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Beste Dorpsbewoners,
Met het ingaan van de zomer komt ook stukje bij beetje de versoepeling van de
coronamaatregelen. Wat hebben we het goed gedaan in ons dorp en in onze regio.
We kunnen trots zijn op elkaar. Zonder te veel op de premier te gaan lijken, willen we zeggen: “Blijf
nadenken bij wat je doet! Want al staan we er goed voor met elkaar, we moeten het nog steeds
samen doen!” Want alleen samen krijgen we corona onder controle. Tegelijkertijd is de zomer een
tijd van ontspanning en vertier. We trekken er weer op uit en durven weer te genieten.
De afgelopen maanden zijn de meesten van ons dichtbij huis gebleven en hebben we soms mooie
plekken zo dichtbij herontdekt. De bospaadjes zijn meer bewandeld dan ooit en er zijn veel fietsen
afgestoft om weer eens een lekker lange fietstocht te maken. En daar leent onze mooie omgeving
zich prima voor, want gelukkig hebben wij geen last van bomvolle bossen en parkeerverboden om
drukte te reguleren.
Wij hebben nog 1 bestuursvergadering voor onze zomerpauze. We ronden wat zaken af en
brengen in kaart waar we in september mee gaan starten.
Save the date voor onze jaarvergadering deze staat onder voorbehoud gepland op 7 oktober.
Meer informatie komt in september.
Wat is het prettig om straks weer fysiek met elkaar te kunnen afspreken. En dat gaan we vanaf
september ook een aantal keer doen, want wij hebben jullie hulp en input op sommige gebieden
nodig.
Digitaal hebben wij ons goed gered, de eerste Teamsvergadering was even wennen, maar na een
een paar keer was het prima en konden we op deze manier coronaproof aan de slag. Twee keer
hebben wij een online bingo georganiseerd met leuke reacties als compliment.
Hoog op ons to do lijstje staat een echte bingo in het Multisteck.
Daar zijn we begonnen met het opknappen van de multifunctionele ruimte, zodat we daar in
september leuke dingen kunnen gaan organiseren.
Voor nu wensen wij jullie als dorpsbelang Steggerda een mooie zomer en zien we jullie hopelijk op
een activiteit die wij gaan organiseren in het najaar. En heb je zelf een leuk idee of een tip laat het
ons dan weten.

Vriendelijke groeten,
namens Dorpsbelang Steggerda
Karin Oenema- Krikke
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Vinkenhoeve
Dagactiviteitencentrum voor ouderen
In onze sfeervolle accommodatie verzorgt

Dagactiviteitencentrum Vinkenhoeve
3 maal per week een gezellige dag voor ouderen uit de regio.
In groepjes van maximaal 8 personen doen we er alles aan om u een prettige
dag te bezorgen.
Activiteiten:
Naast gezellig koffie drinken en een fijn gesprek wordt er ook gezamenlijk
gegeten. Daarnaast verzorgen we een gevarieerd programma voor u waarbij we
met de wensen van de deelnemers rekening houden.
Zo spelen we gezellig met elkaar een spelletje, zingen liedjes van toen,
bakken een heerlijke appeltaart of maken een mooi bloemstuk. En als het weer
het toelaat maken we een mooi uitstapje.
Vervoer:
Met onze 2 speciale busjes, waarmee we ook rolstoelen kunnen vervoeren,
halen we alle deelnemers op en brengen u ook weer thuis.
Deelnemen:
Lijkt het u wat?
Bel ons dan op nummer 0561-43 33 00
Wij komen dan graag bij u langs om meer informatie te verstrekken.
Ook is het mogelijk om eens geheel vrijblijvend een dag te komen kijken.

Graag tot ziens in de Vinkenhoeve.
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Nieuws van Dorpsbelang
Jaarvergadering
– Save the date, voor onze uitgestelde jaarvergadering. Zoals het nu lijkt, organiseren wij deze op
7 oktober. In september hoort u er meer over. We hadden gehoopt deze voor de zomer te kunnen
organiseren, helaas gaat dat nog niet lukken, maar wij gaan ervan uit dat het in oktober allemaal
weer mogelijk is.
Update telefoonmast
– Momenteel ligt de communicatie met Vodafone stil en zijn wij, op dit moment, geen
gesprekspartner meer van Vodafone. Als er ontwikkelingen zijn, hoort u dit weer van ons.

Oud papier
– Het oud papier ophalen verloopt goed en ook het aankomende jaar halen de verenigingen,
onder coördinatie van dorpsbelang, het oud papier met een kraakwagen weer bij u op.
Zie voor de actuele ophaaldagen het schema op onze website. En voor wie het is opgevallen staat
het ook op de omrin afvalkalender.
Bloemenactie
– Dit jaar geen traditionele geraniumactie, maar een coronaproof online bloemenbingo.
Online was het weer een gezellige Bingo, met mooie zomerbloeiers als prijzen.
Van jong tot oud er was gezellig veel deelname, erg leuk.
Met de opbrengst van de Bingo zijn de hangpotten met geraniums aan de doorgaande weg weer
gevuld. Op naar een bloemige zomer.
Dit is direct een mooi bruggetje naar de Steggerda in bloei actie, lukt het wat met de uitgedeelde
zakjes bloemenzaad, en komen de eerste bloemen er al in? Vergeet niet een foto te maken en
deze op de Facebook van dorpsbelang te zetten of naar ons te mailen.
Multisteck
– Op dit moment zijn we druk bezig in de multifunctionele ruimte, schoonmaken, schilderen en
straks weer inrichten. Lijkt het je leuk om ons daarbij te helpen stuur dan een mailtje of neem
contact op met iemand van het bestuur want hulp is altijd welkom.
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Nieuws van het Dorpsarchief.

We gaan weer van start !
Moesten we in de vorige Dorpskrant nog melden, dat alle activiteiten van het Dorpsarchief op zijn
gat zaten, deze keer kunnen we gelukkig betere berichten vermelden. In het vooruitzicht zijnde
versoepelingen met betrekking tot Corona in combinatie met een steeds groter aantal gezette
vaccinaties maken het mogelijk ons weer ten dienste te stellen van ons publiek. En daar zijn we
heel blij mee.
Zondagmiddag 21 november 2021 gaan we voor het eerst weer een sneupersmiddag houden in
de vorm van een fotopresentatie van in ons archief beschikbare foto’s. En dat zijn er heel veel en
die zullen bijzondere herinneringen oproepen bij ons publiek! Mogelijk gaan we daarnaast ook nog
krantenknipsels over Steggerda presenteren. We prijzen ons gelukkig, dat voormalig
journalist/fotograaf Martin van Nieuwenhoven uit Noordwolde zich weer bereid heeft verklaard een
nieuwe collectie te laten zien van de vele prachtige foto’s, die hij tijdens zijn loopbaan ook van
Steggerda heeft gemaakt.
Het R.K. Kerkbestuur is voornemens om op 18 en 19 december een reünie voor de parochie te
organiseren. We vinden het heel fijn, dat we ter gelegenheid daarvan ondersteuning kunnen
bieden in de vorm van het beschikbaar stellen van foto’s, krantenknipsels e n ander toepasselijk
materiaal, wat we allemaal in ons archief hebben.
Ook gaan we met ingang van oktober 2021 weer van start met onze maandelijkse
inloopochtenden. We zullen daarvoor tijdig een schema presenteren, zodat een ieder daarvan
weer gebruik kan maken.

