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KOPIJ (“platte” tekst in word aub) EN DIGITALE FOTO’S
VOOR 12 JUNI 2015 INLEVEREN
De volgende Brêge kunt u omstreeks 26 juni 2015 verwachten.
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Redactie

Kijk op www.schoonheidssalon-senses.nl voor meer informatie over behandelingen,
producten en prijzen of bel 06-23122965

Martha Wever Leeuwarderstraatweg 83 Heerenveen

INHOUD

Beste mede dorpsbewoners,

Inhoud

5

Onvoorstelbaar wat een drukke
maanden zijn het geweest tussen februari en nu! Fijn dat u allen weer zoveel “kopy” heeft ingebracht. Natuurlijk wordt er nog wel eens gemaild
door ons redactie lid Betty Pool. Een
herinnering is altijd wel even fijn. Dit
doet de tandarts ook de laatste tijd en
hierdoor vergeet ik mijn afspraak ook
nooit meer! De volgende krant is de
laatste krant voor de “grote” vakantie. U kunt tot en met 12 juni weer
“kopy” inleveren.

S.V.H.N.

7

Laatst stond de politie voor onze
deur. Ik was niet thuis. Onze zoon zei
dat hij voor mij kwam. En ik mij maar
afvragen waarvoor dit nou zou kunnen zijn. Blijkt het dat dit onze wijkagent was: dhr. Lucas Haanstra. Hij
belde afgelopen week of hij een stukje in onze krant mocht schrijven ook
vertelde hij dat hij hiervoor dus bij
ons aan de deur stond. Dus was hiermee dat mysterie ook opgelost! Zijn
stukje en zijn pasfoto staan op bladzijde 29.
Heeft u ook eens iets te melden of
weet u nog een leuk verhaal van
vroeger of kort geleden? Mail het ons!
O n s
e m a i l a d r e s
i s
de.brege@gmail.com het adres van
onze website is www.haskerdijkennieuwebrug.nl hier kunt oude versies
van de dorpskrant nalezen. Indien u
een artikel op de website wil plaatsen,
graag de mail sturen naar website@haskerdijken-nieuwebrug.nl. Voor
foto’s heeft u een wachtwoord nodig;
dit is hn8468.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
De redactie.
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REDACTIE

Sinterklaas: Wie praat er nu over Sinterklaas, terwijl de narcissen bloeien en de
ljippen (hopelijk) ongestoord zitten te
broeden. We zijn het al bijna vergeten en
aan een volgende willen we zeker nog niet
denken.
Toch willen we het noemen, zodat u er
even over na kunt denken: er moet een
nieuwe commissie komen die de intocht
gaat
organiseren.
De afgelopen jaren
hebben René Smit
en Siepie Hoekstra het vol enthousiasme met behulp van
een aantal medewerkers gerealiseerd, maar zij zeggen:
"Nu maar weer eens een paar anderen." Dus we hopen
dat er enkele mensen zijn die dit op willen pakken. Als er
twee of drie personen zijn (meer mag ook), die dit op
zich willen nemen, dan zou dat fijn zijn. Het bestuur staat
de commissie uiteraard met raad en daad terzijde en er
zijn, zeker ook op de dag zelf, altijd wel mensen die willen assisteren. Lijkt het u iets, dan graag even een belletje naar één van de bestuursleden.
Kindercarnaval: Het laatst gehouden kindercarnaval was een
geslaagd gebeuren. Al bij de ingang kon ieder meteen in de
sfeer komen door een kleurige ballonnenboog. Het was weer
een feestelijk evenement en de kinderen (en volwassenen)
hebben zich prima vermaakt in de sfeervol versierde zaal. Een
pluim voor organisatoren en helpers!
Ladies Night: Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft
het groepje enthousiaste dames deze avond georganiseerd en
wederom was het een succes! De opkomst was groot. Er waren veel kraampjes met onder andere kleding, sieraden etc. Ook konden de
aanwezigen genieten van een modeshow, waarbij een aantal plaatselijke dames
zich als een volleerd mannequin over de "catwalk" bewoog. Een geslaagde
avond en voor herhaling vatbaar!
Rommelmarkt: Over enkele weken houden we weer onze jaarlijkse rommelmarkt. Hoewel niet iedereen tegenwoordig nog aan "húshimmeljen" doet, is het
vroege voorjaar wel geschikt om aan de opruimdrift toe te geven en met een
kritische blik zolders, garages, kelders, kasten en planken te inspecteren op
overbodig geworden zaken, waar toch al jaren niets mee gedaan wordt. Een uitgelezen kans om spulletjes kwijt te raken ten bate van activiteiten in onze dorpen. Zoals in de aankondiging te lezen is
kunt u het op de aangegeven tijd buiten zetten en wordt alles op gehaald. Bruikbare zaken die bij ons na de markt overblijven worden na afloop door OMRIN opgehaald en
gaan zo mogelijk naar hun kringloopwinkels.
Heeft u vragen over ophalen of andere zaken betreffende de rommelmarkt, dan even
een bellen met 671358.
Ieder al vast sterkte gewenst bij het opruimen!
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STICHTING VOLKSVERMAAK

