Jaargang 42 – Februari/Maart 2022

Waskemare
Een uitgave van de stichting Dorpskrant “Waskemare”

Jaargang 42, nummer 2
Februari/Maart 2022
Redactieleden:
Alleke Kalis
Jan van Bergen
Alie Hulleman
Annika de Jong
Anita v/d maar-Rinzema
Laura Adema
Jenny Verwey

(0516) 57 72 81
(0516) 42 07 73
(0516) 79 50 10
(06) 25321175
(06) 24919692
(06)45778776

Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Samenstelling
Redactielid
Advertentiebeheer
Redactielid

Betalingen op rekening nr. NL70 RABO 0325 8591 40.
Rabobank, t.n.v. Waskemare
Lees de Waskemare ook online op: www.waskemeer.nl

KOPIJ VOLGENDE NUMMER INLEVEREN:
TOT EN MET WOENSDAG 16 MAART
Kopij het in word programma (geen PDF) en Arial 10 via email naar:
(Alleen Flyers en advertenties mogen in pdf)

waskemare@gmail.com

Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris
●

De redactie verzoekt een ieder om kopij voor de dorpskrant
op tijd aan te leveren. Kopij die na de in de Waskemare vermelde inleverdatum wordt ontvangen kan niet meer in het
daarop volgende nummer worden geplaatst.

●

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen in te
korten, aan te passen dan wel te weigeren wanneer zij daartoe
aanleiding ziet.

●

De redactie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de
inhoud van ingezonden artikelen en publicatie van ingezonden
foto’s ter illustratie van artikelen.

●

Ingeleverde kopij moet voorzien zijn van de naam van de
inzender.

Beste Dorpsgenoten,
Er is alweer een maand voorbij en ook nu ligt de Waskemare weer op de
deurmat. We hebben het weer niet echt mee gehad dit jaar, regen, harde
wind tot zelfs stormen.
Nu ik dit schrijf is het land in afwachting van Eunice, lijkt erg maar eerst zien.
Het gaat maar door en we zijn allemaal toe aan een zonnetje en een einde
van het corona tijdperk.
Het laatste lijkt rustiger te worden maar ook hier is het afwachten wat er nog
meer gaat gebeuren, of niet.
Als het slecht weer is is het thuis wel fijn verpozen en de nieuwe Waskemare
erbij om even bij te blijven met de activiteiten.
Groetjes,
Alie Hulleman
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Elke donderdag klaverjassen in ’t Grutte Mar in ’t Âlld leger

Maart
4 maart
16 maart
29 maart
30 maart
April
1 april
13 april

Open café met stamppot buffet
Gemeenteraadsvergadering
inloop (meedenk) avond Dorpshuis voor alle inwoners van
Waskemeer (inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00)
50+ (ouderen) soos

23 april
27 april

Pubquiz (19.30 uur) met vooraf open café (17.30 uur)
Paasmaaltijd voor alle 60+ers georganiseerd door
Buurtvereniging Groot Middenbuurt, in de volgende
Waskemare meer info.
Wandeltocht de Trochsetters
Koningsdag met festiviteiten

Mei
6 mei

Open terras en café

Juni
3 juni
24 juni

Open terras en café
Walking dinner
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.Status Corona hoe zit het nu?
Versoepelingen zijn in aantocht. Het eerste familiefeestje is alweer geweest. Zo fijn. Het lijkt erop
dat de sluitingstijd nog wat later wordt dan 22.00 uur. We wachten
het af.
2.De 50+soos
Als het goed is, is de eerste ouderensoos van 2022 reeds geweest.
We hopen dat we vanaf nu weer elke maand (de laatste woensdag)
bij elkaar kunnen komen. Dus ben je ouder dan 50 en houd je van
een kopje koffie drinken, met soms een leuke invulling (spreker, muziek, film o.i.d.) of een uitje, kom gezellig aanschuiven. Tijd 14.00 tot
ongeveer 16.00.
3.Schoonmaakster/er
We zoeken nog iemand naast Anneke Haaisma. Samen 2-3 uurtjes
op maandagmorgen even voor een kleine vergoeding soppen. Is het
wat voor jou/u. Draai eens vrijblijvend mee. Laat het weten aan Janny.
4.Klaverjassen
De klaverjassers zijn weer los, elke kaarter kan op donderdagavond
vanaf 19.30 uur in de Grutte Mar in ’t Ald leger weer aanschuiven.
5.Open café
4 maart is er weer een open café. Vanaf 18.00 uur ben je welkom.
Dit x geen verrassingsmenu, maar een heerlijk stamppotbuffet. Kosten € 7,-. De stampotten worden door diverse vrijwilligers gemaakt.
Dus kom vooral proeven en mee-eten. Voor de organisatie is het fijn
om vooraf te weten hoeveel eters er komen. Dus graag even een
appje of belletje naar Janny.
6.Gemeenteraadsverkiezing 16 maart
Op 16 maart van 07.30-21.00 kan er in het dorpshuis gestemd worden.
7.Pubquiz 1 april!
De pubquiz wordt op vrijdagavond 1 april (19.30 uur) gehouden.
De groepen die zich aangemeld hebben blijven op papier staan. We
hopen op een mooie competitie tussen Peter’s Angels, the Walking
diva’s, Jan & z’n harem, Pakes, de Bollebozen, de Geraniums, de
Tillemaatjes, Quiztniks, GAGA, Whiskeypedia, Oerrock chica’s, Koerendiekoena en nog wat losse opgaven. Misschien dat er nog ruimte
is voor 2 teams, maar het is nu al aardig vol. Vooraf kan er samen
om 17.30 nog een hapje gegeten worden. Wil je mee-eten geef dit
vooraf aan.
8.Paasmaaltijd 60+ op woensdagmiddag 13 april
Na een onderbreking van 2 jaar kan Buurtvereniging Groot Middenbuurt dit jaar wel de paasmaaltijd organiseren. Alle 60+ers van Was-

