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Redactie 

Naam Adres Plaats Telefoon 
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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. 1, Oktober 2014  

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

De volgende Brêge kunt u omstreeks 12 december 2014 verwachten. D
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KOPIJ (“platte” tekst in word aub) EN DIGITALE FOTO’S  

VOOR 2 DECEMBER NLEVEREN 



 

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 REDACTIE 

Beste mede dorpsbewoners,  

Al weer 30 jaar een dorpskrant! Wat 
jammer is, is dat er na 30 jaar een 

einde gekomen is aan het nieten en 
rapen van de krant in de school….. 

Iedereen die hierbij betrokken was, is 
hierover persoonlijk geïnformeerd. 

Nogmaals iedereen bedankt! 

Het stencilapparaat stamt nog uit de 

tijd toen Jan Zandbergen nog hoofd 
van de school was. De redactie en 

Neleke Huizinga hebben nadat het ap-
paraat was losgekoppeld van de com-

puter van school nog een oude laptop 
gekoppeld aan het stencilapparaat om 

enige kwaliteit te houden.  Voor de 

zomervakantie was er weer iets met 
het stencilapparaat. Dit blijkt “just in 

time” nog opgelost. Het wachten is op 
de volgende problemen.  Tevens heb-

ben we een bijzondere samenwerking 
aan kunnen gaan met NM Veenstra 

voor het drukken van de krant. Dit 
gebeurt zodanig dat er enkel bij aan-

vang nog wat menselijke handelingen 
moeten worden verricht en daarna 

rolt de krant kant en klaar uit het ap-
paraat, geniet en wel! 

Verder blijft alles bij het oude. De 
verenigingen worden nog gevraagd 

om hun kopy in te leveren, want om 

de twee maand moet iedereen toch 
weer een impuls hebben om op te 

starten! 

De krant staat weer vol met wetens-

waardigheden. 

We wensen u allen weer veel leesple-

zier. 

 

De redactie. 
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Nieuws van het bestuur van plaatselijk belang 

We horen weleens in de wandelgangen dat het een beetje onduidelijk is wat 

Plaatselijk Belang doet en wie wij zijn. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken, zoals het 
officieel heet, bestaat uit Berend Mulder (voorzitter), Dirk Jonkman (secretaris), 
Gerhard Heino, Hans Aupers en Jellie Silvius (notulist). De plek van penning-

meester is vacant, maar wordt nog steeds uitgevoerd door Sake Hooisma. In de 
komende dorpskranten zullen wij iets over onszelf vertellen. Dirk Jonkman bijt 

elders in dit blad het spits af. 

PBHN behandelt allerlei zaken op organisatorisch en 
bestuurlijk gebied. We zijn de spil tussen gemeente, 

onze dorpen en ook andere belanghebbenden. Onze 
zorg is een goed overleg met al die partijen. Daaronder 

valt bijvoorbeeld de zorg voor onderhoud van b.v. het 
speeltuintje, een helling waar boten te water gelaten 
kunnen worden en het vinden van oplossingen voor 

eventuele problemen die we in het dorp tegenkomen. 
Ook is er een informatieve rol weggelegd. Zo was er in 

april een informatieavond m.b.t. de plannen omtrent 
windenergie in onze omgeving. Daarom is het goed dat 

u weet wie wij zijn, maar ook dat wij weten wat u in en 

rond de dorpen bezig houdt. 

Voor alle duidelijkheid: Er is de mogelijkheid voor ie-

dereen om bij onze vergaderingen, die wij in het 
dorpshuis hebben, even binnen te lopen tussen 20.00 

en 20.30 om zaken met ons te delen, problemen aan 
te geven, ideeën voor te dragen of gewoon kennis te 
maken. U kunt zich aanmelden bij iemand van het be-

stuur of via een mailtje aan plaatselijkbe-
lang@haskerdijken-nieuwebrug.nl. De vergaderdatums 

staan aan het eind van dit bericht. 

