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Hallo dorpsgenoten.
Na een lange hete zomervakantie is dit alweer ons eerste nummer. U kunt
lezen dat er deze zomer veel in en rond ons dorp is gebeurd.
Het meest trieste is het overlijden van ons enthousiaste redactielid
Alie Hulleman begin augustus. Verderop in deze dorpskrant staat een in
memoriam van haar.
We zullen nu haar aandeel in het werk voor onze dorpskrant met de rest van
de redactie moeten aanvullen.
Met vriendelijke groeten,
Alleke Kalis
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Agenda Dorpshuis & de Herberg
Waskemeer
September

16 sept
Wandelgroep ’t Ald leger
15-17 sept de Beer van Waskemeer VV Waskemeer
bij ’t Ald leger
24 sept
Boeldag van Hasseltweg de Herberg
25 sept
Expeditie Robinson goes Waskemeer!! met friet kids
12-15 de Herberg
28 sept
50+soos ’t Ald leger
Oktober
1 okt
7 okt
7 okt
8 okt
9 okt
10 okt
11 okt
11 okt
12 okt
20 okt
21 okt
26 okt

Herfstrintocht ’t Ald leger
Beweegcafé ’t Ald leger
Open café/terras ’t Ald leger
Bingo de Herberg
Hightea de Herberg
DES bestuursvergadering ’t Ald leger
Senioren middag de Herberg
Werkgroep Groener Waskemeer DES in ’t Ald leger
Werkgroep Groener Waskemeer DES in ’t Ald leger
Activiteiten voor de kids de Herberg
Wandelgroep ’t Ald leger
50+soos ’t Ald leger

November
4 nov
4 nov
16 nov
18 nov
30 nov

Beweegcafé ’t Ald leger
Open café/terras ’t Ald leger
DES bestuursvergadering ’t Ald leger
Wandelgroep ’t Ald leger
50+soos ’t Ald leger

