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Beste dorpsgenoten,
Onderstaand gedichtje kwam ik laatst tegen,
Als ik blijf kijken
Zoals ik altijd heb gekeken
Blijf ik denken
Zoals ik altijd heb gedacht.
Als ik blijf denken
Zoals ik altijd heb gedacht
Blijf ik geloven
Zoals ik altijd heb geloofd.
Als ik geloof
Wat ik altijd heb geloofd
Blijf ik doen
Zoals ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen
Wat ik altijd heb gedaan
Blijft mij overkomen
Wat mij overkomt.
Na het lezen van dit gedichtje, zag ik veel paralellen met de situatie waarin u, ik, de wereld, nu al
bijna een jaar verkeren.
Een periode die ons nog lang bij zal blijven. Voor de een misschien wel in positieve zin en voor de
ander is het misschien wel een bijzondere donkere periode.
Op dit moment zijn er meer dan 50 persmomenten geweest, wat mij bij is gebleven dat het woord
“samen” elke keer weer terug komt.
Mijn bestuursperiode in het Dorpsbelang zit er formeel op. Wanneer het mogelijk is om een
jaarvergadering te organiseren treed ik terug.
De afgelopen 9 jaren heb ik met plezier deze taak vervuld. Vele projecten hebben we bij de kop
gehad en mooie zaken gerealiseerd.
Om een dorp als Steggerda dynamisch te houden voor haar inwoners, is het fijn om te zien dat
veel inwoners bereidt zijn om op wat voor manier dan ook, samen ergens de schouders onder te
zetten.
Hier komt het woord “samen” ook al weer om de hoek kijken.
Ook in Steggerda hebben we nog wel een aantal uitdagingen, maar ik heb er alle vertrouwen in
dat ons dat als samenleving gaat lukken.
Voor nu wens ik u allemaal veel leesplezier in deze editie van de Dorpskrant, blijf gezond en we
hopen u allemaal weer snel fysiek te kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Janita ten Berge
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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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Corona tijd
Ruim een jaar gelden hadden we niet kunnen bedenken dat we nu nog in een situatie van Lockdown zouden zitten. We kunnen nog steeds heel veel niet.
Maar meer nog is er de angst die mensen voelen, de onzekerheid over je baan en je bedrijf, de
eenzaamheid die op de loer ligt nu we maar weinig mensen mogen ontvangen thuis. Die angst,
onzekerheid en eenzaamheid knaagt aan ons en het voelt als een zware last die af en toe bijna
niet te dragen is.
Juist dan mogen wij bij onze God komen want zegt Hij niet: “Komt allen tot mij die onder lasten
gebukt gaat en ik zal u rust en verlichting schenken”. (Matt 11,28) Met andere woorden aan Hem
mogen we ons toevertrouwen en erop vertrouwen dat Hij ons steeds bij de hand neemt en zal
leiden.
Geloof, Hoop en liefde mogen we meenemen als instrumenten voor onderweg in het er zijn voor
elkaar. Want dát kan nog wel en is heel hard nodig.
Deze drie kunnen ons helpen om het vol te houden en uit te houden in deze tijd.
Mogen we die weg samen gaan.
Pastor Lidy Langendijk
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Nieuws van het Dorpsarchief.

Inloopochtenden.
Het blijft helaas ééntonig : ook de inloopochtend gepland voor april moet jammer genoeg
gecanceld worden. Evenals de sneupersmiddag die we traditioneel altijd in april houden, kan niet
doorgaan! Net als zovelen hopen we, dat er snel betere tijden komen, zodat we onze activiteiten
weer volop kunnen oppakken. En dat we onze dorpsgenoten daar deelgenoot van kunnen laten
zijn! En dit allemaal door de Corona-pandemie! Maar… uit naspeuringen in archieven blijkt, dat
ook in vroegere jaren er ernstige besmettelijke ziekten rondgingen. De bij dit artikel gevoegde
krantenknipsels uit De Hepkema van 1905 getuigen daarvan ! Ook toen moesten scholen gesloten
worden om besmetting te voorkomen.

Dorpsarchief als informatiebron.
Regelmatig krijgen we als Dorpsarchief – vaak uit onverwachte hoek – vragen om hulp bij
onderzoeken naar het verleden. Zo kwam er recent een vraag van Heleen Wagemans, zij is
docente aan de Thorbecke-academie in Leeuwarden en auteur. Genoemde Heleen Wagemans is
in het bezit van brieven uit de oorlogstijd, gericht aan een Joods-Duitse familie Meischke, die in de
oorlogsjaren in Amsterdam woonde. Eén van die brieven is verzonden vanuit een Duits kamp per
adres fam. C. de Vries, Leemweg 38 te Steggerda. De brief was gericht aan Wim Meischke,
toentertijd ongeveer 18 jaar oud en kennelijk verblijvend ( ondergedoken ?) op adres Leemweg 38.
Op het adres Leemweg 38 woonde in de oorlogsjaren en daarna de familie Cornelis de Vries.
Leemweg 38 is nu het adres Leemweg 2 ( waar tegenwoordig Agnes en Kees Vernooij wonen).
Cornelis de Vries was getrouwd met Johanna Vreeling. Auteur Heleen Wagemans probeert nu
informatie te achterhalen over het echtpaar Cornelis de Vries – Johanna Vreeling om zo meer te
weten te komen over het verblijf van Wim Meischke (en andere onderduikers ?) bij hun tijdens de
oorlog.
Voor de lezer nog de volgende informatie over het echtpaar de Vries: Cornelis overleed bijna 85
jaar oud in 1966 en zijn echtgenote Johanna werd 91 jaar en overleed in 1971. Het echtpaar ligt
begraven in Willemsoord. Cornelis en Johanna hadden 4 kinderen, die inmiddels ook alle 4 al zijn
overleden. Voor informatie moeten we dus terecht bij kleinkinderen van het echtpaar de Vries.
Voor zover bekend zijn, dat er slechts 2 : één kleinzoon woont mogelijk in Zuid-Afrika en is aldaar
geboren voor 1942 ( als hij nog leeft nadert hij dus al de leeftijd van 90 jaar). De andere kleinzoon
woonde in 2002 in Sint Annaparochie, maar hebben we nu nog niet kunnen achterhalen. Hij zou
nu rond de 80 jaar moeten zijn.
Vorenstaande informatie hebben we voor een belangrijk deel gekregen van Roel en Gonnie
Bottema, indertijd buren van de familie de Vries. Roel en Gonnie kennen evenwel geen informatie,
die inhoudt dat er in de oorlogsjaren (Joodse) onderduikers waren bij Cornelis de Vries. Ook Erna
Ensing, afkomstig van Schokkersveen en uit hoofde van haar familie zeer bekend met Joodse
onderduikers in het Schokkersveen, kon terzake geen informatie geven over de familie Cornelis de
Vries.
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Vraag aan de lezers: wie heeft zelf of uit verhalen van anderen, informatie over Joodse
onderduikers op nu het adres Leemweg 2? We zijn heel benieuwd en willen onze vragenstelster
Heleen Wagemans graag van dienst zijn. Vermeldenswaard is nog, dat Heleen Wagemans eerder
een boek heeft geschreven over wereldoorlog II, namelijk De Polderjongen. Op internet (Google)
is daarover meer te vinden.

