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Witrussen voor de 7de keer in onze dorpen! 
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Sint komt aan in Haskerdijken 





Redactie 

Naam Adres Plaats Telefoon 

Jellie Aarsen Rijksstraatweg 10 Haskerdijken 671418 

Wilfried Grob Hellingpad 15 Haskerdijken 671138 

Marijke Heino Kapellewei 5 Haskerdijken 681440 

Betty Pool Rijksstraatweg 3 Haskerdijken 671435 

Wiljan van der Meulen Rijksstraatweg 16 Haskerdijken 851911 

 

De redactie is volle- dig onafhankelijk en als geheel verantwoordelijk 

voor de inhoud van dit blad. Ingezonden stukken vallen buiten de verant-

woordelijkheid van de redactie. Anonieme stukken worden niet geplaatst.  

Juridische verantwoordelijkheid: Plaatselijk Belang.  

E-mail adres: de.brege@gmail.com 

Dorpskrant De Brêge, rekeningnummer NL04 RABO 033.07.44.569 Rabobank H’veen. 

Redactie-adres : Jellie Aarsen, Rijksstraatweg 10, Haskerdijken. 

 

REDACTIE 

Opgericht : November 1985 

Jaargang 30, no. 2, December 2014  

Verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van meer dan 400 stuks. 

De volgende Brêge kunt u omstreeks 13 FEBRUARI 2015 verwachten. D
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KOPIJ (“platte” tekst in word aub) EN DIGITALE FOTO’S  

VOOR 3 FEBRUARI 2015 INLEVEREN 



 

Kijk op www.schoonheidssalon-senses.nl voor meer informatie over behandelingen, 

producten en prijzen of bel 06-23122965 

Martha Wever Leeuwarderstraatweg 83 Heerenveen 
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Inhoud  5 

Plaatselijk Belang 7-13 

Kerst Bingo 13 

Intocht Sinterklaas 14 

Carnaval 15 

Sneeuwruimen 15 

MS Collecte 15 

Meitinker 15 

It Deelshûs 17 

Krimp 17 

Koffiemiddag 17 

Wit Russen 19-20 

Carbid schieten 21 

Lytse putsjes 21 

Wêz Warber 23 

Krimp 24 

Muziek vereniging HCM 24 

Gemeente Heerenveen 25 

Kerstwandeltocht 27 

Kunstig en zo 27 

Yn en om de Kapelle 29-31 

Collegium Vocale Fryslân 31 

Hondentrim salon 32 

Vogelwacht 32 

   

  

INHOUD REDACTIE 

Beste mede dorpsbewoners,  

De afgelopen periode zijn er weer 

veel activiteiten geweest. Wederom 

ziet u waar een klein dorp groot in 

kan zijn! 

De intocht van Sinterklaas, het huis-

vesten van 40 Wit Russische kinderen 

en nog veel meer! 

Er worden ook weer veel activiteiten 

georganiseerd de komende tijd. Bij 

het lezen van de krant is het handig 

om de agenda er naast te leggen, 

want anders mist u misschien de Bin-

go of de kerstwandeltocht. Voor vol-

gend jaar het Carnaval voor jong en 

oud en een toneelavond `Krimp`. 

Waar u de kaart kunt bestellen? Zie 

pagina 24.  

Wij als redactie “missen” ook wel 

eens wat. Dan zien we wat over het 

hoofd. Kijken we er met z’n allen 

overheen. Achteraf zo’n Oooh Jee mo-

ment. We waren het stuk van Yn en 

rounom de Kapelle vergeten mee te 

nemen. Het in de redactie vergade-

ring besproken; het stuk op de usb-

stick gezet en bij het nalezen nog ge-

mist. Onze excuses hiervoor! Het 

staat zeker in deze krant (dubbel ge-

checkt). 

Wij wensen wij u fijne kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar 

De redactie. 
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Er is dit keer redelijk wat te melden vanuit PB. We starten met de: 

 
Participatieraad Op de volgende pagina leest u wat meer informatie en daarbij 

is de Participatieraad op zoek naar nieuwe leden. De Raad zoekt het met name 
in de wat jongere generatie. Lees het onderstaande en wanneer u denkt: “Dat is 
wel iets voor mij!”, dan kunt u dat bij de Raad laten weten. 

 
Windmolens In de LC was kortgeleden te lezen, dat de Raad van Heerenveen 

met ruime meerderheid tegen de komst van windmolens heeft gestemd. De mo-
lens zouden eventueel op het bedrijventerrein rondom de nieuwe zuivelgigant 
en eventueel nabij Omrin worden geplaatst. Al eerder was duidelijk, dat de loca-

tie rondom Heerenveen een reservelocatie zou zijn. Dit nieuwe besluit haalt nu 
ook een streep door die plannen. 

 
AED Hans Aupers is met Marinus Boersma bezig een extra beschermende kast 
te maken voor de buiten op te hangen AED. Dit apparaat komt sowieso in een 

kast, maar die lijkt ons niet afdoende beschermend te zijn tegen wat extremere 
weersituaties (regen en felle zon), maar ook als er eens een bal tegenaan komt, 

is extra bescherming geen overbodige luxe. Het apparaat blijft, ondanks de ex-
tra kast, volledig toegankelijk. Er komt dus géén slot op! 

 
Het ophangen en dan ook daadwerkelijk “in gebruik ne-
men” van de AED zal ook een speciaal tintje krijgen. 

Daarover komt in een later stadium meer informatie. 
Dan ook zal er een oproep worden gedaan naar mensen 

die de AED al kunnen bedienen. Veel dorpsgenoten zul-
len in hun werk wellicht te maken hebben met BHV en/
of EHBO. Vaak is het bedienen van een AED in combina-

tie met reanimatie daarvan een onderdeel. In het ver-
lengde daarvan mogen we nog een tiental mensen een 

korte training aanbieden. Daarmee kunnen we een ruim 
netwerk opbouwen van mensen die, als de nood aan de 
man is, kunnen assisteren. We denken dan aan een netwerk via SMS, WhatsApp 

o.i.d. Daarover zullen we nog verder na moeten denken, maar ideeën vanuit het 
dorp zijn uiteraard welkom! 

 
Contributie Plaatselijk Belang Kortgeleden hebben we overleg gehad met de 
(interim) penningmeester. Uit dat overleg bleek, dat er nog heel veel contributie 

niet was betaald over het jaar 2014. Die leden hebben inmiddels een herinne-
ring thuis gekregen. Hopelijk kunnen we het jaar 2014 dan op dat gebied netjes 

afronden. We zorgen er in het begin van het volgende jaar voor, dat alle leden 
een brief krijgen met onder andere het verzoek om de contributie voor 2015 
over te maken. Dat hoeft nu dus nog niet. Mocht u het wel willen doen, dan be-

draagt het lidmaatschapsbedrag voor 2015 €8,00. Dat de herinneringen wat 
laat in het jaar zijn rondgebracht komt omdat het ledenbestand eerst onder 

handen is genomen. Dat hebben we nu weer vrij goed in beeld. 
 
Website Sinds kort is de nieuwe website van Haskerdijken-Nieuwebrug in de 

lucht. De naam van de site is met die overgang niet veranderd. (http://
www.haskerdijken-nieuwebrug.nl/). Wiljan van der Meulen heeft de site ge-

bouwd en ondergebracht bij een nieuwe provider, die een stuk voordeliger is 
dan de vorige.  