Nieuwe aanwinsten voor het Dorpsarchief.
Opnieuw kunnen we melding maken van een scala van nieuwe aanwinsten voor ons archief. We
stellen het enorm op prijs, dat mensen bij het leegruimen van zolders en kasten aan ons denken
en waardevolle spullen niet in de kliko laten verdwijnen.
Hier volgt weer een opsomming van ontvangen nieuwe materialen:
-

Het boek “Geboortegrond Noordwolde” van Lourens Looijenga;
Familiefoto’s van Noldus ten Berge en Catharien, via Riet en Sjaak de Groot;
Akte m.b.t. oprichting Vereniging algemeen kleuteronderwijs via Tine v.d. Wal;
Statuten/huishoudelijk reglement Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” via Tine v.d. Wal;
Ledenlijst, donateurslijst, ouderbijdragelijst van de Chr. School (1997), via Tine v.d. Wal;
Het archief van de Chr. Plattelandsvrouwen Bond via Sieta Peereboom;
Knipsels, ansichtkaarten, folder Open Monumentendag 1978 via Homme Peereboom;
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-

Rondschrijven van Loonbedrijf Hornstra n.a.v. de brand van hun bedrijf, via Homme
Peereboom;
- Allerlei overdrachtszaken m.b.t. Het Kompas via Douwe Dijkstra;
- Foto’s van het Steggerdafeest 1973 via Jenny ten Berge uit De Hoeve;
- Dorpsvisie Steggerda 2013 via Jan Hornstra.
Uiteraard zijn we zelf als Dorpsarchief ook steeds actief naar personen toe, waarvan we
weten/vermoeden, dat ze beschikken over interessant materiaal voor ons archief. In dat verband
hebben we de nodige lijntjes uitstaan, maar daarover een volgende keer meer!

Oproep…
Wij zoeken daarnaast ook nog zaken, waarvan we denken, dat ze nog ergens “verstopt” zijn bij
één van onze (vroegere) dorpsgenoten. Zo zijn we op zoek naar de volgende zaken:
-

Van de Chr. Plattelandsvrouwen : vaandel, lepeltjes en gedachtenisvoorwerpen;
Van de Algemene Plattelandsvrouwen soortgelijke attributen;
Notulen en presentielijst van de Zondagsschool van vóór 1958;
De Kei, de prijs bij de Culturele Avonden, vroeger gehouden in het Dorpscafé;
Allerlei zaken m.b.t. de Zuivelfabriek;
Programma’s versierde wagens Dorpsfeest 1976, 1987, 1988, 1990 tm 1992, 1998, 2000,
2001 en na 2002.
Tot slot zijn we op zoek naar nazaten van Meine Stoker en Jaap de Boer. Midden vorige eeuw
was er in Steggerda een vermaard aannemingsbedrijf Stoker en de Boer ( waar later Koen Dijkstra
was gevestigd). We zijn vooral op zoek naar bouwtekeningen, waarmee dit bedrijf annex was. Wie
kan ons helpen …?

De site van Dorpsarchief.
Heeft u al eens gekeken op de site van ons Dorpsarchief ? U komt bij ons via de site Steggerda
Info en via Dorpsarchief kunt u dan doorklikken naar allerlei leuke informatie.
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Hier had uw advertentie kunnen staan!

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met de
redactie van de dorpskrant via e-mail dorpskrant@steggerda.nl
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Een mooi geschenk : een boek of DVD over Steggerda !
We hebben verschillende mooie boeken – verluchtigd met veel foto’s - over ons dorp. We
brengen ze graag onder jullie aandacht:
Van Rika Vonk : Toen Overburen nog het centrum was , á €7,50.
Van Jelle Roorda : Van Steggerdervene tot Blesdiekigerheide á € 17,50.
Eveneens van Jelle Roorda : Steggerda, Et peadtien weromme, ook á € 17,50
Van Anne Engwerda : Zuivelfabriek Steggerda á € 12,50.
Ook van Anne Engwerda : Drie eeuwen onderwijs in Steggerda á € 10,00.
Van Gerrit Bakker : Rond de “Zevenroeden” á € 38,00 .
Van Guus Hellegers: De Penningkunst á € 10,00.
Tot slot: we hebben nog flink wat DVD’s, gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
Dorpsbelang, met mooie historische beelden van ons dorp en haar inwoners. En dit voor de luttele
som van € 7,50.

Heeft u vragen met betrekking tot ons Dorpsarchief…
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers : 441317; 441061; 441666.
Maar u kunt ons ook mailen via Mail-adres DAS: dorpsarchiefsteggerda@gmail.com
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BEDANKT !
Na mijn vervelende val, met als gevolg een nieuwe heup, heb ik veel steunbetuigingen gekregen
vanuit ons dorp.
Dit in de vorm van telefoontjes, bezoek, kaarten, bloemen en andere attenties. Of zo maar even op
straat een opbeurende reactie. Het doet erg goed om te vernemen, dat mensen met je meeleven.
Graag willen Annie en ik iedereen hiervoor bedanken. En … het helpt, want mijn herstel verloopt
goed !
Vriendelijke groet van Annie en Jan Dijkstra.
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KlusWijs
Noordwolde

Molenstraat 5
8391AJ Noordwolde
Tel. 0561 - 430 850
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De meimaand is ten einde.
Meimaand, de lentemaand. Maar wat was het koud, regen en nog eens regen, het leek wel herfst.
Zojuist de persconferentie gezien van Mark Rutte en Hugo de Jonge en dan word je toch een
beetje blij. Een mooie boodschap, versoepelingen, er kan meer, we mogen meer. Het is nog niet
voorbij, maar toch. Bij mij voelde het als een warme douche, hier word je blij van. Maar wanneer
kan en mag weer alles? Zou het mogelijk zijn om in september weer een gezellige middag te
hebben?
In elke dorpskrant steeds weer de vraag: Wanneer kunnen we weer los?
We blijven hopen op betere tijden. De paaseitjes, die alle leden met Pasen kregen, zijn natuurlijk al
lang op. Het wordt tijd voor een gezellige middag met koffie en wat lekkers en vooral elkaar weer
ontmoeten en heerlijk bijkletsen.
Het bestuur ziet hier naar uit en hoopt in de volgende “Hoeksteen” met een positiever verhaal te
komen.
Het bestuur wenst iedereen een mooie warme zomer en blijf vooral gezond.
Hennie Elsinga (voorzitter)

