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Beste Dorpsgenoten, 
 

Sinds afgelopen december ben ik redactielid van de Waskemare geworden. 
 

Ik zal me even voorstellen, Ik ben Anita van der Maar-Rinzema, Getrouwd 
met Tjado Rinzema. 
 

Ik ben opgegroeid in Marum, dus ja een echte Groninger  
Sinds acht jaar ben ik woonachtig in Waskemeer. Omdat ik me wat meer in 
het dorp wilde gaan verdiepen, leek het me leuk om te helpen bij de Was-
kemare. Zo gezegd zo gedaan, en ik vind het erg leuk. 
 

De klok is inmiddels weer een uurtje verschoven en dat betekend dat het 
mooie weer er weer aan zit te komen. De bloemetjes die bloeien en groeien 
vind ik altijd een van de mooiste dingen van een jaar. We hebben inmiddels 
de paasdagen ook weer gehad, En hebben weer wat extra vrije dagen in het 
vooruitzicht.  
 

Vrolijke lente groet,  
 

Anita 
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Elke donderdag klaverjassen in ’t Grutte Mar in ’t Âld leger 
 
Maart 
 

30 maart  50+ (ouderen) soos 
 

April 
 

23 april  Wandeltocht de Trochsetters 
27 april  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. 
 

Mei 
 

3 mei  Vossenjacht georganiseerd door de Herberg 
6 mei  Voetbal clinic/Open terras en café  
9 mei  DES vergadering/Reünie vergadering 
13 mei  Ledenvergadering toneelvereniging 
14 mei  Privé feest 
18 mei  50+ (ouderen) soos 
21 mei  Boeldag bij de Herberg 
 

Juni 
 

3 juni  Open terras en café  
4 juni  Poptimaal 
10 juni  BBQ Buurtvereniging 
13 juni  DES vergadering 
18 juni  BBQ Buurtvereniging 
24 juni  Walking dinner  
 

Augustus 
 

5 aug  GEEN open café 
27 aug  Beer van Waskemeer of alternatief festijn 

 
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? 

Nou om ons heen horen we toch nog wel mensen met corona maar ge-
lukkig nu met mildere klachten. Af en toe hoor je een triest verhaal. We 
hopen dat straks alles achter de rug is. 

2.De 50+soos op 18 mei!!!  
De tweede ouderensoos van 2022 was op 30 maart. Een mooi groep 
mensen heeft samen koffie gedronken en gezellig gepraat over vroeger. 
Daarnaast is er een indrukwekkende film bekeken over gelande parachu-
tisten in Haulerwijk. Bedankt Dineke (dochter van Teake de Vegt) voor het 
uitlenen. Samen hebben we besloten om eind april geen soos te houden 
maar pas weer op 18 mei. Dit i.v.m. koningsdag en hemelvaart. Kom ge-
zellig aanschuiven. Tijd 14.00 tot ongeveer 16.00. 

3.Schoonmaakster/er 
De laatste tijd heeft Inez Haaisma om de week Anneke pro deo geholpen. 
Helemaal top. Maar dit is een tijdelijke oplossing. Daarom zoeken we nog 
iemand die 2 uurtjes op maandagmorgen Anneke wil helpen. 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 wan-
delgroepje 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 wande-
laars 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 
6 mei is er weer een open café. Vanaf 18.00 uur ben je welkom om gezel-
lig 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.Paasmaaltijd 13 april 
Ten tijde van dit schrijven hebben zich al meer dan dertig 60+ers opgege-
ven die mee gaan eten in het dorpshuis. Dit x is de organisatie in handen 
van de buurtvereniging Groot Middenbuurt.  

7.Cabaret 9 april bytsje minder, bytsje mear 
Helaas was er niet genoeg animo voor de cabaret voorstelling van griene 
sjippe. De voorstelling is daarom geannuleerd.  

8.Inloopavond op 29 maart 
Of iedereen is erg tevreden met hoe het nu gaat of de agenda voor de 
inloopavond was niet interessant genoeg. Hoe dan ook er was deze 
avond een magere opkomst. Toch kunnen we zeggen dat we met de ma-
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gere opkomst erg leuke ideeën naar boven kwamen. We gaan hiermee 
aan de slag. 

9.Wandeltocht W.V. de Trochsetters 23 april 
Op 23 april zullen na een onderbreking van twee jaar, dit jaar de trochset-
ters weer gaan wandelen. De afstanden 20 en 30 km komen door het 
Dorpshuis heen. 
Kom gerust een kijkje nemen of neem deel.  

10.Koningsdag 27 april  
Fiets gezellig mee, je kan tussen 19.00 en 19.30 vertrekken van af de 
Herberg. Deelnamekosten zijn € 2,- (voor groot en klein) maar daar krijg 
je onderweg dan ook een lekkere versnapering voor. De afstand is 15-20 
km en onderweg is een leuke stopplaats voor de kinderen ingelast. Wil je 
bij de stopplaats een bakkie of borreltje drinken, start dan wat eerder, dan 
de aangegeven starttijd. 

11.Walking dinner is op 24 juni   
Op 24 juni moet het vast mogelijk zijn om de welbekende walking dinner 
te organiseren.  
Geef je nu alvast op! 

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 leu-
ke ideeën hebben voor het dorp. Laat van je horen! 

14.Verfraaiing nieuwe terras aan voorzijde van Dorpshuis   
De keuze voor de leverancier van de overkapping is gemaakt. Vanwege 
de kosten wordt er eerst voor een halve overkapping gekozen. Daarnaast 
kan de Heineken parasol ook gebruikt worden. Dan leuke bloembakken 
etc. en zo krijgen we een mooie nieuwe uitstraling van het terras. Helaas 
is er wel een lange levertijd, maar goed daar moeten we het dan maar 
even mee doen.  

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  

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

Beste Dorpsgenoten,  
 
De lente is in aantocht en dat was de afgelopen tijd te merken op 
de velden. Onder schitterende omstandigheden konden onze 
teams hierdoor doordeweeks in actie komen op de trainingen en 

op zaterdag hun wedstrijden spelen. 
Hierdoor is er weer van alles te beleven 
op en rondom de velden. De maanden 
april en mei staan nog in het teken van 
de competitiewedstrijden, maar ook in 
juni komen met name onze jeugdteams 
nog volop in actie. Zij zullen deelnemen 
aan zomertoernooien in de regio. Voor 
de oudste jeugdteams staan zelfs meer-
daagse toernooien op de planning. De 
JO15 maakt in het weekend van 18/19 
juni haar opwachting op het toernooi 
van vv Wildervank, waar zij samen met 

bijna veertig anders teams in actie zullen komen. In datzelfde weekend staat 
ook voor de JO19 een weekendtoernooi op de rol. Zij zoeken hun heil over 
de landsgrenzen bij onze oosterburen en zullen in actie komen op het toer-
nooi van Phoenix Kisdorf onder de rook van Hamburg.  
 
