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Nieuwsbrief PB 
         Nr 63 – oktober 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.  

 

 

 

Agenda 
- 15 oktober: Buurtmarkt met lokale producten 

- 24 oktober: AED-cursus 

- 31 oktober: Algemene Ledenvergadering  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 - Nieuws vanuit de commissies 

 

 Volkstuincommissie: 

Er is op dit moment nog 1 perceel beschikbaar op de volkstuin aan de Hollandiastraat. 

Heb je interesse 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 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

 
 
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
 

Op maandag 31 oktober 2022 vindt weer de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering (ALV) plaats. Alle leden van Plaatselijk Belang nodigen wij 

hierbij van harte uit.  

 

De ALV begint om 20.00 uur en vindt plaats in de tenniskantine. De agenda 

voor deze vergadering en het verslag van de vorige ALV vind je verderop in de 

Brêgepraat.    

 

Zijn er onderwerpen, vragen en/of aandachtspunten die je graag 

behandeld wilt zien op de ALV? Mail ze ons dan op pb@skarsterbrege.nl of neem 

contact op met iemand van het bestuur.  

 
 

http://www.skarsterbrege.nl/
mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:volkstuin@skarsterbrege.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl
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2 – Contributie inning Plaatselijk Belang 2022 
 
Jarenlang was het de gewoonte dat aan het einde van het jaar, de bestuursleden van 

Plaatselijk Belang persoonlijk langs de deuren gingen bij die leden waarvan nog geen 

automatische betaling van de contributie was geregeld.  

 

Uit ervaring weten wij inmiddels, dat steeds minder mensen contant geld in huis hebben. 

Om die reden innen wij de contributie van € 5,00 dan ook niet meer persoonlijk aan de 

deur.  

 

Wel willen wij onze leden, die nog geen automatische betaling van de contributie hebben 

geregeld, vragen om op een andere wijze de contributie te gaan betalen.  

 

Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden: 

 

Mogelijkheid 1: Toestemming geven tot automatische afschrijving van dit bedrag 

   per jaar. 

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  

 

 

3 – Buurtmarkt met lokale streekproducten 

 
Op zaterdag 15 oktober a.s. wordt in samenwerking met Plaatselijk Belang een 

allereerste buurtmarkt georganiseerd met marktkramen met allerlei lokale producten. 

 

Samen lokale producten kopen: Door samen lokaal je boodschappen te doen, steun je de 

kleine producenten in je eigen omgeving. Omdat er weinig schakels zijn, gaat er ook 

weinig voedsel verloren. Bovendien weet je zelf dan veel beter waar je eten vandaan 

komt: hoe groenten verbouwd worden, hoe er voor de dieren wordt gezorgd en hoe en 

door wie het bedrijf waar jij je producten koopt, wordt gerund.  

 

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan langs om je 

boodschappen te doen op “de Merke in Skarsterbrêge”.  

 

Wanneer: zaterdag 15 oktober van 10.00-16.00 uur 

 

Waar: Volg op zaterdag 15 oktober de 

bewegwijzeringbordjes in ons dorp. Deze brengen jou 

naar de buurtmarkt in Scharsterbrug. 

mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:penningmeester@skarsterbrege.nl
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4 – Werkzaamheden Hollandiastraat 
 

In de periode van dinsdag 18 oktober vanaf 07.00 uur t/m donderdag 20 oktober 

17.00 uur, zullen er op twee locaties aan de Hollandiastraat wegwerkzaamheden 

plaatsvinden. Namelijk aan de komconstructie en aan de drempel met de Pompstraat.  

 

De huidige komconstructie wordt aan de Joure kant aangepast. Hier wordt een 

wegversmalling aangebracht, die ervoor gaat zorgen dat het voor fietsers veiliger wordt 

om vanaf het fietspad in te voegen op de Hollandiastraat. Tegelijkertijd wordt de drempel 

(Pompstraat – Hollandiastraat) aangepakt.  

 

Ten behoeve van deze werkzaamheden is het noodzakelijk de Hollandiastraat af te 

sluiten voor het verkeer. Bewoners kunnen nog wel met de auto bij huis komen. Bij de 

komconstructie zal de doorgang gestremd zijn. Verkeer richting Joure zal deze dagen 

moeten omrijden via Sint Nicolaasga.  

 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Hendrik van der Veer (directievoerder) 

of Johannes Bouwhuijsen (werkvoorbereider) via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail 

info@defryskemarren.nl Hierbij moet u het zaaknummer (Z.721248) vermelden.  

 
 
5 – AED cursus in oktober 
 

  AED, daar red je levens mee! 

           
Op maandagavond 24 oktober a.s. organiseert Plaatselijk Belang weer een AED 

(opfris)cursus. De mensen die op de AED-bellijst staan, zijn hiervoor inmiddels 

persoonlijk benaderd.  

 

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

Meld je dan z.s.m. 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 we van jou verwachten dat wij je mogen toevoegen aan de bellijst van ons dorp. 

Daardoor kun je dus eventueel ook worden opgeroepen bij een noodgeval.  

 

Een actueel overzicht van de AED-bellijst van ons dorp wordt standaard vermeld in de 

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. 

mailto:info@defryskemarren.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl
mailto:pb@skarsterbrege.nl
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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 

 

 
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. 

 
 

 

Tenslotte:  

 

Wij hopen al onze leden te zien op  

 
onze jaarlijkse ALV  

 

 

Oant dan op moandei 31 oktober!

http://www.skarsterbrege.nl/
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: Nico 
 

    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

