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Beste dorpsgenoten,
Ook voor het laatste nummer van dit jaar is het weer gelukt, een mooie,
goed gevulde Waskemare. Met alle nog koude en gure dagen voor de deur
hoop ik dat deze veel gelezen gaat worden.
Het is ook het laatste nummer waar ik als voorzitter bij aanwezig was. Per
januari stop ik bij de Waskemare. Gelukkig hebben
we enthousiaste nieuwe leden erbij gekregen. Maar,
mocht iemand zich willen aanmelden, dat kan altijd.
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Groetjes,
Gerda Krijgsman
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Eind December:

29 december
31 december

het samen eten van Soos ’t Ald leger en de oudste
basisschoolkinderen, gaat niet door
Carbidschieten en café ut en thûs open tot 17.00 uur
(met QR code)

2022
Januari
21 januari
28 januari

Pubquiz, nog niet bekend of dit doorgaat of niet
Walking dinner gaat niet door

Februari
12 februari
18,19,25,26

Generale repetitie Toneel
Toneel uitvoering

Mei
21 mei

Reünie Basisschool de Paadwizer
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.Status Corona hoe zit het nu?
We hebben nog niet eerder zoveel besmettingen gehad als in de
laatste twee maanden. Wat was het spannend, volgens mij is een
ieder er goed doorheen gekomen. Tenminste wat ons bekend is.
Maar wat blijft het allemaal spannend en wat moeten we voorzichtig blijven.
2.De 50+soos
In november wilden we met een groepje ouderen naar Tuindorado in Drachten gaan. Maar door verkoudheid en toch uiteindelijk
gezamenlijk overleg hebben we toch maar besloten om niet te
gaan. Ook eind december kunnen we beter het “samen eten”
cancelen. Het is allemaal te spannend in deze tijd. Heel erg jammer, maar voorzichtigheid in deze is ook erg belangrijk..
3.Schoonmaakster/er
We zoeken nog iemand naast onze nieuwe vrijwilliger Anneke
Haaisma. Samen 2-3 uurtjes op maandagmorgen even soppen.
Is het wat voor jou/u. Draai eens vrijblijvend mee. Laat het weten
aan Janny.
4.Open café
Tot nader order nog even geen open café. Zo jammer maar het
kan gewoon even niet.
5.Pubquiz 21 januari
Op dit moment is het nog niet bekend of de pubquiz doorgang
kan vinden of niet.
Wij denken eerder van niet dan wel, maar via social media, app
etc. worden de deelnemers op de hoogte gebracht of de pubquiz
door gaat of niet. En ben je tzt benieuwd bel of app gerust naar
Janny.
6.Walking dinner
Eind januari staat de volgende walking dinner gepland, maar uit
voorzorg wordt deze nog niet gehouden. Wij willen de gastadressen niet opzadelen met het bezoek van de vele deelnemers. En
ook op dit moment weten we nog niet wat de regels zijn ten tijde
van eind januari. Jammer jammer. Maar nee toch maar even niet.
Er is nog nagedacht om i.p.v. de walking dinner een autopuzzelhapjestocht te organiseren, maar ook dit lijkt onvoorzichtig in deze tijd. Als de spannende tijd naar het positieve verandert. Kan er
altijd iets gepland worden, maar dat hoort u dan z.s.m.
7.Waskemeer.nl
Zie ook www.waskemeer.nl voor info over het Dorpshuis en de agenda.
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Contactgegevens ’t Ald leger
Coördinator: Janny van der Veen
Tel: 06-30776188
E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com
Stay safe en lieve groet