Het verhaal achter een tevoorschijn gekomen brief uit het laatste oorlogsjaar.
In vorige Dorpskranten maakten we melding van de ontvangst van een brief , geschreven tijdens
de 2e wereldoorlog. We beloofden de lezers toen, dat we verdere opening van zaken zouden
geven rond de herkomst van de brief en over wat er verder allemaal speelde in dit verband. Het
verhaal achter deze brief, allemaal uitgezocht door ons commissielid Annemiek Engwerda, is bij
onze bijdrage voor deze Dorpskrant gevoegd.

Nieuwe aanwinsten voor het Dorpsarchief.
Ook al staat alles momenteel op een laag pitje, we mogen ons toch weer verheugen in diverse
nieuwe aanwinsten:
Een asbak van het voormalige café-parochiehuis Folkertsma;
DVD’s met foto’s en films van dorpsfeesten van mw. Heemskerk;
Ansichtkaarten van Steggerda van Peter Veldhuizen van Dorpsarchief Noordwolde (DAN);
Boekje “Hoe help ik de post” uit 1938;
Kopieën m.b.t. de kerkhistorie van de R.K. Kerk.

Vernieuwing van de site van Dorpsarchief.
We verwijzen nog graag eens naar de vernieuwde site van ons Dorpsarchief. Erg de moeite waard
om daar een kijkje te nemen. Ga daarvoor naar de site Steggerda en via Dorpsarchief klikt u
vervolgens naar “Verhalen en wetenswaardigheden”.
Daarnaast is het erg interessant om door te klikken naar het kopje Stoommuseum. Daar vindt u
mooie verhalen over onder andere het “wereldberoemde” Steggerdase roomijs.
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Een mooi geschenk : een boek of DVD over Steggerda !

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

Heeft u vragen …
Dan kunt u zich wenden tot één van de commissieleden van ons Dorpsarchief:
Jan Hornstra

telefoon 441317

Annemiek en Anne Engwerda telefoon 441061
Annie en Jan Dijkstra

telefoon 441666 of 06 46218287.

Mail-adres DAS: dorpsarchiefsteggerda@gmail.com
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Uit de Hepkema
van 21 januari 1905

van 18 maart 1905
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KlusWijs
Noordwolde

Molenstraat 5
8391AJ Noordwolde
Tel. 0561 - 430 850
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Het verhaal achter een brief uit het laatste oorlogsjaar.
Geschreven door Antoon en gericht aan Ida.

Henk en John Westenbroek hebben tijdens de Sneupersmiddag van 2019 een kopie van de brief
bij ons archief gebracht. Zij vroegen of wij wilden gaan uitzoeken wie die Antoon en Ida zijn.
Onderaan de brief stonden de namen en de adressen van Jopie Melein te Steggerda en Johannes
de Wolff te Wolvega.
Uiteindelijk heb ik 1 van de kinderen van de briefschrijver gevonden en gesproken en het leuke is
dan meteen weer dat dit kind vroeger dikwijls bij een tante en oom in Steggerda logeerde. Anny,
het zusje van Ida, verkeert ook nog in goede gezondheid.
De brief zat in een postzak op het schip De Groningen IV.
De Groninger IV en de Jan v. Nieveen zijn in de nacht van 8 op 9 januari 1945 op elkaar in
gevaren. Hierbij kwamen 13 personen om het leven en de andere opvarenden konden
overstappen op de Jan van Nieveen. Deze schepen voeren in oorlogstijd tussen Lemmer en
Amsterdam en werden "De Levenslijn" genoemd. De schepen voeren zonder licht om niet door
Duitsers opgemerkt te worden.
Toen de gezonken Groninger IV in september 1946 gelicht is is de brief tevoorschijn gekomen en
alsnog aan de geadresseerde verstuurd. Dit gebeurde pas in 1947.
Antoon heeft onder gedoken gezeten bij boer Johannes de Wolff in de Boelstrapolder bij Nijelamer
en Ida was evacué in Klarenbeek. Antoon en Ida kwamen beiden uit Arnhem, woonden in dezelfde
straat en Antoon had een oogje op Ida. Ida voelde niets voor Antoon en als hij een bezoekje
bracht verstopte Ida zich en kwam weer tevoorschijn als Antoon hun huis had verlaten.
Ida heeft 2 zusjes; Mies en Anny. Anny vertelt dat zij alleen maar weet dat de brief van de bodem
van de zee komt. Haar zus Mies heeft de brief in 1984 geschonken aan het museum voor
scheepsarcheologie te Ketelhaven. Mies had de brief van moeder gekregen of van Ida zelf, want
Ida is in 1949 kloosterzuster geworden. Anny weet dit nog goed, want zij ging toen pas naar het
voortgezet onderwijs.
In de brief vertelt Antoon over zijn leven als onderduiker bij Johannes de Wolff. Antoon studeerde
en was kapelaan in Almelo. Hij kreeg een oproep en wilde niet te werk gesteld worden in
Duitsland. Zijn pastoor stuurde hem op de fiets naar monseigneur Scholten in Wolvega. De
huishoudster bracht hem meteen naar Johannes de Wolff. Titus en Betty, de oudste kinderen van
dit gezin, weten te vertellen dat er wel 3 onderduikers waren. Zij waren klein en herinneren zich
alleen voornamen. Titus weet nog precies waar de jongens zich in het hooi verstopten. Betty
vertelt dat ze inderdaad naast koeien ook schapen hadden, want Antoon schrijft in zijn brief dat hij
"momenteel geen wol kan bewaren" voor Ida. Antoon schrijft dat hij knecht is geworden, want
"Jopie is voorgoed naar huis". Jopie is Joop Melein van de Pepergaweg. Het gezin Melein woont
op dat moment tegenover Louis Fortuin. Joop was knecht bij De Wolff, maar werd ook opgeroepen
om te gaan werken in Duitsland. Dit wilde Jopie niet en van knecht werd hij onderduiker nummer 4
bij Johannes de Wolff. Op het moment dat Joop difterie krijgt moet hij terug naar huis en wordt
Antoon de knecht. Er staan 6 boerderijen aan het pad van 3 kilometer en het pad loopt dood tegen
de Tjonger. Vooraan het pad staat de groene keet van de Duitsers. De Duitsers turen met
verrekijkers het gebied af en Betty vertelt dat haar moeder zei dat de Duitsers konden zien wat ze
elke dag aten. In totaal zaten er 12 jongens ondergedoken op de 6 boerderijen.
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Degenen die ik gesproken heb weten allemaal te vertellen dat niet alle Duitsers slecht waren. Als
er een razzia aan zat te komen, was er 1 Duitser die altijd de eerste boer aan het pad kwam
waarschuwen. Dit was Timmenga. Timmenga hing dan een wit laken aan de schuurdeur. De
Duitsers konden die niet zien, omdat de boerderij een beetje scheef stond. Dan hingen er nog een
paar boeren een wit laken op en vluchtten alle jongens het riet in tot het weer veilig was.
Dit kon alleen via het erf van boer De Jong. Alle 12 onderduikers hebben de oorlog overleefd. In
1982 wordt er een reünie georganiseerd. Zoon Sipke de Jong heeft alles van die reünie bewaard.
Diet Hoekstra is degene die de reünie georganiseerd heeft. Haar ouders woonden in een
arbeidershuisje al behoorlijk dicht bij de Tjonger. In de wintermaanden kwamen de onderduikers
regelmatig bij Hoekstra voor een gezellige avond. 1 bleef op de uitkijk en 1 draaide de trappers
van een fiets rond voor een lichtje. De onderduikers werden geknipt door een meisje uit Wolvega
en met haar is Antoon na de oorlog getrouwd.

