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Januari startte rustig dit jaar: de jaarwisseling verliep zonder problemen. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente
werd op 3 januari weer door ons bezocht.
Plaatselijk Belang heeft deze maand een enquête rondgebracht en opgehaald. Hiermee wilden we er graag achter
komen wat er leeft bij de mensen en hoe we de saamhorigheid kunnen vergroten. Dit leverde leuke inzichten op. De
eerste stap is het vernieuwen van het dorpsfeest. Er is een feestcommissie opgericht, waarin er vanuit elke buurt één
persoon vertegenwoordigd is. Zij gaan hiermee aan de slag.
Op 28 januari organiseerde Plaatselijk Belang de jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was goed. Na de pauze
sprak de heer Henk van der Veer uit Sneek over zijn werk als dichter, zijn werk op school en zijn belevenissen.
Tot slot hebben we in januari ook de cheque opgehaald waarmee we de 1000 euro voor het project Kern met Pit ook
daadwerkelijk binnen hebben.
In februari heeft Ruigahuizen zich ingeschreven voor de Pluk van de Petteflet-prijs (natuurprijs). Het stuk buurtnatuur
op de Jan Jurjenssingel willen ze daarvoor in aanmerking laten komen (schapen weiden op de heide), Uiteindelijk
hebben ze hiermee 500 euro gewonnen. De jeugd van Ruigahuizen heeft bouwpakketjes gekregen van vogelhuisjes,
eind febr. zijn die opgehangen. Ook zijn er in het water aldaar eendenkorven geplaatst. Beide projecten zijn
gesponsord door het Fryske Gea.
Tijdens het B&W-overleg in februari hebben we onder andere gevraagd wat er met het campusterrein op de
Wyldemerk gaat gebeuren. We hebben onze zorgen uitgesproken over de huidige situatie. De gemeente kan ons hier
echter ook geen duidelijkheid in geven. Het is niet duidelijk wie nu eigenlijk de eigenaar is.
De feestcommissie organiseerde dit jaar het vernieuwde dorpsfeest op het korfbalterrein in Harich. Na de opening op
donderdagavond kon men meedoen met de Bingo, waarbij mooie prijzen te winnen waren.
Vrijdagmiddag werden de basisschoolkinderen opgehaald met het treintje van Wander Wierda. Zij gingen richting de
camping op het korfbalveld. Hier kregen ze eerst wat drinken en een traktatie, daarna werden de spelletjes geopend
d.m.v. een spannend toneelstuk. De ongeveer 50 kinderen hebben een prachtige middag gehad. De middag werd dit
jaar georganiseerd door de Harichsterdyk.
Vrijdagavond stond er een heerlijke barbecue klaar. Verrukkelijke salades, stokbrood: het buffet was rijkelijk gevuld.
Het vlees werd dit jaar voor ons gebakken. Dit viel in de smaak! Met 230 deelnemers was de barbecue een groot
succes!
Hierna konden we met de voetjes van de vloer op de muziek van Jan Nota.
Zaterdagochtend 10.00 stond de koffie met oranjekoek klaar. Hierna gingen de vijf verschillende buurten fanatiek aan
de slag met de Harichster Campingspelen. Van caravanrace tot striptease, jong en oud deed mee. Tussen de middag
was er de mogelijkheid om te blijven lunchen. ’s Middags werden de spelletjes weer hervat. Nu stonden er meer
waterspelletjes op het programma.
’s Avonds was er een bonte avond: elke buurt deed een act. Het was een prachtige avond, iedereen heeft genoten en
vooral ook gelachen! Uiteindelijk werden Westerein en de Harichsterdyk gedeeld eerste. De avond werd afgesloten
met muziek van Bruno Rummler. Er werd tot in de late uurtjes gefeest.
Over het geheel bekeken hebben we een prachtig dorpsfeest gehad en we zijn het er met z’n allen over eens dat dit
uiteraard een vervolg gaat krijgen over twee jaar!
In november organiseerde de feestcommissie nog een spokentocht door het Harichster Bos. Het weer zat gelukkig
erg mee en met 70 man opkomst was ook deze activiteit weer geslaagd. Na afloop was er muziek van Gryts en Grize
in Ons Gebouw.