Wij denken dit seizoen een goede start te maken door-
dat we voor alle inwoners iets hebben aangeschaft 

waarvan wij hopen dat niemand het ooit zal gebruiken, namelijk een AED. Dit is 
een automatische defibrillator die de kans op overleven bij een hartstilstand 

aanzienlijk vergroot. Al een aantal jaren geleden werd dit in een ALV genoemd, 
echter, dat is nooit gerealiseerd. Nu dus wel! Dit apparaat komt in een beveilig-

de kast te hangen bij het dorpshuis of de school. 

Uiteraard hebben we ook mensen nodig die een AED kunnen bedienen. Die bij-
voorbeeld een EHBO-diploma hebben, BHV-er op het werk zijn of in de verple-

ging werken. Kun je iets betekenen op dit gebied, laat dat dan aan ons weten. 
In de komende tijd houden we iedereen via o.a. de dorpskrant op de hoogte 

van verdere ontwikkelingen. 

Verder zijn er ontwikkelingen voor een nieuwe website. Wiljan van der Meulen is 

er mee bezig en we hopen in de loop van dit jaar daarvan het resultaat te kun-

nen zien.  

PLAATSELIJK BELANG 

mailto:plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl
mailto:plaatselijkbelang@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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 Er staan gesprekken op de rol met wethouders Hans Broekhuizen en Marc Jen-

se, is er een wijkschouw met Hendrik Kromkamp en Beeuw Ykema, wordt de 
politie/wijkagent uitgenodigd voor een gesprek en willen we graag met Plaatse-

lijk Belang Akkrum-Nes en Duurzaam Akkrum-Nes om tafel.  

Natuurlijk blijven we 
ook de ontwikkelingen 

op het gebied van de 

windmolens volgen. 

Als bestuur proberen 
wij de nodige zaken 
voor elkaar te krijgen, 

maar we kunnen niet 
zonder u, inwoners 

van Haskerdijken en 
Nieuwebrug, om sa-
men de leefbaarheid in 

onze dorpen te waar-
borgen en waar moge-

lijk te vergroten.  

We hebben er plezier 

in om ons bezig te 
houden met serieuze aangelegenheden. De ene keer bereik je wat, een andere 

keer niet. Toch altijd de schouders eronder en doorgaan. 

Natuurlijk kan een vereniging niet zonder steun van haar leden. Ook niet zonder 
financiële steun. Omdat wij voor iedereen in het dorp de belangen behartigen 

zou het ook fijn zijn als iedereen lid is van Plaatselijk Belang. Dus mocht dit nog 

niet het geval zijn; meldt u aan!  

De contributie is maar een klein bedrag per jaar. Wel al lid… Bedankt!! Maar kijk 

even na of de contributie voor dit jaar al betaald is. Volgens onze interim pen-

ningmeester is er nog veel niet betaald.  

U kunt de nog niet betaalde contributie à €6,00 voor 2014 overmaken naar: 

IBAN: NL52 RABO 0326 4022 76 
t.n.v. Plaatselijk Belang voor Nieu-

webrug en Haskerdijken 

Bedankt en graag tot ziens.  

Dirk Jonkman   06-13626365 
Gerhard Heino   06-36483307 
Hans Aupers   06-22494242 

Jellie Silvius   06-15067345 

Berend Mulder   06-51438405 

Onze vergaderdata zijn: 8 oktober; 5 

november; 3 december; 14 januari; 11 februari; 11 maart en 8 april. Dat zijn 

allemaal woensdagavonden. Daarna is er nog de jaarvergadering. Die datum 

wordt later bekend gemaakt. 

PLAATSELIJK BELANG 



Wm Veenstra Heerenveen  Bezoekadres: 
Postbus 581        Businesspark Friesland  

8440 AN Heerenveen      West 35a Heerenveen 

Telefoon: 0513 - 62 16 66     Fax: 0513 - 62 01 26 
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Woensdag 3 september 2014: Het was de eerste bijeenkomst na de zomerva-

kantie. 

Voorzitster Trees v.d. Veen kon dit keer 24 dames welkom heten. We waren erg 

blij dat we deze avond ook vier nieuwe leden welkom konden heten. Enkele le-
den waren nog op vakantie. Ons erelid mevr. Joukje Bosma en haar man ver-
blijven in Anne Schotanus te Heerenveen. Ze zijn door leden van de vrouwen-

vereniging bezocht.  

