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 Beste lezers, 
 
Voor u ligt de eerste Waskemare van 2022. Om te beginnen wens ik u na-
mens de redactie een heel goed en vooral gezond 2022.  
 
Net zoals vorig jaar zijn de kerstdagen en oud en nieuw rustig en zonder in-
cidenten verlopen. Het afgelopen jaar was in de greep van corona en be-
perkte ons weer in onze mogelijkheden om activiteiten te organiseren.  
 
We hopen dat we het komend jaar wat meer ruimte krijgen en elkaar weer 
kunnen ontmoeten tijdens buurt- en dorpsactiviteiten. Tot dan houden wij u 
graag op hoogte van het wel-en-wee in ons mooie Waskemeer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Hartelijke groet, Jan van Bergen 
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Februari 
Alleen het sporten is toegestaan, verder blijft het Dorpshuis helaas 
gesloten. 
Voor alsnog 1 activiteit in februari. 
 
23 februari   50+ ouderensoos aanvang 14.00 uur (als de  
   coronaregels het toelaten)  
 
Als de regels wel versoepelen kan het klaverjassen op donderdag ook 
weer plaats vinden… 
 
Nog wel wat date die verder weg liggen: 
 
April 
1 april   Pubquiz  
 
Mei 
21 mei ??   Reünie Basisschool de   
   Paadwizer  
 
Juni 
24 juni   Walking dinner  
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
 

1.Status Corona hoe zit het nu? 
Helaas nog steeds veel besmettingen maar de omikron schijnt wat 
minder erg te zijn? Na de persconferentie op 14 januari is bekend 
geworden dat er weer gesport en geshopt kan worden, mooi begin. 
Helaas de horeca mag nog niet open daarom blijven het dorpshuis 
en kantine/café nog gesloten. En dus ook alle activiteiten.  

2.De 50+soos   
Geen idee of we 23 februari weer bij elkaar mogen komen. We blij-
ven positief en hopen dat we dan weer met elkaar een kopje koffie 
kunnen drinken. Dus ben je ouder dan 50 en houdt je van met elkaar 
ongedwongen een kopje koffie drinken, met soms een leuke invulling 
(spreker, muziek, film o.i.d.) of een uitje, kom gezellig aanschuiven. 
Tijd 14.00-ongeveer 16.00)  

3.Schoonmaakster/er 
We zoeken nog iemand naast 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 helaas nog even geen open café.  

5.Toneeluitvoeringen 
Waarschijnlijk wordt dit elders in de Waskemare ook genoemd, maar 
de toneelvereniging heeft besloten om ook dit jaar geen toneel uit te 
voeren.  

6.Pubquiz 1 april!  
Helaas de pubquiz kon ook in januari niet plaats vinden. Om ieder-
een toch de mogelijkheid te geven om een beetje te schuiven in de 
agenda houden we nu vrijdagavond 1 april aan.   

7.Walking dinner verplaatst naar 24 juni   
Op 24 juni moet het vast mogelijk zijn om de welbekende walking 
dinner te organiseren.  
Block deze datum nu alvast in je agenda!  

8.Vrijwilligers blijven welkom    
Ook al is de horeca nu nog gesloten, we zijn super blij met onze gro-
te groep vrijwilligers. Maar als straks de deuren weer open mogen, 
verwachten we veel drukte. Daarom zijn er altijd nieuwe vrijwilligers 
welkom om ons team te versterken. Dus wil je af en toe een x bij-
springen en anderen een leuke avond of middag verzorgen, neem 
contact op met Janny. 

9.Nieuwe ideeën  
Wij als dorpshuis vragen ons af of de bewoners van Waskemeer ook 
leuke ideeën hebben voor het dorp. Met de vrijwilligers maar ook met 
de subsidies van o.a. de gemeente is er veel mogelijk. We zien dat 
bv in Haulerwijk veel gebruik gemaakt wordt van subsidies en dat wij 
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hier nog wel wat mogelijkheden laten liggen.  
Op dit moment zijn er nog wel nieuwe ideeën: 

10.Jeu de boules  
We kijken of er mogelijkheden zijn voor een jeu de boules baan in de 
buurt van het dorpshuis. Het zou toch super zijn dat je hier af en toe 
met elkaar een spel kan spelen en dat er daarnaast een kopje koffie 
op het nieuwe terras van het dorpshuis gedronken kan worden. Lijkt 
u ook niet?  

11.Verfraaiing nieuwe terras aan voorzijde van Dorpshuis   
Met subsidie van de gemeente Ooststellingwerf (50% van de kosten) 
zal het terras verfraait worden. Er zal een uitschuifbaar zonnescherm 
geplaatst worden. Daarnaast zal het exterieur aangepakt worden. 
Denkend aan meubilair, plantenbakken, warmte collectoren etc. De 
plannen zijn nog niet definitief uitgewerkt, dus heb je leuke ideeën 
kaart het aub aan. Door deze verfraaiing hopen we het terras aan-
trekkelijker te maken, voor festiviteiten, open café, maar ook voor 
een spontaan (tijdens de openingstijden) kopje koffie of drankje voor 
voorbijgangers. 

12.Beweegcafé 
Er zijn ideeën om een beweeg café in het dorpshuis van Waskemeer 
op te starten. Verderop in de Waskemare wordt hier iets over uitge-
legd. Lees dit en denk eens na of hier voor jou/u ook een rol in kan 
zitten? 

