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Beste dorpsbewoners, 

           

Via deze nieuwsbrief willen wij iedereen informeren over wat er leeft en speelt in ons 

dorp en wat belangrijk is voor jullie om te weten m.b.t. ons dorp en onze omgeving. 

Daarnaast geven wij een update van alle zaken waarmee Plaatselijk Belang bezig is. 

Deze nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.skarsterbrege.nl  

 

Heb je een vraag of wil je iets meedelen aan Plaatselijk Belang? Je kunt ons daarvoor 

mailen op: pb@skarsterbrege.nl maar je kunt ons uiteraard ook persoonlijk benaderen.  

 

 

AED cursus      
 

 

 

 

 

 

Op 14 mei a.s. organiseren wij weer een AED cursus. De opzet is in principe een op fris 

cursus. De mensen die op de AED-bellijst staan, worden hiervoor persoonlijk benaderd.  

De cursus bestaat uit 1 avond, van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. 

 

Kom je niet op deze lijst voor maar wil je wel graag deze AED cursus volgen?  

Meld je dan vóór 5 mei a.s. bij ons aan door een mail te sturen naar pb@skarsterbrege.nl  

 

Deze cursus word je kosteloos aangeboden door Plaatselijk Belang. Dit betekent echter 

wel, dat je op de bellijst van ons dorp komt te staan en eventueel opgeroepen kunt 

worden bij een noodgeval.  

 

AED, daar red je levens mee! 

 

 

Algemene Ledenvergadering  

 

Deze heeft plaatsgevonden op 19 maart jl. Verderop in deze Brêgepraat kunt u hiervan 

het verslag lezen.  

 

Roel Dijkstra is in deze vergadering afgetreden. Ook via deze weg bedanken wij als 

bestuur Roel nogmaals voor zijn jarenlange inzet en grote betrokkenheid bij ons dorp! 

 

Er is in de vergadering geen nieuw bestuurslid benoemd, omdat wij er niet tijdig in zijn 

geslaagd een geschikte kandidaat te vinden. Inmiddels zijn er al wel een aantal 

gesprekken gaande en hopen wij op korte termijn in de vacature te kunnen voorzien.  

 

Wij bedanken alle leden voor zijn of haar komst en zien u heel graag volgend jaar terug! 

 

 

 wanneer: 14 mei a.s. 

 hoe laat: 19.00 uur 

 waar:  tenniskantine 

 aanmelden op: pb@skarsterbrege.nl 

 

 

http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl


Koningsdag  
 

Het is ons niet bekend of er in ons dorp op Koningsdag festiviteiten op touw worden 

gezet. Wij wensen in ieder geval iedereen een feestelijke Koningsdag op 27 april! 

 

 

Dodenherdenking 4 mei - 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 en wordt hierbij uitgenodigd om mee te lopen met de 

stille tocht die start vanaf het parkeerterrein bij de kerk. De basisschoolleerlingen uit 

Langweer lopen dit jaar ook weer met ons mee.  

 

Vanaf 19.00 uur is de kerk open. U kunt daar werkstukken van kinderen van OBS De 

Brêge bekijken.  

De stille tocht start om 19.50 uur vanaf de kerk. Via de Schoolstraat lopen we dan naar 

het monument bij de brug. Daar wordt om klokslag 20.00 uur 

2 minuten stilte in acht genomen en namens het dorp door Plaatselijk Belang een 

bloemstuk neergelegd.  

Een 2-tal leerlingen van OBS De Brêge zullen een gedicht voordragen. Namens de 

gemeente zal een raadslid aanwezig zijn. Het raadslid zal een toespraak houden bij de 

herdenking en namens de gemeente een krans plaatsen. Ook dominee Vriend zal bij de 

herdenking aanwezig zijn. De ceremonie wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen 

van het Wilhelmus o.l.v. muzikanten van Excelsior Ouwsterhaule.  

I.v.m. het handhaven van de veiligheid, verzoeken wij iedereen na afloop van de 

herdenking via de stoep terug te lopen (dus niet over de weg!).  

 

 

Zwerfkei “Hollandiastien”  
 

Op vrijdag 2 maart jl. hebben we de naam van de zwerfkei onthuld. Hierbij waren naast 

een aantal betrokkenen rondom de plaatsing van de zwerfkei, ook een aantal 

dorpbewoners en wethouder Durk Durksz aanwezig.  

 

Vanwege de Siberische kou die toen nog in ons land was, werd in een hoog tempo de 

gedenkplaat bij de zwerfkei op ludieke wijze onthuld. Op de gedenkplaat die voor de 

zwerfkei ligt, staat een stukje tekst over de herkomst van de kei.  

De bijeenkomst werd vervolgens snel voortgezet in de tenniskantine, waar Wilco Kuipers 

een uitgebreidere toelichting heeft gegeven op de vondst van deze zwerfkei en waar deze 

kei oorspronkelijk vandaan komt.  