Vanaf September is het klaverjassen
(elke donderdag) weer opgestart
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***
1.De 50+soos
Vanaf 28 september gaan we weer van start. Tijd 14.00 tot ongeveer 16.00.
2.Schoonmaakster/er
Yes, Letja de Goede (nieuwe inwoonster op de Fenne) heeft aangegeven om Anneke Haaisma wel te willen ondersteunen. Zo blij
met zo’n nieuwe aanwinst in het dorp!
3.Open café
Vanaf september weer elke eerste vrijdag van de maand open
café. Samen eten en gezellig samen zijn. Voor gezinnen, vrienden, alleenstaanden, iedereen kan aanschuiven. Welkom vanaf
18.00 uur. Vooraf opgave bij Janny is fijn.
4.Walking dinner op 24 juni
Wat was het weer gezellig en een prachtige zonnige avond! Het
rondje Mandewijk, kreilen werd in 2 groepen gelopen. De eerste
stop was bij de boerderij van de familie Valkenburg. Hier werd
lekker gesmuld van het voorgerecht en werden de mensen op het
nog traditionele boerenbedrijf rondgeleid. Voor velen een feest
der herkenning. Daarna werd het hoofdgerecht lekker in het zonnetje genuttigd op de Mandewijk 19. Bij de dorpstafel in Waskemeer stond er een heerlijk toetje klaar, verzorgd door Elly
Kouwenhoven. Bedankt allen het was weer een erg geslaagde
avond!
5.De Beer van Waskemeer gaat door op 15 -17 september
Johan Stuiver en Willem Haaisma gaan met hulp van vele vrijwilligers er weer een mooi feestje van maken tijdens de Beer van
Waskemeer.
6.Beweegcafé is gestart op 2 september
Inmiddels is het eerste beweegcafé achter de rug. Helaas er zijn
geen mensen op af gekomen. Het kan zijn dat iedereen zelf nog
genoeg drukte en beweging heeft. Begrijpelijk met dit prachtige
weer. 7 oktober gaan we nogmaals de attributen klaar leggen en
de deuren open zetten van het dorpshuiscafé. Wie weet zijn er
toch mensen die denken ja samen bewegen lijkt me leuk. Naderhand samen een kopje koffie of thee drinken behoort ook tot de
mogelijkheden.
7.Wandelgroep start op 16 september
De derde vrijdag van de maand. Vertrek 9.30 uur bij ’t Ald leger.
Iedereen is van harte welkom, gewoon gezellig samen een wandeling maken. Samen kijken we wat een geschikte afstand is voor
de gehele groep, Wellicht ten overvloede: er zijn geen kosten aan
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verbonden.
8.Jubileum, verjaardag of familiefeest, veel is mogelijk in t grutte
mar
Na de corona tijd is het tijd om alle feestjes in te halen en dat gebeurt op dit moment volop. Er zijn vele mogelijkheden, vraag Janny naar de ins and outs.
9.Reünie op 10 september
Inmiddels is de reünie ook geweest, op het moment van schrijven
van deze kopie, hebben zich meer dan 250 personen opgegeven.
Een groep enthousiastelingen heeft zich al vele avonden ingezet
i.v.m. plannen maken voor deze dag. Het zal dan vast 1 groot
feest der herkenning en gezelligheid worden (zijn geweest). Volgende Waskemare een verslag.
10.Hjerstrintocht 1 oktober
Yes het mag weer, deze keer 12,5 km start tussen 9.30 en 10.30
uur en 25 km tussen 9.00 en 10.00 uur. Loop lekker actief mee
en start en eindig bij het dorpshuis.
11.Oproep voor organiseren kinder/jeugd of andere activiteiten
Wie oh wie heeft zin om een x een middag of avondje iets leuks
voor één van deze groepen te organiseren? Misschien een x een
disco of spelletjesavond…meld je aan!
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.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
Lieve groet
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***Nieuws van vv Waskemeer***
Beste Dorpsgenoten,
De kop is eraf! Na een welverdiende zomerstop zijn alle teams
inmiddels weer begonnen aan het voetbalseizoen 2022/2023.
Halverwege augustus zijn de eerste trainingen weer hervat waarna op zaterdag 3 september de eerste wedstrijden zijn gespeeld. Nu ook de
vakanties achter de rug zijn komen we op deze manier weer in het normale
ritme terecht. We hopen er met z’n allen weer een fantastisch voetbalseizoen
van te maken! In deze Waskemare blikken we nog even terug op de meerdaagse toernooien en de wedstrijd tegen Oud sc Heerenveen van afgelopen
seizoen en hebben we met de Rabobank clubsupport actie en de start van
de kaboutertrainingen ook uiteraard weer actueel nieuws!
Meerdaagse jeugdtoernooien JO15 en JO19
De oudste jeugdteams hebben het afgelopen seizoen in juni afgesloten met
een meerdaags toernooi. De JO15 kwam hierbij in actie in het Groningse
Wildervank terwijl de JO19 op bezoek ging bij onze Oosterburen in Kisdorff
onder de rook van Hamburg. Voor beide teams werd het een weekend voor
in de boeken, waarbij er zowel
op als buiten het veld van alles
beleefd werd. Hierdoor kunnen
beide teams terugkijken op een
sportweekend die zowel op
sportief als ook op het vlak van
teambuilding als meer dan geslaagd kan worden bestempeld!
De JO15 wist het toernooi uiteindelijk af te sluiten met een 10de positie op een totaal van 20 deelnemende teams, waaronder enkele hoofd- en eersteklassers. En fraaie eindklassering dus! Ook de JO19 kan terugkijken op een goed eindresultaat; het team
wist namelijk de 5de positie te bemachtigen op de G + S AUTOMOBILE CUP
2022. Kortom, het was voor beide teams een memorabel weekend waar nog
lang over nagepraat zal worden!
Waskemeer treft Oud Heerenveen tijdens geslaagde seizoensafsluiting
Zaterdag 25 juni vond de afsluiting van het voetbalseizoen 2021/2022 plaats
op ons sportpark 't Ald Leger. Hiervoor
trad het vlaggenschip aan tegen het elftal
van oud sc Heerenveen. De ploeg uit Heerenveen bestond uit een selectie die voor
velen tot de verbeelding zal spreken. Zo
trad de ploeg aan met roemruchte namen
als Gert Jan Verbeek, Geert Arend Roorda, Jeffrey Talan, Henrico Drost, Ronny
Venema, Gerald Sibon en Maarten de
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Jong. Een prachtig affiche dus voor het aanwezige publiek!
Na het eerste fluitsignaal ontspon zich een fraai schouwspel. De oudgedienden van de Trots van het Noorden lieten zien dat ze het voetballen nog niet
verleerd waren en boden met veel balbezit goed partij aan de thuisploeg.
Desalniettemin wisten de groenhemden de ban te breken via de nieuwe aanwinst Virgil Muller die eerder bij de bal was dan de uitkomende keeper. In het
vervolg van de eerste helft was het Douwe v/d Mei die tweemaal tot scoren
kwam en ook Jurrien Hummel wist de bal tegen de touwen te krijgen middels
een fraaie goal vanaf de zijkant. Hierdoor gingen beide teams met een 4-0
voorsprong in het voordeel van de thuisploeg de rust in. Na de rust kende
Heerenveen een bliksemstart en was het snel 4-1. Waar de groenhemden
enkele kansen onbenut lieten, zag het publiek, waaronder Riemer en Annie
van der Velde, Heerenveen nog tweemaal tot scoren komen. In het slot van
de wedstrijd nam keeperstrainer Manuel Boer aan Waskemeerse zijde plaats
onder de lat die na dit seizoen afzwaait. Na 90 minuten spelen eindigde de
wedstrijd in een 4-3 overwinning voor Waskemeer. Doelpuntenmakers aan
Heerenveense zijde waren Gerald Sibon, Age Heins Boersma en Jan de
Jonge.
Direct na afloop van de wedstrijd kon de aanwezige jeugd op handtekeningenjacht gaan. Op het terras bleef het vervolgens nog lang gezellig onder
het genot van een hapje en een drankje met zanger André Kooistra die de
avond muzikaal omlijstte. Als vereniging kijken we terug op een geslaagde
seizoensafsluiting!
Rabobank clubsupport
Ook dit jaar doet onze vereniging mee aan de Rabo Clubsupport actie die
georganiseerd wordt door de Rabobank Heerenveen - Zuidoost Friesland.
Met deze actie probeert de bank haar steentje bij te dragen aan het lokale
verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven financieel te steunen.
Bestedingsdoel
Zoals bekend hebben we vorig
jaar het sportpark kunnen uitbreiden met een tweede wedstrijd- en trainingsveld. Hiermee is een langgekoesterde
wens in vervulling gegaan. Op
dit veld is inmiddels het frame
van de dug-outs geplaatst, maar voor het voltooien is nog het nodige materiaal benodigd. De opbrengst van de clubsupport actie willen we hiervoor
gaan gebruiken.
Hoe stem ik op vv Waskemeer?
Om te kunnen stemmen moet je lid zijn van de Rabobank. Nog geen lid?
Geen probleem. Dit is eenvoudig en snel zelf te regelen via de Rabobank
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app of de website. Via beide routes kan je lid worden door binnen het startmenu op Service te klikken en vervolgens onder het kopje Algemeen naar
lidmaatschap te gaan.
Voor deze actie geldt hoe meer stemmen er worden uitgebracht op onze vereniging, des te hoger de uiteindelijke opbrengst. Elke stem telt dus vraag
daarom ook je vrienden/familie om hun stem uit te brengen op onze vereniging! Meer informatie over de Rabo clubsupport actie is te vinden op de site
van de Rabobank: www.rabobank.nl/leden/clubsupport. Bij deze willen we
eenieder die op ons heeft gestemd alvast hartelijk bedanken voor de steun!
Kaboutertrainingen
Inmiddels is de zomervakantie ten einde en zijn de scholen weer begonnen.
Dit betekent dat het voetbalseizoen 2022/2023 officieel gestart is en dat alle
teams zich opmaken voor een hopelijk succesvol en sportief voetbaljaargang. Ook de kabouters, de jongste voetbaltelgen die onze verenging rijk is,
zijn weer los en maken na een lange zomerstop weer hun opwachting maken
op de velden. De trainingen duren van 17:15 tot 18:00 waarbij de kabouters
spelenderwijs kennismaken met de basisbeginselen van het voetbal. Deelname is geheel vrijblijvend en lidmaatschap van de vereniging is hiervoor niet
nodig. De doelgroep bestaat uit meisjes en jongens in de leeftijdscategorie
tussen de 4 en 7 jaar. Neem ook vooral je vriendjes/vriendinnetjes/neefjes/
nichtjes/etc. mee. Iedereen is welkom! Voor vragen over de kabouters kan
contact opgenomen worden met Joost van Burgsteden
(06-49712288 / joost_burgsteden@hotmail.com).
Naast de kaboutertrainingen is het uiteraard ook mogelijk om mee te trainen
met de overige jeugdteams die onze vereniging rijk is. Hierbij bestaat voor
elke leeftijdscategorie de mogelijkheid om vrijblijvend een keertje mee te trainen. Bij vragen hierover kan ook geschakeld worden met Joost van Burgsteden
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Even voorstellen | Juf Marieke
Hallo ouders en verzorgers van de Paadwizer!
Aan mij de eer om me even voor te stellen als nieuwe leerkracht van groep 7
en 8.
Mijn naam is Marieke Vroom, 39 jaar en inmiddels al bijna zo'n 14 jaar
leerkracht in het basisonderwijs. Iets waar ik na al die jaren nog steeds erg
blij van word.
Het liefst maak ik na de vakantie persoonlijk kennis met jullie allemaal.
Kom gerust na schooltijd dus eens binnen wandelen…
Om alvast een klein beetje een idee te krijgen
van wie ik ben en waar ik blij van word:
Onder andere: dansen, lezen, natuur, kriebelend gras tussen m’n tenen,
bloemen, de geur van regen, lieveheersbeestjes, muziek, terras,
zonnestralen, Griekenland, eten!!!,
Hopelijk snel tot ziens!
Lieve groet, Marieke
Vanuit de MR |Even voorstellen | Sanne Hut
Ik ben Sanne Hut, getrouwd met Fokke Hut en samen met onze twee
kinderen Liselien (groep 1) en Jethro (2 jaar) wonen wij op de
hoofdwegboven 85 in Haulerwijk. Momenteel volg ik een studie. Hiervoor heb
ik zeven jaren gewerkt in het basisonderwijs. Ik vind het belangrijk dat
kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen op school. Dat
zijn kenmerken die ik terugzie op de Paadwizer. Ik heb mij opgegeven als lid
van de MR, omdat ik het interessant vind om mee te denken over actuele
onderwerpen in en rondom het onderwijs en om meer betrokken te kunnen
zijn bij het reilen en zeilen van de school. Ik hoop een positieve bijdrage te
kunnen leveren binnen de MR. Wanneer je meer wilt weten of vragen voor
mij hebt, schiet mij gerust aan op het schoolplein.