Verderop in deze Waskemare komen we met meer informatie over de clinic 
van FC Groningen die in de meivakantie op ons sportpark gepland staat, ne-
men we u mee in het reilen en zeilen van onze jeugdteams in een rondje 
langs de velden en blikken we kort terug op de Jeugdsponsoractie van de 
Poiesz.  
 
Groningen on Tour komt naar Waskemeer! 
Afgelopen herfst kon de door FC Groningen georganiseerde voetbalclinic 
geen doorgang vinden door de weersomstandigheden. Van uitstel komt ge-
lukkig geen afstel, want de FC Groningen on tour clinic is herpland en zal nu 
op 6 mei plaatsvinden. Velen uit Waskemeer en omstreken hebben zich 
reeds ingeschreven voor deze clinic. Alle inschrijvers ontvangen een mail of 
hebben deze reeds ontvangen. Zij hoeven zich dus niet opnieuw in te schrij-
ven en zijn verzekerd van een plekje. Ook voor diegenen die zich destijds 
niet hadden ingeschreven bestaat nog de mogelijkheid om zich alsnog op te 
geven. Maar doe dit wel snel, want vol=vol! 
Bij FC Groningen on Tour krijgen kinderen voetbaltraining van gedreven en 
professionele trainers van FC Groningen. De activiteit begint ’s ochtends om 
9.30 uur en duurt tot 15.30 uur. FC Groningen en vv Waskemeer slaan de 
handen in één om tijdens de herfstvakantie een succesvolle dag te organise-
ren voor zowel de jeugdleden van vv Waskemeer als kinderen uit de regio. 
Het thema van deze voetbaldag is passen en trainen als Duarte. 
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Normaal gesproken kost deze activiteit €42,50 per deelnemer, maar door 
sponsoring vanuit onze vereniging en FC Groningen kost het nu slechts €15 
per deelnemer en deze dag is inclusief lunch, twee dagdelen trainen, een FC 
Groningen Certificaat én twee kaarten voor FC Groningen – Sparta Rotter-
dam. Meer informatie is te vinden op de site van FC Groningen (https://
www.fcgroningen.nl/ontour). 
 
Schrijf je gelijk in op onze site, want er zijn een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar! 

Reilen en zeilen van onze jeugdteams 
Nu de voorjaarscompetities van onze jeugdteams inmiddels over de helft zijn 
is het een mooi moment om kort terug te blikken op de prestaties van onze 
jeugdteams. Hierbij beginnen we uiteraard bij de jongste voetbaltelgen die 
onze vereniging rijk is, namelijk de kabouters. Deze fanatieke groep traint op 
elke vrijdag vol enthousiasme op ons sportpark om te werken aan hun voet-
balskills. Sinds eind maart spelen de oudste kabouters zelfs competitiewed-
strijden met de JO7. Vol enthousiasme reist de kabouterkaravaan door de 
regio om deel te nemen aan toernooien. En niet zonder succes, want de eer-
ste overwinningen zijn inmiddels een feit! Ook de JO8 weet wat winnen is. 
Sterker nog, in de vierde competitiefase zijn zij tot dusver ongeslagen en 
hebben alle wedstrijden in winst weten om te zetten! Een uitstekende presta-
tie voor deze groenhemden en loon naar werken voor de inzet tijdens de 
trainingen. De JO11 kende na de winterstop een moeilijke periode waarin 
het vaak net het onderspit moest delven tegen tegenstanders die fysiek net 
iets verder waren. Echter is in de vierde competitiefase de ommekeer geko-
men, want met twee overwinningen en een gelijkspel is het team tot dusver 
nog ongeslagen! Ook de JO13 kende een moeilijke fase. Voor de winterstop 
ging het merendeel van de wedstrijden verloren tegen tegenstanders die 
zowel letterlijk als figuurlijk een maatje te groot waren. Dat het team deson-
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danks veel geleerd heeft is wel 
duidelijk, want na de winterstop 
draait het team keurig mee in 
de middenmoot! Voor de JO15 
geldt dat het door is gegaan 
met waar het voor de winter-
stop aan begonnen is; het win-
nen van wedstrijden. Voor de 
winterstop resulteerde dit in 
een vierde plek op de ranglijst. 
In dit jaar zijn de prestaties 
zelfs nog beter want de groenhemden draaien volop mee in de race om het 
kampioenschap! Tot slot zijn we aanbeland bij de JO19. Zij draaien goed 
mee in de competitie en bezetten een plek aan de bovenkant van de midden-
moot. Al met al dus rooskleurige berichten over onze jeugdtak! Mocht u na 
het lezen voorgaande een keertje een wedstrijdje willen meepikken als toe-
schouwer dan is dat uiteraard mogelijk. De koffie staat altijd klaar in onze 
kantine!  
 
Poiesz Jeugdsponsoractie 
De afgelopen weken hebben we meegedaan aan de Jeugdsponsoractie van 
Poiesz supermarkten. Ditmaal was onze muntenkoker te vinden in de Poiesz 
vestiging te Haulerwijk. Waskemeer en omstreken heeft massaal gespaard 
voor onze vereniging. Bij elk winkelbezoek was onze koker goed gevuld wat 
natuurlijk een uitstekende prestatie is! Op het moment van schrijven is de 
eindopbrengst nog onbekend. Maar wat de opbrengst ook moge zijn, zeker is 
dat het een zeer gewaardeerd extra steuntje is. Bij deze willen we een ieder 
die zijn of haar steentje heeft bijgedragen en ons heeft ondersteund tijdens 
deze actie heel hartelijk bedanken! Met de opbrengst van de Jeugdsponsor-
actie willen nieuwe materialen aanschaffen voor onze jeugdteams die zij tij-
dens de trainingen en wedstrijden kunnen gebruiken. 
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 22 april is het weer tijd voor de Koningsspelen.  
Groep 1 en 2 blijven deze dag voor sportieve 
activiteiten op school. De groepen 3 t/m 8 zijn deze 
ochtend op het sportveld te vinden. Na deze 
inspannende ochtend zijn alle leerlingen vanaf 12.00 
uur vrij. U ontvangt later meer informatie over deze dag! 
 