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

Beste dorpsgenoten,
Als dagelijks bestuur van het dorpshuis vergaderen wij ongeveer 8 keer per
jaar. Wij behartigen dan de lopende zaken die betrekking hebben op het dorpshuis. Eén keer per jaar ( soms 2 keer) wordt er een vergadering belegd voor het
Algemeen Bestuur. Dit bestuur bestaat uit afgevaardigden van de 13 verenigingen in ons dorp, het beheer en het Dagelijks Bestuur.
Dinsdag 7 april heeft deze vergadering plaatsgevonden. Wij hadden veel agendapunten, constructieve discussies en hebben goede besluiten kunnen nemen.

Gelukkig hebben we voor alle
drie dames vervanging kunnen
vinden. We zijn heel blij dat Jitty
Bijker, Jeltsje Stoter en Pia Tjassing hun tijd en energie willen
steken in ons dorpshuis.
Jitty en Jeltsje zullen met ingang
van het nieuwe seizoen de beheerderstaken op zich nemen en
Pia komt als Algemeen Bestuurslid in het Dagelijks bestuur. We
hopen dat het ook voor hen een
fijne tijd zal worden en we hopen dat we allemaal als dorpsbewoners hun daarbij willen steunen.
André Bakker
Jitty Bijker
Sake Hooisma
Pia Tjassing
Janke v.d. Veen

andre.greet@hetnet.nl
bijker.j@hetnet.nl
sakehooisma@home.nl
mmoisa2605@gmail.com
jankevanderveen@gmail.com
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Tevens hebben we afscheid genomen van Klaske
de Groot en Mathilde Schaap. Zij hebben in de afgelopen jaren veel werk verzet in It Deelshûs. Niet
alleen de normale zaken die bij het beheer horen
(en dat is al héél veel!) maar ook hebben zij, samen met Sake Hooisma en Henk Schaap de kantine opgeknapt, de magazijnen opnieuw ingericht en
de kleedkamers en douches een opknapbeurt gegeven. We hebben hen dan ook in de bloemetjes gezet en ze hebben een VVV
bon gekregen .
Ook van Bonnie Oosterloo hebben we afscheid genomen. Zij heeft ruim 5 jaar
de financiën beheert en ook dat is altijd een hele klus. Het afgelopen jaar heeft
Sake de penningen overgenomen maar Bonnie is nog een jaar in het bestuur
gebleven om Sake en het bestuur te ondersteunen. Ook Bonnie heeft een bloemetje en een VVV bon gekregen.

WÊZ WARBER
Woensdag 4 februari 2015: Helaas had onze spreekster van deze avond
mevr. Francine Bensdorp uit IJlst vanwege ziekte moeten afzeggen. Ze zal nu
op 1 april bij ons komen. Gelukkig konden we deze avond met eigen leden invullen.
Trees v.d. Veen leest als eerste een humoristisch gedicht voor “Hoe weet je dat
je ouder wordt”. Daarna deden we een spel “Ik hou van Holland”. We werden in
4 groepen verdeeld en per groep moesten we zeggen hoeveel antwoorden we
dachten te weten op de gestelde vragen. De vragen werden gesteld door Jellie
Zeinstra en Bea v.d. Vegt. Zoals: Hoeveel goede voornemens voor het nieuwe
jaar, denk je te weten. Wat zit er in de drop pot. Hoeveel namen van straten in
Haskerdijken / Nieuwebrug weet je? We deden allemaal heel goed ons best,
maar de groep van Lucie, Corrie, Corrie en Gerda hebben uiteindelijk gewonnen. Na de pauze deden we nog een paar raad spelletjes .
Woensdag 18 februari 2015: Na wat vragen en mededelingen was
het woord aan Klaske Post, wijkverpleegkundige, bij thuiszorg het
Friese Land. Klaske vertelt ons wat het Friese Land haar cliënten kan
bieden. Zoals persoonlijke verzorging, verpleging, specialistische verpleging, thuis begeleiding, personen alarmering, intensieve thuiszorg,
zorg op afstand, zorgtelefoon, nachtzorg, hulpmiddelen en verpleegartikelen en tot slot zorg aanvragen. Ook zien we op een film hoe ze hun
werk doen. We staan versteld wat de thuiszorg het Friese land haar
cliënten kan bieden, maar we hopen dat we nog een tijdje zonder kunnen.
Woensdag 4 maart 2015: Jaarvergadering

