
www.ooststellingwerf.nl/samenleven

Dorpsgesprek 
MAANDAG 25 februari 20.00 uur

IN HET Dorpshuis ’T ALD LEGER
LEIDIJk 42C, 8434 NC WASKEMEER

Samenleven. Hoe denkt u erover?
We vragen u deze kaart 
in te vullen (zie ommezijde) 
en in te leveren vóór 20 februari 2019. 

Inleveren kan op de volgende manieren:

Inleveradres in het dorp: 
Bakkeveensterweg 12, Waskemeer

Digitaal invullen:
ga naar www.ooststellingwerf.nl/samenleven
of stuur een e-mail naar samenleven@ooststellingwerf.nl

HOE 
DENKT U 
erover?



Jaco Jonkman:
Tegearre is inoar op ’e 
helte temjitte komme.
(samen is elkaar op de 

helft tegenkomen)

Jan van der Veen
Waskemeer heeft niets, maar 
toch heel veel. We zijn er met 

elkaar en voor elkaar!

Janny van der Veen
Schenk aandacht aan 

elkaar. Want alles wat 
aandacht krijgt, groeit!

Op maandag 25 februari bent u van harte welkom bij het 
dorpsgesprek in het dorpshuis ’t Âld Leger in Waskemeer.  
We willen het dan graag met u hebben over hoe we  
met elkaar willen samenleven in ons dorp.

Wat zijn uw ambities voor Waskemeer? Heeft u ideeën 
hoe we samen zaken kunnen verbeteren? Vertel het ons 
via de aangehechte kaart. Dan weten we waarover we op 
25 februari met elkaar kunnen praten.

Lever de ingevulde kaart dus in. Waar en hoe dat kan 
leest u op de achterkant van de kaart. 
We hopen u op 25 februari te mogen begroeten!

Wat is uw leeftijd?
Een gezamenlijk initiatief van: 
Plaatselijk belang Waskemeer, Scala, Gebiedsteam, gemeente Ooststellingwerf

Samenleven. Hoe denkt ú erover?
We vroegen aan Janny, Jan, Jaco en Gerbert

wat zij het het belangrijkste in het dorp vinden. 
Maar wat vindt ú belangrijk als 

het gaat om samenleven?

Graag uw keuze aankruisen s.v.p. De informatie die u hierboven schrijft herleiden wij niet tot personen.

 Dat iedereen zich thuis voelt in het dorp

 Op peil houden van aanwezige verenigingen en gebouwen

 Veiligheid in de buurt is belangrijk

 Dat jong en oud betrokken zijn bij het dorp

 Ik vind als het gaat om samenleven het volgende ook belangrijk: 

Gerbert ter Hoor:
Waskemeer, 

een dorp waar 
jong en oud 

samen hoort!