Aanmelden 
wordt uw kind binnenkort vier en heeft u hem/haar nog niet 

ingeschreven? Dan ontvangen wij binnenkort 
graag het 
inschrijfformulier. Zo krijgen wij een goed beeld 
hoeveel 
leerlingen er in de kleutergroep komen 
volgend schooljaar. 
Het inschrijfformulier is op school of op de 
website te vinden. 

 
KSG-dienst |Veel plezier in overvolle kerk  
Zondag 20 maart was het druk in de Kruiskerk in Haulerwijk tijdens de 
kerkschoolgezinsdienst van   CBS de Paadwizer uit Waskemeer. De 
ballonnen vlogen door de kerk terwijl de dienst begeleid werd door de band 
Just4Him. Met protestborden met leuzen als ‘hoop’, ‘aandacht’, ‘vrede’, 
‘compliment’ kwamen de kinderen van groep 5/6 de kerk binnen, zij lieten de 
bezoekers door een pakkend toneelstuk zien, dat als het eens misgaat in je 
leven, je de kans hebt om het goed te maken. ‘Jezus houdt van alle kleine 
kinderen en lieve dieren’ lieten de kleuters horen. Dat we goed na moeten 
denken voor we iets zeggen leerden de kinderen van groep 7/8 door het 
verbeelden van Socrates die zich af vroeg of dat wat gezegd zou worden 
over zijn vriend wel waar, goed en nodig was. ‘Jezus is de Goede Herder’ 
werd prachtig door de kinderen van groep 3/4 gezongen. Hier sloot Arjen de 
voorganger mooi bij aan door te vragen of we dat cadeau van de Heer wel 
aan willen nemen. Het leven is soms een rollercoaster zong de band, we 
mogen weten dat we er niet alleen voor staan 
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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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**Lijkt het je leuk om je tijd en talent in te  
zetten voor een ander of de samenleving?  

Dan is vrijwilligerswerk wat voor jou!** 
 

Plek voor Talent, onderdeel van de welzijnsorganisatie Scala 
Welzijn, brengt vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk bij el-
kaar. Plek voor Talent ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 

Je kunt bij vrijwilligerswerk denken aan eenmalig, structureel, kortdurend of 
langdurend vrijwilligerswerk. Je kunt kiezen voor iets met mensen, maar ook 
in de natuur, op cultureel gebied, op technisch gebied en in de sport zijn er 
vele mogelijkheden.  

Ook in Waskemeer zijn we actief. Zo worden er nog mensen gezocht die het 
leuk vinden om bij iemand op vriendschappelijk huisbezoek te gaan. Je gaat 
op bezoek bij iemand die dit erg op prijs stelt. Het bezoek kan bestaan uit 
gezellig een kopje koffie drinken of iemand helpen bij de boodschappen. Er 
zijn veel mogelijkheden! Je geeft je interesses door en wordt aan iemand 
gekoppeld met ongeveer dezelfde voorkeuren. Ook is het mogelijk dat je er-
voor kiest alleen iemand te bezoeken in je eigen dorp. Het is dus lekker di-
vers en er is veel mogelijk!  

Ook worden er nog maatjes gezocht voor nieuwkomers om hen Waskemeer 
en omgeving te leren kennen. Dit kan bijvoorbeeld door een wandeling te 
maken, een boodschap te doen of iemand mee te nemen naar activiteiten of 
verenigingen in het dorp. Ondertussen maak je een praatje in het Neder-
lands.  

Ben je nu al enthousiast over deze vacatures? Neem dan snel contact met 
ons op via onderstaande gegevens! Maar natuurlijk hebben wij nog vele an-
dere vacatures beschikbaar binnen de gemeente Ooststellingwerf. In een 
gesprek met één van onze medewerkers bespreken we graag jouw talenten 
en mogelijkheden. Ook kun je op de website www.plekvoortalent.nl alle 
vrijwilligersvacatures uit de gemeente Ooststellingwerf vinden. Is je interesse 
gewekt? Plek voor Talent maakt graag kennis met je! Ook zoeken we met je 
mee naar andere mogelijkheden dan de genoemde vacatures op onze web-
site. 

Heeft je organisatie nog geen vacatures op onze website staan? Neem dan 
contact met ons op. We zoeken graag met jullie mee naar vrijwilligers.Je kunt 
telefonisch of per mail een afspraak maken via onderstaande contactgege-
vens. 

Plek voor Talent 
Moskampweg 3-5, 8431GB Oosterwolde  
Telefoon: 0516-567220 
E-mail: plekvoortalent@scala-welzijn.nl 
Website: www.plekvoortalent.nl     

http://www.plekvoortalent.nl
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***De Herberg*** 
 
Als het goed is met deze Waskemare weer een aardigheidje 
bezorgd namens de driehoek van D.E.S, dorpshuis ’t Ald Le-
ger en de Herberg. Het lijkt ons zo leuk, dat het dorp naast het 
groen van alle nieuwe bomen, ook geel kleurt van de zonne-

