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Beste Dorpsgenoten,
Er is weer veel gebeurt in ons dorp waarvan we hier in deze Waskemare
melding maken.
De vergadering van DES is gelukkig weer doorgegaan ondanks enkele Corona patiënten in het bestuur van DES die helaas niet aanwezig konden zijn.
Het zou van Sumitra de afscheid vergadering worden. We bedanken haar
langs deze weg voor al het werk dat ze de laatste jaren voor het dorp heeft
gedaan! Hierbij de mail adressen van Waskemeer die handig kunnen zijn als
er dingen te melden zijn:
Berichten op de website van Waskemeer: waskemeer.nl@gmail.com
Berichten vanDES :
des.waskemeer@gmail.com
Stukjes voor de Waskemare:
waskemare@gmail.com
We wensen u veel plezier met het lezen van de activiteiten in ons dorp van
de afgelopen tijd en
met de agenda waar gelukkig weer meer leuke dingen op vermeld zijn voor
de komende maanden.
Namens de redactie,
Alleke Kalis
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Elke donderdag klaverjassen in ’t Grutte Mar in ’t Âlld leger

Maart
30 maart
April
1 april
9 april
13 april
23 april
27 april

Mei
6 mei
Juni
3 juni
24 juni

50+ (ouderen) soos
Pubquiz (19.30 uur) met vooraf open café (17.30 uur)
Cabaret Bytsje mear, bytsje minder, zie verderop in de
waskemare
Paasmaaltijd voor alle 60+ers georganiseerd door
Buurtvereniging Groot Middenbuurt, in de volgende
Waskemare meer info.
Wandeltocht de Trochsetters
Koningsdag met de alom bekende en populaire
fietstocht. Start tussen 18.00-18.30 bij de Herberg.
De finish en prijsuitreiking vind na de fietstocht plaats in het
Dorpshuis.
Open terras en café
Open terras en café
Walking dinner