13.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  
     

Stay safe en lieve groet  

http://www.waskemeer.nl
mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 

Beste Dorpsgenoten,  
 
Allereerst willen we u als lezer via deze weg de beste wensen 
overbrengen voor het nieuwe jaar! We hopen dat het jaar 2022 
ten opzichte van vorig jaar een stuk beter wordt en dat we alle 
corona perikelen gedurende dit jaar definitief achter ons kunnen laten. Het 
jaar is voor ons als vereniging anders gestart dan dat we normaal gesproken 

gewend zijn. Normaliter 
staat januari bol van de 
zaaltoernooien voor onze 
jeugdteams, staat het jaar-
lijkse onderlinge zaaltoer-
nooi in de Bongerd op het 
programma en wordt het 
jaar afgetrapt met een 
nieuwjaarsreceptie. Niets 
van dit alles kon dit jaar 
doorgang vinden in ver-
band met de corona maat-
regelen. Gelukkig zijn de 
trainingen van zowel de 
jeugd als van de senioren 
op het moment dat u dit 
leest inmiddels weer hervat 

en kunnen onze leden wekelijks weer de wei in voor een potje voetbal! Voor 
het hervatten van de competities zullen we nog wel even geduld moeten 
hebben tot een verdere verruiming van de maatregelen een feit is. Onze le-
den hebben kunnen genieten van een welverdiende winterstop, die voor de 
jongste jeugdteams op zaterdag 18 december werd ingeluid met een onder-
ling zaaltoernooi in de sporthal van het Liudger, waarna de inwendige mens 
na afloop gevoed werd met patat en frikandellen in de kantine. Dit in combi-
natie met de verstrekte kerstmutsen maakte dat een ieder met een goed 
(kerst)gevoel de winterstop in kon gaan! 
 
Voor het nieuwe jaar hebben we ook weer enkele mooie zaken in het vooruit-
schiet. Zo staat op 6 mei de voetbalclinic van FC Groningen gepland op ons 
sportpark voor jeugd uit Waskemeer en omstreken. Deze kon vorig jaar in 
oktober helaas geen doorgang vinden door de slechte weersomstandighe-
den, maar we zullen er alles aan doen om er in mei een fantastische voetbal-
happening van te maken! Daarnaast zullen alle teams die onze vereniging 
rijk is na de jaarwisseling in volledig nieuwe wedstrijdkleding aan de aftrap 
staan, maar daarover later meer. Tot slot hopen we met name dat de voor-
jaarscompetities volgens planning doorgang kunnen vinden zodat een ieder 
een balletje kan trappen met publiek langs de lijnen en gezelligheid op en 
rond de velden. 
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vv Waskemeer schittert 2022 in het nieuw! 
Na de jaarwisseling zullen alle (!!) teams, van jongste jeugd tot de veteranen, 
van dames tot en met de heren, in volledig nieuwe wedstrijdkleding aan de 
aftrap verschijnen. De sponsorcommissie van vv Waskemeer is een vijfjarig 
samenwerkingsverband aangegaan met Voetbalshop Drachten en het kle-
dingmerk Robey. De samenwerking met Voetbalshop Drachten resulteert 
niet alleen in schitterende outfits, maar ook in extra kortingen voor alle leden 
bij aanschaf van nieuwe voetbalschoenen in de vestiging in Drachten. 
 
De Corona maatregelen en de realisa-
tie van het training-, en wedstrijdveld 
zorgden de afgelopen periode voor 
een enorme financiële impact, waar-
door de benodigde investering extra 
uitdagend is geweest. Mede dankzij 
de goede samenwerking met bestaan-
de teamsponsoren en enkele nieuwe 
teamsponsoren kon er een deal geslo-
ten worden met de nieuwe kledingle-
verancier. Hiermee komen alle teams 
bij aanvang van de tweede seizoens-
helft uitstekend voor de dag, wat voor 
een grote boost binnen de club gaat 
zorgen. Graag hadden wij de tenues 
dan ook tijdens een feestelijke bijeen-
komst uitgereikt, maar gelet op de bestaande Corona maatregelen lijkt dit 
niet realistisch. Het vieren van dit heugelijke feit gaat vanzelfsprekend nog 
plaatsvinden zodra dit weer is toegestaan. Via de leiders en trainers zal er 
per team een uitreikmoment gecommuniceerd worden, waarbij tegelijkertijd 
nieuwe teamfoto’s gemaakt zullen worden. 
 
Bij de realisatie om alle teams in een nieuw tricot te kunnen laten verschij-
nen, hebben er verschillende wijzigingen plaatsgevonden bij de teamsponso-
ren. Zo kan de club nieuwe teamsponsoren verwelkomen (Poules.com en HJ 
Uw Hovenier), heeft hoofdsponsor van het vlaggenschip (Auto,- en banden-
bedrijf Jonkman) het contract opengebroken en is THT Terpstra de nieuwe 
hoofdsponsor van de damesafdeling binnen de club geworden. In de rubriek 
“sponsor uitgelicht” zullen de komende periode verschillende teamsponsoren 
in de schijnwerpers worden geplaatst. De teamsponsoren betreffen: 
- Waskemeer 1 Auto- en bandenbedrijf Jonkman 
- Waskemeer 2 HJ uw hovenier 
- Waskemeer 3 Poules.com challenge everyone 
- Waskemeer 4 Jan van der Veen Autoschadeherstel 
- Waskemeer 5 PK Verhuur & Verkoop 
- Damesafdeling THT Terpstra Keukens 
- Jeugd Nader in te vullen 
- Overige senioren Jan van der Veen Autoschadeherstel 
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Als vereniging willen we via deze weg nogmaals alle betrokken partijen ont-
zettend bedanken voor de uitstekende samenwerking, waarmee wij tot dit 
schitterende resultaat gekomen zijn! 
 