Lucie Otter leest de notulen van de vorige jaarvergadering (5 maart 2014) voor
en daarna het jaarverslag 2014/2015. Penningmeester Antsje v.d. Wal brengt
het financieel verslag uit. Het boekjaar 2014/2015 wordt afgesloten met een
voordelig saldo. Dus we staan er financieel goed voor. Anneke Drost en Zus
Lenos hebben de kas gecontroleerd. Deze werd keurig in orde bevonden. Corrie
Toering wordt gekozen om volgend jaar in de kas commissie te zitten. Antsje
v.d. Wal en Trees v.d. Veen waren periodiek aftredend, maar hebben zich beiden weer herkiesbaar gesteld. Naar schriftelijk stemming worden ze weer herkozen. De contributie en het sparen voor het reisje blijft op € 4,- per keer.
(totaal 14 x € 4,- ). Op vrijdag 6 november 2015 zal er weer een Bazaar gehouden worden.
Het reisje (6 mei a.s.) gaat naar het Gooi,
Utrechtse Heuvelrug en we maken een rondvaart over de Loosdrechtse Plassen. We lunchen
in de Lage Vuursche en in Urk gaan we dineren.
Dit keer reizen we met firma Dalstra.
We zullen bij de invulling van het nieuwe programma proberen rekening te houden dat we
niet te vaak het scherm hoeven te gebruiken.
We kunnen terug zien op een goede jaarvergadering.

Doarpskrante De Brêge 11

Hinke Wieldraaier-v.d. Meer (25 jaar lid), Janke Visser-Tolman (30 jaar lid) en
Elske de Haan-de Jong (35 jaar lid) ontvingen namens de vereniging een zilveren lepeltje als aandenken dat ze zo lang lid zijn bij de vereniging.

WÊZ WARBER
Dinsdag 17 maart 2015:
Sectie Ontspanning, dit is een
overkoepelende vrouwenorganisatie en wij zijn hier als vrouwenvereniging ook lid van, organiseerde een toneel avond in restaurant Tjaarda te Oranjewoud.
Da Costa uit Nijeveen speelde het
toneelstuk “Apart Volk” op.
Zestien leden van onze vereniging zijn hiernaar toe geweest.
Het was een geweldig stuk en er kon veel worden gelachen. De dames die er
naar toe zijn geweest hebben een prachtige avond gehad.
Woensdag 18 maart 2015: Dit
keer maakten we een uitstapje
naar het Nationaal Openbaar Vervoer museum in Ouwsterhaule.
We zijn hier met 28 dames naar
toe geweest. Het museum wordt
door vrijwilligers draaiende gehouden. Ze ontvangen helemaal geen
subsidie.
In het museum bevindt zich een
overzicht van diverse Nederlandse
openbare vervoer maatschappijen.
In de vitrines konden we foto's,
petten, treintjes, stropdassen, uniformen, attributen, documenten, schaalmodellen van bussen, trams en treinen zien.

Woensdag 1 april 2015: Dit keer hadden we een bijzondere gast. Francine
Bensdorp. Zij is geboren in het verkeerde lichaam en één van de transseksuele
vrouwen in Nederland / wereld. Zij vertelde hier heel open over. Ze had de
avond in twee gedeelten verdeeld: 1e Wat ze allemaal heeft meegemaakt om
geboren te zijn in het verkeerde lichaam. Bij het
2e deel mochten we vragen stellen en ging ze dieper op het thema in. Hoe gaan we om met mensen die anders zijn.
Het was haar 98ste keer dat ze
een lezing hierover hield.
We kunnen terugzien op een zeer
boeiende, lange avond.
Namens de Vrouwenvereniging
Wêz Warber, Lucie Otter
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We hebben gezellig rondgekeken en we werden getrakteerd op koffie / thee met
een stukje oranjekoek. Het was een zeer gezellige middag.

