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De volgende Brêge kunt u omstreeks midden februari 2016 verwachten.
Redactie-adres

: Jellie Aarsen, Rijksstraatweg 10, Haskerdijken.
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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 medebewoners,

Inhoud

De Kerstdagen staan weer voor de deur. On-

Plaatselijk Belang

gelofelijk dat het al december is en dat het
nog zulk mooi weer is. Het ziet er niet naar
uit dat het een witte Kerst wordt en dat er
dit jaar nog geschaatst kan worden. In de
afgelopen maanden is er weer veel gebeurd.
Vele leuke activiteiten zijn er georganiseerd
en er zijn heel veel foto’s gemaakt. Hendrik
Aarsen heeft een nieuwe camera en maakt
de laatste tijd graag foto’s! Sinterklaas en
iedereen er om heen is allemaal gefotografeerd. Ook van de botenmarkt en de Bingo
zijn foto’s. De foto’s staan op onze website
www.haskerdijken-nieuwebrug.com of staan
op de speciale sinterklaasfacebookpagina:
https://www.facebook.com/
sinthaskerdijkennieuwebrug/. Niet iedereen
zit op facebook, maar het is toch wel leuk
om zo weer wat herinneringen terug te halen. Zo hadden wij tijdens het vieren van
Sinterklaas een oud video filmpje gekeken
van 2003. Hier hebben wij graag weer naar
gekeken. En zo komen alle goede herinneringen weer boven! De video filmpjes moeten
overgezet worden op DVD want tegenwoordig heeft (bijna) niemand meer een video!
Ook de website heeft dagelijks zo’n 80 “hits”
en op facebook zijn er 85 vrienden te vinden…. Jeetje, de tijd staat niet stil. Er staan
ook al weer nieuwe activiteiten op het programma: Oud- en Nieuwborrel en Carnaval…. U vindt het hier allemaal in onze krant.

De tijd stond stil toen we hoorden
dan Zerli, de vrouw van Wilfried, de
moeder van Wyke/Thom en Willem
en de vroegere juf van vele kinderen
in ons dorp plotseling is overleden
op 7 november. Woorden schieten te
kort. We wensen de familie Grob
veel sterkte toe voor nu en later….
De redactie.

5
7-8

It Deelshûs

9

Dorpshulp

9

Carbid Schieten

11

Burenhulp

11

Vogelwacht

13

Krystnacht

15

Rouom de Kapelle

17-19

Foto

21

Tonielferieniging

23

Kensoor

23

Zerli

23

Sim

25

De wijkagent

26

Carnaval

27

Bingo

27

Wêz Warber
DE High tea / muntthee

29-30
32

Doarpskrante De Brêge 5

REDACTIE

PLAATSELIJK BELANG
Een beknopt overzicht van activiteiten van de laatste tijd.
Fietspad
Het is u vast niet ontgaan, dat er een oversteekplaats voor fietsers is aangelegd bij
het begin van Nieuwebrug. In eerste instantie was de doorgang iets aan de smalle
kant, maar ook dat is inmiddels verbreed. Het zal nog verder worden afgemaakt met
bebording en hekken.
Bomen
Zowel langs de Rijksstraatweg als in het Konvintspaad
zijn oude bomen vervangen door nieuwe. Ook is er bestratingswerk in het Konvintspaad verricht. De perkjes
met struiken aan de oostzijde zijn verwijderd en de
parkeerstrook is doorgetrokken. In het voorjaar zullen
er nog struiken worden geplant in de perken aan de
westkant.
Pannakooi
In de afgelopen weken hebben voetballiefhebbers onder de jongeren zich kunnen uitleven in een pannakooi op het schoolplein. Deze kooi
wordt door de gemeente roulerend beschikbaar gesteld
in verschillende dorpen. Er is volop gebruik van gemaakt. Rond week 51 wordt de pannakooi weer verwijderd. Mogelijk wordt hij in het komende voorjaar nog
een keer geplaatst voor er periode van ca. 5 à 6 weken.
AED

De AED’s zijn/worden eveneens aangemeld bij ‘hartslagnu.nl’. Deze organisatie kan
een alert uitsturen naar aangesloten hulpverleners, die een AED kunnen bedienen.
Volgens postcode of GPS kan dan een alert worden gestuurd naar hulpverleners die
zich in de buurt van een melding bevinden. Aanmelden kan op www.hartslagnu.nl .
Vervolgens kun je een app downloaden voor de smartphone. Op de site zullen we
eveneens een link plaatsen voor meer informatie betreffende de AED .
Voor het bedienen van een AED zal er nog een bijeenkomst/cursus worden georganiseerd. Op dit moment is er echter slechts één persoon die dat duidelijk heeft aangegeven. Ook is het aantal personen dat een AED kan bedienen en zich heeft gemeld
nog relatief klein. We wachten dus op meer aanmeldingen. Bij deze de oproep.
Oud papier
In overleg met It Fiifde Sté is gekozen om de opbrengst van het oude papier in onze
dorpen te houden. School vindt, dat de opbrengst ten goede dient te komen aan de
kinderen in het dorp. Die verdienen dat, zeker nu er op een andere manier voor de
jeugd invulling moet worden gegeven aan hun leefplezier in de dorpen als straks de
school verdwijnt. Het enige waar we voor moeten zorgen is dat er iedere keer iemand
meegaat met de kraakwagen. Een oproep dus aan ouders van de kinderen in de dorpen om eens mee te gaan.
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Jawel. Het gaat maar door: Er is een onderhoudscontract afgesloten voor de huidige
AED. Verder is er een offerte aangevraagd voor nog 2 apparaten, inclusief onderhoud.
Middels een aanvraag bij Stichting Westermeer hopen we op die manier alle dorpsgenoten in onze langgerekte dorpen goed van dienst te kunnen zijn mocht de nood eens
aan de man/vrouw komen.

