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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.  

 

 
 

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
 

Deze heeft inmiddels plaatsgevonden op 18 maart jl. Verderop in deze Brêgepraat kunt u 

hiervan het verslag lezen.  

 

Henk Zandstra is in deze vergadering na 12 jaar afgetreden als bestuurslid. Ook via deze 

weg bedanken wij als bestuur Henk nogmaals voor zijn jarenlange inzet en grote 

betrokkenheid bij ons dorp! 

Ybranda van der Honing en Nico Postma zijn tijdens de ALV benoemd als nieuwe 

bestuursleden binnen PB en zijn inmiddels actief. 

 

Het bestuur bedankt alle leden voor zijn of haar komst en wij zien u heel graag volgend 

jaar terug! 

 

 

Nieuws vanuit de commissies: 

 

Commissie dorpskrant Brêgepraat 

 

Anja de Wolff heeft onlangs te kennen gegeven dat zij gaat stoppen met het bezorgen 

van de dorpskrant Brêgepraat. Vooralsnog zullen de huidige bezorgers haar route gaan 

overnemen. Langs deze weg bedankt het bestuur Anja voor het jarenlang, in weer en 

wind, huis-aan-huis bezorgen van onze dorpskrant!  

 

Volkstuin 

 
Er is op dit moment nog 1 perceel beschikbaar. Heeft u interesse om een zelf een 

moestuin te gaan beginnen of wilt u hierover eerst nog meer informatie ontvangen? Dan 

kunt u hiervoor contact opnemen met Herre de Lange op telefoonnummer (0513) 

414678 of per mail: 8517hc21@hetnet.nl 
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Fitnesspark 

 

Er wordt fitnessles gegeven in ons eigen dorp iedere dinsdagmiddag. In de 

winterperiode van 15.30 – 16.30 uur en in de zomerperiode van 16.00 – 17.00 uur.  

 

Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom! Het is voor jong en oud, gevorderd en 

beginner. Iedereen kan dus meedoen!  

Je kunt je aanmelden bij Esther Beneker. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0513 - 

412983 of via de mail: fitness@skarsterbrege.nl  

 

 

Jaarplan 2019-2020 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er een presentatie gegeven van het jaarplan 

2019-2020 van Plaatselijk Belang. Na onze nieuwsbrief treft u in deze Brêgepraat een 

exemplaar van het volledige jaarplan aan.   

  

 

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 naast de kerk.  

 

Vanaf 19.00 uur is de kerk open. Ook dit jaar kunt u daar weer voorafgaand aan de 

stille tocht, werkstukken van leerlingen van OBS De Brêge komen 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 zal namens het dorp door Plaatselijk Belang een bloemstuk worden 

neergelegd. Tevens zullen alle kinderen die meelopen in deze stille tocht, hier een witte 

roos gaan plaatsen.  

Er zal door leerlingen van OBS De Brêge een gedicht worden 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.  

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!).  

 

 

Verlichting Hollandiastraat 
 

In de afgelopen edities van Brêgepraat hebben wij u op de hoogte gehouden van ons 

contact met de gemeente over de niet werkende/aanwezige verlichting op de 

Hollandiastraat, in de omgeving van de tunnel. Ook tijdens de Algemene 

Ledenvergadering is dit punt wederom aan de orde geweest.  
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Zoals u ook in ons verslag van de ALV kunt nalezen, hebben wij onlangs een reactie van 

onze dorpencoördinator van de gemeente, de heer Hendrik Hoekstra, hierop mogen 

ontvangen. Wij plaatsten dan ook hier de reactie van de gemeente:  

 

“Naar aanleiding van de ALV kan ik melden dat er iets gedaan zal worden aan de 

verlichting in de bocht tussen Scharsterbrug en de nieuwe tunnel. Het gaat dan om het 

rijgedeelte en niet om het fietspad. Eén van de 2 bestaande lichtmasten zal worden 

verplaatst en er zal nog een nieuwe worden geplaatst. Wanneer dat weet ik niet precies, 

maar er is bij de gemeente op aangedrongen dat op korte termijn te realiseren. Hierop 

krijgt de gemeente nog een reactie. Voor wat betreft de verlichting bij het fietspad zal 

nog een nadere beoordeling volgen. Dit is pas nadat Van der Lee het werk heeft 

opgeleverd”.  