Jellie Silvius liet ons deze avond, via de beamer, foto's op het grote scherm zien 

van ons uitstapje naar Tacozijl in de Lemmer en van ons reisje van 7 mei j.l. .  

Na de pauze deden we nog een paar rondes Bingo.  

Woensdag 17 september 2014: Uitstapje naar rozenkwekerij Harholt in 

Drogeham. 

Half twee vertrokken we (22 dames) uit Haskerdijken en na een dwaalspoor van 

de Tomtom kwamen we bij de kwekerij aan. 

Voorheen was het een veebedrijf, maar nu is de ligboxenstal omgebouwd als 
werkruimte met koelcel. Er is een winkel voor geplaatst en twee kassen erach-

ter. 

In de kassen wordt één soort snijroos “de Victoria” (of was het nou “Valentino”) 
gekweekt. Het is een rode roos die alleen hier wordt gekweekt. De roos is niet 

geschikt om in de tuin te zetten. Dhr. Hartholt legt ons uit hoe we de roos op de 
vaas kunnen zetten om er zo lang mogelijk plezier van te hebben. In de winter 

komt het bedrijf stil te liggen. 

Dit werd in de eerste instantie gedaan om kosten aan licht en 
verwarming te besparen, maar nu blijkt het ook een voordeel 

voor de planten te zijn. In deze periode kunnen de planten nu 

tot rust komen. 

In de kas worden ook stukjes grond verhuurd aan belangstel-

lenden, die er dan een moestuintje op hebben. De producten 
kunnen dan gedeeltelijk weer in de winkel worden verkocht. In 

de werkruimte kregen we een kopje thee/koffie. Hier kregen we 

ook nog uitleg over de sorteer / inpak afdeling. 

We winkelden nog even in het leuke bloemen/groente/kado winkeltje. Er wer-

den aardig wat rozen, waldbeantsjes en andere leuke dingen gekocht en daarna 

terug naar Haskerdijken. Het was een leerzame, fleurige en warme middag. 

WÊZ WARBER 
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Vrijdagavond werd georganiseerd door Jitty en Ronald van de Dorpsstraat; er kwam een 

doos op tafel en er zaten allerlei opdrachten in. Het maken van een slinger, limerick, 

uitnodiging, artiesten en muziek raden, een selfie schilderen, van marshmallows en spa-

getti een bouwwerk maken, van loomelastieken een ketting maken, een race spelletje, 

een jurk maken van een vuilniszak……… Menigeen had het zweet op het voorhoofd! Het 

was een gezellige avond. 

Zaterdagochtend in de zweef, de grote en de kleine. 

Sommige wilden er de hele ochtend wel in blijven zit-

ten! Zo’n 50 kinderen hebben hier gebruik van ge-

maakt. 

Zaterdagmiddag de highlandgames. Er waren deelne-

mers bij die in een echte kilt kwamen; het was leuk 

om te zien! De spelletjes waren best wel zwaar voor 

de dames. Gelukkig konden wij bij deze zeskamp een 

trekker trekken in plaats van een vrachtauto! De organisatie was in handen van Auke 

(Haskerdijken Noord) en An-

dré (Skarplus). Gelukkig was 

het weer mooi en konden we 

weer gebruik maken van het 

SIM-veld, de kleedkamers en 

de toiletten! Ook was de cate-

ring in vertrouwde handen van 

jongens van het Deelspaad, 

onder leiding van Pier en Roe-

lof. Het bier was lekker koud 

en de hamburgers die gingen 

er wel in na zulke zware werk-

zaamheden! 

De spelletjes van de zaterdagavond zijn bedacht door het Tolvepaad. De organisatie 

was in handen van Fokke en Margje. De spelletjes verliepen voorspoedig, alleen dat spel 

in dat speciale kamertje dat duurde wel lang! Dit was 

ook weer een geslaagd onderdeel! We konden even bij-

kletsen en toen was het dansen en swingen met de 

band BAMM BAMM.  Het dreunde er in! Maar we zijn dit 

geluid ook niet meer gewend! Voor degene die rustig 

wou zitten was er plaats aan de bar of men kon buiten 

onder het genot van een sigaretje in de zwoele avond-

lucht nog even nagenieten. 

