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Nieuwsbrief PB    Nr 62 – juli 2022 

__________________________________________________  
 

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.  

 

 

 

1 - Nieuws vanuit de commissies 

 

 Speeltuincommissie:  

Vorig jaar hadden een aantal mannen van de Speeltuincommissie al aangekondigd dat 

zij, na jarenlange inzet, op termijn graag hun werkzaamheden voor de speeltuin op de 

Trijegea wilden overdragen. Nadat nieuwe vrijwilligers zich hadden aangemeld, hebben 

René de Kroon, Pieter de Lange en Louwrens van der Wal onlangs hun werkzaamheden 

kunnen overgedragen aan Roel Dijkstra, Sietse Postma en Pier Sikma.  

Namens alle (jonge) jeugd en hun ouders bedankt het bestuur van Plaatselijk Belang 

Louwrens, René en Pieter voor al hun werkzaamheden die zijn in de afgelopen jaren 

hebben uitgevoerd in de speeltuin op de Trijegea.    

 

 Volkstuincommissie: 

Er zijn nog steeds enkele percelen op de volkstuin aan de Hollandiastraat beschikbaar. 

Zou je interesse hebben in een perceel op de volkstuin of wil je liever eerst wat meer 

informatie? Neem dan contact op met Marco Oppenhuizen (06-38224705) of Gerlinde 

Kuipers (06-3445647).  

Uiteraard kun je ook een mailtje sturen naar volkstuin@skarsterbrege.nl 

 
 Meiienoar Ien:  

Onlangs kreeg Plaatselijk Belang van een aantal oudgedienden uit de Jeugdcommissie 

van PB een mail met daarin een enthousiast verhaal over de oprichting van een nieuwe 

commissie in ons dorp, genaamd Meiienoar Ien.  

Het Bestuur van PB kan dergelijke initiatieven in ons dorp alleen maar enorm waarderen 

en wenst de dames van deze nieuwe commissie dan ook heel veel succes en plezier met 

het opzetten van hun activiteiten! Verderop in deze Brêgepraat stellen zij zichzelf aan 

jullie voor.   

http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:volkstuin@skarsterbrege.nl
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2 - Dodenherdenking 4 mei 
 

Dit jaar liep weer een grote groep belangstellenden in een stille tocht vanaf het 

parkeerterrein naast de kerk via de Schoolstraat naar het oorlogsmonument bij de brug 

op de Hollandiastraat. Hier werd om acht uur twee minuten stilte in acht genomen. 

Kransleggingen werden gedaan door gemeente DFM en Plaatselijk Belang. Aansluitend 

werden er door de kinderen en andere belangstellenden witte rozen geplaatst bij het 

oorlogsmonument.  

Na de toespraak van wethouder Roel de Jong, werden door 2 leerlingen (Ella van der 

Heide en Fenna ten Rouwelaar) van obs De Brêge gedichten voorgelezen. De muzikale 

omlijsting werd verzorgd door Excelsior uit Ouwsterhaule. 

 

Hieronder de gedichten die tijdens de herdenking zijn voorgedragen.  

 

Gedicht Ella van der Heide:   Gedicht Fenna ten Rouwelaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3 – Dorpsfeest 2022 
 

 

 

 

 

3 – Dorpsfeest 2022  
 

We kunnen met z’n allen eindelijk weer terugkijken op een fantastisch geslaagd 

dorpsfeest!  

Het Bestuur van Plaatselijk Belang wil dan ook hier de mannen (en vrouwen!) van de 

Feestkommisje Skarsterbrêge heel hartelijk bedanken voor het organiseren van een 

geweldig dorpsfeest met een zeer gezellig en gevarieerd programma voor jong en oud!  

BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Stil 

vanavond ben ik stil 

voor wat verloren ging 

in voorbije oorlogstijd 

onschuld, veiligheid, vertrouwen, 

leven  

bevroren in de tijd 

 

vanavond ben ik stil 

voor wie verlies nog draagt 

van wie in oorlog is gestorven 

angst, onmacht, strijd 

diepe sporen 

voordat vrijheid werd verworven 

 

en vanavond ben ik stil 

voor wie de stilte raakt 

aan wie eigen diepe pijn 

zonder grenzen, zonder strijd 

in stilte 

zullen we verbonden zijn 

 
Floortje Agema 

Hoe zou het zijn 

als ieder moment 

je angst zou bezorgen? 

Angst voor de avond, 

angst voor de morgen? 

 

Hoe zou het zijn 

als er op elke hoek 

gevaar zou dreigen? 

Angst om te praten, 

angst om te zwijgen? 

 

Hoe zou het zijn 

als je je nergens 

veilig zou wanen? 

Angst om te lachen, 

angst voor je tranen? 

 

Hoe zou het zijn: 

angst voor de dood, 

angst voor het front? 

Hoe zou het zijn als 
vrijheid niet bestond? 

 
Irma Moekestorm 
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4 – Fietspad langs de Skarster Rien 
 

Eind 2020 hebben wij bij de gemeente melding gedaan van het feit, dat de zijkanten van 

het fietspad langs de Skarster Rien zeer slecht zijn en hiermee een potentieel gevaar 

vormen voor (vooral oudere) fietsers. Hierover hebben vervolgens diverse 

mailwisselingen plaatsgevonden en heeft uiteindelijk de gemeente aangegeven dat het 

niet in het jaarplan wegen 2021 was opgenomen. Mogelijk zou het dan in het jaar 2022 

worden meegenomen, afhankelijk van de financiële middelen hiervoor. 

Onlangs hebben wij hierover wederom contact gezocht met de gemeente omdat er naast 

gevaarlijke afbrokkelende asfaltranden nu ook op sommige plekken de berm te veel 

verzakt. 

Wij zijn als Bestuur van PB nog in afwachting van een reactie van de gemeente.  

 

 
5 – AED cursus 
 

  AED, daar red je levens mee! 

           
In het najaar van 2022 organiseert Plaatselijk Belang weer een AED (opfris)cursus. De 

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

overzicht van deze lijst staat vermeld verderop in deze Brêgepraat. 

 

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

Meld je dan bij ons aan door een mail te sturen naar pb@skarsterbrege.nl  

 

Deze cursus word je in principe kosteloos aangeboden door Plaatselijk Belang. Dit 

betekent wel, dat we van jou verwachten dat wij je mogen toevoegen aan de bellijst van 

ons dorp en daardoor dus eventueel ook kunt worden opgeroepen bij een noodgeval.  

 

Meer informatie over de datum en het tijdstip zal worden geplaatst op onze Facebook 

pagina en zal ook worden vermeld in de eerstvolgende Brêgepraat.  

 

 

6 – Lidmaatschap Plaatselijk Belang 
 

Bent u nog geen lid, maar wilt u wel graag lid worden van Plaatselijk Belang? Door het 

sturen van een e-mail naar pb@skarsterbrege.nl 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. De contributie is zoals al vele jaren 

nog steeds € 5,00 per jaar. 

 

 
7 – 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 

 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl
http://www.skarsterbrege.nl/
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8 - 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-doen 
 

 Er is ook een mogelijkheid om meldingen te doen via de app van de gemeente. 

Deze kan worden gedownload op uw smartphone en heet ‘Afvalkalender De 

Fryske Marren’. In deze app zit de mogelijkheid opgenomen om een melding te 

maken.  

 Klik in de app rechtsonder op ‘meer’ en kies dan voor ‘melding maken’. 

 Vervolgens ‘melding doen’. Het voordeel van het doen van een melding via deze 

 app is dat je meteen een foto van de situatie kunt maken met je smartphone en 

 deze toevoegen aan de melding. 

