Stoommuseum aan de Vaartweg in Steggerda
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Beste Dorpsbewoners,
Tijdens het schrijven van het voorwoord kom je tot besef dat de vakantieperiode alweer voorbij is
en de scholen inmiddels ook weer volop bezig zijn.
Ook dit jaar geen grote festiviteiten. Vakantie zoveel mogelijk in eigen land of naar een veilig
(geel/oranje) land.
Helaas is ons leven nog steeds niet “normaal” en is het virus Corona met zijn varianten nog steeds
in de wereld.
Het lijkt erop dat het virus nooit geheel zal verdwijnen en wij zullen moeten leren hoe hiermee om
te gaan. Mooi is het om te zien dat er creatief naar oplossingen wordt gezocht, niet denken in
problemen maar in oplossingen.
Nieuws vanuit/voor het dorp:
Er is door het bestuur hard gewerkt. Opknappen van de multifunctionele ruimte van het Multisteck
schoongemaakt, geschuurd, muren en deuren (worden nog) geschilderd, gordijnen uitgezocht en
deze maand wordt de nieuwe vloer gelegd.
Gelukkig kunnen wij als bestuur weer samen komen en fysiek vergaderen, dit werkt toch prettiger
dan achter je laptop zitten.
Let op de 7 oktober jaarvergadering, zet deze datum vast in de agenda.
De uitnodiging komt t.z.t. en zetten wij ook op onze website.
Tijdens mijn wekelijkse fietstochtje was mijn vraag waarom er vele eikenbomen een rood/wit lint
hebben en bij hele rij bomen geen rood/wit lint hangt.
De mannen die met de zuigwagen de nesten van de processierups verwijderen, vertellen dat waar
de nestkastjes eerder zijn opgehangen veel minder processierupsen aanwezig zijn dan waar geen
nestkastjes zijn. De vogels maken dus goed gebruik van de nestkastjes en zijn erg nuttig bezig
met het mede bestrijden van deze lastige rups.
Dit is een mooi resultaat om te horen, met dank aan de eerder actie van de mannen die de kastjes
hebben gemaakt en opgehangen.
Ook wordt er aan de fietspaden gewerkt, de gedeelten beschadigd door boomwortels worden
aangepakt en de werkzaamheden fietspad bij de Linde gaat ook weer beginnen.
Ook mooi nieuws om te delen is dat de oud papier prijs stijgt, waardoor we een steeds betere
opbrengt hebben voor de meewerkende verenigingen.
Zet daarom al uw oud papier aan de straat, want elke kilo telt. En afval scheiden is beter voor het
milieu en loont over een aantal jaar ook als we ook in onze gemeente per kilo gaan betalen.
Ophaalschema staat op website en op afvalkaart Omrin.
Glas kan in de glasbak die bij de gymzaal aan de Hendrik Deddenstraat staat.

Groeten namens het bestuur
Wiebert van der Linden
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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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Uitnodiging
Jaarvergadering Dorpsbelang
Steggerda
Dorpsbelang Steggerda houdt haar jaarvergadering op donderdag 7 oktober 2021 in het
Multisteck, Hendrik Deddenstraat 6. Let op: we hanteren de op dat moment geldende
coronaregels en gaan er vanuit dat als je klachten hebt je niet aanwezig bent. Ook zien wij graag
dat u zich opgeeft, zodat wij kunnen zorgen dat wij genoeg ruimte hebben tijdens de vergadering.
Opgeven kan per mail dorpsbelangsteggerda@gmail of telefonisch bij een van de bestuursleden.
Aanvang: 20.00 uur
1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering (2019)zie; www.steggerda.info
3. Mededelingen en ingekomen stukken
– zonnepanelen op stoommuseum
– update over de tijdlijn over het vernieuwen van de statuten
– telefoonmast er is voor nu geen nieuwe informatie over beschikbaar
– Oud papier, graag stevig verpakt aan de even kant van de straat zetten, zie voor
rooster op de achterkant.
4. Jaaroverzicht 2020 zie; www.steggerda.info
5. Jaarverslag penningmeester, voorstel contributie verhoging naar € 15, - per jaar ( in de
maand april wordt de contributie geïnd)
6. Verslag kascommissie: (Teun Stoker en Lowie Veldman)
Reserve: Anton Mulder
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing: Zoals op de informatiebrief van maart 2021 heeft gestaan is Janita ten
Berge aftredend en niet herkiesbaar.
Dinie Dolstra is de nieuwe kandidaat die ons bestuur gaat versterken.
NB op onze oproep om voor 8 mei reactie te geven, zijn 2 reacties gekomen, daarop
is besloten om Dinie tot nieuw bestuurslid te benoemen.
9. Stand van zaken SOS, Stichting onderdak Steggerda
10. Stand van zaken Feestcommissie
11. Uitleg Bloeizone Steggerda ( zie achterkant)
12. Rondvraag. Hebt u nu al vragen dan kunt u deze voor de vergadering naar ons mailen, dan
kunnen wij daar indien mogelijk direct antwoord op geven. Mail naar
dorpsbelangsteggerda@gmail.com.
13. Uitleg over de eikenprocessierups, de vogelhuisjes en wat wij als Steggerda kunnen doen
in de strijd tegen eikenprocessierups.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang Steggerda