En dan was het ook al snel weer zondag ochtend. Een 

oecumenische kerkdienst werd gehouden in het dorps-

huis. Een groepje mensen (Ruurd, Marije, Greet, Her-

mien, Marinus)  heeft ruim voor de tijd e.e.a. besproken 

en geregeld.  

DORPSFEEST 2014 
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Ook is in deze dienst weer stil gestaan bij de zieken. Bezoekers van de dienst werden 

uitgenodigd om de des betreffende buurvrouw/buurman een bloemetje te brengen. 

Na de kerkdienst werd het dorpshuis een BINGO zaal. De prijzen zijn gekocht door Betty 

en Jellie en nummertjes werden dit keer door Pier 

en Roelof getrokken en voorgelezen. Ook dit was 

weer een gezellige middag.  

Maar de familie Oosterloo had wel heel vaak BIN-

GO!!!! 

Het feest is afgesloten met een dobbelrit en de 

prijsuitreiking. 

We kunnen weer terugzien op een gezellig weekend 

met mooi weer! 

De dorpsfeestcommissie bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage: de jongens die de 

zaal hebben ingericht en opgeruimd, de jongens van het geluid, de dames en heren 

achter de bar en iedereen die even heeft meegeholpen met het tellen en scheidsrechte-

ren en een ieder die heeft geholpen met het lopen van de lijsten en het verkopen van 

de loten. 

De uitslag is als volgt: 

1: De Helling 1     2: De Helling 2    3: Rijksstraatweg 

DORPSFEEST 2014 



 

  

 

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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Beste dorpsbewoners, 

Als u dit stukje leest hebben wij onze jaarlijkse vrijwilligersavond alweer gehad 

maar op het moment van schrijven ligt die avond nog in de toekomende tijd. 
Woensdagavond 1 oktober zullen we weer  overleggen met al onze vrijwilligers 

over de zaken die goed gaan met betrekking tot het “Deelshûs” en zaken die 
wellicht beter zouden kunnen. Wie kunnen dat beter weten dan de vrijwilligers 

die weten waar zij tegen aan lopen? 

Diezelfde avond hebben we ook nog wat te vieren:  de nieuwe traplift zal offici-
eel in gebruik worden genomen om 20.30u. Via de vertegenwoordigers van alle 

verenigingen in het Algemeen Bestuur, hopen wij dat u bent uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. We hebben deze traplift kunnen plaatsen dankzij een 
gift van de voormalige ouderensoos, het Rabo coöperatiefonds, zorgverzekeraar 

“De Friesland”, dorpshulp  en het Deelshûs zelf. We hopen dat  het Deelshûs  nu  
ook weer voor onze dorpsbewoners die slecht ter been zijn  beter bereikbaar 

wordt.  

Het bestuur 

Andre Bakker          671428                           Mathilde Schaap  671609 

Sake Hooisma     671105                         Janke v.d.Veen 671401 

Bonnie Oosterlo 671235 

Traplift 

Sinds dit voorjaar is er een traplift in het dorpshuis 

geplaatst. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het zorgidee van 
zorgverzekeraar De Friesland, het coöperatiefonds van de Rabobank en een gift 
van de vroegere ouderensoos. Het is fijn dat nu ook de ouderen en mensen die 

moeilijk ter been zijn, aan de 
activiteiten die op de verdie-

ping plaatsvinden, mee kun-
nen doen. De traplift wordt op 
woensdagavond feestelijk in 

gebruik genomen. 

Na een korte speech van An-

dré Bakker over de totstand-
koming van de traplift, knipt 
mevrouw Mookhoek het oranje 

lint door en is de traplift offici-

eel geopend. 

IT DEELSHÛS  

DORPSHULP 
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Onder veel bekijks en aanmoediging gaat ze een ritje heen en weer naar de bovenste 
verdieping. 

Koffie inloop 

Ook dit najaar 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 2 oktober. En daarna weer op 6 no-

vember en 4 december. 

Groeten van de dorpshulp: Marinus Boersma, Libbe Zandberg, Hans Aupers, 

Anita Lenos, Gerda Hopman, Marjan Haarsma 

€ 807,17 voor KWF Kankerbestrijding 
Haskerdijken,22 sep. 14  De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Haskerdijken/Nieuwebrug 

heeft € 807,17 opgebracht.  