** Lekkere bakmixen van de Weyert**
Kerst én Oudejaarsdag in één maand. Je kunt december met recht een feestmaand noemen. Niets leuker én lekkerder dan dit te vieren met zelfgemaakte
lekkernijen, gebakken van eerlijk en ambachtelijk gemalen meel van Korenmolen de Weyert in Makkinga. In de molenwinkel vind je een groot assortiment Weyert-bakmixen door de vrijwilligers zelf samengesteld, zoals:
Oude vertrouwde Weyert bakmixen voor:
- Kruidnootjes
- Boterkoek
- Kniepertjes
- Cupcakes
- Ooststellingwersfe appelcake
- Kruidkoek– 2 granen
- Chocoladekoekjes
- Zwitserse broodbol
- Hazelnootkoekjes
- Pizzabodem
- Abrikozen-notenbrood
- Bananencak
- Stokbrood
- Oma’s gemberkoek
- Hazelnoot-chocoladecake
- Kruierskoek
- Duo-kokoscake
- Pannenkoeken
- Appel-kokoskoek
Nieuwe Weyert bakmixen voor de feestmaand
●
Aaltjes Kersttulband (zie foto)
●
Pompoen met walnotentaart
Ook nieuw
●
Weyert roggebrood
●
Weyert roggeknar met rozijnen
Zelf bakken?
Bak je liever een cake, taart of brood volgens eigen recept? Probeer het dan
net als veel andere thuisbakkers met het meel of de bloem van De Weyert,
ambachtelijk gemalen door onze eigen molenaars. Op de Weyert malen en
builen we tarwe en rogge.
kerstcadeautjes
Zoek je een leuk kerstcadeautje voor iemand die graag bakt? In de molenwinkel vind je leuke cadeaupakketjes, groot en klein. Je kunt er ook zelf een
laten samenstellen.
Openingstijden
De molenwinkel is elke zaterdagmorgen van 9.30 – 12.30 uur open.
Zien we jou binnenkort langskomen?
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste Dorpsgenoten,
Inmiddels hangt de kerstverlichting weer boven de vaart en worden de dagen steeds korter en guurder. Met het ‘heerlijk avondje’
van Sinterklaas achter de rug zijn de
meeste huishoudens inmiddels voorzien van een
fleurig opgetuigde kerstboom en draaien de kerstliedjes op Sky Radio overuren. Kortom, het einde
van het jaar nadert met rasse schreden! Dit betekent
ook dat op het moment van schrijven de najaarscompetities op hun einde lopen en dat de winterstop
nabij is. De weersgoden zijn ons tot dusver goedgezind geweest want er zijn bijna geen wedstrijden
afgelast omdat de veld- of weersomstandigheden dit
niet toelieten. Helaas hebben weinig toeschouwers
deze wedstrijden kunnen aanschouwen door de
aangescherpte corona maatregelen. In de persconferentie van 12 november werd namelijk aangekondigd dat publiek bij sportwedstrijden niet meer toegestaan is. Eind november kwam hier nog bovenop
dat sportaccommodaties hun deuren moesten sluiten om 17:00. Als vereniging zijn we er dan ook niet
aan ontkomen om de nodige trainingen af te gelasten. Gelukkig hebben we
voor de jongste jeugdteams wel een creatieve oplossing weten te vinden
door de trainingstijden te vervroegen. Op de woensdagmiddag kwamen de
JO8, JO11 en JO13 in actie van 16:00 tot 17:00 en op de vrijdagmiddag
trainden de kabouters op ditzelfde tijdsblok in de sporthal. Op die manier
hebben we binnen de geldende maatregelen een passende manier gevonden om onze jeugd waar mogelijk toch te laten trainen.
Met uitzondering van het eerste en tweede elftal (de A
-categorie van de KNVB) zijn alle wedstrijden wel volgens planning doorgegaan. Op die manier konden de
meeste teams op de voetbalzaterdag alsnog de wei in
om een balletje te trappen!
Met kerstmis in het vooruitschiet stonden normaal gesproken voor de jeugdteams de nodige zaaltoernooien
op de planning. Helaas zijn hiervan inmiddels de
meeste afgelast in verband met de geldende corona
maatregelen. Desondanks hopen we met z’n allen het
seizoen in stijl af te kunnen sluiten in de laatste wedstrijden en trainingen. Bij deze willen we alle leden,
vrijwilligers, sponsoren en alle andere betrokkenen en
trouwe volgers van onze vereniging fijne feestdagen
wensen een fantastisch 2022! We hopen dat we el-
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kaar in het nieuwe jaar in goede gezondheid weer mogen treffen op of rond
de velden van sportpark ’t Ald Leger!
Merchandise
Met de aankomst van Sinterklaas en
zijn Pieten in ons dorp in november is
de tijd van de feestdagen weer aangebroken. Inmiddels hebben we de tijd
van pepernoten, gedichten en Sinterklaasliedjes weer achter de rug, maar
met kerst en Oud en Nieuw hebben we
gelukkig nog de nodige feestelijke dagen voor de boeg.
Als vereniging hebben we nog enkele
leuke items voor op je verlanglijstje om
de aankomende periode nog feestelijker
te maken! Wat te denken van de vv Waskemeer wintermuts en sjaal, waarmee je tijdens de koude winterdagen lekker warm blijft! Ook de regen kan
zonder problemen getrotseerd worden met onze officiële clubparaplu. Tot
slot hebben we nog een autovaantje waarmee je ook onderweg de club kan
supporten. Kortom, voor elk wat wils!