PLAATSELIJK BELANG
De coördinatie van het ophalen ligt bij SVHN. De opbrengsten komen ook bij SVHN.
Zij zullen er voor zorgen, dat de opbrengsten goed worden beheerd en ten goede komen aan de kinderen en jongeren in Haskerdijken-Nieuwebrug.
Wil je je opgeven om eens mee te rijden dan kan dat bij SVHN. Laat het dan weten
aan Theo Drost, Nico Zwart, Berend Lenos, Jose van Randen of Dirk Jonkman. Een
mailtje naar plaatselijk belang kan ook. Wij geven dat dan door aan SVHN: plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl
Omrin
Herman Laverman is enige jaren contactpersoon geweest voor het omwonendenoverleg bij Omrin en had zitting in de begeleidingscommissie. Dit is nu overgedragen aan
Siepie Hoekstra. We bedanken Herman voor zijn betrokkenheid en inzet bij dit overleg. 10 December jl. is Herman voor het laatst bij deze vergadering geweest samen
met een aantal leden van PB. Een rondleiding bij Omrin maakte dit bezoek compleet.
Het moet gezegd: het was zeer de moeite waard om eens te zien hoe ons afval bij
Omrin wordt verwerkt.
Jongerenwerk
Sinds kort is er contact met Bente van der Wal van Stichting Caleidoscoop. Zij is jongerenwerker. Samen met PB,
het dorpshuisbestuur en met name jongeren uit H-N gaat zijn proberen invulling te
geven aan vrije tijd van de jeugd. We zijn bezig om een enigszins vast onderkomen
te realiseren, waar jongeren terecht kunnen. Het is nog te vroeg om concrete plannen
hier te presenteren. Zodra er meer te melden is, doen we dat via De Brêge of de
website.
Bestuurszaken
In de laatste bestuursvergadering gaf Jellie Silvius te kennen, dat ze het bestuur gaat
verlaten. Andere activiteiten bieden haar niet meer de ruimte om haar taak in het bestuur te blijven doen. We vinden dat erg jammer. Graag zien we dat haar plaats in
het bestuur weer zal worden ingenomen. Jellie had als bestuurslid de taak op zich genomen om de vergaderingen te notuleren. Verder was ze erg betrokken bij Doarpswurk en ging ze naar verschillende informatiebijeenkomsten. Jellie blijft in het bestuur tot aan de ALV in april 2016.
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Tot slot
We kunnen als PB-bestuur spreken van een erg productief jaar. Er is veel besproken,
maar ook veel gedaan. En we zijn er nog lang niet. Met Heerenveen hebben we erg
goede contacten en komen verschillende zaken goed van de grond. Met een bestuur,
bestaande uit 7 personen, kunnen we bij veel dingen onze gezichten laten zien en dat
is goed.
We hopen dan ook als bestuur, dat die dingen niet onopgemerkt aan onze dorpsgenoten voorbijgaan. Dat die dorpsgenoten dat vervolgens ook zullen waarderen met hun
lidmaatschap van Plaatselijk Belang voor een klein bedrag per jaar. En dat we die
dorpsgenoten ook terugzien tijdens de jaarlijkse ledenvergadering om mee te luisteren, denken en praten over wat we met onze dorpen willen. De laatste jaren zagen
we ongeveer 10 tot 15 % van die dorpsgenoten bij de ALV’s. Dat is een schrale vertegenwoordiging.
Met de oproep: Samen de schouders er onder wenst het bestuur van Plaatselijk Belang iedereen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.

IT DEELSHÛS

Beste dorpsgenoten,
Sint is alweer vertrokken en kerst staat voor de deur. De tijd gaat snel. Het afgelopen
jaar zijn er weer veel activiteiten georganiseerd in en om ons dorpshuis. Het ene evenement met meer succes dan het andere maar zoals het spreekwoord zegt: “niet geschoten is altijd mis”. Het is echter een feit dat het dorpshuis op een goede manier
de functie vervuld waar het voor bedoeld is.
De vrijwilligersavond van 7 oktober was ook dit jaar weer goed bezocht. Er was een
leuke presentatie met een gezellige bierproeverij; niet te geloven hoeveel verschillende biersoorten er zijn en hoe verschillend ze proeven.
We sluiten 2015 af met een tevreden gevoel en hopen op een goed 2016. Het is best
veel vergaderen, nadenken en organiseren om te zorgen dat de zaken goed verlopen
en dat we de financiën op orde houden, maar we weten dat we het voor een goede
zaak doen: een centrum functie vervullen voor ons dorp.
Om dit te bekrachtigen willen we elkaar weer een goed en gezegend 2016 wensen. We doen dit onder het genot van een
nieuwjaarsborrel.
We hebben dit gepland op zondag 10 januari 2016 van
15.00u-20.00u. dit tegelijkertijd met de zondagmiddag waarop vele dorpsgenoten al bij elkaar komen om een kaartje te
leggen, een spel te spelen, te darten of biljarten of om zomaar
een praatje te maken.
We hopen op een grote opkomst! De eerste borrel en de borrelhapjes zijn voor rekening van Stichting “It Deelshûs”
We wensen u allen fijne feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 2016