PLAATSELIJK BELANG 

http://www.haskerdijken-nieuwebrug.nl/
http://www.haskerdijken-nieuwebrug.nl/


 

DE  

MARKT 

TUINMAN  
Haskerdijken – Nieuwebrug  

“De Markt-Tuinman” Voor aanleg en onderhoud 

van tuinen, groot en klein. Tevens kweken en 

verkoop van vaste planten. Met een klein be-

drag is uw tuin weer een pracht. 

Bel voor info:  

0513-671422 of 06-53993040 

Jaap Hoekstra 

Dorpsstraat 16 

8468 BA, Haskerdijken. 

KVK nr 55008143 
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 Ook was het bewerken van de oude site een ingewikkelde aangelegenheid. Dat 

is wellicht mede de reden, dat er veel verouderde informatie op de site stond. 
Ook nu nog! We doen dan nu ook een oproep aan alle verenigingen om de infor-

matie op de site eens goed te lezen en waar nodig aan te passen. Op de oude 
website hadden verschillende mensen de mogelijkheid om in te loggen en hun 
eigen deel van de site aan te passen. Bij de nieuwe website is dit niet meer mo-

gelijk. Er is één emailadres ingericht waar u al uw aanpassingen, vragen en 
ideeën naar toe kunt sturen, namelijk website@haskerdijken-nieuwebrug.nl. Uw 

aanpassingen kunt u bij voorkeur aanleveren als platte tekst, of in een word-
document. Afbeeldingen en foto’s graag bijvoegen als losse bijlage. Het beheer 
van de website valt onder de dorpskrant redactie, waar Wiljan redactielid is. 

 
Contacten gemeente, groenvoorziening/onderhoud, wijkagent 

In de afgelopen vergaderingen hebben we met verschillende mensen van de ge-
meente Heerenveen gesproken. Wijkmanager Marc Jense en onze dorpswethou-
der Hans Broekhuizen waren o.a. onze gasten. Allerlei zaken zijn de revue ge-

passeerd. Een paar belangrijke punten zijn bijvoorbeeld de nieuw 
ontstane situatie omtrent het dorpshuis. In het komende jaar zal 

het dorpshuis niet ontkomen aan gemeentelijke heffingen: een 
bedrag van ca. €3000,-. We zijn daar, samen met het bestuur 

van It Deelshûs, met gemeente en andere dorpshuizen in overleg 
gegaan over mogelijke manieren om deze financiële tegenslag 
het hoofd te bieden. Concreet nieuws is er echter nog niet. 

 
Verkeerssituatie 

Een al jaren spelende situatie is de kwestie rondom het fietsver-
keer van en naar Heerenveen. Dat krijgt de komende tijd ook op 
een andere manier aandacht: de afdeling verkeer wordt ingeschakeld om te kij-

ken welke mogelijkheden er zijn om iets te veranderen aan de overlast die hier 
en daar wordt ervaren. Op basis van de huidige situatie zijn er ook nieuwe idee-

ën ontstaan en die zullen verder worden uitgezocht. Er is tijdens de ledenverga-
dering vaak geklaagd. Ook in de toekomst zullen er zeker kritiekpunten zijn. 
Laat ons weten wat u bezig houdt, zodat we dat mee kunnen nemen in onze 

vergaderingen met de gemeente. Wacht daarmee niet tot aan de ledenvergade-
ring 

 
Groenvoorziening 
Met Beeuw Ykema en Hendrik Kromkamp hebben we een wijkschouw gedaan. 

Daaruit zijn een aantal aandachtspunten gekomen, die deels op korte en deels 
op langere termijn zullen worden uitgevoerd. Iedere keer als er wordt gemaaid 

wordt bijvoorbeeld ook een strook van de berm langs het fietspad tussen het 
Stobbegasterpad en het dorpshuis gemaaid. Daarmee blijft het fietspad goed 
begaanbaar en is er minder last van overhangend gras. Een aantal bomen in het 

dorp zijn en begroeiing hier en daar zijn aan groot onderhoud, dan wel volledige 
verwijdering toe. Hoe dat verder wordt aangepakt en wat er als alternatief voor 

in de plaats komt, houden we goed in de gaten. De afdeling groenvoorziening 
zal met ideeën komen. Tijdens de wandeling bleek eveneens, dat er hier aan 
daar oneigenlijke erfscheidingen bestaan. In de loop van de jaren is er langs 

tuinen begroeiing geplaatst, maar dat is niet altijd aan de juiste kant van de erf-
grenzen gebeurd. De gemeente zal zich ook over die situatie buigen en komen 

met mogelijke oplossingen. 

 

PLAATSELIJK BELANG 

Hans Broekhuizen 

mailto:website@haskerdijken-nieuwebrug.nl
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Wijkagent In november hadden we een ge-

sprek met Lucas Haanstra. Hij is de wijk-
agent, die over het algemeen de situatie in en 

rond onze dorpen in de gaten houdt. Met hem 
hadden we een gesprek over hoe we o.a. het 
hoofd kunnen bieden aan de rommel en ver-

nielingen op en rond het ‘schoolplein’. Het is 
jammer te moeten zien hoe af en toe het fiet-

senrek weer eens onder handen is genomen 
en dat er tegels met onderdelen ervan onder 
de picknicktafel worden gevonden. Stukge-

smeten stoeptegels, die her en der over het 
plein verspreid liggen, Glas en andere rom-

mel, dat wordt achtergelaten, terwijl er een container naast de ingang van de 
school staat. Een hekje rondom de struiken dat los wordt getrokken. Het zijn 
geen reclame-uitingen voor ons dorp. Zeker niet op en  rondom de plek waar 

veel mensen komen, die de school of het dorpshuis bezoeken of er even langs 
lopen. We hopen, dat de jeugd in het dorp, maar ook de ouders van de kinderen 

die vaak ’s avonds in het dorp zijn, zich af en toe afvragen wat er allemaal ge-
daan wordt. Het is jammer te moeten horen, dat dorpsgenoten zich er liever 

niet mee bemoeien of er iets van willen zeg-
gen. Een grote mond is vaak hun deel. Jam-
mer! 

Hoe we deze problematiek wel het hoofd 
kunnen bieden is lastig. We hebben niet een 

jeugdhonk. Er is niet een plek speciaal voor 
de jeugd. Ook dat is iets, wat we willen aan-
pakken, maar daarvoor willen we graag idee-

ën vanuit het dorp!In ieder geval is afge-
sproken, dat er eens wat vaker politie door 

het dorp zal rijden. Vooral preventief en 
wanneer mogelijk voor een gesprekje hier en 
daar. 

 
Plaatselijk Belang Dit is nog niet alles waar we ons mee bezig houden, maar 

eerst wel voldoende. We houden de lijnen met de gemeente kort. Ook willen we 
de lijnen met onze leden kort houden. In een brief, die begin 2015 huis aan huis 
zal worden rondgebracht daarover meer. We hopen, dat veel lezers van “De 

Brêge”, die nog geen lid of geen lid meer zijn van Plaatselijk Belang, dat gaan of 
nogmaals gaan overwegen. We hebben elkaar in de toekomst nodig in de dor-

pen, vooral als het om de leefbaarheid in en rond Haskerdijken en Nieuwebrug 
gaat. We zullen steeds meer zelf moeten doen, dat is inmiddels wel duidelijk. 
Als bestuur willen we de gemeente zoveel mogelijk het vuur aan de schenen 

blijven leggen. We hebben u nodig om dat kracht bij te zetten. 
 

