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Beste mede dorpsbewoners,

Inhoud

De vakantie staat weer voor de deur
voor de meeste dorpsbewoners.

7-9 verslag over windmolens
Oecumenische kerkdienst

11

In deze krant kunnen we nog even
nalezen wat we hier weer allemaal
hebben gedaan en wat er na de vakantie weer plaats gaat vinden.

Sim

13

Koffie inloop

13

It Deelshûs

15

Begin juli is de laatste koffie inloop en
dan staan de activiteiten even stil,
maar in september gaat alles weer
los!

Nierstichting

15

S.V.H.N.

17

Lytse Putsjes

17

Het dorpsfeest staat dan weer als één
van de eerste activiteiten op de agenda; dit belooft weer een leuk feestje
te worden. Binnenkort kunt u de loten
verkopers weer aan de deur verwachten. Er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Wêz Warber

19

Hoanne & syn twa hintsjes

21

WMO-2015

21

Pribuzhie

23

Dorpsfeest / verloting

25

Even voorstellen

27

Had u het weekend van 19, 20 en 21
september al in uw agenda gezet?
Rond deze tijd komt ook de collecte
van de Nierstichting. Als u nog even
tijd over hebt: er wordt een nieuwe
collectant gezocht…..

Dorsparchief

5
7-9

29-31

Britt op het VOC schip

32

Burenhulp

33

Ook kunt u Britt Heino sponsoren en
volgen op haar blog; ze gaat varen op
een VOC-schip richting New York,
waar ze ook nog een weekje naar
school zal gaan. Dat klinkt leuk!
De redactie bedankt iedereen weer
voor zijn/haar inbreng en wij wensen
u een fijne vakantie toe, hier of elders
in het (buiten)land…. En natuurlijk
veel leesplezier toegewenst!
De redactie.

Doarpskrante De Brêge 5

In november komt de Wit—Russische
dans– c.q. zanggroep weer naar Haskerdijken; u kunt zich weer opgeven
als gastgezin.

WINDMOLENS
Informatiebijeenkomst Haskerdijken—Nieuwebrug, 3 Juni 2014
Onder leiding van Berend Mulder, voorzitter van plaatselijk belang is het eerste deel van de
avond door drie personen een presentatie gegeven:
- Dirk van den Berg van Duurzaamheidsplatform Heerenveen, zijn presentatie betreft
Verkenning van draagvlak voor Windenergie binnen Heerenveen. Er is een voorstel door
bedrijven en hierbij kunnen maximaal 2 series worden geplaatst met in totaal maximaal 10
windmolens. De maximale hoogte is tot 165 meter inclusief de bladen!
- Sander Bakker van de Wolff windenergie heeft de mogelijke scenario's in Heerenveen en
algemene informatie over windenergie gegeven. Ook heeft hij aangegeven dat er nadelige
gevolgen zijn voor de bewoners. Voor het gebied waar de windmolens zullen worden geplaatst zal in een fonds een bedrag van €45.000,- beschikbaar worden gesteld.

Na de pauze heeft Siebren
Siebenga, wethouder van
de gemeente Heerenveen aangege-even dat
Heerenveen een neutrale
positie heeft. Het initiatief
voor Fryslân foar de wyn
ligt bij de provincie. In het
najaar, als de provincie
een besluit neemt over
mogelijke windparken, zal
de gemeente mogelijk
worden betrokken. De
gemeente is nu niet aan
zet. Het windmolenplan is
een particulier initiatief. In
het verleden heeft de gemeente Heerenveen wel een standpunt ingenomen over het megapark. De gemeente heeft
toen een zienswijze inge-diend waarvan de conclusie was dat de gemeente geen windmolens
aan de oostzijde van Heerenveen wil, maar wel mogelijkheden ziet voor windmolens aan de
westzijde van Heerenveen. Er liggen nu twee voorstellen op tafel. De gemeente komt in
beeld aan het einde van het jaar als Gedeputeerde Staten een advies formuleert op basis
van het provinciale plan. Daar moet de Gemeente dan wat van vinden. Er zijn dan twee opties over de rol van de gemeente. De eerste is dat de provincie zelf een bestemmingsplan
maakt of de tweede optie dat de provincie de gemeente opdracht geeft om een bestemmingsplan te maken. In dit stadium is het echter een particulier initiatief.
Vanuit de zaal zijn er door de diverse aanwezigen vele kritische vragen gesteld waarvan hier
een korte opsomming:
de
mensen
zijn
voor
duurzame
energie,
maar
niet
in
hun
achtertuin!
- waar wonen de heren Bakker en van den Berg, zij wonen niet in de buurt vanwaar ze de
mogelijke windmolens kunnen zien, wij allemaal wel! Teleurstellend dat er geen foto is gemaakt van een zichtpunt van de Leeuwarderstraatweg en op deze manier geen goed beeld!
De heer Bakker gaat dit alsnog doen belooft hij.
- €45.000,- is niet veel geld voor een gebiedsfonds......
- er moet goede informatie worden verstrekt en niet door een partij met commercieel belang
zoals Omrin en De Wolff
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- Henk Stegink van de Regiogroep Windenergie Heerenveen Nee heeft de invloed van het
aantal windmolens, de grootte enzovoort besproken. Er zijn veel verschillende nadelige gevolgen te verwachten, waaronder: geluidsoverlast, slagschaduw, ontsiering van het landschap en waardevermindering voor de huizenbezitters. Er is veel informatie op hun site te
vinden of mail naar: windparkheerenveennee@gmail.com