Hervatting jeugdtrainingen 
Inmiddels is de kerstvakantie ten einde en zijn de scholen en voetbaltrainin-
gen weer begonnen. Ook de kabouters, de jongste voetbaltelgen die onze 
verenging rijk is, zijn weer los en mogen na de winterstop dan eindelijk weer 
hun opwachting maken op de velden. Vanaf vrijdag 21 januari komen de ka-
bouters elke vrijdag in actie op ons sportpark. De trainingen duren van 17:15 
tot 18:00 waarbij de kabouters spelenderwijs kennismaken met de basisbe-
ginselen 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 aan te haken bij een training. Op die manier kan je laagdrem-
pelig ervaren of het voetbal voor jou of voor uw zoon/dochter is weggelegd. 
Altijd al een keertje willen voetballen met je vrienden/vriendinnen/
klasgenoten? Schroom dan niet om vrijblijvend aan te sluiten en een keer 
mee te trainen! Opgave vooraf is hiervoor niet vereist. Ook voor deze proef-
trainingen geldt dat Joost van Burgsteden het contactpersoon is bij vragen/
opmerkingen.  
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
Maatregelen CBS 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. 
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**Hersenstichting Collecteweek 
van huis-aan-huis dit jaar online!** 

 
 
 
De Hersenstichting houdt dit jaar van maandag 31 Januari t/m zaterdag 
05 Februari 2021  de jaarlijkse collecteweek, en voor de 6e keer in Waske-
meer. 
 
Dit jaar gaat de collecte deur aan deur door! 
Een op de vier mensen heeft een Hersenaandoening. 
En een hersenaandoening zet je leven op zijn kop! Van patiënten, maar ook 
van de mensen in hun omgeving. 
 
Ruim 4 miljoen mensen hebben een hersenaandoening. Of het nu gaat om 
een Hersenbloeding, Alzheimer, Depressie, Hersentumor, Huntington, Park-
inson, Hersenkneuzing, Multiple Sclerose etc., onderzoek is hard nodig. 
Met elkaar willen we de mensen met een hersenaandoening een betere toe-
komst geven. 
 
Meehelpen kan door zelf collectant te worden of door een donatie te doen in 
de collectebus van de hersenstichting. Ook kunt u zelf een online- collecte-
bus aanmaken.  
 
Meer informatie vindt u op www.hersenstichting.nl 
De online collectebus kunt u tegenkomen via Facebook, Twitter, LinkedIn, 
whatsapp, SMS of mail om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 
Zo kunnen we toch op een veilige manier collecteren. 
 
U kunt natuurlijk altijd geld doneren via het gebruikelijke rekeningnummer 
van de Hersenstichting: NL18INGB 0000 000 860  t.n.v. Hersenstichting 
Den Haag. 
 
Helpt u mee om deze  collecte tot een succes te maken? Alvast onze 
hartelijke dank. 
 
Organisator van de Hersenstichting in Waske-
meer:  
Corrie de Vries 
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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  

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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***Peuterspeelgroep, de Boefkes 
Geef je snel op!!!***  

 
 
Op een fijne plek lekker spelen en samen nieuwe er-
varingen opdoen: dat kan in Waskemeer op peuters-
peelgroep de Boefkes!   
 
Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar staan te trappelen om de wereld te ver-
kennen, de hele wereld is een grote ontdekkingstocht. Jouw peuter maakt 
kennis met zingen, voorlezen, bewegen en knutselen met verschillende ma-
terialen. 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 som-
mige gevallen zelfs 3x per week.  
“Zelf doen!” is een uitspraak die veel gehoord wordt op de peuterspeelgroe-
pen. Bij ons krijgen kinderen daar de ruimte voor. Want door zelf dingen te 
proberen worden kinderen sneller zelfstandig en krijgen ze meer zelfvertrou-
wen Wij werken wij met verschillende thema’s waar we leerzame activiteiten 
aan koppelen. Zo stimuleren we jouw peuter in de emotionele en sociale ont-
wikkeling. 
 
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/de-boefkes  

https://scala-welzijn.nl/de-boefkes
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***Peuterspeelgroep, de Boefkes*** 
 
 
Wat gaat de tijd snel en wat hebben we een leuke en 
spannende tijd achter de rug!  
Onze peuters hebben dan ook zeker niet stil gezeten! 

Ze hebben heerlijk genoten van een leuke herfstwan-
deling bij fam Stuiver in de tuin met een prachtig zon-
netje erbij. Ze moesten op zoek naar kabouters die 
leuke opdrachtjes hadden bedacht! 
 
Ook mochten ze oefenen met hun mooie zelfge-
maakte lampionnen bij een paar adresjes in het dorp. 
Dat zingen was soms best spannend, maar wat heb-
ben ze het goed gedaan! 
 
En toen was daar SINTERKLAAS……. ja misschien wel het leukste moment 
van het jaar!  
Ook dit jaar waren ze onze peuters (de Boefkes   ) niet vergeten, gelukkig 
maar.  
 
En het Pietengym diploma is ook nog eens in the pocket, toppertjes zijn jullie! 
Als afsluiter dit jaar hadden we natuurlijk kerst. Een heuse kerstboom werd 
versierd en de foute kersttruien kwamen uit de kast!  
 
Na al die drukte is het ondertussen weer januari, een nieuw jaar met volop 
leuke nieuwe ideeën. Ook hebben we aantal nieuwe peuters mogen verwel-
komen op de groep! Dit vinden wij altijd hartstikke leuk!  
 
