
Jaarverslag van bestuur DBF en BHC 2018 

 Het bestuur vergaderde, net als de beheercommissie, 10 keer dit jaar. 

 De Nieuwjaars-meeting op 6 januari kreeg toenemende belangstelling. De plannen 

rond de ontsluiting van de werkkampen Oranje en Ybenheer kregen veel bijval. Mede 

door de publiciteit via radio Fryslân kregen de plannen, ook ver buiten Fochteloo, de 

nodige aandacht. 

 In januari sprak de beheercommissie over een pinautomaat voor de bardienst. Ook 

de binnendeur hal – grote zaal zou afsluitbaar worden, om toeloop van buiten naar 

binnen tegen te kunnen gaan. 

 Het bestuur nam op 19 januari te Jirnsum kennis van het fenomeen Dorpscanon en 

deed een aanvraag bij de ontwikkelaars. De realisatie werd tot stand gebracht, de 

invulling van de verdere organisatie kon daarop volgen. 

 Deze maand werd er door de gemeente een zoutkist geplaatst, ten dienste van 

Dorpshuis/Nobilis en parkeerplaats. 

 Op 8 en 15 februari werden de herhalingscursussen AED weer verzorgd in Et Legien. 

Het bestuur mocht zich verheugen in een goede belangstelling. 

 De toneelavond op 17 februari van de Vriendenkring Appelscha was, wat betreft een 

activiteit ten gunste van de exploitatie, niet een voor herhaling vatbaar succes. Van 

de 45 bezoekers kwamen er 20 uit Fochteloo. 

 Het nieuwe ontwerp van de kruising Rijweg – N919 liet op 20 februari een 

aanmerkelijke verbetering zien en kreeg een goedkeurend geknor van het bestuur. 

 Op 8 maart vergaderde de werkgroep Kampen en dat leverde een definitieve 

samenwerking met Natuurmonumenten op en een werkplan. Er was voldoende 

materiaal om tot een ontwerp projectplan te komen. 

 Het stamppotbuffet op 17 maart liet zich de 26 deelnemers goed smaken. 

 Op 22 maart was het bestuur present op de OPO-regio 4 vergadering te Ravenswoud. 

Daarin werden een eventuele fondsaanvraag én de Regio-agenda besproken. 

 De voorlichtingsavond op het gemeentehuis op 26 maart werd door het bestuur 

bezocht en aangegrepen om er een beroep op te doen ter financiering van de 

plannen rond de kampen. 

 27 maart was er om 21.00 uur de jaarvergadering. Er werd bij de opening gewezen 

op de applicatie “verbeterdebuurt.nl”. Jannie Jansen maakte bekend, nu echt te 

stoppen als dorpsverslaggeefster. Janny Jansen gaf aan nu definitief te stoppen als 

dorpsverslaggeefster. 

 De traditionele vrijwilligersavond was op 14 april en werd goed bezocht, ondanks dat 

ook de Trekkertrek die dag was gepland. 

 Op 24 mei vergaderde het bestuur met vertegenwoordigers van de gemeente: voor 

de dorpencoördinatie waren Marten Tel en Oscar Weehuizen aanwezig; Marloes 

Mulder, belast met de Gebiedsteams en uitvoering WMO was er en Katja Moesker 

als coördinerend ambtenaar voor het Sociaal Domein. 
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 Aanvullend werd door het bestuur het protocol Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, dat per 25 mei in Europa van kracht werd, besproken en 

vastgesteld. Alle leden zijn van deze maatregel persoonlijk op de hoogte gebracht. 

 Bij het in gebruik nemen van het door de cliënten van de Gaegelpôlle gemaakte 

meubel op de Weperbult op 25 mei, was het bestuur veeltallig aanwezig. Daarmee 

waren alle door de Agrarische Jongeren Organisatie her en der in de gemeente 

geplaatste picknicktafels in gebruik genomen. 

 Het bestuur was vertegenwoordigd op 31 mei bij Doarpswurk te Raerd en nam 

kennis van de onderwerpen Verlengd Sociaal leven in een dorp, Domotica en Zorg. 

 Op 26 mei werd de vlinderrots door de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en 

Fochteloo ingewijd. Het bestuur was vertegenwoordigd en daar getuige van. 

 Ook op 26 mei was het bestuur vertegenwoordigd bij de openingsplechtigheid in Et 

Legien van de tentoonstelling “Fochtelooërveen” van de Stichting Nobilis in haar 

prentenkabinet. 

 Het nieuwe college van wethouders werd aan de besturen van de dorpsbelangen 

gepresenteerd, in vergadering bijeen op het gemeentehuis op 6 juni. Ook werden de 

nieuwe spelregels voor het vernieuwde Fonds 2018 uiteengezet. 

 Op 7 juni hebben leden van het bestuur eigenhandig de vlaggemast verplaatst. Die 

stond temidden van het samengestelde beeld De Korhoen van Anne Woudwijk. De 

beeldhouwer vond dat jammer en had het bestuur verzocht naar een andere 

oplossing te zoeken. 

 De grote onderhoudsdag van de beheercommissie voor het dorpshuis en omgeving 

vond plaats op 9 juni. Vol betrokkenheid en enthousiasme namen veel vrijwilligers de 

klussen ter hand. 