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 bedrag is uw tuin weer een pracht.
Bel voor info:
0513-671422 of 06-53993040
Jaap Hoekstra
Dorpsstraat 16
8468 BA, Haskerdijken.
KVK nr 55008143

- bedrijven verdienen geld aan windmolens, lasten niet eerlijk verdeelt. Molens op industrieel
gebied, daar waar bewoners geen hinder ondervinden is beter.
-noordenwind is windmolencoöperatie en heeft 15 turbines in gebruik. Bedrijven participeren
en Noordenwind heeft vergunning aangevraagd bij AFM zodat ook particulieren kunnen profiteren. Dorp binnen 10 kilometer kan dit ook. Nu het moment dat bewoners invloed uit oefenen, anders wijst het Rijk locaties aan volgens Andries van Weperen.
- molens zouden kleiner moeten, dan wellicht meer draagvlak of dichter bij elkaar.
- 25 juni bijeenkomst van provinciale Regiegroep. 2 inloopavonden voor bewoners binnen
straal van 1 kilometer. Voor daarbuiten 20 juni, 19.30 uur bij Omrin.
- voor veel mensen waardevermindering onroerend goed.
- woongenot wordt minder.
- veel mensen weten niet dat er sprake is van/ en over windmolens wordt gesproken.
- er zijn van de oude windmolens afbraak/recycle kosten van €50.000,- door exploitant betaald.
- windmolens zijn goed voor milieu, bedrijven verdienen eraan en bewoners zijn slachtoffer.
Isolatie huis is beter alternatief.
- vergoeding is omkoping en heeft geen draagvlak.
- Omrin vertegenwoordiging is afwezig door familieomstandigheden.
- geïnvesteerd vermogen in 10 turbines circa 40-45 miljoen euro, 25 % dmv eigen vermogen ingebracht.
- bij windmolen hoger dan 150 meter moet er een rode lamp in de as, hier kan men zich aan
storen.
- informatie is niet volledig t.a.v. contouren, slagschaduw en geluidshinder. Norm niet meer
dan 17 dagen per jaar maximaal 20 minuten slagschaduw.
- windmolens betaald van belasting, subsidies, publiek geld. Verplichting in 2020 14% duurzame energie, daarvan is 3% windenergie.
- variabel toerental zou moeten worden meegenomen, windparken hebben invloed op het
net. Logischer in de buurt van centrales te bouwen.
- windmolens plaatsen in onbewoond
gebied zoals Flevoland of in de zee is
(advertentie)
ook rendabeler.
- Duitse banken investeren niet meer
in windenergie, grenzen maximale
opbrengst hier overschreden
- projectvoorstel zal voor de bijeenkomst van 25 juni worden verspreid.
Door onafhankelijk bureau streekproefenquête, afgestemd met plaatselijk belang.
- zowel tot 1 kilometer als op 2,5 kilometer overlast, belangrijk goede
informatie en draagvlak.
- er zijn twee deelplannen, molens bij
Omrin en IBF, blijkbaar geen mogelijkheid op 1 locatie.
- mogelijkheid voor referendum en
alle bewoners erbij betrekken. Iedereen kan op site van Fryslân foar de
wyn een enquête invullen.
- zonnepanelen prima alternatief is
wel hogere investering lees meer
subsidies.
Liesbeth van Keimpema heeft voor
de gemeente Heerenveen een bespreekverslag gemaakt. Voor de
dorpskrant is dit verslag ingekort in
verband met de ruimte.
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WINDMOLENS