Tot de volgende keer!  



 
 
 
 
 
 
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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***Toneel “De Wâldploech” Waskemeer helaas afgelast*** 

Ondanks dat de spelers, mensen van het licht en geluid, decorbouwers al 
druk bezig waren zodat er in februari weer een prachtig toneelstuk kon wor-
den opgevoerd, hebben we helaas moeten 
besluiten om ook dit jaar ivm alle corona 
maatregelen te moeten annuleren.  

We hopen dat we volgend jaar wel weer op 
de planken te staan! We zien u dan graag 
terug! 

“De Wâldploech” 

***de Herberg *** 
 

‘De kop is er weer af’ en ‘Op een heldere dag merk je dat de dagen weer wat 
lengen’ Zomaar een paar uitspraken die je hoort die aangeven dat het nieu-
we jaar begonnen is. Wat het gaat brengen weet niemand, wat we er met 
elkaar van maken hebben we wel invloed op.  

Een mooi voorbeeld daarvan heeft een vriend(inn)enploeg ons oudejaarsdag 
laten zien. Helaas geen bulderende karbidbussen om 2021 weg te blazen, 
maar wél een feestbus die Waskemeer en omringende dorpen opvrolijkte . 
Ze hebben ook een uurtje op het pleintje staan ‘knallen met muziek’, waarbij 
één van de kinderen die voor de afhaal kwam opmerkte; ‘wat gesellich net! 
Je fergjitte gewoan efkes dat it Corona is’. Fantastisch toch! 
 
Verder is er op dit moment nog weinig gelegenheid elkaar te treffen of iets te 
organiseren. We hopen dat er spoedig meer versoepelingen komen. Zodat 
we in 2022 weer wat dichter bij elkaar kunnen zijn, zoals op de kerst/
dorpsgroet stond. 
 
Ook deze keer komt het laatste bericht uit de keuken; de snack van de 
maand februari is…..een berehap voor €2,75. Erg lekker met pindasaus, ook 
verkrijgbaar ;) 

Hartelijke groet, team de Herberg 
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***Na lange tijd komt de rubriek 
“Kennismaking nieuwe bewoners van Waskemeer” 

 weer terug in ons krantje*** 
 

Interview met de nieuwkomer Ima Smits- Brinkman en haar dochter 
Helma Smits-van der Biezen 
 

Sinds ruim een jaar woont de moeder van Helma bij haar dochter in de grote 
boerderij  
“de Schans Breeberg” op de Schansdijk. 
Dat is best een bijzondere situatie omdat ze niet samenwonen,  
maar wel samen wonen in hetzelfde huis.  
 

Helma Smits en Jan-Jaap van der Biezen kopen  in 2017 het huis op de 
Schansdijk.  Ze trouwen in september en het is zeer tragisch als een maand 
later Jan-Jaap overlijdt. 
De dozen van beide huishoudens zijn nog niet eens uitgepakt als Helma al-
leen in het grote huis achterblijft. Ze kan de verkoop van haar huis in Leeu-
warden nog tegenhouden, maar kiest ervoor om toch hier in Waskemeer te 
komen wonen. Ze gaat het proberen! 
Als ik haar vraag waarom, vertelt ze me, en ook haar moeder Ima, dat het 
huis een fijne plek is. Ook de mensen hier om haar heen, geven haar 
het  gevoel hier een nieuw leven te kunnen opbouwen. 
Ze houdt van tuinieren  en heeft haar honden. Ook de rust van de natuur en 
het buitenleven zijn haar tot steun. 
Helma is lerares Frans en start een cursuscentrum “Frans met Helma”.  
Het loopt storm en ze heeft veel groepen. Daarnaast geeft ze college op een 
middelbare school. Toch vragen alle  ingrijpende gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar hun aandacht en moet Helma rustiger aan gaan doen. Dan 
wordt het spannend of ze op de Schansdijk kan blijven wonen. 
In 2019 wordt het duidelijk dat de moeder van Helma niet langer alleen wil 
blijven wonen in Almelo. 
Na een aantal gesprekken kiezen moeder en dochter ervoor dat Ima naar 
Waskemeer komt. Op de eerste verdieping in de boerderij wordt een appar-
tement gebouwd met een eigen ingang en lift. 
Hierdoor woont Ima nu zelfstandig en toch met zorg! 
Ook zij houdt van tuinieren, is blij met de buren en mensen die hier wonen. 
Ze vindt het fijn dat hier echte belangstelling voor elkaar is, en toch iedereen 
elkaar de ruimte geeft. 
Ze rijdt zelf naar Bakkeveen voor haar boodschappen en wil hier haar socia-
le leven op gaan pakken. Ze heeft plannen om via  een project van de 
ANWB “Auto-Maatje”, met iemand samen op stap te gaan om de omgeving 
van het noorden te leren kennen. 
Zo hebben moeder en dochter een win-win situatie gecreëerd! 
 

Wij wensen ze van harte welkom hier in Waskemeer, en een fijne en goede 
tijd toe. 
 

Jenny Verweij 







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,  
Wat leuk om te zien dat er weer veel inzendingen zijn gekomen!!  

Hopelijk gaan jullie met de volgende puzzels ook weer mee doen, zodat we 
een soort wedstrijdje gaan zien! 

Natuurlijk mag je ook gewoon de andere puzzels mee doen als je nu nog 
niet mee doet. 

Op de volgende pagina zien jullie  de scorelijst. 
 