Daarnaast hopen we te starten met een wandelgroepje en/of
beweegcafé. Interesse bel, mail of app Janny 06-30776188
dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.Status Corona hoe zit het nu?
Wat fijn, eindelijk kan zo’n beetje alles weer. Wat ’n opluchting. Het
sociale leven komt langzaam weer tot leven. Wel met corona maar
gelukkig met minder erge gevolgen. Blijblij!!
2.De 50+soos
De eerste ouderensoos van 2022 is achter de rug. Er was een kleine
opkomst maar toch met deze groep hebben we een erg gezellige
koffiemiddag gehad. Gewoon gezellig samen kletsen over ditjes en
datjes. Gewoon fijn samenzijn. We hopen voor 30 maart dat er meer
koffiedrinkers komen. Dan kunnen we ook samen kijken waar ons
uitje eind april heen kan gaan. 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.Samen wandelen onder het mom neem je buurman, vriendin of
wie dan ook gezellig mee!!!
De laatste tijd werd meerdere malen de vraag gesteld of er ook een
wandelgroepje in het dorp is. Nee helaas, die is er niet meer. Er was
een groepje die vanuit de Herberg elke woensdagavond samen wandelden maar dit is gestopt. We willen nu kijken of er opnieuw een
groepje wandelaars het fijn vind om op een morgen samen de benen
te strekken. Is er interesse laat het weten aan Janny. Eventueel kan
er naderhand ook nog een bakkie bij de Herberg of Dorpshuis gedronken worden.
5.Open café
1 april is er weer een open café. Vanaf 17.30 uur ben je welkom om
gezellig samen een hapje te eten. Dit x weer een verrassingsmenu.
Kosten € 7,-. 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.Pubquiz 1 april!
De pubquiz is vrijdagavond 1 april (19.30 uur) . 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.
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7. Cabaret 9 april bytsje minder, bytsje mear
Zie voor meer info verderop in de Waskemare. Kaarten kinne jo
bestelle op: www.grienesjippe.nl
8. Paasmaaltijd 60+ op woensdagmiddag 13 april
Buurtvereniging Groot Middenbuurt heeft dit jaar de organisatie in
handen. We hopen dat inmiddels iedereen benaderd is en zich heeft
opgegeven. En anders laat even van je horen en schuif aan. Alle
60+ers van Waskemeer zijn welkom.
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
Dit jaar zal in elk geval de fietstocht weer georganiseerd worden. Het
vertrekpunt van de fietstocht zal bij de Herberg zijn en de finish bij
het dorpshuis. Hier zullen dan de antwoorden en prijsuitreiking plaats
vinden. Aanvang: ???????????????????
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
Ook nu is er nog geen start gemaakt met de verfraaiing van het terras. We doen ons best om geschikte leveranciers te vinden. Maar we
houden moed en tot die tijd kan natuurlijk altijd gebruik worden gemaakt van het huidige terras met aanwezige Heineken parasol.
15. Beweegcafé
Inmiddels zijn er twee reacties binnen gekomen van mensen die wel
mee willen doen met het beweegcafé. TOP! We gaan er verder mee
aan de slag. Laat van je horen als je ook interesse hebt of een rol
wilt spelen in de organisatie.
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,
Inmiddels lijken we de koude winterdagen achter ons gelaten te
hebben en komt de lente gelukkig
steeds dichterbij. Dit betekent dat de
dagen weer langer worden en dat de zon steeds
vaker de overhand neemt. Tijdens de wedstrijden
en trainingen plukken we hier dankbaar de vruchten van. De trainingen voor de jeugd kunnen nu
grotendeels plaatsvinden zonder het kunstlicht uit
de lichtmasten en op de zaterdagen is het voor
zowel de spelers als de toeschouwers goed vertoeven op ons sportpark. Op zaterdag is er sowieso volop actie op ons sportpark, want de voorjaarscompetities zijn voor onze jeugdteams vol op
stoom. Ook de senioren draaien volop mee in de competities. Door de naweeën van Corona hebben de meeste seniorenteams nog de nodige inhaalwedstrijden voor de boeg. Ook buiten het veld staan we niet stil. Zo zijn de
voorbereidingen gestart voor de clinic die op 6 mei door FC Groningen verzorgd gaat worden. We zullen alles in het werk stellen om er een fantastische voetbalhappening van te maken!
Oud-speelster Elize van Vilsteren debuteert bij dames sc Heerenveen
Op 4 maart bereikte onze vereniging het heugelijke nieuws dat oud-speelster
Elize van Vilsteren haar debuut heeft gemaakt bij de vrouwen van sc Heerenveen in de landelijke Eredivisie. Ze kwam hierbij voor de volle 90 minuten
in actie in de sportstad tegen Excelsior Rotterdam. Deze wedstrijd eindigde
uiteindelijk in een verdienstelijke 3-0 overwinning voor de Friezen. Als kind
van de club maakte Elize in de zomer van 2017 de overstap naar Drachtster
Boys. Door haar uitverkiezing in de meisjestak van de KNVB moest ze een
stap hogerop maken, welke ze in
Drachten wist te vinden. Bij Drachtster Boys kwam ze twee jaar uit in de
landelijke tweede divisie. Ook in
Drachten was men al snel overtuigd
van haar voetbalkunsten en was ze
steevast een basiskracht. Haar onverzettelijkheid en techniek bleef ook
daar niet opgemerkt wat ertoe heeft
geleid dat ze gevraagd werd om uit
te komen bij de jeugdafdeling van sc
Heerenveen. Vanuit de jeugd is ze
daar vervolgens doorgestroomd naar
de beloften, waarna ze nu dus haar
Eredivisie debuut heeft gemaakt in
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het blauw-witte pompeblêden tricot.
Het voetbal begon voor haar op jonge leeftijd bij onze kabouters. Hierna
heeft ze meerdere jeugdteams doorlopen totdat ze op 12 jarige leeftijd in de
JO13 de overstap maakte naar Drachtster Boys. Ook toen ze actief was bij
Drachten en Heerenveen was ze nog geregeld te vinden op ons sportpark.
De familie Van Vilsteren is sowieso nog erg betrokken bij onze vereniging,
want naast het feit dat ze naast het sportpark wonen is haar broer Jesse actief binnen de senioren en is haar vader Cor als bevlogen leider en trainer
actief binnen de damestak. Het moge duidelijk zijn dat we net als haar ouders als vereniging apetrots zijn op de prestaties van Elize. Met haar passie,
doorzettingsvermogen en gedrevenheid vormt ze een voorbeeld voor onze
jeugd en laat het zien dat niks onmogelijk is voor hen die willen. Als vereniging blijven we haar prestaties uiteraard op de voet volgen en hopen we dat
ze kan uitgroeien tot een vaste waarde binnen het dames vlaggenschip van
Heerenveen!
Poiesz jeugdsponsoractie
Ook dit jaar doet onze vereniging mee aan de Poiesz jeugdsponsoractie.
Zoals in de vorige editie van de Waskemare al stond vermeld zijn we dit jaar
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
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de gaten.
Wat gebeurt er met de opbrengst?
Gelet op de corona tijd die we achter de rug hebben 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!
Kaboutertrainingen buiten gestart
Zoals velen wel bekend wordt het voetbalweekend elke vrijdag afgetrapt door
de kabouters. Vol passie en enthousiasme werken zij zich elke vrijdag in het
zweet om te werken aan hun voetbalskills. De groep bestaat inmiddels uit
ruim tien enthousiastelingen. Nu de dagen weer langer worden en de zon
steeds meer de overhand krijgt vinden de trainingen vanaf begin maart weer
buiten plaats op de grasmat van ons sportpark. Uiteraard staat de deur altijd
open voor nieuwe aanwas. Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen? Dit
kan geheel vrijblijvend en zonder opgave vooraf. De kabouters zijn bedoeld
voor spelers in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar en de trainingen vinden elke vrijdag plaats van 17:15-18:00. Ook voor diegenen die wat ouder zijn is het uiteraard mogelijk om een keer vrijblijvend mee te trainen bij een hogere leeftijdscategorie. Voor meer informatie over de trainingen of bij vragen kan contact opgenomen worden met Joost van Burgsteden (06-49712288 /
joost_burgsteden@hotmail.com). Hopelijk tot snel!
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Kind Op Maandag
Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de
Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus
over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest.
Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij de
kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar
Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop
je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt.
Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is
een nieuw begin.
We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste
Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus vertelt het ene verhaal na het
andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn boodschap is voor
alle mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de
klas. En dat ze ogen blijven openen voor het goede nieuws in de wereld
van vandaag.
KSG-dienst
Zondag 20 maart vindt om 09.30
uur de KSG-dienst plaats in de
Kruiskerk te Haulerwijk. Het thema
van deze ochtend is ‘Mooi om te
geven’. U bent van harte welkom
om de KSG-dienst bij te wonen!
Studiemiddag | woensdag 30
maart
Woensdag 30 maart zijn alle
leerlingen om 12.00 uur vrij in
verband met een studiemiddag voor onze leerkrachten.
Oudercafé | donderdag 31 maart
Donderdag 31 maart staat er weer een fysiek oudercafé op het programma.
Om 08.30 uur bent u van harte welkom voor een bakje koffie en een goed
gesprek. U komt toch ook?
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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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***Nieuws van de werkgroep ‘Groener Waskemeer’***
Misschien heeft u het al gezien maar ook de gemeente is al druk bezig met
het her planten van bomen in de straten in en om Wakemeer! Weet u ook
nog plekken waar bomen missen of waar er eventueel nog wel een aantal
geplaatst kunnen worden? Geef dit dan aan ons door!
Wij zijn samen met de gemeente in overleg om te inventariseren waar wij
graag nieuwe bomen geplaatst zien worden.
Ook zijn wij op zoek naar de contactpersonen of emailadressen van alle
Buurtverenigingen in Waskemeer. Helaas hebben wij niet van alle buurtverenigingen de juiste contactgegevens.
Wij willen als werkgroep graag in contact komen met de buurten om samen
met hen te bepalen wat er wel en niet in de groenstroken geplant wordt.
Dus zit jij bij het bestuur van een Buurtvereniging of ken jij iemand in het bestuur en hebben jullie nog geen contact met ons? Neem dan contact met ons
op via des.waskemeer@gmail.com.
Dan kunnen wij namelijk met alle buurten afstemmen wat we wel en niet
gaan doen.
Eigenlijk zouden wij in deze Waskemare iets gaan schrijven over
ons plan om minstens 500 bomen extra te realiseren in het gebied Waskemeer. Dat hebben jullie nog van ons te goed.
Werkgroep Groener Waskemeer

