
Doarpskrante Haskerdiken — Nijbrêge 

Nummer 3 

Februari 2015 jaargang XXX 

D
e
 B

r
ê
g

e
D

e
 B

r
ê
g

e
 

Windpark Heerenveen NEE 

Ook in deze uitgave: 

 Uitzetting Haskerdijken 

 Kapellesjongers gevraagd 





Redactie 

Naam Adres Plaats Telefoon 

Jellie Aarsen Rijksstraatweg 10 Haskerdijken 671418 

Wilfried Grob Hellingpad 15 Haskerdijken 671138 

Marijke Heino Kapellewei 5 Haskerdijken 681440 

Betty Pool Rijksstraatweg 3 Haskerdijken 671435 

Wiljan van der Meulen Rijksstraatweg 16 Haskerdijken 851911 

 

De redactie is volle- dig onafhankelijk en als geheel verantwoordelijk 

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

woordelijkheid van de redactie. Anonieme stukken worden niet geplaatst.  

Juridische verantwoordelijkheid: Plaatselijk Belang.  

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

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

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

 

REDACTIE 

Opgericht : November 1985 

Jaargang 30, no. 3, Februari 2015  

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

De volgende Brêge kunt u omstreeks 24 april 2015 verwachten. D
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KOPIJ (“platte” tekst in word aub) EN DIGITALE FOTO’S  

VOOR 10 APRIL 2015 INLEVEREN 



 

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

producten en prijzen of bel 06-23122965 

Martha Wever Leeuwarderstraatweg 83 Heerenveen 
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U mag ons complimenten geven, 

maar wij kunnen ook wel tegen 

(opbouwende) kritiek! 

Wilt u nieuws plaatsen op de websi-
t e  d a n  k a n  d a t  v i a  w e b s i -
te@haske rd i j ken-n ieuwebrug .n l . 

Ook kunt u aangeven dat het deel 
van uw vereniging aangepast moet 

worden. Voor deze keer weer veel 

leesplezier toegewenst! 

De redactie. 

Inhoud  5 

Plaatselijk Belang 7-11 

Sim 13 

Windenergie NEE 14-15 

It Deelshûs 17-19 

Dorpsfeest 2015 17-19 

Wêz Warber 21 

Sneeuwruimen 21 

Huisuitzetting 22-23 

Gastouder 24 

Natuurlijk wijs 25 

Carbidploeg 27 

Zuurkool 27 

Toneel 29 

Kapellesjongers 29 

Ladies Night 31 

Dorpshulp 31 

Yn en om de Kapelle 33 

Deelshussjongers  35 

Kryst yn de Kapelle 35 

INHOUD REDACTIE 

Beste mede dorpsbewoners,  

Voor u ligt weer een volle krant. 

Allemaal activiteiten de komende 

maanden: 

KRMP 21 februari 

Darttoernooi 7 maart 

Doe dag Dodobos 21 maart 

Toneel 28 maart 

Rommelmarkt 9 mei 

Ladies Night 11 april 

Algemene ledenvergadering van 

Plaatselijk Belang 16 april 

Dorpsfeest 18, 19 en 20 september. 

Pakt u gelijk de agenda er bij? 

U hoeft zicht niet te vervelen de ko-

mende tijd. Ook voor de ontspanning 

is er veel te doen in onze dorpen. 

Binnenkort theedrinken in de school, 

sporten bij Sim, zingen bij de deels-
hûssjongers of schoonmaken, bar-

dienst. Er is zelfs weer een vacature 
vrij voor het beheer van het dorps-

huis. Is dit misschien iets voor u? 

Als u lekker thuis wilt blijven kunt u 

de dorpskrant erbij pakken en lezen 
wat er allemaal valt te beleven! Oude 

dorpskranten kunt u ook nog eens 
nalezen via de website. Kijk maar 

eens  op  www.haske rd i j ken -
nieuwebrug.nl . Dan gaat u naar het 

tabje dorpskrant en dan onderaan de 

pagina klikken op de dorpskrant wel-
ke u nogmaals zou willen lezen. 