Uiteraard werd hier ook de winnaar van de prijsvraag “verzin een naam voor de zwerfkei” 

onthuld. Met een bos bloemen en een cadeau bon werd Jenny Laros-Dijkstra 

gefeliciteerd met de door haar bedachte naam “Hollandiastien”. Aansluitend hield ook 

wethouder Durk Durksz nog een korte toespraak, waarna onder het genot van een hapje 

en een drankje nog even gezellig kon worden bijgepraat.  

 

 

  Afvalcampagne “Ho! Net yn ‘e Kliko!” (www.honetynekliko.frl) 

 

Ho! Net yn`e Kliko! is een afvalcampagne voor huishoudens. Doel van deze campagne is 

25% minder afval in de container voor restafval. Dit kun je makkelijk bereiken door 6 

afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien.   

 

In het najaar van 2018 zal deze afvalcampagne ook worden uitgevoerd in ons dorp. 

http://www.honetynekliko.frl/


Enthousiaste dorpsbewoners (jong en oud!) die het leuk vinden om samen met het 

bestuur na te denken over hoe wij deze afvalcampagne het beste uit kunnen voeren in 

ons eigen dorp, kunnen zich nog steeds bij ons aanmelden!   

 

Afhankelijk van het resultaat krijgen deelnemende dorpen een financiële beloning van de 

gemeente. 

 

Wil je samen met ons meedenken over hoe we deze campagne het beste 

kunnen uitvoeren in ons dorp of heb je een leuk idee voor deze campagne?  

 

Stuur dan een mail naar pb@skarsterbrege.nl of neem persoonlijk contact met ons op! 

 

 

Outdoor Fitnesspark 
 

Met ingang van 2018 worden de fitnesslessen in ons Outdoor Fitnesspark verzorgd door 

Oekje Rooks Bosma. Zij heeft een jarenlange ervaring met gym- en fitnesslessen en is al 

geruime tijd een zeer enthousiast lid van ons fitness-team. Misschien een goede reden 

om ook aan te haken, nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Het is voor jong en 

oud, gevorderd en beginner. Iedereen kan dus meedoen! 

 

Er wordt fitnessles gegeven iedere dinsdagmiddag. In de winterperiode van 15.30 – 

16.30 uur en in de zomerperiode van 16.00 – 17.00 uur.  

Graag vooraf aanmelden bij Esther Beneker. Zij is bereikbaar op telefoonnummer  

0513 - 412983 of via de mail: fitness@skarsterbrege.nl 

 

 
Overige korte mededelingen 
 

Wij verzoeken huurders van een box in onze haven die van plan zijn hun plek op te 

zeggen, dit tijdig te doen.  

 

 

Diversen 

 

Knooppunt Joure: Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en vorderingen? 

Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op www.knooppuntjoure.nl  

 

Kernenbudget: de gemeente heeft ook dit jaar weer budget beschikbaar voor projecten. 

De projecten kunnen worden ingediend via Plaatselijk Belang. De volgende 

sluitingsdatum voor projecten voor het kernenbudget is 1 juni. Mocht u een idee hebben 

voor een project, laat het ons weten! 

 

Vrijwillige Vervoersdienst Skarsterlân: zij zetten zich in onze gemeente in voor het 

vervoer van ouderen en personen met een lichte beperking die geen gebruik kunnen 

maken van het openbaar vervoer, geen vervoers-mogelijkheid hebben in de eigen 

omgeving en in principe niet verder willen reizen dan 25 km vanaf het woonadres. In 

Joure en directe omgeving zijn ze naarstig op zoek naar enkele vrijwillige chauffeurs met 

een eigen auto. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.vervoersdienst-svs.nl 

 

 

Heeft u vragen of wilt u iets kwijt aan het bestuur van Plaatselijk Belang? 

U kunt ons mailen op pb@skarsterbrege.nl  

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:fitness@skarsterbrege.nl
http://www.knooppuntjoure.nl/
http://www.vervoersdienst-svs.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl


Contactgegevens Plaatselijk Belang 
  

Bestuur 

 

Wilco Kuipers, voorzitter 

• Hollandiastraat 40, telefoon: (0513) 419270 

Pieter de Lange, penningmeester 

• Rienstraat 19, telefoon: (0513) 417201 

Anetta de Jong, secretaris  

• Trijegea 79, telefoon: (06) 55156152 

Remco Burger, algemeen lid 

• Hollandiastraat 36 

Henk Zandstra, algemeen lid  

• Trijegea 47, telefoon: (0513) 417333 

 

Havenmeesters  

 

Durk Faber en Henk Zandstra: (06) 51122567 

 

Volkstuinen 

 

Herre de Lange (0513 - 414678) 
 

Outdoor Fitnesspark 

 

Esther Beneker (0513-412983) 

 

Whats app groepsbeheerder 

 

Gerben Veenstra (06) 21492783 

Aanmelden kan via de website (www.skarsterbrege.nl) 

 

Website 

 

Informatie over en van Plaatselijk Belang is ook terug te vinden op www.skarsterbrege.nl 

(klik door op Plaatselijk Belang). Daar vindt u onder meer ook deze nieuwsbrief. 