DORPSHULP

Ook deze winter is er elke 1e donderdag van de
maand koffie inloop in het dorpshuis. Vanaf half 3 tot ongeveer 4 uur bent u van
harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten,
met elkaar in gesprek te gaan of om het laatste
nieuws uit te wisselen.
Ook is er de mogelijkheid om een spelletje te doen,
een kaartje te leggen of te biljarten!
De eerstvolgende koffiemiddag is donderdag 7 januari. Daarna op 4 februari en 3 maart.
Groeten van de dorpshulp: Marinus Boersma, Hermien Vlieg, Hans Aupers, Anita Lenos, Gerda Hopman, Marjan Haarsma
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André, Sake, Pia, Jitty, Jeltsje en Janke

CARBID SCHIETEN
Carbid schieten 2015
Donderdag 31 dec is het al weer zover, we schieten het oude
jaar met carbid weg en verwelkomen het nieuwe jaar 2016.
Het jaar is weer voorbij gevlogen en er is weer veel gebeurd,
mooie dingen maar ook situaties waar we niet voor kiezen.
Maar laten we het er eens over hebben onder het genot van
een borreltje, frisje en een hapje.
Dus wil we jullie graag allemaal uitnodigen bij het tunneltje op
donderdag 31 december, we starten ongeveer 11 uur.

In de winkel van Sinkel hangt het 'vraag maar raak' bord.
Hiermee worden mensen met elkaar in contact gebracht.

BURENHULP

Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld boodschappen
doen, of wilt u graag af en toe een bezoekje,
maar bent u niet in de gelegenheid om naar de
winkel te komen, dan kunt u met uw vraag ook
terecht bij dorpshulp. Wij hopen dan met u naar
een oplossing te kunnen zoeken.
Hiervoor zijn wij dan ook op zoek naar mensen die
af en toe een boodschap voor iemand willen doen,
met iemand een ritje met de auto maken of een
bezoekje willen brengen. Of hebt u andere kwaliteiten?
U of jij kunt zich opgeven bij Marjan Haarsma, tel.
671211
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Graag zien we jullie dan allemaal, we kunnen iedereen weer van alles aanbieden omdat er vorig jaar veel gesponsord is in onze bus, dit is geheel vrijwillig maar hier kunnen we elk jaar weer mooi van genieten met z’n allen, dus tot 31 dec bij het carbid
schieten.
Het carbidteam Haskerdijken Nieuwebrug
We hebben er weer zin in.

VOGELWACHT
Het was een plezierig jaar voor de vogelwacht! De weidevogels nemen weer toe en
ook in Haskerdijken zijn er weer plaatsen waar de weidevogel dit jaar opnieuw een
nest had. De inzet van de vrijwilligers en medewerking van de boeren is hierbij onmisbaar. Namens kievit, grutto en scholekster …Dank je wel! De grootste bedreiging
komt denken wij toch van de buizerd en de steenmarters. Lastig ….Wij zijn voor alle
vogels dus dilemma en de steenmarter is beschermd en mag niet aangepakt worden.
Gelukkig zijn e daar op hoger niveau mee bezig en probeert het hoofdbestuur een
wetswijziging erdoor te krijgen.
Een ander moeilijk punt is toch het eieren
zoeken in het voorjaar. Want nu de aantallen
stijgen willen de echte fanatiekelingen meteen weer los. Terwijl volgens mij juist hier het
bewijs ligt. Jaar geen eieren geraapt en hup
de stand gaat omhoog. Heerlijk om in de natuur te lopen….een sport om een nest te vinden maar met de moderne technieken kan je
bv. ook gewoon een foto maken en het nest
lekker intact laten. Maar niet iedereen deelt
mijn mening. Echt een kwetsbaar punt.
Onlangs hebben de meeste leden een contributie verzoek gekregen. Voor een klein bedrag van € 5,00 per jaar steunt u ons al. Nog geen lid ? Meld u aub aan want dan
kunnen we nog meer wensen realiseren. En wie wil nou niet een leefbare omgeving
met vrolijke fluitertjes.
Ook volgend jaar willen we weer aanwezig zijn op de jeugdvogeldag. Wat een leuke
ochtend was het maar een grotere deelname zou ook fijn zijn. We zijn nog even aan
het zoeken hoe we iedereen kunnen bereiken. Nu het contact wegvalt omdat de
school dicht gaat moeten we kijken naar ander mogelijkheden om de jeugd toch bij
de vogels en de natuur betrokken te laten zijn.