WINKEL VAN SINKEL

De winkel van Sinkel
Dames en heren, koeken en peren..
De winkel van Sinkel heeft haar deuren geopend. U bent dan ook meer dan
welkom voor een bakkie, en kopje thee of 1 van onze 3 soorten ranja voor €
0,50. Maar zeker ook voor het lezen, lenen of brengen van een boek, het spelen
van een spelletje of om een praatje te komen maken. Verder hebben wij een
assortiment van "de vergeten boodschap" zoals boter kaas
en eieren en nog veel meer. Het mooie weer staat voor de
deur (en binnenkort ook een terrasje) dan zullen wij ook ijsjes gaan verkopen. En vergeet zeker niet om even op
“ons vraag maar raak bord" te kijken, of om er zelf een
vraag of een idee op te hangen, of om er een af te halen en
iemand anders blij te maken.
Wij zijn geopend op:
Maandag

van 10:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 18:00

Dinsdag

van 10:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 18:00

Woensdag

van 10:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 18:00

Donderdag

van 10:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 18:00

Vrijdag

van 10:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 18:00

DORPSHULP

Elke 1e donderdag van de maand is er 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 7 mei. Daarna
op donderdag 4 juni en 2 juli. De maand augustus
houden we vakantie, dus dan is er geen koffie inloop.
WMO
Meitinker Thea Hoekstra heeft op de vergadering van dorpshulp het één en ander verteld over de wijzingen betreffende de WMO, nu alles via de gemeente
geregeld moet worden.
De gemeente heeft een website www.heerenveenhelpt.nl opgesteld waarop u
veel informatie kunt vinden over zorg, jeugd en werk, of zelf een vraag kunt
stellen. Natuurlijk kunt u ook altijd de dorpshulp benaderen voor een vraag omtrent hulp, vervoer of klusjes.
Groeten van commissie dorpshulp: Marinus Boersma, Libbe Zandberg, Hans Aupers, Anita Lenos, Gerda Hopman, Marjan Haarsma

Doarpskrante De Brêge 15

Koffie inloop

DORPSFEEST 2015
Nieuws van het Dorpsfeest van Haskerdijken Nieuwebrug op 18,19 en 20 sept.
Zoals al eerder te lezen was in de dorpskrant is de organisatie volop bezig , er
zijn alweer verschillende dingen bedacht.
Graag wil ik jullie attentie voor het volgende er is een leuke actie bedacht waarbij we geld kunnen verdienen voor het dorpsfeest, maar ook een leuke prijs
mee te winnen is.
En dat is “ko skiete”oftewel koepoepen of hoe je
het ook maar wil noemen.
Het idee is een stuk land verdelen in vakjes op papier, deze vakjes kun je kopen voor 2 euro per
stuk, dan, en als de koe die erop los wordt gelaten
poept, en dat is net het stukje wat jij hebt gekocht
dan win je de helft van het bedrag wat er is ingelegd, bv er is voor 500 euro verkocht dan win je
250 euro, en de andere helft gebruiken we om het
dorpsfeest te financieren.
Nu zijn er weer genoeg dorpsgenoten met een rijke fantasie maar ik verzeker
jullie er gaat een koe poepen en niks anders.
Het bord met de vakjes hangt in het dorpshuis bij de toiletten , bij de komende
activiteiten bv rommelmarkt, is er vast wel iemand in het dorpshuis die jullie wil
helpen bij het kopen van een sticker, dus dorpsgenoten waag een gokje en
koop een sticker en een stukje land,
wie weet wat het opsmijt.

We zijn dus volop bezig, en in de volgende dorpskrant volgt er weer meer
nieuws we hopen dat jullie er allemaal weer zin in hebben en we weer
met elkaar een leuk feest kunnen beleven.
Even ter herinnering:
Voor 2 euro heb je al een kans op
een dikke prijs bij het “ko skiete”
Juni komen we met de lijst
Aug/ sept komen we met de loten en
het boekje waarin het programma
staat.

Doarpskrante De Brêge 17

Verder zijn we volop bezig met het
bedenken van spellen en bezigheden,
ook is er al bedacht dat we de zondagmiddag een matinee draaien oa
met live muziek en leuke prijsjes, er
kan die middag gedanst worden en
een gezellig samenzijn.

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

PLAATSELIJK BELANG
Algemene Ledenvergadering
Een korte bijdrage aan de dorpskrant deze keer. Nog maar kortgeleden (op
donderdag 16 april) heeft u zich bij de jaarvergadering van Plaatselijk Belang
kunnen laten bijpraten over allerlei zaken aangaande onze dorpen. Ook heeft u
mee kunnen praten en discussiëren en hopelijk heeft u dat ook gedaan.
Vandaar dat u in dit nummer van De Brêge wat minder uitgebreid een verhaal
krijgt te lezen. In het volgende nummer van de dorpskrant zullen we u weer
meer informatie geven. Dat zal een beknopte terugblik zijn op de jaarvergadering en andere actuele zaken.
Het bestuur van Plaatselijk Belang.

