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Hallo dorpsgenoten.
Voor u ligt het oktober/novembernummer met heel veel nieuws over ons
dorp en omgeving.
Leuke verslagjes ,een mooi interview en nieuws van het dorpshuis en de
lagere scholen.
Ook een verslagje van buurtvereniging ’ t Heideblomke over hun BBQ .
De redactie zou het leuk vinden als er meer buurtverenigingen hun activiteiten zouden vertellen!
Veel leesplezier ,
vriendelijke groeten,
Alleke Kalis
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Agenda Dorpshuis & de Herberg
Waskemeer
Oktober
26 okt
28 okt
November
4 nov
14 nov
16 nov
18 nov
18 nov
19 nov
20 nov
25 nov
30 nov

50+soos ’t Ald leger met bingo
Volleybalwedstrijd meisjes en dames ’t Ald leger
Open café/terras ’t Ald leger
Ledenvergadering ijsbaanvereniging ’t Ald leger
DES bestuursvergadering ’t Ald leger
Wandelgroep ’t Ald leger
Volleybalwedstrijd meisjes en dames ’t Ald leger
Lasergamen voor 12-14 16.30-18.00 de Herberg Laser
gamen voor 15-17 19.00-20.30 de Herberg
Lasergamen voor 18-92 16.30-18.00 de Herberg
Voetbalgala ’t Ald leger
50+soos ’t Ald leger met Jan Falkena (Fryske Gea) ver
teld over de Bakkeveense duinen en Mandefjild ’t Ald
leger

December
2 dec
GEEN Open café/terras ’t Ald leger
2 dec
Voetbaltoernooi Dames 18+ met aansluitend muziek.
Iedereen is welkom!
9 dec
Volleybalwedstrijd meisjes en dames ’t Ald leger
14 dec
Vrijwilligersavond ’t Ald leger
14 dec
DES bestuursvergadering ’t Ald leger
16 dec
Wandelgroep ’t Ald leger
16 dec
PUBquiz ’t Ald leger
28 dec
Kerstmaaltijd 50+ ’t Ald leger
Januari
6 jan
28 jan

Open café/terras ’t Ald leger
Walking dinner ’t Ald leger

Elke donderdagavond is er klaverjassen in ’t Ald leger
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***Nieuwtjes Dorpshuis
’t Ald Leger Waskemeer***