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

MEDEDELING - GRATIS AF TE HALEN MEDAILLEKAST.

In het MFC Multisteck aan de H. Deddenstraat staat een fraaie en royale medaillekast, afkomstig
uit de voormalige basisschool De Triangel.
De kast mag door een vereniging of particulier gratis worden opgehaald. Het is echt wat voor een
vereniging of particulier met een flinke verzameling aan trofeeën !
De afmetingen van de kast zijn : hoog 100 cm, breed 180 cm en diep 43 cm. De kast heeft 2
glazen schuifdeuren en er zit een fraaie groene binnenbekleding in.
Liefhebbers kunnen zich melden bij Annemiek Engwerda, telefoon 441061 of bij Annie Dijkstra,
telefoon 441666.

21

22

NIEUWS VAN DALTONBASISSCHOOL
FREDERICUS

Rare tijd
Het is een rare tijd waar we op dit moment in leven. Na een tweede lockdown is de school weer
open. Wat vinden we het fijn om elkaar weer te zien en om weer samen te kunnen leren en
spelen.
Door het thuisonderwijs zijn we allemaal een stuk vaardiger geworden met de computer.
Leerkrachten maken gebruik van verschillende programma’s om kinderen mee te laten doen
wanneer zij om wat voor reden dan ook thuis zijn. Zo wordt er zo nu en dan duo gelezen via de
Ipad en doen er kinderen online mee met instructie. Ook middels filmpjes en foto’s wordt uitleg
gegeven en delen kinderen het werk wat ze gemaakt hebben.
Met de carnaval hebben we een online polonaise gemaakt. Aan kinderen
en leerkrachten is gevraagd om zich thuis te verkleden en hiervan een
foto te maken. Deze zijn achter elkaar geplakt met daaronder uiteraard
het Bûtebienerslied.

Nieuws uit de groepen 1-2
In de groepen 1-2 zitten inmiddels zo’n 30 kinderen die verdeeld zijn over
twee groepen. De afgelopen weken hebben zij via de thema’s smakelijk
eten en winter gewerkt aan verschillende ontwikkeldoelen. Zo zijn de
kinderen druk bezig geweest met de begrippen van groot naar klein met
behulp van sneeuwpoppen en wordt er in de huishoek aan spelontwikkeling
en woordenschat gewerkt door bijvoorbeeld het dekken van de tafel.

Nieuws uit de groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 zijn we Blink lezen aan het uitproberen. Dit is een leesmethode die aansluit
bij onze methode voor wereldoriëntatie.
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In groep 3-4 wordt op dit moment bijvoorbeeld gewerkt over het heelal. De kinderen hebben een
boek gekregen waar samen uit gelezen wordt. Daarnaast zijn er allerlei verschillende soorten
boeken die kinderen kunnen kiezen om ook te lezen. Er worden allerlei vormen ingezet om aan de
woordenschat, het technisch leesniveau en het begrijpend leesniveau van de kinderen te werken.
De kinderen zijn razend enthousiast.
In groep 5-6 is het thema rampzalige gebeurtenissen. Zij lezen onder andere met de klas uit een
boek over de Titanic. Hierbij kun je verschillende personages kiezen die je meenemen door het
boek.
In groep 7-8 is het thema oorlog. De kinderen verdiepen zich in het leven van Anne Frank, maar
doen ook kennis op over Weststellingwerf in de Tweede Wereldoorlog.
Babynieuws
Onlangs is juf Ellen weer gestart na haar zwangerschapsverlof. Op 22
oktober is zij bevallen van een dochter Xanne.

Op vrijdag 19 februari is juf Myrthe bevallen
van dochter Sarah. De moeders en dochters
maken het goed.

Juf Marleen is inmiddels met zwangerschapsverlof. Wij wachten vol spanning op meer
babynieuws.