bloemen!  
Wist u bijvoorbeeld dat: 
* Het op 1 mei ‘Internationale Zonnebloemdag’ is 
* Het record van de hoogste zonnebloem dateert van 2014 en 
staat op naam van een Duitse  zonnebloem die maar liefst 9.17 
meter hoog werd 
* De zonnebloem de nationale bloem van Oekraïne is 
Des te meer reden om de zaadjes op een goede plek in de 
grond te stoppen en te kijken wat er met veel water, zonnestralen en wat lief-
de gebeurt! 
Toen het mooi lenteweer was in maart, is meteen het schepijs weer besteld. 
Dat het daarna soms bijna herfst (of winter) leek, maakt niet uit. De echte 
liefhebbers komen gewoon gezellig een bolletje doen, wat het weer ook is. 
Gezellig én lekker was ook de high tea van 10 april, mede dankzij de inzet 
van de hobbybakkers. Gemist? Er komt vast in het najaar opnieuw een kans 
om dit ook te proberen. 
Wat staat er de komende maand op het programma; dinsdag 3 mei is er een 
vossenjacht voor de basisschool kinderen. Om 10.30 uur mogen ze verzame-
len bij de Herberg om daarna in groepjes het dorp in te gaan op zoek naar 
‘vreemde vogels’. En iedereen die mee doet wint, want daarna is het pannen-
koek-feest! 
Op 15 mei mogen de jongelui die op ‘het voortgezet’ zitten tot 15 jaar komen 
eten. Op het menu staat friet met frikadellen, dus smullen maar. Welkom van-
af 17.30 uur. 
Een week later, op 22 mei is de 15+ jeugd uitgenodigd, zelfde tijd, zelfde 
plaats, zelfde menu.  
Op 21 mei organiseren we van 10.00-14.00 uur een boeldag voor het hele 
dorp, waarbij een heleboel weg mag ;). Iedereen mag spullen gaan verkopen. 
Of het nu oud of nieuw is, groot of klein, maakt niet uit. Misschien heb je een 
hobby waarbij je iets moois maakt en dit wilt laten zien, prima! Langs de van 
Hasseltweg krijgen de verkopers 6 meter tot hun beschikking. Er is geen 
kraam inbegrepen, dus graag zelf iets regelen om de handel te laten zien. 
Opgave kan via info@deherbergwaskemeer.nl (voor 15 mei) of loop even 
binnen om je aan te melden. 
Om alvast te noteren; de schuimparty is op 15 juli. Dan luiden we met z’n 
allen de vakantie in! 
Alle activiteiten zijn om ‘e nocht (kosteloos ;). Dus alleen een portemonnee 
mee, om leuke spullen te scoren op 21 mei! 
    

Hartelijke groet,  
team de Herberg  

mailto:info@deherbergwaskemeer.nl


 
 
 
 
 
 
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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***Dodenherdenking Haulerwijk 4 mei*** 
 

Traditiegetrouw zal op 4 mei de dodenherdenking van de slachtoffers van de 
Twee Wereldoorlog op de Eikenhof in Haulerwijk plaatsvinden. Daarnaast 
wordt er stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers die er sindsdien bij andere 
gewelddadige conflicten op de wereld zijn omgekomen. 
De herdenking wordt georganiseerd door de 4 mei-commissie, in opdracht 
van de Plaatselijk Belangen van Haulerwijk en Waskemeer.  
 

Jeugd betrokken bij herdenking 
Omdat er steeds minder getuigen zijn, die kunnen vertellen van de verschrik-
kingen uit de periode 1940-1945, vindt de commissie het erg belangrijk om 
de jeugd bij de herdenking te betrekken.  
Om door te geven aan de jongere generaties dat we leer moeten trekken uit 
wat er in die periode gebeurd is en dat zoiets nooit weer mag gebeuren. En 
om  te laten zien dat het ook  in 2022, 77 jaar na dato,  allerminst vanzelf-
sprekend is om in vrijheid te leven. 
 

Samenkomst en stille tocht 
Voorafgaand aan de stille tocht is er van 19.00 uur - 19.30 uur een herden-
kingssamenkomst in Kerkelijk Centrum De Bining. 
Deze samenkomst wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken en 
wordt geleid door Br. Kor van der Meer. 
Het plein vóór De Bining aan de Kerkstraat 13 is vanaf 19.30u het verzamel- 
en startpunt voor de stille tocht  naar het monument op begraafplaats Eiken-
hof. 
 

Twee minuten stilte en kranslegging 
Om 19.30u is er gelegenheid om te verzamelen op het kerkplein van Kerke-
lijk Centrum de Bining aan de Kerkstraat 13. Vanaf daar kan men in een stille 
tocht meelopen naar de begraafplaats. 
Bij aankomst bij het monument wordt er na een hoornsignaal twee minuten 
stilte in acht genomen. 
Er zullen kransen worden gelegd door een afvaardiging van de gemeente en 
stichting Eikenhof, leerlingen van basis school de Samensprong zullen een 
bloemstuk leggen. Er wordt een toespraak gehouden door iemand namens 
plaatselijk belang en leerlingen van het Liudger uit Waskemeer zullen enkele 
declamaties verzorgen. 
Na het spelen van enkele koralen door KCMV Excelsior is er gelegenheid 
voor een ieder om bloemen te leggen bij het monument. 
 

Waardige bijeenkomst voor jong en oud 
De 4 mei herdenking in Haulerwijk is in de loop van de jaren uitgegroeid tot 
een waardige bijeenkomst waar steeds meer belangstellenden, jong en oud, 
samenkomen om stil te staan bij al het geweld dat er woedt in onze wereld 
en om hun respect te tonen aan allen die hun leven hebben gegeven voor 
onze vrijheid.  
 

Vlag halfstok 
 De commissie verzoekt de inwoners van Haulerwijk en Waskemeer op 4 mei 
de vlag half stok te hangen tussen 18.00u en zonsondergang. 
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***PUBQUIZ op vrijdag 1 april 2022*** 
 
Nadat meer dan de helft mensen eerst gezellig meege-
geten had bij het open café, was het tijd om in de 

groepjes in ’t Grutte Mar de hersenen te kraken. Jan van der Veen verving 
Willem van de Wal die geveld was door de corona. Bedankt Jan, je was top! 
Het was een pittige quiz maar iedereen bleef enthousiast en toch hun best 
doen. Al met al weer een zeer geslaagde pubquiz! Team Koerendiekoena 
heeft de beker in zijn bezit gehouden en hebben dus nu 2 jaar achter elkaar 

de eerste 
prijs gewon-
nen. Be-
dankt Hilde, 
Riette, Els-
ke, Jan en 
Willem zon-
der jullie was 
het geen 
geslaagde 
avond ge-
worden. 