Wilt u ook weten wat we allemaal gedaan hebben en wat de plannen zijn? Kom allemaal naar onze jaarvergadering op 22 januari in het dorpshuis. Voor het tweede gedeelte van de avond hebben we in plaats van een film een grote vogel liefhebber
kunnen strikken. Deze man kan heel bevlogen over zijn hobby vertellen en iedereen
aansteken met zijn enthousiasme. Uitnodiging volgt maar zet het alvast in uw agenda!
Met de koekaktie hopen we ook weer iets extra's binnen te halen. Nu overal alle kosten stijgen maar wij toch bewust de contributie laag willen houden is dit een welkome
aanvulling Dus steun ons goede werk met een lekkere koek . Dat is toch een win-win
momentje voor u. Op vrijdag 15 januari komen wij langs.
Als het kouder wordt hebben wij ook nog een leuke verassing bedacht! U hoort er te
zijner tijd wel van.
En als u op een mooie winterdag buiten bent kijk omhoog ,in bomen en struiken, en
luister en geniet. Onmisbare vogels!
Fijne feestdagen en een goed begin! Bestuur vogelwacht Haskerdijken en Nieuwebrug.
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Dit jaar hebben wij van de Cars commissie een bedrag gekregen voor de realisatie
van pvc nestkastjes. Deze zijn langer houdbaar en “hufterproof”. Dit jaar willen we
graag ook voor andere vogels een nestkastje maken. Bv. winterkoning en huiszwaluw. We zijn hier al plannen voor aan het uitwerken.

De Simmerkrite, genieten en logeren op de boerderij. Geen overdadige luxe maar ruimte, gastvrijheid en persoonlijke aandacht voor jouw vragen en wensen.







Bed en Brochje
Theetuin en thee café
High tea en andere mogelijkheden
Workshops en creatieve inloop middagen
Boerderij rondleidingen.

Welkom bij Jellie en Dirk Zeinstra.
Vraag naar de mogelijkheden en bel

06-

15067345. Langskomen kan natuurlijk ook. Onze boerderij ligt aan de Rijksstraatweg nr.27 in
Haskerdijken.
Kijk ook op facebook : de simmerkrite

KRYSTNACHT YN DE KAPELLE

Op kerstavond, donderdag 24 december is er traditiegetrouw een ‘Festival of
Lessons and Carols’ in de Kapelle van Haskerdijken. Het thema is ‘In a manger’.
Tijdens dit sfeervolle gebeuren zingt een projectkoor van Collegium Vocale Fryslân.
Buiten de traditionele elementen, zoals lezingen en bekende carols, is er ook muziek
van Bach en Händel te beluisteren.
Op Kerstavond in 1880, zo gaat het verhaal, organiseerde een bisschop in Cornwall
een kerkdienst in een houten schuur. Dat deed hij om de mannen uit de cafés weg te
houden. Dit was een groot succes en andere kerken namen dit idee over.
De officiële liturgie werd aangepast door gebeden en makkelijke liederen uit de volkstraditie (carols) toe te voegen. Deze traditie is ook buiten Engeland een geliefde vorm
geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden.

24 december 19.30 uur en 21.30 uur
Kapelle van Haskerdijken, Kapelleweg 6, Haskerdijken
Projectkoor Collegium Vocale Fryslân
O.l.v. Gerben van der Veen
Jochem Schuurman - harmonium/piano
Welmoed van der Molen - sopraan
Aad Pronk en Janke van der Veen - lezingen
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Ook het ‘Festival of Lessons and Carols’ op 24 december is in deze traditie te
plaatsen. Dit Festival geschiedt echter niet in een schuur, maar in de sfeervolle
Kapelle van Haskerdijken. Het thema is ‘In a manger’ (in de kribbe). Er wordt uit de
bijbel gelezen, het publiek kan meezingen met bekende carols en een projectkoor
zingt prachtig kerstrepertoire, waaronder gedeelten uit de ‘Messiah’ van Händel en
het ‘Weihnachtsoratorium’ van J.S. Bach.
U wacht een warm welkom met chocolademelk of glühwein!

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

YN EN OM DE KAPELLE
Het is weer december. Een maand met feesten, licht en gezellig samenzijn met familie. Toch zijn er ook mensen voor wie deze maand loodzwaar is en die wensen dat
december maar zo snel mogelijk weer voorbij is.
Mensen die weinig familie hebben, mensen voor wie het gemis van die ene weer extra zwaar voelt. Je kunt je dan zo alleen en eenzaam voelen. Zelf vind ik dan troost
uit onderstaand gedicht en ik wens u toe dat u dat ook zo kunt voelen.

Voetstappen in het zand..
Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

In De Kapelle zijn er deze maand ook weer de nodige diensten.
Zo is er 20 december de Kerstviering met het thema: 'Pak maar mijn hand'. Deze viering belooft weer heel mooi maar vooral ook bijzonder te worden. Dus komt allen! De dienst begint om 19.30 uur en voorganger is ds. J. v.d. Veen.
Collegium Vocale Fryslân organiseert traditiegetrouw op kerstavond weer
“Krystnacht yn de Kapelle” om 19.30 en 21.30 uur. Toegang gratis, plaatsen reserveren via de fam. v. d. Veen: 0513 – 671401 of info@gerbenvanderveen.nl of
www.colegiumvocalefryslan.nl
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Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