7

8

kemeer zijn welkom. Noteer deze datum alvast in de agenda. In de
volgende Waskemare volgt meer info.
9.Wandeltocht W.V. de Trochsetters 23 april
Op 23 april zullen na een onderbreking van twee jaar, dit jaar de
trochsetters weer gaan wandelen. De afstanden 20 en 30 km komen
door het Dorpshuis heen.
Zijn er ideeën voor het opleuken van de tussenstop?? Super, geef
het aan!!
10.Koningsdag 27 april
Als de versoepelingen blijvend zijn, dan kunnen er ook weer festiviteiten georganiseerd worden in en rondom het dorpshuisvoetbalveld.
11.Walking dinner is op 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!
12.Vrijwilligers blijven welkom
We zijn super blij met onze grote groep vrijwilligers. Maar er kunnen
altijd nog vrijwilligers bij. Dus wil je af en toe een x bijspringen en
anderen een leuke avond of middag verzorgen, neem contact op met
Janny.
13.Nieuwe ideeën
Wij als dorpshuis vragen ons af of de bewoners van Waskemeer ook
leuke ideeën hebben voor het dorp. Laat van je horen!
14.Verfraaiing nieuwe terras aan voorzijde van Dorpshuis
De leveranciers van uitschuifbare zonneschermen hebben het druk.
Daardoor is het lastig om nu al te starten met de verfraaiing van het
terras. Maar goed we hopen dat voor de zomer het aangepaste terras klaar is.
15.Beweegcafé
In de vorige Waskemare hebben we een uitleg gegeven over het
beweegcafé. Helaas zijn er geen reacties op gekomen. Het kan natuurlijk zijn dat niemand interesse heeft. Maar heb je wel interesse,
bel ondergetekende.
16.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 met een lieve groet
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste Dorpsgenoten,
We zijn weer los! Door de aangescherpte corona maatregelen
die in december hun intrede deden duurde de winterstop langer
dan gebruikelijk. Ook konden de traditionele
zaaltoernooien gedurende de kerstvakantie geen doorgang
vinden. Maar gelukkig gaan de corona cijfers inmiddels de
goede kant weer op en is er steeds meer mogelijk. Dit betekent voor ons dat de trainingen en wedstrijden weer zonder beperkingen plaats kunnen vinden en dat het voor publiek weer toegestaan is om wedstrijden te aanschouwen
op ons sportpark! Uiteraard zijn we hier erg blij mee, want
wat is er mooier dan op de voetbalzaterdag zelf een potje
te voetballen of één van de vele wedstrijden mee te pikken
als toeschouwer! Ook mag onze kantine weer open wat
natuurlijk niet alleen voor de gezelligheid rondom de wedstrijden een opsteker is, maar ook vanuit financieel oogpunt een zeer gewenste steun in de rug betekent.
Nu alle teams weer volop in actie zijn is het uiteraard ook mogelijk om een
keertje vrijblijvend mee te trainen om te kijken of het voetbalspel voor uzelf of
voor uw zoon/dochter is weggelegd. Voor alle leeftijden zijn er mogelijkheden! Voor meer informatie of vragen kan contact opgenomen met Joost van
Burgsteden (06-49712288 / joost_burgsteden@hotmail.com)
THT Terpstra - nieuwe hoofdsponsor damesafdeling
Als vereniging zijn we zeer verheugd te kunnen mededelen dat THT Terpstra
met ingang van 2022 de nieuwe hoofdsponsor is geworden van de volledige
damesafdeling. Nadat enkele jaren geleden de prettige samenwerking is gestart tussen THT Terpstra en vv Waskemeer middels het sponsoren van de
oudste jeugd, hoefde eigenaar Johannes Terpstra niet lang na te denken om
hoofdsponsor te worden van de volledige damesafdeling. Met ingang van het
kalenderjaar 2022 schitterend het logo van THT Terpstra op het nieuwe tricot
van de dames. Vanzelfsprekend is dit heel belangrijk voor de club. In een
moeilijke periode die de club door de Corona crisis al langere tijd doormaakt,
is alles wat de financiële stabiliteit van de club bevorderd zeer belangrijk.
Gelet op de huidige coronamaatregelen zal later in het seizoen dit heugelijke
nieuws met een teamfoto worden vastgelegd.
THT Terpstra levert meer dan 25 jaar duurzame en hoogwaardige complete
keukens van de keukengroep DKG Keukens, Bribus Keukens en Bruynzeel
Keukens uit de showroom in Waskemeer! Eigenaar Johannes Terpstra geeft
aan zich voornamelijk te richten op de zakelijke markt, maar levert zijn keukens uiteraard ook aan particulieren. De keukens van THT Terpstra kunt u
onder andere terugvinden in de grotere projecten van de sociale woningbouw, bij onderwijsinstellingen en andere grote instanties. Het grootste ge-
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deelte van de keukens is terug te vinden in Noord-Nederland (de provinciën:
Groningen, Friesland en Drenthe), maar uiteraard brengt THT Terpstra de
luxe en goedkope complete keukens door het hele land. ”Daarnaast bieden
wij ook mogelijkheden voor keukenrenovatie en kunnen wij u ook ontzorgen
door het installeren van de keuken”, aldus eigenaar Johannes Terpstra. Het
keukenbedrijf is tevens gespecialiseerd in werkbladen voor in uw keuken. In
de showroom in Waskemeer zijn meerdere soorten werkbladen van hoogwaardige kwaliteit te bewonderen. Wilt u ook profiteren van de keukenleverancier THT Terpstra? Neem dan snel een kijkje op www.tht-terpstra.nl!
Nieuwe kleding