Enkele praktische zaken schooljaar 2022-2023
Lestijden
We werken op de Paadwizer met een continurooster, dat betekent dat de
kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan en ook op
school eten.
Groep 1, 2 en 3 zijn op woensdag én vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. Groep
4 is op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.
De schooldag begint om 8.30 uur. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur mogen de
leerlingen van groep 3 t/m 8 naar binnen. Er is dus sprake
van een open inloop. De meesters en juffen vangen de
leerlingen op in de gang en zorgen voor een warm,
persoonlijk welkom. De leerlingen van groep 1 en 2 worden
op het schoolplein opgevangen. Zij starten de dag met

17

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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bewegend leren.
Eten en drinken
De kinderen krijgen van thuis fruit en drinken mee voor de ochtendpauze en
lunch en drinken voor de middagpauze. We gaan ervan uit dat de kinderen
zoveel mogelijk gezonde voeding meekrijgen naar school.
Trakteren
Met verjaardagen mag er gewoon getrakteerd worden. Graag zien we dat er
gezond getrakteerd wordt, afgestemd op de leeftijd van het kind en dat u
rekening houdt met de hoeveelheid. Een kind in de onderbouw heeft aan een
kleine traktatie voldoende. Een traktatie is geen maaltijdvervanger. De
leerkracht kan dezelfde traktatie krijgen als de kinderen.
Heeft uw kind een dieet of is het allergisch voor bepaalde voedingsstoffen,
geef dit dan door. Het zou fijn zijn als u bij het trakteren hier ook rekening
mee houdt, zodat alle leerlingen kunnen genieten van een traktatie.
Gymnastiek
Op maandag en donderdag hebben alle kinderen gymnastiek. Op deze
dagen graag een tas met gymkleren en gymschoenen meegeven naar
school. De kinderen van groep 1-2 hoeven alleen gymschoenen mee naar
school.
Spreekuur
Het komende schooljaar is het mogelijk om tijdens het spreekuur een
gesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind. Het spreekuur vindt
altijd plaats tussen 15.00 uur en 16.00 uur. U kunt zich inschrijven voor het
spreekuur wanneer u graag iets wilt weten over de ontwikkeling van uw kind.
Het inschrijven hiervoor is geheel vrijblijvend en op aanvraag van ouders.
Wanneer er vanuit de leerkracht vragen zijn dan zal de leerkracht contact
met u opnemen.
Data spreekuur:
●
Maandag 10 oktober 2022
●
Dinsdag 29 november 2022
●
Woensdag 18 januari 2023
●
Donderdag 6 april 2023
●
Dinsdag 30 mei 2023