Ook kunt u foto’s bekijken. Hiervoor 
dient u een wachtwoord in te toetsen 

hn8468.  We zijn benieuwd wat u van 
onze nieuwe site vindt. Laat het ons 

even weten; laat een bericht achter. 
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Algemene Ledenvergadering Op donderdag 16 april belegt Het bestuur van 

Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken haar jaarlijkse ledenverga-
dering. Graag zien we alle leden daar verschijnen om met elkaar en ons van ge-

dachten te wisselen over het reilen en zijlen in en om de dorpen. Bij deze ver-
gadering zullen we trachten een ruime vertegenwoordiging van Gemeente Hee-
renveen aanwezig te laten zijn, alsmede de wijkagent, dhr. Haanstra. Ook bij 

hun kunt u dan uw vragen kwijt. 

CARS (commssie advies rente sportveld) In het kader van CARS is het goed om 

te weten, dat een aanvraag voor (een deel van) het beschikbare rentebedrag 

voor 1 maart 2015 bij het bestuur van Plaatselijk Belang binnen moet zijn. 

Kensoor en It Fiifde Sté Het intreden van de nieuwe participatiewet gaat ook 

onze dorpen niet voorbij. Obs It Fiifde Sté, Onderwijsgroep PRIMUS en Kensoor 
hebben een akkoord bereikt om voor de duur van een jaar een experiment te 

lanceren door een leegstaand schoollokaal in te richten als “inloop”. Er zal een 
buitendeur in het lokaal worden aangebracht en er zal overdag de mogelijkheid 
zijn om binnen te lopen voor een kop koffie of thee of een glas limonade tegen 

een kleine vergoeding. Verder zal er getracht worden een zeer kleinschalige 
winkelfunctie te ontplooien. Andere zaken die genoemd werden onder voorbe-

houd zijn eventueel een boekenruil/bibliotheekje en een vragenbord. De activi-
teiten zullen door bewoners en/of dagbesteders van Kensoor worden uitgevoerd 

en zullen onder leiding staan van een gediplomeerde begeleid(st)er. 

Gladheid? Strooien! Het is de laatste tijd 
weer met regelmaat glad door winterse buien. 

Ooit is er afgesproken met Kensoor, dat zij op 
verzoek de stoep van de ouderen onder ons 

sneeuwvrij kunnen maken. In dat geval is een 
telefoontje naar Kensoor voldoende: Tele-

foon: 06-51257940. 

Contributie In december van het vorige jaar 
hebben we een eerste herinnering doen rond-

gaan bij alle leden, die de contributie over 
2014 nog niet hadden voldaan. We hebben 
gelukkig van veel leden die betaling mogen 

ontvangen, doch is er nog een grote groep, die dat nog niet heeft gedaan. Zij 
zullen nogmaals een herinnering ontvangen. PB doet ook in februari het verzoek 

om de contributie voor 2015 over te maken. U krijgt daarover informatie. Bij die 
informatie ontvang u een kaart met uw gegevens, die bij het bestuur bekend 
zijn. Graag willen we die informatie uitbreiden met ontbrekende gegevens zoals 

telefoonnummer(s), e-mail 
adres, enz. In de toekomst wil-

len we graag de mogelijkheden 
van internet en e-mail meer ge-
bruiken. De nieuwe site zal 

daar ook deel van gaan uitma-
ken. Ook nu al kunt u bepaalde 

i n f o rma t i e  v i nden  op :  
( w w w . h a s k e r d i j k e n -

nieuwebrug.nl)  

PLAATSELIJK BELANG 

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


 

DE  

MARKT 

TUINMAN  
Haskerdijken – Nieuwebrug  

“De Markt-Tuinman” Voor aanleg en onderhoud 

van tuinen, groot en klein. Tevens kweken en 

verkoop van vaste planten. Met een klein be-

drag is uw tuin weer een pracht. 

Bel voor info:  

0513-671422 of 06-53993040 

Jaap Hoekstra 

Dorpsstraat 16 

8468 BA, Haskerdijken. 

KVK nr 55008143 



D
o

a
r
p

s
k
r
a
n

te
 D

e
 B

r
ê
g

e
 9

 

 AED Binnenkort zal de aangeschafte AED een plaats krijgen aan de muur van 

het dorpshuis. Er is door Marinus Boersma en Nico Zwart in overleg met Hans 
Aupers een metalen beschermkast gemaakt waarin de kast met de AED komt te 

hangen. Uiteraard is dit apparaat ten allen tijden bereikbaar! 
Het bestuur van Plaatselijk Belang doet op alle bewoners van Haskerdijken en 
Nieuwebrug een dringend beroep om met elkaar te zorgen, dat het apparaat 

voor iedereen beschikbaar is. Wanneer blijkt dat door vandalisme of baldadig-
heid het apparaat onbruikbaar is of de verzegeling van de kast onnodig is ver-

broken, zullen we niet schromen om aangifte te doen bij de politie.  
Laten we met elkaar er voor zorgen, dat, als het er op aan komt, de AED ook 

voor u beschikbaar is! 