YN EN OM DE KAPELLE
Oecumenische Pinksterdienst.
Op 1e Pinksterdag 8 juni was er voor de 44e keer een oecumenische Pinksterdienst
in De Kapelle. Het thema was deze keer: Breek je tent op, ga op reis.
Aanleiding voor het thema was dat dhr. Henk Spijkerman uit Akkrum vorig jaar de
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella gelopen heeft. Dit is een tocht van ongeveer 2200 km. Dhr. Spijkerman is 4 maanden onderweg geweest.
Voor liefhebbers was er de mogelijkheid om voor de dienst een stukje van het Jabikspaad te lopen. Van het dorphuis naar de Kapelle, om het gevoel van een pelgrim zelf te ervaren. Samen met Henk Spijkerman liepen er nog 16 mensen mee.
Ook liep Janke Visser mee.
Bij Janke is er een stempelpost voor mensen die het Jabikspaad lopen. De mensen
die deze Pinksteravond naar de Kapelle gelopen zijn, kregen van Janke een stempel
op hun liturgie.
We zijn er achter gekomen dat je verandert als je wandelt. En zeker als je zo’n lange wandeling gaat maken zoals de pelgrimstocht van dhr. Spijkerman. Maar ook
voor de achterblijvers is een pelgrimstocht een ingrijpende gebeurtenis.
De dienst is goed bezocht. De liederen klonken goed, er werd goed meegezongen
mede dankzij de muzikale begeleiding van Jurjen de Jong. De overdenking bestond
uit een vraaggesprek met dhr. Spijkerman.
Ook waren er in deze dienst weer een zestal boeketten voor verschillende mensen
uit het dorp.
Voorganger was Pastoor Alferink die tijdens de dienst ook altijd aandacht voor
kinderen heeft.

Het leven is,… een gedicht van moeder Theresa:
Het leven is een kans, profiteer ervan.
Het leven is mooi, bewonder het.
Het leven is een zegen, beproef het.
Het leven is een droom, verwezenlijk die.
Het leven is een uitdaging, neem die aan.
Het leven is een plicht, vervul die.
Het leven is een spel, speel het.
Het leven is duur, koester het.
Het leven is rijkdom, bewaar die.
Het leven is liefde, geniet ervan.
Het leven is een belofte, kom die na.
Het leven is droefheid, overwin die.
Het leven is een lied, zing het.
Het leven is een strijd, aanvaard die.
Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.
Het leven is geluk, maak het.
Het leven is te kostbaar, verwoest het niet.
Het leven is leven, vecht ervoor.
Vriendelijke groeten van de oecumenische werkgroep,
Nico Sikkes, Marinus Boersma, Ruurd Huizinga, Marjan Haarsma,
Hermien Vlieg, Marije van der Meulen en Greet Bakker.
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Op de achterkant van de liturgie stond het volgende gedicht:

SIM FEESTAVOND
Seizoen 2013 / 2014
Het seizoen loopt weer op zijn eind, met veel ups en downs zijn we er weer doorheen gekomen. Bestuurswisselingen en kampioenen en we hebben nu zelfs een
ridder in ons midden.
De Poiesz actie heeft 769 euro opgebracht, iedereen bedankt voor jullie steun.
In het kader van ons 95 jarig bestaan hebben we op zaterdag 24 mei een bbq voor
onze leden gehad en hiermee werd het seizoen afgesloten.
Volgend seizoen heeft Sim geen afdeling volleybal meer aangezien er te weinig animo voor is,
dit betreuren wij zeer.
Voor de A’s staat er ook veel te veranderen zij
zullen volgend jaar ons eerste team zijn en we
hopen dat ze dat goed op zullen pakken samen
met de nieuwe trainer Tjeerd van der Tuin.
Een aantal kinderen gaan over naar de B’s en
jammer genoeg blijven er te weinig over om nog
een D team te vormen dus zijn er nog kinderen die willen korfballen alsjeblieft kom
langs en probeer het eens!
We gaan er in het nieuwe seizoen weer met frisse moed tegenaan en zullen met elkaar de
schouders eronder moeten zetten.
Dan rest mij nog een ieder een fijne vakantie te
wensen en zie ik iedereen graag terug in augustus op ons eigen SIM veld.
Namens het bestuur
Jeltsje Stoter-Zwart

Ook in 2014 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 wisselen.
Ook is er de mogelijkheid om een spelletje te doen, een kaartje te leggen of te
biljarten!
De volgende koffie inloop is donderdag 3 juli. De
maand augustus houden we vakantie, dus dan is er geen
koffie inloop. Na de zomervakantie hopen we u weer te
ontmoeten op donderdag 4 september.