 In juli werd de annonce gepubliceerd over het meedenken, meepraten en meedoen, 

kortom over samenleven, in Fodovoni. Het een en ander in de aanloop naar een 

dorpsgesprek over het Sociaal Domein. 

 Eite Homan was al in het voorjaar gestopt als beheerder van het dorpshuis Et Legien. 

Namens BHC en DBF werd dit met een koffie-bezoek en een cadeaubon afgesloten 

op de mooie zomerdagochtend van 12 juli. 

 De beheercommissie besloot op 25 september Grietje van Weperen te benoemen tot 

hoofdbeheerder van Et Legien. Henk Ploeg zal haar technisch en organisatorisch 

daarbij namens de beheercommissie ondersteunen. 

 In Leeuwarden kwamen vertegenwoordigers van de Plaatselijke Belangen 

Ooststellingwerf op het Provinciehuis demonstreren tegen het plan van Provinciale 

Staten van Fryslân, om de subsidie op de dorpshuizen in 2 jaar af te bouwen. 

Nota bene, onder het agendapunt “leefbaarheid”. Het had geholpen, het besluit 

werd in oktober opgeschort. Het bestuur heeft een afkeur-petitie getekend aan het 

adres van Provinciale Staten. 

 Per 1 oktober heeft Angré Goettsch afscheid genomen als mede-beheerder van het 

dorpshuis. Er is namens bestuur en beheercommissie op gepaste wijze bij haar thuis 

afscheid genomen. 

 De projectgroep OoststellingwerfopGlas werd op 11 oktober in Et Legien bijgepraat 

door Kabelnoord. Kort gezegd, als de 60% wordt gehaald in Ooststellingwerf komt er 

glasvezel in ons dorp. 

 



Vervolg jaarverslag 2018 

blz. 3 van 3 

 

 

 Op 15 oktober vergaderde de OPO-regio 4 in Et Legien verder over de twee bekende 

items Fonds en Regiovisie, waartoe het DBF de gastheer was. 

 Het Gebiedsteam gaf op 17 oktober voorlichting over het onderwerp “eenzaamheid”. 

Met het bestuur van DBF werd daarop overlegd over de vervolgstappen op weg naar 

het dorpsgesprek. Die werd vastgesteld voor op 17 januari 2019. 

 De Historische Vereniging Appelscha en omgeving heeft het verzoek van het bestuur 

van DBF, om aan te haken bij het digitaliseren van archiefmateriaal in combinatie 

met Tresoar in Leeuwarden, toegekend. Fochteloo, Ravenswoud en Langedijke zijn 

daarmee dus de “omgeving”. Door een gezamenlijke werkgroep zullen protocol en 

bruikbaar dataopslagsysteem worden ontwikkeld en daarna zal het digitaliseren in 

gang worden gezet met in achtneming van AVG. 

 De stichting Groen en Handicap kwam op 8 november de werkgroep Ontsluiting 

kampen voorlichten op het gebied van “geschikt voor invaliden”. Bernard van den 

Nieuwendijk was verguld met zijn “rolmodel” mogen zijn in deze materie en woonde 

het overleg bij. In het voorjaar zal hij daadwerkelijk met de adviseurs van de stichting 

de uitgevoerde plannen keuren op functionaliteit en toegankelijkheid voor invaliden, 

die aangewezen zijn op rollator, rolstoel of scootmobile. 

 Penningmeester Gerard van Ingen gaf bestuur en beheercommissie te kennen met 

ingang van onmiddellijk te moeten aftreden als penningmeester, als lid van de 

beheercommissie en dorpsbelang, om zeer ernstige gezondheidsredenen. 

 Rick van Gurp, sinds maart lid van de beheercommissie, stopte alweer. De drukte en 

onregelmatigheid van zijn werk was niet te verenigen met het lid zijn van de BHC. De 

beheercommissie nam in haar vergadering van 20 november daar kennis van. Tevens 

werd Joke Wiersma aan de beheercommissie toegevoegd namens het bestuur van 

Dorpsbelang. 

 De adviseur van adviesdienst Zuid-Oost Fryslân deelde op vrijdag de 23e november de 

werkgroep telefonisch mee, dat het Iepen Mienskipfûns Fryslân de gevraagde 

subsidie voor het ontsluiten van de kampen heeft toegekend. 

 Op 24 november organiseerde de ACdK het St. Nicolaasfeest in Et Legien. 

 Het bestuur zat aan bij het OPO-overleg in het gemeentehuis. Onderwerp was de 

Dienstbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente. Het aangeven naar de digitale 

toegankelijkheid van alle gemeentelijke diensten was tevens een pleidooi voor de 

aanleg van glasvezel. 

 DFMopGlas kwam op 30 november inwoners van Ooststellingwerf, die aanspraak 

kunnen maken op glasvezel in de gleuf voor witte adressen (de zogenoemde grijze 

adressen) voorlichting geven in Et Legien. 

 In november is een flyer ontworpen voor verspreiding in Fochteloo, met een 

uitnodiging te komen nadenken over het Sociaal Domein in Fochteloo. De vier 

ambassadeurs nodigen allen uit op 17 januari a.s. met elkaar daarover te komen 

discussiëren. In de Fodovoni van begin december is er een proefje van afgedrukt. 

 Eind november zijn een nieuwe beamer en een scanner aangeschaft. 

 Op 8 december is het dorpshuis gewoontegetrouw in kerstsferen gebracht. 

Fochteloo, 13 december 2018. 


