
Agenda: 

24 februari: Basisschool Eben Haëzer heeft afscheid genomen van huidige schoolgebouw 

11 maart: NL Doet er toe 

13 en 14 maart: Verhuizing  van basisschool Eben Haëzer naar nieuwe locatie 

20 tot 24 maart: C.B.S. Eben Haëzer organiseert ïnloop week. 

20 april: Algemene ledenvergadering PBO 

27 april: Koningsdag feest op het EBC terrein, er is van 15:00 tot 23:00 een leuk programma 

11 mei: vervolg bijeenkomst ‘Doe mee in Oosterzee!’, 20:00 uur De Jister 

15 mei: Einddatum stukken inleveren voor nieuwsbrief 

29 mei: Nieuwsbrief wordt verspreid 

8 t/m 10 juni: Feestweek Oranjesommissie 

Dorpsnieuws 

• Basischool Eben Haëzer is verheugd om de inwoners te informeren dat ze gaan verhui-

zen naar de prachtige locatie aan het Tjeukemeer. Deze verhuizing biedt de school de 

kans om het onderwijs verder uit te breiden en te groeien in de toekomst dankzij het gro-

tere schoolgebouw met meer mogelijkheden. 

 Op 24 februari is er afscheid genomen van het huidige gebouw aan de Grieën 5.  

 De verhuizing zelf vindt plaats op 13 en 14 maart, waarna de kinderen op 15 maart  

 starten met les in hun nieuwe klaslokalen.  

 In de week van 20 tot 24 maart organiseert de school een “inloopweek", waarbij  

 belangstellenden de nieuwe locatie kunnen bezoeken en de kans krijgen om onze  

 leerkrachten en leerlingen te ontmoeten. 

• De Oranjevereniging is als vereniging opgeheven en gaat verder als oranjecommissie 

van PBO. De belangrijkste reden was het financiële aspect. De oranjevereniging was af-

hankelijk van de bijdrage van donateurs. PBO kan een beroep doen op fondsen en dat 

geldt nu ook voor de oranjecommissie. Er kan nu ook een beroep gedaan worden op de 

ervaring en het sociale netwerk van het PBO. De oranjecommissie heeft als doel om elke 

2 jaar een dorpsfeest te organiseren en met koningsdag wat leuks te doen voor het dorp. 

• Oosterzee doet mee aan NL Doet op 11 maart. PBO kan uw hulp op die dag goed ge-

bruiken en bovendien is het leuk om gezamenlijk de ‘handen uit de mouwen te steken’.  

Het plan is o.a. om het strandje schoon te maken, extra zand te kruien en het hek/

schutting op te knappen met nieuwe planken en verf. Verder het herbestraten van de ver-

enigingshaven en het opfleuren van de plantenbakken.  

        Aanmelden kan bij  Arjan Bokhorst  secretaris@oosterzee.com  

• Bestuursvergaderingen 2023 in café de Jister 

Elke derde donderdag van de maand komt het bestuur bijeen. Voorafgaand aan de be-

stuursvergadering kunt u altijd om 20.00 uur binnen lopen om met het bestuur over on-

derwerpen van gedachten te wisselen.  

De vergaderingen worden gehouden in café "de Jister". 

 Data bestuursvergaderingen: 18 maart,18 mei,15 juni 

Welkom dorpelingen bij de eerste editie van de nieuwsbrief! 

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst die plaatsvond op 10 november 2022 hebben de  

inwoners van Oosterzee aangegeven een nieuwsbrief belangrijk te vinden. 

Deze eerste nieuwsbrief wordt gemaakt door Gerda van der Vegt en Dorien Gentner. 

Wie zijn wij? 

Gerda van der Vegt, 66 jaar. Na jaren als pedagoge en leidinggevende in de jeugdzorg 

gewerkt te hebben, ben ik in 2017 met vervroegd pensioen gegaan. Nu geniet ik met man 

en hond van het varen met de sloep en het reizen met onze camper. 

Dorien Gentner, 22 jaar. Naast mijn studie Ondernemerschap en Retail management 

heb ik mijn eigen schoonheidssalon in Oosterzee waar ik met veel passie klanten mag 

ontvangen.  

Frequentie nieuwsbrief:   

De nieuwsbrief komt 4x per jaar uit. De volgende nieuwsbrief is gepland voor medio mei. 