***Kennismaking 
met nieuwe 

Inwoners van Waskemeer*** 
 

Kennismaking met…….. 
Deze keer  ging ik op bezoek bij Esther, Marco, Alies en Ferre den Haan. 
Ze zijn vlak voor de Kerst op de Bult 2  komen wonen, aan de Bakkerveenstervaart, 
net even buiten Waskemeer. Een locatie die bekend is bij vele inwoners van Waske-
meer. Een huis met een geschiedenis. Oorspronkelijk stond er een boerderij uit 1900. 
Die werd op een gegeven moment veranderd in een café- boerderij. Eind jaren ‘70 
veranderde het café, na een verbouwing, in een discotheek die bijna 30 jaar lang vele 
bezoekers trok uit de hele regio. In april 2007 ging de discotheek dicht. De toenmali-
ge eigenaren die er tegenover woonden waren de drukte zat. Ze verkochten het pand 
met de afspraak dat er geen horeca meer in zou komen. Het mooie was dat de toen-
malige kopers het pand volledig in zijn oude glorie gingen herstellen. Tragisch ge-
noeg brandde op 11 juli 2008 de net verbouwde boerderij volledig af.  Er ontstond 
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een enorme vuurzee, waarbij de brandweer met veel assistentie uit de regio urenlang 
bezig was om de brand meester te worden. Het pand was verloren. Nadien is er in 
2010 een nieuwe woning gebouwd in dezelfde stijl met aandacht voor de historische 
details. Het mooie was dat de woning energie- neutraal is. Met warmtepomp, wind-
molen en zonnepanelen die met de zon mee draaien. Mensen die geïnteresseerd 
zijn, kunnen op diverse websites allerlei foto`s van de brand en nog uitgebreidere 
verhalen lezen over deze historische plek. 
 
Maar nu is de familie Den Haan er komen wonen. Tot vorig jaar woonden ze in een 
kleine jaren ‘30, woning in Uitgeest. Met een heel klein tuintje en pal onder de aan-
vliegroute van de polderbaan. Ze wilden graag in de natuur wonen en meer rust. Sa-
men met de ouders van Esther zochten ze naar een gezamenlijk perceel. De grote 
woning en de plek op de Bult viel bij iedereen in de smaak. Ze waren enthousiast! 
Helaas bleek het onmogelijk om het samen met de ouders te kopen en te splitsen. Dit 
betekende dat Marco en Esther het plan moesten heroverwegen. Het huis was voor 
hen eigenlijk te groot, maarde liefde was er al. Esther had daarnaast ongeveer tege-
lijkertijd een nieuwe wending van haar carrière gevonden in de kop van Groningen, 
Friesland en Drenthe. Tja, en dan ligt Waskemeer in het hart van de drie noordelijke 
provincies. Marco heeft een kantoor aan huis als ICT’er en is freelancer. En de moe-
der van Esther beloofde 3 dagen per week in het gezin te komen helpen als oppas. 
En op die manier viel de puzzel toch nog op zijn plaats. Zo is de familie vanuit Noord-
Holland hier neergestreken. Een grote stap. Dochter Alies (11 jaar) vertelt dat ze het 
eerst heel moeilijk vond om alle vriendinnetjes en haar school achter te laten. Met 
hulp van de kinderen van de nieuwe school kon ze snel wennen. In de kerstvakantie 
kwamen ze al spelen, en toen de school in januari begon, kende ze al diverse kin-
deren uit de klas. Ze vindt het nu leuk om in Waskemeer te wonen. Ze zit samen met 
haar broertje op voetbal. Ferre is 8 jaar en hij moest meer wennen. De klassen zijn 
kleiner en de lesmethode is anders dan op de oude school. Ondertussen heeft ook 
hij nieuwe vriendjes gemaakt. Dat is fijn. Wat beide kinderen op viel, is dat de leer-
krachten en trainers hier in het noorden strenger zijn. Er wordt meer gehoorzaamheid 
gevraagd. Maar nu gaat het goed. De kinderen zijn heel blij met de dieren die ze alle-
maal hopen te krijgen. Er komt een hond, ze hebben een poes, ze krijgen kippen, en 
als dat allemaal goed blijft gaan, komen er ook kleine zwijntjes. Ook zijn ze bezig met 
het opstarten van een moestuin. Allemaal nieuw, maar erg leuk! Marco en Esther 
vertellen dat het niet gemakkelijke was om de mensen in  Noord-Holland achter te 
laten. Maar al bij de aankomst was er meteen vriendelijkheid en praktische steun van 
de vorige eigenaren. Zij kwamen de eerste avond bijvoorbeeld nog speciaal een 
luchtbedpomp brengen. Ook is het gezin verrast met zoveel gastvrijheid en betrok-
kenheid van hun buren en de mensen uit het dorp. Ze vinden het fijn dat, als je zo’n 
grote stap in je leven zet, er mensen zijn waar je op terug kunt vallen. Dat voelt heel 
warm. Zelf doen zij ook hun best, bijvoorbeeld door lid te worden van de buurtvereni-
ging en diverse sportclubs, maar toch  zijn ze onder de indruk hoe snel ze opgeno-
men worden in het dorp en de gemeenschap. Ze zijn heel blij met de rust en de ruim-
te en vinden dat ze het met de mensen, de openheid en de sfeer in Waskemeer zeer 
getroffen hebben.     
      
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,  
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. Onvast lopen Wag- ge- len  
2. Boeiend In-te-res-sant  
3. Plotselinge ontroering E-mo-tie  
4. Inenten Vac-ci-ne-ren  
5. Verklarend (zaak) woordenboek En-cy-clo-pe-die  
6. Europees land En-ge-land  
7. Verhaal dat op volksoverlevering berust Le-gen-de  
8. Kwaadwillige tegenwerking Sa-bo-ta-ge  
9. Sla met koud vlees, zuur enz. Hu-za-ren-sla  
10. Sierstruik die in de winter bloeit.  To-ver-ha-ze-laar  
11. Teleurstelling Te-gen-val-ler  
12. Zoete appelsoort. pip-pe-ling  
13. Onderzoek naar bestaande meningen/gewoonten enz. En-que-te  
14. Geestdrift. En-thou-si-as-me  
15. Zich gevangen geven. O-ver-ge-ven  
16. In de zelfde richting lopend E-ven-wij-dig 
17. Schrander. In-tel-li-gent 
18. Onderricht in zuiver spreken. Lo-go-pe-die 
19. De overwinning behalen.  Ze-ge-vie-ren 
20. Medelijden. Er-bar-men 
21. Ambtenaar die de belasting int voor de Romeinen. Tol-le-naar 
22. Aanstoot geven. Er-ge-ren 
23. Toegeven. Er-ken-nen 
24. Uitstalkast. E-ta-la-ge 
25. Aangenaam bezig houden. A-mu-se-ren 
26. Onschuldig, zenuwstillend middel. Va-le-ri-aan 
27. Besmettelijke ziekte die plotseling uitbreekt. E-pi-de-mie 
28. Muziek werk voor zang van koor en solisten met begeleiding van  
 instrumenten. O-pe-ra 
29. Luchtverversingstoestel. Ven-ti-la-tor 
30. Kort schriftelijk verslag van wat in een vergadering is behandeld en 

besloten. No-tu-len  
 

 
De Scorelijst:    vorige  stand : nieuw stand: 