Voor bestellingen kan een berichtje gestuurd worden naar Joost van Burgsteden (joost_burgsteden@hotmail.com / 06-49712288).
JO11 pakt periodetitel
Onder leiding van coaches
Johan Keuning en Tseard Haites heeft onze JO11 een uitstekende tweede periode gekend in de competitie. Sterker
nog, de behaalde resultaten na
de herfstvakantie waren zodanig van aard dat het team de
periodetitel in de wacht heeft
weten te slepen! Deze titel
werd op zaterdag 11 december veiliggesteld in een spannende wedstrijd waarin TFS uit
Drachtstercompagnie met 3-2
werd verslagen. Na afloop was
er natuurlijk tijd voor een feestje in de kantine waarbij het seizoen werd nabesproken onder het genot van een hapje en een drankje. Het moge duidelijk zijn dat de JO11 hierdoor met een goed gevoel de winterstop ingaat en
dat de spelers en de staf niet kunnen wachten om hun kunsten weer te mogen vertonen in het nieuwe jaar!
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Kabouters en JO8 glansrijk geslaagd voor hun Pietendiploma
In november is Sinterklaas met zijn pietencorps groots onthaald in het dorp.
In het kader van de sinterklaastijd stond er op vrijdag 26 november een pietenparcours op het programma voor de kabouters en JO8. Helaas konden
Sinterklaas en zijn pieten niet aanwezig zijn gezien hun drukke agenda in
deze periode. Gelukkig hadden hij en zijn pieten wel pietenpakjes, cadeautjes en pepernoten achtergelaten in het dorpshuis die tijdens het parcours
gebruikt konden worden! Tijdens dit parcours werden de pieten-skills van
onze jongste voetbaltelgen grondig getest en langs de meetlat gelegd met
als inzet het officiële vv Waskemeer pietendiploma.
Toen alle deelnemers eenmaal in het pietenkostuum gehesen waren kon de
training beginnen. De training bestond uit enkele tests van elementen die
pieten in hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen. Zo moesten er huizen
beklommen worden, werd er gebalanceerd op de toppen van de daken en
moesten er pakjes door de hoogste schoorstenen gegooid worden. Daarnaast werd ook de wendbaarheid van de deelnemers grondig getest doordat
de kabouters moesten slalommen, kruipen door nauwe buizen en werd er
geklauterd in de rekken. Vol energie en enthousiasme hebben de aspirantpieten alle oefeningen uitgevoerd. Tussendoor werd er ranja gedronken inclusief pepernoten om op krachten te komen, waarna iedereen weer vol
overgave aan de oefeningen begon. Na bijna een uur hadden de trainers
voldoende gezien en was de einduitslag overtuigend. Alle deelnemers waren
glansrijk geslaagd voor hun pietendiploma! Uit handen van de trainers ontving iedereen het felbegeerde diploma waar ze zo hard voor gewerkt hadden. Daarnaast kregen ze ook een medaille als erkenning voor hun uitstekende prestatie en een lekkere traktatie! Hierna konden de deelnemers met
een moe maar voldaan gevoel huiswaarts keren. Als vereniging kijken we
terug op een geslaagde en gezellige avond. De overduidelijke eindconclusie
is dat onze vereniging niet alleen beschikt over een talentvolle groep voetballers, maar ook over een uitstekende lichting hulppieten!
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Brengen & halen
●
De leerlingen van groep 1 & 2 komen rond 08.25 uur op school. De
groepsleerkracht zal de leerlingen opvangen op het schoolplein.
●
De leerlingen van groep 1 t/m 3 worden om 14.15 uur (op woensdag
en vrijdag om 12.00 uur) door de groepsleerkracht naar buiten
gebracht.
●
De leerlingen van groep 4 worden om 14.15 uur (op vrijdag 12.00
uur) door de groepsleerkracht naar buiten gebracht.
●
De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden om 14.10 uur (op vrijdag
14.15 uur) door de groepsleerkracht naar buiten gebracht.
In school en in de klas:
●
Er is een dringend advies afgegeven voor leerlingen vanaf groep 6
om mondkapjes te dragen in de gangen en bij verplaatsing in het
lokaal. Wij gaan mee in dit advies, maar handhaven de maatregel
niet. Onderwijs blijft daarmee voor iedereen toegankelijk. Wij willen
daarnaast geen verdeeldheid zaaien onder de leerlingen over het wel
of niet dragen van een mondkapje. Wij vragen u hetzelfde te doen en
de keuzes van andere ouders te respecteren.
●
Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de
gangen verplicht.
●
Leerlingen hoeven geen 1,5 m afstand te houden van elkaar en van
de leerkracht. Onderwijspersoneel houdt onderling wel 1,5 m afstand.
Pauzetijden:
We zorgen voor gespreide pauzes van leerlingen. De leerlingen van groep
1 t/m 4 hebben gezamenlijk pauze en de leerlingen van groep 5 t/m 8. We
werken zoveel mogelijk met vaste tweetallen en/of groepjes. Daarnaast
zorgen we ervoor dat samenwerking van leerlingen alleen met kinderen uit
de eigen groep gebeurt.