Bediening van de AED Niet iedereen is bekend met de bediening van een 
AED. We zouden voor onze dorpen dan ook graag een overzicht willen hebben 

van alle mensen die dat wel kunnen. Op de eerder genoemde kaart, die alle le-
den zullen ontvangen, zal ook die vraag niet ontbreken. Met die informatie kun-
nen we wellicht een AED hulpverlenerspool opzetten. Daarover zijn echter nog 

geen concrete plannen. Ideeën van u zijn daarover van harte welkom! 

Groenvoorzieningen Met mevr. Ykema en dhr. Kromkamp van Gemeente 

Heerenveen is een tijd geleden afgesproken, dat zij met een plan zullen komen 
om o.a. de groenvoorziening in de dorpen aan te gaan 

pakken. Die plannen zijn er in grote lijnen en staan op de 
website onder Plaatselijk Belang. We bespreken ze in onze 
vergadering van 11 februari. Mocht u vragen hebben of 

een suggestie, dan horen we dat graag. U kunt via e-mail 
reageren (plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl) 

of bij één van de bestuursleden. Ook kunt u natuurlijk 
even binnenlopen. Graag even een berichtje van te voren 

als u wilt komen.  

Website De vernieuwde site www.haskerdijken-nieuwebrug is al enige tijd ‘in 
de lucht’. Bij het lezen van de site blijkt, dat niet alle informatie over verenigin-

gen en instanties up-to-date is. Aan alle besturen doen we dan ook de oproep 
om eens goed te kijken naar de informatie en eventuele aanpassingen naar Wil-
jan van der Meulen te sturen: website@haskerdijken-nieuwebrug.nl. Hij zal dan 

zorgen, dat de juiste gegevens op de site zullen worden vermeld. 

Prettig wonen Haskerdijken en Nieu-

webrug zijn een paar kleine dorpen. Van 
die dorpen waar “iedereen iedereen kent”. 
Spijtig is het dan ook te moeten horen, dat 

er dingen gebeuren die minder aangenaam 
zijn. Bewoners die sinds kort ’s avonds de 

gordijnen dicht ‘moeten’ doen, maar dat 
nog nooit hadden hoeven doen. Reden: 
laserpennen. Iemand die in de huiskamer 

met andere gezinsleden tv-kijkt en even 
later per ongeluk in het schijnsel van een 

laserpen kijkt en de rest van de avond en 
nacht barstende hoofdpijn heeft en voort-
durend felle lichtflitsen in de ogen heeft. 

Dit zijn er nog maar twee. 

PLAATSELIJK BELANG 

mailto:plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl
http://www.haskerdijken-nieuwebrug
mailto:website@haskerdijken-nieuwebrug.nl
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Ook andere huiskamers èn automobilisten zijn beschenen met laserpennen, zo 

bleek uit reacties van mensen uit de dorpen. Ook bleek er op een avond of 
nacht een boomstam op de Rijksstraatweg te liggen. Een dorpsbewoner kon ter-

nauwernood remmen en de stam ontwijken. Volgens onze informatie is hiervan 

ook aangifte gedaan.  

Een plaagstootje hier en daar of een keer onnodig naar de voordeur lopen, om-

dat de jeugd een geintje uithaalt is natuurlijk tot daar aan toe. Dat dat laatste 
bij herhaling gedaan werd bij mensen die  daar ècht hinder van ondervinden, en 

dat ook hebben gezegd tegen de daders, geeft aan, dat leedvermaak blijkbaar 

belangrijker is dan mensen in hun waarde laten.  

