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Beste mensen, betrokken bij MWB en DEBo,
In de vorige nieuwsbrief met de bijlage ‘Jaarverslag’ was geen ruimte voor meer bijlagen.
Zoals toen al gemeld, bij dezen weer de informatie van DEBo, maar ook het verloop van de
vorming van Platform Bolsward, de waterplannen, het stadhuis en tot slot een aandenken aan
Stef de Haas.
DEBo, onze energie coöperatie zit enigszins in mineur sinds we weten dat er eerst zo’n 20
personen klant/lid moeten worden alvorens we lid kunnen worden van Coöperatie Fryslân en
we in aanmerking kunnen komen voor de bijdrage van zo’n € 60,- per lid (zie hiervoor de
bijlagen).
Dit verhindert ons om groots publiekelijk naar buiten te treden, omdat het verhaal nu te
ingewikkeld is. Waar mensen best wel willen, duurt het toch lang voor de stap wordt genomen.
Het is daarom dat we nog maar op de helft van het aantal leden zitten.
Aan onze donateurs is gemeld dat we hun bijdrage voor dit jaar er graag voor over hebben als
men over wil stappen. Dit kan omdat we als MWB weinig kosten maken. Het zou nu geweldig
zijn als degenen die ons hun bijdrage niet hebben over gemaakt, klant zouden willen worden bij
NLD.
Als dat lukt, kunnen we groots naar buiten treden en heel Bolsward enthousiast maken. Stel dat
we 100 klanten/leden kunnen werven, dan zou dat zo’n € 6.000,- per jaar opleveren. Dit bedrag
moet (statutair geregeld) duurzaam in Bolsward geïnvesteerd worden. Naast de ledenwerving
oriënteren wij ons ook op alternatieve energieopwekking, bijvoorbeeld door middel van.
zonnepanelen. We merken dan dat we soms al achter de feiten aan lopen. In een kennismaking
met Jan Kroon, de nieuwe rector van het Marne College, kwam het punt van zonnepanelen op
het dak aan de orde en toen bleek dat men hier al mee bezig is, zo ook het meedoen aan de
zonnebootrace 2016.
Wat nog niet zijn aandacht had, is de beplanting om de school. Die is, door de uitbreiding van
de school en de daarvoor nodige verplaatsing van de bomen, niet florissant. Vooral de drie
walnoten van het Klimaatbosje zijn de dupe geworden. Afgesproken is dat we met een nieuw
plan en een nieuwe aanplant komen.
Wat groenonderhoud betreft, is er een brief naar gemeente SWF gegaan. Er wordt iedere keer
te vroeg gemaaid, zodat bloemen geen kans krijgen uit te zaaien. Dit speelt met name bij de
Ugolaan. En dat terwijl de distels op de terpen van natuurplan-oost volop uitzaaien. We zijn ons
bewust dat de distel ook zijn natuurwaarde heeft, maar om nou een monocultuur distels te
bewerkstelligen en daarmee ook het omliggende boerenland mee te ‘gerieven’, dat gaat ons te
ver.
‘Platform Bolsward’ krijgt na drie bijeenkomsten in het Marne College –onder leiding van Klaas
Sietse Spoelstra- duidelijk gestalte. In het Bolswards Nieuwsblad is hierover een artikel
verschenen. Bijzonder is vooral dat de sectoren de besluitvorming doen en dat het Platform
faciliteert.
Vanuit SWF wordt positief gereageerd; er is toegezegd dat voor Sneek en Bolsward € 50.000,beschikbaar komt, waarvan € 20.000,- voor Bolsward.
Veel minder zijn we te spreken over SWF wat betreft de watersportvoorzieningen. Het project
Friese Meren loopt dit jaar af en op dit moment is er niets concreet. Het meest frustrerend is dit
voor de Watersportvereniging die al jaren bezig is met hun plan voor de jachthaven en het
schiphuis. Ook van het 20-puntenplan van Waterfront Bolsward is alles nog onduidelijk. Het ligt

voor de hand dat het Platform zich tot het uiterste moet inspannen om hier nog wat voor elkaar
te krijgen.
Tot slot in verband met het overlijden van Stef de Haas iets over zijn typerende werkwijze. Stef
ondersteunde in de regel de standpunten van MWB en was vaak geneigd daarin iets verder te
gaan dan wij. Zo was hij ook fervent tegenstander van de gevelverlichting en onderstreepte dat
door zijn talrijke ingezonden stukken steeds te beëindigen met: ‘maar overigens vind ik dat de
gevelverlichting gedoofd moet worden’.
Stef was ook erg betrokken bij de kerststal in de Broerekerk en had ook daar fantastische
ideeën over. Onderstaande mailwisseling met hem in oktober 2007 onderstreept dat en geeft
soms ook een vooruitziende blik.

Beste Titus,
Ik merkte dat jij het ook helemaal ziet zitten om de driekoningen op “moaie fryske
hynders” goud, wierook en mirre te laten aanbieden.
Hoe langer ik er over nadenk des te duidelijker staat het me voor de geest. We breken
in op de nieuwjaarsreceptie in de Broerekerk. We vragen b.v. een van de gebroeders
Muizelaar om met de kerstster op een stok de weg naar Bartlehiem te vragen. Hij zegt
dat het weliswaar pas 2 januari is en zij de driekoningen nog 4 dagen hebben om
Bartlehiem te bereiken.
Hij stelt Balthasar, Melchior en Caspar voor aan de vroede vaderen, als de wijzen uit
het oosten, die voor de vroede vaderen nog enige adviezen hebben.
B.v. de gevelverlichting doven, echte volwassen bomen planten op de Grote Dijlakker,
een architectuurprijs uitschrijven voor een aanbouw van een cultuurhuis aan het
stadhuis, grachten uitbaggeren en toegankelijk maken voor rondvaartboten etc., etc.
Zij delen goud (gouden kerstballen), wierook (wierookstokjes) en Mirre (geurende hars
b.v. Boldootwatjes) uit aan de raadsleden. De burgemeester krijgt een plakje taart met
een boon erin en is dus de baas, een kinderkoortje zou het liedje “Drie koningen, drie
koningen, geef mij een nieuwe hoed, mijn oude etc.” kunnen zingen, we zouden
feestmutsen kunnen uitdelen.
We lichten van te voren een der raadsleden b.v. Hans Bouwsma in, en Simone Scheffer
en Jan Vijver en Radio Bolsward onder embargo. Bouwsma geeft de paarden een zakje
haver, want het zijn immers de paarden die de haver verdienen. De paarden kunnen we
vanaf Het Hof achter de Broerekerk laten vertrekken. Laat je fantasie eens zijn gang
gaan. Alleen zal ik helaas in Marokko zitten.
WAT DENK JE ERVAN, HET BLIJFT EEN PLANNETJ E VAN ONS BEIDEN.
Groetnise fan Stef de Haas
Onze gedachten gaan uit naar de familie en wij gedenken hem als iemand die
ontzettend veel leven in de brouwerij bracht.
Met vriendelijke groet, en vergeet vooral niet om aandacht te geven aan de DEBobijlagen,
Titus Hettinga (skr. MWB)