 
1. Harry & Wieneke Koppenaal   83  113 
2. Fokje de Boer     81  111 

Puzzel Februari: 
Hersenkraker de uitslag.  
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3. Neeltje Roijinga     78  103 
4. Rinze Sikma      82  - 
5. Miranda & Freek de Vegt    51  81 
6. Cobie van Mourik     49  79 
7. Berdien Holman     66  - 
8. Wietske de Boer     56  - 
9. Fam. G van Dijk     53  - 
10. Fam. Nieswaag     29  - 
11. Melle Stoker      28  - 
11. Martha Stoker     28  - 

*** Walking Dinner*** 
 

24 juni is het weer zover dan vindt de zomereditie 
Walking Dinner weer plaats. 
 

Lekker eten, gezelligheid, beetje beweging wie wil 
dit nu niet?! 
De route moet nog worden uitgezet, dus bereid je 
maar voor op een telefoontje haha 

Geef je vandaag nog op. 
 

De afstand is ongeveer 5 km en vindt plaats in en rondom Waskemeer, hier-
door kan een ieder jong/oud/sportief/onsportief deelnemen. Evt. kunnen we 
een rolstoel en duwer regelen.  
 

Vertrekplaats: Dorpshuis ’t Âld Leger tussen 18.00 uur – 18.30 uur. 
 

Kosten zijn: € 17,50, dit is incl. eten en twee drankjes. 
 

Opgave kan voor 10 juni!!! bij Janny van der Veen,  
Mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com 
Whatsapp of bellen: 06-30776188 
 

Groet van Dorpshuis ‘t Âld Leger         

**Busreis Ouderen Haule e.o.** 
 

Beste mensen,  
  

De reiscommissie organiseert woensdag 13 juli 2022 een busreis.  
We gaan met de bus van Coulant naar Oostmahorn, rondvaart Lauwersmeer 

en via de Dokkumer E naar Dokkum, drie gangen diner in de Westereen, 
vervolgens naar het oorlog- en legomuseum in Grootegast. 

Instappen kan in Donkerbroek "Stap es In" ,Haule "de Mande" en Haulerwijk 
"de Enter". 

Vertrek 8 uur en terug 18 uur, kosten 75 euro p.p. 
 

Opgave met vermelding van uw tel.nr.,graag voor 1juli bij: 
 

Roel Hoogkamp  tel.nr.0516-850481  
Reinder Hofstede tel.nr.0516-577755 

  

met vriendelijke groet Reinder Hofstede  

mailto:dorpshuiswaskemeer@gmail.com
http://tel.nr/
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***T sociale leven in Waskemeer  
komt weer op gang*** 

 
In “DE HERBERG” was een gezellige en 
uitverkochte High tea!  

Het zag er allemaal leuk uit op de foto’s.  
Vorige week in “t DORPSHUIS” is de soos weer voor-
zichtig gestart na de corona periode. Er komt weer een 
heel programma met sprekers, film draaien en …..vele 
leuke activiteiten. 

Denk u ik ben slecht ter 
been, t is me te ver, dan 
belt u Jannie vd Veen 
(0630776188) zij regelt 
dat u wordt opgehaald. 
We hopen dat t animo 
weer hersteld en we even samen zijn en alle 
nieuwtjes horen.  
 
Dan was er ook nog de paasmaaltijd in “ T 

DORPSHUIS”  Deze was dit jaar prima verzorgd door buurtvereniging “Groot 
Middenbuurt”. We hebben met elkaar de soep en broodjes heerlijk veror-
berd.  
Een hele leuke opkomst met 50 plussers dorpsgenoten. Dan nog een foto-
spel erna. Dat was pittig maar er was ook een winnaar, Johannes Stoker 
ging met een heerlijke rollade naar huis. 

 
Deze uitjes en wat er nog meer wordt ge-
organiseerd in ons dorp gebeurt allemaal 
met vrijwilligers en dan is enthousiasme 
van de dorpsgenoten een pluim op de 
hoed.  
 
De redactie, 
Alie Hulleman 
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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!! 

 

Deze puzzel bestaat uit spreekwoorden en gezegden die soms iets cryptisch 
zijn omschreven. 
 

Voorbeeld: Telg van de nota = Kind van de rekening. 
 

  1  Zuiver vaartuig repareren. 
  2.  Bij de leeuwen en tijgers klaar. 
  3.  Een persoon in wapenrusting vervolgen. 
  4.  Wie niet spreekt kiest gesloten. 
  5. In het dier tijdelijk verblijven. 
  6.  Een laag hoofddeksel van een ander dragen. 
  7.  Op warme groenten vertoeven. 
  8. Veel maakt herrie. 
  9.  Proeven onderscheiden. 
  10.  Geen lange voorzetsels vervaardigen. 
  11.  De functie doven. 
  12.  Geen soepel tuingereedschap. 
  13. Het evenwicht verfraaien. 
  14.  De elpee afstoffen. 
  15.  Uit het pak sigaretten vuren. 
  16.  Door de geldinstelling bedrogen. 
  17.  In niet slechte grond neergaan. 
  18.  Geen ruzie slechts verrichtingen. 
  19.  Zijn lusten verplaatsen. 
  20.  In zijn ondergoed dik zijn. 
  21.  Nagels en hoofden meppen. 
  22.  Wat op het hoofd typen. 
  23. De hoed niet exporteren. 
  24.  Een Brit voorop het schip. 
  25.  Verduisterende kleding groeit niet. 
  26.  Houden van is niet te zien. 
  27.  Met een zuivere steen aanvangen. 
  28.  Metaal om bejaard metaal. 
  29.  Het dier in de nacht  mishandelen. 
  30.  De sluiting splijten. 
  

De oplossing kunt je inleveren t/m 18 Mei 
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer 

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

Puzzel April: Hersenkraker  
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***Dorpshuis ’t Ald leger zet vrijwilliger(s) in het zonnetje.*** 

Het Dorpshuis kan niet zonder vrijwilligers. 
Daarom willen we hun in het zonnetje zetten. 

Deze x zijn Aize en Anneke Stoker de toppers!! 
 

