Nieuwsbrief PB
Nr. 58 – okt 2021
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.



~ IN MEMORIAM ~

Nico Postma
Dinsdag 7 september kregen wij de mededeling dat ons
gewaardeerde bestuurslid Nico Postma was gestorven. Dit was
een enorme schok voor ons allemaal.
Nico is op 18 maart 2019 toegetreden tot het bestuur van
Plaatselijk Belang en was een geweldige aanvulling. Met een
zeer positieve instelling en bereid tot het oppakken van vele
actiepunten. Ook is Nico actief geweest in de
Speeltuincommissie en was hij betrokken bij de versiering van
de brug in de periode rond kerst.
Wy sille dy misse Nico….

Bestuur Plaatselijk Belang Scharsterbrug
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1 - Nieuws vanuit de commissies
 Havencommissie:
1) Beëindigen werkzaamheden
Onlangs hebben Jildou en Rikst Fekken aangegeven hun werkzaamheden na afloop van
het zomerseizoen te willen beëindigen. Zij waren sinds de zomer van 2019
verantwoordelijk voor het innen van het liggeld in de passantenhaven en het
schoonmaken van het havengebouwtje. Ook via deze weg bedankt het bestuur van PB
beide dames voor hun werkzaamheden in de haven gedurende de afgelopen 3 jaar.
2) Vacature
Om bovenstaande reden is de Havenmeester op zoek naar een vervanger (of
vervangers) die gedurende het vaarseizoen (april – november) een aantal
werkzaamheden m.b.t. haven willen uitvoeren.
Het gaat daarbij dan specifiek om het incasseren van het liggeld in de passantenhaven
en het schoonmaken van het toilet- en douchegebouw op het haventerrein. Uiteraard
staat hier een passende vergoeding tegenover. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Remco Burger (Havenmeester). Hij is bereikbaar via 06-39758174 of je
kunt ook een mailtje sturen naar pb@skarsterbrege.nl

BELANGRIJKE MEDEDELING!!!
2 – Algemene Ledenvergadering PB
Op maandag 25 oktober 2021 vindt de uitgestelde jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV) plaats. Alle leden van Plaatselijk Belang nodigen wij hierbij van
harte uit.
De ALV vindt plaats in de tenniskantine (met de geldende coronaregels voor een
Algemene Ledenvergadering). De agenda voor deze vergadering en het verslag van de
vorige ALV vindt u verderop in deze Brêgepraat.
Zijn er onderwerpen, vragen en/of aandachtspunten die je graag behandeld wilt zien op
de ALV? Mail ze ons op pb@skarsterbrege.nl of neem contact op met iemand van het
bestuur.

3 – Contributie inning Plaatselijk Belang 2021
Al jaren was het de gewoonte dat aan het einde van het jaar, de bestuursleden van
Plaatselijk Belang aan de deur langskomen bij die leden waarvan geen automatische
betaling van de contributie is geregeld.
Uit ervaring weten wij inmiddels, dat steeds minder mensen contant geld in huis hebben.
Om die reden zullen wij de contributie dan ook niet meer aan de deur gaan innen. Wij
willen bij deze onze leden die nog geen automatische betaling van de contributie hebben
geregeld, dan ook vragen om vanaf heden op een andere wijze te gaan betalen.
Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:
Mogelijkheid 1:

Toestemming geven tot automatische afschrijving van dit bedrag
per jaar.
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Dit kan d.m.v. een e-mail of briefje met daarin de vermelding dat u
toestemming geeft voor de jaarlijkse contributie afschrijving.
Hiervoor hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.
De afschrijving is altijd aan het eind van het betreffende jaar.
Mogelijkheid 2:

Zelf regelen dat dit bedrag dit jaar (het liefst jaarlijks) op de
bankrekening van Plaatselijk Belang wordt gestort.
Graag bij deze overmaking vermelden of het om een eenmalige of
jaarlijkse storting gaat.
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0152 6742 25 ten name van
Plaatselijk Belang Scharsterbrug

Mogelijkheid 3:

Het geld contant langsbrengen bij de Penningmeester in een
envelop met vermelding van uw naam en adres.
Adres Penningmeester: Rienstraat 19 (t.a.v. P. de Lange)