Zoals in de vorige editie van de Waskemare al werd aangekondigd komen
alle teams, van de jongste jeugd tot de veteranen, van dames tot en met de
heren, na de winterstop in volledig nieuwe wedstrijdkleding in actie. Eind januari zijn de nieuwe tenues voor het eerst in gebruik genomen. Voor de
jongste jeugd geldt dat zij ook nieuwe trainingspakken hebben ontvangen.
Met deze trainingspakken komen onze jeugdteams spik en span voor de dag
bij zowel thuis- als uitwedstrijden. Graag hadden wij de kleding tijdens een
feestelijke bijeenkomst uitgereikt, maar
gelet op de bestaande corona maatregelen
was dit helaas niet realistisch. Het vieren
van dit heugelijke feit gaat vanzelfsprekend nog plaatsvinden zodra dit weer is
toegestaan. Via deze weg willen we als
vereniging nogmaals alle betrokken partijen ontzettend bedanken voor de uitstekende samenwerking, waarmee wij tot dit
schitterende resultaat gekomen zijn!
Poiesz jeugdsponsoractie
Ook dit jaar doet onze vereniging mee aan
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de Poiesz jeugdsponsoractie. Ditmaal zijn we als vereniging te vinden in de
Poiesz vestiging te Haulerwijk. Door de huidige corona perikelen is deze
editie anders dan andere jaren. Zo vindt er geen actieve verkoop plaats door
onze vereniging in de supermarkt en komt het Jeugdsponsorgala als traditioneel slotstuk van de actie te vervallen. Gelukkig blijven de overige ingrediënten van de actie wel gelijk ten opzichte van de voorgaande jaren.
Hoe werkt het?
De actie loopt van 14 februari t/m 10 april. Bij elke €10,- aan boodschappen
(exclusief statiegeld) ontvangt u een jeugdsponsormunt die u in onze koker
kunt stoppen. Deze koker is te vinden bij de ingang van de supermarkt. Doet
u de boodschappen bij een andere vestiging van de Poiesz? Geen probleem!
Het is namelijk ook mogelijk om sponsormunten in de kantine in te leveren.
Elke week zijn er aantrekkelijke wisselende aanbiedingen die extra sponsormunten opleveren! Houd hiervoor de Poiesz folder en de website in de gaten.
Wat gebeurt er met de opbrengst?
In de huidige corona tijd vormt de Poiesz jeugdsponsoractie een zeer welkom financieel steuntje in de rug. De opbrengst van de actie zal ten goede
komen aan de jeugdafdeling binnen onze vereniging. Hierbij valt te denken
aan onder andere de aanschaf van nieuwe materialen. De insteek van de
actie is simpel. Des te meer jeugdsponsormunten in de koker worden gestopt
van vv Waskemeer, des te meer sponsorgeld aan het einde van de actie
door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. We hopen uiteraard dat dit uiteindelijk gaat resulteren in een fraai eindbedrag waar we als vereniging
mooie dingen mee kunnen doen. Bij deze willen we iedereen alvast hartelijk
bedanken voor de steun!
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Interne audit | CBS de Paadwizer
Op donderdag 3 februari hebben vier
auditoren, met inachtneming van de
coronamaatregelen, de school bezocht.
De auditoren nemen de kwaliteit van ons onderwijs onder
de loep. U kunt dit vergelijken met een inspectiebezoek,
maar dan niet vanuit een oordelend kader. Vanuit een
waarderend kader worden de resultaten van de audit
teruggekoppeld. Deze resultaten en eventuele
aanbevelingen nemen wij weer mee om ons onderwijs te blijven
ontwikkelen.
Schoolfotograaf
Op donderdag 10 februari 2022 is de schoolfotograaf bij ons op De
Paadwizer geweest.
Corona | maatregelen
De opgelegde maatregelen gelden nog steeds. Het OMT voorziet een
toename van besmettingen en daarom blijven we voorlopig alert, zodat
zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen gaan.
Hieronder de geldende maatregelen bij ons op
school:
Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar
school. Jonge kinderen worden maximaal door
één ouder/verzorger naar school gebracht.
Leerlingen en onderwijspersoneel met milde
klachten zoals verkoudheid en
hoesten, kunnen met een negatieve zelftest naar
school. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig.
Kinderen gaan met hun eigen groep naar binnen en buiten, we zitten nog
steeds in onze eigen bubbel.
Leerkrachten dragen buiten de klas een mondkapje. Voor leerlingen vanaf
groep 6 geldt een advies voor het dragen van een mondkapje in de gang.
Wij stellen het niet verplicht.
Voor leerkrachten en leerlingen vanaf groep 6 geldt het dringende advies
om twee keer per week preventief (thuis) een zelftest te doen.
Corona | aanvraag zelftesten
Het RIVM adviseert te testen bij klachten of na contact met iemand met
corona. We hebben op school nog veel zelftesten beschikbaar. Als u
gebruik wilt maken van de zelftesten, ongeacht in welke groep uw kind zit,
mag u dat door middel van een Parro bericht kenbaar maken aan de
leerkracht van uw kind. De leerkracht zal de zelftesten aan uw kind
meegeven.
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring
in Oosterwolde
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische
redenen moet worden gekeurd.
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde.
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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***Nieuwe overeenkomst tussen
dorpshuis en voetbal beklonken.***
(uitnodiging voor inloopavond op 29 maart vanaf 19.30 uur)
Vanaf 2017 was er al een aangepaste samenwerking gestart en daarna zijn
er vele mooie initiatieven ontplooit, Janny van der Veen heeft een fantastische rol gevonden als spin in het web en goed bezochte activiteiten ontplooit
zoals “open café” en “walking dinner”. De verbouwing van het dorpshuis
geeft ons meer mogelijkheden voor het ontplooien van extra activiteiten die
bij deze tijd passen. Om het dorpshuis nog verder toekomstbestendig te maken is in gezamenlijkheid besloten dat de gehele barexploitatie van de voetbalkantine overgaat naar de voetbalvereniging, ze zijn enorm gegroeid afgelopen jaren en zitten vol ambities en de voetbalkantine exploitatie is daar een
belangrijk onderdeel van geworden om het geheel ook te financieren. Om
ook onze werkzaamheden als bestuur behapbaar te houden en dorpshuis
gericht te zijn is er een scheiding aangebracht in de financiën en bijbehorende werkzaamheden en verantwoordelijkheden.
Kort gezegd huurt de voetbalvereniging vanaf 1 januari de voetbalkantine en
bijbehorende kleedkamers tegen een maandelijks bedrag en verzorgt zelfstandig op eigen conto de horeca in de voetbalkantine en achterliggende
terras. De huidige kleine en grote zaal met eigen bar, Atrium en het terras
naast de grote zaal, blijven in beheer van dorpshuis en we behouden dus
ook een eigen (kleinschalige) horeca exploitatie. Over de gezamenlijke ruimtes zoals keuken en toiletten zijn beheerafspraken gemaakt, voetbal zal zijn
ruimtes niet onderverhuren en reserveringen/planning van activiteiten gaat
altijd via de coördinator van het dorpshuis. Janny zal voor beide partijen de
coördinator blijven dus in de praktijk zullen bezoekers of huurders er niet zoveel van hoeven te merken.
Nu er duidelijkheid is willen we ook een volgende fase ingaan van het dorpshuis, we willen graag een inloopavond organiseren op dinsdag 29 maart vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom, het is geheel vrijblijvend en niets is te gek!
De volgende zaken zijn erg actueel en hier willen we graag met het dorp
eens over sparren:
●

