Stoommuseum aan de Vaartweg in Steggerda
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Beste Dorpsgenoten,
En zo ben je alweer bezig met het voorwoord voor de laatste dorpskrant. We hebben een
bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin onze veerkracht op de proef is gesteld. Want ook dit
jaar hield de corona ons deels in de greep. Omdat we al langer in deze situatie zitten, heeft
iedereen meer zijn werkwijze gevonden om met de beperkingen om te gaan. Overleggen worden
makkelijker digitaal gedaan, je houdt er bij activiteiten al rekening mee dat het mogelijk verzet kan
worden. Maar de meeste mensen zijn zich ook meer op het eigen gezin en de eigen kring gaan
richten. Even geen grote tentfeesten en volle huizen met verjaardagen maar in kleine groepjes en
dan ook even echt aandacht voor elkaar. Alles heeft zijn charme.
Dat brengt mij ook bij het volgende punt, vooral nu de donkere dagen voor kerst zijn aangebroken.
Aandacht voor mensen in je naaste omgeving, saamhorigheid.
Het gezegde is niet voor niks beter een goede buur dan een verre vriend.
Let ook aankomende tijd goed op elkaar, doe even boodschappen voor iemand in quarantaine,
maak (op afstand) een praatje met je buren. Vergeet ook niet om hulp te vragen, een ander kan je
alleen helpen als je er ook om vraagt.
Houdt ook oog voor je omgeving, we krijgen weer meldingen van overlast van hondenpoep,
vuurwerk en vernielingen. Niks zo vervelend als thuiskomen met je kinderwagen en een
hondenpoepspoor in je huis hebben, mooie bloembakken in de tuin hebben en deze over de straat
weer terugvinden. Dit is niet nodig laten we met elkaar ons dorp mooi en schoon houden.
Het einde van het jaar maakt ook dat je terugkijkt op het afgelopen jaar en dat je plannen maakt
voor het nieuwe jaar.
Wij als Dorpsbelang zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest in het Multisteck tijdens de
jaarvergadering was daar ook al veel van te zien. Daarna is er ook weer hard gewerkt en het
eindpunt komt in zicht.
Dan kunnen we ook weer het boekenstek inrichten en we hebben ook al leuke activiteiten bedacht
om te kunnen organiseren ,zodra de maatregelen weer versoepeld worden gaan we los in het
Multisteck.
Ook zijn we met veel papierzaken bezig, zoals de nieuwe statuten, verderop in de dorpskrant, en
reglementen met werkgroepen.
Zoals we op de jaarvergadering ook verteld hebben gaan we aan de slag met Bloeizone
Steggerda, wat hebben wij in ons dorp nog nodig om nog fijner in Steggerda te wonen?
Mooie plannen voor volgend jaar, waar we met elkaar mee aan de slag gaan.
Wij hopen u te zien op de activiteiten van ons in 2022.
Maar eerst genieten we van de feestdagen, gezellige momenten met elkaar.
Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2022
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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Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Steggerda 7 oktober 2021
Afwezig met kennisgeving: Wouter Bootsma, wethouder Jack Jongebloed, dorpencoördinator
Klaas Hallema, fam. De Man, fam. Wielinga, Inge Joldersma, Ton Mulder (Blijf Stellingwerfs)
1. Notulen/mededelingen
Welkom door Karin bij deze jaarvergadering. Fijn om fysiek weer te kunnen vergaderen. Welkom
in het MFC; er is hard gewerkt door de vrijwilligers! Nu kunnen er activiteiten worden
georganiseerd en ook het boekenstek komt terug.
Aanvulling op de agenda is het inlassen van een pauze.
Notulen van de vorige jaarvergadering (2019) worden goedgekeurd.
2. Mededelingen/Ingekomen stukken
- Er zijn nieuwe dorpsvlaggen besteld door Joachim Westenbroek.
- Anton Mulder: er is een vrijwilligersmarkt op 13 november a.s. in het gemeentehuis
- DB is bezig om statuten ‘up to date’ te maken zodat ze voldoen aan de nieuwe wet WAB. De
statuten nieuwe versie komen in de dorpskrant, ter inzage in MFC en op website. Een ieder kan
dan input geven en hopende de statuten in de jaarvergadering van maart 2022 vast te stellen.
- Telefoonmast.
Stand van zaken: er is op dit moment geen contact meer met het bedrijf dat voor Vodafone de
gesprekken voert. Er is contact met de gemeente geweest en daar was ook geen meer informatie
bekend. Er zijn meerdere locaties die mogelijk geschikt zijn, onbekend is wat de andere opties zijn.
Vanuit de direct omgeving/naaste buren sportveld is er commentaar op de communicatie, die is te
summier. Karin zegt toe dit bij een volgende keer anders te communiceren. Maar als dorpsbelang
vooraf had geweten dat het proces zolang stil zou komen te liggen, waren er ook andere keuzes
gemaakt voor het communiceren. Het eerste gedeelte van het contact ging heel voorspoedig en
vlot, daarna is het helemaal stil komen te liggen wat voor onrust in de buurt heeft gezorgd, omdat
er geen duidelijkheid is/kwam.
Volgens Tom Jansen is het bereik wel goed, ook de hulpdiensten 112 hebben geen problemen in
Weststellingwerf. De bevolking zelf wil steeds meer datasnelheid. Mast zou overlast geven.
Dorpsbelang heeft in het proces ook niets toegezegd, alleen maar informatief gesprek om
informatie te verzamelen om dit terug te kunnen koppelen. Vanuit Vodafone zou ook een
informatieavond georganiseerd worden voor alle inhoudelijke vragen.
Enquête was in dit stadium niet handig, omdat nog niet alle informatie compleet was.
Voorstel van Ad de Groot is om mast aan de Hemweg te plaatsen. Er is ook geen goede
terugkoppeling geweest naar bewonersreactie. Zij hebben wel tips om binnenshuis de kwaliteit
beter/sneller te maken.
Voorstel is om in klein comité dit uit te zoeken (met de heren Jansen en De Groot ). En update via
dorpskrant/website als er meer informatie is.
- Oud papier. Ophalen gaat goed met de vrijwilligers. Papierprijs loopt ook op! Dus zet allemaal uw
oud papier aan de straat.
- Hard rijden/overlast aan doorgaande wegen. Anton Mulder is in contact geweest met gemeente.
Vaak zijn het ook eigen bewoners. Verzoek is om als inwoner zelf
ook melding te maken bij gemeente/politie. Dorpsbelang neemt dit punt wel mee, om te kijken wat
hierin weer mogelijk is.
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- Hondenpoepoverlast. Momenteel best veel overlast van hondenpoep op de stoepen en binnen
de bebouwde kommen. Graag de hondenpoep opruimen, bij het veldje met de kei aan de
Mulderstraat staat een prullenbak. Ook liggen er in de bossen zakjes met hondenpoep. Dit is ook
niet goed voor het milieu, neem dan het zakje mee naar huis. Van hondenpoepoverlast mag ook
melding gedaan worden bij de infolijn, dan komt er ook bij de gemeente signaal binnen.
- Evaluatie glasvezel. Er zijn een paar problemen geweest met aansluiting binnenshuis. Dit is niet
volgens afspraak. Hr. Vuist, Schokkersveen geeft aan dat hij zich wel heeft aangemeld, maar er is
niets aangelegd. Graag zelf ook de problemen doorgeven bij gemeente, Provincie(meldpunt
hiervoor).
- Graskeien. Aangelegd bij Hoeveweg en Turfhoekweg. Vaartweg is 2 jaar geleden al aan één
kant gedaan. Hierdoor wordt er ook weer harder gereden. En mogelijk wordt dit ook sluiproute als
de weg in De Blesse onder handen wordt genomen. Dit punt houden we goed in de gaten. Bij
gaten in de weg of bermen ook melding doen bij de infolijn. Dan kan de gemeente het oplossen.
- Zonnepanelen op stoommuseum. Jorn Slump licht dit vanuit Energiecoöperatie toe dat er nog
subsidie over was en dat dit besteed is aan zonnepanelen op het stoommuseum, ook in het kader
van duurzaamheid.
1. Notulen vorige jaarvergadering
De notulen van de vorige jaarvergadering 2019 staan op de website steggerda.info.
Ook worden ze nog gepresenteerd tijdens deze jaarvergadering. Vraag van Jan Hornstra hierover
of er nog voldaan is aan de vraag een jeugdhonk te realiseren. Er was een klein initiatief vanuit de
jeugd maar die zijn daar niet verder mee gegaan. Mogelijk kan nu vanuit MFC iets worden
opgestart. Ook op deze manier jeugd bij het dorp blijven betrekken.
Jaaroverzicht 2019-2020
Ook het jaaroverzicht 2019-2020 is te vinden op de steggerda.info. Ook dit wordt tijdens de
vergadering digitaal gepresenteerd.
2. Jaarverslag 2020 penningmeester
Het financieel overzicht wordt gepresenteerd. Ninette geeft een toelichting op een aantal posten.
Vraag vanuit de zaal waarom het financieel overzicht niet op papier wordt uitgedeeld.
Wij gaan ook steeds digitaler en daar past dit bij, geen papierverspilling en wij willen niet dat de
financiën op straat komen te liggen. Om die reden wordt het ook niet op de website geplaatst.
Het afgelopen jaar was er ook mogelijk het bij de penningmeester in te zien, waardoor iedereen
die wilde weten hoe de financiën er bij staan deze informatie toen kon krijgen.
Vanuit de zaal wordt ook opgemerkt dat de kascommissie ook toeziet op een juiste kas.
Gevraagd wordt naar de aangekochte groenstrook, waar dit is. Naast het pad bij de tennisbanen,
achter de Toekomst.
Heer Zijsling geeft aan dat de ontvangsten van het Stoommuseum een bedrag is gesaldeerd van
donaties en kosten. En de inkomsten voor Stoommuseum TNT is een sponsorbijdrage.
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1. Verslag kascommissie
Teun Stoker en Lowie Veldman hebben de kascontrole uitgevoerd. Lowie Veldman geeft aan dat
alles keurig was verzorgd. Vanuit de zaal wordt gevraagd of de commissie decharge wil verlenen.
De kascommissie doet dat.
2. Benoeming kascommissie
Teun Stoker is aftredend en Anton Mulder (reserve) treedt toe tot de kascommissie. Nieuwe
reserve lid is Lute-Evert Wedekind.
In 2022 zijn het Lowie Veldman en Anton Mulder de kascommissie en reserve lid is Lute-Evert
Wedekind.
3. Contributieverhoging
Voorstel is om de contributie te verhogen naar € 15, =.
Net als bij iedereen wordt alles duurder, meer kosten te verwachten door activiteiten in het MFC,
dorpskrant, minder adverteerders, onkosten sportveld.
Nico Bollen stelt voor om per gezinslid contributie te heffen. Dorpsbelang komt hier de volgende
jaarvergadering op terug.
Vanuit de zaal komt er wel reactie dat dit niet wenselijk is. Dit geeft een hogere administratieve last
om alle gegevens bij te houden op leeftijd.
Trijntje Stoker vraagt of de dorpskrant digitaal kan om kosten te besparen. Niet iedereen heeft
emailadres. En de kostenverhoging is niet alleen voor de stijging van de drukkosten.
De vergadering gaat akkoord met verhoging contributie naar € 15, =.
4. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Janita ten Berge.
Dinie Dolstra is als nieuw bestuurslid toegetreden. Na de melding in een nieuwsbrief in april zijn
hier 2 reacties op binnengekomen. Dinie is toegetreden tot het bestuur. Het bestuur is blij met
Dinie.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Dominicus de Vries, Wiebert van der Linden en Karin Krikke.
Nico Bollen maakt bezwaar tegen deze gang van zaken. De vergadering verder gaat akkoord met
het herkiesbaar stellen van deze drie personen.
We hopen volgend jaar weer een normale jaarvergadering te kunnen organiseren, maar door de
corona was het afgelopen jaar beperkt mogelijk. Daarom een andere gang van zaken. Maar we
mogen met elkaar ook tevreden zijn dat het toch gelukt is deze jaarvergadering te organiseren.
Karin bedankt Janita voor haar inzet binnen dorpsbelang. Ze is secretaris geweest, houdt van
doorpakken! Druk geweest met herinrichting buitenterrein Stoommuseum,
PieterStuivesantKuiertocht door Steggerda, afbeelding Ziggokast, fiets- en wandelpaden,
visiegroep, leefbaarheid in Steggerda.
Janita bedankt de overige bestuursleden voor de samenwerking en in het bijzonder hoe we haar
functie hebben overgenomen toen haar gezondheid haar in de steek liet. Ook laat Janita zich op
een nette manier uit over de ‘momenteel bizarre situatie’, te weten de bestuurscrisis bij het
stichting het Kruispunt, in ons mooie dorp Steggerda. Janita biedt Dorpsbelang voor het MFC een
klok aan, om bij de tijd te blijven en met de tijd mee te gaan.
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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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1. Stand van zaken Feestcommissie
Wilma Oldebijvank geeft uitleg. Er is door Corona al twee jaar geen feest geweest. Afgelopen
zomer is er nog wel auto/fietstocht geweest; helaas weinig deelname. Op zaterdag 30 oktober a.s.
zal vanuit café de Landerije weer de Nacht van de Nacht worden georganiseerd. De
feestcommissie heeft wel een nieuwe uitbater, te weten familie Kiewiet uit Vledder. Het 3 e
weekend van juni staat het feest weer gepland.
2. Stand van zaken SOS
Thijs Waldus geeft uitleg over St. SOS.
Het voormalige schoolgebouw aangekocht door Stichting SOS. Om dit te financieren zijn er
meerdere leningen afgesloten. Inmiddels is een deel van de lening van de kerkrentmeesters al
afgelost.
Inkomsten worden gegenereerd door verhuur aan diverse partijen. Er is afgelopen jaar veel
verbouw werk verzet door diverse vrijwilligers om dit mooie resultaat te behalen. De plannen voor
volgend jaar zijn het dak verbeteren en zonnepanelen te leggen. Lute-Evert Wedekind geeft aan
dat vanuit Bercoopfonds subsidiemogelijkheden zijn voor verduurzaming.
Het is het streven dat de onderliggende commissies overzicht gaan geven tijdens de
jaarvergaderingen. Het gaat dan ook om DAS, bloemencommissie, boekenstek. Zo krijgt iedereen
een nog beter beeld van wat er allemaal in Steggerda leeft en gebeurt.
3. Uitleg bloeizone Steggerda
Karin geeft uitleg over de bloeizone in Steggerda, wat een mooi plan is voor de komende tijd.
‘Bloeizone’ is afgeleid van ‘Blue Zones’, delen van de wereld waar de meest gezonde mensen
leven. Bloeizone Fryslân wil samen met inwoners van Fryslân ervoor zorgen dat er in Friese
dorpen, wijken en steden meerdere Bloeizones ontstaan, waarin mensen samen een gezondere
leefomgeving ontwikkelen.
Door ons aan te sluiten bij dit project biedt dit kansen voor Steggerda.
Hoe blijven we met elkaar vitaal en wat hebben we nodig om met nog meer plezier hier te wonen.
De vraag aan de bewoners is wat laat Steggerda nog meer Bloeien?
Een mooie combinatie kan er ook gemaakt worden met het Multisteck.
Het document over de bloeizone zal ook op de website worden geplaatst.
4. Rondvraag
Als er iets is in het dorp, maak melding bij de infolijn van de gemeente.
Hoeveel foto ’s zijn binnengekomen n.a.v. bloemenzaadactie. 1 Foto
Trijntje Stoker: heeft Dorpsbelang ook Coronacompensatiemiddelen aangevraagd?
Antwoord op de vergadering was nee.
Nabericht: na dit punt nagezocht te hebben is er een bedrag voor SOS aangevraagd, dit bedrag is
overgemaakt naar SOS.
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Joachim Westenbroek: de reuring die momenteel heerst in het dorp vindt hij niet dorpswaardig.
Graag rechtszaak terugtrekken! Waar dit punt over gaat is niet bij iedereen bekend blijkt uit een
vraag uit de zaal. Het gaat om een bestuurscrisis binnen Stichting het Kruispunt
Thijs Waldus legt uit wat de situatie is en hoe ontstaan. De emoties lopen even hoog op.
Bea Hornstra: is dorpsbelang ook aanspreekpunt voor de bloeizone? Misschien vanuit de jongeren
iets oprichten met sociale media.
Anton Mulder: kan de AED-lijst niet worden ge-updatet? Of in de dorpskrant? Er wordt aangeven
dat er een app is en dat als er AED-hulp nodig is, mensen die de app gebruiken zelf bericht krijgen
als ze in de buurt van ongeval zijn.
Lowie Veldman: Bij hevige regenval kan het gebeuren dat het water niet voldoende af kan stromen
door de groei van waternavel. Dit is in de Linde ook het geval. Melden bij Waterschap.
Lowie Veldman: hoe komt het met het fietspad bij de Linde? Dit zal nog wel een jaar gaan duren.
Anton Mulder: vanuit gemeente is er aandacht voor dit punt.
1. Eikenprocessierups
Afgelopen jaar is er minder last van de eikenprocessierups geweest. 70% van de vogelhokjes
waren bezet. Joachim Westenbroek gaat met zijn zwager voor de 2e keer de hokjes bij langs gaan
om ze schoon te maken. Verzoek aan iedereen is om vogels in het voorjaar niet meer te voederen!
Dan moeten de vogels juist de rupsen gaan eten.
Ook het project bloembollen draagt hieraan bij. Zorg voor biodiversiteit in je tuin, tegel eruit en
groen erin. Zorg ook voor een zo breed mogelijke bloeitijd van planten en struiken voor de
insecten, want een aantal zijn ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Gemeente doet
eigen bestrijding in de bomen van de gemeente, een ieder moet zelf voor eigen bosschage
zorgen, indien overlast eikenprocessierups.
De vergadering was langer dan normaal omdat er anderhalf jaar besproken is.
Normaal jaarvergadering in maart. I.v.m. Corona is die van 2020 niet doorgegaan en vervangen
voor nieuwsbericht en een stemming. Die van 2021 is van maart naar oktober verplaatst.
We hopen de volgende weer in het voorjaar van 2022 te kunnen organiseren, al wordt het met de
huidige coronastand spannend of dat al in maart weer mogelijk is.
Tegen 22.30 uur sluit Karin de vergadering en bedankt ieders voor zijn komst.
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KlusWijs
Noordwolde