Gymnastiek:
De komende periode hebben we nog gewoon gymnastiek in het Liudger.
De lessen worden gegeven door meester Jacob van Sport Fryslân. We
zijn blij dat dit nog doorgang kan vinden met inachtneming van de
maatregelen.
Ouders & andere externen in school:
Er komen in principe geen ouders in school, mits anders is
afgesproken. Contact vindt zoveel mogelijk telefonisch of digitaal
plaats.
●
Stagiaires & gastdocenten zijn welkom met inachtneming van de
geldende maatregelen. De kunstlessen o.l.v. juf Alie gaan op
maandags door.
●
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring
in Oosterwolde
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische
redenen moet worden gekeurd.
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde.
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com
20

*** Kerst Kerkdiensten Haulerwijk via live Stream***
Vrijdag 24 december:

Binning
21.30

Kruiskerk
-

Zaterdag 25 december:

9.30

10.00

Zondag 26 december:

9.30

-

Oudjaardag 31 december

-

19.30

Livestream via:
HTTPS://PKNHAULERWIJKWASKEMEER.NL/KERKRADIO
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***Nieuws van de Herberg
De 1 maakt plaats voor de 2 ***
Nog heel even en dan wordt de 1 alweer een 2, wordt
2021 weer een herinnering en kijken we uit naar wat
2022 ons gaat brengen. 2 klinkt beter dan 1 in veel gevallen, het is tenslotte meer. Laten we hopen dat het
uitkomt in het nieuwe jaar; meer mogen en minder maatregelen.
Het afgelopen jaar liep opnieuw anders; we moesten de deuren dicht houden, maar het afhalen mocht wel. Dus werd de take away in het leven geroepen. Gelukkig mocht er op 10 april weer gewandeld worden. Een hele groep
startte bij het Ald Leger en de Herberg was het eindpunt.
Ook in de zomer leek het even alsof we terug konden naar het oude normaal
en zat het terras vaak gezellig vol. Later bleek dit toch niet het geval, maar
de diverse kinderactiviteiten konden wel doorgaan. Dat is overigens zo gebleven in de herfstvakantie en op 11 november, zelfs Sinterklaas heeft de
kinderen bezocht in de Herberg. Mooi om te zien hoe de Herberg tot leven
komt wanneer er bedrijvigheid is, daarvoor willen we u en jou van harte bedanken!