 
1. Sentimenteel slot. (9) weekeinde 
2. de haardracht van een stripfiguur. (6)kuifje 
3. Met dit touwtje kun je ontharen. (9)scheerlijn 
4. Als ik deze taal hoor krijg ik het benauwd (6) Spaans 
5. Stuk hout dat steeds langer wordt. (7) rekstok 
6. Luchtige bezigheid. (6) ademen 
7. Deze Kroatische stad ligt in een gymnastische houding. (5) Split 
8. Een vurige berisping. (10) uitbrander 
9. Ongevaarlijk reptiel. (9) tuinslang 
10. Tafelbenodigdheden in een envelop. (7) couvert 
11. Verbinding in de mond. (4) brug 
12. Ongewenste slecht weer profeet. (9) eksteroog 
13. Bedwelmende zeerover. (11) etherpiraat 
14. Koninklijke lesgever. (10) hofmeester 
15. Zo kunt u naar een spannende film kijken, zonder de handen vrij te 
 hebben. (7) geboeid 
16. Volgeling op wielen. (9) aanhanger 
17. Alcoholische peulvrucht. (7) rumboon 
18. Hier woont de uurwerkmaker. (8) klokhuis 
19. Dit mannelijk familielid is nooit groot geworden (9) kleinzoon 
20. Vervelend meisje als behoedster voor jonge vogeltjes. (4) nest 
21. Job voor beginners op schiphol. (9) startbaan 
22. Deze aardappel ligt midden in zee. (5) Malta 
23. Praatje over de kim? (11) horizontaal 
24. Bedorven vogel. (7) rotgans 
25. Straatwandelaar. (8) wegloper 
26. Groot in de bergen, maar klein in de vingers. (5) kloof/topje 
27. Het is niet echt bevroren. (7) kunstijs 
28. Je kan het beter eten dan er in zitten. (5) puree 
29. Met dit geld loopt u binnen. (7) inkomen 
30. Zwemplek voor regenwormen. (9) pierenbad 
 
 
 

Puzzel December: 
Hersenkraker de uitslag.  
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De Scorelijst:    vorige  stand : nieuw stand: 
 
1. Rinze Sikma      -   29 
1. Fokje de Boer     -   29 
1. Harry & Wieneke Koppenaal   -   29 
2. Wietske de Boer     -   28 
2. Melle Stoker      -   28 
2. Martha Stoker     -   28 
3. Miranda & Freek de Vegt    -   27 
4. Fam. G van Dijk     -   25 
5. Berdien Holman     -   17 

***Bootcamp in Waskemeer***  
 

Elke maandagavond kan je in Waskemeer bij de voetbalvelden een uurtje 
bootcampen.  
Wat is Bootcamp? Bootcamp is in groepsverband sporten in de buitenlucht 
onder begeleiding van een trainer. De bootcamp is ruim een half jaar gele-
den opgezet en wekelijks kan je hier je conditie en krachten opbouwen. De 
huidige deelnemers hebben een diverse achtergrond. De een is ongetraind 
en heeft geen sportachtergrond, de ander is al wat meer getraind. De leeftijd 
is ook variabel maar dit maakt de groep ook juist zo leuk. Elke deelnemer 
kan de oefeningen zo moeilijk maken als hij zelf wil.  
 

Door de gemeente is een budget beschikbaar gesteld en hier zijn attributen 
voor aangeschaft. Deze attributen: pionnen, speedladder, medicijnballen, 
opdruksteunen, weerstandsbanden, battlerape, kettlballs en drumbell, 
zijn trouwens bruikbaar voor heel Waskemeer. Ze zijn in het beheer bij 
het Dorpshuis, maar na een belletje mogen deze gewoon gebruikt wor-
den door inwoners van Waskemeer. 
   

Is binnen in een sportschool bewegen niks voor jou? Maar wil je fit, sterk, 
soepel, strak en in de buitenlucht in beweging zijn? Dan kan je altijd eens 
een kijkje komen nemen bij het voetbalveld. De bootcampers verzamelen 
elke week om 19.30 bij het entreehokje van Voetbal Vereniging Waskemeer 
en gaan dan een uurtje er tegen aan. De eerste les is vrijblijvend en gratis. 
Daarna zijn de kosten € 5,- per les. Je bent niet verplicht om elke week te 
komen. Zijn er vragen mag je altijd even bellen naar Janny. 
 

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

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Hallo Puzzelaars, 
 

Doen jullie ook weer mee??  
De punten van de vorige puzzel worden bij deze opgeteld 

 

Ook al weet je niet alle antwoorden gewoon inleveren.! 
Veel succes!! En veel Plezier!! 

 

Zoek bij onderstaande betekenissen één woord. 
Voorbeeld: Meisjesnaam + oude maten = Ellen. 
 

1. volledig + eenheid = 
2. goal + buitenkans = 
3. verfrissing + smeekte = 
4. uiteinde van een batterij + wedstrijdsysteem = 
5. klaar + perfect = 
6. begeerte + wensen = 
7. verkoop + deel van een sprong = 
8. eenvoudig + onnozel = 
9. zuurstof + geur = 
10. zandspieringen + vloeibaar worden = 
11. bezittelijk voornaamwoord + nomadische ruiter = 
12. rigide + houterig = 
13. verteren + make-up aanbrengen = 
14. schuimen + levendig zijn = 
15. kwakzalver + beunhaas = 
16. aanhebben + verduren = 
17. fijnmaken + piekeren = 
18. toegankelijk + mededeelzaam = 
19. piramide + hunebed = 
20. schijngestalte + stadium = 
21. knorhaan + vaartuig = 
22. kern + energie = 
23. stand + schouwburgplaats = 
24. knopen + stiel = 
25. middelgroot + halfzoet = 
26. voortbestaan+ opvolgen = 
27. ook + honingwijn = 
28. schreeuwen + in overvloed hebben = 
29. vast + vangwerktuig = 
30. aantrekkingskracht + instemming = 
 

De oplossing kunt je inleveren t/m 16 Februari 
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer 

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

Puzzel Januari: 
Hersenkraker  
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***Nieuws van de werkgroep  
‘Groener Waskemeer’.*** 

 
Plannen beginnen vorm te krijgen, help jij mee om Was-
kemeer groener (kleurrijker) te maken? 
 