Molenstraat 5
8391AJ Noordwolde
Tel. 0561 - 430 850
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Vervroegd stemmen weer mogelijk bij de
gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen kan er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart
volgend jaar in verband met corona vervroegd worden gestemd. In elke gemeente gaan er een
aantal stemlokalen open waar kiezers ook al op 14 en 15 maart hun stem uitbrengen. De Eerste
en Tweede Kamer hebben daarmee ingestemd.
"Vervroegd stemmen bevordert de spreiding van kiezers, die daarmee beter in staat zijn om hun
eigen moment te kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal", schrijft minister Ollongren van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. "Door dit besluit nu te nemen, biedt de regering
gemeenten tijdig duidelijkheid voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart."
De wet waarmee het vervroegde stemmen is geregeld, is de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
(Twv). Die zou op 1 januari verlopen, maar wordt nu verlengd tot 1 juli. Ollongren noemt die
verlenging noodzakelijk met oog op de onzekere situatie rond corona.
Mondkapjes en kuchschermen
Naast vervroegd stemmen, maakt deze wet mogelijk dat er indien nodig ook andere maatregelen
getroffen kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes in stembureaus worden
voorgeschreven en kan er worden besloten om kuchschermen te plaatsen.
Verder is er in elk stembureau een stembureaulid aanwezig dat toeziet op de naleving van de
coronamaatregelen die eventueel van kracht zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook is er
meer tijd voor het vaststellen van de uitslag. Nieuwe raadsleden worden nu niet acht maar veertien
dagen na de stemming geïnstalleerd, dus op 30 maart.
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Nieuws van het Dorpsarchief.