Met het geld dat onze collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrij-

ding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven voor kankerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar samen met pati-

ënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.  

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan. 
Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro of  Doneer online via kwf.nl/

doneren. Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant 

achterlaat als u niet thuis bent      Feikje Nijdam-Kuipers 

DORPSHULP 



 

 

Hier had uw advertentie kunnen staan:  

Deze adverentie inclusief link op de web-site kost u 

€ 7,10!  

Oftewel minder dan 2 cent per afdruk 

Advertenties lopen per 10 uitgaven oftewel 2 jaar, € 61,- voor 2 jaargangen 

+ € 10,- voor de link: oplage 400 stuks 

Vraag ons naar de andere mogelijkheden en voorwaarden: 

de.brege@gmail.com 
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Lytse putsjes by de kofje 

Een aantal mensen is bereid ge-
vonden om aan dit nieuwe project 

mee te werken, dus heeft u een 
probleem of een vraag of iets mo-

gelijk is, stel hem dan gerust. 

Het betreft technische- of kleine 
bouwtechnische zaken. Bijv. 

meubels die uit elkaar vallen, ap-
paraten  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 aan-

melden 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 

 

Ik word lid van Plaatselijk Belang 

voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

Ik betaal met ingang van 2015 de contributie voor het lidmaatschap à € 8,00 per jaar. 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………….………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………….………………………………. 

Postcode: …………………………..………… Woonplaats: ……………………………………………..…………………..……………………… 

Tel: …………………………………………………..…….………………….. Mobiel: 06-…………………………………………….………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..………………….………………………………………. 

Handtekening: ……………………………..…………………………………………………………………………… 

De opbrengst van de collecte van de Nierstichting 2014 in onze dorpen Haskerdij-

ken / Nieuwebrug is 338,60 Euro 

DORPSHULP 

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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Onderwijsteam Nannewiid en wetenschap en techniek De 

“Skills ”van de 21ste eeuw 
 

De techniekcoördinatoren van de scholen behorend 
bij het onderwijsteam Nannewiid organiseerden afgelopen 
woensdag 24 september op It Haskerplak een workshop voor de groepen 7/8 op 

het gebied van wetenschap en techniek.  Tot dit cluster behoren: De Ynset uit 
Rottum, De Schakel uit Rotsterhaule, It Fiifde Sté uit Haskerdijken en It Hasker-

plak uit Oudehaske. 
Deze scholen hebben de afgelopen vier jaar deelgenomen aan het project Joure 
Ambachtstad Techniek en Ondernemen. 

Om de kinderen voor te bereiden op de toekomst en het strak functioneren in 
de maatschappij willen wij dat kinderen zich oriënteren op een wereld vol we-

tenschap en techniek, kunst en cultuur en on-
dernemendheid. En daarbij oog hebben voor 
de talenten die de kinderen daarvoor hebben, 

door te werken aan hun houding. Het is 
nieuwsgierigheid, willen weten, willen begrij-

pen, willen verbeteren. De “black box” open 
maken en kijken wat er in zit. 

Naar buiten kijken, kansen zien, risico’s over-
zien en er voor gaan zijn essentiële uitgangs-
punten. En elk van die vier elementen bestaat 

uit in ieder geval  kennis, vaardigheden en 
attitude. 

  
Op verschillende tijdstippen werden de kinderen van de 4 scholen ontvangen. 
De leerlingen kregen de opdracht een bouwpakket van een electrovoertuig in 

elkaar te zetten. 
Ze werden daarbij vakkundig begeleid door 7 leerlingen van het Vakcollege uit 

Heerenveen. Deze jonge mensen leverden hand- en spandiensten. Ze waren 
o.a. te herkennen aan hun witte T-shirts met “vakkundige” teksten. 
De gehele dag is er hard gewerkt om de voertuigen te maken. De kinderen wa-

ren zeer gemotiveerd bezig en maakten deze dag het basisdeel. De opbouw/
oppimpen kon later op de eigen school worden gedaan.  

