
Dorpsbelang. 

Zoals vrijwel alle Friese dorpen heeft ook Broeksterwâld een dorpsbelang. 

Maar de exacte geschiedenis is niet helemaal duidelijk, want  er is maar liefst 4 

maal een dorpsbelang opgericht!  Waarom er destijds mee is gestopt is 

onduidelijk, net zomin als de reden om weer opnieuw te beginnen. Er is heel 

weinig van terug te vinden, en notulen uit die periode zijn er niet meer.  

In 1913 is de eerste vermelding in de krant terug te vinden van de oprichting 

van een dorpsbestuur. Het bestuur bestond toen uit de volgende 5 personen: 

A. Woudstra (hoofd van de OLS), Ds. Feitsma, J. Ham (hoofd van de CBS), J.T. 

Visser en O.Haakma. 

 



  

Alb.Woudstra                         Ds. Feitsma                        J. Ham 

Uit deze periode is vrijwel niks terug te vinden, maar gezien de situatie op het 

gebied van scholing, woningbouw, riolering, gas, water, elektriciteit, wegen en 

vaarten zal er toch heel veel te doen zijn geweest. Wel is er een “verzoekschrift 

tot electrisch licht” uit 1924 aan het College, compleet met een intekenlijst van 

gegadigden uit zowel Broek onder Akkerwoude als de Valom.Het is aannemelijk 

dat dit destijds een initiatief was van DB. 

 

 



 



 



 

In 1926, op 15 februari, wordt er dan voor de tweede maal een DB 

opgericht, met de volgende bestuursleden: S.E. Ros, J.T. Visser, J.Ham, Ds. 

Oussoren, S.E. Wolters, F. Terpstra en S. de Swart.  Waarom, en wanneer 

het voorgaande bestuur ter ziele is gegaan, is niet bekend. Opvallend is wel 

dat er nu twee personen zitting hebben die ook in het voorgaande bestuur 

zaten. 

 

 



 

In 1930 komen we dit artikeltje tegen van DB, en wat opvalt is dat het 

ledental teruggelopen is naar slechts 26 leden. Een artikeltje uit 1945 geeft 

de situatie van destijds aan: 

 



In dit artikel wordt een ledenaantal van maar liefst 162 genoemd. Maar 

blijkbaar is ook dit bestuur ter ziele gegaan, want in 1947, in de naoorlogse 

opbouwperiode, wordt voor de derde keer een Dorpsbelang opgericht. 

 

En dan in 1953 voor de vierde maal een Dorpsbelang voor Broeksterwoude. 

In eerste instantie met een voorlopig bestuur, maar al snel daarna met de 

volgende personen: W. Dam, T. van der Zwaag, W. Hamersma, H. de Hoop 

en J. Uiterdijk. 
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Al deze jaren zijn de dorpsbelangen bezig geweest, en van al die jaren is 

helaas maar bitter weinig bekend. Jammer, omdat dit de totstandkoming en 

groei van het dorp in beeld zou kunnen brengen. Dat veranderde pas eind 

jaren 90, toen het zittende bestuur binnen een paar jaar werd vervangen 

door een volledig nieuw bestuur. Een bestuur “nieuwe stijl”, met als 

hoogtepunt het Leefbaarheidsproject Dantumadeel, waarvoor in 

samenwerking met De  Valom een Toekomstvisie werd geschreven met de 

pakkende titel: Een Juweel in Dantumadeel. 

 

 



 



 

 

 



 

 

Dorpsbelang eind jaren 90. 

 

 

 

 



 

Als gevolg van dit Leefbaarheidsproject kwamen diverse werkgroepen tot 

leven, en werden heel uiteenlopende zaken aangepakt. Zo verscheen er een 

fotoboekje over het dorp (en iets later een tweede), werd een dorpswapen 

met dorpsvlag ontworpen, werd er een Activiteiten Commissie opgericht en 

een Dorpskrant opgezet die later als naam kreeg “De SKille”, bedacht door 

Emke Wolters. Van al deze activiteiten zijn natuurlijk wel foto’s bewaard 

gebleven 

 

 

 



 



 



 



                 

 

 



Gelukkig is er weer geregeld overleg tussen de Gemeente Dantumadeel en 

Dorpsbelang. Een rondgang door het dorp kan dan zeer verhelderend 

werken. Onderstaande foto is van 1997. 
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In al die jaren zijn al die mensen bezig geweest met het wel en wee van 

Broeksterwoude. De laatste jaren is vooral het woordje “Krimp” van belang. 

Iets wat overal terug is te vinden: terugloop van het aantal inwoners en 

daarmee het aantal leerlingen op de school, etc. Het is dan ook van groot 

belang om het voorzieningenniveau op peil te houden. De leefbaarheid van 

een dorp is van ons allemaal, maar moet ook vanuit het dorp komen. Het is 

al jaren een tendens dat de verenigingen in de dorpen geen aanvulling meer 

kunnen vinden voor vacante plaatsen binnen de besturen. En dat is jammer, 

en ook min of meer gevaarlijk. Want een neerwaartse spiraal is moeilijk te 

stoppen. 