Overhandiging schilderij.
Eerst even voor onze lezers iets over de voorgeschiedenis. Toen de
sneupersmiddagen van het Dorpsarchief nog gewoon doorgang konden
vinden ( dus voor de Coranatijd) behoorden tot onze trouwe bezoekers
Geertje Bakker, afkomstig van De |Hoeve, en haar man Jantienus
Have. Geertje heeft voor haar trouwen lange tijd op de zuivelfabriek
gewerkt en voelt zich mede daardoor nog steeds verbonden met Steggerda. Haar man Jantienus
Have heeft zich na zijn pensionering als autodidact ontwikkeld tot een zeer verdienstelijk
kunstschilder. Tijdens de tot dusver laatste sneupersmiddag zag Jantienus Have in het boek van
Jelle Roorda – Steggerda, het paedtien weeromme, een foto van Steggerda, die hem erg
aansprak. Toen kwam zijn verzoek of hij over die foto mocht beschikken en of hij daarvan een
schilderij mocht maken. Natuurlijk mocht dat, want wij waren als DAS met deze vraag vereerd. En
zeker toen Jantienus er bij aangaf, dat hij het te maken schilderij graag wilde overhandigen aan
DAS.
Na een aantal keren uitstel vanwege Corona was het zaterdag 6 november jongstleden zover en
kon de uitreiking toch plaatsvinden, zij het dat het aantal aanwezigen daarbij beperkt moest
blijven. U weet waarom …
Het werd desondanks een gezellige en sfeervolle bijeenkomst, waarbij ons Dorpsarchief een
prachtig schilderij overhandigd kreeg van een typerend stuk Steggerda. Namelijk een gezicht op
de Steggerdavaart, gezien vanuit het dorp, richting De Linde. Uiteraard zijn we hier erg blij mee en
zal het schilderij een mooie plaats krijgen in ons MFC. We zijn de familie Have-Bakker zeer
erkentelijk voor het mogen krijgen van dit schilderij.
Graag hadden we in de Dorpskrant een foto van het schilderij afgedrukt, maar aangezien het
schilderij in prachtige kleuren is gemaakt, doet een zwart-wit afdruk afbreuk aan de kwaliteit van
het schilderij. Er zit voor de lezers dus niets anders op, dan zodra de gelegenheid zich weer
voordoet, naar het MFC te komen, om het schilderij in ware gedaante te kunnen aanschouwen.
Over de fatale tocht van de Groningen IV, in de oorlogsjaren onderweg van Amsterdam
naar Lemmer en de teruggevonden brief.
Een aantal dorpskranten terug vertelden we over het zinken van de Groningen IV op zijn tocht
naar Lemmer en over een teruggevonden brief uit de oorlogstijd. Na de oorlog werd het schip
gelicht; er werd een postzak gevonden en geleegd en de leesbare brieven werden alsnog
verstuurd. Eén brief had connecties met (vroegere) inwoners van Steggerda. Ons commissielid
Annemiek Engwerda heeft dat allemaal uitgezocht, met onder meer als resultaat, dat ze afgelopen
17 oktober één van de zoons van de briefschrijver heeft ontmoet. Deze zoon, Ruud genaamd,
kwam samen met zijn nichtje een dag naar Steggerda. Annemiek is met hen naar Sipke de Jong
gereden, die indertijd boer was in de Boelstrapolder Nijelamer) en onderdak verschafte aan
onderduikers. Sipke woont nog steeds in de Boelstrapolder en zijn zoon zit nu op de boerderij
waar de vader van Ruud ondergedoken zat.
Sipke heeft alle 6 boerderijen laten zien, waar overal onderduikers zaten. En verder de plek waar
het wachthuisje van de Duitsers stond en de plek waar de jongens het riet indoken als er een
razzia zou plaatsvinden. Het was een bijzondere en waardevolle dag met veel herinneringen.
Ruud en zijn nichtje komen nog eens terug, want er woonde familie in Steggerda en Wolvega; er
blijft nog genoeg uit te zoeken.
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Over de fatale tocht van de Groningen IV is een boek geschreven door de kleindochter van de
overledene. Dat boek heeft inmiddels 2 leesrondes gedaan in Steggerda en is nu in het
Boekenstek geplaatst in het MFC en is daar voor liefhebbers beschikbaar om te lezen. De titel van
het boek is : De boot naar Lemmer, een waar gebeurd verhaal over de oorlog in Nederland.
Een vraag aan de lezers !
Wij kregen een krant uit 1947 onder ogen en troffen daarin een advertentie aan met de volgende
tekst:
Zaterdag 1 nov. A.s.
Dansen
Café TIT, Steggerda
Aanvang 7.30 uur
Het is ons volledig onduidelijk welk café in Steggerda ( in 1947 dus !) dit kan zijn. Wij hebben nog
nooit van café TIT gehoord! Wie helpt ons om dit raadsel op te lossen?
Nieuwe aanwinsten.
We krijgen nog steeds van diverse kanten aanwinsten voor ons archief en daar zijn we zeer
verheugd over. Want er zit vaak heel interessant spul bij. Hier volgt een bloemlezing van wat ons
ten deel viel:
Een verhaal van Wim de Vent over het adres Pepergaweg 65. We moeten dit verhaal nog wat
verder uitzoeken. In ieder geval is duidelijk, dat op deze boerderij voorouders van moederszijde
van kabinetsformateur Johan Remkes hebben gewoond. In een volgende dorpskrant hopen we
dat toe te lichten ( de kabinetsformatie is dan waarschijnlijk toch nog aan de gang)
Van Gonnie Bottema een versje, geschreven ter gelegenheid van de geboorte van prinses Marijke
(de latere prinses Christina) in 1947.
Via Ageeth Bos twee jachtakten uit 1958 en 1962 ten name van haar opa Bertus Bos. Verder zat
daarbij documentatie over verpachting van jachtrecht ten gunste van het toenmalige Groene Kruis
( boeren in Steggerda en Peperga gaven toen hun
jachtrecht af aan het Groene Kruis, zodat het Groene Kruis het kon verpachten aan jagers; de
opbrengst van deze verpachting was dan voor het Groene Kruis).
Een Stellingwerf van 31 oktober 1947, eveneens van Ageeth Bos.
Van Ageeth kregen we ook – heel bijzonder – transcripties van brieven van haar opa Bertus Bos,
de aannemer. Bertus schreef die brieven, gericht aan zijn ouders en zijn vrouw Aaltje, in de
periode half november 1944 tot en met half maart 1945 vanuit één van de zogenaamde
Emslandkampen, gelegen in Duitsland, net over de grens bij Groningen en Drenthe. Bertus was
namelijk door de Duitsers opgepakt bij een razzia in de Noordoostpolder en toen gevangen gezet
in een Emslandkamp. Deze kampen stonden bekend om hun wrede regiem.
Vraag van Ageeth : Zij wil graag in contact komen, met mensen die meer weten over de
Emslander werkkampen en over onderduikers in de NOP. Misschien zijn er mensen, die weten
van personen, die opgepakt zijn en afgevoerd zijn naar de Emslandlager (-kampen). Bij Ageeth en
bij ons DAS zijn wel enkele namen bekend, maar we zouden graag meer weten. We zijn met
Ageeth heel benieuwd naar reacties.
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Tenslotte hebben we van Ageeth Bos een foto van bewoners aan de Steggerdaweg ( de buurt
rond nr. 100) ter gelegenheid van 5 mei 1995.
Allerlei paperassen van wijlen Jan ten Berge.
Paperassen van Rika Vonk, via Jan en Ida Kranendonk.
Filmbanden van de eertijds gehouden culturele avonden in Steggerda, via José Draaisma.
Van Klaas Duursma: een boekje over de familie Lem; folders over wat te doen bij calamiteiten
(uitgegeven door dienst Bescherming Bevolking, de BB); een sticker van café Folkertsma en een
ansichtkaart van de NH Kerk.
En nog veel meer van een schenkster, die onvermeld wenst te blijven.
Nogmaals we zijn heel blij met dit alles.
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 in deze tijd van Corona – waarbij we weinig kunnen buitenshuis - 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.
DAS pakt de draad weer op!
Dat was de kop boven het stukje in De Stellingwerf ter gelegenheid van de overhandiging van het
hiervoor genoemde schilderij. Helaas is deze kopregel maar zeer ten dele waar. Corona legt ons
opnieuw weer veel beperkingen op. We zullen dus geduld moeten hebben, voordat we
bijvoorbeeld weer een sneupersmiddag kunnen houden. Maar in kleine kring, onder veilige
omstandigheden, wordt er door de DAS-commissie wel aan gewerkt !
Voor nu wensen we onze lezers goede feestdagen toe. Wees voorzichtig voor jezelf en voor
anderen en probeer gezond te blijven!
Heeft u vragen met betrekking tot ons Dorpsarchief…
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers : 441666, 441317; 441061.
Maar u kunt ons ook mailen via Mail-adres DAS: dorpsarchiefsteggerda@gmail.com
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Oproep van Dorpsarchief om (oud-)filmateriaal.

Ons Dorpsarchief heeft een aanbod gekregen van het Fries Film en Audio Archief om ons
behulpzaam te zijn bij het digitaliseren van filmmateriaal.
Het Fries Film en Audio Archief werkt nauw samen met onder meer het Fries historisch centrum
Tresoar en wordt gesubsidieerd door de provincie Friesland. Het Fries Film en Audio Archief zorgt
er voor, dat waardevol film- en audiomateriaal voor toekomstige generaties behouden blijft.
Behalve dat het materiaal behouden blijft, ontstaat er gelijkertijd de mogelijkheid om de informatie
met een breder publiek te delen.
Als Dorpsarchief hebben we een aantal jaren terug al een film laten digitaliseren over de sluiting
van de zuivelfabriek : De laatste kaas. Dit digitaliseren was een kostbare zaak.
Daarnaast hebben we nog 6 x 8mm banden van de in Steggerda in de zeventiger jaren
gehouden culturele avonden.
Verder een Dorpsfilm, indertijd gemaakt door Arend Nijk, en waarop we bij de familie een optie
hebben.
Tot slot een cassettebandje van de playbackshow 2000 van de Regenboog en een videoband van
Sinterklaas op bezoek in 1999 bij het Dreumesje.

We zijn er van overtuigd, dat er bij onze inwoners en oud-inwoners nog meer filmmateriaal en
dergelijke aanwezig is.
Graag doen we een beroep op hen om dit aan ons ter beschikking te stellen, zodat wij het kunnen
laten digitaliseren, zodat het behouden blijft. Uiteraard krijgt u uw originele versie weer terug, met
een gedigitaliseerd exemplaar. En er wordt een gedigitaliseerde versie bewaard bij het Fries Film
en Audio Archief.
Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Annemiek Engwerda, telefoon
441061 of via mail a.engwerd@planet.nl.
We zijn razend benieuwd naar uw reacties !
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NIEUWS VAN DALTONBASISSCHOOL FREDERICUS

Verkeersweek
Elk jaar organiseren we eind september/ begin oktober een verkeersweek voor de hele school. Dit
doen we om de verkeersveiligheid van de kinderen te bevorderen. Dit jaar hebben we ANWB
Streetwise lessen gehad. Alle groepen kregen een les waarbij er aandacht was voor verschillende
onderdelen. Zo is er bij groep 3-4 stil gestaan bij het goed gebruik van een gordel en hebben de
kinderen uit groep 5-6 ervaren hoelang de remweg van een auto is bij verschillende snelheden,
door in een auto te zitten en zelf te mogen remmen. Daarnaast zijn de fietsen van alle kinderen
gecontroleerd, zodat deze klaar zijn voor de donkere dagen.