●
●

Verjongen/uitbreiden/veranderen van het dorpshuis bestuur, we willen
af van een ietwat traditioneel beheer die vooral bezig was met “beheer
van de ruimtes” naar een wat meer actievere groep waarbij het bieden
van een podium voor allerlei activiteiten nog meer centraal moet komen te staan dan de rompslomp er omheen.
De wereld veranderd, het is lastig vrijwilligers en bestuurders te werven, hoe gaan we als Waskemeer hiermee om.
We hebben als gevolg van eerdere verbouwing ook een laatste project
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aanstaande, het gaat om het opknappen van de keukeninstallatie en
meer over naar energiezuinige installaties. Hiervoor zijn al subsidies
toegekend en daar kunnen we samen mee aan de slag, wellicht in
een apart werkgroepje, denkers en doeners zijn welkom.
Namens het bestuur van “het Ald Leger”
Theo de Jong, Udo Kleinendorst, Rolf Stuiver, Janny vd Veen, Ed
Buurman, Henk de Vries

***Nieuws van de werkgroep ‘Groener Waskemeer’.***
Eén van de plannen, bloeiende bermen!
Natuur is voor ons als mens zó ontzettend belangrijk, belangrijker dan veel
mensen denken. Een gezonde natuurlijke leefomgeving is essentieel voor
ons bestaan. De aanwezigheid van planten maakt ons leven mogelijk.
Door insecten, hebben wij ons fruit. Maar ook de vogels in onze omgeving
hun voedsel. Als wij de juiste voorwaarden scheppen doet de natuur de rest
en floreren vlinders, bijen, andere insecten en vogels.
Wij zijn samen op zoek, naar de plekken waar we bloemen kunnen zaaien
om dit te kunnen realiseren. We kijken ook samen met de gemeente waar zij
ons hierin kunnen ondersteunen. Op onze invalswegen, in de bermen langs
de vaart, op stroken en veldjes. Uiteraard doen we dat in samenspraak met
de betreffende buurtvereniging, zodat iedereen ook weet wat er komt en
waar mogelijk inspraak heeft in keuzes. Zo kunnen we natuurlijke diversiteit
versterken, maar ook het aanzicht voor ons als inwoners en voor de passanten/toeristen verbeteren.
Duidelijk is: WE GAAN GEWOON DOOR!
Is dit iets waar jij betrokken bij wilt worden? Wil jij ook wel aanschuiven, of
mis je iets wat je in zou willen brengen?
KOM ERBIJ!

Net als Iné van der Ende, die nu sinds 2 jaar in Waskemeer woont, verhuist
uit de Dordtse Biesbosch, betrokken bij Waskemeer, de omgeving en haar
natuur. Meld je bij haar aan Compagnonsweg 39 of via
des.waskemeer@gmail.com
In de volgende Waskemare zullen we iets schrijven over ons plan om minstens 500 extra bomen te realiseren in het gebied Waskemeer. Wil jij de komende tijd een extra boom in jou tuin planten, neem dan alvast contact met
ons op. Want misschien wordt jouw boom dan wel de 1 ste van de 500 of de
50ste. Want voor ons geldt: Elke boom telt.

Werkgroep Groener Waskemeer
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Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij
stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden
brengt heel veel emotie met zich mee.
Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moeten er in korte tijd
veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige
wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.
Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden,
die taak op zich.
Omdat ieder mens uniek is, en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart regelen altijd maatwerk.
Eén en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de
nabestaanden.
Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op
de te maken uitvaartkosten.
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenvergoeding.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te melden.
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of
informatie over bijverzekeren
kunt u contact opnemen met;
●
●
●
●

mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 06-51021303
dhr. E. Huurman (voorzitter), tel. 06-21863286
via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl,
voor meer info kijk op www.uitvaarthaulerwijk.nl

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

Aline de Graaf
Coby Kuiper
22

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

23

24

***Kenninsmaking
met nieuwe
Inwoners van Waskemeer***
Deze keer ging ik in het dorp op bezoek bij Laura Adema en Jan-Jurjen Zandstra,
jonge enthousiaste twintigers die sinds anderhalf jaar op de Feikemaweg wonen.
Ik werd mede begroet door de hond en 2 poezen, die gezellig om ons bleven scharrelen. Laura is dol op dieren, werkt parttime bij de Welkoop in Jubbega. Haar grootste
passie ligt echter bij de paarden. Die liefde heeft ze altijd gehad. Ze heeft als ruiter
fulltime op een stal gewerkt om paarden af te richten.
Ze is dan ook een goede amazone. Zelf heeft ze twee Newforest pony`s. Laura
komt uit Friesepalen en haar paarden staan nog steeds bij haar ouders. Die hebben
daar de ruimte en ook de bak om te rijden. Laura geeft daar rijles, of ze geeft les op
locatie. Ook rijdt ze paarden voor andere mensen. En ze rijdt wedstrijden. Haar toekomstdroom is om een kleinschalige africhtingsstal te starten.
Jan-Jurjen komt uit Hoornsterzwaag. Daar hebben zijn ouders een boerderij. Hij was
automonteur. Nu is hij service-manager van LVS-trucks bij Volvo-Renault in Heerenveen. Hij is aanspreekpunt voor alles rondom deze grote vrachtauto`s. Hij vindt het
een mooie uitdaging en leuk werk om te doen.
Daarnaast heeft Jan-Jurjen zijn crossmotor als uitlaatklep en rijdt ook wedstrijden. Zo
hebben ze beiden intensieve hobby`s die belangrijk voor hen zijn. Ze vinden ook dat
het hun relatie mooi in balans houdt en ten goede komt. Met de keuze voor Waskemeer zijn ze min of meer komen te wonen tussen beide ouderlijk huizen in.
Het huis op de Feikemaweg vonden beiden een leuke starterswoning met mogelijkheden. Ze hebben de woning eerst verbouwd en mooi opgeknapt. Waskemeer, en de
buurt, was een “gokje” voor ze. “Je weet niet precies waar je terecht kom als je een
huis koopt” zeggen ze. En daarbij, beiden komen van het platteland en waren niet
gewend in een woonwijk te wonen.
Maar ze zijn niet teleurgesteld. Als ik vraag wat ze fijn vinden aan ons dorp Waskemeer dan zeggen beiden dat het een prettig rustig dorp is waar veel initiatieven worden ontplooid. En, waar je bij betrokken wordt. Ook de openheid valt hun op. Als ze
de hond uitlaten spreken de mensen elkaar hier snel aan voor een praatje. Hierdoor
krijg je het gevoel dat je er bij hoort. Dat het dorp geen winkels heeft vinden ze niet
zo erg, omdat ze iedere dag met de auto naar hun werk moeten, en onderweg genoeg winkels tegenkomen.
Maar ze vinden vooral dat ze het met hun buurt hebben getroffen. Zo hebben ze bijvoorbeeld met hun buurman samen een stuk tuin erbij gekocht en opgeknapt. Die
tuin wordt nu gedeeld en ze genieten daar beiden van. Een mooi initiatief! Ook zijn
ze zich in gaan zetten voor Waskemeer. Jan-Jurjen is actief geworden in hun buurtvereniging de Slinger. Vanwege Corona is er de laatste 2 jaar weinig feestelijks te
organiseren geweest. Maar het gaat weer komen en tot die tijd is het vooral overleggen en plannen maken. Sinds vorig jaar zet Laura zich in voor ons krantje “de Waskemare” en gaat zij het advertentiebeheer stap voor stap overnemen van Alie Hulleman. Ook hier is er door de corona alleen maar digitaal contact geweest met de redactie. Gelukkig gaat dat weer veranderen en komt er binnenkort een vergadering
waar iedereen elkaar persoonlijk kan ontmoeten.
Waskemeer kan blij zijn met deze jonge lieve en enthousiaste mensen. We hopen
dat ze vele jaren in ons midden blijven wonen.