Activiteiten
De komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:
 20 maart papiercontainer bij school
 17 april papiercontainer bij school
 23 april Koningsspelen
*de mogelijkheid bestaat dat activiteiten komen te vervallen i.v.m. het coronavirus. Als school volgen wij de richtlijnen van de overheid.
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Nieuws van Kinderopvang de Kinderkei

Helaas is de corona periode nog niet volledig achter de rug. Na de eerste lock down volgde er ook
voor ons als Kinderopvang een tweede lock down. Weer een lastige periode voor ouders.
We bleven gelukkig wel weer open voor noodopvang. Gezinnen waarvan minimaal 1 persoon in
de cruciale beroepen werkte mochten aanspraak maken op de noodopvang. We hebben er voor
de kinderen die er waren weer een gezellige periode van gemaakt.
Ook tussen de eerste en tweede lock down heen hebben we een leuke periode gehad. Waaronder
het sinterklaasfeest. Dit blijft een feest waar elk jaar veel
kinderen weer naar uitkijken. Ook dit jaar hebben wij er een
corona proef maar leuk feest van gemaakt.
We kregen op de groepen visite van twee zwarte pieten en
voor de peuters was er een echt pietenochtend. We hadden
een mooi sinterklaasverhaal wat werd voorgelezen en we
versierden taai taai poppen.

Met de start van 2021 is er voor ons op de Kinderkei ook een verandering aangebroken. Wij gaan
met de hele Kinderkei digitaal. Dit betekend dat wij vanaf nu werken met een ouderportaal
waardoor het contact met ouders nog een stuk makkelijker en sneller verloopt. Ook kunnen ouders
op dit ouderportaal veel informatie vinden.
Een nieuwe ontwikkeling die voor de leidsters en ouders even wennen was, maar wat naar mate
de weken verstrijken steeds beter en makkelijker werkt.
Wij zijn er erg blij mee 

Kinderopvang de Kinderkei, Hendrik Deddenstraat 6, Steggerda
info@dekinderkei.nl
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Peutergroep Steggerda

Bij ons op de peutergroep vinden wij het belangrijk dat kinderen het bij ons naar het zin hebben, bij
peutergroep Steggerda krijgen kinderen alle ruimte om lekker te spelen en zich op hun eigen
niveau te ontplooien. De peutergroep heeft een duidelijke visie voor ogen, waarbij zorg en
ontwikkeling van het kind voorop staat. We letten hierbij op de volgende aandachtspunten:
Spraak-taalontwikkeling, Sociale ontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en
rekenprikkels. Wij merken dat kinderen de variatie erg leuk vinden. Kinderen van de leeftijd tussen
2 en 4 jaar kunnen hun aandacht nog maar kort vasthouden en daarom is het belangrijk ze diverse
en afwisselende activiteiten aan te bieden.
Als pedagogisch medewerkers zijn wij daarvoor verantwoordelijk en bieden wij samen
verschillende activiteiten aan. Te denken valt aan de volgende activiteiten:
-

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 kinderen willen spelen? Verwijs ze dan door naar de website
www.fredericus.nl. Daar staat alle informatie op over onze peutergroep.
Met vriendelijke groet,
Elly Mars en Gerrietta van Wijnen
Peutergroep Steggerda
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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
Net naar school kunnen en dan met je neus in het winterweer vallen. Hoeveel geluk kan een mens
hebben. Wat hebben we ervan genoten! Heerlijk sneeuwbalgevechten houden, inzepen en als
kers op de taart met z’n alle schaatsen. Het kon niet mooier! Alle kinderen hebben meegedaan
met de Cornona Elfstedentocht. En natuurlijk hebben ze hier een mooie medaille mee behaald.

En weten jullie wat heel gek is, zijn de kinderen zo lang niet op school geweest……..ze zijn er nog
maar één dag weer en je hebt het gevoel alsof het nooit anders is geweest….heerlijk!

En het mooie is dat we ook weer toe waren aan de start van een nieuw thema. Ons
onderwijsconcept is gestoeld op doelmatig thematisch werken. Dit houdt in dat we met de hele
school de leerlijnen van de verschillende vak- en vormingsgebieden doelmatig inzetten rondom
een thema. Op deze wijze zijn de kinderen enorm betrokken en heeft ons onderwijs een grote
samenhang. Kinderen blijven het geleerde onthouden omdat het is “opgehangen” rondom een
thema en gezamenlijke activiteiten.
Het thema van deze periode is
“Dieren”. Als aftrap mochten alle
kinderen verkleed op school komen of
een knuffeldier meenemen. Nou hier
hebben ze goed gehoor aan gegeven
en ook de leerkrachten waren
verkleed, zoals jullie kunnen zien.
Tijdens dit thema leren de kinderen
over allerlei verschillende en ook
minder bekende dieren. Ze leren wat
carnivoren, herbivoren en omnivoren
zijn. Ze leren dat je dieren in
verschillende groepen kunt onder
verdelen en dat alle dieren uit
dezelfde groep bepaalde
overeenkomstige kenmerken hebben.
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En verder worden er dieren geknutseld, worden er dierentuinen gemaakt ( waarbij met
plattegronden gewerkt moet worden en met schaal).
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de bovenbouw een prachtige activiteit gedaan, nl. het
bouwen van vogelhokjes. Deze vogelhokjes hebben we gekregen van Joachim Westerbeek,
hiervoor heel erg bedankt. De kinderen vonden het geweldig om te maken. En het komt natuurlijk
ten goede aan de vogels uit onze omgeving.
Verder hebben we in de afgelopen periode ook weer een groot aantal kinderen erbij gekregen op
school. Zo blijf je zien dat een kleine dorpsschool, met een duidelijk onderwijsconcept een grote
meerwaarde heeft voor kinderen. Ook tijdens de lockdown konden we gedurende de hele dag de
kinderen goed online les blijven geven en waar nodig was er persoonlijke aandacht en bijsturing.
En het resultaat van deze inspanning van zowel kinderen, ouders als personeel is dan ook goed te
zien in de resultaten van de kinderen….geen onderwijsachterstanden op deze kleine dorpsschool,
eerder groei in alle hoedanigheden.