Afvalkalender Waskemeer Oktober 2022

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

Alle overigen

Datum Bak Datum Bak
04,18 grijs 11,25 groen
04,18 grijs 12,26 groen
04,18 grijs 11,25 groen

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

07 Oktober
13 Oktober
19
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Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij
stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden
brengt heel veel emotie met zich mee.
Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moeten er in korte tijd
veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige
wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.
Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden,
die taak op zich.
Omdat ieder mens uniek is, en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart regelen altijd maatwerk.
Eén en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de
nabestaanden.
Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op
de te maken uitvaartkosten.
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenvergoeding.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te melden.
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of
informatie over bijverzekeren
kunt u contact opnemen met;
●
●
●
●

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

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

Aline de Graaf
Coby Kuiper
22

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

***Laatste schooldag!!***
Het thema van de laatste schooldag is carnaval!!!!
Op vrijdag 15 juli 2022 had groep 8 de laatste schooldag georganiseerd.
Met gezellige feestmuziek kwam groep 8 bij het schoolplein aan in een vrolijk
versierde feestcaravan, die natuurlijk ook nog wel een paar extra ritjes wilde
maken met de andere schoolverlaters zoals meester Jasper.
Fanatiek werd er later door de kinderen meegedaan aan het spelletjesparcours met spellen als lasergamen in de school, confetti zoeken in de zandbak en sponzen gooien op foto's van groep 8 leerlingen. Eén van de leerlingen draaide als een volleerd dj gezellige muziek op het plein, waar heerlijk
op gedanst kon worden.
Ook het slotlied van de musical werd door groep 8 op het plein nog vol enthousiasme gezongen.
De ochtend werd afgesloten met het onder de versierde bogen door rennen
van de schoolverlaters en het aftellen...10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 VAKANTIE!!!
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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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***Gastvrije bedrijven in Waskemeer
zorgen voor onvergetelijke stage…***
Waskemeer - De kinderen van C.B.S. de Paadwizer kregen afgelopen donderdag 23 juni de kans om bij verschillende bedrijven in Waskemeer te gaan
stagelopen.
Zo werden er haren gewassen, papierbakken geleegd, bekers verse melk uit
de tank gedronken, boekjes voorgelezen, kopjes koffie geserveerd en bestellingen afgehandeld.

De kinderen gingen in groepjes van 3 met een begeleider op de fiets bij 3
bedrijven langs.
Waar een klein dorp als Waskemeer dan toch groots in kan zijn.

De gastvrije bedrijven waren:
Autobedrijf Dijkstra, boerderij Valkenburg, Hair & Beauty, CSG Liudger, peuterspeelgroep de Boefkes, postbode Janny, Mand en Deco, Jonkman autobedrijf, de Herberg en de kleuters van CBS de Paadwizer.
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Puzzel September: Hersenkraker
Hallo Puzzelaars,
Hier voor jullie weer een leuke hersenkraker,
Alweer de laatste voor de zomerstop.
Ook al weet je niet alle antwoorden gewoon inleveren.!
Veel succes!! En veel Plezier!!
Kleine doordenkertjes
Voorbeeld: Voetbalveld zonder goals: Doelloos

1 Een advocaat in de klas
2. De perfecte outfit voor een kameraad.
3. Achter op de fiets knoopt hij vlug de eindjes aan elkaar.
4. Deze vrijgezellen zitten niet.
5.Dit GFT afval is een makkie.
6. Een tak op leeftijd.
7. Deze zitmeubel ontploft.
8. Dit is een doortastend schip.
9.Dit is voor tennissers en werknemers niet ongewoon.
10.Zo mooi dat je gezichtsvermogen het niet meer aan kan.
11. Piekeren in de molen.
12. Kostuums om te grijpen.
13. Deze kussen zijn afwerend bedoeld.
14. Deze letters kun je plaatsen.
15. Een foto in het ziekenhuis.
16. De verlossende hulp op de markt.
17. Een vrome nachtvogel.
18. Kaal en zonder karakter.
19. Een EHBO post voor de inwendige mens.
20. Dit leesvoer verdamp bij 100 graden.
21. Een stralende zwendelaar.
22. Een voordeel met stip.
23. Het alfabet voor runderen.
24. In dit Engelse kleding setje ga je in goede conditie naar buiten.
25. Bij deze quiz wordt het nooit middernacht.
26. Die schelp is niet van hem.
27. Dit kleding stuk kun je eerst kopen en dan betalen.
28. Dit muziekstuk is ook een woonvertrek.
29. Vierentwintig uur om papier te vernietigen.
30. Met deze rechtzaak ben je zo klaar.
De oplossing kun je inleveren t/m 19 Oktober
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer
Mailadres: waskemare@gmail.com of via
Whatsapp 06-30776188 (Janny van der Veen)
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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