U bent ook van harte welkom bij onze vergaderingen! We zullen de datums zo 
snel mogelijk op de website zetten. De eerstvolgende vergadering is op woens-
dag 14 januari in het dorpshuis. Aanvang 20.00 uur. Laat het ons van te voren 

even weten. 

 

We wensen iedereen alvast goede feestdagen en een veilige jaarwisseling. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang. 

PLAATSELIJK BELANG 
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Nieuwsflits 

Een maandelijkse digitale nieuwsflits wordt 
toegezonden aan inwoners en maatschap-

pelijke organisaties, die actief zijn in het 
sociale domein in de gemeente Heeren-
veen. Wilt u deze nieuwsflits ook ontvan-

gen? Dat kan, een mailtje aan participatieraad@heerenveen.nl is genoeg. Naast 
nieuwtjes en de uitgebrachte adviezen, vindt u in de nieuwsflits ook de agenda 

van de eerstvolgende vergadering van de Participatieraad. 
Wat is de Participatieraad 
De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van 

burgemeester en wethouders over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). De WMO is er op gericht de inwo-

ners van Heerenveen zoveel mogelijk mee te laten doen in de lokale samenle-
ving. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Heerenveen. We 
merken dat de Participatieraad serieus wordt genomen door het college, de be-

leidsambtenaren en de gemeenteraad. Onze adviezen worden door het college 
vaak overgenomen en wij worden gevraagd mee te denken bij voorgenomen 

beleid. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij zijn besluitvorming. De 
Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en zijn 

ambtenaren. 
Openbare vergadering Participatieraad 
De vergaderingen van de Participatieraad hebben een openbaar karakter. Op de 

agenda staan o.a. beleidsregels WMO en de beleidsregels Participatiewet. 
Signaalkaart 

Uw verhaal is voor ons een signaal! Wij verzoeken u om uw ervaringen met be-
trekking tot de dienstverlening bij het WIMO loket (Werk, Inkomen en Maat-
schappelijke Ondersteuning) met ons te delen. Uw signalen kunnen door ons 

gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze advie-
zen versterken. Wij zullen uw signalen beoordelen op trends en zullen geen 

rechtstreekse (persoonlijke) terugkoppeling doen. Vult u door het klikken op 
signaalkaart uw signaal in. Dat kan een klacht of nare ervaring betreffen, maar 
ook een compliment is uiteraard welkom. 

Website 
Deze informatie is ook terug te vinden op onze website 

www.participatieraadheerenveen.nl 

Op vrijdagavond 19 december organiseren we 
weer een KerstwinterBingo met vele mooie prijzen 

de avond begint om 19.30 uur en is in ons dorpshuis , Haskerdijken Nieuwebrug 

Er worden 8 bingo ronden gespeeld en een superron-

de met mooie prijzen. 

We hopen dat jullie deze avond vrijhou-
den en dat we er met elkaar een leuke 

avond van kunnen maken. Na de Bingo 
is het dorpshuis zeker nog geopend en 
kunnen we de avond afsluiten met een 

drankje en een goed gesprek. 

Dus komt Allen naar de Grote KerstWinter Bingo op 19 dec om 

19.30 uur. Groetjes de dames van de Bingoooooo 

PARTICIPATIERAAD 

KERSTBINGO 

mailto:participatieraad@heerenveen.nl
http://www.participatieraadheerenveen.nl/signaalkaart.html
http://www.participatieraadheerenveen.nl


Intocht Sinterklaas op zaterdag 29 nov in Has-

kerdijken Nieuwebrug.  
Afgelopen zaterdag de 29e november bracht 

Sinterklaas en zijn zwartepieten een bezoek 
aan Haskerdijken Nieuwebrug. Even dreigde 
het bezoek bijna niet door te kunnen gaan om-

dat de boot werd belemmerd door twee vage 
figuren die aan het vissen waren, Jut en Jul 

genaamd. 
Maar gelukkig naar wat onderhandelingen door 
Tjeerd Bolhuis kon het bezoek toch doorgaan , 

dit kwam ook omdat de kinderen zo mooi aan 
het zingen waren dat het vissersduo inzag dat het heel gezellig ging worden in 

het dorpshuis. Nadat ook aan hen Ranja en koekjes 
was beloofd gingen ze aan de kant en kon Sinter-
klaas aan meren. Doordat de pieten “alweer 

“vergeten waren het paard te regelen ,was het even 
een probleem hoe de Sint zijn tocht ging voortzet-

ten ,maar het vissersduo bood spontaan de duofiets 
aan waarop zij in het dorp waren, nu kon sinter-

klaas toch zijn tocht toch voort zetten. 
Na een kleine optocht door een paar straten kwam 
de Sint in het dorpshuis aan. 

In het dorpshuis was door een aantal kinderen van het dorp die door de Sint in-
gesteld waren als hulppiet ,een heel spelcircuit uigezet nadat iedereen dit had 

doorlopen werd er een echte zwartepieten diploma uitgereikt, ook was er een 
meet en greet met foto samen met de Sint en Piet. Door deze fotosessie had de 
Sint persoonlijk aandacht voor alle kinderen die er waren. 

Het was een fijne middag en na nog een paar liedjes vertrok de Sint weer om 
verder bezoekjes af te leggen. Wij van de organisatie willen vooral de kinderen 

bedanken die mee hebben geholpen om de spelletjes te begeleiden en die ook 
de hele zaal weer hebben opgeruimd. 
 

Bedankt, Kim Welles, Eline de Jong , Janneke Haarsma ,Werner Lenos, Mathijs 
vd Wal, Emily v Schalkwijk, Denise Draisma, Wendy Schaap, Amke Noorman, 

Rinnie Laverman en Jurre Smit. 
 
Sinterklaas 2014, als u dit leest is de aankomst van de 

sint al weer geweest. We hopen dat iedereen er weer 
van genoten heeft zowel jong als oud, nu denk ik dat 

jong er blind in gaat en er vooral van geniet, maar oud 
zit weleens met het woord vroeger tja alles verandert 

en dat is gewoon zo, nieuwe bezems vegen schoon. 

Deze bezem is uitgeveegd en wij als organisatie geven 
hierbij aan dat het niet meer door deze groep mensen wordt georganiseerd. Wij 

stoppen er mee en we hopen zeker dat er een nieuwe ploeg mensen opstaat om 
dit weer voor de kinderen te organiseren. Men kan zich aanmelden bij de stich-
ting die verantwoordelijk is voor de evenementen die georganiseerd worden in 

Haskerdijken Nieuwbrug. 

 We hopen dat iedereen er van genoten heeft en we wensen de nieuwe ploeg 

veel succes. De sintorganisatie 2013,2014 

SINTERKLAAS INTOCHT 
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Net als voorgaande jaren zullen de man-
nen van Kensoor weer sneeuw ruimen of 
zout strooien wanneer de winter invalt. De namen van de ouderen in het dorp 

waarbij dit voorgaande jaren werd gedaan, zijn bekend. Wanneer u zelf uw 
stoepje niet meer sneeuwvrij kunt maken vanwege ouderdom of gezondheids-

problemen en u staat nog niet op de lijst, dan kunt u contact opnemen met Ma-

rinus Boersma (tel 671395) en de hulp wordt geregeld. 

MS Collecteweek start op 17 november 
Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om 

zoveel mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). 

Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaar-

getijde, waarin het vroeg donker is en het flink kan regenen, 

langs de deuren te gaan. Laat u de collectant niet in de kou 

staan? Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het Natio-

naal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. 

Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift overmaken 

op giro 5057.Wilt u meer informatie? Kijk op 

www.nationaalmsfonds.nl 

 

Na oud en nieuw blijft er op het 
schoolplein veel troep liggen door al het vuurwerk dat is afgestoken. 
Gezamenlijk wordt op er op 1 Januari om 13uur het vuurwerk opgeruimd, 

helpt u mee?  Dan kunnen de kinderen wanneer ze weer naar school gaan 
in het nieuwe jaar op een ‘schoon’ schoolplein spelen. 

  
Hartelijk dank namens It Fiffde Sté (medezeggenschaps-, ouderraad)  
 

Samen leven is samen doen Contactpersonen bij vragen 
over zorg, welzijn, meedoen en jeugd. 

Heeft u vragen over zorg, welzijn of meedoen?  

Neem contact op met uw meitinker. Meitinker Tea Hoekstra (0513) 61 77 36 , 

woonservicezone1@heerenveen.nl Heeft u vragen over opvoeden, opgroeien en 
gezondheid van uw kind? Neem contact op met uw preventiewerker van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Preventiewerker , Tjally Hofstra, (088) 22 99 

843  t.hofstra@ggdfryslan.nl  

 

 

CARNAVAL 

Deelhûs, Haskerdijken aanvang± 21u00 

SNEEUW RUIMEN 

COLLECTE 

VUURWERK ROMMEL 

CONTACT 

http://www.nationaalmsfonds.nl


 

  

 

U wilt niet in de rij staan voor de kassa? 

U hebt een hekel aan gesjouw met zware boodschappen? 

U komt thuis met dingen die u helemaal niet wou kopen? 

U wilt thuis op uw gemak boodschappen doen, wanneer het 

u past?  

U kiest voor kwaliteit en smaak, liefst rechtstreeks van de 

boer? 

Woensdags voor 11.00 besteld, Vrijdags door 

ons  bezorgd. 

Wij bezorgen tot op het aanrecht, en  ….niet 

goed geld terug!!!! 

Reeds 400 tevreden klanten gingen u voor!!! 

Oan’t freed,   

Fam. Veninga  Haskerdiken til: 06-51119311 
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Sint is alweer vertrokken en kerst staat voor de deur. De tijd gaat snel. Ook het 
afgelopen jaar hebben we met z’n allen het dorpshuis weer draaiende kunnen 

houden. Dat is best een hele klus vooral in tijden van crisis en van krimp! 

Nu is het zo dat wij als dorpshuis natuurlijk niet de enige zijn die met deze pro-
blematiek te maken heeft. Er is een groep mensen die er zelfs een hele voor-

stelling van gemaakt hebben: “ KRIMP”  Een prachtig stuk theater door een 
kleine groep mensen. Wij willen als bestuur dit stuk naar Haskerdijken halen zo-

dat u het allemaal kunt komen bekijken en beluisteren. We hopen op een volle 

zaal!! Het is gepland voor 

                 zaterdag 21 februari , houd uw brievenbus in de gaten! 

Vergadert wordt er ook over dit onderwerp. Binnen één week was er twee keer 
een inspirerende dag over de leefbaarheid van het platteland en de dorpshui-

zen. 

De eerste dag werd georganiseerd door Doarpswurk . De tweede dag door de 

gemeente Heerenveen in Thialf.  Hier waren 200 mensen vanuit verschillende 
geledingen ( bewoners, politiek, burgemeester, besturen)  Er is gesproken over 
de vele veranderingen die op ons afkomen per januari 2015. Er zijn veranderin-

gen op het gebied van de zorg, drank, drugs, dorpshuizen, groenbeheer etc. 
etc. De algemene conclusie was: “ Niet denken maar doen, samen de schouders 

eronder, positief het nieuwe jaar tegemoet” Daar wilden wij ons als bestuur 
maar bij aansluiten en zodoende hebben we onze  “dorps nieuwjaar borrel” ge-

pland op zaterdag 10 januari 2015. 

We wensen u allen fijne feestdagen toe en een gezond 2015 

André,  Bonnie,  Janke,  Mathilde  en  Sake  

Koffiemiddag.  

Ook deze winter is er elke 1e donderdag van de 
maand koffie inloop in het dorpshuis. Vanaf half 3 tot ongeveer 4 uur bent u 

van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar te 
ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan of om het laatste nieuws uit te wisse-

len.  Ook is er de mogelijkheid om een spelletje te doen, een kaartje te leggen 

of te biljarten! 

!!!! Maar omdat 1 januari op een donderdag valt, ver-

schuiven we de koffiemiddag een week. Dus de 1e kof-
fiemiddag in januari is: donderdag 8 januari 2015. 

En daarna weer op 5 februari en 5 maart. 

Groeten van de dorpshulp: Marinus Boersma, Libbe 

Zandberg, Hans Aupers, Anita Lenos, Gerda Hopman, 

Marjan Haarsma 

IT DEELSHÛS  

DORPSHULP 
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Maandagavond 3 november was het zover om goed 20 uur kwam de bus aan en 

werden we toegewuifd door vrolijke Witrussische kinderen, oftewel kinderen uit 
Belarus. Na het uitzoeken van wie bij wie werd gestald was het zover dat de 

gastouders werden gebeld en iedereen zijn kinderen kon halen bij Andre en 
Greet Bakker. Spannend hoor, het is voor deze kinderen een hele belevenis en 
dan de taal ook nog eens niet kunnen verstaan dit geldt  zowel voor hun maar 

ook voor ons. Gelukkig waren er vertaalprogramma,s op de telefoons want die 
waren in grote getallen aanwezig. Ik heb weleens het idee dat zodra een kind 

het levenslicht ziet er ook een telefoon bij wordt geleverd maar dat is hier zeker 
niet anders. De kinderen werden opgehaald en konden de dag erna uitslapen en 
ik heb gehoord dat er behoorlijk lang is uitgeslapen en er bij sommige gastou-

ders vlak voor vertrek naar Akkrum voor het optreden in Leppehiem nog snel 

moest worden gegeten. 

Dinsdag 4 november was er een optreden 
in Leppehiem. De mensen hebben erg ge-
noten, de show was vol zang en dans en de 

koe en de kip kwamen er natuurlijk ook in 

voor. Na de opkomst van de vier lytske,s 

klonk er een hoog aaaaah gehalte , en ook 

de vele verschillende kostuums kregen veel 

aandacht. 

Woensdag 5 november Zo he dat was 
vroeg, we vertrokken al om 7.45 naar Am-
sterdam op de heenweg hebben ze vooral de binnenkant van hun ogen gezien, 

nu was het ook erg mistig dusss. We kwamen ongeveer 10 uur aan en ik zag 

Jappie lopen met een baal kippenvoer dacht nog “wol wat overdreven net”. 

Maar na dat we op de dam aankwamen werd het me duidelijk, iedereen kreeg 
een bekertje met kippenvoer en binnen notime  zaten we onder de duiven zo 
he ,erg mooi om te zien en die baal heb ik niet weer terug gezien, Amsterdam is 

deze week ondergesch…  door duiven voorzien van kippenvoer uit Fryslan. Na 
dit gebeuren hadden ze vrije tijd en konden ze even uitzwerven rondom de 

Dam. We kwamen de jonge spelers van Barcelona tegen die gillend bekeken 
werden, Verder natuurlijk de kalverstraat, het begijnhof en nog een uurtje vrij 
rondrennen hebben ze genoten, we vertrokken rond 15 uur richting Heeg waar 

ze een optreden hadden.  Onderweg zijn we halverwege gestopt op de afsluit-

dijk, en na deze pauze kwamen we ongeveer 17 uur aan in Heeg. 