●
●
●

●
●

●

1.Hulp
In de corona tijd hebben wij dorpsbewoners een helpende hand kunnen bieden. Wij merken dat in deze nieuwe spannende tijd toch ook
weer vraag naar hulp is. Indien je graag hulp wilt. Dit kan zijn: o.a.
een luisterend oor, een vervoermiddel, boodschapjes verzorgen, gezelschap, hulp bij financiële problemen. Geef het alstublieft aan, wij
zullen in vertrouwen onze helpende hand bieden.
2.De 50+soos
De eerste 50+soos is weer achter de rug. Jeen en Stien de Boer
trakteerden nog ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk!! op een
lekker stuk taart. Samen quizen en kletsen, verder was er niet nodig
om de tijd gezellig door te brengen. Na nog een borrel, getrakteerd
door Jan en Tinie Zandberg, ging men weer richting huis.
De volgende 50+sozen staan ingepland:
26 oktober bingo
30 november Jan Falkena (Fryske Gea) komt vertellen over de Bakkeveense duinen en de Mandefjild
28 december kerstmaaltijd voor alle 50plussers.
3.Schoonmaakster/er
Helaas Letja de Goede (de nieuwe hulp van Anneke) gaat ons binnenkort weer verlaten. Voor Anneke was het heel fijn om wat hulp en
gezelligheid te hebben. Dus wie zou deze lege plek weer willen opvullen?
4.Open café
Begin oktober hebben we met een mooie groep kunnen genieten
van het 3-gangen diner. Onder het genot van elkaars verhalen is het
vorkje prikken erg leuk. De volgende data is iedereen vanaf 18.00
uur welkom:
4 november
In de drukke december maand met pepernoten en kerstdiners, even
geen open café
6 januari
Vooraf opgave bij Janny is fijn. Daarnaast kunnen we nog wel hulp
gebruiken bij het bereiden of bedienen van de maaltijd. Bij interesse,
laat van je horen.
5.Pub quiz 16 december
Noteer alvast in je agenda
6.Winter walking dinner is op 28 januari
Noteer alvast in je agenda
7.Beweegcafé
Helaas ook bij het tweede beweegcafé, was er geen opkomst. Wellicht is hier in Waskemeer geen behoefte aan samen bewegen. Dat
kan natuurlijk, we hebben in en om het dorp natuurlijk ook genoeg
mooie plekken om te bewegen. We stoppen daarom nu eerst met dit
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initiatief. Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan ‘n beweegcafé,
laat het dan weten. Een nieuwe poging is altijd mogelijk.
8.Wandelgroep
Elke 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 verbonden.
9.Reünie op 10 september
Wat was het een geweldig goed georganiseerde dag met alleen
maar stralende gezichten. Na jaren elkaar weer ontmoeten leverde
zulke leuke momenten op. Bedankt organisatie en vrijwilligers voor
de top dag!!! Het was fijn dat het dorpshuis als locatie is gekozen en
dat wij aan dit festijn mee mochten werken.
10.Hjerstrintocht 1 oktober
Meer dat 60 wandelaars deden ondanks het regenachtige weer mee
aan de herfstrintocht. Er was een mooie route uitgekozen, en naderhand kon men nog even lekker in het dorpshuis nazitten. Fijn dat dit
evenement weer mogelijk is gemaakt.
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.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.
13.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.
14.Nieuwe ideeën
Wij als dorpshuis vragen ons af of de bewoners van Waskemeer ook
leuke ideeën hebben voor het dorp. Laat van je horen!
15.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 eerste bladeren vallen van de bomen wat betekent dat de
herfst nu toch echt in aantocht is. De dagen zijn merkbaar korter
geworden en de trainingen vinden inmiddels plaats onder het
kunstlicht van de lichtinstallatie op ons sportpark. De competities zijn in volle
gang. Voor de jeugdteams zit de eerste competitiefase er inmiddels zelfs op. Na de herfstvakantie
zullen alle jeugdteams een nieuwe indeling voor de
kiezen krijgen waarbij door de KNVB gekeken
wordt naar de behaalde resultaten. Deze resultaten
waren over het geheel goed te noemen met de
JO8 als uitschieter aangezien deze vrijwel alle
wedstrijden in winst wist om te zetten. Ook bij de
senioren zijn de resultaten goed te noemen. In de
beker wisten 4 v/d 5 herenteams de knock-out fase
te behalen wat een unieke clubprestatie is. Waskemeer 4 en 5 wisten de poulefase ongeslagen te
overleven. Waskemeer 1 en 2 kwamen tweemaal
tot winst, wat voldoende bleek om door te bekeren.
Ook onze dames zijn inmiddels goed onderweg.
Met actieve teams op de maandag, vrijdag en zaterdag komen de dames
volop in actie! In deze editie van de Waskemare komen onder meer de eindopbrengst van de Rabobank clubsupport actie aan bod en de testtraining
voor onze jeugdteams van 15 oktober. Veel leesplezier!
Rabo clubsupport
Ook dit jaar was onze vereniging van de partij bij de Clubsupport actie van
de Rabobank. Tussen 5 t/m 27 september waren leden van de Rabobank in
de gelegenheid om op deelnemende maatschappelijke initiatieven te stemmen. Onze inzending was toegespitst op de voltooiing van de dug-outs. 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
wordt hiervoor aangewend. Uiteindelijk heeft clubsupportactie
€462,38 euro opgeleverd, een fantastisch bedrag waar we mee ver-
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der kunnen! Bij deze willen
we een ieder die op ons
gestemd heeft heel hartelijk
bedanken voor hun steun!
Clubwebsite
Tijdens de zomerstop is de
website van onze club in
een nieuw jasje gestoken.
De site is hierdoor nog interactiever geworden en bij
uitstek de plek om op de
hoogte te blijven van het
reilen en zeilen van onze
(jeugd)teams! Zo worden op onze site live de tussenstanden bijgehouden en
uiteraard zijn hier ook de behaalde resultaten in te zien. Daarnaast is hier
ook het topschutters-klassement te vinden van onze vereniging. Naast uitslagen en scores wordt de site ook wekelijks voorzien van verslagen van gespeelde wedstrijden inclusief het nodige fotomateriaal. Zo zijn laatst alle
jeugdteams op de foto gezet; ook deze foto’s hebben uiteraard een mooi
plekje gekregen op de site. Het loont dus zeker om geregeld even een blik te
werpen op onze site!