Jenny Verweij
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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 Januari:
Hersenkraker de uitslag.
Hallo Puzzellaars,
Leuk om te zien dat er vaste puzzelaars zijn,
nu zien we ook weer een andere volgorde in de scorelijst.
Onder de antwoorden zien jullie de scorelijst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

volledig + eenheid = Geheel
goal + buitenkans = Treffer
verfrissing + smeekte = Bad
uiteinde van een batterij + wedstrijdsysteem = Pool
klaar + perfect = Af
begeerte + wensen = Verlangen
verkoop + deel van een sprong = Afzet
eenvoudig + onnozel = Simpel
zuurstof + geur = Lucht
zandspieringen + vloeibaar worden = Smelten
bezittelijk voornaamwoord + nomadische ruiter = Hun
rigide + houterig = Stijf
verteren + make-up aanbrengen = Opmaken
schuimen + levendig zijn = Bruisen
kwakzalver + beunhaas = Charlatan
aanhebben + verduren = Dragen
fijnmaken + piekeren = Malen
toegankelijk + mededeelzaam = Open
piramide + hunebed = Graf
schijngestalte + stadium = Fase
knorhaan + vaartuig = Poon
kern + energie = Pit
stand + schouwburgplaats = Rang
knopen + stiel = Handwerk
middelgroot + halfzoet = Medium
voortbestaan+ opvolgen = Naleven
ook + honingwijn = Mee
schreeuwen + in overvloed hebben = Bulken
vast + vangwerktuig = Klem
aantrekkingskracht + instemming = Adhesie

De Scorelijst:

1.
2.
3.
4.
5.

Rinze Sikma
Harry & Wieneke Koppenaal
Fokje de Boer
Miranda & Freek de Vegt
Neeltje Roijinga

vorige stand :

29
29
29
27
29

nieuw stand:

56
54
53
51
50

29

30

6.
7.
7.
7.
8.
8.

Berdien Holman
Wietske de Boer
Melle Stoker
Martha Stoker
Fam. G van Dijk
Cobie van Mourik

17
28
28
28
25
-

41
28
28
28
25
25

Vereniging voor plaatselijk belang Waskemeer
Door Eéndracht Sterk

***Uitnodiging en agenda
ledenvergadering 2022***

Plaatselijk belang Waskemeer Door Eéndracht Sterk
Leidijk 42C,
8434 NC Waskemeer
E-mail: des.waskemeer@gmail.com
Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Waskemeer D.E.S.
nodigt u uit om bij haar ledenvergadering te zijn op maandag 14 maart om
19.30 uur.
De ledenvergadering vindt plaats in dorpshuis ’t Âld Leger te Waskemeer
met inachtneming van de dan geldende regels.

Wij gaan ervan uit dat het fysiek kan. Mochten de maatregelen toch zodanig
veranderen dat fysiek niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege een (avond)
lockdown, gesloten dorpshuis, of minder dan 10 aanwezigen etc.), dan vindt
de ledenvergadering online plaats via deze link: https://meet.google.com/zyrqpfc-vfd. Het is niet mogelijk om de vergadering online bij te wonen als deze
fysiek plaatsvindt. Twijfelt u of de vergadering online of fysiek is? Neem dan
contact op met ons op via des.waskemeer@gmail.com.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1.

Opening / Mededelingen

2.

Terugblik ‘ledenvergadering 2021’ (ipv notulen)

3.