Groeten van commissie dorpshulp: Marinus Boersma,
Libbe Zandberg, Hans Aupers, Anita Lenos, Gerda Hopman, Marjan Haarsma
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Koffie inloop

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

IT DEELSHÛS

Het Dagelijks Bestuur van Stichting “It Deelshús” bestaat uit vijf mensen. Elk heeft
in principe zitting voor vijf jaar. Bonnie Oosterloo, onze penningmeester heeft de
afgelopen jaren haar steentje meer dan bijgedragen en gaf te kennen dat ze wilde
stoppen met haar taak. Nu is penningmeester zijn van een stichting als de onze een
hele klus en is het niet gemakkelijk om een nieuwe penningmeester te vinden. Gelukkig heeft Sake Hooisma aangeboden haar werk over te willen nemen als Bonnie
bereid is hem nog een jaar te willen ondersteunen. Bonnie heeft dit toegezegd en
wordt dan het komende jaar algemeen bestuurslid. Sake en Bonnie wisselen dus
van functie.
Maandag 2 juni is dit voorstel aangenomen door het Algemeen Bestuur. We zijn
heel blij dat het op deze manier opgelost kon worden.
Het was alweer de laatste vergadering van het seizoen.

Ook kwamen er op deze avond allerlei initiatieven van medebewoners naar voren
om activiteiten te gaan organiseren zoals het oprichten van een dart club; het organiseren van een hobbymarkt; het organiseren van een sportwedstrijd. Het is fijn
dat er zulke initiatieven zijn want mede hierdoor is het mogelijk het dorpshuis
draaiende te houden. Een mooi voorbeeld van zo’n nieuwe activiteit was de “Lady’s
Night” op 17 mei jl. Een zeer succesvolle avond met mooie vrouwen voor en achter
de bar!
Wij wensen u allen een fijne zomer toe met veel zonnige dagen, Andre Bakker;
Bonnie Oosterloo; Janke v.d. Veen; Mathilde Schaap en Sake Hooisma

NIERSTICHTING

De Nierstichting kan alle hulp gebruiken bij het
realiseren van haar missie:
een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor
nierpatiënten.

De steun van de circa 80.000 mensen die
zich inzetten als vrijwilliger voor de Nierstichting is van onschatbare waarde.
Ook úw hulp is welkom. De collecte vindt
plaats elk jaar in de derde week van september. U kunt zich aanmelden bij
J. Aarsen tel.: 671418
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Er is tijdens deze vergadering een commissie benoemd die de inkoop- en verkoopprijzen gaat bekijken. Ons dorpshuis krijgt namelijk vaak van buitenstaanders te
horen dat wij hier “zo goedkoop zijn” en zij vragen zich dan af hoe wij dat voor elkaar krijgen!
Tot nog toe konden wij dit in stand houden en daar waren we, vooral voor de eigen
dorpsgenoten, heel blij mee. Helaas komen wij ook voor hogere kosten te staan en
zullen we sommige prijzen toch moeten verhogen. De commissie zal kritisch naar
een en ander kijken en zal met een voorstel komen.

STICHTING VOLKSVERMAAK
Onze jaarlijkse rommelmarkt is weer achter de rug en waarschijnlijk zien vele bijkeukens, schuurtjes en zolders er nu een stuk opgeruimder uit. Er was een grote verscheidenheid aan spullen en veel vonden een nieuwe eigenaar. Wat overbleef werd in
tegenstelling tot vorige jaren niet naar het stort gebracht maar heel veel bruikbare
zaken werden door medewerkers van Omrin opgehaald, om na selectie naar de Omrin
kringloopwinkels te gaan.
Eveneens nieuw dit keer was de aanwezigheid van een perswagen, waar alle onbruikbare zaken en afval in gedeponeerd werd. Dit bespaarde ons een aantal ritten naar
het milieuterrein en zorgde er voor dat alles in recordtijd opgeruimd was.
De bruto opbrengst van de rommelmarkt is iets hoger dan vorig jaar. De commissie
en alle medewerkers verdienen dus een pluim op de hoed : chapeau!
Nieuw voor ons was de organisatie
van een “Ladies Night”; vrij vertaald een “Froulju’s Joun”.Dit klinkt
heel spannend en trok dan ook de
belangstelling van een flink aantal
echte en een paar “pseudo dames”. De laatsten hadden zich opgeworpen als vrijwilligers in de bediening, om zo alle dames aan zich
voorbij te zien trekken.
Dat de avond zo goed bezocht werd en de aanwezigen enthousiast waren, betekent
voor de organiserende dames dat ze prima in hun opzet geslaagd zijn en dat deze
activiteit voor herhaling vatbaar is!
Nu staat de vakantie voor de deur en is het tijd om al vast naar het naderende dorpsfeest uit te kijken. De commissie is druk doende de organisatie rond te krijgen en we
zijn zeer benieuwd wat het gaat worden!

Rest ons als SVHN nog om iedereen een fijne vakantieperiode toe te wensen en we
hopen ieder weer gezond bij het dorpsfeest op 19, 20 en 21 september te zien!