Geslaagde testtraining jeugd
Op zaterdag 15 oktober stond een testtraining op het programma voor de
jeugdteams. Deze testtraining bestond uit een parcours van 6 oefeningen
waarbij de spelers werden getest op schieten, passen, dribbelen, wendbaarheid, aannemen en techniek. De bedoeling hiervan is om een objectief beeld
te krijgen van de huidige voetbalvaardigheden van onze jeugdspelers. Dit is
niet zozeer bedoeld om spelers met elkaar te vergelijken, maar meer bedoeld om de vorderingen gedurende het seizoen te kunnen meten. De oefeningen zullen aan het einde van het seizoen in exact dezelfde vorm worden
herhaald zodat de progressie kan worden gemeten.
Gedurende het seizoen
kunnen de jeugdtrainers zo
ook gericht trainen om de
verschillende aspecten van
de spelers te verbeteren.
De ochtend werd afgetrapt
om 9:30 door de spelers
van de JO8 als warming-up
voor hun wedstrijd tegen
ODV. Om 10:00 werd het
stokje overgenomen door
de JO10 en JO12, waarna
tot slot de JO14 en JO19
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om 11:00 de ochtend afsloten. Onder toeziend oog van enkele ouders legden de spelers in groepjes het parcours af en kregen hierbij de nodige uitdagende oefeningen voor hun kiezen! Al met al kijken we als vereniging terug
op een geslaagde ochtend.
Gouden generaties 1999 weten als vanouds er weer een prachtige pot
van te maken
Op vrijdagavond 7 oktober stonden na meer dan 20 jaar de gouden generaties van Donkerbroek en Waskemeer weer tegenover elkaar. Met beide iets
minder snelheid en hier en daar een kilootje extra bleek het wederom een
mooi gevecht. Onder de nog altijd bezielende leiding van Jelle Drenth waren
het de bezoekers die na het openingsoffensief van Waskemeer de score
openden. Door doelpunten van Johan Veldkamp en Rob Wijnstra werd de
ruststand op 2-0 bepaald.
Helaas voor Waskemeer viel vleugelfliters Marcel Eijsing al snel uit, waardoor het team zonder wissels kwam te staan. Met wat omzetting in de rust
door onder meer Roelof Reinders als balvaste spits in te zetten kantelde het
spelbeeld. Met doelpunten van Hendrik Haaisma en dezelfde Reinders werd
een flink stuk veerkracht vertoond. Echter bleken de gastheren uit Donkerbroek nog wat energie over te hebben en wisten het energieke spel door
doelpunten van Arjan Boers en wederom de nog altijd listege spits Vedkamp
de overwinning naar zich toe te trekken; 2-4.
Na de tijd werd nog tot in de kleinde uurtjes nagepraat over de wedstrijd en
alle andere vele prachtige herinneringen uit de voetbaljeugd van beide
teams. Een zeer geslaagde avond, die wellicht zelfs voor herhaling vatbaar
is!
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*** Nieuws van
de Paadwizer***
Even voorstellen
Mijn naam is Kristy Wesstra ik ben 19 jaar oud en ik woon in Haulerwijk. Ik zit
op school in Drachten op de Friese poort en ik doe daar de opleiding
onderwijsassistent. Ik loop hier het hele schooljaar stage bij groep 1 en 2 ik
loop hier stage op de woensdag, donderdag en de vrijdag.
De activiteitencommissie | Krystkuier
De voorbereidingen van de krystkuier van dinsdag 20 december 2022 zijn
alweer begonnen. Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 7 en 8
zullen worden ingezet om mee te spelen. Wij als activiteitencommissie zijn
op zoek naar mensen die het leuk vinden om een actieve bijdrage te
leveren aan de krystkuier. Dit kan door mee te spelen of mee te
organiseren. Word je hier enthousiast van of ken je iemand die het leuk
vindt dan horen we het graag.
Reacties graag naar juf Wietske w.houten@tjongerwerven.nl
Kinderpostzegels | groep 7 en 8
Woensdag 28 september ging de actie van start. Iedereen ging gelijk fanatiek
verkopen.
Mensen die wat wilden kopen waren erg positief en vonden het een leuke
actie.
Ook is er een game te spelen -Power Jumper- dat is een spel op de site
www.kpz.nl waar we met de klas veel punten mee halen. Doordat we punten
halen krijgen we aan het eind van de dag medailles en aan het eind van de
week gaan 21 klassen met de meeste medailles naar schoolreisje -NEMO-.
Maar we stoppen dit verslagje want we gaan lopen en lopen is verkopen :)
Door Bernt Hut.
De eerste dag gingen echt veel kinderen bezig het gaat dus zo: Je loopt
langs de deuren het fijnste is om het met z'n tweeën te doen. Je belt aan als
ze opendoen stel je de vraag: ‘Wilt u meedoen met de kinderpostzegelactie?'
Dan laat je zien wat er allemaal is en pakt de ander het briefje uit zijn/haar
map en ook een pen. Terwijl de mevrouw/meneer het briefje invult pak je een
deurzegel en geeft je die aan de mevrouw/meneer. Dan ga je verder lopen
en als ze bij een huis niet opendoen stop je het niet thuis briefje in de bus
met alleen je voornaam erop. Maar ze kunnen ook de QR-code scannen en
online uitkiezen. En dan al snel is bijna het hele dorp op de eerste dag
uitgekamd. Omdat dit jaar zoveel kinderen actief waren. Vorig jaar waren
veel minder kinderen zo mega actief. Ook bij de herberg en bij de kapper zijn
al veel kinderen geweest.
Door Elisa ten Hoor
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring
in Oosterwolde
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische
redenen moet worden gekeurd.
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde.
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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***Nieuws van buurtvereniging ‘t Heideblomke***
Afgelopen voorjaar hebben we met 12 buurtgenoten een mooie fietstocht nar
Veenhuizen gemaakt.
Daar hebben we een rondleiding gehad op Brouwerij Maalllust. Tussen de
ketels kwam de geschiedenis van Veenhuizen en van de brouwerij aan bod,
ook de ingrediënten werden besproken en mochten we een paar heerlijke
biertjes proeven.
Zaterdag 24 september hebben we een heel gezellige buurt barbecue gehad
bij een van onze leden op het erf met een mooi kampvuur aan het einde.
Ook volgend jaar is het de bedoeling om enkele leuke activiteiten te organiseren.