Graag tot ziens op onze jaarvergadering
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Uitleg Bloeizone: Bloeizones in Fryslân kunnen ontkiemen en groeien.
Een ‘Bloeizone’ is een gebied met meer groen, meer betrokkenheid bij elkaar, waar je lekker kunt
bewegen en ontspannen. Waar je makkelijk ergens kunt komen, op je fiets of gebracht door een
goede buur. Gezond kunt eten en financieel goed kunt rondkomen. Het doel is om in meerdere
regio’s in Fryslân zo’n ‘Bloeizone’ te laten ontkiemen en groeien.
Friezen waarderen de leefbaarheid van hun omgeving hoog. Toch kunnen er nog dingen
verbeteren.
Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) heeft de opdracht gekregen om met het geld
ontwikkelingen in gang te zetten, waardoor er steeds meer ‘Bloeizones’ in Fryslân ontstaan. Deze
‘Bloeizones’ moeten passen bij de eigen identiteit van onze provincie. De ontwikkelingen gebeuren
in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ en allerlei andere partijen. Zoals
inwonersinitiatieven, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.
Het ontwikkelplan ‘Bloeizone Fryslân’ richt zich vooral op ondersteuning van lokale initiatieven.
Ondersteuning in de vorm van het organiseren van leer- en inspiratiemomenten, helpen bij het
zoeken naar financiële middelen en het opzetten van een lobby. Een voorbeeld van zo’n lokaal
initiatief kan zijn: Blue zone Bakkeveen. Een andere pijler richt zich op brede provinciale
ontwikkelingen en de mogelijkheid beleid, projecten en initiatieven aan elkaar te koppelen.
De werkgroep ‘Bloeizone Fryslân’ begon anderhalf jaar geleden met een onderzoek naar Blue
Zones en de mogelijkheid om van Fryslân zo’n gezonde regio te maken. Blue Zones zijn gebieden
die op elkaar lijken, waar de bevolking op een zelfde soort manier leeft met elkaar en de natuur.
De mensen die in een Blue zone wonen, leven gemiddeld veel langer dan mensen in andere
gebieden.
Bron: Provinsje Fryslân

Oud papier schema
Papier aan de even kant van de straat, ophaaldag maandag om 18:00 uur
11 oktober
28 februari
15 augustus
8 november
28 maart
12 september
6 december
25 april
10 oktober
3 januari 2022
23 mei
7 november
31 januari
20 juni
10 december
18 juli
 Wist u dat er hard gewerkt is in het Multisteck, tijdens de jaarvergadering kunt u het
resultaat bewonderen.
 Zet Steggerda in Bloei actie, vergeet u niet een foto in te sturen van het
resultaat van de bloemenzaadjes.
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Nieuws van het Dorpsarchief.

Wat te voorbarig ….
In de Dorpskrant van juni jongstleden, maakten we melding van het weer opstarten van de
gebruikelijke activiteiten van DAS. Zo hoopten we op 21 november 2021 weer een
sneupersmiddag te kunnen houden. Maar onder meer personele problemen maken het nodig om
de sneupersmiddag op te schuiven naar april 2022. We hopen, dat tegen die tijd het MFC zodanig
gereed is, dat we onze gebruikelijke ruim 100 belangstellenden dan goed kunnen ontvangen. En
dat onze huidige personele problemen zijn opgelost en dat Corona verder uit beeld is.
Wel gaan we met ingang van november 2021 weer van start met onze maandelijkse
inloopochtenden. Het schema voor de inloopochtenden luidt als volgt : 6 november, 4 december, 8
januari 2022, 5 februari, 5 maart en 2 april. Op genoemde zaterdagen kunt u van 9.30 uur tot
12.00 uur terecht in ons dorpsarchief aan de H. Deddenstraat no. 6. U kunt dan uw vragen stellen
en documenten ter inzage vragen. En tegen een geringe vergoeding kunt u documenten ook laten
kopiëren. We zien uw komst graag tegemoet !

Nieuwe aanwinsten voor het Dorpsarchief.
Ook tijdens de vakantieperiode kregen we weer van diverse kanten nieuwe aanwinsten voor ons
archief, zoals:
Een merklap van de vroegere school in de Overburen.
Diverse foto’s.
Een set ansichtkaarten van de gemeente Weststellingwerf.
Van een vroegere inwoonster het diploma van de naaischool van Steenwijkerwold

Het verhaal van “Oude Jouk” op de site van Dorpsarchief.
Op de site van ons Dorpsarchief vindt u allerlei leuke informatie. U komt bij ons via de site
Steggerda Info en via Dorpsarchief kunt u dan doorklikken. Deze keer treft u het verhaal aan van
“Oude Jouk”. Deze Steggerdase heette officieel Joukje Elias Schipper en trouwde met Dirk de
Vries, eveneens uit Steggerda. Na een veel bewogen leven mocht zij op 7 november 1913
honderd jaar worden! Enfin… leest u zelf maar op onze site!
via Mail-adres DAS: dorpsarchiefsteggerda Een mooi geschenk : een boek of DVD over
Steggerda !
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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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We hebben verschillende mooie boeken – verluchtigd met veel foto’s - over ons dorp. We
brengen ze graag onder jullie aandacht:
Van Rika Vonk : Toen Overburen nog het centrum was , á €7,50.
Van Jelle Roorda : Van Steggerdervene tot Blesdiekigerheide á € 17,50.
Eveneens van Jelle Roorda : Steggerda, Et peadtien weromme, ook á € 17,50
Van Anne Engwerda : Zuivelfabriek Steggerda á € 12,50.
Ook van Anne Engwerda : Drie eeuwen onderwijs in Steggerda á € 10,00.
Van Gerrit Bakker : Rond de “Zevenroeden” á € 38,00.
Van Guus Hellegers: De Penningkunst á € 10,00.
Tot slot: we hebben nog flink wat DVD’s, gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
Dorpsbelang, met mooie historische beelden van ons dorp en haar inwoners. En dit voor de luttele
som van € 7,50.

Heeft u vragen met betrekking tot ons Dorpsarchief…
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers : 441666, 441317; 441061.
Maar u kunt ons ook mailen @gmail.com
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Bankjes, hokjes en nog meer noeste handenarbeid.

-rondje dorp en omgeving met een fototoestel
-als eerbetoon aan de man met planken, zaag, hamer, spijkers en 2 rechterhanden
-om digitaal te bewaren in ons dorpsarchief
Als je fietst of wandelt kun je er niet omheen; ff zitten, genieten, de plank weer omhoog en je
rondje afmaken.
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KlusWijs
Noordwolde

Molenstraat 5
8391AJ Noordwolde
Tel. 0561 - 430 850
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De vogelhokjes zijn niet te tellen; gekleurde kassies van restjes of deftige blankhouten
vogelhotelletjes.