*** de Herberg***
En toen lag de wereld er ineens heel anders bij. 24 Februari
2022 is zo’n dag waarop iedereen zich nog lang zal herinneren wat je deed of waar je was….Daarom deze keer even
geen verhaal over de lente of de afgelopen verkiezingen. Hoewel we ons eens te meer realiseren wat een voorrecht het is dat we dit in
vrijheid konden doen.
Qua plannen voor de komende tijd; er zijn nog enkele plekken vrij op 10 april;
dan staat om 14.00 de HighTea klaar (€12,50 p.p. opgave nodig)
3 mei is weer de dolle dinsdag voor de kids. Wat we gaan doen, horen jullie
nog.
Op 21 mei hopen we van 10.00-14.00 uur een boeldag te
houden. Iedereen mag spullen (2e hands, brocante of
‘rommel’…;) gaan verkopen. Over de opgave en het hoe en
wat volgt meer in de volgende Waskemare, maar nu is er
tijd om alvast te bedenken wat er weg mag.
Vanuit de keuken is voor april voor de liefhebbers van kip
de tip; kipsaté €4,95
Hartelijke groet,
team de Herberg
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***Ouderen (50+) soos ’t Ald leger***
Even een update van de data:
•30 maartkoffie drinken met ondertussen film kijken
•27 Apriler even gezellig samen op uit
•25 MeiNog nader te bepalen
Voor het regelen van vervoer, paar dagen voor datum even
een telefoontje naar Janny.
We zullen ons best doen om de 50plussers een gezellige middag te verzorgen.
Heeft u leuke ideeën dan horen wij het graag.
Contactpersoon : Janny van der Veen
Tel: 06-30776188.

***Koningsdag 27 april 2022
met de welbekende Fietstocht***
Dit x starten vanaf de Herberg
tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Op dit moment wordt
er volop gewerkt aan het samenstellen van een nieuwe leuke fietstocht. De afstand zal rond de 15 kilometer zijn en onderweg is er een stop met versnapering.
Kosten deelname: € 2,50
De finish en prijsuitreiking is in het Dorpshuis waar je
onder het genot van een hapje en drankje nog even kan nakletsen.

***De Beer van Waskemeer zoekt nieuwe bestuursleden.***
Wil jij dit jaar ook weer een (kleintje) Beer van Waskemeer?
Net als vorig jaar op de laatste zaterdag van de schoolvakantie en
na afloop live muziek!
Sinds 2013 is het huidige bestuur al actief. Toch vinden wij het nu tijd om het
stokje over te dragen aan nieuwe enthousiaste mensen die de Beer van
Waskemeer willen voortzetten!
Lijkt het jou leuk om hier een steentje aan bij te dragen meld je dan direct
aan.
Of wil je meer informatie, mail dan naar: beervanwaskemeer@gmail.com
Of neem contact op met 1 van de bestuursleden.
Gerbert, Age of Tom
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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
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tel. 06-402 575 99
of
tel. 06-191 870 86