Welke plannen hebben wij het dan over? Hieronder een paar van de eerste 
plannen….. 
 
De verkeersremmende maatregelen binnen Waskemeer aan de Compag-
nonsweg doen goed hun werk. Dat betekent dat hier een meer permanente 
oplossing voor gezocht gaat worden. Leden van de werkgroep gaan hierover 
met de betrokken partijen in overleg om hier een ‘groene/kleurrijke’ oplossing 
voor te kiezen.  
 
Waterberging/regentonnen, compostvaten, wat kunnen we daarin stimuleren. 
Wie zou zoiets willen hebben, kunnen we iets met gezamenlijke inkoop? Zijn 
er gemeentelijke kansen/middelen. Ook hier gaan we het gesprek over aan. 
En tijdens de jaarvergadering van DES kan ook jij aangeven of je mee wilt 
doen.  
 
Het schoolplein was ooit ingericht voor natuurlijk spelen. De natuur laat het 
op dit moment wel wat afweten. Waar kunnen we de school hierbij helpen? 
Wellicht kunnen we ook samen insectenhotels en vogelkastjes bouwen? We 
gaan het gesprek aan met de school! 
Duidelijk is: WE ZIJN BEGONNEN! 
 
Staat er hierboven iets waar jij blij van wordt? Wil jij ook wel aanschuiven, of 
mis je iets wat je in zou willen brengen en waar je bij betrokken zou willen 
zijn?  
 
In de volgende Waskemare meer over onze plannen met bloeiende bermen 
waar Iné van der Ende iets over zal vertellen.  
KOM ERBIJ! 
Meld je aan bij Jan Tabak of via des.waskemeer@gmail.com  
 
Werkgroep Groener Waskemeer 
 

mailto:des.waskemeer@gmail.com
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***Nieuwe bestuursleden gezocht!*** 
 
Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan zaken die het hele 
dorp aan het hart gaan? En maak jij je graag sterk voor het 
dorp? Dan zoeken wij jou! Plaatselijk Belang Waskemeer 
Door Eendracht Sterk is namelijk weer op zoek naar nieuwe 
bestuursleden.  
 

Wat doet Plaatselijk Belang? 
Als Plaatselijk Belang maken we ons bij de gemeente sterk voor de inwoners 
van Waskemeer. We vertegenwoordigen hierin het belang van onze leden. 
We houden ons bezig met voorzieningen op diverse gebieden. Denk bijvoor-
beeld aan de pannakooi, feestverlichting en andere zaken die je in Waske-
meer ziet. Wij regelen hiervoor de financiën via subsidies en zorgen ervoor 
dat het geplaatst wordt in het dorp. Daarnaast praten we regelmatig met de 
gemeente Ooststellingwerf om mee te denken. Denk bijvoorbeeld aan de 
Omgevingsvisie, de totstandkoming van een burgerpanel, de verkeersveilig-
heid en de Dorpsgesprekken.  
 

Als bestuurslid heb je rechtstreeks invloed op zaken die je in het dorp ziet. 
Dus als je iets wilt veranderen in het dorp, of juist iets wil behouden, dan zit 
je bij Plaatselijk Belang op de goede plek.  
 

Wie zoeken wij? 
Specifieke eigenschappen zijn er niet. Het allerbelangrijkste is dat je hart 
voor Waskemeer hebt. Jong of oud, man of vrouw, iedereen is welkom. Hoe 
diverser, hoe beter. Het is wel handig dat je een beetje digitaal vaardig bent, 
want onze vergaderingen verlopen momenteel digitaal en we bespreken ook 
veel via de app. We vergaderen 9 keer per jaar: iedere tweede maandag van 
de maand van september tot en met juni. Zo’n vergadering duurt maximaal 
anderhalf uur. Momenteel doen we dat digitaal, maar dat is afhankelijk van 
de geldende maatregelen. 
 

Wie zijn wij? 
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door Gerbert ten Hoor (vz), Karin 
Tersmette, Jan Tabak (pm), Albert Grootenhuis, Bram van den Ende en Rin-
ze Sikma. Bestuurslid/secretaris Sumitra Otter treedt na de ledenvergadering 
in maart 2022 af. Naast algemeen bestuurslid, kun je dus ook secretaris wor-
den. 
 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Of wil je eens aansluiten bij een 
vergadering om te kijken hoe dat is? Stuur een mailtje naar ons, via 
des.waskemeer@gmail.com. Je bent van harte welkom!  

mailto:des.waskemeer@gmail.com
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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 Februari 2022 

Alléén voor postcode 8434 
 

PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  8,22  grijs  01,15  groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 8,22  grijs   02,16   groen 
Alle overigen   8,22  grijs   01,15   groen 
 
Oud papier:    25  Februari 
NA, NB, NV, NW, NX:   3  Februari 

***Verhuist*** 
 

Beste Dorpsgenoten, 
 

Na 43 jaar in Waskemeer gewoond te hebben en na  
drie maanden proefdraaien in  IJhorst, hebben Gerrie en ik besloten om 

Waskemeer te gaan verlaten en in IJhorst te gaan wonen. 
 