Het liefst zien wij uiteraard dat u voor mogelijkheid 1 of 2 (en dan jaarlijks) kiest.
Een e-mail kunt u sturen naar pb@skarsterbrege.nl of penningmeester@skarsterbrege.nl
De contributie is zoals al vele jaren nog steeds € 5,00 per jaar.
Bent u nog geen lid, maar wilt u wel graag lid worden van Plaatselijk Belang? Door het
sturen van een e-mail met daarin uw naam en adresgegevens is uw lidmaatschap zo
geregeld. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact opnemen met één van onze
bestuursleden.
Met uw lidmaatschap van Plaatselijk Belang steunt u vele activiteiten, die hiermee in ons
dorp voor jong en oud kunnen worden georganiseerd.

4 – Kans verbeteren buurt voor huurders Dynhus
Woningcorporatie Dynhus heeft diverse woningen in Scharsterbrug. Op dit moment
hebben zij de actie ‘Buurtkans’ lopen. De woningcorporatie geeft haar huurders daarmee
de kans om een initiatief op te zetten dat de leefbaarheid in hun buurt vergroot. Met de
actie ‘Buurtkans’ ontvangt iedere huurder een waardebon van € 50,- die men kan
verzilveren als er samen met de buren een initiatief wordt opgezet.
Dynhus vindt het belangrijk dat huurders niet alleen een fijn huis hebben, maar ook dat
ze in een prettige buurt wonen. Daarom geeft de woningcorporatie huurders de kans om
zelf ideeën uit te voeren die buurt nog leuker maken. Daarmee wil ze zoveel mogelijk
buurten stimuleren om met initiatieven te komen.
De woningcorporatie wil vooral samenwerken met huurders en organisaties om de
leefbaarheid in buurten en plaatsen te vergroten en het contact met elkaar te
bevorderen. ‘Samen kom je verder’ is daarbij haar motto.
Hoe meer bewoners, hoe hoger het bedrag
Of het nu gaat om een gezellig zitje in een wooncomplex, het plaatsen van een bankje,
of het samen aanleggen van een moestuin. Alles is mogelijk, zolang het de sociale
samenhang en de leefbaarheid blijvend vergroot. En men het initiatief zelf gaat
uitvoeren. Huurders worden daarbij extra gestimuleerd zoveel mogelijk buurtgenoten te
betrekken. Hoe meer buurtbewoners meedoen, hoe hoger het verzamelde bedrag wordt.
Vanaf tien huishoudens ontvangt men zelfs een bonus.
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Winnaar krijgt verdubbeling
Bovendien wordt één winnaar gekozen door een onafhankelijke jury. De winnaars
krijgen een verdubbeling van het ingezamelde bedrag. Nummer twee en drie
ontvangen respectievelijk 500 en 250 Euro extra.
Initiatieven online delen
Ideeën voor initiatieven kunnen worden aangemeld via de website
dynhus.nl/buurtkans. Daar worden alle initiatieven getoond. Deze initiatieven kan men
delen via social media, om meer buurtgenoten voor het initiatief te enthousiasmeren.
Ook kunnen buurtbewoners zien welke initiatieven er zijn en zich daarbij aansluiten.
Kletstafels
Om samen met de huurders te sparren over mogelijke ideeën organiseert
de woningcorporatie vanaf 21 september kletstafels op meerdere locaties. Voor mensen
die nog wat inspiratie kunnen gebruiken, is het mogelijk aan de kletstafels samen
met buurtbewoners en medewerkers van Dynhus verder te praten over de ideeën.
Wanneer de kletstafels op welke plek staan, is te vinden op dynhus.nl/buurtkans. Vooraf
aanmelden is nodig vanwege de coronamaatregelen en kan ook via de website van
Dynhus.
Meer informatie over de actie ‘Buurtkans’ is ook te vinden op de website van Dynhus. De
actie loopt tot en met 31 oktober van dit jaar.