445966

Hennie Bos (secretaris)

441629

Anne-Marie Vuist (penningmeester)

441023

Nico Verhagen

441256
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Zij-actief
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het heerlijk weer, eindelijk lijkt het erop dat het koude,
natte voorjaar voorbij is. Wat zou het fijn zijn als we een mooie zomer tegemoet gaan. Eigenlijk
weet ik wel zeker dat dat gaat gebeuren want de coronacijfers lopen flink naar beneden. En dan
kunnen we van de zomer weer wat makkelijker en veiliger bewegen. Lekker fietsen of wandelen
en dan onderweg op een terrasje zitten. Het klinkt zo gewoon.
In juli zal het bestuur nog een keer vergaderen en dat hoeft dan niet meer via zoom. Maar gewoon
bij elkaar, dat praat toch wel heel wat makkelijker. Op die eerste gezamenlijke avond valt er dan
ook nog wel wat in te halen. Dan wordt de bestuurswisseling van onze voorzitter officieel. Alie zal
dan afscheid nemen en Hermien zal de voorzittershamer overnemen. De laatste tijd hebben we
gewoon met een “extra” bestuurslid vergadert.
Het zou geweldig zijn als we in september weer een gezellige avond van Zij-actief kunnen
organiseren. Volgens mij zijn we dan een groot gedeelte van de avond druk met gezellig bijkletsen
met iedereen. Ik hoop in september alle leden weer op de vergadering te zien in goede
gezondheid. Tot dan.
Namens het bestuur
Irene Bos
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NIEUWS VAN DALTONBASISSCHOOL FREDERICUS
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Inmiddels zijn we weer een paar maanden
op school. Wat is het ontzettend fijn om elkaar weer op school te ontmoeten en weer samen te
kunnen leren en spelen.
We zijn erg blij dat alle kinderen weer op school zijn, maar onze school is op dit moment zeker nog
niet compleet zonder de ouders in de school. We hopen dan ook dat hier in de komende
weken/maanden verandering in komt.
Koningsspelen
Net als vorig jaar was het helaas niet mogelijk om de Koningsspelen samen met Dorpsschool De
Blesse te organiseren op de voetbalvelden in De Blesse. Wel hebben we er op onze eigen school
een feestelijke en sportieve dag van gemaakt, waar we met een goed gevoel op terugkijken. ’s
Ochtends stond Koningin Maxima de kinderen op te wachten en vervolgens hebben we in alle
groepen samen ontbeten en vervolgens allerlei sportieve en creatieve activiteiten gedaan.
Hieronder een korte impressie van de Koningsspelen.
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Schoolreisje
Met de groepen 1 t/m 6 gaan wij 18 juni op schoolreisje. Hierbij nemen we uiteraard een aantal
voorzorgsmaatregelen om dit reisje zo coronaproof mogelijk te laten verlopen. Waar we met de
verschillende groepen naartoe gaan is nog een verrassing.
Afscheid groep 8
Ook het afscheid van de leerlingen uit groep 8 verloopt dit jaar heel anders dan anders. Op het
moment van schrijven zijn we nog volop bezig met het organiseren van een gepast afscheid. We
hopen op mooi weer, waardoor we het afscheid buiten kunnen organiseren. Dit jaar nemen er 11
leerlingen afscheid van onze school. Zij gaan volgend jaar allemaal naar Wolvega naar het
voortgezet onderwijs. 10 leerlingen gaan naar het Linde College en 1 leerling gaat naar Terra. Wij
wensen hen alvast een hele fijne tijd op hun nieuwe school.
Film groep 7-8
In plaats van de jaarlijkse musical hebben wij dit jaar gekozen voor het maken van een film. Dit
wordt een hele speciale film met de kinderen uit groep 8 in de hoofdrol. De film wordt op een
bijzondere plek in de buurt opgenomen. Verdere details houden we nog even geheim. Het
resultaat zullen we met alle kinderen en de ouders van de groepen 7 en 8 gaan bekijken. We
kijken ernaar uit.
Typediploma
Wij feliciteren Noa, Marlies, Jade, Nina, Kyra, Marije, Nick, Niels, Thomas, Tim, Luuk, Daan,
Naomie, Isabella, Lizzy en Lisa met het behalen van hun typediploma. Een knappe prestatie,
zeker in Coronatijd waarin de typelessen voor een deel online werden gegeven!
Komend schooljaar
Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. Hier nemen we ook
verschillende subsidieregelingen vanuit het ministerie in mee die beschikbaar zijn gesteld door de
Corona periode.
Op 1 oktober telt onze school, voor zover nu bekend, 96 leerlingen. Hier komen gaandeweg het
schooljaar nog een aantal leerlingen bij, waardoor we net als de afgelopen twee jaar rond de 100
leerlingen eindigen. Een mooi stabiel aantal.
Ondanks de gekke en onzekere tijd wensen wij alle lezers van de Dorpskrant een hele fijne zomer!
Team Daltonbasisschool Fredericus

25

26

Alles is altijd weer anders
Dat het, tijdens dit Corona tijdperk, telkens weer anders wordt kwam ik weer eens tegen.
De mensen liepen vrolijk door de straat omdat we, zonder afspraak, plotseling de winkels weer in
mochten!
Ik genoot van de kleurrijke aanblik, en het gezellige gedoe.
Voor de Hema in Wolvega stonden twee vrouwen te kletsen.
De een stond voor de deur en de ander, over haar fiets gebogen, op de straat.
Omdat ik met mijn rollator tussen de dames door moest om de winkel in te kunnen, zei ik “Dames,
mag ik er even tussendoor?" en voegde daar, met een lach, aan toe "Wat is het toch fijn dat de
winkels weer open zijn!".
Enigszins verstoord, omdat ik hun gesprek doorkruiste, reageerde één van de dames.
Mij aankijkend zei ze, met zo’n kommer-en-kwel-stem “Ja, maar morgen moeten ze vast weer
dicht!”.
Van dat eeuwige “Ja maar” werd ik zo pissig dat ik mijn rollator tussen de vrouwen zette, er op
ging zitten en zei: “Dames, het is Hier en nu! Hier en nu en dat wil ik even tegen jullie zeggen!”.
Naar hun commentaar heb ik niet meer geluisterd, ik stapte de Hema in, om alsnog te gaan
genieten van alle vrolijke bedrijvigheid die deze dag met zich meebracht.
Met een klein binnenpretje vroeg ik me af of de 'dames' enig idee zouden hebben wat ik ze met
het “Hier en nu” had willen zeggen.
Loeklouise Looman.
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Peutergroep Steggerda
Bij ons staat de zorg en de ontwikkeling van het kind voorop. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen het fijn hebben op de peutergroep. Kinderen krijgt ruimte om te spelen en zich op zijn
eigen niveau te ontwikkelen. Wij stimuleren kinderen om samen te werken en besteden
doelgericht aandacht aan het leren van sociale vaardigheden.
Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en ontdekt en leert hoe de wereld in elkaar zit door
ervaringen op te doen. Wij vinden het belangrijk om daarbij aan te sluiten en steeds nieuwe
thema’s aan te bieden.
De afgelopen periode hebben wij gewerkt rondom het thema dinosaurussen. Dieren van heel lang
geleden. Er is zelfs een baby dinosaurus geboren.