In de vorige dorpskrant heeft u er ook al
over kunnen lezen. We hebben tot nu toe
nog geen aanmeldingen gehad. Een aantal
mensen is bereid gevonden om aan dit
nieuwe project mee te werken, dus heeft u
een probleem of een vraag of iets mogelijk
is, stel hem dan gerust.
Het betreft technische- of kleine bouwtechnische zaken. Bijv. meubels die uit elkaar
vallen, apparaten die niet meer doen waarvoor ze zijn aangeschaft of een kleine
fietsreparatie.
Leg ze voor tijdens de maandelijkse koffie inloop. Wel graag van te voren aanmelden bij Marinus (tel 671395)zodat we alvast wat voorwerk kunnen doen.
Dit project is niet alleen voor de ouderen bedoeld, maar iedereen kan spullen inbrengen die nog gerepareerd kunnen worden.
It Lytse putsjes team: Marinus Boersma, Hans Aupers, Libbe Zandberg
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Lytse putsjes by de kofje

Op zoek naar intelligente, efficiënte en creatieve oplossingen in (scheeps)
elektrotechniek?
Op basis van jarenlange ervaring en diepgaande kennis van elektrotechniek en
ICT bieden wij een integraal dienstenpakket voor de scheepsbouw.

WÊZ WARBER
Woensdag 16 april 2014: Alweer de laatste vereniging avond voor de zomervakantie.
Onze gast van deze avond was Jaap Bakker van Urk.
Hij vertelt onze deze avond over de geschiedenis van Urk.
Met behulp van een diaserie vertelt hij, met humoristische anekdotes, de geschiedenis van Urk. Soms ook nog op rijm. Hij vertelt over de tradities, gewoontes en de
klederdracht van Urk en laat hij ons het interieur van de huisjes, de wasdag, de
winkeltjes en het isolement in de winter zien. We horen de angstige geluiden van
een storm op zee. Voor zijn cultureel werk in Flevoland ontving Jaap “de Lelyprijs”
van het Prins Bernard Cultuurfonds. Verder schrijft hij toneelstukken, conferences
en van hem verschenen twee boeken. Het was een zeer indrukwekkende lezing.
Woensdag 7 mei 2014: Reisje vrouwenvereniging Haskerdijken/Nieuwebrug: Met 22
leden en drie gasten vertrekken we met een bus van Veenstra Reizen uit Buitenpost
naar onze eerste reis bestemming: het Gemeentemuseum te Staphorst.
In het museum staat de koffie/thee met gebak al voor ons klaar. Daarna gaan we
naar een Staphorster woonkamer. Een dame in Staphorster kleding vertelt op een
humoristische wijze iets over de inrichting van deze kamer. Ook vertelt ze over de
gewoontes en over de klederdracht van Staphorst. Helaas konden we door tijd gebrek niet meer de expositieruimte bezien. Hierna
volgt een rondrit met een gids door Staphorst. Na
deze rondrit stond er voor ons een heerlijke lunch
te wachten in het café “Centrum” te Staphorst.

Vroeger kwam je aan de schandpaal of je werd
verbannen en kreeg je lijfstraffen en in het ergste
geval “de doodstraf”. Tegenwoordig is ergste wat
je krijgt in Nederland “levenslang”. Vroeger bekende je schuld, tegenwoordig hoef je niets te
zeggen.
Hierna volgde nog een rondrit langs de gevangenissen. We reden langs verschillende huizen met
nog namen op de gevels van het werk wat men
deed of een een tekst om een beter mens te worden.
Totslot gingen we naar Bergum. In het restaurant
“de Pleats, kregen we een heerlijk diner.
Het weer was tijdens ons reisje, op een enkele bui
na, prima. Om precies kwart over acht kwamen
we weer aan bij het Dorpshuis te Haskerdijken.
Iedereen werd nog een goede zomer toegewenst.
We kunnen terug zien op een zeer geslaagde dag.
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Hierna vertrekken we naar Veenhuizen en brachten we een bezoek aan het Gevangenis Museum. Na eerst nog even wat gedronken te hebben,
vertelt een gids ons iets over het leven in de gevangenis en vertelt hij dat er verschillende straffen zijn.