Het mag toch niet zo zijn, dat er in de dorpen zaken voorkomen die een derma-

te negatieve uitwerking hebben op het woonplezier of mensen zelfs in gevaar 
brengen, dat daardoor de leefbaarheid een fikse deuk oploopt. Juist door het 

feit dat iedereen iedereen kent is het zo lastig om er iets van te zeggen of er 
iets aan te doen. Onderlinge verhoudingen worden dan waarschijnlijk danig ver-

stoord. Dus houden we ons maar stil. 

En juist dat moeten we niet doen! Leefbaarheid en veiligheid is een zaak van 
alle inwoners. U kunt uw ervaringen en klachten natuurlijk bij Plaatselijk Belang 

melden. Hoe meer we weten hoe meer we kunnen doen om onverkwikkelijkhe-

den een halt toe te roepen.  

Dit is tevens een oproep aan de jongeren in Haskerdijken en Nieuwebrug: Laat 
ons weten wat jullie nodig hebben of graag willen. Ongein hebben we nu wel 
genoeg gehad. Bedenk wat anders en als we daarbij kunnen helpen: laat het 

ons weten. 

Uw Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang. 

 

 

Op zaterdag 7 maart a.s. is er een darttoernooi in het 

Dorpshuis te Haskerdijken. 

Aanvangstijd afhankelijk van de deelname (kan evt. ook 

overdag worden dus). 

U kunt u opgeven t/m 24 februari a.s. in het dorpshuis of 

telefonisch bij Klaske tel.nr. 671105. 

Inschrijfgeld is 4 euro 

p.p. 

 

Wie wint dit jaar: 

 De beker??? 

PLAATSELIJK BELANG 

DART TOERNOOI 
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SV SIM ……………………………….. op naar de 100 jaar. 

In 2019 bestaat SV SIM 100 jaar!! Al daalt het ledental de afgelopen jaren ge-
staag, wij gaan er voor …………………………………… op naar de 100 jaar.  

Het sportseizoen is alweer halverwege. De afgelopen periode heeft u ons in de 
dorpskrant gemist, vanaf nu proberen weer elke krant onze bijdrage te leveren.  
Het bestuur heeft een metamorfo-

se ondergaan en bestaat nu uit: 
Ruud Wagenmakers i n t e r i m -

voorzitter, Godelinde Draisma s e -
cretaris, Marco Zwart penning-
meester, Jeltsje Stoter en Iris de 

Vries 
Op de ledenvergadering werd er 

afscheid genomen van Jitske, 
Ruurd en Gooitzen. Bedankt voor 
jullie inzet! 

Tijdens deze vergadering is er gesproken over de toekomst van SV SIM. Het 
motto voor de komende jaren is: “Op naar de 100 jaar ……………………”. Om dit 

voor elkaar te krijgen zullen we met elkaar de schouders er onder moeten zet-
ten. Op de vergadering zijn we aan het brainstormen geweest. Er kwamen hele 

bruikbare ideeën naar voren.  
Tevens hebben we enkele nieuwe beleidsafspraken gemaakt, zoals: “Alle leden 
hebben rechten en plichten”. Dit houdt in dat we van alle leden (of ouders van 

leden) een bijdrage aan de vereniging verwachten.  
In januari is er een vrijwilligersavond georganiseerd om dit te verdelen. Veel 

leden hebben een of meer taken voor hun rekening genomen. Grote klasse! Ve-
le handen maken licht werk. De overige taken zullen over de andere leden ver-
deeld worden. 

 
Sportief gezien gaat het dit seizoen 

wisselend. Er zijn drie teams, die de 
kleuren van SV SIM korfbal vertegen-
woordigen. Dit zijn, na een jaar afwe-

zigheid, senioren 1, midweek-team en 
B-adspiranten. Het selectieteam heeft 

het lastig, o.l.v. trainer-coach Tjeerd 
v/d Tuin worden wel enorme sprongen 
gemaakt. De midweek werd in het na-

jaar kampioen en heeft nu in de zaal 
nog een heel klein kansje op de eerste 

plaats. Zij zullen waarschijnlijk V en V 
voor zich moeten dulden. De B-

adspiranten doen in de middenmoot mee, zij winnen en verliezen wedstrijden. 

Verder is er op de dinsdagavond recreatie volleybal! 
 

We kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken, geef u op via e-mail: email 
svsim@hotmail.com . Het clubblad zal dit seizoen 4 keer uitkomen, 
verder zijn we op twitter te vinden en hebben we eigen Facebook 

pagina. Hier vindt u het laatste nieuws!  
Twitter:  www.twitter.com/korfbalsim@korfbalsim 

Facebook: www.facebook.com/svsimhaskerdijken   
Namens het bestuur, Ruud Wagenmakers. 

SPORTVERENIGING SIM 

mailto:svsim@hotmail.co
http://www.twitter.com/korfbalsim
http://www.facebook.com/svsimhaskerdijken


Uit de nieuwsbrief 

Nieuws gemeente Heerenveen 

Zoals u heeft kunnen lezen in de Heerenveense en de Leeuwarder Courant heeft 
de gemeenteraad van Heerenveen op 24 november j.l. besloten geen nieuwe 

windmolens in de gemeente toe te staan. Dit is besloten met 19 stemmen voor 
en 10 stemmen tegen. Wij spreken hierbij onze waardering uit voor de VVD, die 

hierin het voortouw heeft genomen.  Helaas is het wel zo, dat de Provincie be-

voegd is de gemeente te overrulen en plaatsing van windturbines op te leggen.  

 
Provinciaal nieuws 
Op 17 december j.l. heeft Provinciale Staten van Fryslân langdurig vergaderd 

over hoe de Friese 530,5 MW opgave moet worden ingevuld en waar de wind-
turbines volgens hen kunnen komen te staan. U kunt het besluit lezen op de si-

te van de Provincie via: http://www.fryslan.frl/13263/provinciale-staten-10-en-
17-december/ klik op: “Tekene beslut wynenergy”.  
Hieronder volgt het gedeelte dat voor de regio Heerenveen het meest relevant 

is:  
“De locaties Windpark Heerenveen IBF (12 MW) en Windpark Heerenveen Omrin

-Kanaal (12 MW) aan te wijzen als reservelocaties voor het geval de taakstelling 
van 530,5 MW niet tijdig gehaald kan worden; 

a. Voor de realisatie van 530,5 mw te kiezen voor: 
- een locatie in het water (IJsselmeer/langs en op de Afsluitdijk) van 316 mw; 
- het windpark Kop Afsluitdijk van 36 mw; 

- het windpark Noordoostpolder van 18 mw 
- bestaande molens met een totaal van 160 mw. 

b. Met het Rijk in overleg te treden om de variant op en langs de Afsluitdijk uit 
te werken als door een groot deel van de bevolking van Fryslân gewenst alter-
natief voor het 

windpark Fryslân 
en deze uitwer-

king voor te leg-
gen aan de Sta-
ten. 

En punt 4. De 
aanwijzingen en 

aandachtspunten 
te onderschrijven 
die de CvA voor 

het project Kop 
Afsluitdijk en waar 

nodig de twee re-
servelocaties bij 
Heerenveen heeft 

meegegeven;” 
 

Tot zover het ci-
taat. Echter, het schijnt dat de provinciale politieke fracties de inhoud van het 
besluit verschillend interpreteren. En het wordt er, door de krantenartikelen 

waarin diverse beelden worden geschetst, niet overzichtelijker op. Kortom, hoe 
één en ander zich in de toekomst zal ontwikkelen is dus nog steeds de grote 

vraag! 
  
 
 

WINDPARK HEERENVEEN NEE 
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http://www.fryslan.frl/13263/provinciale-staten-10-en-17-december/
http://www.fryslan.frl/13263/provinciale-staten-10-en-17-december/
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Onze inspraak tijdens één van 

de vier hoorzittingen in het Pro-
vinciehuis op 18 november j.l. 

kunt u alsnog bekijken via de 
l i n k :   h t t p : / /
frys lan.stateninformatie.nl/

vergadering/136852/Harksit+18
-11-2014  

Klik op: nr. 3 Henk Stegink. 
 

Mail Provinciale Staten  

Bijgaand vindt u de recente mail die wij hebben gestuurd aan alle leden van de 

provinciale staten. 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

  

Bijgaand sturen wij u onze inspreektekst van 18 november j.l. Wij waarderen het zeer 

dat we van deze inspraakmogelijkheid gebruik konden maken. En we hopen dat onze 

aangedragen feitelijke informatie ook daadwerkelijk wordt meegenomen in uw besluit-

vorming! 