Ook corona is nog steeds aanwezig. Zo werd beer KIKI getest op corona. Werd ze positief getest?
Moest ze in quarantaine of zelfs isolatie? Nee, gelukkig werd KIKI negatief getest en kon ze
gewoon met ons blijven spelen.

Door ons zelf steeds te verrijken, kunnen wij gericht kijken naar wat een kind al kan en vervolgens
het kind individueel uit te dagen om ontwikkelstappen te zetten.
Nieuwsgierig geworden? Wandel gerust eens binnen. Kent u nog kinderen die bijna twee worden
of ouder zijn en met onze peuters willen spelen? Verwijs ze dan door naar de website
www.fredericus.nl. Daar staat alle informatie op over onze peutergroep.
Met vriendelijke groet,
Elly Mars
Gerrietta van Wijnen
Peutergroep Steggerda.
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Klaeternieuws
Tijdens de Koningsspelen hebben we een super sportdag gehad met nog een speciale lunch voor
de kinderen van groep 3 en 4. ’s Ochtends eerst hebben we op het korfbalveld met de hele school
gesport. Het weer werkte in ons voordeel en we hebben echt genoten van een schitterende
ochtend.
Een ochtend volop spel- en sportactiviteiten zoals,
speerwerpen, estafette, korfschieten, balwerpen,
hindernisbaan, boogschieten…teveel om op te noemen!
En als kers op de taart had de OV gezorgd dat er een
prachtig springkussen stond waarop de kinderen heerlijk
konden springen.
Ja zelfs een opa uit het dorp heeft er samen met zijn
kleinzoon volop van genoten!
Na hun lunch zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 in auto’s
vertrokken naar Pieterpoot. Hier zijn ze de hele middag aan
het disc golfen geweest. Bij disc golfen is het de bedoeling
dat je je disc zo goed mogelijk richting “doel “ gooit, om er
uiteindelijk voor te zorgen dat hij daadwerkelijk in het doel beland. Hierbij leg je een prachtig
parcours af door de natuur.
De kinderen vonden het geweldig om dit te doen en hebben vaak gelachen als er weer een disc in
de bomen terecht kwam.
Ja en dan nog die heel speciale lunch van groep 3 en 4, een echte Hap- en- Stap lunch werd het.
Hierbij zijn we op verschillende locaties in het dorp iets gaan eten of drinken. Een 6 -tal ouderen in
De Hoeve waren bereid hiervoor hun tuin open te stellen.
Van een heerlijk broodje knackworst, door naar een spiesje met fruit en poffertjes. Daarna
vervolgden we onze route richting Oude Jokweg waar een heerlijk klein quiche werd opgediend.
En toen gingen we richting Klaeterlaene en kregen de kinderen meloen en drinken.
Daarna nog een wrap op de volgende locatie en tot slot bij het laatste adres nog een heerlijke
krentenbol met kaas.
Dik 2 uur gelopen en geluncht en wat een geweldige ervaring!! De kinderen hebben volop genoten
en ook onze gastvrouwen en -heren vonden het fantastisch.

Groeten Annigje
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Een huis kopen of verkopen?
Voor een succesvolle begeleiding staan wij 6 dagen per week voor u klaar!
Kijk voor meer informatie en ons aanbod op www.woudenhof.nl

De Woudenhof Makelaars & Rentmeesters
Hoofdstraat Oost 51 – Wolvega
Kortestreek 33 – Lemmer
e. info@woudenhof.nl

0561-691717
0514-563175
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Stukjes van leerlingen van de Klaeter
Verjaardag juf Ina
Ze kwam aan met auto. Daarna ging ze met een rollator om pionnen heen. Toen gingen we naar
binnen en voor haar zingen. Toen gaven we haar kadootjes en daarna kregen we taart. Er stond
ook een grote pop buiten, met een mooi spandoek!
Maria

Meivakantie
Ik heb in de vakantie met mijn vader geoefend met voetbal. Daarna heb ik nog met vrienden
gespeeld. Toen heb ik ook nog met mijn puppy gespeeld met een balletje. Ook ben ik nog naar de
winkel geweest, toen heb ik cola 2x, chips 1x, ijsjes 1x, en broodje 1x gekocht.
Adham
Groep 4 De Meivakantie
Ik heb bij opa en oma gelogeerd. Ik ben nog met een zipline naar beneden gegaan. Ik heb mijn
broer geklierd en wezen gamen. Verder weet ik het niet meer.
Marciano

Hoi, ik ben Levey. Ik was op vakantie. Mijn neef kwam. Ik heb gegamed.
Levey

Groep 8 Koningsspelen
We gingen ongeveer kwart voor 9 naar het korfbalveld. We hadden de groepjes al verdeeld op
school, dus we begonnen met de spelletjes. De spelletjes waren: 60 meter sprint, hordelopen,
verspringen, vergooien, korfschieten, hordelopen, boogschieten en estafette memorie. Ik had met
verspringen 3,80 meter gesprongen en de rest weet ik niet meer. ’s Middags hebben we Discgolf
gespeeld in de Blesse. Dat is golf, met een harde soort van frisbee.
Ricardo.
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Hallo Dorpsgenoten,
We zitten nog steeds in de Corona tijd, helaas, maar gelukkig zien we licht aan het einde van de
tunnel. De RIVM heeft bepaalde eisen gesteld aan de invulling van de BHV en EHBO lessen. Daar
moeten we dus allemaal aan houden. Op het werk, maar ook thuis. Als instructeur heb ik alle
aanpassing voor elkaar en mag en kan ik de lessen weer verzorgen.
In ons dorp hebben we een enorme groei van kleine kinderen en de vraag naar Eerste Hulp Aan
Kinderen neemt ook erg toe. Als je zelf kleine kinderen of kleinkinderen hebt, zou je kunnen
nadenken over het volgen van deze lessen. Want je moet er niet aan denken, als er wat gebeurt
…
Vraagjes:

Wat moet je doen als een kindje zich verslikt of verbrand?
Kleine ongelukjes zitten in een klein hoekje. Maar wat is de juiste
oplossing. Gooi je bij brand in de pan, de pan de tuin in? Of ga je deze brand
op een verantwoorde wijze blussen?
Wat zijn de gevaren, als je het niet op de juiste wijze doet?
Wat moet je bij een Beroerte, Hartinfarct, Allergie of Epilepsie? Wat
zijn de symptomen van deze levensbedreigende situaties?