Aize en Anneke wonen op de Fenne. Misschien nieuw voor sommigen, dit 
echtpaar heeft samen jarenlang het dorpshuis bestierd. Nu zijn ze voorname-

lijk nog betrokken bij de Klaverjasavonden.  
’s Middags bereid Aize alles voor en ’s avonds houdt Anneke de bar draai-

end, Dit doet ze zelfs al meer dan 20 jaar!. Daarnaast is Aize ook betrokken 
bij het cleanteam van de voetbal op de vrijdagochtend. En Anneke blijft altijd 

bereid om bij te springen bij o.a. de toneel-
avonden. Zonder dit topteam, zouden er 

geen klaverjasavonden meer zijn. Dat zou 
heel erg zonde zijn. 

 
We stelden Aize en Anneke  

een paar vragen: 
 

Wat vind je leuk aan het  
vrijwilligerswerk? 
De gezelligheid en  

wij durven te stellen (als ervaringsdeskun-
digen) dat vrijwilligers  

heel erg belangrijk zijn. 
 

Wat zou je nooit (meer)  
van je leven willen doen?  

Anneke zou niet willen  
vliegen en  Aize wil nooit meer in  

een kabelbaan. 
 

Welke 3 dingen zou je niet willen missen  
(m.u.v. familie/vrienden en dieren)?  

Anneke haar puzzelboekje, leesboeken en het kijken van de wedstrijden van 
SC Heerenveen (op tv). 

Aize zou het mannenkoor, klaverjassen en voetbal niet willen missen. 
 

Heb je een lijfspreuk? 
Met beide benen op de grond blijven staan. 

 
Wat zou je nog tegen andere mensen willen zeggen? 

Breng iemand die het nodig heeft een bezoekje.  
 

Wij zijn super blij met Aize en Anneke hun inzet en hulp. 
Dus bij deze zetten we hun graag in het zonnetje. 
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***Nieuws vanuit Plaatselijk Belang***: 

Elke maand krijgt u/jullie nieuws waarmee wij bezig zijn. De 
werkgroep Groener Waskemeer is druk bezig om ons dorp te 
vergroenen voor nu maar ook voor in de toekomst. 

Daarnaast hebben wij ook de verkeersveiligheid weer onder 
ons beheer en we zijn bezig met de volgende zaken m.b.t. verkeer en veilig-
heid in ons dorp: 

Fietspad Leidijk (binnen de bebouwde kom): Dit project is al door de ge-
meente opgestart en wij zijn hier pas later bij betrokken. De eerste plannen 
die zijn gemaakt zijn door ons en de bewoners afgekeurd. Dit zou betekenen 
dat de bomen weg moeten, het wandelpad bijna tegen de gevels aan komt 
en weinig extra veiligheid biedt. Na goed overleg met de gemeente is beslo-
ten dat het plan opnieuw wordt bekeken en ontworpen. Er wordt nu gedacht 
om een verkeer remmende maatregel te maken bij binnenkomst van het 
dorp, versmalling/bloembak. Optische fietsstroken maken in het bestaande 
wegdek, zodat de weg smaller lijkt maar eigenlijk niet veranderd. De bomen 
blijven dan ook behouden. Zodra deze plannen zijn uitgewerkt gaan we terug 
naar de bewoners. Daarnaast willen we onderzoeken of de hele Leidijk een 
60km weg kan worden. Het is de enige weg in de omgeving die nog niet is 
aangepast, hier zal de weg veel veiliger worden en wordt hopelijk ook door 
het sluipverkeer voor een gedeelte vermeden. 

Compagnonsweg: Deze weg wordt vaak nog 
gebruikt als racebaan van en naar Haulerwijk. 
Er staan nu tijdelijke betonblokken bij één van 
de bloembakken als remmer. Dit heeft een po-
sitief effect en daardoor zullen er een aantal 
bloembakken worden verbreed zodat de snel-
heid er ook uit moet. Daarnaast zal worden 
gekeken naar beplanting in de berm aan de 
vaartzijde zodat het optisch ook smaller wordt 

en de bermen niet kapot worden gereden. 

Ook willen wij het pleintje bij de Herberg aantrekkelijker maken om te gaan 
zitten en leuker aan te kleden. Dit gaat ook samen met Groener Waskemeer. 

Deze plannen van Leidijk en Compagnonsweg zullen nog door de gemeente-
raad moeten worden goedgekeurd maar planning is wel om deze zo snel 
mogelijk te laten uitvoeren. 

Elke toegang tot het dorp zal moeten worden bekeken en zeker waar fiets-
pad overgaat in de normale weg. Dit heeft onze aandacht. 

We hebben ook bij de gemeente een aanvraag gedaan om een aantal laad-
palen voor electrische auto’s te plaatsen in Waskemeer. De plaats wordt 
door de gemeente en netbeheerder bepaald maar wij dachten aan dorpshuis 
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en pleintje bij de Herberg. 
Nog steeds zoeken wij één of twee dorpsbewoners die in het 
bestuur DES willen. Er is na het vertrek van Sumitra nog een 
vacature. Zoals u ziet zitten we niet stil maar met meer kunnen 
we ook meer. 
Mocht u ideeën hebben of met ons mee willen denken 
schroom niet en neem contact met ons op via 

Des.Waskemeer@gmail.com. Dit niet alleen m.b.t. verkeerveiligheid maar 
ook om ons dorp leuk, groen en leefbaar te maken. 
 
Namens DES Waskemeer, 
 
Albert Grootenhuis 

***Poep op de straat en in de berm*** 
 
Het mooie weer komt eraan, dan kunnen we weer naar 
buiten.  In ons dorp zie je veel wandelaars die even de 
hond uit laten of een rondje op het paard gaan. 
 

Allemaal heel leuk en iedereen geniet op zijn manier, 
maar dierenliefhebbers als er onderweg dan een sanitai-
re stop willen maken, …..ruim het even weg zodat er 
geen kinderen in lopen.  
 

Houd Waskemeer schoon!! 
 