***50+ soos ’t Ald leger***
Voor alle 50plussers is er op de laatste woensdagmiddag van de maand 50+
soos.
Iedereen die even wat anders wil dan thuis zitten of een kopje koffie met anderen wil drinken, is welkom. We komen om 14.00 in het dorpshuis bij elkaar.
De volgende data staan ingepland:
26 oktober
30 november
28 december
25 januari
22 februari
29 maart
26 april

bingo
Jan Falkena (Fryske Gea) komt vertellen over
de Bakkeveense duinen en de Mandefjild
kerstmaaltijd voor alle 50plussers
nieuwjaarsborrel
met muzikale invulling
quiz
nog in te vullen

Voor het regelen van vervoer, paar dagen voor datum even een telefoontje
naar Janny.
Heeft u andere leuke ideeën dan horen wij het graag.
Contactpersoon : Janny van der Veen Tel: 06-30776188.

Afvalkalender Waskemeer November 2022

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

Alle overigen

Datum Bak Datum Bak
01,15,29 grijs 08,22 groen
01,15,29 grijs 09,23 groen
01,15,29 grijs 08,22 groen

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

04 November
10 November
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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
20

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

***Reünie christelijk lager
onderwijs Waskemeer.***
Het is zaterdag 10 september en we staan aan de start
van een mooie dag. Hier hebben we 2 jaar op moeten wachten maar vandaag zal de Reünie van Christelijk lager onderwijs Waskemeer plaatsvinden
in Dorpshuis ‘t Ald leger.
Het is 8u in de ochtend en het bestuur komt langzaam binnen wandelen, de
koffie en thee wordt klaar gezet en de laatste voorbereidingen worden getroffen. Het hele Dorpshuis, Atrium en de Kantine van het Liudger zijn versierd,
de sporthal staat klaar om klassenfoto’s te maken en we hebben er allen erg
veel zin in.
Om 9u melden zich de vrijwilligers die dit feest onmisbaar zijn. Onder het
genot van een bakje de laatste dingen even uitleggen en dan gaan we los
want om 9.30 komen de eerste reünisten zich al melden. Excelsior is inmiddels geïnstalleerd om iedereen een warm welkom te geven en de feeststemming alvast in te zetten. Even aanmelden bij de balie want hier krijgt iedereen een naamkaartje met een kleur. Deze kleur vertelt je waar je oud klasgenoten zich bevinden. Een bakje koffie/thee met gebak van de echte dorpsbakker Stoker staat voor iedereen klaar.
Even rondkijken waar je precies heen moet en dan kom je de eerst bekenden gelijk al tegen, wat prachtig om alle reacties van jullie te bewonderen.
De één groet elkaar, de ander geeft gelijk een knuffel en nog een ander buldert het uit van enthousiasme bij het zien van zijn/haar klasgenoot. We kunnen hier wel uren van genieten. Al snel vindt iedereen zijn plekje en ontstaan
er al leuke gesprekken.
Om 11u is er een officiële openingswoord gehouden door de voorzitter van
de Reünie, Henk de Vries wat gevolgd wordt door een openingswoord van
Anja Oosterhoff, dit is de kleindochter van het eerste schoolhoofd Sicco Oosterhoff. Met haar mooie woorden kan het feest echt beginnen.
Het ochtend programma is rustig gehouden want het praten met elkaar is al
leuk genoeg. We zien zelfs dat er oude foto ’s zijn meegenomen die over de
tafel gaan. Om 12.30u heeft de organisatie voor iedereen soep met brood
en drinken klaar staan. Dat gaat er wel in.
Om 13.30u moeten de mensen in de benen; het huidige schoolgebouw CBS
de Paadwizer opent zijn deuren waar iedereen een kijkje kan nemen. In 4
lokalen zijn allemaal oude foto’s, werkjes en schriften te bekijken. Ook hier
wederom leuke reacties bij het zien van alle leuke herinneringen.
Ook vanaf 13.30u begint de fotograaf Jan Bies met het maken van klassenfoto’s. Waar we beginnen met de leerkrachten, want natuurlijk zijn deze mensen onmisbaar bij de Reünie. Voor hen ook leuk om te zien en horen wat er
van sommige leerlingen terecht is gekomen. Het is een hele organisatie om
deze fotosessies voor elkaar te krijgen maar om 16.15u is iedereen op de
foto geweest met zijn/haar groep en is het voor iedereen tijd voor een borrel.
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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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Officieel is de Reünie gepland tot 17u met een afsluiter, maar de sfeer zit er
nog volop in, de zalen nog goed gevuld en de verhalen worden steeds mooier dat het zonde is om iedereen al naar huis te sturen. Uiteindelijk doet de
voorzitter om 18u toch maar een bedank woordje en zullen de laatste mensen tegen 19u het pand verlaten.
Op zondagochtend 11u wordt er in het Atrium nog een kerkdienst gehouden
onder leiding van Arjen v/d Vaart. Ook hier is een grote opkomst, meer dan
we als organisatie verwacht hadden dus de extra stoel komen uit alle hoeken. Met een vol Atrium is ook dit een groot succes en is er na de dienst nog
een lekker bakje koffie of thee met cake.
U leest het al, dit was een geslaagde Reünie en kerkdienst waar we nog lang
over kunnen praten. We hebben Genoten met een grote G en we willen als
organisatie iedereen bedanken voor zijn of haar komst en de vrijwilligers voor
hun inzet, want mede door hen is dit feest een succes geworden.
Bestuur van de Reünie Christelijke lager onderwijs Waskemeer.