 
Dat we binnen ons cluster 
veel techniektalent hebben 

blijkt wel uit het feit dat ie-
dereen met een werkend mo-

del de school heeft verlaten. 
  
Moe maar voldaan kunnen we 

terugkijken op een hele inspi-
rerende dag. 

  
Ook voor de groepen 5/6 en 
3/4 en 1/2 worden dit school-

jaar dergelijke workshops ge-
organiseerd. 

IT FIIFDE STÉ 



 

Wetterwille 25 ● 8447 GB Heerenveen 

Tel. 0513 - 622 902 Fax 0513—629 712   

www.jacwind.nl ● info@jacwind.nl 
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We zijn weer begonnen met het voorbereiden voor het optreden, dat in april 

van dit jaar is vervallen. Dat optreden staat voor 31 januari op onze agenda. De 
voorbereidingen voor die avond waren zo goed als klaar. Familieomstandighe-

den gooiden roet in het eten.  Er was begrip voor de afgelasting. Veel dorpsge-
noten hebben echter loten gekocht om kans te maken op een leuke prijs. Die 
kansen zijn er nog steeds en het zijn nog steeds dezelfde leuke prijzen. De loten 

die indertijd gekocht zijn, zijn nog steeds geldig. De datum op die loten klopt 

uiteraard niet, maar dat is dan ook het enige. 

We hebben helaas geen nieuwe leden er bij. Dat is jammer. We hadden graag 
ons aantal leden willen zien groeien. Geen reden om de moed op te geven. Het 

enthousiasme is er nog steeds. Vers bloed biedt aan de andere kant ook weer 
nieuwe ideeën en ook dat is erg leuk. Toch belangstellend? We zingen op 9 ok-

tober weer. En dan om de twee weken. Een keer meedoen kan altijd. Of het een 

blijvertje wordt zien we dan wel weer. 

We zien u graag op 31 januari en voor wie daarop niet kan wachten: tot binnen-

kort bij een repetitieavond. 

Het bestuur 

Nieuw in Fryslân 

Online chatten met hulpverleners 

Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân, via de website 
www.fryslanonline.nl. De website is deze zomer gestart en is het gevolg van een 
gezamenlijk project van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Timpaan Wel-

zijn en Zorgcombinatie Interzorg. Deze online hulpverlening is bedoeld voor zo-

wel jongeren, volwassenen als ouderen.  

De website biedt verschillende chatspreekuren per week, waarbij er recht-
streeks per mobiele telefoon of computer ´gesproken´ kan worden met een 
maatschappelijk werker. Voor wie het prettig vindt om anoniem te chatten is dit 

ook mogelijk. Aan deze nieuwe vorm van hulpverlening zijn geen kosten ver-

bonden. 

De chatmedewerkers van Frysl@n Online bieden de hulpvrager een luisterend 
oor, geven tips en advies en indien gewenst kunnen zij diegene doorverwijzen 
naar de juiste instantie(s). Van familiezaken, financiën, geweld, relaties, school, 

seksualiteit, verslaving, vrienden, werk, opvoeding, rouwverwerking tot echt-
scheiding en nog veel meer. de medewerkers behandelen alles vertrouwelijk. 

Met dit initiatief wordt mensen in Fryslân op een toegankelijke en eigentijdse 
manier professionele hulpverlening aangeboden. Meer informatie is te vinden op 

de website www.fryslanonline.nl 

DEELSHÛSSJONGERS 

CHATTEN OM HULP 

http://www.fryslanonline.nl
http://www.fryslanonline.nl




D
o

a
r
p

s
k
r
a
n

te
 D

e
 B

r
ê
g

e
 2

7
 

Beste lezer, graag stel ik me ook, net als de andere leden van het bestuur van 

Plaatselijk Belang, aan u voor. 

Mijn naam is Dirk Jonkman en ik woon samen met Helga Noorman, dochters 

Amke en Bente en zoon Yme aan het voeteneind van het Konvintspaad. We 
hebben daar in 2000 en 2001 ons huis gebouwd en wonen daar op een heel 
mooi plekje met een prachtig uitzicht over de landerijen met en blik op de Ka-

pelle en de monumentale boerderij van de familie Mulder. “In daalders plakje”, 

om het even op z’n fries te zeggen. 