Naast alle persoonlijke dingen zijn alle ondernemers in ons dorp, verplicht om aan de ARBOwetgeving te voldoen. De Arbowetgeving verplicht elke werkgever tot het organiseren van BHV.
Het vastleggen van de risico’s en maatregelen gebeurt in een RI&E, BHV - plan en
ontruimingsplan. Ik kan voor uw onderneming de BHV organisatie opzetten en het maken van
deze plannen tot een goed resultaat brengen én onderhouden.
Neem dus contact op met mij, via www.rkdeboer.nl of tel. 06 – 5535 6635 voor een gesprek
op maat. Ik zorg ervoor dat je gecertificeerd wordt en blijft. Ik zorg tevens, met veel kennis
en enthousiasme, dat de opgedane kennis paraat blijft.
Dus reageer! Het geeft U een
fijn en veilig gevoel!

R.K. de Boer Training en Instructie
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“HELPT U OP WEG”.
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Het wordt weer warmer weer !
Wist je dat buren in de zomer over het algemeen meer overlast van elkaar ervaren? Naarmate het
weer warmer wordt en men meer buiten leeft, neemt het aantal aanvragen voor Buurtbemiddeling
toe. Het gaat hierbij om tuinproblemen, zoals ergernissen over achterstallig onderhoud of
overhangende takken. Of om geluidsoverlast, zoals te hard de radio buiten aan, luidruchtige
gesprekken die tot laat in de avond duren of schreeuwende kinderen. En vergeet niet de ergernis
over barbecuerook die de slaapkamer binnenwaait of de schone was verpest.
Bedenk dat overlast altijd subjectief is: als je een goede relatie hebt met je buren, ervaar je minder
snel overlast dan wanneer de relatie niet goed is. (Je denkt bijvoorbeeld: “wat fijn dat die kinderen
zo’n lol hebben op de trampoline” in plaats van “moeten die van hiernaast nou weer zo’n herrie
maken!”). Ook worden ergernissen te vaak veroorzaakt, doordat we ervan uit gaan dat hoe wij
tegen de wereld aan kijken, normaal is of omdat we ervan overtuigd zijn dat de ander heus wel
snapt dat wij hier last van hebben en de conclusie trekken dat ze het dus expres doen.
Ook lezen we vaker in de krant over ruzies en geweld, waardoor we mogelijk minder snel op de
buren af durven stappen uit angst voor ruzie.
Vanuit Buurtbemiddeling hebben we intussen veel ervaring met burenoverlast en zouden we
iedereen willen adviseren: wacht niet te lang met ergernissen, maar maak het bespreekbaar. Niet
op het moment dat je heel erg boos bent, maar bijvoorbeeld een dagje later. Geef aan wat je
vervelend vindt en waarom (bijvoorbeeld: “ik heb er last van dat jullie tot 2 uur ’s nachts op het
terras zitten, omdat ik niet kan slapen van het lawaai en ik om 6 uur op moet staan”), en doe een
duidelijk verzoek aan de ander (“Kunnen we afspreken dat jullie vanaf 23.00 naar binnen gaan of
zachter praten?”)
Vind je het spannend, wil je het met iemand voorbespreken en advies of wil je hulp bij dit gesprek?
Neem dan contact op met Buurtbemiddeling: 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20 of via
buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
Buurtbemiddeling is gratis, werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt of kunt.
Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een
oplossing te vinden.
Kijk voor voorbeelden en tips op www.problemenmetjeburen.nl en voor een advies op maat op
www.overlastadvies.nl
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www.schildersbedrijfhenkwierda.nl
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KANTOOR - FLEXPLEK - ONGESTOORD WERKEN IN STEGGERDA
Huurprijs
Servicekosten
Oppervlakte
Beschikbaar

€ 180 per maand
geen
25 m2
per direct

Kantoorruimte huren in Steggerda? Dat kan in de voormalige lagere school aan de Hendrik
Deddenstraat en Cornelis Westerveldstraat.
Je hebt de beschikking over:
 een afsluitbare ruimte
 gas/water/licht
 internet
Kunt gebruik maken van:
 keuken
 toilet
Er is gratis parkeerruimte beschikbaar.
In overleg is het ook mogelijk om dagdelen te huren.
Inrichting in overleg.
Voor informatie kunt u contact opnemen met SOS (Stichting Onderdak Steggerda)
Harry Mars - 06 27414391
Thijs Waldus - 0561-441189
of via e-mail: stichtingonderdaksteggerda@gmail.com
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Persbericht
Jongerenproject Young Leaders wint Rotary Stimuleringsprijs 2021
Het jongerenproject Young Leaders van stichting Scala-Welzijn is zaterdag 29 mei winnaar
geworden van de Rotary Stimuleringsprijs 2021 van het noordelijk district Friesland, Groningen,
Drenthe en Overijssel/Flevoland. Jongeren leren bij Young Leaders op een leuke manier
kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het
organiseren van een activiteit voor bewoners van het verpleeghuis of door mee te lopen met een
volwassene in een beroep naar keuze. Young Leaders laat met het winnen van de districtsprijs 34
andere ambitieuze jeugdprojecten achter zich. Het prijzengeld van € 5000,- zal ten goede komen
aan het organiseren van veel nieuwe activiteiten.
Van 1 januari tot 1 april 2021 konden jongerenprojecten zich met een promotiefilmpje aanmelden
op de website www.rotarystimuleringsprijs.nl. De verkiezing was opgesplitst in een eerste en
tweede ronde. In de eerste verkiezingsronde hebben de lokale Rotary- en Rotaractclubs op een
regiowinnaar gestemd. De prijs voor iedere regiowinnaar is € 2.500, -. In de tweede
verkiezingsronde heeft de vakjury de ranking van de 4 regiowinnaars bepaald en krijgt de
districtswinnaar een verdubbeling van het prijzengeld.
Naast het jongerenproject ‘Young Leaders’ zijn de projecten ‘Ieder kind een zwemdiploma’ van
stichting Leergeld, ‘Kindervakantieweken Noord-Nederland’ van Humanitas en ‘URBN village’ van
jongerenorganisatie URBN village tot regiowinnaar gekozen.
Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor de Rotary- en Rotaractclubs. Erbij horen, jezelf
mogen zijn, je talenten en persoonlijk leiderschap ontwikkelen staan daarbij centraal. Om
jongerenprojecten te stimuleren is in het noordelijk district de jaarlijkse Rotary Stimuleringsprijs in
2016 gestart. Om mee te mogen doen moet het project aan 4 criteria voldoen: het project
stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van jongeren van 0-27 jaar, er doen vrijwilligers mee in het
project, het project heeft maatschappelijk impact en er is sprake van realistische uitvoerbaarheid.
Het kan daarbij gaan om een lokaal, landelijk of internationaal project. Zowel nieuwe als
bestaande projecten mogen meedoen met de verkiezing.
Van elkaar leren, samenwerken en elkaar verder helpen is wat de jongeren en de leden van de
Rotary- en Rotaractclubs graag willen. Daarom blijven alle 35 projecten met de filmpjes een jaar
lang zichtbaar op de website van de Rotary Stimuleringsprijs. In deze Coronatijd staan jongeren
extra onder druk. Tijdens de verkiezing is duidelijk geworden dat er ook in deze moeilijke tijd veel
initiatieven zijn om jongeren te ondersteunen en te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling.
Daarbij kunnen de ruim 70 lokale Rotary- en Rotaractclubs in het noordelijk district met hun 2000
aangesloten leden die deskundig zijn op veel verschillende beroepsterreinen en uitgebreide
netwerken hebben, een platform bieden om bij te dragen in de ontwikkeling van jongeren.
Rotary is voor alle leeftijden en ook jongeren kunnen lid worden van Rotary. Voor scholieren van
12 tot en met 18 jaar zijn er de Interactclubs die ernaar streven een zinvolle bijdrage aan de
maatschappij te leveren, naast het leren besturen en samenwerken. Dit vooral vanuit vriendschap
en binnen een schoolverband. Rotaractclubs zijn enthousiaste serviceclubs van jong professionals
zowel werkenden als studenten.
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Jongerenproject Young Leaders wint Rotary Stimuleringsprijs 2021
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Uitslag Paaspuzzelloop
± 40 personen hebben met de paaspuzzelloop meegedaan er zijn 18 antwoord formulieren
ingeleverd en er zijn 3 prijsjes geloot uit de personen met de juiste antwoorden.
De volgende lopers hebben een prijs gekregen:
1e pr.