**Persbericht jubileumconcert 100 jaar Looft den Heer**
De christelijke zangvereniging “Looft den Heer” uit Donkerbroek bestaat al
ruim 102 jaar. Na twee jaar nauwelijks repeteren en uitvoeren mogen we
weer! Het koor “sjongt en brûst” en gaat zeker nog niet met pensioen maar
wil alsnog zijn 100 jarig jubileum vieren met een muzikale bijeenkomst op
zondagmiddag 30 oktober 2022 in de Sintrumtsjerke te Donkerbroek.
Ruim 100 jaar geleden werd de eerste noten gezongen en op de deze feestelijke middag willen we een kleine selectie van het opgebouwde repertoire
ten gehore brengen met een muzikaal intermezzo.
Wie een feestje geeft moet trakteren dus is deze middag is vrij toegankelijk
en uiteraard is er koffie/thee met lekkers. Ook is er een kleine tentoonstelling / doorlopende beamerpresentatie met beelden uit de historie van het
koor.
We nodigen iedereen en speciaal alle oud-leden, van harte uit om hier bij te
zijn. De middag begint om 14.30 uur en zal tot circa 16.00 uur duren. Kom
kijken en luisteren want deze middag wil je niet missen!
Graag zien we je dan!

***OPROEP voor Krystkuier 2022***
Op dinsdag 20 december 2022 is de krystkuier
in het dorp.
Versier je tuin/huis met kerstverlichting, zo is
de route mooi verlicht.
Wie weet komt de krystkuier langs jullie huis?
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Puzzel Hersenkraker
Hallo Puzzelaars,
Vorige maand is er per ongeluk een oude puzzel ingekomen.
Onze excuses daarvoor, maar nu staat er weer een nieuwe puzzel in!
Veel succes!! En veel Plezier!!
Ditmaal een puzzel, waar je op de open plaatsen een zoogdier invult.
1 van een mug een ……….. maken
2. Het sterrenbeeld tussen de periode 21 april – 20 mei is die van een……..
3. Het is koud buiten, ik doe een ……om.
4. Een oud rokertje, die………..
5. er zit…………op die muur.
6. De tijd wordt minder, ik denk dat ik maar wat………..
7. Een ……….is een muziekteken.
8. Onrustig…………..’t hij door de kamer.
9. Een…………is een Egyptische koning met een knaagdier.
10. Wat ben jij een vies……….
11. Dit…………lijkt veel op zilver.
12. Als hij die nog neemt, komt hij over z’n………..
13. Deze ……..staat al weken lang in de top veertig.
14. De baby speelt met zijn……….
15. Een……….heeft soms een kol op zijn voorhoofd.
16. Wat een nors man, net een………
17. Toen die plank….., viel ik in het water.
18. Een ………..is een dure auto.
19. Zij gaan soms……….naakt zwemmen.
20. Een ……….kan door het oog van de naald?
21.Via de……..gaan we naar de overkant
22. Die jongen had de volgende dag een enorme………..
23. Hij is een………, werken wil hij niet.
24. Een ring aan de …….dragen.
25. Die…….haalt veel kattenkwaad uit.
26. Zonder aanleiding kreeg ik een………tegen mijn hoofd.
27.Voor mijn verjaardag, kreeg ik een ……..fiets.
28. In de woestijn danste men om het gouden…….
29. Ik heb een nieuwe fiat……….gekocht
30. Dat was een………schieten
De oplossing kun je inleveren t/m 16 November
Bij Annika de Jong, Feikemaweg 12 Waskemeer
Mailadres: waskemare@gmail.com of via
Whatsapp 06-30776188 (Janny van der Veen)
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Hersenkraker de uitslag.
Hallo Puzzelaars,
Helaas was er een foutje in de vorige Waskemare,
Daarom is de scorelijst nog steeds hetzelfde als de vorige keer.
De Scorelijst:

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

vorige stand :

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

nieuw stand:

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

194
193
188
162
139
121
102
80
46
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***Wiere Hjerstrintocht yn Waskemar***
Bakken fol wetter, wylde loften, in stoarmige wyn, sompige paden en wiete
sokken…….
Dochs wiene der mear as 60 trochsetters dy’t yn dit wylde wiete waar de
skuon en reinjas oanlutsen om dit allegear te wjerstean.
De prachtige rûtes fan 12,5 en 25 km dy`t útset wiene troch Anneke, Ieke,
Janneke en Maaike soargen foar de wiere hjerstûnderfining.
Troch de fjilden oer de swarte reed nei it Mandefjild, wêr de rûtes út in oar
giene. De 25 km oer prachtige paadsjes nei de skâns yn EEN, wêr ûnderweis de famylje Hoeksema foar in gastfrij ûnthaal soarge. De 12,5 km gie
troch it boskje fan it Smidsleantsje op nei de buorkerij fan de famylje Hut.
Kofjedrinkend op striepakken tusken de kij. Wêr ús Oekraynse gasten ek
meiholpen om elkenien fan iten en drinken te foarsjen. Dit soarge foar noflike
petearen en ferbining, grinzen te boppe, jong en âld, minsk en bist.
Op de weromreis troch de blauwe bosk wiene der, tusken de dikke buien
troch, ek noch sinnestrielen, dy’t soargen foar waarmte en ljocht. Doe op nei
it doarpshûs fan Waskemar, wêr’t elkenien noch efkes rêste en neigenietsje
koe.
Al mei al in wiere hjerstrintocht dy`t nei mear smakket!
It kommende jier op de 1ste sneon fan`e wynmoanne; 7 oktober 2023.
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***Interview met Ype en
Neeltje Roijinga ***
Ype en Neeltje zijn de enige bewoners op de Schansdijk, die hier zijn geboren en opgegroeid.
Ze zijn het tegenovergestelde van nieuwkomers. Zij wonen hier al praktisch
hun hele leven.
Ik was benieuwd naar hun verhaal en mocht ze interviewen, waarvoor mijn
dank.
Neeltje Dijkstra werd geboren op een boerderij in het Bovenveld, verderop,
voorbij de Schansdijk, in een gezin met 7 kinderen. In die tijd speelden kinderen uit een buurtschapje met elkaar. Zo ook Ype en Neeltje, ieder in hun
eigen buurt. Later in haar jeugd verhuisde het gezin naar een boerderij op de
Leidijk, dichterbij het dorp Waskemeer.
Ype is geboren op de boerderij van zijn opa, de “Schans Breeberg” aan de
Schansdijk, waar de familie met elkaar woonde. Het was voor die tijd een
gemiddelde boerderij met 12 koeien. Tegenover hun huis was toen nog sprake van een coulissen landschap met 4 oude boerderijtjes. Als gevolg van de
ruilverkaveling is het landschap nu veranderd in grote percelen.
De opa en oma van Ype lieten eind jaren ‘50 een nieuw huis bouwen naast
de boerderij en gingen daar wonen. Begin jaren ’70 werd de boerderij verkocht en trok het gezin van Ype in het naastgelegen huis, van hun inmiddels
overleden opa en oma.
Ype vertelt dat hij samen met vrienden in zijn jeugd met Oud en Nieuw behoorlijk balorig was. Volgens de traditie versleepten ze met de jaarwisseling
boerenwagens, machines, autobanden, enz. De jongelui hadden een geweldige nacht. De boeren moesten op Nieuwjaarsdag op zoek naar hun spullen,
als ze die niet goed achter slot en grendel hadden opgeborgen.
Hoewel Ype en Neeltje in hun kindertijd vlak bij elkaar woonden, kenden ze
elkaar niet. In hun tienerjaren veranderde dat. In de Oudejaarsnacht van
1974 sprongen er “vuurwerk vonken” over tussen hen. Neeltje was toen 16
en Ype 19 jaar. Zij kregen verkering.
Neeltje ging de opleiding ziekenverzorging doen in Burgum, waar ze ook
intern ging wonen. Ype ging naar de MTS, en koos voor de richting werktuigbouwkunde. Daarna ging hij in militaire dienst. Na zijn dienstplicht werkte hij
in Oosterwolde, en later in Roden.
Na 7 jaar verkering trouwden ze, omdat er een huurhuis beschikbaar kwam
in Oosterwolde. In hun eerste huwelijksjaren waren ze vaak op de Schansdijk. In 1986 besloten ze van huis te wisselen. De ouders van Ype vertrokken
naar Oosterwolde en Ype en Neeltje kwamen weer terug in hun oude
buurtje. Nu met een eigen gezin en 3 kinderen. Neeltje bracht de kinderen 4x
per dag op de fiets van en naar school in Waskemeer. Daarnaast werkte ze
in de ouderzorg. Eerst in Stellinghaven, en later ook in de thuiszorg. Dat laatste doet ze nog steeds. Ze helpt graag mensen. Ook vindt ze het leuk om te
puzzelen en is daar goed in.
Ype kreeg een baan bij Spinder Stalinrichting. Alles wat met materieel en
machines op agrarisch gebied te maken heeft, boeit hem. Hij is inmiddels
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met pensioen, maar op menig land in de buurt zie je hem zomers maaien,
schudden, harken, en hooipersen met één van zijn trekkers. In 2018 viel
Ype van een hoge strowagen op de klinkers. Hij had een engeltje op zijn
schouder, want hij heeft het overleefd. Hij liep wel ernstig letsel en vele breuken op, maar na een jaar was hij weer helemaal de oude. Ype kent veel
mensen en is al jaren penningmeester van de buurtvereniging ‘t Heideblomke. Alhoewel er vroeger meer activiteiten werden georganiseerd met de
buurt, genieten ze van de jaarlijkse BBQ in de zomer en de Nieuwjaarsborrel
in januari.
Tegenwoordig komen hun kinderen en kleinkinderen vaak op de Schansdijk.
De geschiedenis herhaalt zich en het leven gaat door.
De buurt is veranderd, mede door de komst van mensen uit het Westen. Ze
zijn hierin meegegroeid en tevreden over hoe het samenleven in de buurt nu
is. Burenhulp blijft voor hen belangrijk en ze zijn daarmee waardevolle buren
voor de buurtschap.
Wij wensen ze nog vele jaren woonplezier op de Schansdijk.
Jenny Verweij