5 - Overige korte mededelingen vanuit het bestuur


Mocht u gaan verhuizen (ook binnen Scharsterbrug), wilt u dan uw
adreswijziging aan ons doorgeven op pb@skarsterbrege.nl



Wij verzoeken huurders van een box in onze haven die hun plek willen opzeggen,
dit tijdig te doen op haven@skarsterbrege.nl



Houdt u voor belangrijke mededelingen van Plaatselijk Belang, die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende Brêgepraat, ook onze facebook pagina in de gaten.



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.



Zijn er dorpsbewoners die zelf het groen willen gaan onderhouden? Dan kunt u
een initiatief voor groenbeheer 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!

Tenslotte:

Wij hopen u te zien op onze jaarlijkse ALV
op maandag 25 oktober a.s.
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Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug
Bestuur
voorzitter - Wilco Kuipers
secretaris - Anetta de Jong
penningmeester - Pieter de Lange
algemeen lid en vice voorziter - Ybranda van der Honing
algemeen lid - Remco Burger
algemeen lid - Nienke Plantinga

Havencommissie
Durk Faber
Remco Burger
André Groenendal
Jildou Fekken
Rikst Fekken

Speeltuincommissie
Trijegea en Pompstraat

Dorpskrantcommissie
Redaktie Brêgepraat
Tineke Schotanus
Janna Henstra
Ineke van Bruggen
Rian de Leeuw

contactpersoon: Remco

René de Kroon
Louwrens vd Wal
Jan Vermaning
Elmer Jager
Roelof Roffel (Pompstraat)
Pieter de Lange
Sietse Postma
Roel Dijkstra
Pier Sikma
contactpersoon: Pieter

Jeugdcommissie

Ouderencommissie

Attentiecommissie

Volkstuincommissie

Jenny Dijkstra
Monica de Lange
Elena de Boer
Marjan de Kroon
Karla Hettinga
Jeltje Sikma
contactpersoon: Ybranda

Martha Faber
Sjoukje Wiersma
Tietie van der Meer
Tine Nagelhout
Ingrid Wesselink

Sonja Kuipers
Tietie van der Meer
Tine Nagelhout
Nienke Plantinga

Gerlinde Kuipers
Marco Oppenhuizen

contactpersoon: Ybranda contactpersoon: Nienke

contactpersoon: Pieter

Bijenweide
Outdoor Fitnesspark

Whats app
(buurtpreventiegroep)

Brug- en kerstboomverlichting

Evenementencommissie

Roel Dijkstra

Groepsbeheerder:
Gerben Veenstra

Arno Bokma
Hendrik Kampen
Gerben Klijnstra
André Hettinga
Marc de Boer
Rintsje Hoekstra
Henk Zandstra
Douwe Bokma

Wiebren Dijkstra
Rintsje Hoekstra
Roelof Klos
Wilco Kuipers

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Wilco

contactpersoon: Wilco

Esther Beneker

contactpersoon: Wilco

Bezorgers
Coördinator: Ineke van Bruggen

Henk en Tineke Schotanus
Sonja Goudemond
Neeltje Mink-de Jong
Louwrens van der Wal
Tine Nagelhout

contactpersoon: Anetta
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Contactgegevens
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 en havenmeester
• Hollandiastraat 36
Ybranda van der Honing, algemeen lid en vice-voorzitter
• Trijegea 12, telefoon: 06-25110370
Nienke Plantinga, algemeen lid
• Trijegea 87, telefoon: 06-53396787
Haven
Remco Burger en Durk Faber: 06-39758174
Volkstuin
Gerlinde Kuipers: 06-34456467
Marco Oppenhuizen: 06-38224705
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
als ook dorpsbewoners zelf, berichten die betrekking hebben op ons dorp en/of
omgeving.
Mailadressen:
Bestuur
Havenmeester
Redactie Brêgepraat
Jeugdcommissie
Attentiecommissie
Outdoor Fitnesspark
Volkstuin
Meldpunt brug incidenten

:
:
:
:
:
:
:
:

pb@skarsterbrege.nl
haven@skarsterbrege.nl
bregepraat@skarsterbrege.nl
skarsterbregsterjeugd@gmail.com
attentiecommissie@skarsterbrege.nl
fitness@skarsterbrege.nl
volkstuin@skarsterbrege.nl
brug@skarsterbrege.nl
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