Opnieuw kunnen de snacks op dit moment alleen worden afgehaald, maar
zijn de herbergiers er overdag wel. Met nieuwe koffie met een verhaal, van
de Kilimanjaro! Kijk maar eens op www.dorothyskoffie.nl Zoals eerder gezegd is de Herberg beide Kerstdagen gesloten en 1 Januari open vanaf
14.30 uur. De eerste snack van de maand voor het nieuwe jaar is de goulash
kroket, voor €1,75.
We wensen u en jou fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2022!
Hartelijke groet, team de Herberg
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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
24

tel. 06-402 575 99
of
tel. 06-191 870 86
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Oudejaarsavond
Je neemt afscheid uit een
oud dagboek
dagen van het jaar bijna
allemaal voorbij
nog een laatste hap van de oliebol
een glaasje champagne voor
de gezonde dorst
en dan wakker worden in
een nieuwjaar
met nieuwe gebaren en
bewegingen

een nieuw dagboek voor
een nieuw begin.
© mobar
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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 November:
Hersenkraker de uitslag.
Hallo Puzzellaars,
Hierbij weer de antwoorden van de vorige puzzel, en ook deze is weer zeer
goed gemaakt super leuk!
In het nieuwe jaar wou ik beginnen met een ladderstand, zodat je einde van
het jaar kunt zien wie de fanatiekste puzzellaars zijn in Waskemeer.
(hier onder vast een voorbeeld van wat de is bedoeling)
Maar geen nood als je nu nog niet meegedaan hebt, we beginnen de volgende keer weer bij nul.

1. aanvaardbaar
2. cataleptisch
3. achilleshiel
4. contaminatie
5. bekrachtigen
6. fossilisatie
7. onomstotelijk
8. vleeshouwerij
9. tegenwerping
10. beatificatie
11. geresigneerd
12. mortificatie
13. kribbenbijter
14. breedgebouwd
15. meerderjarig
De Scorelijst:
1.
Fokje de Boer
1.
Fam. G. van Dijk
1.
Melle Stoker
1.
Bea van Houten
1.
Cobie van Mourik
1.
Wietske de Boer
2.
Neeltje Roijinga
3.
Berdien Holman
3.
Annie Bouma
3.
Team de Herberg
3.
Jan & Tiny Zandberg
4.
Freerk & Miranda de vegt

16. onomkeerbaar
17. triangulatie
18. impenetrabel
19. bravourestuk
20. transferabel
21. ongekunsteld
22. amplificatie
23. schrobbering
24. wilskrachtig
25. levenswandel
26.ondergrondse
27. wegschrappen
28. doodsbenauwd
29. actualiseren
30. Ressentiment
vorige stand :
30 punten
30 punten
30 punten
30 Punten
30 Punten
30 Punten
29 Punten
30 punten
30 Punten
30 Punten
30 Punten
-

nieuw stand:
60 Punten
60 Punten
60 Punten
60 Punten
60 Punten
60 Punten
59 Punten
28 Punten
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***Dorpshuis ’t Ald leger zet vrijwilliger in het zonnetje.***
Het Dorpshuis kan niet zonder vrijwilligers.
Daarom willen we hun in het zonnetje zetten.
Deze x is Jelle Huitema, de uitverkorene!
Jelle is woonachtig in Haulerwijk, maar zet zich als vrijwilliger bij het dorpshuis. Hij onderhoudt de nieuwe speelplek. Doet de nodige klusjes op het buitenterrein en af en toe springt hij bij achter de bar.
We stelden Jelle een paar random vragen:
Wat vind je leuk aan het
vrijwilligerswerk?
Steek graag de handen uit
de mouwen en kan mooi eigen tijd indelen.
Wat zou je nooit meer van
je leven willen doen?
Onkruid tussen tegels weghalen voordat ze verwijderd
worden.
Welke 3 dingen zou je niet
willen missen
(m.u.v. familie/vrienden en
dieren)?
De gezelligheid in de kantine
en bij het voetbal, de tv en
mijn auto.
Heb je een lijfspreuk?
Blijf in beweging.
Wat zou je nog tegen andere mensen willen zeggen?
Bedankt dat ik in het zonnetje ben gezet.