Ik had niet eens beseft dat er wel 3 infoborden staan; je registreert ze, maar het is al zo gewoon.
Als je dan op pad gaat met een fototoestel dringt het pas tot je door. De 'infokapelletjes' zijn
gemaakt door Willem Leerling en de plattegrond op elk bord is getekend door Joachim. Samen
met André Jansen, die toen voorzitter van Dorpsbelang was, hebben ze de kapelletjes geplaatst
op 23 juli 1993.

Hebt u het gedicht al gelezen bij de rode beuk voor het huis van
de dominee? In de auto reed ik er aan voorbij, op de fiets
registreerden mijn hersenen een soort aankondigingspaneel en
zelfs als ik wandelde liep ik te kwebbelen i.p.v. even stil te staan
om te lezen wat er verhaald wordt.

Afgelopen winter liepen we natte
voeten op in het Kerkenbos toen
we het slootje moesten
oversteken. Nu kun je weer veilig
naar de overkant; de biels is
vernieuwd en gestoffeerd met een
antisliplaagje.
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Ik heb zelfs een nieuw wandelpad ontdekt op zoek naar 2 bankjes. Als je op de ene gaat zitten kijk
je nu nog naar de maïs, maar op die andere heb je een prachtig uitzicht richting ons dorp of Linde.

En dan nog het informatiebord aan ons museum; regelmatig zie ik fietsers het stukje historie over
de zuivelindustrie lezen.
Sinds kort staat er een Biebkast bij het MFC.

Het bankje aan de Hoeveweg is beschikbaar gesteld door Wiekie Pen en samen met Joachim
heeft hij het geplaatst. Aan de Linde, bij de afslag naar Steggerda, stond een bankje dat
beschikbaar was gesteld door fam. Van Hoogmoed uit Canada. Dat bankje kon ik nu niet bereiken
en de vraag is wanneer we er wel weer op kunnen gaan zitten.
Die bij het Struinpad, anderen noemen het Kuierpad, (Hemweg bij de sluisjes) kregen we van de
gemeente en heeft Joachim geplaatst.
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Er is 1 bankje dat niet rood is, gemaakt van rechte planken
en niet voorzien van tekst, maar het uitzicht en de rust zijn
voortreffelijk. Deze bank staat in het Haenebos in Peperga.

Je kunt dus ook de nodige rode bankjes vinden om even op te zitten. Ze zijn van dezelfde hand,
iets minder mooi natuurlijk dan die met een prachtige tekst (steeds weer anders), maar ze dienen
hetzelfde doel.

De oudste fraai houten bank staat bij het Loekebossie en de jongste staat aan het eind van de
Kostersweg.

De maker brandt
naast de tekst een
jaartal en ......

is getekend:

Annemiek Engwerda
Dorpsarchief Steggerda
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NIEUWS VAN
DALTONBASISSCHOOL FREDERICUS

Nieuw schooljaar
Op het moment van schrijven is het schooljaar nog maar enkele weken oud. Iedereen is erg
enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar. We zijn dit jaar gestart met 98 kinderen
verdeeld over 4 groepen. Een groep 1-2, een groep 3-4(die alle ochtenden gesplitst is), een groep
5-6 en een groep 7-8(die een aantal momenten per week gesplitst is).
In de eerste week van het nieuwe schooljaar hebben we de jaaropening gehouden met alle
kinderen van de school. Het thema is dit jaar: Samen één. Na een mooi verhaal over een herder
die 1 van zijn 100 schapen kwijt was en er alles aan deed om deze terug te vinden, hebben alle
groepen de opdracht gekregen om een slogan te bedenken. Deze slogan moet in het teken staan
van het thema: Samen één. Het is de bedoeling dat elke groep nadenkt over hoe zij er met elkaar
een fijn schooljaar van kunnen maken, waarbij iedereen erbij hoort. Inmiddels zijn er al prachtige
slogans bedacht en wordt er fijn samengewerkt en gespeeld in de verschillende groepen.
Het team
Dit schooljaar zijn we weer gestart met het vaste team. Juf Marleen en juf Myrthe zijn
teruggekeerd van hun zwangerschapsverlof. Juf Rosalique heeft vorig schooljaar haar
afstudeerstage bij ons op school gedaan en kon door de extra gelden wegens Corona blijven. Hier
zijn we ontzettend blij mee!
Daarnaast zijn er dit jaar ook verschillende stagiaires van diverse opleidingen bij ons op school
aanwezig. Wij zijn erg blij dat wij de studenten een leerplek kunnen bieden en dat zij ons
ondersteunen met het geven van onderwijs.
Wij wensen allen heel veel werkplezier op de Fredericusschool!
Leerlingenraad
Jaarlijks wordt er op onze school op de derde dinsdag van september een nieuwe leerlingenraad
gekozen. De raad is samengesteld uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De raad bestaat uit zes
leerlingen en zij vergaderen elke maand met de directeur. Dit jaar zijn Niels Dijkstra, Roosmarijn
Pot, Anouk Stuiver, Daan Hoekstra en Jade Mars gekozen om zitting te nemen in de
leerlingenraad. De leerlingen vertegenwoordigen elk hun eigen groep en uit hun midden wordt een
voorzitter en secretaris benoemd.
De gespreksonderwerpen zijn alle zaken die spelen op onze school. Ook ideeën voor
verschillende activiteiten kunnen worden ingebracht. Zo is er al een talentenjacht, een
boekenmarkt en een fancy fair volledig door de kinderen zelf georganiseerd!
Kinderen vinden het een hele eer om zitting te nemen in de leerlingenraad.
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Nieuwe methode
Vorig schooljaar hebben we meegedaan aan een proef met de methode Blink lezen. Dit is een
methode die technisch en begrijpend lezen in één aanbiedt. De lesstof wordt aangeboden vanuit
een thema. De thema’s zijn hetzelfde als van onze methode voor wereldoriëntatie, waardoor we al
deze vakken met elkaar kunnen verbinden. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn erg
enthousiast over de methode.

