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Alweer een jaar voorbij, zo zijn we alweer 2015, een jaar met weer veel veranderingen in ons kleine
dorpje.
Ter herinnering aan de oude gemeente Boansterhim kregen we een noteboom aangeboden. Deze is
gepland vlakbij de glasbak door een raadslid van de gemeente Boansterhim Peter Jonker.
Voor het eerst een jaar onder de hoede van de gemeente Sudwest Fryslan. Het is altijd weer
afwachten hoe zich dit ontwikkeld. We kregen een dorps coördinator, Jaap Wittermans. Met hem
hebben we contact over wat zich zoal afspeelt in het dorp wat onderhoud betreft. We horen ook van
de andere dorpen dat deze korte lijn in de praktijk goed werkt.
In ons dorp zijn twee honden toiletten geplaatst. In overleg zijn die bij de kruising naar Raerd en bij
de glasbak gezet.
Plaatselijk belang heeft ook bij toerbeurt commissies uitgenodigd bij haar vergaderingen om na te
denken en te horen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ook is er overleg geweest met de
penningmeesters van de onderliggende commissies om de financiën beter te stroomlijnen.
Besloten is dat voortaan alles langs de kascommissie gaat van plaatselijk belang ter controle. Dit
omdat uiteindelijk het bestuur van Plaatselijk belang eindverantwoordelijke is. De datum van de
jaarvergadering van plaatselijk belang is ook weer binnen 6 maanden na afloop van een
kalenderjaar zoals voorgeschreven in de notulen.
Wat zichtbaar is voor een ieder is dat de Binnenbuorren weer opnieuw is bestraat. Dit alles na een
slechte oplevering na graafarbeid. De brug in de Marsherne is weer als nieuw. Evenals de
brugleuningen. Het bruggetje naar de Binnenbuorren is weer dik in de verf.
Himmeldei werd gehouden op 29 maart. De opkomst was teleurstellend ondanks de koffie en
limonade en versnaperingen die klaar stonden.
Het korps Oranje Spannum gaf spontaan in juni een openlucht concert bij de Trilker.
De merke was weer als vanouds. Dank aan de vele vrijwilligers die zich hier voor in zetten. Het
weer werkte mee met zomerse temperaturen, ook de opkomst bij het dorpskaatsen was goed te
noemen. Sociaal weer een hoogtepunt.
Nieuw aan het eind van het jaar was Yn en Ut Poppenwier. Een soort van kerstroute door het dorp,
opgezet door de lokale ondernemers, waarbij vele dorpsbewoners hun huis hadden opengesteld. Een
groot succes gezien de opkomst. Zeker voor herhaling vatbaar.
De verjonging zet door. Twee jonge gezinnen zijn komen wonen in Poppenwier. Hartelijk welkom.
Namens Plaatselijk belang hebben we hen welkom geheten en een mooi boekje overhandigd over
Poppenwier.
Toch ook zorg. De bemensing van de verschillende commissies is moeizaam. Zo is de
Poppenwierster kalender er niet meer. Het sinterklaas feest kon nog net door gaan, nadat op het
allerlaatst we de commissie weer konden bemannen.
We hopen dat we ook in de toekomst een beroep mogen blijven doen op jullie tijd en inzet om de
leefbaarheid in dit dorp te kunnen behouden. Niet alleen leefbaarheid maar ook op sociaal vlak.
Opdat we jong en oud kunnen behouden voor dit dorp.
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