30

** Start met Bridge!**
Houd jij van een kaartje leggen en gezelligheid? Dan is
bridgen bij ons misschien wel een uitdaging die bij jou
past. Voor iedereen die overweegt te leren bridgen en snel
wil spelen op een club is er nu goed nieuws.
Op 21 september start de bridgeclub Oosterwolde met een
beginnerscursus Bridge. Na de 21e instappen is ook zeker mogelijk.
Sociaal, voor iedereen
Bij de bridgeclub in Oosterwolde ontmoet je veel mensen en bouw je snel
een levendig sociaal netwerk op waarvan je nog jaren plezier hebt! Het
mooie van een sport als bridge is dat je lang kunt blijven spelen. Bridge kent
vrijwel geen drempel, ook niet financieel, het is voor iedereen.
Snel op een club van start!
Bridge is gezellig, het scherpt je geest en houdt je fit. Zoals bij alle sporten is
het belangrijk dat je de basisbeginselen goed beheerst. De meeste bridgecursisten willen het liefst direct met en tegen anderen spelen. Speciaal voor
hen heeft de BridgeBond de methode ‘Start met bridge’ ontwikkeld. Begin je
op een wat latere leeftijd met bridge en wil je snel bij een club aansluiten? Dan is dit de cursus voor jou. We starten binnenkort in Oosterwolde.
Locatie: Activiteitencentrum De Miente
Snellingerdijk 39, Oosterwolde
Datum: Vanaf 21 september 2022,
( na de 21e instappen is ook zeker mogelijk!)
Tijd: van 19.30 uur tot plm. 22.00 uur
Kosten: € 75,- voor 12 lessen, inclusief lesmateriaal
Ben jij enthousiast geworden of wil je meer weten over bridgen? Je
bent van harte welkom.
Bel met bridgedocent Sjef Boon, 06-512 34 163,
of mail sjefboon@gmail.com
of kijk op de website:
BC Oosterwolde (17008.bridge.nl)
Tjongerbridgers (17047.bridge.nl)

***Bedankt***
Wij willen iedereen bedanken voor de vele gelukwensen die wij
hebben gekregen voor ons 60 jarige trouwdag.
Het was geweldig!
Groeten Jeen en Stien de Boer
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Puzzel Zomereditie:
Hersenkraker de uitslag.
Hallo Puzzelaars,
Leuk om te zien dat de meesten weer meegedaan hebben.
In de scorelijst zijn weer een paar verschuivingen te zien.
Onder de antwoorden zien jullie de scorelijst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Meester
Maatkleding/pak
Snelbinder
Alleenstaanden
Peulenschil
Stokoud
Klapstoel
Voortvarend
Opslag
Oogverblindend
Malen.
Pakken
Klapzoenen
Zetten
Opname

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

De Scorelijst:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.

Harry & Wieneke Koppenaal
Neeltje Roijinga
Fokje de Boer
Cobie van Mourik
Berdien Holman
Fam. G van Dijk
Rinze Sikma
Miranda & Freek de Vegt
Fam. Nieswaag
Wietske de Boer
Sophie de Kam
Melle Stoker
Martha Stoker

Kraamhulp/vrouw/verzorgster
Kerkuil
Leeghoofd
Pleisterplaats
Kookboek
Oplichter
Winstpunt
Koeienletters
Outfit
Twee voor twaalf
Haarnaald
Pofbroek
Suite
Snipperdag
Kortgeding

vorige stand :

170
168
166
138
121
111
82
81
61
56
20
28
28

nieuw stand:

194
193
188
162
139
121
102
80
46
-
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***Interview met
nieuwkomers
Joran en Roelien Bijma***
Voor dit interview ga ik naar Joran en Roelien Bijma. Zij wonen in het hart
van het dorp, op de hoek, en tegenover de Herberg. Het werd een gezellig
gesprek.
Joran is geboren en opgegroeid in Wijnjewoude, buitenaf op een woonboerderij. Dat vond hij heel prettig, omdat hij daar veel ruimte had om in vrijheid
te knutselen aan en te crossen met auto’s en brommers. Toen Joran uit huis
ging wilde hij niet huren, maar gelijk een huis kopen. Zo jong als hij was, 23
jaar. Het huis op de hoek, bij de brug, midden in het dorp, dat vond hij een
leuk huis, met een mooie schuur erbij. Hij zag het wel zitten om daar te gaan
wonen. Dat was in 2017.
Vlak nadat de koopakte moest passeren bij de notaris, werd hij aangereden
met zijn pick-up. Het was een heftig auto-ongeluk, buiten zijn schuld. Hij liep
een zware whiplash op met ernstige vervolgklachten. Zijn plannen om te verbouwen moesten twee jaar wachten. Eenmaal zo ver, kreeg hij hulp van zijn
vader, broer en vrienden. Hij was en is verstandig ,want hij verbouwde in
etappes. En zijn werk pakte hij ook weer op.
Hij is werkzaam bij IJssel Technologie, afdeling Heerenveen. Hij reist ook
naar de provincies Groningen en Overijssel voor zijn opdrachten betreffende
onderhoud van machines in diverse bedrijven. Hij draagt zorg voor de elektrische en mechanische kant. Hij doet het met veel plezier en is er goed in. Als
je werk je hobby is, dan ben je een gelukkig mens.
Roelien en Joran leren elkaar kennen in mei 2020. Dankzij de overtuigende
vasthoudendheid van Alycke, nichtje van Joran die tevens een goede vriendin is van Roelien, komt er een date. Alycke heeft al lang het gevoel dat beiden goed bij elkaar zouden passen. Maar beiden willen niet gestuurd en gekoppeld worden. Dat voelt onvrij….. maar uiteindelijk, na aandringen stemmen ze toe om telefoonnummers uit te wisselen. Lang verhaal kort, ik zit tegenover meneer en mevrouw Bijma! Alycke had gelijk, het klikte onmiddellijk. Ze hadden de rust en de ruimte om hun relatie op te bouwen in de coronatijd en ze zijn heel blij met elkaar.
Roelien is geboren in Drogeham en is later in Weidum gaan wonen. Ze werkt
in het ziekenhuis van Leeuwarden, het MCL. Ze is begonnen als apothekersassistente. Nu is ze doorgegroeid naar teammanager binnen de apotheek in het ziekenhuis. En in september gaat ze verder met een studie management in de zorg. Ze is heel blij met haar collega`s, haar functie en met
het ziekenhuis als werkgever. Het is voor haar een uitdagende baan.
Weidum is een creatief dorp met een eigen sfeer. De overgang naar Waskemeer werd snel gemaakt door Roelien. Als eerste sloot ze zich aan bij de
PKN-kerk in Waskemeer-Haulerwijk. Daar werd ze heel warm ontvangen.
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Ze wist onmiddellijk, hier kan ik een thuis opbouwen. Ze treedt, bij gelegenheid, op als toetsenist van het kerkbandje. Daarnaast is ze ook toetsenist
van een gospelgroep in Burgum. Ze voelt zich in Waskemeer vrij om buiten
te joggen. Iedereen neemt je hier zoals je bent. En dat is zeer prettig, zegt
ze.
Joran zit in het bestuur van de buurtvereniging “Fan Brege oant bocht” en
helpt graag mee organiseren. Beiden genieten van de activiteiten die de
buurtvereniging biedt.
Samen zitten ze ook graag op de motor van Joran om zo nu en dan eens
een ritje te maken.
Ze ervaren Waskemeer als een hechte en open gemeenschap, waar tegelijkertijd buitenstaanders welkom zijn. Dat vinden ze een mooie combinatie,
waardoor Waskemeer een aantrekkelijk en fijn dorp is om in het wonen. Wij
wensen ze nog veel woonplezier op deze gezellige plek.
Jenny Verweij

**Filmhuis Bakkeveen start met
nieuw filmseizoen**
Filmhuis Bakkeveen vertoont van september t/m april
maandelijks een vrijdagavond- en een zondagmiddagfilm in mfc Dúndelle.
Daarnaast organiseert het filmteam ook jaarlijks een buitenfilm, een filmmarathon en een filmweekend.
De eerste film van het nieuwe filmseizoen is op vrijdag 16 september.
We trappen dan af met de innemende film ‘Minari’.
Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in te ruilen voor het landelijke Arkansas om daar hun ‘American dream’ waar te maken.
Jacob hoopt dat een boerderij zijn gezin aan een beter leven zal helpen,
maar de nieuwe omgeving brengt flink wat uitdagingen met zich mee.
Wil je weten welke film er draait en wil je op de hoogte blijven van alle verder
informatie rond het Filmhuis, meld je dan aan voor de mailinglist: filmhuisbakkeveen@gmail.com

Voor meer info: www.bakkeveen.nl/filmhuis
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***Memoriam Alie Hulleman***
Ons bereikte het droevige bericht dat onze voorzitter Alie Hulleman op 15
augustus is overleden .
Alie heeft altijd veel gedaan voor de Waskemare en was al jaren geleden
actief voor de dorpskrant toen Henk Top nog de voorzitter was en de familie
Hulleman nog woonde op de Schansdijk, waar ze samen met Berend een
varkensbedrijf runde. Ze had toen 3 kinderen op de openbare lagere school
in Waskemeer. De kinderen hebben nu inmiddels alle drie zelf kinderen. Alie was erg gehecht aan haar kleinkinderen en noemde ze haar
goudklompjes.
Na enkele jaren uit de redactie te zijn gegaan is ze in april 2012 weer in de
redactie gekomen en heeft daar het advertentie beheer op zich genomen. Ze
was heel actief en altijd bereid om extra werk voor het krantje te doen.
De herdenking voorafgaand aan de crematie heeft vrijdag 19 augustus
plaatsgevonden en was heel aangrijpend met familie en veel goede vrienden
van de familie.
Wij wensen namens de redactie Berend en de kinderen heel veel sterkte met
dit grote verlies.
Redactie Waskemare

