
Wat doet Plaatselijk Belang Oosterzee  (PBO) voor u? 

 

Reguliere activiteiten die elk jaar terugkomen: 

 

-in de winter: het Sinterklaasteam heet Sinterklaas welkom bij de 

haven en na een rondtocht in het dorp wordt hij in het café ontvangen, 

waar de kinderen een kadootje krijgen. 

Ook zorgdragen voor een prachtige kerstboom, en het aansteken van 

de feestverlichting boven de vaart.  

-in de zomer:  grasmaaien langs de dijk, het havenhoofd, het 

trekkersveld en de camping. Onderhoud en schoonhouden van het 

strand. Klein onderhoud aan de steigers van de nieuwe jachthaven. 

Reinigen en onderhouden van het toiletgebouw. Onderhoud en 

bedienen van de kraan in de oude jachthaven. We zijn gastheer voor 

onze gasten op het trekkersveld en de passantenplaatsen in de 

jachthaven en innen de penningen voor het gebruik.  

-vertegenwoordigen van PBO bij Aanjagers van de Tsjûkemar en bij 

het voorzittersoverleg Plaatselijke Belangen buitendorpen voormalig 

Lemsterland, en de Coöperatieve Vereniging DorpCentraal U.A. Ook 

het voeren van regulier overleg met de gemeente DFM 

(dorpencoördinator en B & W) en de Provincie Fryslân. 

-de website bijhouden, het onderhoud van twee AED’s en van het 

Gemaaltje/vogelkijkhut. 

 

In 2019: 

De Club van Aanjagers van de Tsjûkemar zal op 30 januari de 

Intentieverklaring (voor één jaar) ondertekenen. Ondertekenaars zijn 

het Provinciebestuur, gemeentebestuur DFM, Marrekrite, 

Rijkswaterstaat, Wetterskip en de Club van Aanjagers zelf. De Club 

voorziet dat de Survivalbaan het eerste project is dat van de Aanjagers 

gebruik gaat maken.  

 

In 2018: 

• Ledenaantal gegroeid: 30 adressen zijn als lid PBO bijgeboekt. 

• De podiumkar is uitgeleend en verhuurd bij de intocht van 

Sinterklaas en bij Dickens festival, beide in Lemmer. 



• Regatta OK Jollen is samen met het Comité weer georganiseerd 

op het Tjeukemeer. Flink meer zeilers hebben deelgenomen.  

• Het Eastersimmer team heeft een Mudrun georganiseerd. 

• Voor de renovatie van het Gemaaltje /Vogelkijkhut, heeft PBO 

de Lemsterbokking als prijs mogen ontvangen. 

• De jachthaven Brette Hoanne is met ingang van 1 januari 2019 

overgedragen aan de eigenaar van de Brette Hoanne die de huur 

van de Provincie heeft overgenomen. PBO heeft nog enkele 

huurplaatsen in deze jachthaven voor inwoners van Oosterzee. 

• In samenwerking met EBC heeft de Mudrunclub de opzet 

gemaakt voor de Survivalbaan. 

• Samen met politie en gemeente is PBO een whatsapp-groep 

Buurtpreventie gestart. 

In 2017:  

• Op de NL Doet-dag is met steun van het Oranjefonds de 

Podiumkar opgeknapt. 

• Activiteitencommissie EasterSimmer organiseerde een 

familiedag voor jong en oud met gezellige en sportieve 

activiteiten. 

• Op de Sport-, Spel- en Ontmoetingsplaats zijn met subsidie uit 

o.a. het kernenbudget van de gemeente DFM de laatste puntjes 

op de i gezet. 

• De renovatie van ’t Gemaaltje/Vogelkijkhut is gestart door onze 

vrijwilligers Geert, Reinder en Sibbele. 

• De Regatta van de OK Jollen vond plaats op het Tjeukemeer 

i.s.m. PBO.  

 

In 2016:  

• Sjinkie Knegt heeft de Sport-, Spel- en Ontmoetingsplaats 

geopend. 

• De Activiteitencommissie heeft in de zomer tijdens haar 

EasterSimmer een Mudrun georganiseerd.  

• De walbeschoeiing van de oude haven in Gietersebrug is 

gerenoveerd.  

 

In 2015:  



• De nieuwe toiletunit op de camping is door vrijwilligers 

geplaatst en spik en span opgeleverd.  

• Alle subsidies ten behoeve van de Sport-, Spel- en 

Ontmoetingsplaats zijn goedgekeurd en overgemaakt.  

• Het EasterSimmer team heeft weer gezorgd voor een succesvol 

Spijkerbroek-hangen.  

• Regatta OK jollen is voor de eerste keer georganiseerd op het 

Tjeukemeer.  

• Vanwege het 110-jarig bestaan van de Wurkgroep Eastersee 

Eartiids is een verjaardagskalender gemaakt die aan alle 

bewoners is uitgereikt. 

• Om de koningslinde aan de N-weg bij Oosterzee Buren is een 

smeedijzeren hek geplaatst. 

• Het dorp heeft vijf gratis WIFI-spots gekregen. 

• De website van PBO is tot stand gebracht. 

 

 