 

Vanuit Plaatselijk Belang blijven wij dorpsbewoners dan ook verzoeken om ook zelf 

melding te blijven doen van geconstateerde gebreken in ons dorp. Dit kan op de site van 

de gemeente: www.defryskemarren.nl/melding. Hier kunt u o.a. “onveilige 

verkeerssituaties melden om de verkeersveiligheid in uw buurt te verbeteren”.  

Of via De Fryske Marren app (te downloaden via de App Store of Google Play.  

 

 

Lidmaatschap Plaatselijk Belang  
 

Met uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang steunt u ook vele activiteiten die hiermee in 

ons dorp voor jong en oud kunnen worden georganiseerd.  

 

Op dit moment telt Plaatselijk Belang Skarsterbrêge zo’n 260 leden.  

 

Wilt u ons ook steunen door lid te worden van Plaatselijk Belang voor € 5,00 per jaar?  

Neem dan contact op met één van onze bestuursleden of stuur een mailtje naar 

pb@skarsterbrege.nl  

 

 

 Afvalcampagne “Ho! Net yn ‘e Kliko!” 

 

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

25% minder restafval in de grijze container. Deze campagne loopt in ons dorp t/m 

september 2019. 

 

Nieuws vanuit het campagneteam: 

 

In de afgelopen maand stond in onze campagne de afvalsoort Glas centraal. Daarom 

treft u verderop in deze Brêgepraat het informatieblad Glas van Ho! Net yn ‘e Kliko! 

aan, vol leuke weetjes en nuttige tips voor het scheiden van glas.  

Hierin leest u ook waarom goed gescheiden weggooien van glas zo belangrijk is.  

 

Maar waar laat je nou alle doppen en kroonkurken van al die glazen flessen en potten? 

- Plastic doppen kun je inleveren in de hal bij OBS de Brêge (Trijegea 16), t.b.v. 

het bekostigen van een hulp- of blinde geleidehond. 
- Kroonkurken kun je inleveren bij familie Zijta, Iepensteinlaan 39 in Joure, t.b.v. 

de Stichting Neurofibromatose.  

 

http://www.defryskemarren.nl/melding
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Reacties van deelnemers aan de afvalcampagne: 

 

Zijn deelnemers nu beter afval gaan scheiden sinds ze meedoen aan de campagne? 

Sommige deelnemers wel, anderen waren er altijd al heel bewust mee bezig en “veel 

moeite kost het niet” is een opmerking die we als campagneteam veel horen.  

Immers, papier wordt in Skarsterbrêge huis-aan-huis opgehaald, glas kun je kwijt in de 

glasbak bij de haven, lege batterijen kun je inleveren op school en veel andere dingen 

(o.a. textiel en elektrische apparaten) kun je in één keer kwijt als je naar de milieustraat 

gaat.   

 

Wel levert het soms nieuwe informatie op, bijvoorbeeld dat theeglazen niet in de glasbak 

moeten, maar bij het restafval en dus in de grijze container. Alleen het zogenoemde 

“verpakkingsglas” mag in de glasbak. Dit is al het glas waar een deksel, kurk of 

schroefdop op zit. 

 

Inmiddels doen zo’n 46 huishoudens in ons dorp mee aan deze campagne!   

 

Natuurlijk kun je nog steeds meedoen en een sticker aanvragen. Hoe meer mensen aan 

de campagne meedoen, hoe beter natuurlijk. Stuur hiervoor een mailtje naar 

scharsterbrug@honetynekliko.frl of doe een de briefje in de brievenbus op 

Hollandiastraat 40 of Trijegea 79. De informatiebrief en de campagne-sticker wordt dan 

bij je thuisbezorgd.  

 

Doe mee, voor het milieu en dus ook voor jezelf en de generaties na jou! 

 

 

Agenda van en bezochte bijeenkomsten door het PB bestuur: 
 
Februari:  Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! 

   Overleg met OBS de Beuk i.v.m. adverteerders voor Brêgepraat  

   PB vergadering 

   Overleg bestuur TV De Skarslach 

 
Maart:   Algemene Ledenvergadering PB 

   Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! 

   PB vergadering 

 
April:   Overleg OBS de Brêge 

   Projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! 