  

Belangrijk is met name het ontbreken van draagvlak. Dit wordt aangetoond middels on-

ze huis-aan-huis-enquête. Van de 1.653 ondervraagden is 86% tegen en slechts 3% is 

voor een windpark in hun omgeving!   

En realiseert u zich dat er alleen al rondom de 1 kilometer vanaf de voorgestelde wind-

parklocaties duizenden omwonenden zijn?! En direct tegen deze gebieden aan liggen 10 

dorpen!  De omgeving van Heerenveen bestaat echt NIET alleen uit industrieterrein en 

snelwegen!   

Bovendien: de windsterkte en daarmee uiteraard ook de stroomopbrengst is bij Heeren-

veen lager dan in de kustgebieden. En eenmaal geplaatste windturbines worden om 

meerdere redenen niet één, twee, drie weer opgeruimd... 

  

Tenslotte: de gemeenteraad van Heerenveen heeft op 24 november j.l. duidelijk aange-

geven tegen plaatsing van windturbines in de gemeente Heerenveen te zijn. Dus ook 

bestuurlijk is er geen draagvlak!   

Wij wensen u veel succes bij het nemen van een besluit waar de meerderheid van de 

Friese bevolking achter kan staan! Wij houden van ùs Fryslân! 

  

Met vriendelijke groet, Regiogroep WindparkHeerenveenNEE 

  

P.S.: Zie ook onze informatiebrochure die u in 2013 van ons heeft ontvangen.” 

 

Donaties 
Een donatie aan onze actiegroep is welkom! Deze kunt u overmaken naar bank-
rekeningnummer       NL 50 RABO 0300 458 983 t.n.v. P. Ebbelaar te Tjalle-

berd.  
Naar aanleiding van onze oproep in een vorige nieuwsbrief, hebben wij vier do-

naties mogen ontvangen, waarvoor bij deze onze hartelijke dank!!  
Helaas kunnen wij hiermee nog niet onze gemaakte kosten dekken. Dus: waar-
deert ook u onze activiteiten en heeft u daar iets voor over? Zie hierboven de 

bankgegevens. 
 

Email: Regiogroep WindparkHeerenveenNEE: 
windparkheerenveennee@gmail.com  

WINDPARK HEERENVEEN NEE 

http://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/136852/Harksit+18-11-2014
http://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/136852/Harksit+18-11-2014
http://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/136852/Harksit+18-11-2014
http://fryslan.stateninformatie.nl/vergadering/136852/Harksit+18-11-2014
mailto:windparkheerenveennee@gmail.com


 

  

 

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 



D
o

a
r
p

s
k
r
a
n

te
 D

e
 B

r
ê
g

e
 1

7
 

De oliebollen, carbidbussen en nieuwjaar borrels liggen alweer meer dan een 
maand achter ons. Het nieuwe jaar heeft zijn intrek genomen en gezorgd voor 

veel nieuwe activiteiten maar ook al voor wat minder leuke zaken. 
 
Klaske de Groot heeft 8 jaar lang , op een voortreffelijke wijze, het beheer van 

het dorpshuis verzorgd. Zij heeft hier, samen met Sake, heel wat energie en 
vrije tijd in gestoken. Ons dorpshuis zag er altijd keurig netjes uit en Klaske 

heeft de vrijwilligersploegen altijd goed aangestuurd. 
Ze heeft dit werk, naar eigen zeggen altijd met veel plezier gedaan. Maar door 
dat ze in de tussentijd ook nog heeft gestudeerd heeft ze nu een nieuwe, zeer 

intensieve, baan gekregen en  ze is ook nog beppe geworden.  
Daarom heeft Klaske besloten om aan het einde van dit seizoen te stoppen met 

het beheer van het dorpshuis. Wij als bestuur vinden dit heel erg jammer maar 
we hebben er wel alle begrip voor. 

Tevens kregen we van Mathilde Schaap, die ook al weer een behoorlijk aantal 
jaren heel goed meedraait in het beheer, te horen dat zij, wegens privé omstan-
digheden, ook heeft besloten om te stoppen met het beheer. 