Wij zijn erg blij met Jelle zijn inzet en hulp.
Dus bij deze zetten we hem graag
in het zonnetje.
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Puzzel December:
Hersenkraker
Hallo Puzzelaars,
Leuk dat er nu weer meerdere inzendingen waren!
Dit keer een cryptische puzzel hopelijk niet al te moeilijk.
De cijfers achter de zijn de aantal letters van het woord dat we zoeken.
Doen jullie ook weer mee??
De punten van de vorige puzzel worden bij deze opgeteld
(vanaf Januari beginnen we weer bij nul)
Ook al weet je niet alle antwoorden gewoon inleveren.!
Veel succes!! En veel Plezier!!

1.Sentimenteel slot. (9)
2.de haardracht van een stripfiguur. (6)
3.Met dit touwtje kun je ontharen. (9)
4.Als ik deze taal hoor krijg ik het benauwd (6)
5.Stuk hout dat steeds langer wordt. (7)
6.Luchtige in en uit bezigheid. (6)
7.Deze Kroatische stad ligt in een gymnastische houding. (5)
8.Een vurige berisping. (10)
9.Ongevaarlijk reptiel. (9)
10.Tafelbenodigdheden in een envelop. (7)
11.Verbinding in de mond. (4)
12.Ongewenste slecht weer profeet. (9)
13.Bedwelmende zeerover. (11)
14.Koninklijke lesgever. (10)
15.Zo kunt u naar een spannende film kijken, zonder de handen
vrij te hebben. (7)
16.Volgeling op wielen. (9)
17.Alcoholische peulvrucht. (7)
18.Hier woont de uurwerkmaker. (8)
19.Dit mannelijk familielid is nooit groot geworden (9)
20.Vervelend meisje als behoedster voor jonge vogeltjes. (4)
21.Job voor beginners op schiphol. (9)
22.Deze aardappel ligt midden in zee. (5)
23.Praatje over de kim? (11)
24.Bedorven vogel. (7)
25.Straatwandelaar. (8)
26.Groot in de bergen, maar klein in de vingers. (5)
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27.Het is niet echt bevroren. (7)
28.Je kan het beter eten dan er in zitten. (5)
29.Met dit geld loopt u binnen. (7)
30.Zwemplek voor regenwormen. (9)
De oplossing kunt u inleveren t/m 19 Januari
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer
Mailadres: waskemare@gmail.com of via
Whatsapp 06-30776188 (Janny van der Veen)

***Nieuwe werkgroep bij Plaatselijk Belang D.E.S.:
‘Groener Waskemeer’,***
Meer bomen, meer bloemen, meer schaduw op je wandeling, meer biodiversiteit voor planten en dieren inclusief de mens: het bestuur van
DES is sinds een paar maanden bezig voor meer groen in Waskemeer. Wat zou voor Waskemeer inclusief het buitengebied nodig zijn
om een groener Waskemeer te krijgen? Hoe zouden we dat op kunnen
pakken en wie zou ons daarbij willen helpen? Daar kunnen we de hulp
van onze mede-dorpsbewoners goed gebruiken.
We hebben een werkgroep binnen D.E.S. en andere inwoners opgericht om
hiermee aan de slag te gaan. Komende maand gaan we bijvoorbeeld in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden als het gaat om gemeentegrond.
Maar er zijn natuurlijk ook nog particuliere tuinen, bedrijfsgebouwen en de
terreinen eromheen, boerenerven en boerenland. Heel veel mogelijkheden
om meer bomen te planten, struiken toe te voegen, bloemen- en kruidenmengsels te zaaien, meer bloembakken etc. Dat kan met jullie, met buurtverenigingen, met groot grondbezitters, de eerder genoemde gemeente, maar
ook met Staatsbosbeheer of noem maar op.
We gaan graag mét onze mede-dorpsbewoners hiermee aan de slag. Wil jij
net als wij een groener en bloemrijker Waskemeer en meedenken en/of helpen met de uitvoering en het beheer? Dan zoeken wij jou om aan te sluiten
bij de werkgroep Groener Waskemeer.
Meld je aan bij Karin Tersmette via
des.waskemeer@gmail.com of het je wat lijkt en op welk
gebied jij zou kunnen helpen, nu of in de toekomst.
Werkgroep Groener Waskemeer
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**MENSENRECHTEN……..
ZE STAAN AL EEN TIJDJE ONDER DRUK!!**
En in deze tijd wordt de druk steeds hoger.
Het recht om je mening te geven, zonder daarvoor in de gevangenis te belanden….
Het recht om je werk veilig in vrijheid te kunnen doen….
Het recht van vereniging…
Het recht om je eigen geloof te geloven…
Het recht op huisvesting…..