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

YN EN OM DE KAPELLE
En natuurlijk is er op 31 december weer de Oudejaarsvesper om 19.30 uur waarin ds. J. v.d. Veen voorgaat.
In de afgelopen periode heeft onze technische dienst het weer druk gehad. In het
baarhokje is nu een wasbakje geplaatst en aan de kerk een buitenlamp. Boven het
liturgisch centrum komt een extra spot zodat daar voldoende licht is. Ook is er het
nodige verfwerk verricht door Janke en Sieger. Zoals u ziet, de plaatselijke commissie
is erg actief.
Voor volgend jaar staan de nodige activiteiten op de rol.
Zo komt Piter Wilkens op 20 maart met zijn programma
Libbene Stienen. ’s Middags om 15.30 uur. Entree is
€12,50 en reserveren kan bij Suzanne Donker,
suzannedonker@home.nl of Attie Mulder, te. 671332
De gehele maand mei is er de St. Franciscusexpostitie.
Tijdens de Pinksterviering van 15 mei zal deze ook centraal staan. Voorganger is dan
ds. Ypma uit Scharnegoutum. Deze dienst wordt voorbereid door de oecumenische
werkgroep.
Daarvoor, op 14 mei is er nog een koffieconcert met als titel 'Met tong en taal' waarin
het harmonium centraal staat.
Ook in 2016 zal De Kapelle tijdens Tsjerkepaad (2 juni t/m 19 sept) op de zaterdagmiddag tussen 13.30 -17 uur haar deuren openen.
En natuurlijk zijn er een aantal vespers. De agenda is ook terug te vinden op de
website www.haskerdijken-nieuwebrug.nl

Mocht u zelf nog verhalen weten of krantenartikelen hebben dan hoor ik ze graag.
Mooi om de geschiedenis rondom ons bijzondere kerkje levend te houden.
Graag herhaal ik nog even een oproep uit de vorige dorpskrant.
In 2018 bestaat De Kapelle 200 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Misschien heeft u een idee of suggestie voor dit jubileumjaar. Laat het ons dan
weten.
Uiteraard kunt u ook nog steeds vriend van de Kapelle worden.
Inlichtingen Vrienden van: suzannedonker@home.nl
U kunt uw bijdrage storten op rek.nr. NL23RABO0149134037 t.n.v. plaatselijke commissie Kapelle Haskerdijken o.v.v. Vrienden van
Namens de plaatselijke commissie wens ik u gezegende dagen en een voorspoedig
2016 toe.
Met vriendelijke groet,
Suzanne Donker
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In de afgelopen periode heb ik van diverse kanten verhalen met betrekking tot De
Kapelle te horen gekregen.
Zo vertelde Attie Mulder over Douwe Kluiver, timmerman, die in zijn vrije tijd veel
met muziek bezig was en 50 jaar! organist is geweest van De Kapelle. En Geesje Pebesma vertelde over haar grootouders die in 1908 in het huisje wat bij De Kapelle
stond kwamen wonen. Ook had ze daar nog een foto van.
Mooie verhalen die uitgebreid terug te vinden zijn in de rode informatiemap die in De
Kapelle ligt. Ook kreeg ik nog een oud krantenartikel in de bus. Van wie, geen idee,
maar bedankt. Ook deze zit inmiddels in de map.

SINTERKLAAS

WÊZ WARBER
Kleine Verloting Bazaar Vrouwenvereniging “Wêz Warber”

1e prijs (Handdoekenset)

lotnr. : 941

2e prijs (Waterkoker)

lotnr. : 552

3e prijs (Opblaasbed)

lotnr. : 349

4e prijs (Plateau met kaarsen lotnr. : 534
10e prijs (Foto memobord)
11e prijs (Wijnrek)

lotnr. : 518
lotnr. : 351

Heeft U één van deze nummers dan kan U contact opnemen met Lucie Otter, telefoon
671467.
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De volgende prijzen van de kleine verloting, die Janke Visser op de Bazaar 2015 heeft
verkocht, zijn nog niet opgehaald:

TONIELFERIENIGNING
Tonielferieniging Fryslȃn spilet op 2 april yn It Deelshûs om 20.00 oere it stik
“Boerebunt en reade lampen”. Set de datum no al yn jimme aginda!

Net als voorgaande jaren zullen de mannen van Kensoor weer sneeuw ruimen of zout
strooien wanneer de winter invalt. De namen van de ouderen in het dorp waarbij dit
voorgaande jaren werd gedaan, zijn bekend.
Wanneer u zelf uw stoepje niet meer sneeuwvrij kunt maken vanwege ouderdom of
gezondheidsproblemen en u staat nog niet op de lijst, dan kunt u contact opnemen
met Marinus Boersma (tel 671395) en de hulp wordt geregeld.