Het idee is ook dat deze wordt gevuld met nieuwtjes, ideeën en vooral activiteiten in het 

dorp. 

Nieuwsbrief      Februari 2023 

OOSTERZEE een dorp vol kwaliteiten en ideeën 

Redactiecommissie          

Website: Riekje Boon 

Facebook: Anneke Tobe en Sureerat Ruenroeng 

Nieuwsbrief: Gerda van der Vegt en Dorien Gentner 

Bereikbaar: redactie@oosterzee.com 



 

 
 
Doe mee in Oosterzee! 
 
Beste buurman, buurvrouw, pubers en kids in Oosterzee! 

 

Ons mooie dorp heeft veel te bieden, en het is goed om na te denken over de vraag hoe we 

Oosterzee nog mooier maken. Helemaal omdat de afgelopen jaren een aantal voorzieningen 

zijn verdwenen, zoals de winkel en de openbare school. Om te voorkomen dat mensen zich 

eenzaam of buitengesloten voelen, is het belangrijk om ontmoeting te organiseren.  

 

Daarom waren we heel blij met de grote opkomst tijdens de bijeenkomst op 10 november. 

Op basis van het model van Positieve Gezondheid hebben we knelpunten, wensen en kansen 

voor Oosterzee in kaart gebracht.  

Tijdens deze avond hebben we veel ideeën verzamelt rond thema’s als gezondheid,           

leefbaarheid, natuur en omkijken naar elkaar.  

En we hebben samen vastgesteld, dat er in het dorp veel kennis en talent aanwezig is om   

deze ideeën ook in de praktijk te brengen. De avond werd begeleid door De Kear en             

GGD Fryslan, en zij willen ons samen met de gemeente en Dynhus graag helpen bij het ver-

volg.  

Aan de slag 

In de komende maanden willen we aan de slag met drie ideeën:  

Terug in de tijd in Oosterzee – een gezellige middag over de geschiedenis van ons dorp.  

Dorpspicknick – Meet & Eat in de buitenlucht.  

Oosterzee in beweging – sporten in je eigen tijd en tempo.  

 

Hier kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Heb je mooie verhalen over Oosterzee, maak je 

geweldige hapjes of vind je het leuk eenmalig eens te helpen met iets te organiseren, laat het 

ons weten! Ook andere ideeën zijn van harte welkom. Misschien heb je een talent dat je wilt 

inzetten voor Oosterzee. Meld dit dan via positievegezondheid@oosterzee.com of bel met  

06-14045959.  

 

Vervolgbijeenkomst op 11 mei a.s. 

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een positief gezond Oosterzee is van harte welkom 

op 11 mei om 20.00 uur in De Jister. Dan staan we stil bij de activiteiten die al lopen, en ma-

ken we nieuwe plannen. En we zien elkaar natuurlijk op de Algemene Ledenvergadering van 

Plaatselijk Belang op 20 april.  

 

Oant sjen!  

 

Met positieve groeten, 

 

Daan Bultje en Esther Kuijpers-Schwartz 

Initiatiefnemers werkgroep Positieve Gezondheid 

 

 

Gezondheid is meer dan de af- of aanwezigheid van ziekte. Positieve gezondheid gaat over de vraag 
hoe je zo goed mogelijk grip op je eigen leven kunt hebben. Heb je genoeg contact met anderen, zit je 
lekker in je vel, ben je fit en kan je doen wat je graag zou willen? Daarmee is gezondheid niet alleen 
een zaak van de huisarts, maar van ons allemaal. 

Supclinic:  

Met mooi weer wordt er door enkele inwoners van Oosterzee regelmatig met 

een Sup gevaren. Ook zijn er inwoners die aangeven zelf nog geen Sup te 

hebben maar het wel leuk vinden om het een keer te proberen. Voor belang-

stellenden (zowel gevorderden als beginners) wil ik in april of mei in samen-

werking met Supaway Heerenveen 1 of meerdere clinics organiseren.    

        

Heb je belangstelling stuur een mail naar gwvandervegt@caiway.nl 

 

 

Dorpsmaaltijd 

 

Dorpcentraal wil voor mensen die het niet zo breed hebben een maaltijd            

organiseren in Café de Jister. Om dit te organiseren hebben zij vrijwilligers nodig, 

er wordt verwacht dat er 5 vrijwilligers nodig zijn.  

 

Lijkt het jou leuk om te helpen?  

Geef je dan op via dorpcentraal@gmail.com  