Nieuwe leesboeken
Als school vinden wij lezen erg belangrijk. Lezen is een belangrijke basis om goed te kunnen
functioneren in de maatschappij. Gemotiveerd zijn om te gaan lezen is een belangrijke voorwaarde
om een goede lezer te worden. De leerlingenraad heeft daarom geïnventariseerd welke boeken
favoriet zijn bij ons op school. Vervolgens is er een twintigtal boeken besteld, zodat we weer naar
hartenlust kunnen gaan lezen op school.
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Cajon lessen
De gemeente stelt jaarlijks een subsidie voor muziekonderwijs beschikbaar. Dit jaar hebben we
deze ingevuld met een aantal Cajon lessen. Vorig jaar hebben we Cajons aangeschaft en hebben
leerkrachten en leerlingen enkele lessen gehad. Dit jaar zijn we hiermee verder gegaan.. Het was
erg leuk om te zien hoe iedereen in een paar weken tijd vooruitging in het bespelen van een
Cajon.

Sint en pieten op school
Het was even spannend of Sint en zijn pieten op school
zouden kunnen komen, maar gelukkig kon dit doorgaan.
De Sint en zijn pieten hadden op vrijdag 3 december
een negatieve zelftest waarna zij onze school hebben
bezocht. Een aangepast bezoek door de Corona
maatregelen, maar dat mocht de pret niet drukken. De
Sint en zijn pieten hebben genoten van de optredens
van de peuters en de kinderen uit de groepen 1 t/m 4.
Ook hebben de pieten en Sint nog even kort een blik
geworpen in de groepen 5 t/m 8 om daar de prachtige
surprises te bewonderen die de kinderen voor elkaar
hadden gemaakt. We kijken terug op een fijn
Sinterklaasfeest!

Activiteiten:
 15 januari papiercontainer bij school
 21 januari Open podium groep 1-2
 27 januari Excursie Vlechtmuseum groep 7-8
 9 februari Open podium groep 5-6
 21 t/m 25 februari voorjaarsvakantie
Wij wensen alle lezers van De Dorpskrant fijne feestdagen en een goed begin van 2022!
Team Daltonbasisschool Fredericus
www.fredericus.nl
https://www.facebook.com/daltonbasisschoolfredericus
https://www.instagram.com/daltonbasisschoolfredericus/
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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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Klaeternieuws
Donderdag 11 november hebben we met de kinderen de Sint Maarten
optocht gelopen. Vorig jaar hadden we een fijne “corona”oplossing
gevonden door overdag nog te lopen, maar we waren super blij dat we dit
jaar weer ouderwets op avond mochten.
De kleuters en peuters gingen met hun prachtige lampionnen door de
Klaeterlaene. En de kinderen van groep 3-4-5 hebben hun optocht in de
rest van de dorpskern gelopen. Het weer zat mee en de buit na afloop was
overweldigend!
In de Oude Jokweg werd traditie getrouw de
spooktocht gelopen. De kinderen van groep 8
hadden een geweldig spannende spooktocht
gemaakt. Van heksen tot killer clowns spookten
daar door het bos.
Gelukkig kwam iedereen na afloop weer veilig
op school terug.
Op school werken we op dit moment aan het thema “Communicatie”.
Een heel prachtig en breed thema waarin van alles aan de orde komt.
Zo werken de kleuters over de post, komt in de middenbouw van alles
aan de orde over communicatiemiddelen en de wijze waarop je met
elkaar communiceert. We hebben het over de opmars van de
computer, hoe dit vroeger ging ( van rooksignalen, postduiven tot
spijkerschrift) en ook een heuse platenspeler deed zijn intrede in de groepen. Op de tonen van “De
Vlieger” van André Hazes kwamen bij enkele leerkrachten nostalgische herinneringen naar
boven….de kinderen vonden het vreemd, maar wel interessant.
Voor ons Heemkunde onderwijs hebben de groepen 5-6 in de
afgelopen periode de Molen bezocht. Een prachtige ervaring waarin
ze op de rondgang mochten lopen, maar waar ze ook konden
kennismaken met het maken van meel. En als klap op de vuurpijl
mochten de kinderen zelf verf maken. Een ervaring om nooit te
vergeten.
Ook voor de groepen 7 en 8 was er vanuit de Veerkieker, die het
Heemkunde aanbod verzorgt, een mooie excursie. Deze groepen zijn
naar het Vlechtmuseum in Noordwolde geweest. Een echt stukje
historie van deze streek kregen ze hier voorgeschoteld. En ook hier
mochten de kinderen zelf nog even aan de slag. Alle kinderen
kwamen na afloop met een zelfgemaakt ( gevlochten)
fantasiepersoon van pitriet op school.
Tot slot is het nog leuk om te vertellen dat de kinderen van groep 3 t/m 8 op dit moment dansles
krijgen van juf Clarette. De een met heel veel inzet en enthousiasme, de andere met zekere
tegenzin kan deze dansjuf uiteindelijk toch alle kinderen lekker aan het swingen krijgen. Van chacha-cha tot wals schalt op dinsdagmorgen door de gemeenschapsruimte en dan gaan uiteindelijk
toch alle voetjes van de vloer. Fijn dat deze lessen ook bij het onderwijspakket van De Klaeter
horen.
Groeten Annigje
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Groep 1 en 2
Sinterklaas is weer in het land. De klas hebben wij versierd met vlaggetjes en onze werkjes komen aan de
muur. Onze huishoek is omgetoverd tot Pietenhuis. Wij vinden het een gezellige tijd.
Tom: Ik wil graag een scheetkussen, een treinspoor en een vrachtwagen vragen. Wij waren bij Sinterklaas
geweest en er zaten heel veel Pieten op de vrachtwagen, dat was een witte Renault.
Aaron: Sinterklaas gaat ons cadeautjes brengen. En Piet stuurt de stoomboot.
Yara: Sinterklaas en Piet maken mooie cadeautjes. Wij hebben Sinterklaas gezien, omdat wij bij hem
geweest zijn. En Sint kan ook goed op het dak klimmen.
Duuk: Ik was bij de Sinterklaasoptocht. En daar zag ik een dikke Chervelet, daar zaten Sinterklaas en de
Pieten op de kar.
Tom: Ze brengen cadeautjes naar huizen en doen lekkers in de schoenen. Je krijgt niet altijd iets in je
schoen, want soms vergeten ze het wel eens en ze hebben het heel druk.
Keano: Sinterklaas was niet op de stoomboot. Hij was al in Nederland met 1 piet en Ozosnel. De Pieten
zochten overal op de stoomboot maar daar was hij niet.
Yarah: Er kwamen Pieten voor het raam van de auto zwaaien bij de optocht. Ze gooiden een zakje met
pepernoten, dat was de smulpiet.
Teun: Sinterklaas had mij chocolademuntjes gegeven in de schoen. Sinterklaas heeft mij geen briefje
gestuurd dat Sinterklaas niet komt, maar alleen Piet. Want Sinterklaas is gewoon thuis en zit daar een
boterham te eten.
Allard: Ik vind pepernoten echt helemaal lekker. Ik heb stickers en als die vol is krijg ik een cadeautje.
Anna: Ik heb ook een zakje pepernoten gekregen.

Groep 5 en 6
Sinterklaas
Ik vond het leuk dat Sinterklaas bij het pietenhuis was. En dat Sinterklaas bij alle huizen was geweest. Ik
heb mijn schoen eigenlijk niet gezet. Er zat wel wat in. Ik kreeg slijm. Volgende dag. Ik had weer niet mijn
schoen gezet. Maar ik kreeg er een cd in van allemaal zangers, En toen ik naar school ging, toen had ik de
cd gedraaid in de auto. En ik heb weer mijn schoen gezet, maar er zat niks in .
Levey

Sinterklaas
Mijn oosterwester gaat over De Sinterklaas intocht. En ik ben naar Steenwijk geweest en we waren de hele
verkeerde kant op gelopen en ze kwamen van de andere kant. En ze loopten de hele stad door. En toen ik
pepernoten kreeg deden ze alles in mijn kapiesjon. En dat was best grappig.
Groetjes Marciano
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Groep 3 en 4

11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje ……….
Op 11 november om 18.00 uur mochten we starten. Het was heel donker buiten en onze lampionnen gaven
prachtig mooi licht. De kinderen van groep 3,4 en 5 hebben gezongen bij de deuren van de huizen aan de
Oude Jokweg, de Kontermansweg en een gedeelte van de Jokweg. Met onze groep liepen mee Froukje
(moeder Hilke en Alinde) en Patrick (vader Levey), dat vonden wij heel gezellig.
Om 19.30 uur gingen we weer naar school en daar kreeg iedereen een zak met snoep.
Thijs: Ik vond het leuk en we hebben veel snoep gekregen.
Liam: Ik vond het wel leuk maar mijn benen waren super moe.
Milan: Ik werd ook een beetje moe door het zingen, maar het was ook leuk om in het donker te lopen.
Tygo: Het leukste was dat ik op de bel mocht drukken en dat we heel veel snoep kregen, die heb ik bijna
op.
Alinde: Ik mocht ook belletje rinkelen en mijn moeder liep ook gezellig mee en op school kregen we
allemaal een zak snoep. Daarna ben ik nog bij mijn oma geweest om te zingen ook daar kreeg ik snoepjes.
Klaas: Ik vond het super leuk vooral omdat we snoep kregen. We hebben hard gezongen.
Fenna: Leuk vond ik het, vooral omdat we veel snoep kregen. Ik vond de KitKat het lekkerste.
Janiek: Wel leuk, onderweg mochten wij bij de Oude Jokweg fluorescerende armbandjes uit de heg halen.
Die gaven mooi licht.