Dit stelt ons voor de taak om nieuwe mensen te zoeken die deze taak op zich 
willen nemen. Dus als u hier iets voor voelt of als u iemand weet die deze klus 

zou willen/kunnen klaren, neem dan contact op met iemand van het bestuur. 
 
Het Deelshus wordt intensief gebruikt zoals u misschien wel hebt gemerkt. In 

februari en maart en april is er, buiten de gewone activiteiten, heel wat te doen 
zoals: 

6 februari Carnaval 
7 februari Een filmavond van de vogelwacht 
14 februari De uitvoering van het “de Deelshûs sjongers”  

21 februari De voorstelling “Krimp” 
28 februari Open dag van de Flying Simulator Club 

27/28/29 februari  een biljarttoernooi 
7 maart  Een dart toernooi 
28 maart  De toneelclub met een prachtig toneelstuk 

11 april  De Lady’s Night 
17/18 april  Een grote hobbymarkt 

En op 9 mei de u wel bekende Rommelmarkt. 
 
Het weekend van 21 maart staat weer in het teken van 

NL DOET. 
Ook hier in Haskerdijken zullen de paden van het DODO 

bos weer opnieuw belegd worden met houtsnippers en zal er ook onderhoud ge-
pleegd worden op andere plekken in het bos. Het wordt vast een heel gezellige 
ochtend die begint om 9.00u.met koffie met oranjekoek in ons “Deelshûs” en er 

ook weer eindigt om ongeveer 13.00u met soep met broodjes. Daar tussen in 
worden de handen uit de mouwen gestoken en iedereen kan daarbij aanschui-

ven!!!! Van te voren opgeven hoeft niet, maar het is wel zo: hoe meer mensen , 
hoe meer vreugd! 
 

IT DEELSHÛS  
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Al met al is ons dorpshuis dus een wezenlijk onderdeel van onze dorpsgemeen-

schap. We hopen dan ook dat er mensen zullen zijn die zich ook willen inzetten 
om dit alles in stand te houden. 

Wilt u mee werken, meedenken of gewoon een opmerking plaatsen bel of mail  
gerust  met iemand van het bestuur:    
 

André Bakker          671428  andre.greet@hetnet.nl 
Bonnie Oosterloo   671235  fam.oosterloo@hetnet.nl 

Janke v.d. Veen      671401  jankevanderveen@gmail.com 

Sake Hooisma         671105  sakehooisma@home.nl    

 

De Organisatie van het dorps-

feest 2015 is alweer in volle 
gang, een ploeg enthousiaste 
mensen is weer begonnen met 

het bedenken van een super-
feest, afgelopen jaar was het 

zeker weer een groot succes. 

Het is elk jaar weer een uitda-
ging om het feest te organise-

ren, elke dorpskrant zullen wij 
een stukje schrijven over het 

dorpsfeest, noteer alvast de 
datums het feest is vrijdag 18, 
zaterdag 19 en zondag  20 

sept. 

Dit jaar hebben we wel wat 

veranderd maar dat is meer in 
de weg naar het feest toe, we gaan de ” lijst “ dit is de intekenlijst,  waar mee 

we altijd vlak voor het dorpsfeest  langs kwamen, nu in juni lopen. 

Deze intekenlijst is erg belangrijk met dit geld organiseren we een gedeelte van 
het dorpsfeest, ook komt er een gedeelte geld uit de sponsorlijst dit wordt ver-

der geregeld door de stichting en een gedeelte geld komt uit de verloting. 

Doordat we het zo doen kunnen we altijd een leuke 

band en evt spellen inhuren we hoeven dan geen en-

tree te betalen. 

Dus dorpsgenoten,* geef, *kom en ,*noteer 

*Juni komen we langs met de Lijst voor het dorps-

feest. 

*Ongeveer 2 weken voor het dorpsfeest komen we 
langs met loten en het boekje waarin onze sponsors 
en het hele programma staat , en met de loten maak 

je kans op mooie prijzen. 

En noteer alvast dorpsfeest Haskerdijken Nieuwebrug 

18, 19 ,20 sept 2015  

DORPSFEEST 2015 

IT DEELSHÛS  

mailto:jankevanderveen@gmail.com
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Woensdag 7 januari: Deze avond stond in het teken van het Nieuwe Jaar 

2015. Het was een “Nieuwjaars” bijeenkomst.  Iedereen wenste elkaar een heel 
gelukkig en vooral gezond 2015 toe. Ook voorzitster Trees v.d. Veen wenste 

ons allen een heel goed 2015 toe. Het was alweer de eerste vrouwenvereniging 

avond van het nieuwe jaar.  