Ik ben, terwijl u dit leest, zo’n beetje aan mijn 51ste levensjaar begonnen. Ik 
ben in 1963 geboren in Nij Smellinge in Drachten. Het was een beestachtige 
dag, die 4e oktober. Veder groeide ik op in wat toen nog Wijnjeterp-Duurswoude 

heette; nu beter bekend als Wijnjewoude. Mijn vader was daar hoofd van de 
openbare lagere school en mijn moeder zwaaide thuis de scepter. Ik heb één 

iets oudere zuster. 

De bossen en Heide van Duurswoude en Bakkeveen waren een waar paradijs 
voor ons en later kwam daar de ruimte van het water bij. Mijn vader leerde ons 

het zeilen en een jaar na de introductie van het windsurfen in Nederland stond 
ik ook te blauwbekken op zo’n ding. Er kwamen veel jaren met veel watersport-

vakanties. In de jongere jaren gingen we vaak met de vouwwagen naar Duits-

land, België en Luxemburg. 

Op mijn 16e ben ik opgeleid tot zeilinstructeur bij 
Zeilschool Oer ’t Hout in Grou. De zeilschool maakte 
deel uit van jeugdherberg Oer ’t Hout, later Stayokay 

Grou. In 1991 kwam ik in dienst bij de jeugdherberg. 
17 Jaar lang heb ik daar alle inns en outs van dat be-

drijf meegemaakt en er geweldige jaren, maar ook 

mindere momenten gehad. 

Eén van de grootste hoogtepunten was wel het ontmoeten van mijn huidige 

steun en toeverlaat Helga. Iemand met een enorme niet aflatende drive om 
voor iedereen het beste er uit te halen. Een doorzetter pur sang. Dat het een 

echte doorzetter is, bleek wel uit het feit, dat ze een maand voor de bevalling 
van Amke nog zand stond te scheppen in de bouwput. Ze moest en zou haar 
deel doen. Samen met onze families en bouwbedrijf Broersma bouwden we ons 

huis in het jaar er na. 

Voor mij brak er een periode aan om in een nieuwe omgeving een bestaan op te 

bouwen. De eerste jaren stonden vooral in het teken van thuis en werk. In 2004 
ben ik naast mijn werk in Grou gestart met de opleiding tot leerkracht basison-
derwijs. Die opleiding heb ik in 2007 afgerond. Er kwam een nieuw hoofdstuk: 

proberen voet aan de grond te krijgen in het onderwijs. 

In de afgelopen 7 jaar ben ik langzaam maar zeker wat actiever geworden in 

het dorp: ik zing graag met de Deelshûssjongers, probeer me nuttig te maken 
in de Stichting Volksvermaak Haskerdijken-Nieuwebrug en sinds 2013 ben ik 
actief in het bestuur van Plaatselijk Belang. Daarin heb ik de rol van secretaris 

op me genomen in de tijd, dat Piet Haarsma, Jeltsje Stoter en ik met z’n drieën 
het bestuur vormden. Op zaterdag ben ik leider van de jongens en meiden van 

D1 van vv Aengwirden en ik ben zelf nog actief voetballer bij GAVC 6 en GAVC 

45+ in Grou. 

EVEN VOORSTELLEN... 
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Vakantie speeldagen 

In de zomervakanties van 1985, 1986 en 1987 organiseerde Stichting Volksvermaak 

Nieuwebrug Haskerdijken speeldagen voor de kinderen. In 1986 was het een piraten-
feest. De onderstaande foto’s geven een beeld van de speeldagen 1986 in het Brêge-
gat.  

DORPSARCHIEF 



 

Leo van Greven 

 Gebroeders 

 Hamstra 

Leeuwarderstraatweg 97a 

8441 PH Heerenveen 

Tel. 06 5196 7934 

 

Handelsonderneming 
en Stalling 
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Huis de Polle 

Een oude foto 1979 en een nieuwe van ons huis aan de Lier 10 beidenge-

nomen vanaf een bevroren Heeresloot. 

Vr. Groet Dirk en Margreet Faber 

DORPSARCHIEF 