Daar kregen de kinderen een bord patat en een frikadel en dit viel zeer in de 
smaak ze hebben lekker gegeten. De show pff, respect voor de kinderen het po-
dium was wankel wel stevig maar wat ongelijk en ook niet erg groot ,dus ze 

hebben gedanst op een ruimte die te klein was, maar tjonge wat een show, fan-
tastisch en dit was ook de mening van de 110 bezoekers ook zij vonden het 

prachtig. En ook bij deze show klonk bij opkomst van de vier lytske,s aaaaah. 
Moe en voldaan kwamen we om 23.30 aan in onze dorpen. Ik vond het een hele 

belevenis. Siepie( ik heb genoten) 

6 november OSG Ontvangst bij OSG (locatie Fedde Schurer) was zeer gastvrij. 
Er was koffie/thee en frisdrank en heel veel suikerbrood en krentenbollen! Op-

treden in kantine, de planning was met 120 scholieren. Uiteindelijk liepen meer-
dere lokalen leeg, de scholieren waren zo afgeleid door de muziek en zang dat 

lesgeven toch niet lukte.  

WIT-RUSSEN AL 7 KEER TE GAST 



Een natuurkundeleraar snapte niet wat er allemaal in de kantine aan de gang 

was. Na het optreden werden er per 3 of 4 Wit-Russen groepjes gemaakt en die 
werden gekoppeld aan een 2tal OSG leerlingen. De OSG jeugd gaf een rondlei-

ding door het schoolgebouw.   Mikita, Herman , Mark en Dzmitry zijn de hele 
middag op het OSG gebleven om te musiceren met de instrumenten die daar 

waren.  De rest van de groep is ’s middags Heerenveen in geweest. Greet 

7 november Op vrijdagochtend om half tien in de ochtend komt de bus aan bij 
de drietalige school De Stobbestjelp te Vegelinsoord. Ze worden allemaal per-

soonlijk  in het Engels door de leerlingen verwelkomd. Om tien uur gaan alle 
kinderen, wel 70…..in één lokaal en krijgen een instructiefilmpje over My 
Schools Network( een soort facebook voor schoolkinderen tussen de 8 en 21 

jaar over de hele wereld, waarbij de voertaal Engels is) van Ron en Roelien, 
leerkrachten van de NHL. Alle Pribuzhie kinderen krijgen een inlogcode en met 

behulp van twee leerlingen van de Stobbestjelp en een aantal studenten van de 
NHL kunnen ze aan de slag. Hierna hebben wij een gezamenlijke lunch
(pannenkoeken met stroop, suiker of spek) verzorgd door de ouders van de 

Stobbestjelp.  Na de lunch gaan wij met alle kinderen onder leiding van Irina en 
Toma dansen en zingen in twee kringen. Er is een fotograaf  van de Leeuwarder 

Courant aanwezig die zich wel een uur vermaakt….hij schijnt er ook niet genoeg 
van te kunnen krijgen…In de Leeuwarder Courant van zaterdag 8 november zal 

een mooie foto verschijnen….volgens hem, en ja dat is hem gelukt!  Om twee 
uur krijgen ze nog een beker limonade en iets 
lekkers, van al die actie krijg je wel dorst…..en 

dan is het afscheid nemen en wordt  er 
“dazvidanja” (fonetisch voor tot ziens in het Rus-

sisch). Janny. 

Vrijdagavond   een optreden in Joure voor ’t Nut.   
De zaal  zat bomvol, er waren 375 mensen! 8 

november Op zaterdag middag om 13.45 ver-
zamelen bij het dorpshuis.  Bij het Posthuis aan-

gekomen, alles uit de bus en de kleedkamers in. 
Tijd voor het strijken, de repetitie, warming up 
(onder een streng bewind van Irina) en sound-

check. Jeltje en Siepie gingen nog kaarten ver-
kopen voor de middagvoorstelling. ANBO Heerenveen had voor de middagvoor-

stelling kaarten in de voorverkoop verkocht. ’S Avonds nog een voorstelling: Ze 
moesten nu voor “hun” gastgezinnen optreden en dat is altijd spannend! De 
voorstelling was super: die stemmen, wat een uithoudingsvermogen en wat een 

choreografie en dan te bedenken dat ze die middag ook al een voorstelling had-

den gegeven. 

 Videorequest Iedereen los op de muziek van Ronald en Jurre, het was een 
gezellige boel en dan maakt het niet uit waar je woont en leeft, is het in Wit-

rusland of in Friesland dansen kan dan iedereen.  

9 november. Vertrek Er werd nog een afscheidslied voor de gastouders ge-
zongen. Daarna de laatste knuffels en dan met biggelende tranen de bus in op 

weg naar huis. Thuis kon het opruimen beginnen en proberen even wat rust te 
vinden en terug te kijken op een fijne tijd. Het was een spannende en drukke 
week voor ons allemaal Misschien dat we over een paar jaar weer een beroep 

op u mogen doen! Jeltsje  

WIT-RUSSEN 7 KEER TE GAST 
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Hallo dorpsgenoten Haskerdijken Nieuwebrug,  

Woensdag 31 dec is het weer zo ver, we schieten met carbid het nieuwe jaar 
2015 in. Graag willen we iedereen weer uitnodigen om dit met ons te vieren. 

Vorig jaar was het reuze gezellig en zijn er een boel dorpsgenoten langs ge-
weest. Onder het genot van de snert van Willy en de warmte van Hette,s ka-
chel , de oliebollen van Jannie, en allemaal andere lekkere dingen konden we 

genieten van de harde carbid knallen. 
En ook dit jaar is de carbid ploeg enthousiast begon-

nen aan de bouw van een soort bar en daarachter 
staat weer van alles klaar. 
Vorig jaar is er in onze pot door jullie veel geld ge-

stort en daarvan kopen we weer de nodige hapjes en 
drankjes, dus kom gerust om iets te eten het staat er 

voor iedereen. Ook dit jaar staat er weer een pot en 
mogen jullie weer geheel vrijblijvend er wat in doen. 
 

Maar waar het om gaat is dat wij met zijn allen een 
leuke dag hebben en er gezellig kan worden geklon-

ken op het nieuwe jaar 2015. 2014 heeft weer heel 
wat teweeg gebracht ziekte verlies maar ook geluk. 

En geluk zit niet alleen in de grote dingen, geluk 
moeten we met elkaar maken en daar gaan we deze 
dag zeker voor. Dus woensdag 31 dec vanaf een uur 

of 11 is iedereen welkom, we hebben er zin in ………. 
 

Erg he had alleen een foto van mezelf maar he wel met de snert van Willy de 
kachel van Hette en de oliebollen van Jannie … die heb ik al op…… heerlijk 

De heu Siepie 

Lytse putsjes by de kofje. 