Allemaal mensenrechten schendingen waar wij ons weinig bij voor kunnen
stellen. Want het is toch normaal dat die rechten er zijn.
Amnesty International strijdt wereldwijd voor deze mensenrechten in Nederland, Europa en daarbuiten. Die strijd kost geld. En daarvoor collecteren ook
in Waskemeer mensen begin maart om die strijd te bekostigen, ik ben één
van die vele collectanten. Want Amnesty wil niet afhankelijk zijn van geld van
regeringen. Want stel dat ze iets aan de kaak willen stellen…….
GEZOCHT COLLECTE COORDINATOR!
De collecte van Amnesty in Waskemeer is een groot aantal jaren gecoördineerd door een topvrouw! Wij zoeken dus iemand (topvrouw of -man) die dit
over wil nemen.
Voor dit werk krijg je ondersteuning vanuit de landelijke organisatie, van de
Amnesty Werkgroep Ooststellingwerf en je mede collecte-coördinatoren in
de gemeente. En ook ikzelf zal je helpen daar waar dit nodig is.
Als jij dit wilt doen voor de mensenrechten, bel of kom dan langs!
GEZOCHT COLLECTANTEN OF ANDERE VRIJWILLIGERS
Is dit bovenstaande net niet wat je zoek, maar denk je, tja…… die mensenrechten, daar wil ik toch wel wat voor doen (collecteren, helpen bij acties,
deelnemen aan de werkgroep…), je bent meer dan welkom.
Wil je er iets meer van weten?
Kom dan langs op de Mr. van Hasseltweg 4 of bel 06-21536172.
Karin Tersmette
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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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*** Gratis Gymactiviteiten voor
basisschoolkinderen in de Haule***
Voor alle basisschoolkinderen (2+ t/m 13 jaar) die het leuk vinden om te bewegen, mag je de hele maand januari gratis en vrijblijvend komen proeven
aan onze gymlessen! Zwaaien in de touwen, klimmen, leuke bal- en tikspelen, over de kop gaan, bedenk het maar!
De lessen zijn op de dinsdagmiddag (i.v.m. covid-19 regels kunnen de tijden
verschoven zijn). Wil je meedoen? Doe dan even een berichtje naar Patricia
van Dreumel (06 22 99 02 78), bij voorkeur uiterlijk maandag i.v.m. groepsgrootte en voorbereiding én om de juiste tijden door te geven.
De lessen starten na de kerstvakantie weer op 11 januari, je bent uiteraard
ook welkom op 18 en 25 januari! Voor extra informatie mag je ook altijd een
berichtje naar Patricia doen, iemand van het bestuur aan de jas trekken of
kijken op: https://www.haule.nl/sport/gymvereniging-haule/
Namens het gymbestuur wensen we iedereen een gezond en sportief 2022
en wellicht….
Tot ziens!!

Afvalkalender Waskemeer Januari 2022

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

Alle overigen

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

Datum Bak Datum Bak
11,25 grijs 04,18 groen
11,25 grijs 05,19 groen
11,25 grijs 04,18 groen
28
6

Januari
Januari
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December
2021

Schoolnieuws

Voortgang plein
Zoals u weet zijn wij al een poos bezig met het aanvragen van subsidies ten
behoeve van het nieuwe schoolplein. Bij de provincie kwamen we een punt
te kort en zullen we in januari 2022 een nieuwe poging doen. Bij de Rabobank hadden we al wel succes en hebben we een cheque van 7500 euro
mogen ontvangen! We blijven volhouden en willen in 2022 een nieuw plein
realiseren.

