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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.  

 

 
 

Nieuws vanuit de commissies: 

 

Havencommissie 

 

1) Er ligt al geruime tijd een zogenaamde ‘spookboot’ in de 

haven. De eigenaar hiervan is namelijk bij ons niet bekend en 

tot op heden hebben wij deze ook niet kunnen achterhalen. 

De boot (zie bijgaande foto) heeft de naam ‘Okay’ en ligt in 

boxnummer 6. 
 

Graag zouden wij willen weten van wie deze boot is, want het 

is niet okay als er in de haven een boot ligt zonder een te traceren eigenaar. Mocht deze 

oproep ook niets opleveren, dan zullen wij bij de gemeente een verzoek indienen deze 

boot z.s.m. te laten verwijderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Remco Burger.  

 

2) De gemeente heeft ons laten weten, dat zij na het vaarseizoen de damwand en de 

steigers in de haven wil gaan vervangen. De nieuwe constructies zullen (qua materiaal) 

gelijk zijn aan het eerder vervangen deel langs het kanaal.  

Dit zal voor sommige boten gaan betekenen, dat zij tijdelijk op een andere plek komen te 

liggen. Uiteraard zullen de betreffende booteigenaren hierover tijdig door PB worden 

benaderd en geïnformeerd.  

 

3) Gebruikers van de trailerhelling in de haven worden vriendelijk verzocht bij het 

parkeren van hun auto (met boottrailers) rondom de haven, hierbij de doorgang voor de 

voetgangers op de stoep niet te hinderen. Omdat de trailerhelling ook veel gebruikt 

wordt door mensen ‘van buitenaf’, zal PB ook in overleg gaan met de gemeente om te 

kijken of hier een waarschuwing- of verbodsbord geplaatst kan worden.  

 

 

Jeugdcommissie 
 

1) Organisator van het eerste uur, Jolanda van der Wal, heeft onlangs te kennen 

gegeven dat zij gaat stoppen met haar bestuursactiviteiten voor de Jeugdcommissie. 
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Namens alle jeugd en hun ouders in ons dorp bedankt het Bestuur van PB Jolanda  

enorm voor haar inzet en wenst haar veel succes met haar nieuwe baan en studie!    

De Jeugdcommissie heeft in Jeltje Sikma een goede ‘vervanging’ gevonden en zij draait 

inmiddels al volop mee als nieuw lid van de Jeugdcommissie.  

 

2) De Jeugdcommissie financiert een deel van haar activiteiten d.m.v. ‘SponsorKliks’. 

Wist u dat u, door hier gebruik van te gaan maken, een financiële bijdrage kunt leveren 

aan de Jeugdcommissie zonder dat het u ook maar 1 cent extra kost?! 

Verderop in deze Brêgepraat kunt u meer lezen over Sponsorkliks en hoe u daarmee 

onze Jeugdcommissie (en ook tennisvereniging de Skarslach) aan meer geld kunt 

helpen.  

 

Ouderencommissie 

Onlangs is de Ouderencommissie uitgebreid met Ingrid Wesselink. In de afgelopen 

periode hielp zij ook al regelmatig mee bij activiteiten georganiseerd door de 

Ouderencommissie.  

 

 

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  

 

 

Vrijwilligers BBQ 
 

Op 14 juni jl. organiseerde het bestuur van Plaatselijk Belang een BBQ voor alle 

vrijwilligers die activiteiten in ons dorp verrichten onder de vlag van PB.  

Op het terrein bij de haven mochten wij gebruik maken van de feesttent van de ploeg 

van Fiskjefange.  

Onder het genot van een bbq-spiesje en een drankje kon er even ontspannen en gezellig 

worden ‘ge-netwerkt’. Er ontstonden zelfs spontaan nieuwe ideeën en samenwerkingen.  

 

Het bestuur wilde hiermee dit jaar op een wat andere wijze haar dank en waardering 

uitspreken naar alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid bij ons dorp.  

 

 

Dodenherdenking 4 mei  
 

De 4 mei herdenking is dit jaar weer goed verlopen. De politie stond op ons verzoek ook 

dit jaar weer aan beide kanten van de wegversperring opgesteld. Daarnaast waren er 

ook 2 verkeersregelaars actief bij betrokken. Voorafgaand aan de stille tocht, was het 

Skarsterhonk geopend. Daar waren werkstukken van groep 7/8 van OBS De Brêge te 

bezichtigen. De basisschoolkinderen uit Langweer liepen dit jaar niet met ons mee. 