Bestuurswisseling

Aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar: Sumitra Otter
Wij zoeken nieuwe bestuursleden; nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij
het bestuur.
4.
Projectenlijst
Verkeersveiligheid (Albert Grootenhuis)
Fietsknooppuntroute (Bram van den Ende)
Groener Waskemeer (Karin Tersmette)
Herzien statuten in het kader van de WBTR (Rinze Sikma)
Mogelijke nieuwe projecten?
5.

Financieel verslag + verslag kascommissie (Jan Tabak)
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6.

Contributie en welzijnssubsidie 2022-2023 (Jan Tabak)

Het bestuur stelt voor om de contributie 2022-2023 van leden op dezelfde
hoogte te houden (5 euro per jaar). Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd bij leden die die hiervoor toestemming hebben gegeven. Daarnaast
stelt het bestuur voor om de welzijnssubsidie 2022-2023 te verhogen van
200 euro naar maximaal 400 euro. Tevens stelt het bestuur voor om de voorwaarden aan te passen: er mag 50 procent van de begroting gesubsidieerd
worden door de welzijnssubsidie, met een maximum tot 400 euro.
7.
Vragen aan het gemeentebestuur
8.

Rondvraag

9.

Sluiting

*** Opbrengst van de Hersenstichting***
Van 31 Januari tot 06 Februari 2022 hield de Hersenstichting de jaarlijkse
collecteweek.
De Hersenstichting gebruikt dit geld voor onderzoeken naar aandoeningen
aan de hersenen.
Zo kunnen mensen met een hersenaandoening een betere toekomst krijgen.
De opbrengst in Waskemeer was dit jaar € 441.84. Daar wil ik u allen, namens de Hersenstichting, hartelijk voor bedanken.
Verder wil ik namens de Hersenstichting de collectanten hartelijk bedanken
voor hun belangeloze inzet! Want zonder hen kunnen we niet!!
Organisator van de Hersenstichting in Waskemeer:
Corrie de Vries
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Puzzel Februari :
Hersenkraker
Hallo Puzzelaars,
Hier voor jullie weer een leuke hersenkraker,
hopelijk doen er weer veel mensen mee!!
Ook al weet je niet alle antwoorden gewoon inleveren.!
Veel succes!! En veel Plezier!!

Zoek een woord dat achter het eerste woord past en voor het andere.
De cijfers tussen de haakjes geeft het aantal letter aan.
Voorbeeld: Voor – beeld – raadsel.
1. Enter………motief (4)
2. Genade………band (5)
3. Verkeers……..lampje (8)
4 . Bevel………..lezing (7)
5.Bezem……..steek (5)
6. Hekel………vorm (5)
7. Draai………aar (5)
8. Rozen……..zakje (4)
9. Textiel…….waarnemer (4)
10.Hand………bloedig (4)
11.Kruid……..maarschalk (3)
12. Puzzel…….goederen (4)
13.Studie……..gevoel (6)
14.Nagel………beweging (6)
15. Eier……….happen (4)
16. Vlucht…….isolatie(7)
17. Middel……verf (6)
18. Brom…….hokje (4)
19. Koek……..schudder (7)
20. Naald…….plaats (4)
21. Lap………Figuur (3)
22. Koraal……bewoner (6)
23. Vage……..genoot(4)
24. Beschuit…..halte (3)
25. Gemeente…..overgang (5)
26.Huis……….plaats (4)
27 Lucht……..verband (4)
28. Dokters……..biografie (4)
29. Vakantie…….gang (5)
30. Politie………eren (7)
De oplossing kunt je inleveren t/m 16 Maart
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer
Mailadres: waskemare@gmail.com of via
Whatsapp 06-30776188 (Janny van der Veen)

35

36

*** de Herberg***
De maand maart heeft vele namen o.a. Lentemaand en Buienmaand. Maar
ook Guldenmaand, waarbij gulden staat voor goud, kostelijk of voortreffelijk.
Het is de maand waarin alles begint te bloeien, wat een vooruitzicht! We hopen dat dit ook voor de Herberg geldt, we zijn er weer klaar voor. Hoewel….er zijn zeker extra handjes nodig. Bak jij ze graag bruin, ben je meer
van de poets of voorzie je de gasten liever van koffie en een praatje, het kan
allemaal. Eerst eens kijken of meedraaien? Helemaal goed, we horen het
graag!
Voor de activiteiten bent u de derde dinsdag van maart, de 15 als iets oudere Waskemeerder om 14.00 uur welkom op de thee. De bedoeling is om wat
de groep aangeeft te willen doen, dit voor een volgende keer in te plannen.
Zo zal er in de loop van de tijd voor elk wat wils bij zitten.
e

Wanneer deze editie uit komt, is de voorjaarvakantie alweer aan de gang.
We hopen tijdens deze week alle schoolgaande kinderen en jongelui te treffen. De dinsdag was voor de basisschool kinderen met knutselen, schminken, pannenkoeken en bingo. De jongelui zijn op de beide zondagen uitgenodigd geweest voor een Highschool diner (lekkere snack ;))
Volgend weekend 5 en 6 maart staat de snert weer even op de kaart. Zoals
mag worden verwacht is het huisgemaakt, smullen dus!
Op 26 maart om 20.00 gaan de bingoballen weer rollen. Voor de inleg van
€5,- maakt iedereen kans op de leuke prijzen, 1 consumptie inbegrepen.
Noteer ook alvast 10 april; dan staat om 14.00 de HighTea gepland (€12,50
p.p. opgave nodig)
De smul tip vanuit de keuken voor de maand maart is friet
met stoofvlees voor €5,50
Hartelijke groet,
Team de Herberg