Met vriendelijk groet,
Annigje van den Berg

35

Hallo Dorpsgenoten,
We zitten nog steeds in de Corona tijd. De RIVM heeft bepaalde eisen gesteld aan de
invulling van de BHV en EHBO lessen. Daar moeten we ons dus allemaal aan houden. Op
het werk, maar ook thuis. Als instructeur heb ik alle aanpassingen 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 …
Vraag: Wat moet je doen als een kindje zich verslikt? Of.
Wat moet je doen als een kindje zijn / haar handje heeft verbrand?
Kortom kleine ongelukjes zitten in een klein hoekje. Maar ook:
Wat moet je doen bij een Beroerte, Hartinfarct, Allergie of Epilepsie?
Naast alle persoonlijke dingen zijn alle ondernemers in ons dorp, verplicht om aan de
wetgeving 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.
Deze plannen vormen de basis voor de BHV organisatie.
Ik kan voor uw onderneming de BHV organisatie opzetten en het maken van deze plannen
tot een goed resultaat brengen én onderhouden.
Dit kan ook met BHV Code 95 en VCA.
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. Tevens zorg ik,
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.

Krimp
In alderhaande ni’js zoas kraanten en op ‘e radio en tillevisie heur ie dat d’r klaegd wodt over de
krimp in oons laand. Alderdeegst op et plattelaand lopt et leeg en verhuzen d’r een boel
jongeluden naor grotere woonplakken omreden daor meer wark te vienen is. Zodoende krimpt et
tal bewonders in de gemienten en daor wo’n de schoelen en ere verienings ok in mittrokken.
Zoks is spietig omreden et hier op oons plattelaand vule gezonder leven is as in de omkrieten van
grote industriegebieden. Veur opgruuiende kiender is d’r ok niks mooier as nao schoeletied buten
en in de bos speulen te kunnen. In mien jonkhied was et neutieszuken een oarig tiedverdrief waor
de jeugd nao schoeletied een hiele poze zute mit was. De veurraod neuten wodde dan op ‘e
zoolder legd om te dreugen. Laeter hawwe d’r veur de twiede keer weer wille van as ze opeten
wodden.
Et heugt me nog goed dat awwe in de bos an et speulen weren, daor annemoonties bluuiden. Dat
lieve bloempien mit zien mooie naeme vergeet ik mien levenlaank niet meer. Somstieden ziej’ bi’j
de zoemer wel es een schoelejuffer- of meester mit de klasse in et gröslaand ommestrunen,
waopend mit een emmertien en schepnettien te zuken naor dierties die in et slootswaeter leven.
Speulenderwieze leren de kiender zo een boel over alles wat d’r leeft en gruuit in de netuur. En
dan et slotienspringen, dat wodt mitien ok uutperbeerd netuurlik. Zo kan et gebeuren dat inkelden
niet mit dreuge voeten weer naor huus gaon, mar dat mag de pret niet drokken. Plattelaanskiender
weten ok hiel goed dat de sukelaomelk niet van roodbonte koenen komt, zoas pattie kiender uut
de stad mienen. Of ze weten niet beter as dat de melk in et pak uut de supermark komt. Aenlik is
zoks een bedroevende zaeke en deur de krimp zal et d’r niet beter op wodden.
Now ik et toch over de ‘krimp’ hebbe, moet et me even van ’t hatte dat dit woord ok nog wat eers
beduden kan. Laestdaegs kreeg ik bericht van et gemientehuus dat mien paspoort bi’jkaans
verlopen was. Vanwegens ik de wiede wereld toch niet meer uutgao, docht ik da’k krekkengeliek
wel een ID-kaorte nemen kon. Die kuj’ makkeliker opbargen in je pottemenee en bovendat is et
ding ok nog een stok veurdieliger. Zodoende trok ik mien stoute schoenen an, en mit een mooie
kleurde pasfoto begaf me op et terrein van de overhied. Deur de grote dri’jdeure kuierde ik naor
binnen en zag een paol mit een scharm staon, waor aj’ intikken moeten wat veur bosschop aj’
hebben. Mit et bonnegien dat de paol uutspi’jde in de anslag, gong ik in de waachtkaemer zitten
op een levensgrote baank die beklieded was mit flewiel, leek et wel. De gemiente het nog gien last
van krimp, scheut et deur me henne, eers hadden ze hier wel gewone hoolten stoelen daelezet.
Doe et mien beurt was vreug et vrommesien aachter de balie of ik wel een pasfoto mitneumen
hadde. Netuurlik hadde ik die, mar ik heb d’r niet bi’j zegd dat hi’j al een stokmennig jaoren oold
was. Hi’j was kleurd en ik ston d’r zo kreers op vun ik zels, ie zaggen hielendal nog gien verschil
mit een stokmennig jaoren leden. De baliemitwarkster dochte d’r zeker ok zo over, omreden et
petrettien zonder slag of stoot goedkeurd wodde. Doe vreug et vrommesien: ‘Hier op de pas staot
daj’ ien meter drieenzeuventig lange binnen. Klopt dat nog wel?’
‘Now, ik daenke daj’ d’r wel een centimeter ofdoen kunnen’, gaf ik bescheid.
Zoas et bi’j overhiedsinstellings gaot, was de gemiente hier ok in hooldershaand omreden ik, eer ik
de deure uutgong, eerst betaelen mos. Dat hadde neffens mi’j krekklieke goed wel kund as ik die
ID-kaorte ophaelen kwam. Mar goed, alles was regeld en over een dag of drieje zol mien
dokement klaorliggen, wodde me zegd. Doe ik weer in huus kwam goonzde de vraoge van et
balievrommes over mien lengte de hieltied nog deur ‘t heufd. Hoe lange zol ik now aenliks percies
wezen, docht ik. Rap trok ik de aanrechtlae eupen en pakte de rolmaote d’r uut. Tegen et
deurekezien heb ik me doe opmeten. Doe ik de rolmaote oflas schrok ik d’r van… ik was mar ien
meter achtenzestig! Zoe’n stok was ik dus krompen. Gelokkig is et meerste wark bi’j de grond, dus
muuite he’k d’r veerder niet mit. Een algemien perbleem bliekt et dus wel te wezen, zels ik bin
krompen en heb dus ok last van KRIMP!
Sjoukje Oosterloo
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Zij-actief
Net zoals alle andere verenigingen, clubjes en organisaties is ook Zij-actief op zoek naar manieren
om contact met de leden te houden. Wij proberen dit onder andere te doen via een maandelijkse
nieuwsbrief.
Leden die hierop willen reageren kunnen gewoon terugmailen naar Paulien. Ook als men vragen
heeft kan men die gewoon stellen via de mail, of natuurlijk via de telefoon. Het feit dat we elkaar
niet zien mag geen belemmering zijn om iets te vragen of te zeggen.
Als bestuur hebben we nu de vergaderingen via zoom. Dit is ook weer een nieuwe ervaring. Zo zie
je maar weer, we zijn nooit te oud om te leren, of wat nieuws uit te proberen. En zo een
vergadering is toch wel handiger dan dingen via de app te regelen.
Verder hoop ik dat iedereen zich nog een beetje kan vermaken. Ik kan alleen maar voor mezelf
spreken maar ik heb nog nooit zoveel gewandeld als het afgelopen jaar. Vooral met het heerlijke
weer van eind februari is dat een fijne bezigheid.
Namens Zij-actief
Irene Bos
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Samen zoeken naar een oplossing
Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een
opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, in de directie omgeving of
een meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat.
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Getrainde vrijwilligers
luisteren naar uw verhaal, zijn onpartijdig en denken met u mee. Buurtbemiddeling is kosteloos.
Waar we met Buurtbemiddeling aan werken:
 het herstellen van de onderlinge communicatie,