Renovatie
In de zomervakantie zijn alle buitenkozijnen van het schoolgebouw vervangen. De uitklapramen
zijn vervangen voor kantelkiepramen wat ventileren makkelijker maakt. Ook geven de nieuwe
kozijnen weer een frisse look aan de school.
Schoolkamp groep 7-8
Begin september zijn de kinderen uit de groepen 7 en 8 op schoolkamp geweest naar Taribush in
Dwingeloo. Zij hebben tijdens het kamp het OERmuseum bezocht, gezwommen en tal van spellen
gespeeld op de kamplocatie, waaronder een spannend bosspel waarbij er speciaal een aantal
leerkrachten is langsgekomen. Het was een geslaagd kamp waar we goed op terugkijken.

Bag2school
Onze school doet in de maand oktober weer mee met de kledinginzamelingsactie bag2school.
Deze organisatie wil het hergebruik van kleding promoten en de afvalberg niet nog hoger maken.
Als school ontvangen wij voor de ingezamelde kilo’s kleding een geldbedrag. Dit willen wij
gebruiken voor de financiering van activiteiten voor de leerlingen bij ons op school.
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Als buurtbewoner(s) kunt u ook meedoen aan deze inzamelingsactie. Op zaterdag 9 oktober
tussen 10.30 en 12.00 uur kunt u uw kleding in dichte zakken afgeven op school.
Activiteiten
De volgende activiteiten staan de komende periode gepland:
 24 september open podium groep 5-6
 27 september ANWB Streetwise lessen
 27 september t/m 1 oktober verkeersweek
 30 september groep 5-6 excursie Korenmolen
 8 oktober Open podium groep 7-8
 Kinderboekenweek 6 oktober t/m 17 oktober
 9 oktober kleding inzameling bag2school
 16 oktober oud papier
 5 november inloopochtend ouders
 20 november oud papier
 26 november Open podium groep 3-4
 3 december Sinterklaas
 18 december oud papier

Hallo dorpsgenoten,
Graag wil ik iedereen die met ons meeleeft in deze ziekteperiode, bedanken voor de
getoonde belangstelling. Vooral de vele kaarten met bemoedigende teksten en andere
blijken van medeleven doen ons ontzettend goed. Dat zoveel mensen aan je denken in
deze, voor ons moeilijke tijd, is voor ons heel waardevol!
Hartelijke groet,
Griet Jellema
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Klaeternieuws
De kop is er af. Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken oud en het voelt net alsof er
helemaal geen zomervakantie is geweest. Heerlijk weer naar school!
Het mooist is ieder jaar weer om te zien hoe de kinderen gegroeid zijn in die zes weken vakantie.
En dan niet alleen in de lengte, maar ook als persoon.
Ga je toch ineens naar groep 3!! Echt een hele stap. Of je zit nu eindelijk in groep 8, je bent de
oudste van school! Het blijft bijzonder en ik denk dat ieder die dit leest dat zelf ook nog wel weet.
En wat dan ook zo mooi is, zijn de oud-groep-8-ers………de eerste weken na de zomervakantie
komen ze nog geregeld even om het hoekje gluren. Vertellen wat ze nu allemaal op het voortgezet
onderwijs meemaken, maar ook nog even stiekem de sfeer en geur van hun oude vertrouwde
school proeven.
Maar helemaal oud en vertrouwd blijft het niet, want hier op de Klaeter gaan we ook zeker met
onze tijd mee. Vooruitgang, vernieuwing, ook wij doen hier gewoon aan mee.

Zo zijn er anderhalf jaar geleden nieuwe shirts voor de kinderen besteld. Hier staat ons prachtig
nieuwe logo op. En sinds een paar weken hebben we hier ook nieuwe broekjes bij aangeschaft.
En….we hebben als school wat gedurfd. We hebben de oude kleuren van de school een beetje
losgelaten. We hebben namelijk gekeken naar de vlag van ons dorp en hieruit de kleuren voor ons
tenue gekozen. De shirts zijn paars, als de heidevelden die hier vroeger allemaal aanwezig waren
en de broekjes zijn groen. Groen als de prachtig groene weilanden, die onze boeren zo goed
verzorgen en onderhouden. En door deze groene weilanden is de grote armoede, die vroeger in
deze streek heerste, teruggedrongen.
Wij zijn in ieder geval trots op ons prachtig nieuwe tenue en tijdens de Comprix Sportdag voor
groep 8 kon dit mooi getoond worden aan iedereen.
Verkeersveiligheid is ook altijd een item dat leeft in onze dorpen. We vinden het erg belangrijk dat
de wegen veilig zijn en dat onze kinderen goed weten hoe ze zelf veilig aan het verkeer kunnen
deelnemen.
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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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Daarom is in de eerste schoolweek direct gekozen voor verkeersonderricht van Streetwise.

Voor alle groepen hadden ze een aangepast programma. De kleuters leerden in het speellokaal
hoe verkeerslichten werken, wat je moet doen bij een voetgangersoversteekplaats en hoe je als
verkeersdeelnemer hoort te rijden op de weg.

De kinderen van groep 3 en 4 gingen naar de gymzaal in De
Blesse waar ze een heel parcours konden afleggen.
Voor de kinderen van groep 5 en 6 was er de remproef. Hierbij
mochten ze eerst zelf ondervinden hoe snel je kunt stoppen als je
bijv. heel hard rent……tja en hoe lang is dan de remweg van een
auto bij verschillende snelheden???? Heel belangrijk om te weten.
En tot slot was er voor de groepen 7 en 8 een parcours uitgezet
op het schoolplein. Hier konden ze hun fietskunsten vertonen.
Het was een erg leuke, maar vooral ook zeer leerzame dag! We
hopen dat alle kinderen van de Klaeter weer een beetje veiliger
aan het verkeer deelnemen en ook oog hebben voor mogelijke
gevaren die erbij horen. Hoe jonger kinderen zelf al deelnemer
zijn (natuurlijk onder de hoede van ouders) hoe
verantwoordelijker en veiliger ze later in het verkeer zijn.