Groep 7 en 8
Donderdag 11 november
Hallo, ik houd dit verhaal over het vlechtmuseum in Noordwolde. We kwamen bij het Vlechtmuseum aan en
we kregen rondleiding. Daar zagen we allemaal gevlochten manden en allemaal takken, waar ze het van
maakte. Daarna gingen we naar een kamer waar een kapstok stond en daar kon je je jas ophangen.
Daarna gingen we een stuk tak nat maken. Toen gingen we de takken in elkaar vlechten. Toen kregen we
een verschillende keuze. We mochten kiezen uit kleuren lint. Toen koos ik voor de rode en de gele. Toen
had ik een kanarie rug been krabber drumstel gemaakt. Dit was het einde van mijn verhaal, ik hoop dat
jullie het leuke vonden!
Groeten van Adham
Het Vlechtmuseum
We gingen naar het Vlechtmuseum in Noordwolde. We werden rond geleid. En we gingen ook nog zelf
vlechten. Er was ook nog een kunstenaar, die hielp ons in het begin.
Daarna ging het goed met het vlechten. We mochten zelf bepalen wat we gingen maken. En je mocht je
fantasie kunstwerk een naam geven. Ik heb de naam King Kong. We kregen ook nog heel veel kunst van
de vlechters te zien. We mochten midden in het vlechten even naar buiten. We kregen ook nog te zien
waar de mensen in die tijd werken. In het begin werden we rondgeleid door een vrouw. We kregen ook nog
te zien wat voor soorten vlechten
je kon maken.
groetjes Mirthe!!!
Spooktocht 11 november 2021.
Groep 8 mocht een spooktocht maken en groep 6\7 gingen lopen. Meike ging aan het begin een verhaal
vertellen, die was als heks. Aan het begin van het bosje zaten Sem en Robin, die waren als buurman en
buurman. Daarna kwamen Bente en ik. Bente was als pipi langkous en ik als Josje Huisman (k3). Ze
moesten 11 knikkers uit een bak met hersenen (macaroni) halen. Een paar meter verder zat Adham, hij
was als clown. Bij hem moest je met je mond stukjes appel uit een bakje happen. De begeleiders waren
Marijn en juf Annigje. De groepjes bestonden uit Rens, Sanne, Ellen en Juf Annigje. En Mirthe, Sake en
Marijn. Het was weer om half 8 afgelopen.
gr maria
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Hallo Dorpsgenoten,
De EHBO in ons dorp wordt nu al meer dan 12 jaar door mij verzorgd. De corona woekert nog
steeds over ons land, en we komen er maar niet van af. Ik denk dat we er helemaal niet meer
vanaf komen. Dat heeft invloed op ons handelen naar onze medemens. 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”.

december 2021

Woensdag 15 september was het eindelijk weer zo ver dat we een gezellige
middag konden organiseren voor onze leden in het “Anker”.
Iedereen had er verschrikkelijk veel zin in. De opkomst was dan ook groot.
Ruim 45 leden waren die middag aanwezig.
Wat waren we blij dat we iedereen weer in goede gezondheid konden begroeten.
Het werd een middag van gezellig bij kletsen onder het genot van een kopje koffie
met wat lekkers erbij. De gymjuf was voor deze middag uitgenodigd
om ons te vertellen hoe een gymles op de maandagmiddag er uit ziet en we werden
aangemoedigd lekker mee te doen. Bewegen is levensverlengend.
Er kunnen nog best wat mensen bij, want de groep bestaat nu uit 10 leden.
Dus hebt u zin kom gerust eens langs. Ze starten elke maandagmiddag om 2 uur in “t Anker”. De
les duurt een uurtje en na afloop is er gelegenheid om even gezellig bij te praten
met een kopje thee.
Op 13 oktober waren Saskia de Broeder en haar man Leen Hoffman bij ons te gast.
Saskia vertelde sprookjes en verhalen uit het leven gegrepen en haar man Leen begeleidde haar
op de accordeon. Ook speelde hij enkele bekende oude meezing nummers.
Onze volgende gezellige middag stond gepland op woensdag 17 november maar moest helaas
door de oplopende coronagevallen uit voorzorg worden geannuleerd.
Hoe ons programma er verder uit zal zien is afhankelijk van de maatregelen die dan gelden. Onze
leden krijgen via een persoonlijk uitnodiging hier tijdig bericht van.
Ondanks alle maatregelen wenst de 55+ Soos iedereen een gezellige kerst
en een gezond en gelukkig 2022.
Het bestuur:
Hennie Elsinga

475966

Hennie Bos

441629

Anne-Marie Vuist

441023

Nico Verhagen

441256
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Werving vrijwilligers voor AutoMaatje gestart
De gemeente Ooststellingwerf en stichting Scala starten vandaag met ANWB AutoMaatje.
Dit deden zij met een feestelijke ondertekening van het contract en het aansnijden van de
taart.
ANWB AutoMaatje is een voor Ooststellingwerf nieuwe aanpak, waarbij vrijwilligers met hun eigen
auto minder mobiele buurtgenoten vervoeren. Hiervoor ontvangen zij van de passagier een kleine
kilometervergoeding. Het gaat om ritten naar bijvoorbeeld de kapper, de huisarts, het ziekenhuis,
maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin of naar een uitje. Maatje wordt met een
hoofdletter M geschreven, omdat de sociale contacten, voor zowel deelnemer als de chauffeurs
minstens zo belangrijk zijn als het vervoer.
Wethouder Esther Verhagen hoopt dat de gemeente met ANWB AutoMaatje inwoners kan helpen
om beter deel te nemen aan de maatschappij. “Met elkaar willen we mensen zo lang mogelijk
mobiel houden en deel laten nemen aan het sociaalmaatschappelijke verkeer. ANWB AutoMaatje
is door buurtgenoten, voor minder mobiele buurtgenoten.”
Coördinator van AutoMaatje is Basimeh Fokkema van stichting Scala: “Alleen samen met de
vrijwilligers kunnen we dit project tot een succes maken. We hebben al drie chauffeurs, waar we
ontzettend blij mee zijn. Daarbij zoeken we extra vrijwilligers, zodat we straks genoeg mensen
hebben om aan de hopelijk grote vraag naar ritten te voldoen.”
Een chauffeur van AutoMaatje helpt inwoners om vaker onderweg te zijn en meer onder de
mensen te komen. Een praatje en contact met de deelnemer maakt de rit plezierig voor beide
partijen. AutoMaatje houdt rekening met de mogelijkheden en beschikbaarheid van de chauffeurs.
Naast chauffeurs, zijn ook vrijwillige planners van harte welkom. Dit zijn vrijwilligers die het leuk
vinden om de aanvragen aan te nemen en de ritten te plannen.
Hester Plomp, directeur bestuurder van stichting Scala, vindt AutoMaatje een waardevolle
aanvulling voor onze inwoners, naast DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar) en naast de
vervoersinitiatieven van inwoners zelf in de dorpen. Met deze initiatieven werken we graag samen.
Half november wordt de eerste feestelijke rit van ANWB AutoMaatje verwacht, daar kijken we naar
uit!
Vrijwilliger of deelnemer worden?
Inwoners van Ooststellingwerf die meer willen weten of vrijwilliger willen worden bij ANWB
AutoMaatje Ooststellingwerf kunnen contact opnemen met Basimeh Fokkema (stichting Scala) via
06 – 520 11 433 of automaatje@scala-welzijn.nl
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www.schildersbedrijfhenkwierda.nl
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Peutergroep Steggerda
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan….
Oh, denneboom Oh, denneboom wat zijn je takken wonderschoon….
Zo zingen wij samen verschillende liedjes met de peuters passend bij de thema’s van het jaar. Wat
is het een gezellige, spannende en intensieve periode voor de peuters. Hoe heerlijk en fijn is het
dan om samen met vriendjes en vriendinnetjes te spelen, te leren en te ontwikkelen in een veilig
en vertrouwde omgeving.
Wij merken dat peuters de variatie erg leuk vinden. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen
hun aandacht nog maar kort vasthouden en daarom is het belangrijk ze diverse en afwisselende
activiteiten aan te bieden. Enkele voorbeelden hiervan op alle ontwikkelgebieden zijn:
-

Spraak-taalontwikkeling: voorlezen, zingen, gesprekjes houden, kleine rijmpjes leren,
spelletjes doen e.d.
Sociaal: samen spelen, samen eten en drinken, kringspelletjes, feestvieren, kleine
opdrachtjes uitvoeren zoals jassen halen, zingen, muziek maken e.d.
Motorisch: klimmen, rennen, buiten spelen, bouwen, puzzelen, dansen e.d.
Creatief: verven, plakken, knippen, kleuren, tekenen, scheuren, kleien e.d.
Rekenprikkels : ordenen, meten, rekenen e.d.

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.
Alvast fijne dagen en een goed en gezond 2022 gewenst!
Met vriendelijke groet,
Elly Mars
Gerrietta van Wijnen
Peutergroep Steggerda.
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Weemoed.

(kastverhael)

