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Beste dorpsbewoners,
Via deze nieuwsbrief geven we jullie een update van alle zaken waarmee Plaatselijk
Belang bezig is. Deze nieuwsbrief is ook te lezen op de website van Plaatselijk Belang:
www.skarsterbrege.nl
Heeft u een vraag aan Plaatselijk Belang? U kunt ons mailen: pb@skarsterbrege.nl
maar u kunt de bestuursleden ook persoonlijk benaderen. De telefoonnummers staan
bij de contactgegevens en in het organogram.

Deze nieuwsbrief is korter dan u van ons gewend bent omdat
we u in de jaarvergadering volledig hebben bijgepraat.
Wij verwijzen dan ook graag naar het verslag van de jaarvergadering
(verderop in deze Brêgepraat) voor een update van onze activiteiten.

Algemene Ledenvergadering
Wat fijn dat u zo massaal de algemene ledenvergadering op 21 maart bezocht.
Froukje Huitema is in deze vergadering afgetreden. Er is geen nieuw bestuurslid
benoemd omdat we er niet in zijn geslaagd om tijdig een geschikte kandidaat te
vinden. Ook hebben zich geen kandidaten gemeld bij het bestuur. Wij hopen op korte
termijn in de vacature te kunnen voorzien, er zijn al gesprekken gaande. Verderop in
deze Brêgepraat kunt u het verslag lezen. Bedankt voor uw komst en graag tot
volgend jaar.
Project haven en bijenweides
Aanvullend op hetgeen we hebben verteld in de jaarvergadering over de vorderingen,
kunnen we vermelden dat we nog 1500 euro subsidie hebben verkregen: 1000,- euro
van de stichting Woudsend en 500 euro van de stichting Westermeer. We hebben nu
nog 1.000 euro nodig. Als er geen toezeggingen van subsidies meer komen, zullen we
dit uit eigen kas betalen.
Koningsdag op 27 april
Het is ons niet bekend of er in ons dorp festiviteiten op touw worden gezet. Wij wensen
iedereen een feestelijke Koningsdag op 27 april!
Dodenherdenking 4 mei – herdenk de gevallenen, loop mee met de stille tocht
Op 4 mei herdenken we ook in Scharsterbrug de doden die zijn gevallen in de tweede
wereldoorlog. Iedereen is welkom om mee te lopen met de stille tocht die start vanaf
het parkeerterrein bij de kerk. Vanaf 19.00 uur is de kerk open. U kunt daar
werkstukken van kinderen van groep 7 en 8 van OBS De Brêge bekijken. De stille

tocht start om 19:50 uur vanaf de kerk via de Schoolstraat naar het monument bij de
brug. Daar wordt klokslag 20:00 uur 2 minuten stilte in acht genomen en namens het
dorp door Plaatselijk Belang een bloemstuk neergelegd. Een leerling van OBS De
Brêge draagt een gedicht voor en dominee Vriend verzorgt een kleine toespraak.
Namens de gemeente is net als vorig jaar raadslid Sytze Holtrop aanwezig bij de
herdenking. Hij plaatst namens de gemeente een krans. De ceremonie wordt
afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus o.l.v. een aantal
muzikanten van Excelsior Ouwsterhaule. Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd
om deel te nemen aan deze tocht. De basisschoolleerlingen uit Langweer lopen dit
jaar ook weer met ons mee. Welkom!
Commissie Brêgepraat
Voor Annie Mink is dit de laatste dorpskrant vanuit haar rol in de redactie. Annie stopt
met het redactiewerk, dat had ze een poosje geleden al aangegeven. Tineke
Schotanus neemt de taak van haar over. Annie, bedankt voor jouw inzet!
Het bestuur van PB heeft weer een aantal bijeenkomsten bezocht:
 Informatiebijeenkomst Knooppunt Joure op 15 maart.
Korte mededelingen
 Kernenbudget: de gemeente heeft ook dit jaar weer budget beschikbaar voor
projecten. De projecten kunnen worden ingediend via de Plaatselijke Belangen.
De volgende sluitingsdatum voor projecten voor het kernenbudget is 1 juni.
Mocht u een idee hebben voor een project, laat het ons weten!
 Ons advies ten aanzien van de locaties voor publicatieborden in ons dorp is niet
volledig overgenomen door de gemeente. De gemeente heeft ervoor gekozen
om bij een dergelijke belangrijke doorgangsroute niet op 1 (zoals wij graag
wilden) maar op 2 plaatsen bij het dorp de gelegenheid te bieden de borden te
plaatsen. Dit in het belang van de organisatoren. Tevens hoopt de gemeente
dat daardoor de borden wat worden verdeeld. Ook wil de gemeente voorkomen
dat er te veel borden op één plek komen te staan en er geen overzicht meer is
voor de voorbijgangers. Gekozen is voor een proefperiode van 2 jaar, de
gemeente wil eerst ervaren hoe het gaat. Mocht PB vinden dat het zo niet
werkt, dan kunnen we het college vragen het tot 1 plek te beperken.
Plaatselijk Belang ook actief op Facebook
Heeft u ons al eens bezocht op Facebook? Facebook is een van de mogelijkheden om
de nieuwe en vooral snelle media te benutten voor het plaatsen van actueel nieuws.
Tevens biedt Facebook de mogelijkheid om meer interactief met de bewoners
informatie uit te wisselen. Zo kan bijvoorbeeld een poll worden geplaatst om
meningen te peilen, maar kunnen bewoners ook zelf berichten publiceren. Sommigen
in ons dorp zijn via Facebook al uitgenodigd om lid te zijn van de Facebook groep van
PB. Om mee te kunnen doen is een eigen Facebook account nodig. U vindt PB door te
zoeken op "plaatselijk belang scharsterbrug" of via de button rechts boven op de
website www.skarsterbrege.nl.