Plaatselijk Belang Langweer organiseerde dit jaar in haar eigen dorp een bijeenkomst.  

Ondanks dat ook dit jaar 4 mei weer in de vakantieperiode viel, was het mooi om te zien 

dat er een grote opkomst was in ons dorp.   
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DFM op GLAS 
 

Snel internet voor iedereen in Friesland! Dát is de ambitie van De 

Fryske Mienskip op Glas. Om dat te realiseren werkt DFMopGlas 

samen met Glasvezel buitenaf en samen zijn zij een 

glasvezelcampagne in De Fryske Marren gestart. Het doel? Alle 

inwoners in de dorpskernen én het buitengebied voorzien van een 

glasvezelaansluiting.  

 

Meer informatie over de huidige stand van zaken in ons eigen dorp, kunt u ook vinden op 

de facebook pagina van Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Voor vragen en/of persoonlijk 

advies, kunt ook terecht bij Wilco Kuipers, Hollandiastraat 40.  

 

 

Wijkschouw 
 

Op 25 mei jl. heeft de jaarlijkse wijkschouw door de gemeente in aanwezigheid van 

Plaatselijk Belang plaatsgevonden. Vanuit de gemeente waren hierbij aanwezig Hendrik 

Hoekstra (dorpencoördinator) en Klaas Semplonius (wijkbeheerder). 

Op een aantal plaatsen in ons dorp zijn zogenaamde knelpunten vastgesteld en 

geregistreerd door de gemeente:   

 

- de afwatering bij de ingang bij de jeu de boules wordt binnenkort nader bekeken 

door een bestratingbedrijf en zal worden aangepast, zodat er bij een forse 

regenbui geen waterplas meer ontstaat 

 

- op meerdere plaatsen zal het trottoir worden verbeterd. Hierbij valt o.a. te 

denken aan losliggende tegels, verzakkingen en schade door boomwortels in het 

trottoir 

 

- het is de bedoeling dat de knotwilgen bij de haven volgend jaar worden 

gesnoeid, echter in de straat achter de haven moeten de bewoners nu al met de 

auto door de takken heen rijden. PB heeft de gemeente verzocht deze 

knotwilgen op korte termijn te gaan snoeien  

 

- op het parkeerterrein naast de kerk is een invalideparkeerplek beschikbaar, 

echter mensen met een rolstoel of rollator hebben vervolgens moeite om de kerk 

of het Skarsterhonk te kunnen betreden. PB heeft de gemeente verzocht om hier 

een verlaagde toegang voor rolstoel- en rollatorgebruikers neer te gaan leggen.  

 

 

Lidmaatschap Plaatselijk Belang  
 

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

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

ons dorp voor jong en oud kunnen worden georganiseerd.  

 

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

Met het sturen van een mailtje naar pb@skarsterbrege.nl is uw lidmaatschap zo geregeld 

of neem persoonlijk contact op met één van onze bestuursleden.  

 

 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.  
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Nieuws vanuit het campagneteam: 

 

Hoe houden de inzamelwagens het glas op kleur gescheiden? 

 

N.a.v. de vorige maand waarin Glas als afvalsoort centraal stond, kwamen diverse 

vragen bij ons binnen over de wijze van het legen van de glascontainers en dan met 

name over de laadbakken van de glas inzamelvoertuigen. Hieronder het antwoord op 

bovenstaande vraag.  

 

Bij alle glascontainers in onze gemeente kun je glas gescheiden op kleur (wit, groen en 

bruin/overig glas) inleveren. De glasbakken hebben een aparte inwerpopening voor de 

verschillende kleuren glas. 

De laadbakken (containers) van de inzamelvoertuigen hebben dat ook. De glasbak kan 

precies op die scheiding van de laadbak worden geplaatst. De kleppen van de glasbak 

compartimenten worden apart geopend en zo blijft het glas op kleur gescheiden. Daarom 

loont het scheiden van glas bij de glascontainer! 

 

Excursie naar   Bedrijfsafval 

 

Op 17 mei jl. organiseerde Ho! Net yn ‘e Kliko! in samenwerking met buurtvereniging 

Roun De Kolk in Joure voor alle deelnemers aan de afvalcampagne een excursie naar 

Omrin Bedrijfsafval in Heerenveen. Tijdens een 2-uur durend 

bezoek kregen we naast een presentatie over hoe Omrin 

omgaat met de verwerking van ons afval ook een rondleiding 

langs de installaties waar het scheidings- en 

verbrandingsproces van het restafval plaatsvindt.   