ZUMBA

Dames (en heren) van Haskerdijken,

Ik ben zelf een paar jaar aan het ZUMBA dansen. Ik
vind dit echt te gek!
Ik heb een ZUMBA lerares bereid gevonden om hier een
ZUMBA-les te laten geven. Lijkt het jou ook leuk om dit
wekelijks te gaan doen?
Er is ruimte vrij in het dorpshuis op een dinsdagavond
of op een woensdag avond.
Op 13 mei is er een proefles gepland van 19:00 uur tot 19:45 uur.
Uiteraard worden er kosten gemaakt voor het inhuren van de lerares en het huren van de zaal. De kosten per les zijn 40 Euro. De lerares is in principe op
dinsdag avond beschikbaar van 20:00 uur tot 20:45 uur en op woensdag van
18:45 tot 19:30/19:00 tot 19:45 en 21:15 uur tot 22:00 uur.

Neem even contact met me op telefoon: 671418 of mail me op j.aarsenwiersma@wxs.nl
Op Pinksterzondag, 24 mei, is er 's
avonds weer een oecumenische Pinksterviering in De Kapelle. Het is de 45ste Pinksterviering. De dienst begint om
half 8. Een groep enthousiaste inwoners vormt een gelegenheidskoor 'de Kapellesjongers' onder leiding van Gerben v/d Veen, Jurjen de Jong bespeelt het orgel en Frits Harmann uit Heerenveen zal in deze viering voorgaan.

PINKSTERVIERING

Het thema is: veelkleurig verbonden.
Na de viering is er traditiegetrouw weer koffie en thee en gelegenheid om elkaar
te ontmoeten.
U/Jij bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Tot ziens op 24 mei!

De oecumenische werkgroep, Marije v.d. Meulen, Hermien Vlieg, Marinus Boersma, Ruurd Huizinga, Greet Bakker en Marjan Haarsma
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Ik hoor graag van jou of jij ook belangstelling hebt voor ZUMBA!

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

JEUGDTONEEL?
Greet en Siepie zijn geregeld aan het lopen en bedenken
dan de wildste plannen, bv jeugdtoneel.
Het zou ons leuk lijken als er een ploeg jeugd zou zijn
die met elkaar een stuk zouden willen opvoeren maar de
naam zegt het al JEUGDTONEEL de vraag is nu: “is er
jeugd die dit wil?”, dus laten we daar dan eerst maar
eens mee beginnen
WIE WIL of WIE DURFT!
Gooi een briefje door de deur bij Greet of Siepie of bel
ons. Siepie’s nummer is 671501
JEUGDTONEEL:WIEDURFTWIEWIL

ROMMELMARKT
Op Zaterdag 9 Mei wordt er in Haskerdijken/Nieuwebrug weer
de jaarlijkse Rommelmarkt gehouden.
Plaats: “It Deelshûs”
Tijd vanaf: 10.00 uur tot 13.00 uur.
De ophaal datum en tijd van Uw nog bruikbare spulletjes die U wel kwijt wil halen wij
graag bij U op.

Ophaaldag: Vrijdag 8 Mei
TIJD vanaf: 13.30 uur.
Zet Uw Goederen bij de weg
De bewoners van Haskerdijken Noord kunnen bellen
Ophalen in overleg is ook mogelijk bel dan :
Annie Noorman: Tel: 0513-671229
Janke Visser : Tel: 0513-671382
Dorpshuis: Tel: 0513-671279
WAT NEMEN WE OOK NIET MEE :
Koelkasten, Vriezers, Grote Meubels,Matrassen
Grote Beeldschermen/Monitors
’s Avonds Dobbelrit op de fiets vanaf 18.30 uur.
Vanaf 21.00 uur Prijs uitreiking en verloting Rommelmarkt.
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LET OP WE ZIJN GEEN OPHAAL DIENST
VAN GROFVUIL.

ZOMERSPELWEEK HEERENVEEN

Zomerspelweek 2015 kom jij ook?
Zomerspelweek is de leukste week in de zomervakantie, waar alle kinderen van
groep 3 t/m 8 een spetterende week kunnen beleven! Tijdens deze week gaan
we onder andere, hutten bouwen, speurtochten lopen, spelletjes spelen en is er
zelfs voor de oudere kinderen een spooktocht, waarna ze mogen blijven slapen!
Ieder jaar staat een ander thema centraal, 2015 is het thema op de camping;
“Wat binn’ wy moai fuort, no!”. Dit jaar word scouting hiem omgetoverd tot een
leuke, spetterende en waanzinnige camping!! Maar er dreigt onrust in de bossen
van Oranjewoud!? Zou dit het laatste jaar zijn voor deze camping!? Of komt dit
allemaal tot een goed einde?! Ben jij benieuwd wat hier speelt? Kom dan van 3
t/m 7 Augustus naar de bossen van Oranjewoud (van Biedemalaan 7 te Heerenveen)! En zie hoe dit afloopt!
Heb jij al zin in de zomerspelweek? Dan bij jij van harte welkom! Laat je ouders
je dan opgeven via onze website; www.zomerspelweek.nl of in de week zelf.