In de Dorpskrant heeft u al over dit onderwerp  kunnen lezen. Inmiddels heb-
ben we een aantal mensen bereid gevonden om hieraan mee  te werken. Heeft 

u een probleem of een vraag, we horen het graag. 
Er wordt dan samen met u naar een oplossing ge-
zocht, waarbij u zelf de regie in handen houdt. Mis-

schien ten overvloede: het betreft  kleine huishou-
delijke zaken. Zoals meubels die uit elkaar vallen, 

een kapotte WC bril vervangen en apparaten die 

niet meer doen waarvoor ze zijn aangeschaft 

Leg ze voor tijdens een van de maandelijkse koffie-inloopmiddagen, wel graag 

van tevoren aanmelden zodat we alvast wat voorwerk kunnen doen. 

Inmiddels zijn er mensen die hebben gereageerd; daarbij kwamen we een vraag 
tegen om een bepaald vakmanschap. Vandaar nu ook de vraag:  hoe brengen 

we vraag en aanbod bij elkaar. Aan de ene kant vakmensen die tijd en energie 

beschikbaar stellen en aan de andere kant de hulpvragers. 

In sommige gevallen zal een kleine bijdrage verschuldigd zijn. Dorpshulp wil in 

deze gevallen graag vraag en aanbod bij elkaar brengen. 

It Lytse  putsje team:, Marinus Boersma, Hans Aupers en Libbe Zandberg. 

CARBIDSCHIETEN 

LYTSE PUTSJES 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4BOTO_lVUpTZ6M&tbnid=JOq6HYZkpj6_rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fneerhof.com%2Fweggeefhoek%2Fwebsite%2Flinken%2520naar%2520andere%2520fb%2520paginas.html&ei=85ObUueNHsG
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Op woensdag 1 oktober was onze gast Jaap Kooistra uit Grou. Hij vertelt over 
zijn debuut roman “Melodie van een eiland”. Jaap Kooistra wordt ook wel de 

“duizendpoot van Grou” genoemd. Hij is dichter, schilder, sportman, schrijver 
van kindermusicals en al dertig jaar schrijft hij revues. Van beroep was hij le-

raar. In 2013 is hij begonnen met het schrijven van zijn debuut. Hij heeft er 13 
maanden overgedaan. Het verhaal beschrijft op schilderachtige wijze de zinde-
rende zomer van Vera , haar blinde zoon Robby, haar man Wessel, leraar aan 

een basisschool op Terschelling en diens vriendengroep: Sven, Jurre, en Alex. 
Het speelt zich af op Curaçao, Terschelling, de Friese meren en in Amsterdam. 

Humor, sport, informatieve natuurbeschrijvingen worden in het boek weergege-
ven. Het was erg moeilijk om het boek uit te geven. Hij heeft het verhaal wel 
naar 18 uitgevers gestuurd, maar niemand zag er wat in. Uit eindelijk heeft een 

drukkerij uit Leeuwarden “Elikser” het boek uitgegeven. Het is een prachtig boek 
geworden en het leest als het script van een meeslepende film. 

Op woensdag 15 oktober waren te gast Ankie en haar man Kobus Hoekstra uit 

Raed . Ankie en haar man hebben dertig jaar gevaren op de binnenvaart. Ankie 
kwam uit Friesland en haar man uit Groningen. Kobus zijn ouders hadden een 

skûtsje. Omdat Ankie van “de wal” kwam en ze helemaal geen ervaring had met 
een schip, had ze het in begin erg moeilijk. Ze vaarden eerst met het skûtsje en 
vervoerden toen turf uit Drenthe. Dit was hard werken, want als er geen wind 

was moest je de boot trekken. Later kregen ze het schip “Twenthe Waal”, dit 
schip was 67 meter lang en 28 meter breed. Ze vervoerden toen kolen, kalk-

steen en afval van suikerbieten. Ze voerden met dit schip in Nederland, Duits-
land, België en Frankrijk. Ze kregen drie kinderen. Als de kinderen 6 jaar oud 
waren moesten ze van het schip en gingen ze naar een internaat in Leeuwarden. 

Dat het varen in de winter met ijs en ijsschotsen erg gevaarlijk kon zijn, konden 
we zien op de dia's. Later kregen ze nog een groter schip “de Twenthe Berkel”. 

Dit schip was voorzien van alle moderne snufjes.  In de pauze verkocht Ankie 
nog sjalen en sieraden. De opbrengst hiervan was bestemd voor hun adoptie 
kinderen op Bali. Het was een hele interessante avond.  

Op woensdag 29 oktober was dhr. Otto Jongbloed uit Leeuwarden bij ons op 
bezoek.Hij laat ons filmbeelden uit vroegere tijden zien en begeleid dit met vro-

lijke muziek op accordeon, saxofoon, fluit en zang. Ook kunnen we bij sommige 
liedjes meezingen met teksten geprojecteerd op een groot scherm. Tussen door 
vertelt hij grappige verhalen over voorvallen, die iedereen wel eens meemaakt. 

Op woensdag 12 november is te gast dhr. Jelke Tigchelaar uit Gorredijk. Hij 
vertelt over bijzondere gewoonten en leefwijzen in de wereld en doet dat aan de 

hand van filmpjes.  Eerst werden we meegenomen naar Thailand waar in een 
stad zwaluwen hun nesten bouwen met hun speeksel. De nesten kan je eten en 
schijnen een lekkernij te zijn voor de bevolking. Bovendien brengen ze gezond-

heid en geld op. Daarna ontmoeten we de dorpelingen in een dorp in Indië, dor-
pelingen die allen slangenbezweerder zijn. Vervolgens een kijkje bij het leerlooi-
en in de stad Fez in Marokko en voor de pauze als laatste film over orthodoxe 

zigeuners uit Oost-Europa die één keer per jaar een bezoek brengen aan een 
kerk op het eiland Timos. Ze hopen op genezing van een familielid. Na de pauze 

zagen we beelden uit Nepal. Het was prachtig om te zien hoeveel dat leven nog 
lijkt op het leven dat wij hier 70 jaar geleden hadden.  

Op woensdag 26 november zijn we met 29 dames van de vrouwenvereniging 

naar de Chinees “de Rose Garden” te Heerenveen geweest. Hier hadden we een 
heerlijk buffet. Op deze wijze vierden wij ons Sinterklaasfeest.  

WÊZ WARBER 



Beste dorpsgenoten. 

Omdat wij enthousiaste verhalen hadden gehoord over 
de voorstelling ‘Krimp’ zijn we naar Langweer geweest 

om te kijken of het de moeite waard   is. Op onze beurt 
zijn we ook weer enthousiast dat we vinden dat ons 
dorp ook mag genieten van een geweldig stuk theater. 

Het speelt zich af   rondom de bar in het dorpshuis. Zo 

worden toeschouwers één met het stuk. 

Nadeel is dat het aantal stoelen beperkt is!Dus reser-

veer  snel   voor een onvergetelijke avond! 

Het  door Gerrit Breteler geschreven toneelstuk gaat 

over de oorzaak en gevolgen van de krimp op het plat-

teland. 

De cabaretier Jan Jaap van der Wal maakt met deze 

productie zijn toneelregiedebuut.  

De bijzondere setting; rond de toog in een café of dorpshuis, laat een mix van 

theaterdisciplines zien.  

De twee acteurs Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma spelen verschillende persona-

ges. Timing, humor en tragiek, muziek en schilderkunst zijn de ingrediënten 
waarmee de pittige boodschap smakelijk gebracht wordt. Vanaf december 2012 

reist de voorstelling weer door Friesland.  Cafés, dorpshuizen, boerderijen en 

kerken, overal wordt rond de toog gespeeld. 