***Nieuws van DES***
HERHAALDE OPROEP
In de woonvisie (https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/
woonzorgvisie-ooststellingwerf-definitief-.pdf) staat ook dat er nu mogelijkheden zijn voor nieuwe woningen binnen de grenzen van Waskemeer en bij
een goed plan ook daarbuiten. Daarover is de gemeente in gesprek met
DES.
Inmiddels zijn er al enkele contacten gelegd, maar als jij ons vorige bericht
hebt gemist of heb je inmiddels bedacht dat ……
….. ik een pand/kavel in Waskemeer heb en daar zou ik …… - appartementen in kunnen maken, de woning op kunnen splitsen, een onbruikbaar deel af
kunnen breken en er een nieuw huis kunnen bouwen etc - , neem dan contact op met DES.
…. Ik wil gewoon graag in Waskemeer een huis kopen, neem contact op.
Deze mogelijkheden zijn er voor iedereen, starters, door-starters, voor wie
kleiner wil wonen, of juist in een levensloopbestendige woning wil trekken.
…. Ik heb een agrarische pand, een schuur, een ……, waar ik buiten de bebouwde kom graag een woonbestemming aan zou geven. Ook dan zijn er
nog mogelijkheden, hoewel daar aan meer voorwaarden moet worden voldaan. Ook dan vragen wij je om contact op te nemen met DES.
We kijken of we ideeën samen kunnen voegen, mensen kunnen koppelen en
samen op kunnen trekken richting gemeente.
Door jullie reacties krijgen wij in beeld wat er leeft, kunnen
we ideeën koppelen en daarmee kansen creëren voor
nieuwbouw op korte termijn in ons geweldige dorp.
Reacties kunnen naar des.waskemeer@gmail.com
Names DES Waskemeer
Karin Tersmette
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*** Jurre zijn Zonnebloemen***
Hierbij Jurre zijn zonnebloemen. Hij heeft er zó
goed voor gezorgd, dat ze groter zijn geworden
dan hij zelf is
De grootste was ongeveer 115cm.
Groet,
Fenny Meijerhof

***Ledenvergadering IJsclub Waskemeer***
Maandag 14 november 20.00 uur
Leden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse
ledenvergadering.
De gebruikelijke agenda wordt behandeld met daarin
deze keer de voorstellen tot stijging van de contributie en
het innen daarvan door middel van automatische incasso.
Wilt u meepraten en genieten van een heerlijk bittergarnituur dan bent u van harte welkom.

***Leesgroep Waskemeer zoek nieuwe leden***
Hou je ook zo van lezen? Kom dan eens langs!
De leesgroep van Waskemeer en omgeving, nodigt iedereen die van lezen
houdt graag eens uit om
een avond langs te komen. Dan kun je de sfeer en het karakter van onze
leesavond zelf ervaren. De eerstvolgende avond is 7 november en we hebben dan allemaal de Kaasfabriek van Simone van der Vlugt gelezen.
We lezen ongeveer 5 boeken per jaar die we inhoudelijk bespreken. Het
mooie daarvan is dat we met elkaar facetten belichten die je alleen niet opgemerkt zou hebben.
Zo krijgt het boek meer diepgang, maar ook
het gesprek met elkaar.
Een ieder van ons gaat na afloop altijd geïnspireerd de deur.
Dus voel je welkom en neem contact op als
je interesse hebt met
Karin Tersmette, tel. 0621536172
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***De Herberg***
Lekker ite!
Overal waar je mensen spreekt gaat het gesprek over de stijgende energienota. Iedereen heeft er last van. Nu heeft het
voor de één een grotere gevolgen dan voor een ander, maar
we hebben er allemaal mee te maken. Daarnaast worden ook de boodschappen steeds duurder.
Voor een bepaalde groep mensen heeft het grote gevolgen en wordt het lastig om de eindjes nog aan elkaar te kunnen knopen. Vaak kennen we deze
mensen niet en lopen ze er niet mee te koop. Toch zou het niet iets moeten
zijn waar we ons voor schamen. Het leven is stukken duurder geworden en
de lonen stijgen minder hard mee. Het is gewoon een optelsom.
Wat zou het mooi zijn als we met elkaar er voor zouden kunnen zorgen dat
ook voor deze groep het leven aangenaam blijft.
Daar willen we als Herberg graag iets aan gaan doen. Samen met een enthousiaste groep mensen hebben we het plan opgevat om wekelijks een gratis maaltijd aan te bieden. Het zou ook goed zijn om elkaar wat vaker te gaan
zien. En wat is er nu leuker dan dat te doen tijdens een lekkere maaltijd.
We willen dan ook iedereen uitnodigen om vanaf 3 november elke donderdag vanaf 18.00 bij ons te komen eten. Voor de één een moment om gezellig
te eten met anderen, en voor de ander is het daarnaast ook een manier om
kosten te besparen door gratis te kunnen eten en thuis de kachel uit te zetten. Iedereen draagt bij naar wat hij of zij kan missen.
Allereerst willen we u van harte uit nodigen om af en toe gezellig bij ons aan
te schuiven. U hoeft zich van te voren niet op te geven.
Daarnaast willen we mensen vragen om af en toe op donderdagmiddag/
avond te helpen om een maaltijd klaar te maken in de Herberg. U mag dan
natuurlijk ook lekker mee-eten.
voor meer informatie of als u zich wilt opgeven kunt u bellen met Andries
Otter (06-30464312)
Op 11 november vinden het we het leuk de kinderen met hun lampionnen te
zien. Omdat vlak daarna de Sint alweer in het land is, mogen ze van 23 tot
27 november hun schoentje zetten bij de houtkachel. De week daarna op 3
of 4 december kunnen ze weer gehaald worden.
Het weekend van 19 en 20 november wordt het lasergamen! Zaterdagmiddag van 16.30-18.00 uur mogen de 12-14 jarigen aan de bak en van 19.0020.30 uur de jongelui van 15-17 jaar.
Op 20 november kan iedereen van 18- 92 jaar meedoen om te proberen als
laatste ‘in leven’ te blijven. Het begint dan om 16.30 uur.
Meedoen kost niets, graag wel aanmelden voor 10 november. Dit kan in de
Herberg, via de email deherbergwaskemeer@gmail.com
of via Whatsapp 06-27899356.
Hartelijke groet,
team de Herberg
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Oktober 2022