Ook dit jaar zijn er weer enkele projecten gefinancierd met geld uit ‘laaghangend fruit’. In Ruigahuizen zijn twee
bloembakken geplaatst bij de komborden die nog niet voorzien waren van een bloembak. Op de Keamerlanswei, de
Bokkeleane en in Ruigahuizen zijn picknickbankjes geplaatst. Hier is al veel gebruik van gemaakt. De website is
vernieuwd, d.w.z. er is nu een website voor Harich (www.harich.nl) en één voor Ruigahuizen (www.ruigahuizen.nl).
Die van Harich is al ‘in de lucht’, die van Ruigahuizen wordt nog gevuld. De domeinnaam www.harich-ruigahuizen.nl
hebben we ook nog in ons bezit. Hier komen twee verwijsknoppen naar de eerder genoemde sites op.
Op 12 september reisden een 60-tal senioren en enkele bestuursleden, na koffie met oranjekoek in Ons Gebouw, met
de bus naar het zandsculpturenfestival in Garderen. ’s Middags reed de bus weer terug naar Balk, onderweg werd
een Veluwetour gedaan. Een ieder heeft een prachtige dag gehad! Hierna stond een overheerlijk buffet klaar bij
Chinees restaurant Golden River in Balk, waar het nog lang gezellig was!
In februari hebben we inspanningen verricht voor het verkrijgen van subsidie voor de restauratie van de toren van de
kerk in Harich. Dit had helaas niet het gewenste resultaat. Gelukkig werd in december bekend dat de provincie een
subsidie van €100.000,- zal verstrekken. Dit dankzij een nieuwe subsidieaanvraag van de kerk in Harich zelf.
De dorpsbelangen in onze gemeente komen jaarlijks bijeen om te praten over allerhande zaken die ons gezamenlijk
bezighouden. Dit jaar stond vooral in het teken van de fusie. Wat is de rol van PB na de fusie? Hoe gaat het tot nu

toe? Hoe gaat het met het servicepunt? De heer K. Knobbe is weer onze contactfunctionaris, een aanspreekpunt voor
ons als PB bij de gemeente. Dit werkt prima zo.
In juni is een bestuurslid van PB naar een bijeenkomst van de gemeente geweest over het dorpen-, stads- en
wijkenbeleid. Er is sprake van ingrijpende rijksbezuinigingen. De landelijke overheid trekt zich terug en hevelt taken op
het gebied van werk, zorg en jeugd over naar de gemeenten. Onze gemeente De Friese Meren moet op haar beurt
ook fors bezuinigen en de taken op het gebied van thuiszorg overhevelen naar de PB’s en de burgers zelf. De
gemeente beroept zich hierbij op de burgerkracht en de actuele burenhulp. PB heeft tegen dit beleidsplan een
zienswijze ingediend. We kunnen geen participatiemaatschappij vormen als de overheid niet langer participeert.
Op de Harichsterdyk zijn in september fietssuggestiestroken gekomen. In november is het stuk weg tussen de Lykwei
en de Bokkeleane geasfalteerd en er is bermbeton aangebracht. Hier zijn we blij mee, de wegen liggen er weer netjes
bij.
Sinterklaas kwam dit jaar samen met zijn pieten in de vrachtwagen van Schotanus BV aan in Harich. Het was nogal
stormachtig weer en in de vrachtwagen was het lekker droog. In Ons Gebouw heeft iedereen weer een prachtige
middag gehad, die dit jaar geheel in het teken van muziek stond! Er werd gezongen, geknutseld en er werden
spelletjes gedaan. Tot slot kreeg iedereen nog een mooi cadeau! Het was weer een geslaagde middag!
De jaarwisseling 2013-2014 is rustig verlopen. De regelgeving omtrent de jaarwisseling is weer via de media bekend
gemaakt.
Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk openheid van zaken te geven door verslagen in Harich Nieuws en Rûchnijs te
plaatsen. Het meest actuele nieuws kunt u vinden op onze website www.harich.nl en in de nabije toekomst ook op
www.ruigahuizen.nl .
We waarderen uw inbreng, die we middels brieven, telefoontjes of de mail binnenkrijgen.
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