ZERLI
Wij willen alle dorpsgenoten van harte bedanken voor het medeleven en steun na het
plotsklaps en geheel onverwachte overlijden van Zerli Grob op 7 November 2015.
Willem, Wyke & Tom, Wilfried
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KENSOOR

SV SIM HASKERDIJKEN
SV SIM ……………………………….. op naar de 100 jaar. In 2019 is het zover, dan bestaan
we 100 jaar. Nog 3½ jaar…………….. we gaan ervoor.
Op 2 december is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was redelijk.
In deze vergadering werd de ZUMBA-afdeling definitief opgericht. Een mijlpaal voor
SV SIM.
Op dit moment zijn er elke woensdag 20 enthousiaste leden in het Dorpshuis een
ZUMBA-les aan het volgen van 19.00 – 19.45 uur. Wilt u meer informatie over de
ZUMBA-afdeling, dan kunt u terecht bij Jellie Aarsen, j.aarsen-wiersma@wxs.nl
Onze kleine vereniging heeft het financieel lastig, de kosten gaan omhoog. Zo betalen
we meer dan 800 euro belasting per jaar. Deze kosten moeten door een kleine groep
gedragen worden. Om financieel gezond te blijven is er een actiecommissie in het leven geroepen. Voor dit seizoen zullen de volgende actie gehouden worden:
Belavond in januari of februari voor de Vriendenloterij, per lot houden we per
maand 6,50 euro voor de vereniging over. Ook bestaande loten kunnen omgezet worden.
WC-papieractie in maart
Grote verloting tijdens het stratenvolleybal
Club van 25
Meer informatie volgt te zijner tijd.
In het voorjaar zullen we wederom een feestavond voor de leden-donateurs organiseren. Wat we precies gaan doen, is nog niet bekend.
Op sportief gebied zijn de resultaten op korfbalgebied wisselend. De A’s behaalden op
het veld een keurige tweede plaats. De zaalcompetitie is net van start, hier is het nog
afwachten dus.
Op de dinsdagavond is er een recreantenteam volleybal actief, elke week slaan zij
van 21.00-22.00 uur een balletje in het Dorpshuis.

Twitter:
www.twitter.com/
korfbalsim
@korfbalsim
Facebook: www.facebook.com/
svsimhaskerdijken
Tot slot willen we alle vrijwilligers
bedanken voor de inzet en wensen
we iedereen een gezond en sportief
2016 toe.
Namens het bestuur,
Ruud Wagenmakers.
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We zijn op twitter te vinden en hebben we eigen Facebook pagina. Hier
vindt u het laatste nieuws over SV
SIM!

DE WIJKAGENT
Voorkom ongelukken met vuurwerk
Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditie. Maar sluit je ogen niet
voor de risico’s. Elk jaar worden kinderen en
volwassenen verminkt door verkeerd gebruik. Voor een belangrijk deel is dat te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk,
waarop gebruiksaanwijzingen en vaak ook
lonten ontbreken. Tip voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling:
houd het bij legaal vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan. Niemand wil het nieuwe jaar in met schade
of letsel.
Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk zoals mortierbommen, Bengaals vuur, Chinese rollen en lawinepijlen. Het wordt illegaal
aangeboden. Wie het opslaat, neemt grote veiligheidsrisico’s met kans op
massa-explosies. Om die reden pakken politie en justitie de handel, het
vervoer én de opslag ervan hard aan. Mensen die weten wáár illegaal
vuurwerk is opgeslagen en wordt verkocht, worden geadviseerd de anonieme tiplijn 0800-7000 te bellen. Voor eigen veiligheid en die van hun
omgeving. Heeft u overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844.
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Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen
aan een aantal eisen. Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien van een lont, het
opschrift ‘Geschikt voor particulier gebruik’ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze volgt, maakt weinig kans op ongelukken. Legaal
vuurwerk mag door iedereen vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december
worden gekocht en uitsluitend tussen 31 december 18.00 tot 1 januari
02.00 uur worden afgestoken.
Nog één tip: Ruim je eigen vuurwerkresten direct na de jaarwisseling op.
Dit voorkomt dat de volgende ochtend geen ongelukken kunnen gebeuren met kinderen die ermee willen spelen.
Vriendelijke groeten
Lucas Haanstra
Wijkagent Akkrum, Nes, Aldeboarn, Gersloot (polder) Luinjeberd
Tjalleberd, Terband, Haskerdijken, Nieuwe Brug en tijdelijk de Knipe.
TEL 0900-8844
GSM 06-54351317
Mail lucas. haanstra@politie.nl

CARNAVAL

Op 12 december was er een Bingo avond georganiseerd. Betty

BINGO

en Siepie hadden de zaal stil. Iedereen luisterde aandachtig naar de 2
dames. Er waren ruim 60 personen aanwezig die graag de cadeautjes
wilden winnen van de Bingo. De kerstkransjes en de chocolaatjes stonden op tafel. Lekker! Naderhand kon men nog even napraten aan de bar.
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Het was wederom een gezellige avond in het dorpshuis!