**Feestelijke start AutoMaatje
Ooststellingwerf**
14 maart 2022
Oosterwolde – AutoMaatje, een vervoerservice met tijd voor een
praatje. Vrijwillige chauffeurs rijden in hun eigen auto minder
mobiele inwoners op verzoek naar hun plek van bestemming. Hierdoor krijgen
minder mobiele inwoners een stuk van hun vrijheid terug.
Feestelijke opening
AutoMaatje Ooststellingwerf is een samenwerking tussen stichting Scala, gemeente
Ooststellingwerf en ANWB. Op maandag 14 maart was de officiële start van AutoMaatje. Om 11:00uur reed wethouder Verhagen AutoMaatje symbolisch de gemeente binnen, met de AutoMaatje planner, Joke, als vertegenwoordiger van alle vrijwilligers. AutoMaatje werd welkom geheten door een erehaag van chauffeurs, deelnemers, Scala medewerkers en genodigden. Daarna was er nog even gelegenheid om
kennis te maken met de aanwezige chauffeurs en gezellig bij te praten met elkaar.
Wethouder Verhagen: ,,Met AutoMaatje hebben we nu een project in de gemeente
waarbij vrijwilligers gaan rijden voor buurtbewoners in Ooststellingwerf. Zo kunnen zij
familie en vrienden blijven bezoeken of naar een activiteit gaan, maar het mooiste
aan dit project is dat het vooral gaat om het gesprek in de auto. Door het contact
gaan inwoners samen in gesprek over wat hen bezighoudt en neemt de eenzaamheid af.’’ Jildou de Raad, regiomanager maatschappelijke projecten van de ANWB in
Noord Nederland: “De ANWB wil dat iedereen zorgeloos en met plezier onderweg
kan, ook voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Inmiddels zijn we in 100 gemeenten
actief met AutoMaatje. Samen met Scala, de gemeente en de vrijwilligers hopen we
dat het een groot succes wordt.” Stichting Scala coördineert AutoMaatje Ooststellingwerf, werft deelnemers en vrijwilligers, ondersteunt de vrijwilligers en koppelt de aanvragen met de mogelijkheden van de chauffeurs.
Bel AutoMaatje, als vervoer een probleem wordt
Vanaf nu kunnen alle inwoners, die minder mobiel zijn en geen redelijk vervoersalternatief hebben, gebruik maken van AutoMaatje. Wie op familiebezoek wil, hulp nodig
heeft bij dokters- of ziekenhuisbezoek of er met welk doel en om welke reden dan
ook weer eens op uit wil: de vrijwilligers van ANWB AutoMaatje staan er klaar voor!
Hoe werkt het?
Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje Ooststellingwerf, belt uiterlijk twee
werkdagen van tevoren met 06-52011433. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Stichting Scala koppelt de deelnemer aan een
van de beschikbare vrijwillige chauffeurs en vertelt wat het gaat kosten. De vrijwilliger
komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af
met de vrijwilliger, op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt €0,30 cent per
kilometer gerekend.
Vrijwilliger of deelnemer worden?
Inwoners van Ooststellingwerf die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij
ANWB AutoMaatje Ooststellingwerf kunnen contact opnemen met Basimeh Fokkema
06 – 52011433 of mail naar automaatje@scala-welzijn.nl. U kunt ook kijken op
www.scala-welzijn.nl/vrijwilligers-automaatje
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***Weetjes over
de Luiaard ***