De redactie 

**Oproep Collectanten** 

Gezocht collectanten in de week van 7 juni tot 11 juni 2022 voor Epilepsie. 
Opgave via:   

Mevr Liesbeth van Straal   06-29047064 

mailto:Des.Waskemeer@gmail.com
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Afvalkalender Waskemeer Mei 2022 

Alléén voor postcode 8434 
 

PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  3,17,31  grijs 10,24  groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 3,17,31 grijs  11,25  groen 
Alle overigen   3,17,31 grijs  10,24  groen 
 
Oud papier:    20 Mei 
NA, NB, NV, NW, NX:   28 Mei 

*** Opening van “BijDeCompagnons” op 30 April*** 
 
Beste inwoners van Waskemeer, 
 
Wij, Bram, Iné, dochter Leonie van den Ende en onze beestenboel zijn ruim 
twee jaar geleden vanuit de Dordtse Biesbosch hier in Waskemeer komen 
wonen. Het was een heus en bewust gekozen “roer om” scenario in ons le-
ven. Nu, ruim twee jaar na onze komst voelen we ons goed gesettled en zijn 
we verheugd jullie te kunnen meedelen dat ons bedrijf “BijDeCompagnons” 
op 30 April aanstaande wordt geopend.  
 
Vanaf dat moment bieden wij gasten waaronder zowel recreanten, kunste-
naars als ook mensen die een rustige en inspirerende werkplek zoeken de 
mogelijkheid om enkele dagen te logeren in onze fraaie parktuin aan de 
Compagnonsweg 39. Deze tuin is ooit door het echtpaar Tjibbe en Allie van 
de Werff aangelegd en wordt vooral door Iné in haar volle glorie gehouden.  
 
Wij hebben nu de eerste van de vier herdershutten op wielen gebouwd, op 
zijn plek nabij de vijver geplaatst en gereed gemaakt voor logies. Elk van de 
wagens draagt de naam van een schapenras waarmee we bewust de verbin-
ding leggen met een stukje cultuurhistorie van Waskemeer en met onze ei-
gen roots (vader en dochter zijn echte “schapekoppen”, want geboren in Dor-
drecht….). Om een indruk te krijgen kun je ofwel even kijken op 
www.bijdecompagnons.nl maar je kunt natuurlijk op zaterdag 30 April vanaf 
15:00 uur ook even bij ons langs komen voor een kijkje en een glaasje!  
 
Als je bij onze opening aanwezig wilt zijn, laat het ons dan even weten en bel 
naar Iné (0654786023).    
   
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens! 
 
Fam Van den Ende (“De Compagnons”) 
 

http://www.bijdecompagnons.nl
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Te koop en per direct beschikbaar: 
Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2 

 
 
 
 
 
 

www.unit-xl.nl 
 

                         
Leidijk 1   Tel. 0516 - 420 420 
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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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April 2022 
 
Schoolnieuws 

Nieuws uit de groepen  
Afgelopen tijd hebben we veel leuke dingen op school gedaan.  
 
Zo hebben de kleuters een mooie lentewandeling gemaakt; ze hebben lam-
metjes en vissen gezien, lekker geroken aan hyacinten, maar ook genoten 
van alle dieren op de boerderij die ze tijdens de wandeling bezochten. Er zijn 
ook nog dieren op bezoek in de klas geweest; een hamster en een eendje!  
Groep 3/4 heeft deze week heerlijk genoten van het zonnetje en lekker bui-
ten gegeten. Verder zijn ze ook druk bezig met de leeslessen van Veilig Le-
ren Lezen en Blink; een echt leesfeest! 
De kinderen van groep 5/6 zijn naar het theater geweest. Ze hebben De hoe-
zo? Zo! Show bezocht; een show vol wetenschap en proefjes. Verder is 
groep 5/6 druk in training geweest voor de sponsorloop! 
Groep 7/8 heeft de laatst tijd een aantal gastlessen gehad; ze hebben saxo-
foon leren spelen, maar ook stond er een gastles in teken van de “Vergeten 
oorlog”. Zeer indrukwekkend. Een groot deel van de klas deed ook nog mee 
aan het schoolvoetbaltoernooi. Door wind en regen hebben ze hard gestre-
den voor de punten!    
 
Paasactiviteiten  
In de week voor Pasen hebben we een aantal paasactiviteiten gedaan met 
de hele school. Zo hebben we met alle leerlingen paaseieren versierd. Na 
het versieren hebben we ook nog elkaars versierde eieren bewonderd; erg 
gezellig! 
 
Op donderdag 14 april heeft de Oudervereniging een paasactiviteit georgani-
seerd. We zijn met alle leerlingen naar het Blauwe Bos geweest en hebben 
daar paaseieren gezocht. Oudervereniging, bedankt voor het organiseren 
van deze activiteit. Het was ontzettend leuk! 
 
Op de website van onze school vindt u meer informatie. www.obsdetrede.nl  
 
  Onverbiddelijke haat  Oorlog 
  Onderduiken   Vrede tekenen 
  Razzia    Een groot feest 
  Liegende duitsers   Geen doden meer vallen 
  Oorlog    Bevrijdingsdag 
  Grrrrrrrrrr 
 

   Etty     Tycho 

 

http://www.obsdetrede.nl
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De Pollepel 

Kip met zoetzure saus (4 personen) 

Ingrediënten: 
 
 300 gr Zilvervliesrijst 
 ± 385 gr Kipfilet of kipdijfilet 
 400 gr Tomatenblokjes in blik 
 ± 300 gr Paprika 
 ±200 gr Paksoi 
 1 st Ui 
 2 teentjes Knoflook 
 6 el Chilisaus (zonder suiker) 
 ± 500 gr Ananas 
 
Bereiding: 
● Kook de rijst zoals aangegeven op de verpakking. 
● Snijd de kip in stukjes, marineer met: 1 el olie, 2 tl sambal, 2 el soja en 

kipkruiden (of marineer naar wens) 
● Snijd de ui in stukjes, pers de knoflook, spoel de overige groente af en 

snijd in blokjes. 
● Verhit olie in een hapjespan, fruit de ui en de knoflook op middelhoog 

vuur. Voeg daarna de kip toe. Voeg na ongeveer 3 minuten de paprika 
en paksoi toe. Na weer ongeveer 3 minuten kunnen de tomatenblokjes 
en chilisaus erbij en laat het geheel op laag vuur 8 minuten stoven. 
Breng op smaak met peper en zout. 

● Laat de ananas uitlekken, snijd in stukjes en roer door de saus. 
● Serveer met de rijst. 
 
 
Eetsmakelijk! 
 
Groetjes Joanneke Uithoff 
 
Ik geef de pollepel door aan Petra Haveman 
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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  

 

 

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