HOANNE & SYN TWA HINTSJES
De hoanne mei syn twa hintsjes
Gewoanwei litte wy ús twa hintsjes en de hoanne oerdei lekker
bûten skarrelje. Soms fljocht der wolris ienstje oer de skutting mar
dan witte we him of har mei bizems, túnharken en soksawat dochs
wer oan de goede kant fan de skutting te krijen. It jowt ek wol wer
wat ferdivedaasje en teambuilding. Mar de lêste moannen wiene se
aardich honkfêst. Eltse jûn krûpe se wer noflik yn it hok en geanne
op stok. Dan dogge wy it doarke ticht want ja, der moat gjin rare
bisten by fansels. Op keningsdei wienen se wer lekker bûten oan’t
skarreljen. Sa tsjin njoggenen (hinne bedtiid) soe ik efkes sjen as
se al binnen wienen mar och heden, it hoantsje wie allinne…. hy like der lykwols ridlik rêstich ûnder. Dus mar in slach troch de tún, it wie wie sneontejûn dus ik tocht,
miskien wolle se de hort noch efkes op om de beest út te hingjen. Mar nee hjer,
nearne te finen. Stiekem efkes by de buorren oer de skutting gnúft (sorry bourren)
mar ek dêr neat te sjen. It wie my te let om noch in trelit te meitsjen troch de hiele
buurt te mobilisearren om achter twa hinnen oan. Ik tocht, ik lit it hok noch efkes
iepen stean dan komme se miskien noch wol. Tjin tolven noch efkes sjen. It hoantsje siet sûnder syn harem op stok. It begrutte my súver wat om’t beestje. Hawar it
hok mar ticht. Wat gean je dan raar de nacht yn net……. De oare moarns wie de hoanne my sa as gewoanlik al wer fierstende betiid wekker en dat liet er ek hearre!!
Ik draaide my noch ik kear om. Mar doe’t ik efkes letter de eagen krekt sa’n bytsje
iepen hâlde koe, earst troch it rút nei bûten sjen as de hintsjes ek earne yn de tún
rûn skarrelen. Neat te sjen. Wer efkes oer de skutting gnúve (sorry bourren)….alles
rêstich. Earst mar in brochje klearmeitsje. Efkes letter, doe’t it brochje behimmele
wie en ik myn eagen wat better iepen hâlde koe, wist ik net wat ik seach. It hoantsje skarrele noflik yn it hok om en …..njonken him de twa hintsjes, al wie der
neat bart. Ik woe it wol útskreauwe fan blidens mar ja, ik wit net as de bourren dat
wol op priis stelle sa op in frediche sneintemoarn. Dus “wat stiller, wat better” oars
tinke se ek noch: no, buorman spoart ek net hielendal mear of hy hat justerjûn ien
tefolle hawn.
Of hat ien fan de buorren ek tocht: “wat stiller, wat better????” Gerben vd Veen

U bent welkom op één van de volgende avonden en locaties:
Woensdag 25 juni van 19.30 - 21.00 uur in:
MFA Skoatterhûs - van Leeuwenhoekweg 6 - Oudeschoot
wijkcentrum de AS - Weegbree 72 - Heerenveen
MFC de Kompenije -Ericalaan 24a - Jubbega
woensdag 2 juli van 19.30 - 21.00 uur in:
Leppehiem Akkrum - Leppedyk 37 - Akkrum
zorgcentrum Mariënbosch -Fok 55 - Heerenveen
de Barte - DS Veenweg 10A - de Knipe
Gemeente Heerenveen Bezoekadres: Correspondentieadres:
Telefoon 14 0513 Crackstraat 2 Postbus 15000
www.heerenveen.nl 8441 ES Heerenveen 8440 GA Heerenveen
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WMO

De WMO verandert in 2015 wat vindt u belangrijk? Met ingang van 1
januari 2015 verandert er veel als het gaat om de ondersteuning bij
het ‘meedoen’ in de samenleving. Over het wat, waarom en hoe de veranderingen
ingevoerd gaan worden vertellen we u graag meer. Daarom komen wij naar U toe
om te horen waarmee WIJ rekening moeten houden! (WMO = Wet maatschappelijke ondersteuning; steun voor mensen met een beperrking)

PRIBUZHIE
Oproep voor gastgezinnen
De Wit-Russische zang/dansgroep Pribuzhie komt weer naar Friesland. De
groep komt al voor de 7e keer naar ons dorp. Op maandag 3 november komt de
groep weer vanuit Denemarken naar ons.
Voor deze groep zoeken we gastgezinnen.

De groep bestaat uit jeugd van 8 tot 17 jaar en volwassen begeleiders. Met name voor de 2 jongens en 2 meisjes van 8 jaar zou het leuk zijn als ze kunnen
logeren in een gezin waar leeftijdsgenoten zijn. Dus zijn er dorpsgenoten met
kinderen op de basisschool en heeft u plek voor 1 weekje voor 2 kinderen laat
het ons even weten.
Het is de bedoeling dat we de gasten per tweetal onderbrengen bij gastgezinnen.