In de donkere daegen veur Kast zit Gerrie in twieduuster bi’j de taofel te miemeren. Et keersien dat
veur heur staot is bi'jkaans opbraand, mar Gerrie zicht et niet. Heur gedaachten gaon naor jaoren
herwerts, doe ze nog een schoelemaegien was. In heur onthoold zicht ze et weer veur heur, et
oolderlike stee, hiel staotig, en oold. De vier grote raemen an de veurkaante mit daorboven de
sierlike koekoek. En dan de grote slaopkaemer van heit en mem, mit et balkon an de ziedkaante
van ‘t huus. An weerskaanten van et huus stonnen grote hoge bomen. As et roeg haastweer was,
kon Gerrie as ze in heur waarme hollegien onder de dekens lag, zo heerlik votsoezen bi’j et
zwaore roezende gegrom van de wiend, die wild tekeer gong deur de kaele toeken van de bomen.
Uut heur slaopkaemerraem keek ze uut op et ieuwenoolde karkien mit et spitste torentien, dat
eigenwies boven de boomtoppen uut, de locht in steuk. Et karkien waor ze altied henne gongen
om kastfeest te vieren van de zundagschoele. De juffer vertelde dan et verhael van Jozef en
Maria, en et kientien Jiezus dat in de kribbe lag. Nao ofloop kregen ze een appel en een
leesboekien mit naor huus. De rooie wangegies van de appel poetste ze mit huur buusdoek tot ze
glommen dat et zowat dee. Ze speerde d’r nog daegen mit omme eer ze him oppeuzelde. En et
leesboek, daor geneut ze de hiele kastvekaansie van, wet ze nog.
Gerrie heur gedaachten dwelen naor de grote kaemers mit de beddesteden. De smalle, hoge
ronde zwatte kachel die in de woonkeuken ston en heur lekkere waarmte uutstraolde tot aachter
de beddesteedeurties. As et hiel hadde vreur moch ze beneden in de woonkeuken in de
beddestee slaopen, tegere mit heur zussien. Heerlik was et om je uut te kleden in de waarmte van
die grote iezeren zwatte jonge, waor as meerstal een ketel mit waeter op ston te zingen.
Mar as et kastfeest was, ston d’r een grote melkkoker mit sukelaomelk op ‘e kachel. De versierde
kastboom ston tussen de hoge raemen, en aovens zatten ze as kiender naor al die mooie
gleensterende kastballen te kieken, wiels ze naor et kastverhael luusterden dat Heit veurlas. As
traktaosie kregen ze van Mem dan een beker waarme sukelaomelk mit een kastkraansien van
sukerwark. Weemoedig daenkt ze an die kastdaegen van heur kiendertied weeromme, dat was
nog een prachtige onbezorgde tied. Ze zicht et nog veur heur, de grote lege veensterbaanke waor
ze as kiender mit heur allen op zitten konnen, mit in de hoeke et kassien waor as alle speulgoed in
opburgen wodde. An et beddeschut hong een grote spiegel mit een brune lieste d‘r omhenne,
waorschienlik was et een oold femiliestok. Tegen et beddeschut an, onder de spiegel, ston de
halfronde stoel van Pake, mit et rooie leren zitkussen. Pake woonde bi’j heur in huus. Iedere dag
zat hi’j in die stoel en schelde dan de eerpels veur mem, wiels Gerrie d’r stief naost zat op een
stove. Pake leerde heur dan alderhaande lieties, zoas: Klokje klinkt, en een karretje op de
zandweg reed. Now ze in gedaachten weeromme is in heur kiendertied, is et krekkengeliek as
goonst pake zien zingende stemme heur nog dudelik in de oren.
Ze zicht heurzels weer lopen deur de lange gang mit grote plevuizen, en heurt de holle
bimbamslaegen galmen van de grote staonde klokke mit de stienen beelties d’r hoog bovenop.
Die klokke was van Pake, wet ze nog.
Dan haj’ daor de grote zoolder mit veur heur as kiend zovule geheimzinnige duustere hoekies.
Naost de schostien haj' et grote spekhokke mit de iezeren deure, waor as nao de slaacht et spek
en de wosten in hongen te dreugen. In een hoeke van die zoolder ston de melkbusse mit dreugde
appelties d’r in. As de appels oogst wodden, schelde pake ze, en dreugde mem de appelties in de
ovend van de kachel in de stookhutte. Aovens as ze op bedde heurden te liggen zatten ze daor as
kiender stiekem van te snupen. Et busselid mos d'r hiel veurzichies oflicht wodden, eers heurden
heit en mem et. Mar meensken, meensken, wat weren die appelties lekker! Zo lekker hadde Gerrie
ze nooit weer had. Mar ja, stiekeme snuperi'je smaekt altied lekker, now!
Op zoolder ston ok de grote linnenkaaste, mit daorin de oolde karkeboeken vol mit plaeties van
meensken die uut de tied raekt weren, d’r was ok een plaetien van een maegien van tien jaor.
Mem en heit praotten d’r nooit over, mar pake hadde heur verteld dat dat maegien een zussien
van mem was. Veerder laggen d’r in die kaaste vergeelde klieties op zwat pepier, diej’ altied híél
veurzichies beetpakken mossen.
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En dan buten: daor haj' et grote hiem mit de appelhof, en waor ok de grote kosseboom ston, vol
gruuid mit dikke rooie kossen. Mit heur vrundinnegien at Gerrie d'r al van, wiels de kossen nog
lange niet riepe weren. Mit as gevolg dat ze de ere dag vergongen van boekzeerte en zodoende
niet naor schoele gaon konnen. Zo kwam boontien om zien loontien, glimkt ze bi’j heurzels.
Gerrie heurt nog et krassende geluud van de fesantehaene die schienber altied vanof etzelde plak
leek te roepen, en de kikkers die veur biesterbaorlik mooie zoemeraovendkonserten zorgden.
Gelokkige tieden weren et west, waor as zomar inienen een aende an kwam vanwegens de minne
jaoren waorin de aarmoede toesleug. Doe, inienen, kot veur de kastdaegen, gongen ze verhuzen
naor een vremd dörp, zomar zonder d’r op veurbereid te wezen. Dat weren kastdaegen west waor
as ze gien mooie herinnerings an overholen hadde. Ze was slim verdrietig west now ze gien
kastfeest vieren kon in et vertrouwde karkien mit zien spitse torentien.
Heit en mem mit een heufd vol zorgen, hadden gieniens deur wat heur kiender hiermit andaon
wodde. Een ofscheid kan hadde wezen en hiel lange naowarken blieven. Jaoren en jaoren kan et
duren, tot an de dag van vandaege, wet ze mit een hatte vol weemoed, wiels ze een ni‘j keersien
anstikt.
Sjoukje Oosterloo.

Zij-actief
Momenteel worden aan alle kanten de maatregelen weer strenger, gelukkig hebben we sinds de
zomervakantie verschillende bijeenkomsten gehad. Natuurlijk hebben we voldaan aan de
geldende maatregelen en na controle bleek iedereen voorzien van een geldig corona-bewijs. In
September hadden we de uitgestelde jaarvergadering, het jaaroverzicht was beknopt aangezien er
vorig jaar maar weinig bijeenkomsten zijn geweest.
In oktober was het voor Hermien Langelaan de eerste avond dat ze officieel voorzitter mocht zijn.
Deze avond hadden we als spreker de heer Bert Pronk. Hij kwam vertellen over hoe alles werkt bij
de ambulance-diensten andere hulpdiensten in de noordelijke provincies. Er wordt gewerkt vanuit
het hoofdgebouw in Drachten. De heer Pronk verteld persoonlijke verhalen, en wat er precies
allemaal in gang wordt gezet als je 112 belt
In November werd de avond verzorgd door Helga v/d Vegt- Vuist. Deze avond ging over het weer
en het klimaat, Helga werkt bij de KNMI als luchtvaart-meteoroloog, ze maakt vooral de
weerberichten voor vliegtuigjes, luchtballonnen, zweefvliegtuigen, parachutespringers etc. Dit is
een aparte tak van sport. Ook dit was een leuke en leerzame avond.
Nu wordt het spannend of we dit jaar onze jaarlijkse kerstavond kunnen laten plaatsvinden. Alles
zal afhangen van de coronamaatregelen.
Namens het bestuur van Zij-actief wens ik iedereen een fijne kerst en een goed 2022 (met of
zonder regels)
Namens Zij-actief
Irene Bos
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Voegelhokkies drokbezet.
Onlangs hebben mijn zwager Jochum Wind en onder getekende alle ± 400
vogelhokjes, in Steggerda, schoongemaakt zowel de zelf gemaakte houten
,als de stenen hokjes van de gemeente.
Hoewel ze niet allemaal bezet waren dit jaar, was de bezetting ’s graad
hoger dan vorig jaar.
Vorig jaar waren er nog al wat hokjes, met een te grote invlieg opening, en daar voelden de vogels
zich niet veilig bij. Afgelopen winter zijn de invliegopeningen verkleind tot normale grootte, 28mm
voor Pimpelmees, 32 mm voor Koolmees en 30mm voor de vliegen vanger.
Door deze verandering was er 10% meer bezet. De totale bezetting was ± 80 % tegen vorig jaar
70%.
Dit jaar hebben we geen marterschade kunnen waarnemen, wel is het de specht die zich aardig
uitleeft op de hokjes, bij diverse hokjes zijn de blokjes die de marter moet tegen houden, flink
beschadigd of helemaal er af gepikt door de specht.
De voegelties hebben een grote bijdrage in de bestrijding van de processierups, hoewel ze niet
kunnen voorkomen, dat er weer rupsen nesten komen.
In het gebied Steggerda zijn er ± 500 nesten van de processierups geruimd. In het gebied waar
de voegelhokkies hangen is er niet preventief een behandeling gedaan, aldus de gemeente, wel is
er geconstateerd dat de nesten van de rups kleiner waren dan vorig jaar.
Al met al is het wel een succes al die voegelhokkies in de omgeving.
Joachim Westenbroek

****************************************************************************************************************

Koor op Steggerda?
In Steggerda is geen koor buiten de kerken te vinden. Dat is opvallend, omdat in de dorpen om
ons heen wel koren zijn. Deze koren zingen over het algemeen poprepertoire en kiezen meestal
voor wat minder ingewikkelde liedjes. Het koor van de Hoeve en de Nortepé zingers zijn daar
goede voorbeelden van.
Wij, Gerard en Ageeth, zouden het leuk vinden om met een groep mensen naast gemakkelijk juist
ook wat moeilijker repertoire te zingen en daarbij van licht klassiek tot pop en van folk tot smartlap
te zingen. We willen daarom proberen of we een koor(tje) van de grond kunnen krijgen. We zijn al
op zoek naar een dirigent die aan dat koor leiding kan geven. Helaas hebben tot op heden nog
geen succes gehad. We houden ons aanbevolen voor namen.
In januari willen we een proefrepetitie houden waar ieder die belangstelling heeft vrijblijvend mee
kan komen doen. Na die repetitie kunnen we dan kijken of we inderdaad een koor op kunnen
richten en een dirigent in dienst kunnen nemen.
Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje aan ageeth.boco@gmail.com.
Via mail en de dorpssite zullen we de datum, tijd en plaats van de eerste repetitie bekendmaken.
Ageeth Bos en Gerard Couweleers
49

50

Tennisvereniging Slag ’87
Tennis is de op één na populairste sport van Nederland.
En het mooie is : Tennissen kan gewoon in Steggerda !
Aan de Vaartweg 14 hebben we immers drie prachtige kunstgrasbanen mét verlichting
en sinds enkele jaren een prachtige oefenmuur / mini-tenniscourt.
Tennisvereniging Slag ’87 is een gezellige vereniging waar leeftijd geen rol speelt.
Hoewel wij hoofdzakelijk een ‘toss-vereniging’ zijn ( met tossen bepalen de kaarten met wie en
tegen wie je gaat dubbelen ), wordt er ook veel recreatief getennist.
Juist in deze tijd van de Covid-pandemie is bewegen en vooral bewegen in de buitenlucht
van cruciaal belang voor een goede gezondheid !
Mocht je nog meer uitdaging zoeken, dan kun je meedoen met de KNLTB clubcompetitie.
Wil je eens beginnen met tennissen, schroom dan niet om gewoon eens te kijken of desnoods een
balletje meeslaan op de maandagochtend of dinsdagavond-toss.
Denk je er aan om te gaan lessen ?
Onze vaste tennisleraar Jeroen Veldhuizen geeft onze ( nieuwe ) leden elke vrijdagmiddag-/avond
tennisles.
Wij hebben diverse lidmaatschapsvormen die allemaal zéér aantrekkelijk en betaalbaar zijn.
Profiteer eenmalig van het introductie-abonnement of neem het winterlidmaatschap
( interessant voor voetballers die in de herfst en winter jun conditie op peil willen houden ! ).
Een standaard lidmaatschap geeft je alle vrijheid waarmee je praktisch het hele jaar door kunt
spelen.
De baan is immers alleen gesloten bij sneeuw, ijzel of opdooi.
Kijk op onze website www.tvslag87.nl of op onze Facebook-pagina voor meer informatie.
Neem contact op met één van onze bestuursleden als je vragen hebt.

