In 2016:
SSO
Sport-, Spel- en Ontmoetingsplaats is geopend door Sjinkie Knegt, die ter plekke de jeugd voorging.
Mudrun
De Activiteitencommissie heeft in de zomer een Mudrun georganiseerd.
Walbeschoeiing
De walbeschoeiing van de oude haven in Gietersebrug is gerenoveerd.
Regatta van de OK Jollen
In 2017, 2018 en 2019 vindt de Regatta van de OK Jollen plaats op het Tjeukemeer.
Staanpaatsen camping
Alle staanplaatsen op de camping zijn op één plek na verhuurd.

Sinterklaas
Dankzij het Sinterklaas team is Sinterklaas welkom geheten en hebben de kinderen een leuk
cadeautje gekregen.
Kerstboom en verlichting
Ook dit jaar is er weer gezorgd voor een prachtige kerstboom en verlichting boven de vaart.
In 2015:
De nieuwe toiletunit op de camping
Jan Wever, Aize Dijkstra en Reinder Hoekstra hebben weken lang hard gewerkt om de
nieuwe unit weer helemaal spik en span te krijgen voor het nieuwe seizoen.
SSO
Na niet aflatende ijver van Petra Mosterman is SSO een feit. Alle subsidies zijn goedgekeurd
en worden overgemaakt.
Eastersimmer
Harm de Jong en zijn team hebben er weer voor gezorgd dat Eastersimmer een groot succes
was.
Spijkerbroek hangen
Het spijkerbroek hangen kreeg veel publiciteit.
Regatta OK jollen
Ingrid en Harm hebben ervoor gezorgd dat de Regatta een geweldig succes was. We hopen
dat de deelnemers het voor elkaar krijgen om in 2016 met 70 boten de strijd aan te gaan.
Verjaardagskalender
Om aandacht te schenken aan het 110-jarig bestaan hebben Sibbele Witteveen en zijn team
een verjaardagskalender gemaakt. Deze is in december aan alle bewoners uitgereikt.
Sinterklaas
Dankzij het Sinterklaas team is Sinterklaas welkom geheten en hebben de kinderen een leuk
cadeautje gekregen.

Koningslinde
Dankzij Leo van der Plaat en Harry Brinksma is er een smeedijzeren hek geplaatst om de
koningslinde aan de N-weg bij Oosterzee Buren.
WIFI in het dorp
Het dorp heeft 5 gratis WIFI spots, waaraan bewakingscamera's gekoppeld worden.
Website
PBO heeft met vereende krachten een prachtige nieuwe website tot stand gebracht. De
redactie is in handen van Monique Uiterwaal en Riekje Boon.
Kerstboom en verlichting
Jan Wever, Geert de Haan en Peter Fabriek hebben gezorgd voor een prachtige kerstboom en
verlichting boven de vaart.