LADIES NIGHT

Vorig jaar stonden er wat vreemde vrouwen achter de bar;
herkent u ze nog? En dit jaar deden ook twee dames uit
ons dorp mee. We weten dat Juf Jannie vele kwaliteiten bezit, maar dat ze dit ook kan! TOP! Ook Astrid Welles van
het Deelspaed deed mee. Met de make-up en het mooie
kapsel waren ze niet te onderscheiden van de andere mannequins! Wat een uitstraling en een reclame voor de geshowde kleding.
Volgend jaar zal er vast weer een Ladies Night georganiseerd worden!
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Zaterdag 11 april om 19.00 uur was er na
het grote succes van vorig jaar wederom een Ladiesnight
in het dorpshuis Haskerdijken/Nieuwebrug!

YN EN OM DE KAPELLE
“Ziet gij dat eenzaam kerkje
in de groene weiden staan?
Het schijnt er stil te droomen
Van tijden lang vergaan.”

In ons vorige stukje vertelde ik al dat de Kapelle is aangemeld voor Tsjerkepaad
2015. Tussen 4 juli en 12 september is de Kapelle dan elke zaterdagmiddag
open. In deze periode zal er een tentoonstelling te zien zijn van de jonge kunstenaar Aebele Trijsberg (www.aebele.com) uit Heerenveen. Ook zal de Kapelle
worden opgenomen in een fietsroute die leidt langs de Rotondekerk, Apostolische genootschap, Trinitas, Vermaning, RK kerk en Skoatertsjerke. Waarschijnlijk gaat de route ook nog langs de RK begraafplaats waar een plaquette van de
Zalige Dodo is te vinden. Een routebeschrijving is dan in alle deelnemende kerken te verkrijgen evenals de Tsjerkepaadgids. U begrijpt, een hele organisatie
en wat zou het mooi zijn wanneer er zich nog wat vrijwilligers aanmelden die
een zaterdagmiddag beschikbaar zijn om gasten te ontvangen. U hoeft niet aangesloten te zijn bij een kerk, een warm hart voor de Kapelle en zijn bijzondere
geschiedenis is voldoende. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Janke v.d. Veen.
Op 28 febr. was er de afscheidsdienst van mw. H. v.d. Hoek-Kort.
Op 21 maart hebben we zo’n 100 enthousiaste gasten mogen verwelkomen via
een excursie georganiseerd door de St. Alde Fryske Tsjerken. Er was een korte
lezing over de Kapelle en Gerben vertelde wat over het harmonium en bracht
ook enkele stukken ten gehore.
Inmiddels beschikt de Kapelle ook over een digitale piano die mede dankzij een
gift van de PKN gemeente Heerenveen kon worden aangeschaft. Daar zijn we
heel blij mee.
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Zo ziet de aanhef van onze nieuwe folder eruit. Hierin wordt een stukje geschiedenis beschreven en natuurlijk nuttige informatie zoals bijv. over Vrienden van
de Kapelle. Want het is mogelijk om, voor minimaal €5,- meer mag natuurlijk
ook, vriend te worden van de Kapelle. Als u zich bij mij opgeeft met uw emailadres, ontvangt u zo nu en dan een nieuwsbrief. Al zal veel van de informatie ook terug te vinden zijn in deze stukjes.
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YN EN OM DE KAPELLE
24 Mei om 19.30 uur is er de Pinksterdienst m.m.v. het gelegenheidskoor “de
Kapellesjongers”.
Hiervoor kunt u zich ook nog opgeven bij Marjan Haarsma, tel. 671211
Aan het einde van het leven neemt Gods Geest de laatste adem in haar grote
waaien op. Onze geest wordt weer verenigd met God die haar gegeven heeft.
En wat er blijft wordt in lucht en aarde opgenomen voor leven dat opnieuw
ontstaat. Niets gaat verloren.
Koortekst uit “Aanwezig”, pinksteroratorium van Marijke de Bruijne.
31 Mei is er om 11 uur een koffieconcert door het vrouwenkoor van Collegium
Vocale Fryslân o.l.v. Gerben v.d. Veen Gratis entree met een collecte bij de
uitgang.
Een hartelijke groet, namens de pc, Suzanne Donker
Inlichtingen/aanmelding Tsjerkepaad: jankevanderveen@gmail.com tel 0513671401; Inlichtingen Vrienden van: suzannedonker@home.nl
U kunt uw bijdrage storten op rek.nr. NL23RABO0149134037 t.n..plaatstelijke
commissie Kapelle Haskerdijken o.v.v. Vrienden van