VASTE PUBLICATIES
Deze rubriek bevat onderwerpen die wij graag continu
onder uw aandacht willen houden.

Bellijst als u de AED nodig heeft
Is er een noodgeval en is de AED nodig? Hier is de lijst met mensen in ons dorp die
bevoegd en gediplomeerd zijn om de AED te bedienen. Handig om bij de hand te
hebben. Het kan levens redden.
 Sonja Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270
 Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270
 M. Galema, Hollandiastraat 32, tel. 413095
 Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414
 Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753
 A Mink, Schoolstraat 11, tel. 416191
 Franke Sloothaak, Trijegea 27, tel. 414872
 Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 851222
 Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 416420
 Sonja Klijnstra, Scharren 12, tel. 414367
Zelf groen onderhouden
Willen dorpsbewoners zelf het groen gaan onderhouden? Dan kunnen zij een initiatief
indienen voor zelfbeheer. Zij kunnen hun initiatief (met motivatie) binnen 4 weken na
publicatie in de krant, indienen bij Plaatselijk Belang. De Plaatselijke Belangen
verzamelen de initiatieven per dorp en geven die door aan de gemeente. De
gemeente zal alle initiatieven beoordelen. De werkzaamheden die in zelfbeheer
worden uitgevoerd zijn op basis van vrijwilligheid en worden niet vergoed. De bomen
blijven in gemeentelijk beheer in verband met veiligheid en specialisme. Heeft u
belangstelling voor zelfbeheer van groen, laat het ons weten!
Stimuleren van initiatieven in ons dorp
Heeft u een leuk idee voor een activiteit in Scharsterbrug? Dan kunt u daarvoor een
bijdrage aanvragen bij het bestuur van PB. Op hoofdlijnen komt een activiteit of
evenement in aanmerking voor een bijdrage van PB (maximaal 100 euro) als het een
maatschappelijk belang dient, voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en geen
commerciële doelen heeft. De regels die wij als bestuur hiervoor opgesteld hebben
staan op de site: www.skarsterbrege.nl
Meldpunt gemeente voor kleine gebreken
Constateert u gebreken in het dorp (denk bijvoorbeeld aan onregelmatigheden in
bestrating, defecte lantaarnpalen, zweefvuil etc) dan kunt u daarvan zelf direct een
melding maken op de site van de gemeente: www.defryskemarren.nl/welkom
(klik op de link ‘melding doen’). Er is ook een speciale app te downloaden.

Heeft u vragen of wilt u iets kwijt aan het bestuur van Plaatselijk Belang?
U kunt ons mailen op pb@skarsterbrege.nl
Mailadressen:
Bestuur: pb@skarsterbrege.nl
Brêgepraat: Brêgepraat@skarsterbrege.nl
Havenmeester: haven@skarsterbrege.nl
Contactgegevens
Wilco Kuipers, voorzitter
 Hollandiastraat 40, telefoon: (0513) 419270

Roel Dijkstra, penningmeester
 Hollandiastraat 2, telefoon: (0513) 418111
Regina Jeeninga, secretaris en contactpersoon voor Brêgepraat en website
 Trijegea 67, telefoon: (0513) 851222
Henk Zandstra, algemeen lid en contactpersoon voor haven
 Trijegea 47, telefoon: (0513) 417333
Lisette ten Hoeve, activiteitencoördinator
 Trijegea 81, telefoon: (0513) 418890
Esther Beneker, algemeen lid en contactpersoon voor volkstuincommissie
 Roazebosk 8, telefoon: (0513) 412983
Havenmeester: Durk Faber en Henk Zandstra: 06-51122567
Website
Plaatselijk Belang is ook digitaal actief op www.skarsterbrege.nl (klik door op Plaatselijk
Belang). Daar vindt u onder meer onze nieuwsbrief.

Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Bestuur
Wilco Kuipers – voorzitter: 419270
Roel Dijkstra - penningmeester: 418111
Lisette ten Hoeve - activiteiten: 418890
Regina Jeeninga - secretaris: 851222
Henk Zandstra – haven/algemeen: 417333
Esther Beneker – algemeen: 412983
pb@skarsterbrege.nl

Speeltuin Trijegea

Haven

Dorpskrant Brêgepraat

Karel Bijker: 414538
René de Kroon: 418802
Pieter de Lange: 417201
Louwrens v.d. Wal: 417717

Durk Faber
Henk Zandstra
06-51122567

ankab@ziggo.nl
contactpersoon: Esther

haven@skarsterbrege.nl
contactpersoon: Henk

Redaktie
Susan Luinenburg: 417863
Ciska de Jong: 413561
Annie Mink: 418250
Hiltsje Agricola: 416213
Brêgepraat@skarsterbrege.nl
contactpersoon: Regina

Nieters/bezorgers
Neeltje de Jong
Louwrens v.d. Wal
Tine Nagelhout
Anja de Wolff
Mirjam de Vries
Janet Zandstra
Tineke en Henk
Schotanus

Speeltuin Pompstraat

Volkstuinen

JongerenActiviteitenCie

AED

Roelof Roffel: 416083

Herre de Lange: 414678
8517hc21@hetnet.nl

Jenny Dijkstra
Monica de Lange
Jolanda van der Wal
Elena de Boer

contactpersoon: Esther

contactpersoon: Esther

contactpersoon: Esther

Zie bellijst bij
noodsituaties
boven in deze
nieuwsbrief
contactpersoon:
Regina

OuderenActiviteitenCie
Martha Faber
Sjoukje Wiersma
Tietie van der Meer
Tine Nagelhout