Groeten Annigje

Van de leerlingen:
Wat was het leukste tot nu toe op school deze eerste weken?
De pauze is het leukste, want we gaan voetballen!
2 vs 5 leuk! Leuk toch?
Levey
Tot nu toe is het leukste “Blink”, want het gaat over kinderen over de hele wereld. Het is vooral
interessant. Omdat het over de wereld gaat en het gaat over geschiedenis van de wereld. Het is
best wel moeilijk en interessant.
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Peutergroep Steggerda
De bakker,
Elke morgen opgelet
Springt de bakker uit zijn bed
Hij pakt meel uit grote zakken
Hij moet honderd broden bakken
Honderd broden, bruin en wit
Elke morgen keer op keer
Is de bakker in de weer
Taarten maken, koekjes bakken
Hij verkoop vaak volle zakken
Maar soms eet hij, wat een mop
Zelfs de meeste dingen op.
Van graan tot brood…. Wat eten we vandaag en waar komt het vandaan?
Dat was het thema waar we de aflopen weken over hebben gewerkt.
Daarbij stimuleren wij de ontwikkelingsgebieden; cognitieve, motorische, sociaal-emotionele en
taalontwikkeling.
6 oktober start de kinderboeken week. Het thema van de kinderboekenweek is; worden wat je wil
en het gaat over beroepen. Wij gaan dan ook met dit thema aan de slag. Kinderen weten vaak al
iets over het werk dat hun ouders doen om geld te verdienen. Er zijn natuurlijk nog veel meer
beroepen. Hoe leuk is het om kinderen van dichtbij kennis te laten maken van verschillende
beroepen.
Kiki gaat samen met de kinderen op ontdekking!
Bij peutergroep Steggerda krijgt uw kind de ruimte om te spelen en zich op zijn eigen niveau te
ontwikkelen.
Nieuwsgierig geworden? Wandel gerust eens binnen. Kent u nog kinderen die bijna twee worden
of ouder zijn en met onze peuters willen spelen? Verwijs ze dan door naar de website
www.fredericus.nl. Daar staat alle informatie op over onze peutergroep.
Met vriendelijke groet,
Elly Mars
Gerrietta van Wijnen
Peutergroep Steggerda.
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‘Functie elders’
Al tieden lange sukkelde ik mit mien ogen. Et zicht wodde de hieltied slechter mit as gevolg da’k al
een keertien op haoren en snaoren de daans ontsprongen bin om onder een auto te kommen. D’r
kon echt gien haand meer tussen. Daor bin ik doe slim van schrokken en naachs he’k d’r bi’jkaans
niet van slaopen kund. Zodoende heb ik me een spiegeltien op et fietsstuur zetten laoten. Gelokkig
is et mar een kleintien en vaalt et niet zo arg op, omreden ik et aenliks gien woord hebben wil da’k
oolder worre, mar ik moet eerlik toegeven da’k d’r een boel genot van hebbe.
Waor ik al zo lange naor uutkeken hadde, gebeurde. Ik kreeg een oproep om an mien linker oge
oppereerd te wodden. Laot die opperaosie now krek op de dag valen doe die reboelie d’r speulde
in oonze regering, vanwegens et lekken van infermaosie deur Ollongren over de antekening
‘functie elders’ over Omtzigt. Hiel Nederlaand ston op zien aachterste bienen en de betreffende
verkenners en Rutte mossen mit de billen bloot veur de twiede kaemer. Alderdeegst Rutte kreeg
de wiend van veuren om zien liegeri’je en zien wel hiel slim slechte geheugen.
Diezelde middag doe die soap in de twiede kaemer speulde, bin ik dus hulpen an mien iene oge
en doe ik aovens weer thuus was wol ik et debat volgen wat op ‘e tillevisie uutzunden wodde. Now
daor heb ik dus niks van mitkregen omreden d’r een kleppien veur mien oge zat en de brille niet op
kon. Mien ere oge was et slechtste en daor zag ik dus ok niks mit, en bovendat heur ik ok nog
slecht. Tegen tienen heb ik de knoppe ommedri’jd en bin op bedde gaon. De eerste daegen mos ik
kalmpies an doen, niet zwaor tillen en zok-zo-wat. En juffertien ongeduld as ik bin, perbeerde ik et
now en dan es uut as et zicht al beter wodde, mar kuj’ begriepen, dat gong netuurlik niet van de
iene op de ere dag. Tot een dag of drieje laeter doe ik morgens mien haor uutkamde. Now wil ik
altied wel wat netties veur de dag kommen en zodoende kiek ik in een extra spiegeltien veur de
grote spiegel om te zien of de aachterkaante wel goed zit. Doe dochte ik, heb ik now een groffe
haorkam bruukt, et zicht d’r hiel aanders uut as eers. Ik bruke altied een haorkamme mit viene
taandties, en now leek et vule groffer. Doe gong d’r bi’j mi’j een lochien branen. Et het schienber
altied zo west, mar now mien oge beter wodt zie ik vule scharper, ontdekte ik. Now bin ‘k nog mar
an iene oge hulpen, as et ere oge dommiet ok zovule beter wodt, maek je mar klaor, dan kieke ik
overal dwas deurhenne.
Inienen mos ik weer daenken an et punt: ‘functie elders’. D’r bin tieden da’k hielendal gien
inspiraosie hebbe om wat te schrieven. As ik now ok es ‘argens aanders’ een baentien zuke,
dochte ik bi’j mezels. Ik gao me bi’j de twiede kaemer anmellen as helderziende. As Rutte dan
weer doende is om mit zien leugenpraktieken de meensken veur zien karregien te spannen, kan ik
dwas deur him hennekieken en him trapperen op zien leugenachtige gedrag. Spietig dawwe al
stemd hebben, eers kon ik ok wel op ‘e lieste staon. Wat donkt jim, zol ik een boel stemmen
binnenhaeld hebben veur mien ‘functie elders?’
Sjoukje Oosterloo
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Hallo Dorpsgenoten,
De Corona tijd zit er bijna op, gelukkig. We zijn bijna weer bij het oude normaal. 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.
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.