Goede zwemmers?
Wist je dat luiaards hele goede
zwemmers zijn? Ze kunnen zich in
het water zelfs 3x zo snel bewegen
als op het land.
Groen en langzaam!
Een luiaard eet voornamelijk bladeren en plantenknopen, maar ze
vullen hun maaltijd zo nu en dan aan met een lekker vogeleitje of
een insect. Hun maag heeft meerder
vakjes om hun plantaardige maaltijd te
verteren, dit is een langzaam proces.
Het duurt 30 dagen om 1 blad te verteren.
Luiaards gigantisch?
Wist je dat luiaards al sinds de prehistorie op onze aarde rond lopen?
Maar toen waren ze veel groter dan dat
ze nu zijn. Vroeger waren ze bijna net zo groot als een olifant!
Twee of drie tenen?
Er zijn twee soorten luiaards: de tweevingerige luiaard en de drievingerige luiaard. Het verschil tussen de twee kun je wel raden.
Wel hebben beide soorten 3 klauwen als tenen.
Extra wervel!
Luiaards hebben hun hoofd ver omdraaien
wel minstens 180 graden.
Dit komt door dat een luiaard een extra rugwervel heeft. Ze kunnen hier wel een zicht bij
360 graden hebben.
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***Kennismaking
met nieuwe
Inwoners van Waskemeer***
Deze keer ging ik kennismaken met Pieter en Diana Vermeer, die begin mei 2020 op
de grote boerderij aan de Leidijk zijn komen wonen. Ze hebben 5 kinderen en vele
dieren. De oudste zoon heet Bram en is 29 jaar. Hij runt samen met zijn ouders het
melkveebedrijf.
Dochter Hilde studeert in Leeuwarden voor dierenartsassistente en wil in de toekomst
graag dierenarts worden. Zoon Gijsbert zit op de praktijkleerschool in Drachten en
Jelle is vlak voor de Kerst geboren. Door zijn vroeggeboorte hebben ze een spannende tijd achter de rug, maar gelukkig gaat het nu goed met Jelle. Hij is een schat van
een baby, die lekker lag te slapen toen ik op bezoek was. Dochter Albertine woont nu
in Huizen. Zij is niet mee verhuisd vanuit Eemnes, want daar komt de familie vandaan. Verder hebben ze 4 honden, 8 poezen en een stel cavia`s.
Waarom zijn ze verhuisd en hoe zijn ze hier terecht gekomen? Ik begin bij het begin. Pieter komt uit een familie van boeren in Bunschoten en is boer in hart en nieren.
Hij is opgegroeid op de boerderij van zijn opa en vader, die beiden ook boer waren.
Diana komt uit een visserijfamilie in Spakenburg. Zij is bekend met de vis en de vismarkt. Toch wilde Diana graag boerin worden en samen met Pieter zijn ze dat met al
hun inzet gaan doen!
De boerderij was, in maatschap met de familie, eerst in Bunschoten en later in Eemnes gevestigd en groeide uit van 15 naar 40 en later naar 80 koeien. Daarnaast hadden ze met elkaar een grote manege. Er waren 25 lespony’s en 30 pensionpaarden.
250 kinderen kregen er les. En dan hadden ze ook nog 1000 mestvarkens. Kortom,
een groot bedrijf.
Toch hadden Pieter en Diana de wens om hun melkveebedrijf verder uit te breiden,
en dat lukte niet zomaar in Eemnes. Toen er een gunstig aanbod langs kwam voor
hun bedrijf, konden ze gaan zoeken en dat werd Friesland.
Dol op de Friese Meren wilden ze graag verhuizen naar een boerderij aan het water.
Maar ja, toen kwamen ze deze boerderij tegen met de mooie grote nieuwe stal en
een hoeveelheid grond die paste bij hun idealen. Dus de keus was snel gemaakt…..
Het eerste jaar was niet gemakkelijk, maar nu loopt het bedrijf goed. Ze hebben 100
koeien, die heerlijk naar buiten gaan zodra het kan. Ze genieten van deze plek aan
de Leidijk en het bos tegenover hun huis.
De uitbraak van corona maakte het integreren eerst lastig, maar de kinderen gaan nu
naar voetbal en Diana bezoekt De Herberg als er bingo is. Ze vindt het leuk om mensen te leren kennen. Dat blijkt ook wel uit hun gastvrijheid, want de BBQ van buurtvereniging ‘t Heideblomke is vorig jaar al bij hen op het erf geweest. Wat een inzet!
Pieter en Diana houden van hun bedrijf en hebben ook duidelijk een eigen visie over
hun melkveebedrijf. Diana is een actieve boerin die samen met zoon Bram de koeien
melkt en voedert. Helaas heeft Pieter een aantal jaren geleden een ongeluk gehad,
waarbij zijn rug is gebroken. Hierdoor kan hij niet meer al het werk doen. Ze leven en
werken met elkaar en zijn een hechte familie, waarbij iedereen volop meedoet. Dat
werd mij wel duidelijk in het gesprek. En daarbij, er zijn nog steeds 7 paarden en een
buitenbak, zodat de familie ook nog steeds paard rijdt.
Ze zijn blij met hun buren. Ze vinden de mensen hier in het noorden vriendelijker en
rustiger. Ook hebben de mensen meer aandacht voor elkaar dan in het westen, zeggen ze. Dat doet hen goed en ze hebben er zeker geen spijt van dat ze naar Waskemeer zijn verhuisd!
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 Februari:
Hersenkraker de uitslag.
Hallo Puzzellaars,
Leuk om te zien dat de meesten weer meegedaan hebben, ook hebben we
een nieuwe puzzelaar erbij!
In de scorelijst zijn weer een paar verschuivingen te zien.
Onder de antwoorden zien jullie de scorelijst.
1. Enter haak motief (4)
2. Genade stoot band (5)
3. Verkeers controle lampje (8)
4 . Bevel Schrift lezing (7)
5.Bezem Steel steek (5)
6. Hekel dicht vorm (5)
7. Draai molen aar (5)
8. Rozen geur zakje (4)
9. Textiel zaak waarnemer (4)
10.Hand warm bloedig (4)
11.Kruid hof maarschalk (3)
12. Puzzel stuk goederen (4)
13.Studie schuld gevoel (6)
14.Nagel schaar beweging (6)
15. Eier koek happen (4)
16. Vlucht leiding isolatie(7)
17. Middel vinger verf (6)
18. Brom stem hokje (4)
19. Koek rommel schudder (7)
20. Naald werk plaats (4)
21. Lap top Figuur (3)
22. Koraal eiland bewoner (6)
23. Vage bond genoot(4)
24. Beschuit bus halte (3)
25. Gemeente grens overgang (5)
26.Huis werk plaats (4)
27 Lucht druk verband (4)
28. Dokters auto biografie (4)
29. Vakantie beurs gang (5)
30. Politie rapport eren (7)
De Scorelijst:

1.
2.
3.
4.

Harry & Wieneke Koppenaal
Rinze Sikma
Fokje de Boer
Neeltje Roijinga

vorige stand :

54
56
53
50

nieuw stand:

83
82
81
78
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.

Berdien Holman
Wietske de Boer
Fam. G van Dijk
Miranda & Freek de Vegt
Cobie van Mourik
Fam. Nieswaag
Melle Stoker
Martha Stoker

41
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25
51
25
28
28

66
56
53
49
29
-

***Waskemeer: 9 april cabaret***
Bytsje Minder Bytsje Mear
Teater Kollektief Griene Sjippe (Kabaret)
Toanielfreonen, nei in heftige periode fan tsjin slagen troch dat it koronafirus en wy de produksje fan, “Bûter Brea en Soere Molke”, net útfiere koene sa as wy dat graach woene en troch alle beheinde maatrigels en finansjele tsjinslagen, binne wy dochs wer posityf fan start gien mei de tarieding en rippetysjes fan ús nije oankommende kabaret produksje , “ Bytsje
Minder, Bytsje Mear”!
Sneon 9 april yn ’t Ald Leger yn Waskemeer, fanôf 20.15 oere.
●
●
●
●
●

Spilers binne: Folkert Sijbrandij, Renee Fokkema út Haulerwyk.
De muzyk is wer yn hannen fan Erwin Hendriks.
De rezjy is yn hannen fan Hotze karsten.
De skriuwers binne: Folkert Sijbrandij, Renee Fokkema, Hotze Karsten en Erwin Hendriks.
Lûd en Ljocht: Marius Del Grosso.