   PB vergadering 

 

 
Korte mededelingen vanuit het bestuur 

 
 Mocht u gaan verhuizen, dan verzoeken wij u uw adreswijziging aan ons door te 

geven op pb@skarsterbrege.nl 

 

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

te zeggen, dit tijdig te doen op haven@skarsterbrege.nl  
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Contactgegevens Plaatselijk Belang 
  

Bestuur 

 

Wilco Kuipers, voorzitter 

• Hollandiastraat 40, telefoon: (06) 51561944 

Pieter de Lange, penningmeester 

• Rienstraat 19, telefoon: (06) 52315375 

Anetta de Jong, secretaris  

• Trijegea 79, telefoon: (06) 55156152 

Remco Burger, algemeen lid 

• Hollandiastraat 36 

Ybranda van der Honing, algemeen lid  

• Hollandiastraat 48, (06) 25110370 

Nico Postma, algemeen lid  

• Trijegea 29, (06) 50855922 

 

Havenmeesters  

 

Durk Faber en Remco Burger: (06) 51122567 

 

Volkstuin 

 

Herre de Lange: (0513) 414678 

 

Speeltuin Pompstraat 

 

Roelof Roffel: (0513) 416083 
 

Outdoor Fitnesspark 

 

Esther Beneker: (0513) 412983 

 

Whats app groepsbeheerder 

 

Gerben Veenstra: (06) 21492783 

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

 

Website Plaatselijk Belang 

 

Informatie over en van Plaatselijk Belang is te vinden op www.skarsterbrege.nl (klik door 

op Plaatselijk Belang). Daar vindt u onder meer ook onze nieuwsbrief. 

 

Facebook Plaatselijk Belang 

 

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

berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving. U vindt ons door te zoeken 

op "plaatselijk belang scharsterbrug". 

 

Mailadressen 

Bestuur    : pb@skarsterbrege.nl 

Havenmeester   : haven@skarsterbrege.nl 

Outdoor Fitnesspark  : fitness@skarsterbrege.nl  

Volkstuin    : 8517hc21@hetnet.nl  

Redactie Brêgepraat  : bregepraat@skarsterbrege.nl  
Jeugdcommissie   : skarsterbregsterjeugd@gmail.com 

Meldpunt brug incidenten : brug@skarsterbrege.nl 
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Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug 

  

  

  

Bestuur 

  Wilco Kuipers - voorzitter   

  Pieter de Lange - penningmeester   

  Anetta de Jong - secretaris   

  Remco Burger - algemeen   

  Ybranda van der Honing - algemeen    

  Nico Postma - algemeen   

  

  

  

Haven Volkstuin Dorpskrant Brêgepraat 

  
Redaktie Bezorgers 

Durk Faber Herre de Lange Tineke Schotanus 
Coördinator: Tineke 
Schotanus  

Henk Zandstra 

 
Neeltje Mink-de Jong Henk Schotanus 

Remco Burger 
 

Janna Henstra Neeltje Mink-de Jong 

  
 

Ineke van Bruggen Louwrens van der Wal 

  

  
Tine Nagelhout 

  

  
Janet Zandstra 

  

  

Sonja Goudemond 
 

    

   

  

contactpersoon: Remco 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 
 Elena de Boer Tine Nagelhout Jan Vermaning   

Marjan de Kroon 
 

Elmer Jager   

Karla Hettinga 
  

  

  
  

  

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

  

  

  

AED 
Whats app 
(buurtpreventiegroep) 

Outdoor 

Fitnesspark 
Bijenweide 

Voor deelnemers: zie  Groepsbeheerder: 
 

  

bellijst in de nieuws- Gerben Veenstra Esther Beneker  Roel Dijkstra 

brief van PB in deze 
  

  

Brêgepraat 

  

  

  

 

 
 

  

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

        

 



 

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? Hieronder is een 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. 06-15534770 

• 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 

 

De AED hangt aan de buitenmuur bij de tenniskantine. 

 

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). 

Hier 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 telefoonnummer 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, zwerfvuil, etc.) dan kunt u daarvan zelf direct een 

melding maken op de site van de gemeente: www.defryskemarren.nl/melding of via De 

Fryske Marren app (te downloaden via de App Store of Google Play.  

 

 

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/
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