Neem contact op met iemand van de Pribuzhie
commissie voor opgave van gastgezin of meer informatie.
Zondagmiddag 9 november zwaaien we de groep
weer uit.
De Pribuzhie commissie,
Jeltsje Stoter (tel.nr. 671522)
Janneke vd. Werf (tel.nl.628020)
Janny Dijk-van Hes (tel.nr. 623563)
Siepie Hoekstra ( tel.nr. 671501)
André en Greet Bakker (tel.nr. 671428/mail andre.greet@hetnet.nl)
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We zijn druk bezig om optredens voor de groep te regelen. Dus de gasten zijn
veel onderweg.

Wetterwille 25 ● 8447 GB Heerenveen
Tel. 0513 - 622 902 Fax 0513—629 712
www.jacwind.nl ● info@jacwind.nl

DORPSFEEST “ HIGHLAND GAMES”
Het thema van het dorpsfeest 2014 is
“Highlandgames”.
Dit thema komt vooral naar voren met de
zeskamp op de zaterdagmiddag.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdagochtend worden op school activiteiten gedaan; dit is uiteraard nog een
verrassing.
Vrijdagavond: is een gezellige doe-avond.
Elke straat krijgt een doos met spullen; op
de avond moeten circa 8 opdrachten worden uitgevoerd. Er hoeft vooraf niet geoefend te worden!
Zaterdagochtend: kermis voor de jeugd.
Zaterdagmiddag: zeskamp
Zaterdagavond: oud-bollige spelletjes
met daarna een optreden van Bamm
Bamm
Zondagochtend: kerkdienst
Zondagmiddag:
Smart Phone

bingo en dobbelrit

Weber BBQ
ABS reistrolley
zwart
Pop-up-tent
Kids camera (1)

Zondagavond:

Kids camera (2

Wij willen alle straten alvast veel succes toewensen!

Sapcentrifuge
Stationsklok
Bureaulamp
Lantaarn
Skateboard (1)
Skateboard (2)
Fotolijst/memo
bord
3-D puzzel
Ijshockeystick +
puck
2 DVD's
Reisfohn

De dorpsfeestcommissie

Prijzen verloting dorpsfeest 2014 (19, 20 en 21 september).
Binnenkort worden u de loten van het dorpsfeest aangeboden.
Met het kopen van de loten ondersteunt u onze activiteiten!
Ze kosten één euro per
lot
Hiernaast staan de te
winnen prijzen:
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Keukenmachine

prijsuitreiking,
uitslag dobbelrit en loterij met video request

EVEN VOORSTELLEN...
Sinds 1 augustus 1991 woon ik aan de Rijksstraatweg 10 samen met Peter, Wilma
en Hendrik.
Ik heb Peter ontmoet tijdens een Wintersportvakantie, 20 jaar geleden. We hebben
eerst in Grou gewoond. We hadden toen een klein huurhuis zonder isolatie, met enkel glas en 2 gaskachels. Vanuit dit huis waren we op zoek naar een centraal gelegen plaats, omdat Peter eigenlijk overal en nergens werkte en vaak in het buitenland vertoefde als service engineer. Ook wilden we graag
centrale verwarming en dat
vonden we toen in dit huis.

Toen we hier in Haskerdijken
kwamen wonen, was hier nog
een afslag van de oude rijksweg naar Haskerdijken. Toen
de A32 aangelegd was en toen er een tunnel onder de A32 werd gerealiseerd, begon ons “oude huis” te trillen. Het heien wat plaats vond bij de tunnel veroorzaakte
bij ons lichte aardbevingen, waardoor er allerlei scheuren ontstonden in de binnen
en in de buiten muren. Eén scheur (in het toilet) was zo groot dat we er wel een
hand door konden steken. Dit was in 1996, ik was zwanger van Hendrik en zat nogal veel op de wc….. We hebben rond deze tijd gedacht om de oude fundering te stabiliseren; maar dit bleek te kostbaar. We hebben het nog een poosje voor ons uitgeschoven en hebben toen besloten het huis af te breken en een nieuw huis te laten
bouwen in 2003. Nu wonen we al weer bijna 11 jaar in ons nieuwe huis en de kinderen zijn al 18 en 19 jaar oud! Ons oude huis was een grote teleurstelling, maar
we wonen hier met
zeer veel plezier!
Na een poos van
leegstand hebben we
nu aan alle kanten
weer buren. We kijken
samen
WKvoetbal en doen mee
met het dorpsfeest.
Peter en ik zijn beide
vrijwilliger van het
dorpshuis. Ik maak
schoon en Peter zit
bij
de
technische
dienst.
Jellie Aarsen
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In 1994 werd Wilma thuis geboren in de gemeente Skasterlân en in 1996 werd Hendrik
geboren. Hij werd in het ziekenhuis geboren, dus hij is
geboren in de gemeente Heerenveen.. . . . . . . . . Ik vermoed dat we hier later ook nog
wel eens een vraag over zullen
krijgen.