 De melding wordt intern bij de gemeente meteen doorgezet naar de juiste 

 afdeling en er kan snel actie worden ondernomen. 

  
 

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Scharsterbrug  
 

wenst iedereen alvast een 
 
 

  
 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:haven@skarsterbrege.nl
http://www.defryskemarren.nl/melding-doen
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Organogram Plaatselijk Belang Scharsterbrug 

    Bestuur 
                                                                              voorzitter- Wilco Kuipers  

                                                                              penningmeester - Pieter de Lange  

                                                                              secretaris - Anetta de Jong 
                                                                              havenmeester - Remco Burger 
                                                                              algemeen lid - Nienke Plantinga 
 

Havencommissie 
Speeltuincommissie  
Trijegea en Pompstraat 

Dorpskrantcommissie  

Durk Faber Pier Sikma Redaktie Brêgepraat Bezorgers 

Remco Burger Elmer Jager Tineke Schotanus Coördinator: Ineke van Bruggen 

André Groenendal Jan Vermaning Janna Henstra Henk en Tineke Schotanus 

Daan Dijkstra Sietse Postma Ineke van Bruggen Sonja Goudemond 

 
Roel Dijkstra Rian de Leeuw Neeltje Mink-de Jong 

 
Roelof Roffel (Pompstraat) 

 
Louwrens van der Wal 

   
Tine Nagelhout 

   
Anneke Minnesma 

    contactpersoon: Remco 
 

contactpersoon: Pieter 
 

contactpersoon: Anetta 
 

Jeugdcommissie Ouderencommissie Attentiecommissie Meiienoar ien 

Marjan de Kroon Martha Faber Sonja Kuipers Jenny Dijkstra 

Karla Hettinga Sjoukje Wiersma Tietie van der Meer Monica de Lange 

Irene Tolhoek Tietie van der Meer Tine Nagelhout Neeltje Mink 

Barbara Nota Tine Nagelhout Nienke Plantinga Jolanda van der Wal 

Jeltje Sikma Ingrid Wesselink 
   

contactpersoon: Nienke 
 

contactpersoon: Nienke 
 

contactpersoon: Nienke 
 

contactpersoon: Anetta 
 

    Bijenweide/ 
Outdoor Fitnesspark 

Volkstuincommissie 
Brug- en kerstboom- 
verlichting 

Evenementencommissie 

Roel Dijkstra/ Gerlinde Kuipers Arno Bokma Wiebren Dijkstra 

Esther Beneker Marco Oppenhuizen Hendrik Kampen Rintsje Hoekstra 

  
Gerben Klijnstra Roelof Klos 

  
André Hettinga Wilco Kuipers 

  
Marc de Boer 

 

  
Rintsje Hoekstra 

 

  
Henk Zandstra 

 

  
Douwe Bokma 

 

    contactpersoon: Wilco contactpersoon: Pieter contactpersoon: Wilco contactpersoon: Wilco 
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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, havenmeester 

• Hollandiastraat 36 

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  

Pier Sikma (Trijegea): 06-21987842 

Roelof Roffel (Pompstraat): 0513-416083 
 

Outdoor Fitnesspark 

Esther Beneker: 0513-412983 

 

Whats app buurtpreventie  

Gerben Veenstra: 06-21492783 (groepsbeheerder) 

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    : pb@skarsterbrege.nl 

Havenmeester   : haven@skarsterbrege.nl 

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

Attentiecommissie   : attentiecommissie@skarsterbrege.nl 

Outdoor Fitnesspark  : fitness@skarsterbrege.nl  

Volkstuin    : volkstuin@skarsterbrege.nl 

Meldpunt brug incidenten : brug@skarsterbrege.nl 

mailto:haven@skarsterbrege.nl
mailto:bregepraat@skarsterbrege.nl
mailto:skarsterbregsterjeugd@gmail.com
mailto:attentiecommissie@skarsterbrege.nl
mailto:brug@skarsterbrege.nl