www.facebook.com/www.tvslag87.nl
“Tennisvereniging Slag '87”
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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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Oproep voor bestuursleden!!!
Energiecoöperatie De Toekomst zoekt bestuurders.
Om ons werk te blijven voortzetten om Steggerda energieneutraal te maken hebben we extra
handen nodig.
Wie voelt zich geroepen om mee te helpen met de energietransitie?
Stuur een berichtje naar ecdetoekomst@gmx.com

Tip van De Toekomst.
Een heerlijk avondje, zet je cv eens op 50 graden!
He? Wat zeg je nou? Moet de verwarming op 50 graden? Doe normaal! Het gas is al zo duur!
Nou, nee. Niet de thermostaat in de huiskamer maar de temperatuur van de cv ketel, die kun je
ook instellen.
Dat zit zo:
Als je de thermostaat in de woonkamer op bijv. 20 graden zet, zet je de cv-ketel aan het werk. Die
gaat water verwarmen naar een bepaalde temperatuur. En daar gaat het om. Standaard staat die
ingesteld op 75 a 80 graden. Werkt altijd!
Maar eigenlijk is dat een hele onvoordelige temperatuur want een hoop HR-ketels doen het dan
minder goed. En de huizen worden zo verwarmd middels pieken en dalen.
Met het verlagen van de CV-water temperatuur bereik je een veel constantere en aangenamere
temperatuur in huis. Ook gaat het rendement van de cv ketel omhoog. Je krijgt een efficiëntere
verbranding en dus ook minder gasverbruik. (Het kan wel zijn dat de nachtverlaging beperkt moet
worden omdat het ’s ochtends anders te lang duurt om het huis weer op temperatuur te krijgen)
Tegelijk is het een test. Als je deze winter het huis nog steeds warm krijgt met een cvaanvoertemperatuur van 50 graden, is je huis geschikt voor een warmtepomp. Het kan ook zijn dat
het het grootste deel van de winter goed gaat, behalve als de temperatuur bijv. onder de -5 daalt.
Dan zou je op die momenten de cv temperatuur wat omhoog kunnen zetten (en na de koude
periode wel weer terugzetten!!).
Kijk ff in de handleiding van de Cv-ketel hoe de cv-watertemperatuur aangepast kan worden
Ook als het niet direct comfortabel wordt in huis kan het zijn dat de cv-installatie nauwkeuriger
ingesteld moet worden. (“cv-tuning” of “waterzijdig inregelen”).
Waterzijdig inregelen is het in balans brengen van de cv-installatie. Het zorgt ervoor dat het warme
water op een goede manier over de radiatoren wordt verdeeld. Het inregelen is een eenmalige
handeling en kun je zelf uitvoeren.
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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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Dat zit zo:

Radiatoren dienen om de warmte van het water aan de omgeving af te geven. In de linker situatie
geven de eerste radiatoren teveel warmte en de laatste 2 á 3 te weinig warmte af. Dit is in heel
veel Nederlandse huishoudens het geval.
In de rechter situatie zijn ze goed afgesteld en geven ze allen de juiste hoeveelheid warmte af.
Dit kun je meestal zelf doen.
Meer informatie is te vinden op:
www.cv-inregelen.nl
Uitgebreide info is te vinden op het forum van www.tweakers.net
Om meer inzicht te krijgen in je gasverbruik kun je het verbruik bijhouden op: www.mindergas.nl
Uw eigen installateur kan je er natuurlijk ook mee helpen.
Ik wens je veel heerlijke en comfortabele avonden!
Succes!
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Beste inwoners van Steggerda en omstreken.

Voor al uw afgedankte kleding en schoeisel kunt U terecht bij het depot van
Sam’s kledinginzameling aan de Steggerdaweg 50, 8395 PN Steggerda.

Iedereen die kleding inbracht/inbrengt willen wij daarvoor hartelijk bedanken.
Het bewijst dat velen Sam’s kleding-inzameling een goed hart toe dragen.
Ga zo door, het is voor een goed doel en hopelijk worden er velen mee geholpen.
Nico Bollen en Fokje Hoekstra
Telefoon: 0561 – 44 19 10
Stichting Sam’s Kledingactie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
kijk ook eens op: www.samskledingactie.nl

SAM'S KLEDINGACTIE: KLEDING INZAMELEN VOOR HET GOEDE DOEL
Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of hun leven weer
opbouwen. Sam's Kledingactie zet zich in voor al deze mensen. Honderden vrijwilligers door het
hele land zamelen herdraagbare kleding en schoeisel in. De verkoop daar van levert geld op dat
we besteden om de nood in rampgebieden te verlichten. We werken daarbij samen met o.m.
Cordaid. Ook jij kunt op een eenvoudige helpen. Door herdraagbare kleding in te leveren of door
vrijwilliger te worden. Doe mee!
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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 Oldeberkoop(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 , fysiotherapie en Jolijt (dagbesteding) 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:
De basisschool in het dorp is de Fredericusschool.
De 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.
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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; Dorps Archief 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 (voormalige 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 €15.00
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
 Overlast: Bij klachten of overlast, bv. Hondenpoep, slecht wegdek, enz.
Dit kan beter gemeld worden bij info@weststellingwerf.nl dan bij dorpsbelang Steggerda.
 Kopij voor de volgende krant graag mailen in Arial 12 naar
dorpskrantsteggerda@gmail.com voor 1 maart 2022. Graag op tijd inleveren en even een
berichtje als er geen kopij is.

Rooster oud papier 2022
Maandag 3 januari 2022
Maandag 31 januari 2022
Maandag 28 februari 2022
Maandag 28 maart 2022
Maandag 25 april 2022
Maandag 23 mei 2022
Maandag 20 juni 2022
Maandag 18 juli 2022
Maandag 15 augustus 2022
Maandag 12 september 2022
Maandag 10 oktober 2022
Maandag 7 november 2022
Dinsdag 6 december 2022

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
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Win een kerstpakket voor jou én je buurman of buurvrouw!
Buurtbemiddeling bestaat 25 jaar in Nederland en wij van Scala willen dit samen vieren met
een winactie waarbij buren een Fries kerstpakket kunnen winnen. Buurtbemiddeling
Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf helpt buren bij het zoeken naar een
oplossing wanneer er onenigheid, problemen of ruzies zijn tussen buren.
Heb jij een superleuke buurvrouw? Staat jouw buurman altijd klaar om een handje te helpen?
Vertel het ons door een reactie te plaatsen op onze Facebookpagina stichtingscala. Wanneer jij
jouw buren tagt maak je kans op een Fries kerstpakket!
Wil je meer weten over buurtbemiddeling of contact zoeken met een buurtbemiddelaar? Kijk dan
op de website van Stichting Scala, www.scala-welzijn.nl.

****************************************************************************************************************

Bedankt!
Na jaren lang veel werk verzet te hebben bij de dorpskrant stoppen Griet, Hans en Bertus.
Griet zat eerst in de redactie, daarna was ze net als Hans ook altijd van de partij om de krant in
elkaar te zetten, rondjes om de tafel. Toen dat stopte hebben ze nog een aantal jaren de kranten
rond gebracht.
Dit heeft Bertus ook vele jaren gedaan.
Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie inzet.
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Stichting Het Kruispunt
Velen van jullie hebben het gebouw, het voormalige Groene Kruisgebouw, nu Spierkliniek
Steggerda, wel eens gezien, maar waarschijnlijk nooit geweten, dat Stichting Het Kruispunt zorg
draagt voor het beheer hiervan.
Na een periode van veel bestuurlijke onrust in Stichting Het Kruispunt, kunnen we zeggen dat we
de weg vooruit weer hebben gevonden.
Om Stichting Het Kruispunt stevig te verankeren in het dorp, hebben we nieuwe statuten gemaakt,
die inmiddels bij de notaris zijn vastgelegd.
Wij zullen ons vanaf nu weer volledig richten op het naleven van het doel van onze Stichting,
namelijk:
Het bevorderen van het sociaal en maatschappelijk welzijn van de inwoners van Steggerda en
naaste omgeving, dit alles in de breedste zin van het woord.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Jaro ten Berge – Voorzitter
Theo Oenema – Secretaris
Lowie Veldman – Penningmeester
Theo Hofstee – Lid
Thijs Waldus – Lid
Voor eerst staat het weer in de steigers. We hopen op een vruchtbare samenwerking in het dorp.
Hartelijk dank aan een ieder die heeft geholpen om uit deze nare situatie te komen.
Namens het bestuur,
Theo Oenema – Secretaris
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Uitleg bij de statuten wijziging

Beste leden,
Zoals we al een aantal keer hebben aangekondigd zijn wij bezig geweest met onze statuten.
De oude statuten zijn niet meer van deze tijd en ook gelet op de wet WBTR (wet bestuur en
toezicht rechtspersonen), voldoen ze niet meer. Tijd voor een update ‘naar nu en ook klaar voor de
toekomst’.
Het voorstel voor de nieuwe statuten zit in de krant, als mede onze huidige oude statuten. De
verschillen hebben we niet gemarkeerd omdat het hele document vernieuwd is. Door beide toe te
voegen aan deze krant is te zien wat de veranderingen zijn.
Hebt u vragen opmerkingen en of eventuele aanvullingen? Graag deze zo spoedig mogelijk maar
uiterlijk 8 februari 2022 naar ons toe sturen per of mail of post.
Wij gaan dan alle vragen verwerken en uitwerken.
Op de uitnodiging van de jaarvergadering communiceren wij wat de huidige stand van zaken is.
Wij hopen dat de jaarvergadering gewoon in maart is, maar Corona maakt het nog steeds
spannend.
Voorstel is wel om ze op de eerstvolgende jaarvergadering te behandelen en met eventuele
aanvullingen goed te keuren.
Updates en eventuele meer informatie komen gedurende het proces op onze website.
Vriendelijke groeten namens het bestuur van Dorpsbelang Steggerda
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1
De Werven
Netwerk Notarissen, Wolvega
6 december 2021

CONCEPT
Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst
gelieve u tijdig voor het passeren der akte contact op te nemen