DORPSARCHIEF
Vakantie speeldagen
In de zomervakanties van 1985, 1986 en 1987 organiseerde Stichting Volksvermaak Nieuwebrug Haskerdijken speeldagen voor de kinderen. In elke zomer één
dag.
In 1985 was het een indianenfeest. Op het schoolplein van de school “It Fjirde Sté
(het huidige speelveldje) werd een indianen dorp gebouwd, de kinderen geschminkt
en aan het einde van de middag brood gebakken.
De onderstaande foto’s geven een beeld van de speeldag 1985.

Kees vd Honing
schminkt
Katrien Koopmans

Overleg van de dames
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Wigwam beschilderen

Gebroeders
Hamstra
Leeuwarderstraatweg 97a
8441 PH Heerenveen

Tel. 06 5196 7934

Leo van Greven

Handelsonderneming
en Stalling

DORPSARCHIEF
Annie Noorman Maaike Jikke Smink

Broodbakken Janke Visser Annie Noorman Maaike
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Totempaal beschilderen Janke Visser

VOC SCHIP
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Beste inwoners van Haskerdijken
en Nieuwebrug,
Mijn naam is Britt Heino ik ben 14
jaar, woon in Haskerdijken en zit in
het tweede jaar Havo van het Bornego College. Op mijn school ben
ik samen met 5 andere tweedeklassers uitgekozen mee te gaan
naar New York. Hier zullen we een
week op de replica van het VOC
schip Half Moon meevaren. Dit
schip is ruim 400 jaar terug van
Amsterdam naar New York gezeild
en is een varend museum waar iedereen wat van leren kan.
De 6 leerlingen van het Bornego
zullen samen met 6 Amerikaanse
leerlingen de Half Moon een week
drijvende en varende houden. We
hebben de hele dag taken en
proefjes, corvee, schoonmaken,
eten klaarmaken, zeilen hijsen,
sturen en ook iedere nacht een
wacht loop. Er is geen douche,
geen telefoon alles gaat zoveel mogelijk zoals vroeger. Ook werken
we altijd samen met een Amerkaanse leerling om goed de taal en
elkaar te leren kennen. Na afloop
houden we in het Engels ook een
presentatie over een taak die we
hebben moeten doen. Hierna verblijven we een kleine week in een
gastgezin en zullen we naar de American high school gaan. De reis is van 7 tot 20
september van dit jaar.
De leerlingen die meegaan moeten zelf €700,- verdienen om de reis te betalen. Mijn
school heeft de opdracht gegeven om een manier te zoeken hoe ik gesponsord kan
worden.
Mijn idee is om met mijn verzorg paard een route te rijden van ongeveer 50 km.
Deze gaat door verschillende dorpjes in Friesland. Bij elke dorp waar ik kom zal ik
een foto maken van dat wat daar het bekendste is. Hiervan zal ik per dag een blog
bijhouden waarop ik de foto's en een verslag van deze reis zet.
Tijdens onze boot reis kunt u ons allemaal ( iedere dag dat wij op de boot zitten )
van kwartier tot kwartier volgen. En na mijn reis naar New York zal ik ook de foto's
en verslagen daarvan op het blog zetten.
Maar ik heb wel sponsors nodig om mijn reis te kunnen bekostigen. Bent u hierin
geïnteresseerd of zou u meer over mijn reis willen weten stuur dan een mailtje naar
britt.heino@gmail.com en dan zal ik u de site van mijn blog geven.
Alvast bedankt en iedere euro is welkom,
Britt Heino

BURENHULP
Samenwerking en gezelligheid.
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De ouderen werden hartelijk ontvangen door groep 6- 7- en 8.
We kregen koffie met een lekker koekje. De directeur sprak een woordje.
Laura en Anne maakten koppeltjes van ouderen en kinderen. Velen hadden
een spelmaatje en er werd ook heftig gekaart!
Met mij gingen Tara en Bernou mee, twee gezellige meisjes die van koken houden. Gedrieën liepen we naar mijn huis om er lekker te kokkerellen. Eerst een
kruidkoek maken en toen die in de oven stond, chocolaatjes maken. De chocolaatjes moesten de koelkast in om op te stijven. Dus nog even tijd voor de
brandnetelsoep. Op een draf gingen we met de chocolaatjes weer naar school. In
de pauze nog even snel de koek opgehaald.
Wij hebben het fijn gehad de 14e mei.
Tara ,Bernou en Gerda