De zomer is bijna ten einde. Veel regen, soms wel heel veel, maar toch ook wel mooie dagen
gehad.
Kunnen we weer van start met onze Soosmiddagen? Als er geen strengere maatregelen komen,
gaan we van start. Voorlopig alleen in ‘t Anker. We gaan nog niet op reis. Eerst maar even kijken
hoe het er in 2022 voorstaat en wat er dan mogelijk is.
Op verzoek gaan we van de donderdag- naar de woensdagmiddag, van 2 tot 5 uur.
We starten op 15 september. We denken dat we de middag best kunnen vullen met “bijproaten”
met koffie/thee met wat lekkers en een paar potjes bingo.
Op 13 oktober staat er weer een gezellige middag gepland in ’t Anker.
Op 10 november zitten we weer in ‘t Anker.
Hopende dat we niet gehinderd worden door (nieuwe) maatregelen, gaan we op 15 december
naar Pieter Poot, voor onze traditionele kerstmiddag.
In oktober begint de gym weer. Op maandagmiddag in ‘t Anker heerlijk een uurtje bewegen. (van 2
tot 3 uur).
Bent u 55+, kom eens vrijblijvend langs op een soosmiddag of bij de gym.
Tot ziens, het bestuur.
Hennie Elzinga ( voorzitter)

475966

Hennie Bos ( secretaris)

441629

Anne-Marie Vuist ( penningmeester)

441023

Nico Verhagen

441256

‘
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Ook dit jaar weer reflecterende huisnr actie.
Na dat het vorig jaar een succes was is er dit jaar weer de mogelijkheid om een paal met aan 2
zijden een reflecterend huisnr. te bestellen.
Joachim Westenbroek heeft toch besloten om het nogmaals op te pakken.
De belangrijkheid van zo’n paal wordt nog weleens onderschat, u zult maar plotseling hulp nodig
zijn,
dan is het van belang dat men u goed kan vinden.
Nog al te vaak zie je dat huizen slecht vindbaar zijn door te veel bossage e.d. , en ook dat er
helemaal geen nr zichtbaar is op de gevel, zowel in als buiten de bebouwde kom.
Ook zie ik vaak dat de huisnrpaaltjes, de men heeft niet juist zijn geplaatst bv achter een hek of
struik, of te ver van de weg, dus mensen zorg ook dat de paaltjes met huisnr goed zichtbaar
blijven.
Men kan zo’n paal bestellen voor eind september, via je eigen dorpsbelang, of via
joawestenbroek@gmail.com. Kost onder voorbehoud +_ 35 euro per paal met aan 2 zijden een
reflecterend huisnummer.

Hartelijk dank
Onlangs ben ik geopereerd in het MCL ,en heb daar bij 2 omleiding bij het hart gehad.
De operatie en het herstel zijn voorspoedig gegaan, natuurlijk duurt het nog wel een paar
maanden, voor ik weer geheel hersteld ben , en mijn activiteiten voor club en dorp weer op kan
pakken.
Ieder die mij een wens een kaartje ,een vitamine mandje, of met een bezoekje heeft vereerd,
Hartelijk Dank
groet Joachim
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www.schildersbedrijfhenkwierda.nl
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Marjan Berk : Maidentrip
De rollator stond al geruime tijd in een hoekje klaar voor gebruik . Het was duidelijk , ik moest er
aan geloven. Nu ben ik buitengewoon goed in het negeren van dingen die moeten gebeuren. Ik
bedacht smoes op smoes om het gebruik van het ding uit te stellen . Ik keek geïnteresseerd naar
de mensen die zich met zo’n ding vliegensvlug van A naar B bewogen, onderweg alle
boodschappen die ze nodig hadden in hun netje gooiend, En een tempo dat ze hadden …
Op een dag had ik zo genoeg van mijn eigen laffe angst om de confrontatie met dit handige
hulpmiddel aan te gaan, dat ik besloot nu maar eens dapper het grotemensenverkeer te trotseren.
Ik begaf mij met bibberdende benen achter de rollator buiten de veilige poort van het hofje waar ik
leef, na een groot aantal oefenrondjes in de tuin, waar mijn medebewoonsters mij maar bleven
aanmoedigen.
“Je leven zal veranderen ! “riepen ze mij toe. En : “Je krijgt je vrijheid weer terug . Je kunt dan
weer gaan en staan waar je wilt ! “
Vooruit dan maar. Bovendien werd ik nu door honger gedreven. ( Nooit honger zeggen . Wij
hebben geen honger. Wij hebben trek !) De ijskast was leeg , ik moest voedsel zoeken. Ik liep nu
voorzichtig met de brave rollator over de stoep met hobbels. Daar was het eind van de gracht, nu
moest ik de hobbel van de stoeprand nemen….Oef.
Er liep voor mij een heer met baard. Ik begon zachtjes te roepen : “Meneer. Meneer. “ De heer
draaide zich om, Zoudt u mij even naar de overkant willen helpen ? “ “Zeker mevrouw. Graag .”
Om een lang verhaal kort te houden : zeven rijpere heren met en zonder baard hielpen mij van
stoep naar stoep , tot ik de stoep van de Japanse sushihut bereikte. De mevrouw van de zaak
zette een stoeltje op haar stoep, zodat ik even kon uithijgen, haalde een glaasje water en ging de
bestelling klaarmaken. Alles paste perfect in mijn boodschappennetje voorop de rollator en daar
ging ik weer, nagezwaaid door de Japanse mevrouw. Nog drie oudere heren brachten mij tot aan
de stoep van het hof. Waar een sterke jonge meid mij met rollator en al de stoep op tilde, de deur
opende en mij veilig in de hof-tuin afzette.
De sushi smaakte verrukkelijk. En dankzij de hulpvaardige oudere heren en sterke jonge meid,
was voor mij de wereld weer opengebroken.