 

Facebook  

 

U vindt ons door op Facebook te zoeken op "plaatselijk belang scharsterbrug". 

Op deze Facebook pagina plaatsen zowel Plaatselijk Belang als ook dorpsbewoners zelf 

berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving.  

 

Mailadressen 

 

Bestuur: pb@skarsterbrege.nl 

Brêgepraat: bregepraat@skarsterbrege.nl 

Havenmeester: haven@skarsterbrege.nl 

Outdoor Fitnesspark: fitness@skarsterbrege.nl  

Volkstuinen: 8517hc21@hetnet.nl  



 

Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug 

  

  

  

Bestuur 

  Wilco Kuipers - voorzitter   

  Pieter de Lange - penningmeester   

  Anetta de Jong - secretaris   

  Remco Burger - algemeen   

  Henk Zandstra - algemeen    

  
 

  

  

  

  

Haven Volkstuinen Dorpskrant Brêgepraat 

Durk Faber Herre de Lange Redaktie Bezorgers 

Henk Zandstra 
 

Tineke Schotanus 
Coördinator: Tineke 
Schotanus  

  

 
Neeltje Mink-de Jong Henk Schotanus 

06-51122567 0513-414678 Cisca de Jong Neeltje Mink-de Jong 

  
 

Janna Henstra Louwrens van der Wal 

  

  
Tine Nagelhout 

  

  
Anja de Wolff 

  

  

Sonja Goudemond 
Janet Zandstra 

 haven@skarsterbrege.nl 

 
8517hc21@hetnet.nl 
 

bregepraat@skarsterbrege.nl 
 

 

   

  

contactpersoon: Henk contactpersoon: Pieter contactpersoon: Anetta 

  

  

  

JongerenActiviteiten- 

Commissie 

OuderenActiviteiten- 

Commissie 
Speeltuin Trijegea Speeltuin Pompstraat 

Jenny Dijkstra Martha Faber Pieter de Lange Roelof Roffel 

Monica de Lange Sjoukje Wiersma René de Kroon   

Jolanda van der Wal Tietie van der Meer Louwrens vd Wal 0513-416083 

Elena de Boer Tine Nagelhout vacature   

Hilda Hoekstra 
  

  

  
  

  

  
  

  

contactpersoon: Pieter contactpersoon: Pieter contactpersoon: Pieter contactpersoon: Pieter 

  

  

  

AED 
Whats app 
(buurtpreventiegroep) 

Outdoor 

Fitnesspark 
Bijenweide 

Voor deelnemers: zie  Groepsbeheerder: Esther Beneker  Roel Dijkstra 

bellijst in de nieuws- Gerben Veenstra 
 

  

brief van PB in deze 
  

  

Brêgepraat 06-21492738 0513-412983   

  

 

 
fitness@skarsterbrege.nl 
   

contactpersoon: Remco contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco 

        

 

mailto:haven@skarsterbrege.nl
mailto:8517hc21@hetnet.nl
mailto:bregepraat@skarsterbrege.nl
mailto:fitness@skarsterbrege.nl


 

VASTE PUBLICATIES –  

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!         

 

• Marten van der Weg, Hollandiastraat 5, tel. 419414 

• Sonja Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270 

• Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40, tel. 419270 

•  Lisette van der Werf, Hollandiastraat 68, tel. 412753 

• Bouke Agricola, Scharren 19a, tel. 416420 

• Gerrit Jeeninga, Trijegea 67, tel. 06-38900001 

 Robert Steneker, Trijegea 79, tel. 06-46826794 

 Jelly v.d. Wal, tel. 06-41193506 of 417717 

 Vreugdenhil, tel. 482460 

 

Met Vreugdenhil is afgesproken dat ook de fabriek gebeld mag worden als er hulp nodig 

is. De fabriek heeft zelf ook een AED (hangt bij de melkontvangst). 

Er is 24 uur per dag een BHV-er aanwezig die de AED training heeft gevolgd. Hier kan 

altijd een beroep op worden gedaan door het dorp. 

De fabriek is (ook ’s avonds en ’s nachts) bereikbaar op 0513-482460. 

 

 

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. Een activiteit of evenement komt in 

aanmerking voor een bijdrage van PB (maximaal € 100) als het een maatschappelijk 

belang dient, voor alle dorpsbewoners toegankelijk is en geen commercieel doel heeft. 

De regels die wij als bestuur hiervoor hebben opgesteld, kunt u nalezen op onze website: 

www.skarsterbrege.nl 

 

 

Meldpunt gemeente voor kleine gebreken 

 

Constateert u gebreken in het dorp (denk bijvoorbeeld aan onregelmatigheden in de 

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. 

 

 

Zelf groen onderhouden 

 

Zijn er dorpsbewoners die zelf het groen willen gaan onderhouden? Dan kunt u een 

initiatief voor zelfbeheer indienen. U kunt uw initiatief (met motivatie) indienen bij het 

bestuur van PB. 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!   

http://www.skarsterbrege.nl/
http://www.defryskemarren.nl/welkom