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

WÊZ WARBER
Woensdag 14 oktober 2015 kwamen de leden van “Wêz Warber” weer samen in het
Dorpshuis om te luisteren naar het verhaal van hulporganisatie Fam to Fam. Gjalt
Voolstra, Elle Hoekstra en zijn vrouw Jansje, kwamen vertellen over hun hulpprogramma in Armenië. Gjalt is voorzitter en Elle houdt zich bezig met communicatie en pr.,
maar het meest aanwezig was het “winkeltje” van Jansje. Armenië is een land dat zware
armoede kent. Aan de hand van foto's lieten de heren ons kennismaken met hun werk
en enkele gezinnen daar. In het jaar 2000 werd in Kollum de stichting Fam to Fam opgericht om financiële hulp te bieden. De hulp richt zich op kinderen uit de armste gezinnen. Je kan voor € 15,- per maand een kind daar financieel ondersteunen. Met giften en
de opbrengst van de verkoop van het winkeltje kan ook nog noodhulp worden geboden
voor speciale gevallen. Zelf bezoekt het bestuur ook af en toe dit gebied en kunnen zo
zien waar hulp nodig is en wat er met het geld gerealiseerd wordt. Nadat we enkele
schrijnende gevallen op foto voorbij zagen komen en hoorden over de vreselijke omstandigheden konden we meehelpen door zoveel mogelijk leuke dingen te kopen. Er
werd nog een rollade verloot of iets uit de winkel. De totale opbrengst van deze avond
was € 257,- en de opbrengst van de verkoop van de aardappelen bedroeg € 166,- .
Een mooi bedrag waar ze veel mee kunnen doen. Het was een indrukwekkende avond
en we hebben veel respect voor het werk van deze stichting en de bevlogenheid van
deze mensen. Maar eerlijk gezegd zien we ook een bodemloze put en een bevolking die
machteloos is om zelf nog iets te ondernemen. Zorgen over de toekomst zijn dan ook
zeer terecht.

Bazaar 2015: Vrijdagmiddag 6 november Na heel veel voorbereidingen, zoals 7
dinsdagen knutselen bij Willie Zwart, heel veel kadobonnen en mooie prijzen opgehaald
door Antsje v.d. Wal, inbreng van mooie spullen door de eigen leden, het opbouwen van
de zaal in het Dorpshuis met hulp van een aantal mannen (Willie Friso, Geert Otter,
Frank, Pier Visser en Sake Hooisma) en het etaleren van de tafels en prijzen van de
spullen door het bestuur en Willie, Hielkje, Anneke Friso en Bea v.d. Vegt, kon voorzitster Trees v.d. Veen om half drie 's middags de leden en de aanwezigen mensen welkom heten en de de Bazaar 2015 openen. Ook deze keer ziet de zaal er weer prachtig
uit. Op de tafels is alles keurig uitgestald.Rennie de Jong is er weer met een prachtige
kraam met hele leuke en mooie spulletjes. Ook heeft ze een tafel met leuke verpakte
snoep (voor 11 november) en natuurlijk is haar kapsalon weer aanwezig. Men kon weer
mee doen aan verschillende spelletjes en er kon geraden worden hoeveel pepernoten
zitten in de twee potten, de naam van de pop en hoeveel kost de inhoud van de boodschappenmand (aangeboden door fam. Overwijk). Ook het “Draaiend Rad”, dit keer niet
door Theo Drost, maar door Geert Otter, draaide er weer lustig op los. De plankjes werden weer goed afgenomen van Annie en Anneke. Om half vier werden de prijswinnaars
bekend gemaakt van de schilderijen. Vier en dertig kinderen hadden hun schilderij ingeleverd. De prijswinnaars zijn: Lize Riemersma (4 jaar), Ilse Jager (5 jaar), Tess Mulder
(6 jaar), Jiro Kuto (7 jaar), Rianne v.d. Ley (8 jaar), Kari Postma (9 jaar), Britt Mulder
(10 jaar), Jenske Veenstra (11 jaar) en Lesley Grasman (12 jaar).
Alle kinderen die hun schilderij hadden ingeleverd kregen een consumptie, doosje chips
en ze mochten een keer grabbelen in de grabbelton. Gelukkig was de belangstelling
voor de Bazaar groot. De hele middag liep het aardig door. Tegen zessen kregen alle
leden en andere medewerkers een heerlijk kop soep (klaargemaakt door Jitty en Jeltsje)
en twee broodjes. Om half acht 's avonds trekt juf Irene (van “it Fiide Sté) de loten van
de grote en kleine verloting. Ook de prijswinnaars van de spelletjes werden bekend gemaakt.
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Bijeenkomst van 28 oktober 2015 Deze avond staat in het teken van de Bazaar
2015. De leden worden geïnformeerd over de gang van zaken omtrent de Bazaar. Dan
bewonderen we de mooie spullen die de leden hebben ingebracht voor de Bazaar. Enkele leden dachten dat het wel nachtwerk zou worden, zoveel spullen zijn ingebracht,
maar gelukkig viel het mee en waren we op tijd klaar.

WÊZ WARBER
Het knikkerspel werd gewonnen door Gosse v.d Wal (390 pnt) en Wesley Messchaert
(350 pnt) won bij de kinderen. Zand zakje gooi spel: Jurre Smit (210 pnt) volwassenen en Folkert Jongsma (105 pnt) bij de kinderen. Knikker buis spel: volwassenen
Hennie Bakker (68 pnt) en bij de kinderen Kevin Messchaert (64 pnt). Het Golfspel
werd gewonnen door Willie Zwart (48 pnt) en bij de kinderen door Tije Waslander (32
pnt). De boodschappenmand (€ 18,12) ging naar Siepie v.d. Duim. Helaas werd ook
dit keer de naam (Truus, Toos, Thea) van de pop niet geraden. De inhoud van de
twee potten met pepernoten (777) werden geraden door Sieger Mulder en Ruud Wagenmaker. Ze ontvingen elk een pot met pepernoten. Het hoogste bod (€ 50,- ) voor
het Heerenveen shirt werd gedaan door fam. A. v.d. Wal uit Oudehaske.
Alle leden van Wêz Warber ontvingen van Willie Zwart, ook namens haar zusters, een
bloemetje. Janke Visser bood, namens alle leden van de vrouwenvereniging, het bestuur een prachtig bos bloemen aan. We kunnen weer terug zien op een zeer geslaagde, gezellige Bazaar 2015.