Marjan Berk
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We binne los!

Verhalenavond 2021 komt eraan!
Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond! Het thema van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’,
een breed thema waar een scala aan verhalen over te vertellen is en dat is precies wat de
organisatie van Verhalenavond beoogt. Honderden vertellers in heel Fryslân op bijzondere
locaties. Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt.

De eerste fanatieke vertellers hebben zich al aangemeld via de site. Zo zijn er verhalen te horen in
Wetsens, Dokkum, op Ameland, Niawier en in Easterlittens. Een verhaal over ‘De taal van Camino
de Santiago, de leafde foar de natoer en ook een verhaal in het Brabants. De laatste is een
verteller van de vertelgroep Ameland Vertel!, dit is een groep die met meerdere vertellers
deelnemen aan Verhalenavond.
‘Steeds vaker krijgen we aanmeldingen van vertel-groepen die soms zelfs ontstaan zijn vanuit
eerdere edities van Verhalenavond. Maar ook van dorpen die meedoen met een route door het
dorp met verschillende vertellers op diverse plaatsen. Naast het feit dat het geweldig is dat dit
soort initiatieven ontstaan is het ook voor het publiek erg leuk om een dorp op een nieuwe manier
te leren kennen. Je gaat met hele andere ogen kijken naar een dorp en ook krijg je op een nieuwe
manier contact met dorpsbewoners. Verhalenavond is dan ook zoveel meer dan alleen het
vertellen van een verhaal of er naar luisteren’ aldus een trotse Janneke de Haan die artistiek leider
is van het project.

In de aanloop naar Verhalenavond worden, verspreid door Fryslân, een vijftal inspiratiesessies
voor vertellers georganiseerd waarop vertellers aan hun verhaal kunnen werken en tips krijgen van
Jos Thie over hoe je een verhaal vertelt.

Pier21 produceert, in samenwerking met Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân, de nieuwe editie
van Verhalenavond op 26 november 2021. ‘We zijn ontzettend blij met deze samenwerking temeer
in het kader van het thema van dit jaar. We hopen dat er deze editie extra veel andere talen te
horen zullen zijn tijdens Verhalenavond. Dus naast Nederlands, Fries, Bildts misschien ook wel
Afghaans, Turks en Chinees, om maar een paar voorbeelden te noemen’ zo zegt David Lelieveld
Creatief producent van Pier21.

Vertellers kunnen zich aanmelden via verhalenavond.nl waar de verhalen terug te vinden zijn op
een kaart. Zo kunnen bezoekers die op 26 november naar Verhalenavond toe willen makkelijk een
route uitstippelen.
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Zij-actief
Het is weer gelukt, afgelopen dinsdag 14 september hadden we eindelijk weer eens een gezellige
avond van Zij-actief. We maakten van de gelegenheid gebruik om de jaarvergadering van
december nu officieel te doen. Dit houdt in dat er 2 bestuursleden afscheid hebben genomen, te
weten Alie Honderd en Mia Hoffman. En hiervoor kunnen we gelukkig ook weer 2 nieuwe
bestuursleden verwelkomen. Hermien Langelaan is onze nieuwe voorzitster en Anja van der Kooi
onze nieuwe ledenadministratie. Beide dames welkom en succes met deze functie.
We hebben op de jaarvergadering het jaarverslag van 2020 voorgelezen. Dit liep eigenlijk maar tot
april want daarna viel alles stil.
Hopelijk gaan we vanaf nu weer elke maand elkaar zien.
De eerstvolgende avond zal dan ook zijn op 12 oktober. We krijgen deze avond bezoek van een
ambulance medewerker. Iedereen heeft vast wel een idee bij het werk op een ambulance. Deze
avond gaan we horen of ons beeld klopt en kunnen we de vragen stellen die we altijd al hadden
willen stellen.
Vervolgens krijgen we op 9 november bezoek van Helga van der Vegt-Vuist. Zij werkt bij het KNMI
en zal ons vertellen over haar werk. Misschien kunnen we hierna zelf ook het weer voorspellen.
We hopen alle leden te mogen verwelkomen op deze avonden. Tegen de tijd dat deze avonden
plaatsvinden zijn de nieuwe coronaregels weer van kracht en moet eenieder een coronabewijs
laten zien.
Namens ZIj-actief Irene Bos
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Slag ‘87
Tennis- oefenmuur
T.v. Slag ’87 is gelegen in het sportpark “de Steckarde” aan de Vaartweg te Steggerda.
Het tenniscomplex bestaat uit drie kunstgras-tennisbanen en de vereniging heeft ruim 100 leden.
De meerderheid van de tennisleden gaf onlangs aan behoefte te hebben aan een oefenmuur.
Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan en heeft het nodige voorwerk verricht.
Al snel kwam een ontwerp op tafel waarbij de oefenbaan ook gelijk een mini-tennisbaan voor de
allerjongste tennissers mogelijk maakte.
Omdat de ijsclub Steggerda op hetzelfde complex aanwezig is werd ook zij hierbij betrokken.
Door de betonnen vloer te voorzien van een verhoogde rand, kan men bij vorst straks al snel
een mini schaatsbaan maken door er een laagje water op te zetten.
Hierdoor is de nieuwe oefenbaan straks multifunctioneel en dus ook nuttig voor andere sportieve
dorpsgenoten. De oefenmuur is vrij toegankelijk. We hopen dat dorpsgenoten door eens stiekem
een balletje tegen de muur te slaan de smaak te pakken krijgen en wij ze eerdaags als nieuw lid
kunnen verwelkomen.
Om de begroting van het plan rond te krijgen bleek de tennisvereniging een beroep te moeten
doen
op het maatschappelijke fonds van Vermilion Energy en het Coöperatiefonds van Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland.
De club mag zich gelukkig prijzen met een donatie vanuit beide fondsen. .
Donderdagmiddag 12 Oktober j.l. werd in Heerenveen de cheque overhandigd.