Zaterdag 21 februari 2015, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30uur. 

Prijs: € 16,50 inclusief 1  kop koffie; reserveren bij: 
Sake Hooisma:  sakehooisma@home.nl 

André Bakker:  andre.greet@hetnet.nl        of 0513-671428 
 
Het Heerenveens MuziekCorps (HMC) is op zoek naar muzi-

kanten, die het harmonieorkest willen versterken.  
Het HMC heeft een enthousiaste groep van dertig leden. Jong, oud, verschillen-

de niveaus (van startniveau B tot HaFaBra). Iedere maandag komt de groep sa-
men om met elkaar te spelen. Het korps is op zoek naar nieuwe leden. Alle ni-
veaus zijn welkom! 

 
Kriebelt het wel, maar heb je al (heel) lang niet meer gespeeld? Kom een keer 

langs met je instrument, speel mee en kijk wat van je vroegere vorm terug-
vloeit in de vingers en embouchure!  Heb je geen instrument meer? Dan kun je 
die in veel gevallen van het HMC 

huren. 
Het HMC repeteert op maandag-

avond van 19.15- 21.30 uur onder 
leiding van Hendrik de Boer. Kom 
vrijblijvend eens een repetitie mee-

luisteren of meespelen aan de Bin-
nenweg 3C in Heerenveen. Voor 

meer informatie zie onze website: 
www.heerenveensmuziekcorps.nl 

TONEEL 
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MUZIEK 

mailto:sakehooisma@home.nl
mailto:andre.greet@hetnet.nl
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Het molenplein 

Wethouder Siebren Siebenga: “In overleg met provincie en ondernemers uit 
het centrum van Heerenveen is de keuze gevallen op dit plan. Door de nieu-

we opzet komt het Molenplein er weer netjes uit te zien met voldoende par-
keergelegenheid voor bezoekers van ons centrum. Dit alles kan worden ge-
realiseerd dankzij de steun van 1,4 miljoen euro van de provincie. Inves-

teerder De Hoge Dennen en bouwbedrijf Van Wijnen nemen de verbouw 
van de panden voor hun rekening.” 

  
Verbouwing 
Het bestaande gebouw van de Jumbosupermarkt wordt geheel vernieuwd 

en uitgebreid. Zo komt er ruimte voor twee extra winkels. De winkels krij-
gen alle hun ingang aan het Molenplein. Ook het parkeerterrein wordt op-

nieuw ingericht en uitgebreid van 170 naar minimaal 250 parkeerplaatsen. 
Omdat er in goed overleg met Accolade geen nieuwe woningen meer komen 
aan de Van Dekemalaan, kan 

die ruimte gebruikt worden 
om te parkeren. Hierdoor is 

de parkeergarage uit het oor-
spronkelijke plan voor het 

Molenplein niet meer nodig. 
  
Het centrum 

De Aldi-supermarkt verhuist 
vanaf zijn huidige plaats bij 

het Abe Lenstrastadion terug 
naar het centrum en komt in 
het gebouw op het vernieuw-

de Molenplein.  
Wethouder Siebenga: “In de-

ze tijd is het belangrijk om 
het centrum compact te hou-
den. Door de supermarkten en andere detailhandel bij elkaar te plaatsen 

vindt het winkelpubliek alles van zijn gading dicht bij elkaar. Dat maakt het 
centrum aantrekkelijk om te bezoeken.”  

  
Vorige plannen 
In de eerdere plannen zou er een parkeergarage op het nieuwe Molenplein 

komen. De naastliggende woningen aan de Van Dekemalaan zouden wor-
den gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. Omdat de financiële si-

tuatie van de gemeente onvoldoende ruimte bood voor een gebouwde par-
keergarage bovenop een winkelcomplex, heeft de gemeenteraad eind vorig 
jaar moeten besluiten om deze plannen niet door te laten gaan. 

  
Investeringsagenda Drachten Heerenveen 

Na een positief besluit van de gemeenteraad van Heerenveen en goedkeu-
ring door Provinciale Staten volgt de bijdrage uit de zogenaamde Investe-
ringsagenda Drachten Heerenveen. In de Investeringsagenda werken pro-

vincie Fryslân, gemeenten Smallingerland en Heerenveen en het bedrijfsle-
ven samen. Tot 2018 investeren ze ruim 90 miljoen in het verbeteren van 

de economische positie en de bereikbaarheid van de plaatsen Drachten en 

HEERENVEEN 



 

Wetterwille 25 ● 8447 GB Heerenveen 

Tel. 0513 - 622 902 Fax 0513—629 712   

www.jacwind.nl ● info@jacwind.nl 
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Uitnodiging 

Vorig jaar hebben we een prachtige Kerstwandeltocht 
met u gemaakt. Dit jaar gaan we graag opnieuw met u 

op zoek naar de stal. Met jong en oud. 

Hiervoor bent u welkom op  zondag 21 december 

2014  

om 19:30 uur in de Kapelle. 

Het belooft wederom een spectaculaire avond te worden, 

waaraan ook kinderen 

van It Fiifde Sté meewerken. 

 

Dus heel graag tot ziens! 

Voorbereidingscommissie Kerst rondom de Kapelle. 

 

Kunstig & Zo workshopatelier heeft zich 
gevestigd OBS It Fiifde Sté 

 
Het is u wellicht al opgevallen dat een lokaal in OBS It Fiifde Sté er wat anders 

uit ziet dan anders. Sinds 1 september heb ik, Monique van der Mei, mijn intrek 
in het lokaal genomen met mijn workshopatelier Kunstig & Zo. Mijn grootste 

passie is het maken van mozaïek in allerlei vormen. Ik ben dan ook regelmatig 
zelf aan het werk in het atelier.  
 

Maar ik vind het ook heel leuk om anderen 
te inspireren en aan te zetten om creatief 

bezig te zijn. Creatief bezig zijn laat je even 
alles vergeten en ontspannen. Dit doe ik 
door het geven van allerlei creatieve work-

shops. Denk dan aan bijvoorbeeld mozaïekworkshop, schilderen, haken, beel-
den maken van textielverharder etc. Ik varieer in het aanbod zodat er voor ie-

dereen van jong tot oud iets leuks tussen zit.  
 
Op dinsdagavond en donderdagochtend is er een open kunstatelier. Iedereen is 

welkom. Er wordt geen les gegeven, je gaat zelf lekker aan de gang. Je mag ei-
gen werk meenemen en het maakt niet uit of het een brei- of haakwerk is, mo-

zaïek of wat anders. Het gaat er om samen bezig te zijn, elkaar te inspireren en 
eventueel te helpen. Donderdagmiddag is het na schooltijd de beurt aan de kin-
deren vanaf 8 jaar in het kinderatelier. Iedere week werken we met andere ma-

terialen en maken we een ander kunstwerkje.  
 