In het najaar organiseren we nogmaals een excursie naar 

Omrin. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, meld je dan tijdig 

bij ons aan.  

 

Natuurlijk kun je nog steeds meedoen aan deze campagne. 

Hoe meer mensen 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.  

 

 

Agenda van en bezochte bijeenkomsten door het PB bestuur: 
 
Mei:   Bijeenkomsten DFMopGlas 

   Bijeenkomst projectgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! 

   Gemeentelijke wijkschouw  

   PB vergadering 

   Overleg bestuur TV de Skarslach 

 
Juni:    Bijeenkomsten DFMopGlas 

   PB vergadering 

   Overleg OBS de Brêge 

 

Overige korte mededelingen vanuit het bestuur 
 

 Wij verzoeken huurders van een box in onze haven die hun plek willen opzeggen, 

dit tijdig te doen op haven@skarsterbrege.nl  

 

 Mocht u gaan verhuizen, wilt u dan uw adreswijziging aan ons doorgeven op 

pb@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, telefoon: (06) 25110370 

Nico Postma, algemeen lid  

• Trijegea 29, telefoon: (06) 50855922 

 

Haven 

Durk Faber en Remco Burger: (06) 39758174 

 

Volkstuin 

Herre de Lange: (0513) 414678 

 

Speeltuinen  

Roelof Roffel (Pompstraat): (0513) 416083 

Pieter de Lange (Trijegea): (06) 52315375 
 

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).  

 

Facebook Plaatselijk Belang 

Op onze FB pagina “plaatselijk belang scharsterbrug” plaatsen zowel Plaatselijk Belang 

zelf als ook dorpsbewoners berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of omgeving.  

 

 

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 

voorzitter - Wilco Kuipers  

penningmeester - Pieter de Lange 

secretaris - Anetta de Jong 

algemeen lid - Remco Burger 

algemeen lid - Nico Postma 

algemeen lid - Ybranda van der Honing 

Haven 
Speeltuincommissie  
Trijegea en Pompstraat 

Dorpskrant Brêgepraat 

Durk Faber René de Kroon Redaktie Bezorgers 

Henk Zandstra Louwrens vd Wal Tineke Schotanus Coördinator: Tineke Schotanus 

Remco Burger Jan Vermaning Neeltje Mink-de Jong Henk Schotanus 

André Groenendal Elmer Jager Janna Henstra Neeltje Mink-de Jong 

Ellen Bouwhuis Roelof Roffel (Pompstraat) Ineke van Bruggen Louwrens van der Wal 

 
Pieter de Lange 

 
Tine Nagelhout 

   
Sonja Goudemond 

   
Janet Zandstra 

    contactpersoon: Remco contactpersoon: Pieter contactpersoon: Anetta 

Jeugdcommissie Ouderencommissie Outdoor Fitnesspark Volkstuin 

Jenny Dijkstra Martha Faber Esther Beneker Herre de Lange 

Monica de Lange Sjoukje Wiersma 
  Elena de Boer Tietie van der Meer 
  Marjan de Kroon Tine Nagelhout 
  Karla Hettinga Ingrid Wesselink 
  Jeltje Sikma 

   

    contactpersoon: Pieter contactpersoon: Pieter contactpersoon: Wilco contactpersoon: Pieter 

Bijenweide 
Whats app 
(buurtpreventiegroep) 

Brug- en kerst- 
verlichting 

Koskiterij en Fiskjefange 

Roel Dijkstra Groepsbeheerder: Arno Bokma Wiebren Dijkstra 

 
Gerben Veenstra Hendrik Kampen Rintsje Hoekstra 

  
Nico Postma Roelof Klos 

  
André Hettinga Wilco Kuipers 

  
Mark de Boer 

 

  
Rintsje Hoekstra 

 

  
Henk Zandstra 

 

  
Douwe Bokma 

 

  
Wilco Kuipers 

 

    contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco contactpersoon: Nico 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 treft u een lijst aan met personen in 

ons dorp die bevoegd én gediplomeerd zijn om de AED te bedienen. Handig om bij de 

hand te hebben. Het kan namelijk 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 

 Pascal Kramer, Hollandiastraat 98, 06-12459566 

 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 mag 

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/
http://www.defryskemarren.nl/melding