Op de foto ( v.l.n.r. ) :
Jos Koning ( Rabobank ), Roelof Visser en Marco van de Pol ( beide t.v. 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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Feestavond 30 jarig bestaan/vrijwilligersavond.
We schrijven 24 november 2017.
Onder het aloude adagio “twee vliegen in één klap” werd ’s-avonds een feestavond georganiseerd
waarbij enerzijds het dertig jarig bestaan van onze vereniging werd gevierd terwijl anderzijds het
grote aantal vrijwilligers waarop die vereniging drijft in het zonnetje werd gezet.
Na in acht neming van het even gebruikelijke als onvermijdelijke “Stellingwerfs kwartiertje”
benadrukte Marco van de Pol in zijn eerste openbare optreden als voorzitter dan ook beide
aspecten:
Dertig jarig bestaan:
In tegenstelling tot het jaartal (je hoeft geen bijster groot rekenwonder te zijn om te kunnen
bepalen dat als je bij (19)87 dertig jaar optelt dat je dan bij (20)17 uitkomt) is de datum wat minder
makkelijk vast te stellen. Dat de 24e november niets met Sinterklaas, black Friday, de sterfdag van
Freddie Mercury of wat dan ook te maken heeft, werd wel duidelijk; waarmee die datum dan wel
te maken heeft, bleef even onduidelijk als onbelangrijk immers elke datum is in principe geschikt
om een feestje te vieren.
Voor alle duidelijkheid : De Tennisvereniging is als “De Leemslag” op 1 April 1977 opgericht. Dat
was dus 40 jaar geleden. Op 1 April 1987 is de naamswijziging doorgevoerd, waardoor dit jaar de
vereniging
onder de naam “Slag ‘87” dus 30 jaar bestaat.
Vrijwilligers:
De voorzitter memoreerde volkomen terecht dat onze vereniging staat of valt met de inzet van
vrijwilligers, Die inzet speelt zich af op tal van terreinen. Zonder afbreuk te doen aan bedoelde
overige terreinen noemde hij als voorbeeld de recente bouw van een oefenmuur. Een aantal
mensen is daar “plat voor gaan liggen” met als resultaat dat die muur er staat!
Als lichtend voorbeeld voor alle inzet werd Adrie van der Rhee naar voren gehaald. Adrie heeft
zich vanaf het begin (dus 30 jaar!!!) als groundsman ingezet voor de onderhoud van ons park met
als resultaat dat het park er steeds netjes en “strak” bij heeft gelegen.
Als blijk van waardering ontving Adrie geheel terecht een tegoedbon die van alles te maken heeft
met de culinaire genoegens des levens.

Op de foto ( v.l.n.r. ) : Adrie van der Rhee en Marco van de Pol.
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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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Beste dorpsgenoten,
We zijn weer los!
De zomervakantie ligt inmiddels achter ons, en hopelijk ook de zeer vervelende coronaperiode.
Een periode waarin het sportieve leven grotendeels tot stilstand kwam.
Inmiddels zijn alle teams weer lekker aan het korfballen. De jeugd begon het seizoen met de
Leonidasseries. Een goede voorbereiding op het een seizoen dat hopelijk een aantal
kampioenschappen zal opleveren.
De senioren hebben er ondertussen ook de eerste competitiewedstrijden op zitten. Dat ging niet
altijd even soepel… het was duidelijk dat iedereen een tijdlang niet gespeeld had, maar er moet
uiteraard ook wat ruimte blijven voor verbetering.
Lijkt het jou ook leuk om te korfballen? Neem dan eens een kijkje op www.kvforward.nl. Wie weet
zien we je binnenkort!

Het bestuur
K.V. Forward.
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Extra kaarten voorstelling Wat Soesto!
‘Wat Soesto!’ is afgelopen vrijdag in première gegaan in een bijna uitverkochte zaal in Theater Sneek. De
voorstelling van Freark Smink onder regie van Jos Thie, is een indringend portret over een hedendaagse
boer in een bijzondere familie.

Vanaf 25 september mogen de theaterzalen en dorpshuizen weer vol en daardoor zijn er nu extra kaarten
beschikbaar.

‘Wat Soesto!’ gaat over het boerenleven van nu en alles wat daarmee gemoeid is. Maar ook over
familieverbanden, herinneringen en de zoektocht naar een hoopvolle toekomst. Frans, de hoofdpersoon uit
`Wat Soesto!’ kan zich nog goed herinneren hoe hij als jongen languit in het gras lag en naar de vogels
luisterde. Wat was hij trots dat hij een boerenzoon was!

Later krijgt Frans als zelfstandig boer te maken met eisen vanuit de overheid en de druk vanuit de
maatschappij. De ene maatregel na de andere discussie, je zou je gaan schamen dat je veehouder bent. Er
is geen perspectief, maar ophouden is evenmin een optie.

Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink de boer en Klaasje Postma zijn moeder. Na ‘De
Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘It wie op in Simmerjûn’ is hiermee opnieuw een bijzondere voorstelling van
Pier21 die door de provincie gaat reizen. De voorstelling ‘Wat Soesto!’ zal van september t/m december
2021 spelen in dorpshuizen, theaters en andere bijzondere zalen.

57

58

59

60

61

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 december 2021. Graag op tijd inleveren en even
een berichtje als er geen kopij is.

Lieve Dorpsgenoten,
Bedankt voor het medeleven,
de kaartjes en de bloemen
die ik na het overlijden van mijn
man mocht ontvangen.
Het was hartverwarmend.
Marietje Koopman
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Welkom Herfst
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