***HULP GEZOCHT BIJ VEILIG VERKEER
NEDERLAND ACTIVITEITEN***
In en rondom Waskemeer doen wij als vrijwilligers van de lokale Veilig Verkeer Nederland afdeling verschillende activiteiten.
Denk hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige fiets, fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Haulerwijk.
Wij zijn opzoek naar versterking van ons lokale vrijwilligersteam. Dit najaar
gaan we bijvoorbeeld fietsen van de kinderen controleren, zodat ze in de
donkere dagen weer veilig op pad kunnen gaan.
Lijkt het je leuk om af en toe aan te sluiten bij een activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt?
Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl.
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***verslagje Buurt BBQ de Slinger***
Op zaterdag 25 juni heeft buurtvereniging de
Slinger een BBQ gehouden ter ere van 15 jarig
bestaan, op het veldje bij de panne kooi aan de
Feikemaweg.
Om 18.00 kwamen de eerste buurtgenoten
aangelopen, er waren verschillende tentjes
neergezet om te kunnen zitten of staan omdat
er regen voorspeld was, maar gelukkig is het
de gehele avond droog gebleven.
Er was ook een bandje geregeld
genaamd Djoekboks die tot rond 23.00
zouden spelen, doordat het later op de
avond vrij gezellig was hebben ze iets
langer doorgespeelt.
De BBQ was goed geregeld en heel
gezellig!!
Hopelijk kunnen we dit volgend jaar nog
een keer overdoen.
Annika de Jong
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***De zonnebloem***
Eerder dit jaar hebben we vanuit de D.E.S. , de Herberg en het dorpshuis ’t Ald leger iedere inwoner van Waskemeer een zonnebloemgroet gegeven.
Deze groet werd samen met een zakje zaadjes verspreid.
Met de oproep deze te kweken, te meten, fotograferen en dit
door te mailen naar 1 van de drie verspreiders.
Anneke Haaisma was de eerste die een foto op facebook
plaatste. (eerste foto)
Daarnaast staan er zonnebloemen te stralen
op de Kreilen bij Gerrit Mulder.
Was wel even de moeite waard om een kiekje
te nemen.
De hoogste zonnebloem is niet gemeten maar
hij lijkt wel 3 meter hoog. Neemt niet weg dat
het insturen van foto’s met n korte tekst zeer
welkom is.
Wie oh wie heeft nog meer zonnige foto’s?
mail ze naar des.waskemeer@gmail.com,
info@deherbergwaskemeer.nl of
dorpshuiswaskemeer@gmail.com
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***De Herberg***
De r zit weer in de maand. Tot nu toe staat deze voor
stRalend, want dat is het deze zomer zeker geweest.
Hopelijk was er voor iedereen tijd om hier op zijn/haar
eigen manier van te genieten en weer op te laden. Het
was in ieder geval een pRima klimaat voor de zonnebloemen, als ze maar genoeg water en liefde kregen! We zien nog graag wat
ervan geworden is.
Deze keer was de schuimparty aan het begin van de vakantie; al op 15 juli
vlogen de schuimvlokken weer in het rond met muziek door onze eigen DJ
Wessel en kon de vakantie maar beginnen.
23 augustus was het bijna een beetje te warm voor de spelletjes, maar gelukkig is het altijd weer voor pannenkoeken!! De hele stapel is opgesmuld ☺
Wat staat er de komende tijd op de planning;
24 september van 10.00 -14.00 uur gaat de Boeldag op herhaling. Iedereen
is weer welkom om 2e hands spullen te verkopen. Deelname kost niets, voor
de standhouders is er koffie en een broodje kroket.
Opgave via deherbergwaskemeer@gmail.com voor 21 september
25 september, Expeditie Robinson goes Waskemeer!!
Voor jeugd van 12-15 jaar. Vertrek vanaf de Herberg om 16.00 uur, na afloop
patat met een snack. Deelname is gratis, opgave wel nodig voor 21 september via Whatsapp 06-21965131 08 oktober Bingo met veel gezelligheid en
dus altijd iets te winnen. Aanvang 20.00 uur, kosten € 5,- incl. 1 consumptie.
09 oktober Hightea met huisgemaakte lekkernijen. Aanvang 15.00 uur, deelname € 16.50 per persoon. Opgave via deherbergwaskemeer@gmail.com
(vol = vol)
11 oktober Senioren middag, met koffie en thee. Het begint om 14.00 uur.
In de herfstvakantie zijn de kinderen welkom op donderdag 20 oktober. Om
10.30 uur komt er een special guest voor voor de kleinsten tm groep 5, dan
zijn er voor alle groepen om 12.00 uur pannenkoeken. Daarna is er rond
13.00 uur bingo voor groep 6-7-8.
Voor activiteiten waar opgave nodig is, kun je ook bij de Herberg binnen lopen en je aanmelden bij de herbergier.
Er zijn nog andere ideeën in de maak, daar hopen we later meer over te vertellen.

Hartelijke groet,
team de Herberg
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herfstvakantie
De praktijk en apotheek zijn gesloten van
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022

Houd rekening met uw medicatievoorraad.
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik
Meester Geertswei 15
9241 GJ Wijnjewoude
Tel: 0516-481250
Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl
Met vriendelijke groet
Huisartsenpraktijk Bakkeveen
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Een vrolijk open klooster
Maria ter Claesze
"Pleats fan ienichheid"
Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu † (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda)
MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur

Avondgebed/Completen: werkdagen om 21.00-21.15uur
en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open.

GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio, Johanneshof voor groepen
SHOP:
Promotie van Jacobschaap artikelen: puur

natuur, we verkopen grijze en antraciet kleurige
breiwol, handgeweven stof in diverse kleuren
p.meter (Mary's tweed) en kant en klaar gebreide
artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!).
Jam, honing, kruiden.
LOOP GERUST AAN.

Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar,
maar iedereen is alle dagen welkom
Jansenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel: 0516-577292
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***Dorpshuis ’t Ald leger zet vrijwilliger(s)
in het zonnetje***
Het Dorpshuis kan niet zonder vrijwilligers.
Daarom willen we hun in het zonnetje zetten.
Deze x willen we Anneke Haaisma
naar voren dragen.
Anneke Haaisma is een enthousiaste
vrouw die van gezelligheid houdt en
zich inzet op voor andere mensen.
Helaas moest ze vorig jaar afscheid
nemen van haar allessie, haar maatje.
Met Samme trok ze altijd samen op,
praktisch alles deden ze samen. Ze
moest dan ook echt haar weg weer
vinden na het verlies. Maar i.p.v. bij de
pakken neer te zitten trok Anneke er
op uit. Anneke keek waar ze wat voor
anderen kon betekenen van hieruit
breide ze haar vrijwilligerswerk nog
meer uit. Ze zet zich o.a. in voor de
kerk, de Herberg en ook voor het
Dorpshuis. Haar motivatie om te gaan
schoon maken bij het Dorpshuis was
dat de oproep voorbij bleef komen en
ze vond dat het bestaan van het
dorpshuis erg belangrijk voor het dorp is. Inez haar schoondochter helpt haar
regelmatig zodat ze wat gezelschap en hulp heeft. Binnenkort gaat Letje de
Goede bij Anneke proefdraaien en kijken ze of dit een mooie samenstelling
wordt.
We stelden Anneke een paar vragen:
Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?
Contact met elkaar en iets betekenen voor de ander of voor het dorp
Wat zou je nooit (meer) van je leven willen doen?
Niets, ik zou het niet weten. Probeer nu wel open te staan voor alles, dit
deed ik in het verleden niet altijd.
Was ik meer gesloten, deed alles met Samme samen. Ik zal mijn best doen
om niet in een isolement te komen
Welke 3 dingen zou je niet willen missen (m.u.v. familie/vrienden en dieren)?

Lekker wandelen in de natuur, fietsen en het vrijwilligerswerk bij de Herberg
Heb je een lijfspreuk?
Gezelligheid voor alles
Wat zou je nog tegen andere mensen willen zeggen?
Wees eerlijk en open, als er iets is zeg het tegen elkaar

Wij zijn super blij met Anneke haar inzet en hulp.
Dus bij deze zetten we haar graag in het zonnetje.
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**LOOP JE FIT met LSV-INVICTUS Oosterwolde!**
Altijd al overwogen om te gaan hardlopen of weer te gaan hardlopen, maar
heb je moeite om jezelf te motiveren?
Dan heb je nu weer de kans om in clubverband deel te nemen aan de beginnersgroep van LSV-Invictus, want ook dit jaar gaan we weer starten met een
loopcursus voor beginners.
Hardlopen is een trendy sport, die door vrijwel iedereen beoefend kan worden.
Door samen te lopen merk je na verloop van tijd, dat hardlopen leuk is en het
steeds makkelijker gaat en je prestaties verbeteren.
Met begeleiding van een trainer loop je minder risico op blessures.
Vanaf dinsdagavond 4 oktober starten we om 19.30 uur met deze beginnerstraining.
De start is op de parkeerplaats (de Slatten) bij de ijsbaan in Oosterwolde.
Bij deze trainingen gaan we aandacht besteden aan; conditie, loopscholing,
lichaamshouding en looptechniek.
Het streven is om aan het einde van deze serie trainingen 5 km te kunnen
hardlopen.
De beginnerstraining duurt 10 weken, waarbij je voor € 40,00 lid wordt van
LSV-Invictus en de Atletiekunie.

Dit lidmaatschap is nodig in verband met een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens deelname aan de trainingen.
Omdat we de winterperiode in gaan is een reflecterend hesje verplicht en het
is aan te bevelen om je te laten adviseren bij een deskundige hardloopwinkel
over geschikte hardloopschoenen.
Na deze beginnerstraining kunt je ervoor kiezen om lid te blijven en verder te
trainen bij een van de andere groepen.
Op de maandag-, dinsdag- of donderdagavond en op de woensdagochtend
geeft LSV-Invictus trainingen voor lopers van allerlei niveaus, onder begeleiding van gediplomeerde trainers.
Enthousiast geworden of heb je vragen?
Mail naar loopjefitlsvinvictus@gmail.com en meld je aan voor vrijdag
30 september.
Misschien tot 4 oktober!
Informatie over trainingen en lidmaatschap kun je vinden op
www.lsv-invictus.nl.

51

52

De Pollepel
Frisse appeltaart
Omdat de herfst nu officieel is begonnen hier het recept van de traditionele
appeltaart, MET een kleine aanpassing, om het toch wat origineel te maken.
Groot succes en prima oplossing voor de vele appels uit onze eigen appelboom.
Benodigdheden:
●
Springvorm Ø24 cm
●
Mixer met deeghaken
Ingrediënten:
●
1 pak Koopmans Appeltaart
●
175 gr. Roomboter of margarine
●
1 ei
●
1 kg (ca. 6 stuks) zachtzure appels (Goudreinet of Elstar)
●
1 potje (ananas of perzik) jam
Bereiding: (volgens het Koopmans pak en aangepast naar eigen recept)
•
Plaats het rooster iets onder het midden van de oven en verwarm de
oven voor.
•
Vet de springvorm in met boter of gebruik een bakspray.
•
Roer de boter zacht in een beslagkom en voeg de mix en 2/3 van het
losgeklopte ei toe.
•
Kneed het geheel met een mixer met deeghaken of met de hand tot
een samenhangend deeg.
•
Bekleed met 2/3 van het deeg de bodem en de rand van de springvorm.
•
Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appels in blokjes.
•
Meng de appelblokjes met de (ananas)jam.
•
Vul de vorm met het appel/ananasmengsel en druk dit aan.
•
Bestuif het aanrecht met wat bloem. Vorm van het resterende deeg
dunne rolletjes en druk deze op het aanrecht iets plat tot reepjes.
•
Leg de reepjes kruislings over het appelmengsel.
•
Bestrijk de reepjes en de rand van de taart met de rest van het losgeklopte ei.
•
Bak de appeltaart in 60-75 minuten gaar en goudbruin.
•
Laat de appeltaart circa 1 uur afkoelen voordat je de springvorm verwijdert.
Eet smakelijk!
Groeten Anneke.

Ik geef de pollepel door aan Marjan Stoker, omdat die ook heerlijke taarten
voor de Herberg bakt.
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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