EUROPA KINDERHULP

6 maart 2015;
Word vakantiegezin en maak
een verschil voor een kansarm kind

Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind
bij hen thuis willen laten logeren. Vakantieouder zijn draait om rust en regelmaat, om liefde en aandacht voor kinderen die vaak opgroeien in troosteloze
en moeilijke omstandigheden. Een vakantie in Friesland geeft letterlijk en figuurlijk ruimte om weer even kind te zijn. Meld je aan en maak een verschil in
het leven van een kind.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 4 juli – 24 juli en 18 juli – 6 augustus
Duitse kinderen: 13 juli – 31 juli, 24 juli – 10 augustus, 3 – 21 augustus
Belgische kinderen: 13 juli – 31 juli
Nederlandse kinderen: 20 juli – 7 augustus
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt contact opnemen
met Joke de Vries, 058-2573612. Voor vragen over dit bericht kunt u contact
opnemen met Liesbeth van Keimpema, PR Europa Kinderhulp, regio Friesland,
06-53840557 of liesbeth.vankeimpema@europakinderhulp.nl.
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In 2014 heeft de regio Friesland van Europa Kinderhulp ruim 150 kansarme kinderen de vakantie van
hun leven kunnen bieden. Dankzij vakantiegezinnen
die hun huis en hart open stelden voor kinderen die
het echt nodig hebben.

BEPPESOK
Studenten onderneming Beppesok
Wij zijn zeven leerlingen van het ‘Nordwin college’ samen zijn wij bezig met het opzetten van
een mini onderneming. Onze onderneming heet
‘Beppesok’.
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Ons idee is om met (eenzame) ouderen te gaan
breien. Met de winst die we maken door het
verkopen van de gebreide producten, willen we
het ouderenfonds steunen.
En daarom zijn wij op zoek nááár. . . . .
wol
Heeft u nog een restje wol wat u niet gebruikt
(nieuw mag natuurlijk ook). Gooi het dan niet
weg maar steun ons ermee. Op deze manier
kunnen wij het ouderenfonds ondersteunen.

Wol kunt u inleveren op het volgende adres:
Nienke Vlieg
Leeuwarderstraatweg 170
8441 PH Heerenveen
Voor vragen en of opmerkingen kunt u ons bereiken via:
E-mail: beppesok@outlook.com
Tel: 0619421053 Facebook: Beppesok
Vindt u het leuk om voor ons te breien, neem dan contact met ons op.

UW WIJKAGENT
Van de buurtagent:

Sinds begin vorig jaar ben ik uw buurtagent. Met sommige heb ik al contact gehad,
met anderen nog niet. In verband met de reorganisatie binnen de politie en de sluiting van bureau Grou, heb ik als wijkagent begin vorig jaar, de overstap naar de
gemeente Heerenveen gemaakt.
Ik ben wijkagent van de dorpen ten noorden van Heerenveen
(Akkrum, Nes, Aldeboarn, Nieuwebrug en Haskerdijken) en de dorpen aan de oostkant van Heerenveen.( De Streek)
Ik heb inmiddels een aantal bestuursvergaderingen van de plaatselijke belangen bezocht.
U kunt mij bereiken via 0900-8844 (noordelijk politie service centrum) of lucas.haanstra@politie.nl
Het is mijn bedoeling om zo nu en dan een artikel te publiceren in de plaatselijke
buurtkrant, te beginnen met 1 van de belangrijkste nl:

1-1-2 daar pak je ook daders mee!
Het (Europees) alarmnummer is 1-1-2. U kunt dit nummer bellen als zich
een situatie voordoet waar politie, brandweer of ambulance snel bij moeten zijn. Daarbij moet u niet alleen aan levensbedreigende situatie denken,
maar ook als u een misdrijf op heterdaad ziet gebeuren en de dader nog in
de buurt zou kunnen zijn. ( vernielingen-fietsendiefstal- verdachte personen)

Hoe werkt dit:
Als u het alarmnummer belt, krijgt u de centrale meldkamer van de politie Fryslân
aan de lijn. Vandaar wordt de daadwerkelijke hulpverlening in gang gezet. Belt u 11-2 via uw mobiele telefoon, dan krijgt u de centrale in Driebergen aan de lijn. Die
zal u vragen welke hulpdienst u nodig heeft en vanuit welke plaats u belt. De centralist verbindt u dan rechtstreeks door met de meldkamer van bijvoorbeeld de politie Fryslân. Die kan direct politiemensen sturen. Belt u met een vast telefoonnummer dan wordt u direct doorgeschakeld naar de meldkamer in Drachten.

