er ook 
andere schaakevenementen worden georganiseerd.  Bij voldoende belang-
stelling kan er in overleg ook schaaktraining worden gegeven. 
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, zowel beginners, gevorderden 
en meesters! U kunt natuurlijk ook gewoon langskomen op de woensdag-
avond om eens een kijkje te komen nemen bij onze club. 
 
Voor meer informatie kunt u naar de website gaan:  
www.schaakclub-bakkeveen.nl, of een email sturen naar  
info@schaakclub-bakkeveen.nl,  of direct contact opnemen met  
Jasper Zijlstra (06-23829269). 

***Koffieochtend ‘de Herberg’*** 
 
Ik vond in m’n brievenbus de uitnodiging om bij de Herberg een 
kopje koffie te komen halen op dinsdagochtend voor de oude-
ren.  
Daar had ik wel zin in dus, op naar de koffie  
 

Andries Otter heeft ons uitleg gegeven wat hiervan de achterliggende ge-
dachte is. Er wordt in Waskemeer hard gewerkt aan gezelligheid en de Her-
berg werkt daar aan mee. 
 

De vraag was of we samen per groep een aantal leuke activiteiten op te 
schrijven. Dat ging wel goed, diverse dingen kwamen op papier en dat gaat t 
Herberg team uitzoeken wat ervan doorgaat  
 

Dit was een leuke ochtend, beetje bijpraten samen en ff brainstormen samen 
en tevreden naar huis.  
 

Er komen nog meer koffie ochtenden, ga gezellig heen de 
koffie smaakt er uitstekend!!  
 

Alie Hulleman. 
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De Pollepel 

Gortesoep 
 

Het pollepel recept voor deze maand is Gortesoep. 
Bijna niemand eet meer gort, en al helemaal geen gortesoep. 

Toch is het een heerlijke voedzame soep, gezond, en geschikt voor de win-
ter. 

  

Maar eerst wat meer over gort. 
Gort is geslepen gerst. Gerst is een graansoort. Ontkiemende gerst is een 

belangrijke grondstof voor bier en whisky. 
Gerst bevat geen gluten, wat voor steeds meer mensen van belang is. 

Het is zeer vezelrijk, en vol met mineraalstoffen. 
Nog verder afgeslepen gerst wordt parelgort, dan blijft er een kleine ronde 

witte korrel over. ( als een parel) 
Maar gort is licht geslepen gerst, waar gortpap van gemaakt wordt. Het is 

een beetje grijs van kleur. Je koopt gort in de natuurvoedingswinkel. 
  

Recept benodigdheden: 

 1/2 pak gort 

 2 liter water 

 4 runderbouillontabletten 

 Een mergpijpje  

 200 gram soep gehaktballetjes  

 2 bossen  bladselderij 

 2 laurierblaadjes  
  

Bereiding: 
● Zet 250 gram gort een nacht in de week in 2 liter water. 
● Zet de volgende dag de gort op in het geweekte water met mergpijpje 

en laurierblad. Laat het minimaal 2 uur koken. Vergeet niet om regel-
matig te roeren want anders gaat de gort vastzitten op de bodem. 

 De gort wordt namelijk zacht, het wordt een soort ragout. 
● Maak zelf soepgehaktballetjes naar je eigen smaak.  
 (of koop ze kant en klaar) 
● Ook de bouillontabletten erbij. 
● Tot slot de 2 bossen selderij klein snijden en in de soep erbij.  
● Even gaar laten worden. Mocht de soep te dik worden,( teveel ragout), 

voeg dan water met runderbouillontablet naar smaak toe. 
 De volgende dag is de soep nog lekkerder!! 
  

Groeten van Jenny en Paulus van de Wijkweg. 
 
We geven de Pollepel door aan Peter Engel. 
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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  

 

 

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