het bevorderen van wederzijds respect,



het benoemen van gezamenlijke belangen,



Komen tot afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Buurtbemiddeling werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt of kunt. Alle
informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een
oplossing te vinden.
Buurtbemiddeling wordt landelijk in zo’n 300 gemeenten uitgevoerd. Scala-Welzijn voert
Buurtbemiddeling uit in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72
20 of via buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
Kijk voor voorbeelden en tips op www.problemenmetjeburen.nl en voor een advies op maat op
www.overlastadvies.nl
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www.schildersbedrijfhenkwierda.nl
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KANTOOR - FLEXPLEK - ONGESTOORD WERKEN IN STEGGERDA
Huurprijs
Servicekosten
Oppervlakte
Beschikbaar

€ 180 per maand
geen
25 m2
per direct

Kantoorruimte huren in Steggerda? Dat kan in de voormalige lagere school aan de Hendrik
Deddenstraat en Cornelis Westerveldstraat.
Je hebt de beschikking over:
 een afsluitbare ruimte
 gas/water/licht
 internet
Kunt gebruik maken van:
 keuken
 toilet
Er is gratis parkeerruimte beschikbaar.
In overleg is het ook mogelijk om dagdelen te huren.
Inrichting in overleg.
Voor informatie kunt u contact opnemen met SOS (Stichting Onderdak Steggerda)
Harry Mars - 06 27414391
Thijs Waldus - 0561-441189
of via e-mail: stichtingonderdaksteggerda@gmail.com
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Paaswandeltocht
Beste Dorps genoten.
Met Pasen is wederom een mogelijkheid om de benen te strekken . Er is nl. een
wandelpuzzeltocht door de Bosjes van Steggerda lengte ± 7 km, je kunt starten bij de Biebkast
aan de Westerveld straat ,of bij de Biebkast aan de Ericaweg hier liggen de formulieren. Van af
de Westerveld straat begint de puzzeltocht bij de ingang van het Karkebos aan de Steggerdaweg
,en vanaf de Ericaweg begint de puzzeltocht bij de ingang van Loekebossie aan de bovenweg.
Zie bordjes. (vanaf de Ericaweg begint het wel in omgekeerde volgorde) Als je denkt dat is te ver
in 1x dan kun je het ook in 2x doen , ga je de 2e x gewoon verder met waar je de 1 e x gestopt
bent.
De puzzel hangt vanaf Goede Vrijdag 12.00 uur tot en met 2 e Paasdag in de bosjes. Je kunt dus
zelf bepalen wanneer je gaat lopen . Onder de deelnemers die het antwoord juist hebben worden
3 prijsjes verloot. Voor de kinderen t\m 12 jaar is er tegelijkertijd ook een puzzeltochtje op de
zelfde route.
Voor meer info bel even met Joachim Westenbroek: 0622120105
vanaf as woensdag kunt u het formulier ook downloaden vanaf de website www. steggerda.info
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Soos 55+
De lentemaand is aangebroken, de dagen worden langer, we gaan de zomer tegemoet.
Onder normale omstandigheden hadden we onze eerste soosmiddag in het jaar 2021 en de
gezamenlijke avond met Zij-Aktief al achter de rug. Maar de werkelijkheid is anders. Er zijn nog
steeds geen goede berichten, dat we weer kunnen starten met onze gezellige middagen en
uitstapjes. Hoewel we het allemaal wel gehad hebben met de beperkingen, die ons door het
coronavirus worden opgelegd, houden we de moed er in.
Zoals het nu lijkt zijn er de eerste maanden nog geen gezellige middagen of uitstapjes. In het
zwartste scenario duurt het tot aan de zomervakantie. Mocht dit (en laten we het hopen) wel
eerder kunnen, dan komt er zeker een berichtje bij alle soosleden in de brievenbus. Tot die tijd
zullen we ons aan de maatregelen moeten houden. Dus zoveel mogelijk thuisblijven, afstand
houden en zoals premier Rutte zegt: Onze handen stuk wassen.
Laten we de moed er in houden, een beetje op elkaar letten ( een kaartje of telefoontje kan zoveel
doen) en vooral gezond blijven. Het bestuur wenst u allen fijne paasdagen. Hopelijk kunnen we
elkaar over enige tijd weer veilig en in goede gezondheid ontmoeten.
Hennie Elzinga ( voorzitter)
Hennie Bos ( secretaris)
Anne-Marie Vuist ( penningmeester)
Nico Verhagen