“Bytsje Minder, Bytsje Mear”, is in kabaretprogramma mei moaie muzyk en
prachtige humorfolle teksten, wêr’t yn in ûnske minder in ûnske mear sintraal stiet. Of krekt oarsom? Dy fraach wurdt ús faak steld by it ôfweagjen
fan in produkt yn in winkel. It is wer in prachtige jûn foljende produksje wurden, mei de noadige koartswyl muzyk en folkaardige typearringen mei alle
beslommeringen út ús deistich libben.
Wy litte jo genietsje en laitsjen fan moai kabaret wêr’t yn jo de bûsen by útskuorre!!
Kaarten kinne jo bestelle op: www.grienesjippe.nl
Oant gau!
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Puzzel Maart:
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!!
De in te vullen woorden bestaan uit lettergrepen die onderaan de puzzel te
vinden zijn. (volgende pagina)
Voorbeeld: voor examen = ten-ta-men
Aantekening = no-ti-tie
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.

Onvast lopen
Boeiend
Plotselinge ontroering
Inenten
Verklarend (zaak) woordenboek
Europees land
Verhaal dat op volksoverlevering berust
Kwaadwillige tegenwerking
Sla met koud vlees, zuur enz.
Sierstruik die in de winter bloeit.
Teleurstelling
Zoete appelsoort.
Onderzoek naar bestaande meningen/gewoonten enz.
Geestdrift.
Zich gevangen geven.
In de zelfde richting lopend
Schrander.
Onderricht in zuiver spreken.
De overwinning behalen.
Medelijden.
Ambtenaar die de belasting int voor de Romeinen.
Aanstoot geven.
Toegeven.
Uitstalkast.
Aangenaam bezig houden.
Onschuldig, zenuwstillend middel.
Besmettelijke ziekte die plotseling uitbreekt.
Muziek werk voor zang van koor en solisten met begeleiding van
instrumenten.
Luchtverversingstoestel.
Kort schriftelijk verslag van wat in een vergadering is behandeld en
besloten.
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a/aan/as/bar/bo/ci/clo/cy/de/de/die/die/dig/e/e/e/e/en/en/en/en/er/er/
er/ge/ge/ge/ge/ge/ge/ge/gen/gen/gent/go/ha/hu/in/in/ken/la/la/laar/
land/le/le/le/len/len/ler/li/ling/lo/me/men/mie/mo/mu/naar/ne/nen/no/
o/o/pe/pe/pe/pe/pi/pip/que/ra/ren/ren/ren/ren/ren/res/ri/sa/sant/se/si/
sla/ta/ta/te/te/te/tel/thou/ti/tie/to/tol/tor/tu/va/vac/val/ven/ven/ven/
ver/ver/vie/wag/wij/za/ze/ze.
De oplossing kunt je inleveren t/m 13 April
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer
Mailadres: waskemare@gmail.com of via
Whatsapp 06-30776188 (Janny van der Veen)

***Rommelmarkten Wijnjewoude***
VVV Wijnjewoude is weer gestart met het organiseren van de maandelijkse
rommelmarkten. Want dat hebben we de laatste twee jaar toch echt gemist
dat er geen activiteiten waren. Maar we gaan weer los. Op elke eerste
woensdag van de maand is er een rommelmarkt in Wijnjewoude. Daarnaast
zijn er twee extra avondrommelmarkten gepland op 20 juli en 17 augustus
van 17.00 – 21.00 uur.