Kijk voor meer informatie op www.112heterdaad.nl
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Door snel ingrijpen, in samenwerking tussen burger en politie, kan de dader misschien nog opgepakt worden. Er zijn al buurten in onze gemeente
die bezig zijn een ‘App’ groep op te richten, om elkaar bij verdachte situatie te informeren en op de hoogte te houden. Vergeet dan ook vooral niet
om de politie te bellen. Ervaring leert, dat de burgers veel te bang zijn om
112 te bellen. Neemt u van mij aan: Wij komen liever 10x voor niets dan
dat we 1x niet worden ingelicht.

AFS WERELDGEZIN
Word wereldgezin met een AFS bonuszoon of dochter!
Maria uit Brazilië, Maxi uit Chili, Chiara uit Italië en Nina
uit de VS zijn 4 enthousiaste scholieren die net te horen
hebben gekregen dat zij het komend schooljaar met
AFS – een non-profit uitwisselingsorganisatie met 100
jaar ervaring – naar Nederland mogen komen. Nieuws
dat hen heel blij maakt en ze zijn dan ook enthousiast
begonnen aan de voorbereidingen voor hun jaar in Nederland. Ze leren alvast wat Nederlands, worden voorbereid op een jaar in een heel nieuwe wereld, en ze
proberen vooraf veel te leren over hun gastland.
Waar ze vooral benieuwd naar zijn, is in welke gastfamilie zij een schooljaar lang welkom zullen zijn. De vrijwilligers van AFS Fryslân hopen dat er weer veel gastvrije gezinnen zijn die het avontuur aan durven en een plek in huis en hart willen bieden aan deze AFS-ers. Ben jij het gezin waar Maria de vanillevla
mag ontdekken, Chiara aardappels leert waarderen of waar Nina lekker
mee kletst over haar Nederlandse avonturen? Heb je een plekje aan
de keukentafel, op de bank en vooral in je hart voor een avontuurlijke
tiener die het aandurft de wereld te ontmoeten? Aarzel dan niet om
contact op te nemen met de vrijwilligers van AFS voor meer informatie.

Tijdens hun uitwisseling in Nederland gaan deze AFS-ers gewoon naar de middelbare
school, zoeken ze een Nederlandse (sport)club om bij te horen en maken ze onderdeel uit van hun gastgezin. Dat betekent dat ze natuurlijk ook de hond uitlaten of de
afwas doen. AFS zorgt daarbij voor de praktische zaken als verzekering, schoolkosten, ondersteuning en visum en de AFS-ers hebben zelf natuurlijk zakgeld voor hun
persoonlijke uitgaven.
Wie wordt het gastgezin van één van onze AFS-ers? Neem voor meer informatie contact op met, regio vrijwilliger AFS Fryslân (0512-841750 / afsfryslan@hotmail.com)
of kijk op www.afs.nl .
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Een vreemde opnemen in je gezin is natuurlijk een grote stap en de vrijwilligers van
AFS staan dan ook klaar om daarbij te helpen. Ervaring leert dat na een jaar samen
de AFS-er geen vreemde meer is maar simpelweg een gezinslid waarmee je veel hebt
meegemaakt. Een jaar met een uitwisselingsscholier laat je kijken naar je eigen gezin
en cultuur, kennismaken met een heel andere cultuur en geeft banden voor het leven.

TONEEL
29 maart uitvoering van de toneelvereniging:

Oooh wat was het weer spannend!

De zaal zat stampvol; zoveel mensen hadden we nooit verwacht!
Wij zaten allemaal achter de coulissen en konden niet meegenieten van ons toneelspel. We hoorden de mensen in de zaal veel lachen dus dat was een goed
teken!
We hebben weer een gezellige tijd gehad; voor al vóór de tijd. De tijd, vlak voor
het optreden was een gespannen periode, maar we hebben ons er weer door
heen geslagen!
Graag willen we iedereen bedanken voor het komen en het ondersteunen
in welke vorm dan ook!
Een speciaal dankjewel voor Elfriede : de make-up / schmink / pruiken : ‘t zag
er weer fantastisch uit!
Ook hadden we dit jaar sponsors:
Slager Spijkerman te Akkrum en HRS te Heerenveen.
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De generale repetitie was een ramp : hoe komt dit nou wanneer we het in “het
echt” moeten doen?

Gebroeders
Hamstra
Leeuwarderstraatweg 97a
8441 PH Heerenveen

Tel. 06 5196 7934

Leo van Greven

Handelsonderneming
en Stalling
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