Dossier: 1067152ad
STATUTENWIJZIGING
Dorpsbelang Steggerda

Op * verscheen voor mij, mr. Abe Wytse Drijver, toegevoegd notaris, hierna te noemen: notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. IJtje de Kroon, notaris te Weststellingwerf:
*
handelend als bestuurder van de vereniging: DORPSBELANG STEGGERDA, statutair gevestigd te
Steggerda, gemeente Weststellingwerf, feitelijk gevestigd Steggerdaweg 19, 8395 PH Steggerda,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40001386, en als
zodanig bevoegd op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten van de Vereniging de
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen;
Dorpsbelang Steggerda hierna te noemen: de vereniging.
De comparant heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1. De vereniging is opgericht vijfentwintig maart negentienhonderdacht (25-03- 1908).
De statuten van de vereniging werden voor het eerst opgenomen in een notariële akte op
eenentwintig juni negentienhonderdnegenenzeventig (21- 06-1979) verleden voor R.J.H. van
Terwisga, destijds notaris te
Oldeberkoop.
2. De statuten van de vereniging zijn daarna niet gewijzigd.
3. Op * heeft de algemene vergadering van de Vereniging besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke
ingang als volgt:
STATUTEN
Indeling
Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1. Naam
Hoofdstuk 2. Doel
Hoofdstuk 3. Leden, donateurs- Hoofdstuk 4. Bestuur
Hoofdstuk 5. Bestuursfuncties en besluitvorming bestuur
Hoofdstuk 6. Bestuurstaak, Vertegenwoordiging
Hoofdstuk 7. Jaarverslag, Rekening en verantwoording
Hoofdstuk 8. Algemene vergaderingen
Hoofdstuk 9. Toegang en stemrecht
Hoofdstuk 10. Voorzitterschap, Notulen
Hoofdstuk 11. Besluitvorming van de algemene vergadering -
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Hoofdstuk 12. Bijeenroepen algemene vergadering
Hoofdstuk 13. Statutenwijziging
Hoofdstuk 14. Beëindiging vereniging
Hoofdstuk 15. Huishoudelijk reglement
Artikel 1.
Naam
1.
De vereniging draagt de naam “Dorpsbelang Steggerda”. De vereniging is opgericht op
vijfentwintig maart negentienhonderd acht.
2.
De vereniging is gevestigd in de gemeente Weststellingwerf.
Artikel 2.
Doel
1.
De vereniging heeft ten doel de leefbaarheid van het dorp Steggerda te bevorderen in
de ruimste zin.
2.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het beleggen van openbare- en
huishoudelijke vergaderingen, het organiseren van lezingen uitsluitend op maatschappelijk
gebied en door het organiseren van festiviteiten.
Artikel 3.
Leden, donateurs
1.
De vereniging kent:
a.
Leden. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van
achttien (18) jaar hebben bereikt. Leden moeten in de Basisregistratie Personen
staan ingeschreven in Steggerda.
b.
Donateurs. Personen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel
te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum
bijdrage.
c.
Ereleden. Personen die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering tot
erelid worden benoemd.
d.
Het bestuur houdt een register bij waarin alle leden en donateurs
zijn opgenomen.
2.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
Bij niet-toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3
a.
Het lidmaatschap eindigt:
- door het overlijden van het lid;
- door opzegging van het lid;
- door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
- door beëindiging (in de wet ‘ontzetting’ genoemd). Deze kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
- doordat het lid in de Basisregistratie Personen niet meer staat ingeschreven
in Steggerda.
b.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
c.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier (4) weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
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e.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit
te sluiten.
f.
Beëindiging van het lidmaatschap geschied door het bestuur.
g.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat het redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren en van een besluit tot beëindiging uit het lidmaatschap staat de
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daar ten spoedigste schriftelijk
van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende
de beroepstermijnen en hangende het beroep is het lid geschorst.
h.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. Donateurs
a.
Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke
hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
b.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs.
c.
Bij niet toelating als donateur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
d.
De rechten en verplichtingen van een donateurs kunnen te allen tijde wederzijds
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het
lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
e.
Opzegging van het donateurschap namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.
f.
Ten aanzien van het bijwonen van door de vereniging georganiseerde wedstrijden
en evenementen hebben donateurs dezelfde rechten als de leden.
g.
Donateurs hebben toegang tot de ledenvergadering, maar
geen stemrecht.
5. Contributie, jaarlijkse bijdrage
a.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie en de
donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage; de hoogte van
de contributie en de bijdrage wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Per woonadres wordt eenmaal contributie betaald; alle personen ouder dan
achttien (18) jaar die in de Basisregistratie Personen op hetzelfde adres staan
ingeschreven worden als leden aangemerkt.
b.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
c.
Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting een contributie te betalen.
Artikel 4.
Bestuur
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste (vijf) personen, die door de algemene vergadering
worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
bevattende de namen van een of meer personen voor elke vacature.
3.
Aan elke voordracht kan de benoeming van een kandidaat worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3de) van
de leden aanwezig is.
4.
Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid niet met de voorgestelde benoeming in te stemmen, dan is de algemene
vergadering vrij in de keus.
5.
Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6.
Eisen bestuurder
a.
Een bestuurder is lid van Dorpsbelang Steggerda.
b.
Een bestuurder is een natuurlijk persoon.
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c.

Een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; d. Een bestuurder is
in de laatste tien (10) jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van
een stichting of een vereniging.
7.
Einde bestuurslidmaatschap
1.
Een bestuurslidmaatschap eindigt:
a.
door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene
vergadering;
b.
door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; Elk bestuurslid
treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreding. De aftredende is drie (3) keer herkiesbaar en moet
daarna aftreden.
Als iemand in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt die persoon
op het rooster van aftreden zijn plaats in.
Een bestuurslid is vanaf vijfenzeventig jaar niet meer herkiesbaar;
c.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
d.
door zijn vrijwillig aftreden;
e.
door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn
gehele vermogen;
f.
door zijn ontslag gegeven door de rechtbank.
2.
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
Artikel 5.
Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
1.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het kan
voor ieder van de overige bestuursleden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer
functies bekleden.
2.
Van alle besproken zaken in elke vergadering worden door de secretaris of diens
vervanger notulen opgemaakt,
3.
Na de vergadering worden de notulen gemaild aan de bestuursleden en eventueel
aangepast om daarna te worden goedgekeurd in de volgende bestuursvergadering.
4.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
5.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de algemene
vergadering.
6.
Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden zijn de overige bestuursleden,
of is het enige overgebleven bestuurslid, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden is een door de algemene vergadering daartoe voor
onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook
gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de
vereniging, een medebestuurslid of een lid geen contact met een bestuurder kan worden
verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een andere
periode van toepassing is.
Artikel 6.
Bestuurstaak, Vertegenwoordiging
1.
Behoudens de beperkingen van de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht om zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin
de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door werkgroepen die door het bestuur worden benoemd. Het bestuur kan
tevens adviseurs benoemen, die het bestuur in hun taak bijstaan.
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4.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten en tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
5.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het
besluiten tot:
I.
onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tienduizend euro (€
10.000,00) te boven gaande;
II.
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
en geven van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging
verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen (daaronder te verstaan: overeenkomsten tussen
partijen om een rechtsgeschil te beëindigen of te voorkomen);
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van tijdelijke maatregelen
en van het nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. Het sluiten en wijzigen arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a.
door het bestuur; of
b.
door de voorzitter samen met de secretaris; of
c.
door de voorzitter samen met de penningmeester; of
d.
door de secretaris samen met de penningmeester.
Artikel 7.
Jaarverslag, Rekening en verantwoording
1.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3.
Het bestuur houdt een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar.
4.
Tijdens de ledenvergadering wordt een jaarverslag en financieel verslag gepresenteerd
van het afgelopen boekjaar. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording van het bestuur inzien.
5.
De algemene vergadering benoemd jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste
twee personen (kascommissie), die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
7.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
8.
Het bestuur is verplicht de stukken bedoeld in de leden 2 en 4, zeven (7) jaren lang te
bewaren.
Artikel 8.
Algemene vergaderingen
1.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
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2.

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan
de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 7 met het verslag
van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 7 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. de voorzieningen in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de uitnodiging van de
vergadering;
3.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten miste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door de oproeping overeenkomstig artikel 12
of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen
week/dagblad.
Artikel 9.
Toegang en stemrecht
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle
donateurs.
Geen toegang hebben de geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
4.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Artikel 10.
Voorzitterschap, Notulen
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der
andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daar zelf in.
2.
Van het besprokene in elke vergadering worden door de secretaris of een door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt.
3.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
kennis van de leden gebracht.
Artikel 11
Besluitvorming van de algemene vergadering
1.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
4.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.
Indien bij verkiezing van personen niemand de meerderheid van stemmen heeft gekregen,
heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede
stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft niemand de volstrekte
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de
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volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen, op bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan een persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen gelijk zijn, beslist het lot
wie van beiden is gekozen.
6.
Indien het aantal stemmen gelijk is over een voorstel dat niet over de verkiezing van
personen gaat, dan is het verworpen.
7.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of een van de stemgerechtigden dat voor de stemming verlangt. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij een verkiezing
door bevestiging met algemene stemmen door middel van applaus, gejuich of
andere waarderende kreten instemming is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
een hoofdelijke stemming verlangt.
8.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering.
9.
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde
komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statuten wijziging of tot ontbinding – ook
al is dit niet in de uitnodiging aangegeven of is deze niet op de voorgeschreven
wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het uitschrijven en houden
van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Artikel 12.
Bijeenroepen algemene vergadering
1.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De uitnodiging
geschiedt schriftelijk of per mail aan de adressen van de leden volgens het ledenregister
bedoeld in artikel 3. De termijn voor de uitnodiging bedraagt ten minste zeven dagen.
2.
Bij de uitnodiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onverminderd
het bepaalde in artikel 13.
Artikel 13.
Statutenwijziging
1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2.
Zij die het verzoek van de algemene vergadering, ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld,
aan alle leden toegezonden.
3.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3 de) van de uitgebrachte
stemmen.
4.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder bestuurslid mag de akte van statutenwijziging ondertekenen.
Artikel 14.
Beëindiging vereniging
1.
De vereniging kan worden beëindigd door een besluit van de algemene vergadering
(beëindiging wordt in de wet ‘ontbinding’ genoemd). Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3
van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
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2.

Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid waren. Ieder lid ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot beëindiging
kan echter ook een andere bestemming aan de bezittingen worden gegeven.
Artikel 15.
Huishoudelijk reglement
1.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen.
2.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.
BEKENDHEID COMPARANT / SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Wolvega op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant meegedeeld en toegelicht. De comparant
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een
conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met
die inhoud in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de inhoud van de
akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de comparant en vervolgens door mij, notaris
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Het jaar is om
Alle bladzijden zijn geschreven
We kijken achterom
Waar zijn al die dagen gebleven
Onzekerheid, geluk en verdriet
Kwamen allemaal voorbij
365 nieuwe bladzijden
Fris, een schone lei
Schrijf ze op jouw manier
Volg je hart en geniet
Blijf jezelf
En kijk naar wat je wel hebt
In plaats van wat niet
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