vogelhokje voor een Koolmees , Dick en Ninette Jager.

2e pr.

vogelhokje voor een Pimpelmees, Roelof Visser.

3e pr.

vogelhokje voor Bonte vliegenvanger , Marian Bosma.

De kinderen die het formulier in hebben geleverd met het juiste aantal haasjes, kregen een
knuffelhaasje.
Kay en Yvi van Dijk en Lotte en Emma De Vries.
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Haostige spoed.
Jannes was een oolde vri’jgezel. Dat hi’j nog nooit an ‘t wief kommen was, was zien eigen schuld, mar zien
mem hadde d‘r ok veur een groot pat schuld mit an. Doe hi’j nog een jongkerel was daanste hi’j algedurig
naor de piepen van zien mem.
Zi’j dreug et hatte nog al hoge, gien maegien was goed genoeg veur heur ienigste zeune. Hi’j mos een
maegd zuken van rieke komof, en butendat hadde mem et liefst dat Jannes mit een kreers vrommesien
thuus kwam. Ja.., mem hadde hiel wat noten op ‘e zang, ze wus wel hoe as ze et hebben wol. Mar veur
Jannes was ‘t een hiele poepetoer om an mem heur weensken te voldoen. Et was netuurlik niet zo slim van
zeunlief om naor mem te luusteren. Liekewel kwam hi’j daor pas aachter, doe et al vusen te laete was.
Zodoende was Jannes de hieltied nog vri’jgezel.
Wiels hi’j in jaoren al aorig naor de vuuftig leup, kreeg hi’j op een goeie dag toch nog wat gescharrel mit
een kruderig vrommesien uut de stad. Hoe hi’j et klaorspeuld het blift een vraoge, mar et was ok nog iene
die riekelik goed in de sloppe was zat.
Een lot uut de lotteri’je, docht zien mem. Ze was aorig mit heur anstaonde schoondochter inneumen.
Overal kraomde ze rond dat Jannes kunde hadde an een alderaorigst vrommes. Ok al was ze nog niet in
de kunde kommen mit heur, ze dee et veurkommen as hadde ze al jaoren kennis an et meenske.
Alle kunde van Jannes, ja alderdeegst de hiele buurt leefde mit. Iederiene was netuurlik ni’jschierig hoe
lang as disse liefde duren zol, krekkengeliek as in een spannende roman.
Vri’jdagaovens zaggen ze him, votdaolik as hi’j van ‘t wark thuus was, netties in de pronk richting stesjon
gaon, om mit de trein naor zien ni’je anweenst te reizen.
Jannes zien waore aord kwam in die daegen ok an ’t locht. Et dee blieken dat hi’j vule van zien mem
hadde, omreden hi’j tegenover zien kunde ommeraek opsnieden kon over et rieke vrommes waor as hi‘j
gedoente mit hadde.
Doe, op een vrijdagmiddag, kwam Jannes wat laete thuus van zien wark. Hi’j goesde mit twie treden
toegelieke de trappe op naor boven, om him te doesen. Rejaol dee hi’j wat riekelik sjampoo in zien haor,
en een hottien laeter was hi’j schone. Steilverliefd sprong hi’j op zien staolen ros, en gong onderwegens
naor et stesjon.
Doe Jannes in de stad weer uut de trein stapte, regende et piepestaelen. Hi’j draefde deur de regen naor
zien geliefde, en belde bi’j heur an. Doe et vrommesien de deure eupendee, zag Jannes heur hiele gezicht
betrekken. Heur mond gong wiedewaegen eupen en klapte ok votdaolik weer dichte. Doe ze heur spraoke
terogge hadde, begon ze him et leksum te lezen: ‘Hoe durf ie je hier zo te vertonen, zo kom ie d’r bi’j mi’j
niet in! Oonze liefde is uut! Gao mar rap weer naor je lieve mem, ie hoeven hier niet weer te kommen!
Veraldereerd ston Jannes in de stromende regen op de stoepe naor de dichte deure te kieken, die et
vrommes him liek veur de neuze in ‘t slot smeten hadde.
Hielendal van ’t centrum streek Jannes mit de haand deur zien haor. Wat was dat? Hi’j keek es naor zien
haand, die wit was van ’t schoem. ‘Oh heden…, wat dom van me,’ kreunde Jannes. ‘Daor heb ik hielendal
vergeten mien haor nao ‘t wassen weer uut te spulen. Deur de regen is et opni’j weer schoemen gaon,’
drong et tot him deur.
Mit de stat tussen de bienen is hi’j weer mit de trein op huus an gaon. Weer thuus kommen zag hi’j in de
spiegel dat zien hiele haorbos iene bonke schoem was.
‘Gien wonder dat de ere reizigers in de trein zoe’n stille wille hadden,’ zee hi’j tegen zien spiegelbeeld.
‘Dat hej’ d’r van Jannes, haostige spoed is zelden goed,’ zet hi’j himzels te plak.
Zien mem hadde d’r nog wel et meerste last van, naor et scheen. Ze gong tegen Jannes te keer, et leek wel
as zol de wereld opholen om zien as te dri’jen. Jannes wodde d’r niet waarm of koold meer van, hi’j was
deur de jaoren henne wel deur de wolle varfd.
Zien kunde is et rechte d’r nooit van geweer wodden. Aovens, in de harbarge bi’j een borreltien, perbeerde
ien of ere wel es een vissien uut te gooien bi’j Jannes. Mit de bedoeling om an de weet te kommen waorom
as de verkering uutraekt was. Mar Jannes leut him niet uut de tente lokken, en zo bleef et hiele dorp in ‘t
ongewisse.
Jannes maekte him d’r mit een grappien of en antwoordde steevaaste: ‘Haostige spoed is zelden goed.’
Sjoukje Oosterloo.
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Uw vereniging voor een betaalbare en naar wens verzorgde uitvaart, maar ook voor niet leden
kunnen wij de uitvaart verzorgen.
Een sterfgeval is op zich al triest genoeg en mag geen bron van winstbejag worden, vinden wij.
Veel mensen zijn lid van onze vereniging met actieve vrijwilligers achter de schermen.
Wij werken zonder winstoogmerk.
De contributie wordt bewust zo laag mogelijk gehouden, kinderen van gezins- leden zijn zelfs
gratis lid tot 18 jaar. (mits aangemeld en beide ouders lid zijn)
En de verenigingsvergoeding wordt in overleg met de leden elk jaar vastgesteld.
Voor meer informatie zie de website www.steggerda.info, maar u kunt ook contact opnemen
met het secretariaat.
H. Elsinga tel. 0561-475966
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Beste dorpsgenoten,
Sinds september 2020 wordt het oud papier opgehaald door Omrin. Deze chauffeurs zijn (nog)
niet helemaal ingesteld op de routes, zoals we gewend waren. Ook is er elke maand vaak een
andere chauffeur. We vragen de vereniging die moet helpen zoveel mogelijk te overleggen met de
chauffeur ‘waar overal papier opgehaald moet worden’. Ook zijn er een aantal vaste ophaalpunten.
Met Omrin kan alleen op de avond worden gereden. Dat betekent in de wintermaanden dat het
donker is. De chauffeur en hulpen die achterop staan zien soms niet alle papier staan. Ook omdat
het aan twee kanten van de weg staat.
Graag willen wij u vragen om het papier aan de evenkant (containerkant) van de weg neer te
zetten. Duidelijk zichtbaar. En in het belang van veiligheid.
We rekenen op jullie medewerking, zodat het papier ’s avonds vlot kan worden opgehaald.