475966
441629
441023
441256
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Verslag van de Bingo.
Op vrijdag avond 12 maart was het tijd voor een online Bingo.
Normaliter zou iedereen zich in de Landerije verzameld hebben voor de dorpsquiz maar door alle
coronamaatregelen was dat dit jaar niet mogelijk.
Dorpsbelang is op de digitaal toer gegaan, vanuit het bestuur hebben we het laatste jaar al steeds
digitaal vergaderd.
Na even brainstormen is er gekozen voor een digitale Bingo.
De week voor de bingo kwamen er veel aanmeldingen zo hebben de Bingo gespeeld met een
mooi scherm vol deelnemers.
Van jong tot oud iedereen deed mee, erg leuk en gezellig.
Met een papieren bingokaart en achter de laptop of telefoon met Teams kon iedereen vanuit huis
mee doen.
Wilma en Karin waren de bingo dames.
Het inloggen verliep vlot, we hadden geen last van het Steggerda’s kwartiertje
Er zijn drie rondes gespeeld waarin drie prijzen per ronde te winnen waren.
De hoofdprijzen zijn gewonnen door: Fam. Oosterhof, Fam. Cinjee en Fam. Groenendijk
Een aantal keer was er een dubbele bingo, na het gooien met een dobbelsteen was bekend wie
de prijs en de troostprijs gewonnen had.
Het was erg leuk om te zien dat er zoveel mensen online waren, even meekijken in de
huiskamers.
Wij kijken terug op een geslaagde bingo en wie weet komt er vervolg.
Houdt onze website en facebook in de gaten!
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Update over de Bloemenactie.
Jaarlijks wordt er in april/ mei een geranium actie gehouden.
Met de opbrengst van deze actie worden de geraniums aan de doorgaande straat betaald, de AED
onderhouden, bankjes geplaats, bloemen geplant denk een bermen en de pluktuin en is er geld
voor leuke (bloemrijke) initiatieven.
Op dit moment is de Corona best dichtbij en onderzoeken wij of het haalbaar en verstandig is om
de actie op de oude manier ( aan de deur verkopen/ bestellen van de bloemen en zaterdag voor
Moederdag afhalen) door te laten gaan of dat we het anders gaan vormgeven.
Houdt hier ook Facebook en de website voor in de gaten.
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Uw vereniging voor een betaalbare en naar wens verzorgde uitvaart, maar ook voor niet leden
kunnen wij de uitvaart verzorgen.
Een sterfgeval is op zich al triest genoeg en mag geen bron van winstbejag worden, vinden wij.
Veel mensen zijn lid van onze vereniging met actieve vrijwilligers achter de schermen.
Wij werken zonder winstoogmerk.
De contributie wordt bewust zo laag mogelijk gehouden, kinderen van gezins- leden zijn zelfs
gratis lid tot 18 jaar. (mits aangemeld en beide ouders lid zijn)
En de verenigingsvergoeding wordt in overleg met de leden elk jaar vastgesteld.
Voor meer informatie zie de website www.steggerda.info, maar u kunt ook contact opnemen
met het secretariaat.
H. Elsinga tel. 0561-475966
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Beste dorpsgenoten,
Sinds september 2020 wordt het oud papier opgehaald door Omrin. Deze chauffeurs zijn (nog)
niet helemaal ingesteld op de routes, zoals we gewend waren. Ook is er elke maand vaak een
andere chauffeur. We vragen de vereniging die moet helpen zoveel mogelijk te overleggen met de
chauffeur ‘waar overal papier opgehaald moet worden’. Ook zijn er een aantal vaste ophaalpunten.
Met Omrin kan alleen op de avond worden gereden. Dat betekent in de wintermaanden dat het
donker is. De chauffeur en hulpen die achterop staan zien soms niet alle papier staan. Ook omdat
het aan twee kanten van de weg staat.
Graag willen wij u vragen om het papier aan de evenkant (containerkant) van de weg neer te
zetten. Duidelijk zichtbaar. En in het belang van veiligheid.
We rekenen op jullie medewerking, zodat het papier ’s avonds vlot kan worden opgehaald.

Ninette Jager
Dorpsbelang Steggerda

Oud papierrooster 2021
Maandag 29 maart 2021

18.00 uur

Maandag 26 april 2021

18.00 uur

Maandag 17 mei 2021

18.00 uur

Maandag 21 juni 2021

18.00 uur

Maandag 19 juli 2021

18.00 uur

Maandag 16 augustus 2021

18.00 uur

Maandag 13 september 2021

18.00 uur

Maandag 11 oktober 2021

18.00 uur

Maandag 8 november 2021

18.00 uur

Maandag 6 december 2021

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

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

Vrijwilligers gevraagd!!!
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4.222 poppen maken voor Kamp Morra, help jij mee?
Bij het dorp Morra, boven in Friesland, staan op 2 april duizenden poppen in een weiland. Deze
poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals Moria in
Griekenland, verblijven. De initiatiefnemers van ‘Kamp Morra’ zijn op zoek naar gezinnen, dorpen,
wijken en scholen in Noord Nederland die de ruim 4.000 poppen willen maken, en hiermee
samen bouwen aan Kamp Morra.
‘We willen hiermee aandacht vragen voor de kinderen in Kamp Moria en alle gevluchte kinderen in
Griekenland en er zo voor zorgen dat de prioriteit om deze kinderen te helpen bovenaan de
agenda komt bij het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer. Daarnaast staat wat ons betreft elke
pop die gemaakt wordt voor een gesprek aan de keukentafel over de kinderen daar en de
omstandigheden waarin ze leven. Door kinderen en jongeren te betrekken hopen we de politiek
van morgen positief te beïnvloeden zodat zij later andere keuzes maken!’ aldus Sharon Postma
een van de initiatiefnemers.

Het maken van de poppen kan heel simpel met twee takken, een kartonnen bord en een lampje.
Elke pop draagt een t-shirt, trui of jasje, deze worden na 2 april naar een vluchtelingenkamp
gebracht.