De eerstvolgende rommelmarkt is op woensdag 6 april van 14.00 – 18.00
uur. De locatie is rond en bij het Evenemententerrein aan de Te
Nijenhuiswei in Wijnjewoude.
De kosten per staanplaats zijn nog steeds €4,- en reserveren is niet nodig.
Het terrein gaat om 13.00 uur open voor de standhouders.
Heb je nog leuke spulletjes te koop of ben je op zoek naar iets speciaals:
kom naar de gezellige rommelmarkt in Wijnjewoude.
De organisatie is in handen van VVV Wijnjewoude.
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***Vereniging voor Plaatselijk Belang Waskemeer
Door Eéndracht Sterk
Notulen jaarvergadering 2022***
Secretariaat
Leidijk 42C,
8434 NC Waskemeer
des.waskemeer@gmail.com
Betreft: Notulen ledenvergadering van 14-03-2022
23 Aanwezigen inclusief bestuur
1. Opening/mededelingen
Gerbert opent om 19:30 uur de vergadering
Wegens de nog hevig in het dorp aanwezige Covid zijn 3 bestuursleden vanavond niet aanwezig en is er na de vergadering geen gelegenheid tot een
nazit met een drankje.
2.Terugblik ‘ledenvergadering 2021’ (i.p.v. notulen)
Er is niet een verslag van de notulen van 2021. Er is wegens Covid niet een
ledenvergadering geweest. Hier voor in de plaats is vorig jaar een flyer rondgebracht met daarin ook een oproep voor nieuwe bestuursleden. Hierop zijn
een aantal positieve reacties gekomen waardoor het bestuur compleet is.
Er wordt nu meer ledengeld geïncasseerd middels automatische incasso’s.
Door de Covid zijn er minder projecten geweest dei een beroep hebben gedaan op de welzijnssubsidie die door DES uitgegeven wordt.
Omrop Fryslân is geweest om mogelijk een programmareeks over ons dorp
te maken. Hier is niets van terecht gekomen.
3. Bestuurswisseling
Sumitra Otter heeft 7 jaar in DES gezeten. Zij woont in Assen en de binding
met Waskemeer is daardoor minder. Sumitra heeft de afgelopen jaren als
duo met Gerbert het plaatselijke belang vertegenwoordigd en was zij de spin
in het web in de communicatie met organisaties in het dorp, gemeente en
meer. Helaas kan zij door de coronabesmetting niet aanwezig zijn voor een
passend afscheid.
Door haar aftreden is er een vacature in het bestuur. Op het verzoek aan de
vergadering kwam geen respons.
4. Projectenlijst
a. Verkeersveiligheid. Albert Grootenhuis legt uit dat de werkgroep verkeersveiligheid Waskemeer opgeheven is en dat DES de taken over heeft genomen. Dit is ook gecorrespondeerd met gemeente. Actueel is het verlengen
van het fietspad van de Leidijk. Ingenieursbureau Sweco heeft een plan gemaakt en heeft met de aanwonenden gesproken. Het plan is nog maar net
klaar en is daardoor nog niet binnen DES besproken.
Graskeien langs de Leidijk, daarvan zegt DES dit niet aan te bevelen want
dan wordt het een racebaan.
Er zijn bloembakken geplaatst op de Compagnonsweg als test om de snelheid er uit te halen. Er is geld om extra versmallingen aan te brengen . De
Bakkeveensterweg wordt in de loop van het jaar opgepakt.
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b. Fietsknooppuntroute. Door afwezigheid van Bram van den Ende verteld
Albert Grootenhuis. Er is een ontwerp gemaakt van een bord dat komt bij de
Herberg om de route te promoten. Het voorbeeld wordt op de Beamer getoond. Het ‘Rondje Waskemeer’ wordt ook gecontroleerd door DES. Rinze
houd regelmatig contact met Staats Bosbeheer.
c. Groener Waskemeer. Karin Tersmette verteld dat vanuit DES is een werkgroep opgestart is om meer (500+) bomen en bloemen etc. in Waskemeer en
omgeving te krijgen. Er is een goede samenwerking met de gemeente hierover. Er wordt gedacht aan het schoolplein, bankjes en dergelijke te plaatsen
langs paden. Misschien een voedselbos achter Wijndelsweg. In de Waskemare wordt dit gerapporteerd.
Gemeente heeft inmiddels als bomen geplant.
Karin vraagt of er nog ideeën zijn. Berend Leistra stelt voor contact op te nemen met de ABO .
Hendrik Haaisma vraagt of de bomen die nu ontbreken langs de Kruisweg in
het dorp vervangen worden. Gerbert antwoord hierop dat dit zal gebeuren.
De Gemeente heeft alle bomen in kaart. Als Waskemeer aangeeft ergens
bomen te willen hebben dan doet de gemeente dat.
d. Herzien van de statuten in het kader van de WTBR.
Rinze Sikma legt in het kort uit wat de wet bestuur en toezicht rechtspersonen in houdt. De overheid wil met deze wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en
andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Procedures en verantwoordelijkheden dienen met elkaar besproken te worden en
vastgelegd. Hiervoor dienen de statuten meestal gewijzigd te worden. DES
doet dit samen met andere plaatselijke belangen en wil dit ook doen met de
plaatselijke verenigingen mede om kosten te besparen. Plaatselijke belang
Haulerwijk is hier al bijna mee klaar mee.
e. Mogelijke nieuwe projecten?
Janny is met gemeente bezig om geld te krijgen voor plannen samen met De
Herberg. Een stem van plaatselijk belang telt zwaar bij de gemeente. Janny
stelt voor dat het concept naar DES gaat ter inzage.
Iemand van de politiek in de zaal vermeld het project over groene dorpsprofielen waar Donkerbroek en Makkinga mee bezig zijn met de gemeente.
Waskemeer was te laat om met het project mee te doen.
Pauze met invullen van presentielijst.
5. Financieel verslag + verslag kascommissie
Gerbert ligt de financiën toe .i.v.m. afwezigheid van penningmeester Jan
Tabak. De kascontrole is uitgevoerd door Anneke Jonkman en Joh Hilbers.
Zij hebben de kas goedgekeurd.
De inkomsten voor welzijnssubsidies zijn door gemeente verdubbeld i.v.m .
corona. Maar ook daardoor is er vanuit het dorp minder beroep op gedaan. Het afgelopen jaar slechts 15 aanvragen. De reserveringen werden
benoemd. Verduidelijkt is dat het onderhoud van het bruggetje tussen Leidijk
en Biskop de verantwoordelijk is van DES.
Door het aanmelden van glasvezel hebben we voor het dorp 750 euro gekregen voor verenigingen. Dit is inmiddels uitgekeerd.
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De lijst van toegekende aanvragen voor welszijnssubsidies wordt opgenoemd.
6. Contributie en welzijnssubsidies
De welzijnssubsidie wordt verhoogd van 200 naar 400 euro max per aanvraag. Het percentage van de eigen bijdrage wordt veranderd naar 50% voor
een project.
7. Vragen aan het gemeentebestuur.
Anneke Stoker, er wordt al twee jaar gewacht tot dat de verzakkingen in de
Fenne worden aangepakt. Ook in de zomer is de straat erg groen door onkruidgroei . Er wordt via diverse wegen melding gedaan maar de gemeente
doet niets. Wethouder de Jager beantwoord dat zij dit op zich neemt omdat
het haar bevreemd dat deze gevaarlijke situatie niet is aangepakt.
Cor, is er m.b.t. het verlengen van het fietspad Leidijk een onderzoek gedaan
zoals tellingen? Zelf tellen ze slechts een 25 scholieren. Wethouder De Jager beantwoord dat er al al lang een probleem hier lag. Daar heeft de raad
oog voor gehad, er geld voor opzij gezet en er wordt een plan gemaakt maar
de plannen moeten nader besproken worden zodat het een gedragen plan
wordt. Het geld zou volgens Dineke Meijerhof beter aan verlichting naar Oosterwolde besteed kunnen worden. Plaatselijk belang en omwonenden gaan
hier nog over in gesprek en daarna ook met de gemeente.
Ieke Otter merkt op dat wanneer fietsers makkelijk de W Kroezestraat in kunnen fietsen dit ook helpt. Iemand van de raad stelt voor de kinderen van de
school hier ook over mee te laten denken.
8. Rondvraag.
Hendrik Haaisma stelt een vraag over de verzakkingen langs De Bult. Dit is
voor het waterschap. DES houd een vinger aan de pols.
Henk de Vries. Waar zijn de vlaggen van Waskemeer te bestellen. Gerbert
antwoord dat ze op zijn. Ze moeten in grote hoeveelheden besteld worden
omdat het duur is. In 7 jaar zijn er vijftig verkocht.
Voor bij voorbeeld een welkomstpakket voor nieuwe bewoners en de Herberg zouden nieuwe besteld kunnen worden.
9. Sluiting.
20.55 uur bedankt Gerbert ten Hoor iedereen voor de aandacht en sluit de
vergadering.