Bent u echt niet creatief maar vindt u het wel leuk om een handgemaakt per-
soonlijk cadeau aan iemand te geven of wilt u iets voor uw eigen interieur dan 
maak ik graag iets voor u. Zoekt u een origineel Kerstcadeau? Geef dan eens 

een workshop cadeau via een cadeaubon. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt 
u meer weten kom dan gerust eens binnen lopen. De koffie staat klaar! Of kijk 

op mijn website www.kunstigenzo.nl. Ik kijk er naar uit u te mogen begroeten 
in het atelier. 
Kunstig & Zo, Tolvepaed 4, 8468 BJ Haskerdijken, 06-30009557 

KERSTWANDELTOCHT 

KUNSTIG  & ZO 

http://www.kunstigenzo.nl
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Zoals u weet maakt de Kapelle sinds 2012 onderdeel uit van de Stichting Alde 

Fryske Tsjerken , www.aldefrysketsjerken.nl en heeft de stichting het kerkje 
verhuurt aan kunstenares Tineke Boon. In mei van dit jaar heeft zij de huur op-

gezegd en dat houdt in dat wij als plaatselijke commissie actief bezig mogen 
zijn met activiteiten ontplooien om zo inkomsten te genereren. Misschien een 
goed idee om u eerst eens voor te stellen aan de plaatselijke commissie.  Deze 

bestaat uit: Gerben v.d Veen, voorzitter, Janke v.d. Veen secretaris,koster 
en tevens contactpersoon, tel. 671401, jankevanderveen@gmail.com, Suzanne 

Donker penningmeester, Marinus Boersma en Nico Sikkes technische dienst, At-

tie en Sieger Mulder, Marjan Haarsma leden. 

Momenteel wordt de Kapelle regelmatig verhuurt aan koren die er repeteren. En 

uiteraard zijn er de goedbezochte vespers. De volgende dienst is een Advents-
dienst op 21 dec. waarin ds. J. v.d. Veen voorgaat. Het beloofd een bijzondere 

dienst te worden maar daarover elders in dit blad meer. Kerstavond wordt ook 
weer op bijzondere wijze gevierd maar ook daarover in dit blad meer. Daarna is 
er oudjaarsavond nog een viering met als voorganger ds. Anne-Meta Kobes-

Gerritsen.  

De St. Alde Fryske Tsjerken zou graag zien dat er binnen onze dorpen een 

breed draagvlak is voor behoud van de Kapelle. Als plaatselijke commissie wil-
len we u dan ook vragen met ons mee te denken en/of mee te werken. Niet als 

lid van de plaatselijk commissie maar incidenteel bijv. bij het schenken van kof-
fie/thee bij een concert of lezing, 2 á 3 keer per jaar helpen met schoonmaken, 
ideeën aandragen voor activiteiten (kleinschalige concerten, lezingen, exposities 

enz). Wij horen graag van u zodat onze prachtige Kapelle een bijzondere plaats 
blijft innemen in onze dorpen.  Inmiddels is door de gemeente Heerenveen het 

baarhokje opgeknapt en toilet opgeknapt en zijn de technische heren met de 
bouwkundige van de stichting door de Kapelle geweest om te bekijken wat er 

kan en moet gebeuren.   

Niets is sterker dan de stilte, een lied van Stef Bos. Dit was het thema van de 
oecumenische dorpsfeestdienst. ’s Morgens om half elf konden we genieten van 

koffie of thee met een plak cake om zo, voor de dienst, al met elkaar in contact 
te komen. Deze dienst stond o.l.v. dhr. Hartmann. De commissie heeft samen 
met hem nagedacht over een thema die past in deze tijd. ‘Stilte’, in een wereld 

vol rumoer, oorlogen, overstromingen, bosbranden, ziektes, werkloosheid enz. 
Ja, angstige stilte is er. Wat gaat er gebeuren? Hoe overleef ik? Het ging niet 

over deze stilte. Het ging en gaat om de stilte in jezelf, het openen van je hart, 
het toelaten van de ander, het ‘zien’van je medemens, wat daarmee gebeurt. 
Stil zijn, nadenken, niet willen om een aanval met een tegenaanval te keren; 

koste wat het kost om je gelijk te halen. Het gaat om luisteren wat God bedoelt 
met de woorden: Heb je naaste lief. Dat kan confronterend zijn. Zichtbaar kun-

nen we dat zien in de door ebola besmette gebieden. Letterlijk wordt er afstand 
genomen van de besmette personen, letterlijk afstand van hun rituelen die zeg-
gen, raak de zieke aan, streel het met heel je lichaam. Nee, afstand, afblijven,  

afschermen, moeilijk voor mensen die zo gewend zijn aan lichamelijk contact. 
Het lijkt zo liefdeloos maar het is pure liefde. Liefde voor de bevolking die het 

beantwoordt met stenen naar je te gooien. God zoekt geen mens op om met 
Hem een oorlog te ontketenen, om met Hem het gelijk te winnen. God heeft 
niet IN alles de hand maar Hij heeft wel in alles Zijn handen om ons heen. Dit 

thema spoort aan tot nadenken. Wat wil ik, wie ben ik, wat is mijn rol in de le-

ven want. 

YN EN OM DE KAPELLE 

http://www.aldefrysketsjerken.nl
mailto:jankevanderveen@gmail.com
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Niets is sterker  

Dan de stilte  
Niets heeft zoveel kracht  

Als het zwijgen van de nacht  
Niets is sterker  
Dan de stilte  

Niets is sterker dan het woord  
Dat niemand hoort  

 

Met vriendelijke groet, Suzanne Donker en Attie Mulder. 

 

“Nu Sijt 

Wellecome” 
Woensdag 24 december om 19.30 en om 21.30 uur 

Natuurlijk is er ook dit jaar 
weer een Krystnacht yn de 
Kapelle. Het thema van dit 

jaar is: Nu Sijt wellecome. We 
willen graag laten horen dat de 

eeuwenoude kerstliederen anno 
2014 nog steeds  springlevend 

blijken te zijn.  

Naast het Projectkoor van Col-
legium Vocale Fryslân wordt 

bijzondere medewerking ver-
leend door Jan de Jong op har-

monium. 

U wordt ook dit jaar weer tradi-
tioneel verwelkomd met glüh-

wein of chocolademelk.  Toe-
gang gratis (collecte bij de uit-

gang) 

Graag plaatsen reserveren 
i.v.m. de beperkte ruimte 

(aanvang 19.30 of 21.30 uur) 
via info@gerbenvanderveen.nl 

of tel. 0513-671401 

 

 

YN EN OM DE KAPELLE 

KRYSTNACHT 
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VOGELWACHT 
De eerste nachtvorst hebben we al achter de rug. Maar als  het ook begint te sneeuwen 

denk dan aan de vogels. Met een beetje voer  helpt u ze de winter door 

 

In de 3e week van januari komen we ook weer met de koeken langs de deur. Dus leg de 

beurs maar vast klaar. 

Begin februari houden we onze  jaarvergadering met spreker of film.  We laten u de 

datum nog weten. 

U bent allen van harte uitgenodigd. 

Het bestuur van de Vogelwacht Nieuwebrug-Haskerdijken 

 

HONDENTRIMSALON 
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Wm Veenstra Heerenveen  Bezoekadres: 
Postbus 581        Businesspark Friesland  

8440 AN Heerenveen      West 35a Heerenveen 

Telefoon: 0513 - 62 16 66     Fax: 0513 - 62 01 26 



 

Leo van Greven 

 Gebroeders 

 Hamstra 

Leeuwarderstraatweg 97a 

8441 PH Heerenveen 

Tel. 06 5196 7934 

 

Handelsonderneming 
en Stalling 
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Wm Veenstra Heerenveen  Bezoekadres: 
Postbus 581        Businesspark Friesland  

8440 AN Heerenveen      West 35a Heerenveen 

Telefoon: 0513 - 62 16 66     Fax: 0513 - 62 01 26 