Bijeenkomst van 11 november 2015
Deze avond hadden we na verkoop van de overgebleven spullen van de Bazaar. De
Bazaar is heel goed verlopen. Het was erg gezellig, het zag er prachtig uit en er zijn
veel mensen geweest en er is goed verkocht. Enkele prijzen van de kleine Verloting
(lotjes die verkocht zijn door Janke Visser tijdens de Bazaar) zijn nog niet opgehaald.
Deze nummers zullen vermeld worden in de volgende Dorpskrant. Van de penningmeester Antsje v.d. Wal krijgen we een schrijven met daarop de opbrengsten van de
kramen en de spelletjes. Na de pauze mogen de leden kopen wat er is overgebleven
van de Bazaar. Er wordt nog goed verkocht. Omdat we een goede Bazaar hebben gehad worden we nog getrakteerd op een consumptie en twee keer een bitterbal.
Om half tien wenst de voorzitster ons allen wel thuis en
tot de volgende keer.

Verslag van de bijeenkomst 25 november 2015
Op deze avond vierden we Sinterklaasfeest. Alle leden
hadden een pakje met een gedicht of een surprise meegebracht. Er bleek heel veel dicht talent onder de leden
te zijn. We werden getrakteerd op lekkere warme chocomelk met slagroom en op de tafels stonden bakjes met
pepernoten en snoepgoed. Ook was er een traktatie van
Betty en Gerard van Aalsum, een heerlijk stukje banketletter. Natuurlijk werd er ook veel gezongen.
Iedereen was blij met het kadootje plus prachtig gedicht
of surprise. Aan het einde van de avond kregen alle leden nog een chocoladeletter mee naar huis. Kortom het was een hele gezellige
avond.
Namens Wêz Warber, Lucie Otter

Gebroeders
Hamstra
Leeuwarderstraatweg 97a
8441 PH Heerenveen

Tel. 06 5196 7934

Leo van Greven
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Handelsonderneming
en Stalling

HIGH TEA
Anderhalve eeuw geleden had de hertogin van Bedfort trek. In Engeland dineert men veel
later en dus moest ze nog even wachten. Ze gaf haar koks opdracht wat lekkere hapjes te
maken voor bij de thee. Dit werd en groot succes en een trend die nu pas in de laatste jaren naar Nederland is overgewaaid. Bij de afternoon tea die ook om 16:00 wordt geserveerd worden alleen zoete hapjes gepresenteerd terwijl de high tea ook hartige hapjes bevat.
Het idee is dat je de tafel mooi en deftig dekt. Witte lakens , luxe kopjes en bordjes. Dit
past nu ook goed bij de vintage trend om oude kopjes
en serviezen weer te gebruiken. De hapjes kunnen uit
Engelse tradities of originele Engelse recepten komen,
maar tegenwoordig kan er ook een Nederlandse, of zelfs
Friese ,twist aan gegeven worden. Zolang er maar genoeg thee en hapjes zijn om lang met elkaar gezellig
aan tafel te kletsen is bijna alles mogelijk. Tegenwoordig
worden er als variant in sommige restaurants ook al
high wines of high Beers gegeven. Een fles wijn wordt
dan geserveerd met allerlei hapjes. Dit maakt het dan
allemaal wat minder tuttig met wat minder roze en roosjes. Voor de heren kan het allemaal ook wel wat stoerder want high tea is allang niet meer voor alleen dames
van adel.
Bij de Simmerkrite maak ik een high tea op aanvraag en
net zo uitgebreid als je wenst. Bijna alles is mogelijk.
Het grootste deel is zelf gemaakt en alles is vers en erg lekker. Een combi van meer hartig
kan ook. Als voorbeeld staat op de kaart een mini-high-tea voor € 10,00 pp. Hiervoor
krijg je onbeperkt thee, een taartje ,een sandwich , en diverse zoete hapjes. De uitgebreide high tea bestaat daarnaast uit een extra sandwich, scones met jam en room en een mini
nog uitgebreid worden met soep en zijn alle variaties te overleggen.
Iemand verassen met een arrangement? Een cadeaubon is verkrijgbaar vanaf €10,00
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saucijzen broodje. Dit alles voor €15,00 pp. Maar omdat bijna alles mogelijk is kan het ook

maar kan voor net zoveel personen als je wil. Een leuk cadeau voor een speciaal iemand.
Info, reserveren of een bon afhalen? De Simmerkrite, Rijksstraatweg 27, Haskerdijken
Jellie en Dirk Zeinstra 06-15067345

Verse munt thee. Uit diverse oosterse en Afrikaanse landen is de verse munt thee
overgewaaid naar Europa en Nederland. In de zomer erg populair op het terras en bijna
ieder restaurant heeft het op de kaart staan.
Misschien heb je het wel eens gezien…. Grote theeglazen met takjes en blaadjes.

Bij de theetuin De Simmerkrite verbouw ik zelf de munt voor deze heerlijke frisse en gezonde thee. Maar steeds zag ik verbaasde blikken. Het is hier nog niet zo gewoon….
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