Schoolnieuws

Dierendag

Dinsdag 4 oktober was het dierendag. We zijn die
ochtend fantastisch gestart met een gezellige beestenboel op ons plein. De kinderen konden hun favoriete dier meenemen naar school om te showen. Zo
waren er hamsters, een pony, een kalfje, een geitje,
diverse honden, katten en een konijn te bewonderen. Er werd flink geknuffeld met alle dieren en ze
zijn heerlijk vertroeteld! Na een klein half uurtje
knuffelen zijn we weer naar de klas gegaan, maar
wat was dit een leuke start van de dag!

Kinderboekenweek

Van 5 t/m 16 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “Gi-ga
groen!” De dieren, de natuur en het klimaat staan in de spotlight. Inmiddels
zijn onze ramen en de hal al mooi versierd! Daarnaast hebben we het thema
ook met z’n alle op een leuke manier geopend. Zo mochten de kinderen verkleed naar school komen en we met z’n allen een leuke speurtocht gedaan
rondom de school. Verder lezen de kinderen van groep 5 t/m 8 voor aan de
kinderen van groep 1 t/m 4. Groep 3 heeft ook een bezoek aan de bibliotheek gebracht en daar hebben ze diverse opdrachten gedaan.

Voorleeswedstrijd

Deze week zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd in de groepen 3 t/m
8 gehouden. Alle leerlingen hebben in hun eigen klas een stukje voorgelezen
en daar is een winnaar uit gekozen. Iedere groep heeft dan een groepskampioen. Deze groepskampioenen hebben donderdag 13 oktober tijdens de
schoolfinale voorgelezen voor de hele school en voor een echte jury. Maud
uit groep 8 is kampioen van de school geworden! Zij zal de school vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke voorleeswedstrijd!

Start renovatie schoolplein

We zijn inmiddels gestart met de renovatie van ons schoolplein. Het is nu
nog een beetje kaal en zanderig plein, maar
dit gaat snel veranderen. In de herfstvakantie
zal er worden gestart met de aanleg van de
nieuwe speeltoestellen. Hier kijken we erg
naar uit!
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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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De Pollepel
Bedankt voor de pollepel Anneke.
Voor mij niet een groot probleem om iets te verzinnen om erin te zetten.
Aangezien ik regelmatig voor “de Herberg” aan het bakken ben, kan het natuurlijk niet anders dan dat het een recept voor een taart is.
Deze viel in de smaak dus vandaar dit overheerlijke recept. Een taart die
echt in de herfst thuishoort.

Speculoos cheese cake met Nutella
Ingrediënten
●
220 gram Speculooskoekjes
●
80 gram roomboter
●
300 gram monchou
●
300 ml slagroom
●
5 el Speculoospasta (mag ook de crunchy zijn)
●
3 flinke el Nutella
Instructie;
●
Bekleed een springvorm van 24 cm met bakpapier en vet de zijkanten
in met boter.
●
Verkruimel de Speculooskoekjes en smelt de roomboter. Meng de gesmolten boter met de koekkruimels. Schep dit op de bodem van de
springvorm en druk goed aan met de achterkant van een lepel. Zet in
de koelkast voor minimaal 15 minuten.
●
Klop de slagroom stijf.
●
Klop de monchou los samen met de Speculoospasta.
●
Meng de slagroom met de monchou.
●
Schep in de springvorm en laat in de koelkast minimaal 4 uur opstijven.
●
Als de taart 3 uur is opgesteven kun je de topping erover verdelen. Dit
doe je door de Nutella kort te verwarmen in een pannetje. Verdeel
over de taart.
Geniet ervan, groetjes Marjan Stoker
De pollepel geef ik weer door aan Inez Haaisma, die komt vast ook met een
lekker recept.
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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