Ninette Jager
Dorpsbelang Steggerda

Oud papierrooster 2021
Maandag 21 juni 2021

18.00 uur

Maandag 19 juli 2021

18.00 uur

Maandag 16 augustus 2021

18.00 uur

Maandag 13 september 2021

18.00 uur

Maandag 11 oktober 2021

18.00 uur

Maandag 8 november 2021

18.00 uur

Maandag 6 december 2021

18.00 uur
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Kringloopwinkel “De Veurdele”
Prachtig assortiment. In feite voor elk wat wils!!!
Hebt u bruikbare spullen over?
Bel ons en wij halen het in overleg met u op .
Open dinsdag t/m. vrijdag 09.30 – 16.30 uur.
Zaterdag 9.30 – 16.30 uur.

Hellingstraat 2A in Noordwolde
Telefoon: 0561 – 431950
E-mail: kringloopdeveurdele@gmail.com

Vrijwilligers gevraagd!!!
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Juni 2021
Zin om te fietsen?
Oudere testfietsers gezocht voor 9 nieuwe routes
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met
weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke programma
Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk veilig te laten doorfietsen:
fietsen tot je 100ste. Vorig jaar werden er al 23 van deze routes gemaakt, nu zijn er 9 nieuwe.
De Fietsersbond zoekt oudere fietsers die de route willen fietsen en hun mening willen geven over
de route.
De 9 nieuwe:
 Drogeham 30 km of 17 km
 Gerkesklooster 30 km of 21 km
 Feanwâlden 25 km
 Oentsjerk Wyns 17 km
 Gorredijk 30 km
 Appelscha 22km
 Warns 25 km
 Ameland 18 km
 Vlieland 13,5
Wilt u een van de routes testen stuur dan een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl.
Vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt de route en daarbij een
link naar een beoordelingsformulier over de route.
Doortraproutes worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROF)
en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.

Noot voor de pers: wilt u meer weten over dit persbericht, bel Karin Broer 06 -232 13146 of Jetty de
Vries 06-52 102 331
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Beste mensen/ Beste meensken
Namens het bestuur van Dorpsbelang Steggerda heten wij u van harte welkom als nieuwe
bewoner(s) van het mooie dorp Steggerda.
Naemens et bestuur van Dorpsbelang hieten we jim van harte welkom as ni’jje bewoners van
Steggerde.
We begroeten u in twee talen, want we spreken in ons dorp ook Stellingwerfs. Dit is een
Nedersaksische streektaal. Hoewel Steggerda topografisch in Friesland ligt is het taalkundig meer
verwant aan Drenthe en Overijssel. De taalgrens ligt bij de rivier de Kuunder/Tjonger, net onder
Heerenveen. In Olbeberkoop(Berkoop) bevindt zich het taalinstituut de Stellingwarver
Schrieversronte, dat ook taalcursussen verzorgt.
Steggerda is met ongeveer 1000 inwoners, een van de grootste dorpen in de
gemeente Weststellingwerf. Steggerda is een lintdorp met twee kernen. Komend uit westelijke
richting(De Blesse) komen we eerst bij Steggerda Kerk. Hier staat de Rooms Katholieke Sint
Fredericuskerk. Een locatie van de Petrus en Paulusparochie. Steggerda (petrusenpaulusparochie.nl) De katholieke gemeenschap in deze buurt bestond al in 1580. Op de
Overburen bevindt zich nog een kerkhof dat hoorde bij de eerste kerk die daar stond. In 1921
werd de kerk verplaatst naar de Pepergaweg. Ook is er een Katholieke Daltonbasisschool; de
Fredericusschool https://www.fredericus.nl/
Als we verder gaan in oostelijke richting komen we bij Steggerda Vaart. Hier stond vroeger de
coöperatieve zuivelfabriek. Deze is in de zomer van 2010 gesloopt. Aan de rand van het voormalig
fabrieksterrein staat het stoommuseum, een op schaal gemaakte replica van de fabriek.
Het stoommuseum is geopend op zondagmiddag in de maanden: juli, augustus en september.
Achter het museum bevinden zich het sportveld, tennisbanen en de ijsbaan.
Steggerda bevindt zich op de rand van het stuwwallenlandschap, dat gevormd is in de ijstijden.
Op de hoek Steggerdaweg en Mulderstraat staat een zwerfkei op een sokkel, deze is 200.000 jaar
geleden tijdens de derde ijstijd aangevoerd vanuit Scandinavië.
In deze kern vindt u in de voormalige basisscholen het Multisteck, waar o.a. kinderopvang,
boekenstek, dorpsarchief en fysiotherapie zijn gevestigd.
Gaan we verder oostelijk dan staat er aan de linkerkant, aan de Kosterweg, de PKN kerk van de
gemeente Lindestreek. Deze gemeente heeft nog een kerk in Noordwolde. Protestantse
Gemeente Lindestreek (protestantsekerk.net)
Faciliteiten:
Scholen ,winkels, rijdende melkboer, ze zijn helaas allemaal verdwenen uit ons dorp. In
Noordwolde en Wolvega kunt u terecht voor boodschappen. Op woensdagmorgen is er markt in
Wolvega en op vrijdagmiddag in Noordwolde. In Noordwolde bevindt zich een
gezondheidscentrum. Ziekenhuizen zijn er o.a. in Heerenveen en Meppel.
Langs de Pepergaweg en de Steggerdaweg zijn een aantal bushaltes. Er zijn buslijnen van
Heerenveen naar Noordwolde en v.v.
Steggerda heeft 3 AED’s, respectievelijk bij de RK kerk, bij verenigingsgebouw Het
Anker(Kosterweg) en bij de sportvelden aan de Vaartweg. Om de AED te kunnen gebruiken moet
je de postcode ( 8395) van Steggerda gebruiken.