Afscheid
Anita Grunefeld heeft besloten om na 18 mooie jaren op de Trede vanaf 1
januari 2022 te stoppen met haar werkzaamheden bij ons op school. Zij zette
zich de laatste jaren iedere dinsdag in bij het begeleiden van kleine groepjes
kinderen. Ze was enthousiast om de kinderen te motiveren voor het leren en
heeft heel wat leeskilometers en tafelsommen met ze gemaakt. Ook tijdens
het handvaardigheidscircuit zette zij zich in door een groepje te begeleiden.
Anja de Vries zal haar werkzaamheden bij ons op school overnemen. Anita,
heel erg bedankt voor jouw jarenlange inzet!
En ook ik ga stoppen. Na negen prachtige jaren, die echt omgevlogen zijn,
is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Vanaf 1 januari 2022 word ik directeur van OBS de Stelling in Makkinga. Tot de voorjaarsvakantie blijf ik ook
nog directeur van OBS de Trede. Ik laat een hecht team, lieve kinderen en
fijne ouders achter. De school staat er goed voor met ruim 60 leerlingen en
goede resultaten. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een goede opvolg(st)er
gevonden gaat worden. De sollicitatieprocedure is inmiddels in gang gezet.
De contacten met dorpsbewoners van Haule heb ik altijd als zeer prettig ervaren, dank daarvoor. Ik zal nog twee keer het schoolnieuws van de Dorpskrant verzorgen, dus ik ben nog niet helemaal weg. Voor nu wens ik u heel
fijne feestdagen en vooral een gezond 2022.
Nynke van der Zijl

Wensen van groep 3/4
Ilse wenst iedereen een fijn kerstfeest.
Hidde wenst een goed leven voor mama.
Yke wenst een hele grote kerstbol met lichtjes.
Manou wenst een leuk kerstfeest.
Jildou wenst iedereen een vrolijk kerstfeest.
Nikki wenst iedereen een vrolijk kerstfeest.
Timber wenst een Nintendo op school.
Pim wenst dat Tiemen op school kon blijven.
Ylse wenst dat dit jaar de beste kerstmis is.
Pim wenst dat Tiemen weer terug komt op school.
Suus wenst iedereen een fijne kerst.
Emily wenst een tablet.

45

46

De redactie
Van de Waskemare
wenst u fijne
feestdagen en een
gezond en gelukkig
2022!
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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De Pollepel
Tradionele Tiramisu (met een twist)
Nagerecht voor 8 personen
30 minuten bereiden plus 3 uur laten opstijven
Benodigdheden:

200 ml espresso (of sterke koffie)

5 middelgrote eieren

125 gram fijne kristalsuiker

500 gram mascarpone

250 gram lange vingers

100 gram pure chocolade (reep in kleine brokjes)

Koffielikeur (bijv. Tia Maria of Amaretto) naar smaak

Cacaopoeder
Bereiding:
Bereid de espresso (of sterke koffie) en laat afkoelen. Doe deze in een diep
bord of kleine platte schaal. Voeg naar smaak koffielikeur toe.
Splits de eieren. Doe de eiwitten met een eetlepel suiker in een aparte
(schone en vetvrije) kom en klop met een mixer stijf.
Klop de dooiers met de rest van de suiker in een andere kom tot een luchtige
crème. Schep de mascarpone er door en spatel daar vervolgens het geklopte eiwit door.
Doop de helft van de lange vingers één voor één in het espresso mengsel en
bedek hiermee de bodem van een overschaal (20 x 30 cm). Verspreid daarop een dunne laag van de verbrokkelde chocolade. Bedek dit vervolgens
met een deel van het mascarpone mengsel.
Doop de rest van de lange vingers in het espresso mengsel en verspreid dit
over de ovenschaal. Daaroverheen weer een dunne laag chocolade brokjes
aanbrengen en het geheel afdekken met het restant van het mascarpone
mengsel.
Bestuif de bovenkant met behulp van een theezeefje met cacaopoeder en
laat de schaal voor minimaal 3 uur in een koele ruimte of ijskast opstijven.
Dit toetje is een gegarandeerd succes bij elk diner. De ‘twist’ zit in het toevoegen van pure chocolade brokjes, die de heerlijke smaak van dit aloude
Tiramisu gerecht nog verhoogt.
Veel succes met de bereiding van deze Italiaanse klassieker en ‘buon appetito’!
De Pollepel geef ik graag door aan Robin Baines.
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. JP Schuurman… ………………….......(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