Wij vinden het jammer om Waskemeer te verlaten maar de drang om 
bij de kleinkinderen te wonen is sterker. 

 

Wij wensen alle mensen het allerbeste toe! 
 

Ook zeggen wij bij deze alle lidmaatschappen en donatie toezeggingen 
op.  

Wij danken u voor de vele vriendschappen en zeggen “ tot ziens”! 
 

Vriendelijke groet, 
Fred en Gerrie Heyne. 
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Januari 2022 
 
Schoolnieuws 

Start 2022 
Wat fijn dat we weer fysiek naar school mochten na de kerstvakantie. Na drie 
weken vakantie is het natuurlijk erg prettig om je klasgenootjes weer te zien.  
We zijn gestart met de Gouden Weken. Dit betekent dat we weer extra inzet-
ten op de sociaal-emotionele ontwikkeling door energizers aan te bieden en 
activiteiten aan die de groepsdynamiek positief beïnvloeden.  
Personele ontwikkelingen 
Juf Anita Grunefeld heeft zoals u weet besloten om te stoppen met haar 
werkzaamheden bij ons op school. Dinsdag 11 januari heeft Anja de Vries 
kennisgemaakt met het team. Zij zal juf Anita opvolgen als onderwijsassis-
tent bij ons op school. Wij wensen Anja een heel prettige tijd toe op de Tre-
de! Juf Anna heeft laten weten dat zij en haar man in blijde verwachting te 
zijn. Half juli is ze uitgerekend. Ze verwachten dan hun derde kindje. Nog-
maals van harte gefeliciteerd!  
Het nieuwe schoolplein 
Stichting Bercoop Fonds heeft een bijdrage toegezegd van €2500,-! Deze 
maand leveren we nogmaals ons plan in bij het Iepen Mienskip fûns en wan-
neer we die subsidie krijgen, dan kunnen we plannen maken voor de realisa-
tie van het nieuwe plein. 
Sollicitatieprocedure Directeur OBS de Trede 
De sollicitatieprocedure is in volle gang op het moment van schrijven. De 
benoemingsadviescommissie voert in week 3 de eerste sollicitatiegesprek-
ken. Zodra er meer bekend is, dan zullen we u dat laten weten. We hebben 
er alle vertrouwen in dat er een geschikte opvolg(st)er gevonden zal wor-
den.   
Nieuws groep 5/6: 

In 2022… 
Wil ik heel graag naar de zee, want dan kan ik lekker zwemmen en dat vind 
ik heel erg leuk. Dan kan ik lekker ijs eten ik droom er nu al van! Maar ik wil 
ook graag naar de Efteling gaan. Dan kan ik in de achtbaan en dat vind ik 

super leuk. Ik krijg dan wel kriebels in mijn buik. 
Alae Bennaceur-groep 5 

 

In 2022 hoop ik dat er meer vakantie´s zijn.  
En iedereen gezond is. 
Leanne Stelma-Groep 5  

 

In 2022 hoop ik dat we niet thuis hoeven  te werken en  dat corona weg 
is.Lisanne Stelma – Groep 5  

 

In 2022 hoop ik dat iedereen meer op vakantie kan. 
Maeve Stelling - groep 5 

In 2022 
hoop ik dat de verhuizing goed gaat. En dat corona weg is. 

Bram Zweepe - groep 6 
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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 

 

In 2022 karten met mijn familie. Tenminste misschien want door de corona ja je snapt 
het wel denk ik. Ik ga ook nog met mijn familie zwemmen (als het natuurlijk warm 

weer is) En ik ga ook nog f1 (formule 1) spelletjes op de xbox en op 2022 dan ga ik 
de tablet doen. En misschien kom ik in 2022 in de donald duck want ik heb een abon-

nement. 
Douglas Holman – groep 6   

 

In 2022 hoop ik dat corona over gaat en we  geen lockdown meer krijgen en 
dat iedereen gezond blijft en geen corona krijgt. 
Joan van Gans -groep 6  
 

Ik hoop dat in 2022 corona weg is, omdat ik dan weer naar de Efteling kan. Ik 
wil ook graag in 2022 op vakantie met onze auto naar Fins-lapland. 

Ik wil ook de gele band met judo (misschien ook wel de oranje). Ik wil ook dat 
iedereen gelukkig is.  

Zwerre Dokter-groep 6 
 

In 2022.  
Hoop ik dat ik een nieuwe sport mag doen. Ik hoop paardrijden. Dat we een 
heel leuk schooljaar krijgen en niet meer thuis moeten werken. 
 Dat we een leuke vakantie krijgen in de zomer. 
Groetjes Danique Huitema - Groep 6. 
 

In 2022 hoop ik dat oma heel blij is  
en dat oma gezond is.  

Lynn Schotanus – groep 6 
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***Idee voor Beweeg  
café in Waskemeer***  

 
Een ruime tijd geleden, borrelde het idee om in het 
dorpshuis bewegen voor ouderen aan te bieden. Geen idee of hier belang-
stelling voor was. Dus her en der eens navraag gedaan. Toen bleek dat men 
in Haulerwijk bezig was met een proefproject (pilot) met bewegen met oude-
ren. Een van de initiatiefnemers is ons eigen dorpsgenoot Andries Otter. An-
dries heeft zijn kennis met ondergetekende gedeeld en aangegeven dat hij 
het mooi zou vinden als het hier in Waskemeer opgepakt zou kunnen wor-
den. 
 