Op www.kampmorra.nl kan iedereen, van gezin tot dorp en van wijk tot school, zich aanmelden
voor het maken van poppen. Op de website is ook een handleiding voor het maken van de poppen
en het aanmeldformulier. ‘Kamp Morra is een burgerinitiatief. Wij, Sharon Postma, Wini Weidenaar
en ik, doen dit vrijwillig, maar we doen het zeker niet alleen. We krijgen hulp van verschillende
mensen die hun tijd ook vrijwillig inzetten, waaronder Vluchtelingenwerk die deze actie
ondersteunt. De eerste mensen die meehelpen en ook dorpen, verenigingen en organisaties die
elk meer dan 100 poppen gaan maken, hebben zich al aangemeld,’ aldus Marian van Voorn.
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Bewonersbrief voor nieuwe bewoners.
Namens het bestuur van het Dorpsbelang Steggerda heten wij van harte welkom als nieuwe bewoner(s)
van het mooie dorp Steggerda.
Geschiedenis Steggerda
Steggerda is een dorp in de gemeente Weststellingwerf, in de provincie Friesland. Het ligt ten oosten
van Wolvega en telt meer dan 1000 inwoners, waarmee het zowel in oppervlakte als inwoneraantal tot de
grotere dorpen van Weststellingwerf behoort.
Het dorp heeft twee kernen die op ongeveer een kilometer van elkaar liggen.
Steggerda Kerk dit grenst aan Peperga een katholieke gemeenschap die in 1580 al actief was in een klein
kerkje in de Overburen. Begin 20e eeuw werd de kerk verplaatst naar de Pepergaweg.
Verder kenmerkt deze dorpskern zich door open katholieke daltonbasisschool, waarop iedereen welkom is
Dit is de Fredericus school. https://www.fredericus.nl/
Steggerda Vaart ongeveer 1 kilometer oostelijker ligt de 2 de kern met een Nederlands Hervormde kerk
(Kosterweg)
De voormalige zuivelfabriek is in de zomer 20107 gesloopt en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw
woningen. Het stoommuseum is nog een aandenken aan die tijd van weleer
Het stoommuseum is geopend op zondagmiddag in de maanden: juli, augustus en september vanaf 13.30
tot 17 uur
Op de hoek Steggerdaweg en Mulderstraat staat een zwerfkei op een sokkel, deze is 200.000 jaar geleden
tijdens de 3 de ijstijd aangevoerd vanuit Scandinavië.
Faciliteiten:
Steggerda heeft geen winkels, voor boodschappen kunt u terecht in Noordwolde of Wolvega en omstreken.
Dit geldt ook voor tandarts en huisarts, deze zijn niet in Steggerda maar wel in de nabije omgeving. Voor
een ziekenhuis bent aangewezen op Heerenveen/Meppel of Zwolle. Er zit een Kinderopvang/
buitenschoolse opvang de Kinderkei in Steggerda.
Steggerda is ondernemend dorp en er zijn veel zelfstandigen/ ZZP’ers en of kleine ondernemers, van
kapper, tekstschrijver tot timmermannen
Steggerda is voorzien van openbaar vervoer, van en naar Wolvega (station NS) en
Noordwolde/Oosterwolde.
Hieronder een greep uit ons sport en verenigingsleven.
Sportverenigingen:
Korfbal K.V Forward
Volleybalvereniging: Steggerda
Tennisvereniging: Slag 87
Pilates : Dirk Fleur bereikbaar via fysiotherapie Noordwolde
Bootcamp: gegeven door Erwin van Luik
Biljartvereniging de Dorpskeu
IJsclub Vooruitgang
Verenigingsleven:
Muziekvereniging Crescendo Steggerda
Koor Idem Dito
Zijactief vrouwennetwerk
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Uitvaartverenging de Laatste Eer
Carnavalsvereniging de Butenbieners
Dagbesteding Jolijt
Energie coöperatie: de Toekomst
Cafe de Landerije tel: 0561 4130561
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Verenigingen/activiteiten die onder Dorpsbelang Steggerda vallen:
 Dorpskrant:
Mailadres: dorpskrantsteggerda@gmail.com
 Das; Dorpsarchief Steggerda
mailadres: dorpsarchiefsteggerda@gmail.com
 Boekenstek: uitlenen van boeken deze staan in het Multisteck aan de Hendrik Deddenstraat 6.


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



Dorpsfeest Steggerda, dorpsfeest in de 3 de weekend van juni



SOS Stichting Onderdak Steggerda (het reeds aangekocht schoolgebouw )



Dorpsbelang coördineert het de oud papier route ten behoeve van de verenigingen.

Steggerda is voorzien van 3 AED s
1 hangt bij de katholieke kerk, Pepergaweg,
1 bij het Anker protestante kerk Kosterweg,
1 bij de sportvelden Vaartweg.
Om bij de AED te kunnen moet je de postcode ( 8395) van Steggerda gebruiken.
Afval,
De containers op de aangewezen plekken aan de straat zetten. De ophaaldag is maandag. Voor actuele
ophaaldagen zie de gemeentesite of Omrin.
Aan de Hendrik Deddenstraat 6 bij de gymzaal staat een glasbak.
Brievenbus, er staat een brievenbus bij de kruising Vaartweg/ Pepergaweg
Papier ophalen wordt verzorgd door dorpsbelang en diverse verenigen van Steggerda, zet het oud papier
aan de straat hiermee ondersteun je de verenigingen. De ophaal datums staan in de dorpskrant en website
en facebook.
Bij Steggerda kerk wordt het ophalen van papier verzorgd door de Fredericus school dit wordt door het
informatiebord aan de weg aangeven.
Dorpsbelang: behartig de belangen van de bewoners van Steggerda, onderhoud contacten met gemeente
en bewoners, door middel van de website en het uitgeven van de dorpskrant.
De contributie bedrag jaarlijks 12.50 euro, wij hopen dat u lid wordt van dorpsbelang Steggerda en ontvangt
u 4 x per jaar de dorpskrant.
Onze jaarvergadering is in maart en ook organiseren wij in maart een dorpsquiz. Leuk om hier met de buurt
of een ander groep aan mee te doen.
Voor informatie kunt u terecht op de website. www.steggerda.info hierop staat alle informatie en delen wij
ook nieuws.
Wilt u op de hoogte blijven meldt u dan via de website aan voor onze nieuwsbrief.
Steggerda heeft een landelijke omgeving hier kunt u prachtig fietsen en wandelen.
De pluktuin aan de Vaartweg is zeker een bezoek waard.
Wij vertrouwen erop dat u met veel plezier in Steggerda zult wonen.
Heeft u een aanvulling op deze brief mail geef deze dan door aan ons mail
dorpsbelangsteggerda@gmail.com
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Belangrijk om te weten
 In Steggerda hangen 3 openbare AED apparaten
-

Bij de ingang van de Katholieke Kerk

-

Bij sportaccommodatie Steckarde.

-

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

 Graag verhuizingen, nieuwe leden of opzeggingen door geven aan het dorpsbelang.
dorpsbelangsteggerda@gmail.com
 Kopij voor de volgende krant graag mailen in Arial 12 naar
dorpskrantsteggerda@gmail.com voor 1 juni 2021. Graag op tijd inleveren en even een
berichtje als er geen kopij is.
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Zelfs als je niet van Pasen houdt,
Niet van chocola of ei.
Dan nog is het een prachtig feest,
Want de lente is dichtbij.

Fijne Paasdagen
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De Spierspecialist:
Jethro van Leeuwen
Marleen Jellesma
Rianne Sloot
Simone Zijlstra
Janneke Jellesma
Mulderstraat 5
8395 PZ Steggerda
Telefoon: 0561-441074
info@despierspecialist.nl
www.despierspecialist.nl
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