54

Sport en cultuur
Er zijn heel wat verenigingen en activiteiten in ons dorp. Hier een greep uit ons sport en
verenigingsleven.
Korfbal K.V Forward
Volleybalvereniging: Steggerda
Tennisvereniging: Slag 87
Pilates georganiseerd door fysiotherapie Noordwolde
Bootcamp: gegeven door Erwin van Luik
Biljartvereniging de Dorpskeu
IJsclub Vooruitgang
Muziekvereniging Crescendo Steggerda
Koor Idem Dito
Zijactief vrouwennetwerk
55 +soos,
Uitvaartverenging de Laatste Eer
Carnavalsvereniging de Bûtenbieners
Dagbesteding Jolijt
Energiecoöperatie: de Toekomst
Dorpsbelang spant zich in om de belangen van de bewoners van Steggerda te behartigen bij
overheid en andere instanties. We proberen om de inwoners zo goed mogelijk te informeren over
wat we doen en wat er speelt in onze regio en in ons dorp. We doen dit via de dorpskrant, een
website en Facebook. We ontplooien ook jaarlijks een aantal activiteiten om het dorpsleven te
veraangenamen. Zo is er in maart de dorpsquiz en houden we in het voorjaar een bloemenactie.
Onder onze verantwoordelijkheid vallen:
 DAS; DorpsArchief Steggerda


Boekenstek, in het Multisteck: gratis uitlenen van boeken



Bloemencommissie april/mei geraniumactie opbrengst is ten behoeve van de AED en van
“fleurige ideeën”.



Feestcommissie Dorpsfeest. Het dorpsfeest vindt plaats in het derde weekend van juni.



SOS; Stichting Onderdak Steggerda (schoolgebouw waarin Multisteck is))

Dorpsbelang coördineert het ophalen van oudpapier ten behoeve van de verenigingen.
De ophaal data staan in de dorpskrant en op de website en Facebook.
Bij Steggerda kerk wordt het ophalen van papier verzorgd door de Fredericusschool.
We hopen dat u ook lid wilt worden van Dorpsbelang. De contributie bedrag jaarlijks €12.50.
U ontvangt dan 4 x per jaar de dorpskrant en steunt ons werk voor het dorp.
Voor informatie kunt u terecht op de website, www.steggerda.info
Wilt u op de hoogte blijven meldt u dan via de website aan voor onze nieuwsbrief.
Wij vertrouwen erop dat u met veel plezier in Steggerda zult wonen.

Met vriendelijke groet, Dorpsbelang Steggerda
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Belangrijk om te weten
 In Steggerda hangen 3 openbare AED apparaten
-

Bij de ingang van de Katholieke Kerk

-

Bij sportaccommodatie Steckarde.

-

Bij gebouw het Anker van de
protestantse kerk hangt ook een AED voor openbaar gebruik.
Deze zijn beveiligd met een code en dat is postcode van Steggerda: 8395

 Graag verhuizingen, nieuwe leden of opzeggingen door geven aan het dorpsbelang.
dorpsbelangsteggerda@gmail.com
 Kopij voor de volgende krant graag mailen in Arial 12 naar
dorpskrantsteggerda@gmail.com voor 1 september 2021. Graag op tijd inleveren en even
een berichtje als er geen kopij is.

Beste inwoners van Steggerda,
Ook dit jaar geen Steggerdafeest. Het is jammer. Maar zoals de ontwikkelingen nu zijn gaat het de
goede kant weer op voor grotere evenementen.
Toch willen we het feestweekend niet helemaal geruisloos voorbij laten gaan. We hebben daarom
voor zondag de 19e juni een aantal activiteiten klaar gemaakt.
 Auto oriënteringsrit


Fietstochten (15 km, 30, km en 50 km)



Wandeltocht ± 5 km

Start van deze activiteiten is tussen 13.00 – 14.00 uur op de ijsbaan. Houd u wel de coronaregels
in acht? Deelname is € 3.50 per persoon u krijgt dan wat lekkers mee voor onderweg. Een ieder
kan zelf op pad met één van de activiteiten. Helaas kunnen we als afsluiting van de activiteiten niet
samen komen om gezellig na te kletsen/borrelen. Hiermee zullen we toch echt toch volgend jaar
moeten wachten.
Als Feestcommissie zijn we nog aan het kijken of we nog iets gezelligs in sptember zouden
kunnen organiseren. Dit zijn we nog aan het uitwerken.
Verder zouden we het leuk vinden als iedereen de vlag uit zou hangen tijdens het feestweekend.
Vriendelijke groet,
Feestcommissie Steggerda
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De Spierspecialist:
Jethro van Leeuwen
Marleen Jellesma
Rianne Sloot
Simone Zijlstra
Janneke Jellesma
Mulderstraat 5
8395 PZ Steggerda
Telefoon: 0561-441074
info@despierspecialist.nl
www.despierspecialist.nl
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