Afvalkalender Waskemeer Maart 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
8,22 grijs 01,15, 29 groen
8,22 grijs 02,16, 30 groen
8,22 grijs 01,15, 29 groen

25
Maart
3,31 Maart
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Februari 2022

Schoolnieuws

Inspectiebezoek

Dinsdag 15 februari is de onderwijsinspecteur bij ons
op school geweest. Er werd een deelonderzoek over
tijdsbesteding in de klas uitgevoerd. Nynke en Geertje
als schoolleider en intern begeleider zijn geïnterviewd
en de inspecteur heeft twee klassenbezoeken afgelegd. Het was geen inspectiebezoek waarbij een beoordeling werd gegeven. Het bezoek was om data te verzamelen voor de staat van het Nederlandse onderwijs.
Na een prettig gesprek, waarbij wij het o.a. ook over
onze zorgcyclus hebben gehad, kon de inspecteur onze school tevreden verlaten.

Nieuwe directeur

Petra Boonstra-IJfs is benoemd als nieuwe directeur van OBS de Trede. Petra heeft ruime ervaring in het basisonderwijs en heeft als groepsleerkracht
en intern begeleider gewerkt binnen verschillende scholen van Comprix. Wij
wensen Petra heel veel succes en een mooie tijd toe op de Trede.

Afscheid

In de zomer van 2013 kreeg ik de sleutelbos van school van Anita van
Hoogen. Ik vond dat een bijzonder moment en ik voelde daarmee ook gelijk
de verantwoordelijkheid die het met zich meebracht. Na negen prachtige jaren stopt het dan echt. Na de voorjaarsvakantie is de sleutelbos van Petra. Ik
wens haar een prachtige tijd toe in Haule. Een dorp met betrokken inwoners/
ouders en lieve kinderen op een goede school.
Bedankt voor de mooie tijd en wie weet tot ziens!
Nynke van der Zijl.
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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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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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***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 Inez Haaisma, de uitverkorene!

Inez is woonachtig in Waskemeer, en zet zich in als vrijwilliger bij het dorpshuis, voetbal en volleybal. Inez is vaak de eerste die positief reageert als er
weer nood aan de man is achter de bar. Ze springt graag bij en draait minimaal 1x in de maand op de donderdagavond. Helemaal top!!
We stelden Inez een paar vragen:
Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Met zijn allen iets kunnen betekenen voor het dorp, met elkaar moet je het
toch doen.
Wat zou je nooit (meer) van je leven willen doen?
Bungeejumpen, dat is iets wat ik echt nooit zou willen doen.
Welke 3 dingen zou je niet willen missen (m.u.v. familie/vrienden en dieren)?
Mijn werk (ambulant begeleider), muziekfestivals en gezellige avondjes samen met vrienden.
Heb je een lijfspreuk?
Leven en laten leven.
Wat zou je nog tegen andere mensen willen zeggen?
Iedereen in zijn eigen waarde laten en elkaar respecteren.

Wij zijn super blij met Inez haar inzet en hulp.
Dus bij deze zetten we haar graag in het zonnetje.
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De Pollepel
GRIEKS RUNDVLEES UIT DE OVEN. ( 4 PERS )
Ingrediënten:
●
600 gram rib/runderlappen in grove stukken
●
2 eetlepels Rode-wijnazijn
●
3 eetlepels olijfolie
●
1 eetlepel gedroogde oregano
●
2 theelepels chilipoeder
●
1 eetlepel tomatenpuree
●
125 ml vleesbouillon ( van ½ tablet )
●
Zout
●
peper
●
4 tomaten in partjes
●
2 gele paprika’s in grove stukjes
●
200 gram Griekse feta
Ovenvaste pan met deksel, gietijzer is het beste.

Bereiding:
●
In ovenvaste pan vlees mengen met rode wijn azijn, olijfolie, oregano
en chilipoeder. Kwartier laten intrekken.
●
Tomatenpuree en bouillon erdoor roeren en op smaak brengen met
zout/peper.
●
Pan met deksel erop in koude oven schuiven en deze inschakelen op
175°C.
●
Vlees in minstens 2 uur zachtjes gaar stoven. ( meestal wel 3 uur )
●
Af en toe omscheppen
●
Na 1 uur tomaten en paprika erdoor mengen.
●
Elk half uur effe omscheppen tot het vlees lekker zacht is.
●
Pan uit ovenhalen en feta erboven verkruimelen.
●
Serveren met rijst en een groene salade met olijven (bijvoorbeeld)
EET SMAKELIJK.
Groet Lies Boender
De pollepel geef ik door aan Jannie Uithoff
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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: P.Boonstra-IJfs (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