In Haulerwijk heeft men het bewegen de naam “beweeg café” gegeven. De-
ze naam past precies bij het mooie concept en wat ook de insteek van het 
dorpshuis is. Met elkaar bewegen en daarna samen een bakkie met elkaar 
(geen moeten hoor alleen als men dit fijn vindt, alleen bewegen kan ook) 
drinken. Het idee is om te kijken of hier belangstelling voor is. Tijdens de 50+ 
ouderensoos kan dit onderwerp ook besproken worden.  
 
Het dorpshuis heeft in elk geval genoeg ruimte om een beweeg café te cre-
ëren, dus dit hoeft het probleem niet te zijn. Maar het aantal deelnemers daar 
draait het natuurlijk om. In Haulerwijk werkt men samen met de huisarts en 
thuiszorg. Maar goed zonder deze twee aansturingen moet het ook mogelijk 
zijn om deel te nemen. Voor een ieder is het belangrijk om te bewegen en 
contact met anderen te hebben.  
 
Naast de deelnemers moet iemand de les begeleiden. Wellicht is er iemand 
in Waskemeer die de les wil begeleiden? Er is € 1.250,- door de gemeente 
beschikbaar gesteld, voor het opzetten van het beweeg café. Dus hier kun-
nen oa. attributen van aangeschaft worden. Maar ook de attributen van het 
dorp die voor o.a. de bootcamp aangeschaft zijn, kunnen gebruikt worden. 
Zijn er mensen onder jullie die mee willen denken, werken, doen? Wilt u (wil 
je) dan een belletje doen naar Janny? 

 
Contactgegevens ’t Ald leger  

Coördinator: Janny van der Veen 
Tel: 06-30776188  

E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
     

Lieve groet en blijf in beweging. 
 

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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Voorjaarsvakantie 

 
De praktijk en apotheek zijn gesloten van 

 

maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 
 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 

Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 
Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 
Met vriendelijke groet 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

 

http://www.jehuisarts.nl
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***Bericht namens de werkgroep  
VerkeersVeiligWaskemeer*** 

 
Beste dorpsgenoten. 
 
Tijdens het dorpsgesprek wat door onze gemeente in februari 2019 is geor-
ganiseerd hebben we ons opgegeven voor de werkgroep VerkeersVeilig-
Waskemeer.  
 
Vanuit de optiek "elkenien feilich oer strjitte' hebben we sindsdien veel ge-
sprekken gevoerd met provinciale en gemeentelijke bestuurders, ambtena-
ren, leden van provinciale staten , is er een advies geschreven  door Veilig 
Verkeer Nederland en is er de nodige media aandacht geweest. Het was een 
interessant leerproces om  te kijken hoe het achter de schermen werkt. 
 
Op dit moment kampen we door studies en werk met gebrek aan tijd. Daar-
naast vinden we ook dat de verkeersveiligheid in het dorp, primair een zaak 
en verantwoordelijkheid voor ons plaatselijk belang is.  
 
Nu het bestuur van DES is uitgebreid van twee naar zeven personen en dus 
weer op volle kracht draait, hebben we besloten er mee te stoppen en heb-
ben we de lopende zaken overgedragen aan DES.  
 
Vanaf nu is DES dan ook weer het aanspreekpunt als u iets kwijt wilt over de 
verkeersveiligheid in het dorp. Tot slot wensen we u alle goeds maar vooral 
gezondheid toe en laten we nog een beetje meer op elkaar passen in deze 
bijzondere tijd. 
 
Met een sympathieke dorpsgroet, Anne- Marie van Zoelen,  
Thea Elzinga, Jan Witteveen. 
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De Pollepel 

Zoetzure saucijsjes 

Ingrediënten: 
● 30 minuten voorbereiden, 1.5 uur om te maken. 
● 5 (rode) uien elk in 6/8 paartjes, 
● 2 bollenknoflook door midden gesneden, 
● 3 aardappels, geschild en in 4 stukken in de lengte, 
● 750g pruimen of een mango in stukjes, 
● Rozemarijn, 3 takjes, 
● 8 van je favoriete saucijsjes, 
● 3 eetlepels appelciderazijn, 
● 50g basterdsuiker en een eetlepels honing, 
● 2 eetlepels sumac (een fruitig zure kruid wat makkelijk te koop is bij de 

Jumbo of AH), 
● 10g peterselie blad. 
 
Bereiding:  
Oven op 180C 
 

Uien, knoflook, 100ml water, 1,5 theelepel zout en 5 eetlepels olie in een 
braadslee, of bakpan. Schud alles door elkaar en stop in de oven voor 35 
minuten. 
 

Meng de azijn, suiker, honing, 2 eetlepels water, 1,5 eetlepels sumac, 2 eet-
lepels olie, 0,5 theelepel zout en peper.  
 

Neem de braadslee uit de oven en leg het fruit, rozemarijn en saucijsjes erin 
en giet de azijn-mengsel eroverheen. 
 

Doe 40 minuten in de oven (draai de worstjes na 20 minuten). 
 

Vervolgens 10 minuten in oven van 200C om alles te laten bruinen. 
 

Peterselie en nog wat sumac eroverheen en serveren uit de braadslee met 
een groene sla. 
 

Ook goed in een bbq te maken. 
 
Groet Robin Baines  
(het was dit of een Engelse ontbijt maar misschien meer kans dat iemand dit 
probeert?!) 
 
De pollepel geef ik door aan  
Lies Boender 
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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  

 

 

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