Afvalkalender Waskemeer April 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
05, 19 grijs 12, 26 groen
05, 19 grijs 13, 30 groen
05, 19 grijs 12, 26 groen

22 April
28 April
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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

48

Maart 2022

Schoolnieuws

Even voorstellen
Sinds maandag 28 februari ben ik werkzaam op obs de Trede als nieuwe
directeur en via deze weg wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Petra
Boonstra- IJfs, ik ben 41 jaar oud en woonachtig in Oosterwolde. Samen met
Marten heb ik 2 kinderen; dochter Marin van 14 jaar en zoon Tijn van 12 jaar.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen en hard te lopen. Daarnaast
vind ik het ook leuk om ’s weekends uitgebreid te koken.
De afgelopen jaren heb ik op diverse scholen van Comprix gewerkt als leerkracht en later als intern begeleider, waarvan de laatste 5 schooljaren op de
Vensterschool in Noordwolde. Vorig jaar ben ik begonnen met de schoolleidersopleiding. Het 1e jaar, schoolleider basisbekwaam, heb ik afgerond en
aan het einde van het schooljaar verwacht ik de studie tot schoolleider vakbekwaam af te ronden. Ik zal dus soms op woensdag afwezig zijn i.v.m. deze
studie.
Mijn eerste week als directeur op obs de Trede heb ik als heel plezierig ervaren; wat een fijne sfeer in de klassen en op het plein! Ik hoop samen met de
leerlingen, collega’s en ouders er een leerzame tijd van gaan maken op deze
mooie dorpsschool. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoop ik
dat u even langs komt, belt of mailt. Ik ben bereikbaar via het telefoonnummer van de school (0516-577385), maar ook via directie.detrede@comprix.nl.
Op dinsdag sta ik voor groep 7/8 en op vrijdag ben ik vrij.
Sponsorloop
Op vrijdag 22 april organiseren we op obs de Trede een sponsorloop. De
kinderen van groep 1 t/m 8 gaan rondjes lopen achter op het veld. Samen
lopen we voor een mooi nieuw schoolplein! Sponsort u ook? Dan zullen de
kinderen zo veel mogelijk rondes rennen! Vanaf 8 april komen we met ons
sponsorblad langs de deuren om te vragen of u ons wilt sponsoren. Tot dan!
Groeten van de leerlingenraad van obs de Trede

Op de website van onze school vindt u meer informatie. www.obsdetrede.nl
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MEIVAKANTIE
De Huisartsenpraktijk en Apotheek
zijn gesloten van

Maandag 2 Mei t/m vrijdag 6 Mei 2022
en op Donderdag 26 Mei Hemelvaart
Houd rekening met uw medicatievoorraad
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik
Meester Geertswei 5
9241 GJ Wijnjewoude
Tel. 0516-481250
Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl
Een prettige meivakantie toegewenst,
Team huisartsenpraktijk Bakkeveen
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De Pollepel
Tray Bake
(2 tot 4 pers)

Ingrediënten:
~ 2 rode of gele puntpaprika’s
~ 1 ui
~ 2 tot 4 tenen knoflook
~ 1 courgette
~ trostomaat
~ bakje champignons
~ zakje zoete aardappelfrietjes
~ Provençaalse kruiden
~ zout en peper naar behoefte
~ takje rozemarijn
~ olijfolie
Gebruik een grote oven bakplaat of 2 kleine en bekleed die met bakpapier
Verwarm de oven voor op 200 graden
Bereiding:
~ Snijd de groenten in grove stukken, behalve de trostomaten en de knoflook
~ doe alles in een grote kom en doe hier de olijfolie, Provençaalse kruiden en
zout en peper doorheen
~ alles goed door elkaar husselen en over de bakplaat verdelen
~ leg de trostomaten en het takje rozemarijn bovenop en leg hier en daar een
teen knoflook, kun je later verwijderen of fijn prakken en verdelen
~ zet in de oven en schep na een kwartier goed om
~ na ongeveer half uur is je gerecht klaar
Wil je er vlees of vis bij eten?
Vis kan heel goed de laatste 20 minuten mee op de bakplaat Hou je niet van
zoete aardappel, vervang dit dan door aardappel partjes Hou je gerecht het
laatste kwartier goed in de gaten, gaat het te snel zet dan de oven iets lager
En tot slot, je kunt natuurlijk ook ander soorten groenten gebruiken, zorg er
wel voor dat harde groente geblancheerd wordt.
EET SMAKELIJK
Groetjes Jannie Uithoff
De pollepel geef ik door aan Joanneke 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, directrice 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