We moesten deze avond nog wel actief bezig, want alle leden hadden een jeugd 

foto ingeleverd en de leden moesten raden wie op de foto's stonden. Dat dit niet 
een makkelijke klus was, bleek wel, want heel wat foto's werden niet goed ge-

raden. Verder kregen we natuurlijk een nieuwjaars borrel, warme hapjes en we 

werden getrakteerd op een heerlijk stukje oranjekoek.  

Het was een zeer gezellige geslaagde avond.  

Woensdag 21 januari: Op deze bijeenkomst hebben we een spreker, dhr. Erik 

Stuivenberg, van Medische Speciaal zaken Dantuma, op bezoek.  

Hij vertelt ons wie “Dantema” is. 
Firma Dantuma werkt met zorg. 
Uw Partners met lichaam gebon-

den hulpmiddelen. Ze zijn het 
breedste in Nederland. Ze hebben 

totaal 4 filialen. Twee in Leeuwar-
den, één in Heerenveen en één 

Alkmaar.  Ze doen veel zaken met: 
de Thuiszorg, met de cliënt, met 
de zorgverzekeraars en met buurt-

zorg. Ze verstrekken materialen 
voor diabetes, wond, incontinentie en stoma zorg. Ze zijn een onderdeel van 

Pallet en Thuiszorg de Friese Wouden. 

Verder vertelt hij ons hoe de zorgverzekeraars gaan bezuinigen. Hoe een ver-
goeding voor hulpmiddelen tot stand komt. Ze kunnen ons ziekenhuis ver-

plaatste zorg bieden. Ook vertelt hij dat het aanmeten van diverse hulpmidde-
len maatwerk is. Tot slot geeft hij ons nog een advies: Kijk aan het eind van het 

jaar welke zorgverzekering goed bij jou zorg zou kunnen passen. Bieden ze jou 
die middelen aan die jij eventueel nodig zou hebben. Het was een zeer leerzame 

avond.   

Secretaresse van vrouwenvereniging Wêz Warber: Lucie Otter- Faber 

 

Sneeuw ruimen Net als voorgaande jaren zullen de 
mannen van Kensoor weer sneeuw ruimen of zout strooi-

en wanneer de winter invalt. De namen van de 

ouderen in het dorp waarbij dit voorgaande ja-

ren werd gedaan, zijn bekend.  

Wanneer u zelf uw stoepje niet meer sneeuwvrij 
kunt maken vanwege ouderdom of gezond-
heidsproblemen en u staat nog niet op de lijst, 

dan kunt u contact opnemen met Marinus 
Boersma (tel 671395) en de hulp wordt gere-

geld. 

WÊZ WARBER 

SNEEUW 

 

 

 
 

 

 



Ingezonden: Beste mede dorpsbewoners,  

Zoals jullie weten zijn wij afgelopen 27 november 2014 uit onze boerderij gezet. 
Dan snap je al wat voor spookpraatjes, oordelen, vooroordelen, etc. er dan door 

het dorp gaan. Dat is erg jammer, vooral omdat veel mensen niet weten wat de 
achtergronden zijn en wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Graag wil ik via deze 
weg het een en ander uitleggen. Niet omdat wij ons moeten verantwoorden 

naar de dorpsbewoners, maar omdat dit gebeuren voor ieder mens erg bel-
angrijk is. Het moet bekend worden wat er allemaal gaande is in de wereld!  

 
De reactie van de mensen is; 'als je je hypotheek niet betaald, dan is het 
logisch dat je uit je huis gezet wordt'. Dat klinkt logisch, maar er is veel aan de 

hand. In goeie tijden kan je bijna alles regelen met de bank, maar owee als je 
in slecht weer komt, dan laten ze je in de stront zakken. Wij hebben er alles 

aangedaan om iets met hun te regelen, maar 0 op het rekest.  
 
Ondertussen zijn wij met veel mensen en groepen in contact gekomen. Wij zijn 

erachter gekomen dat wij, alle mensen, dom gehouden worden. De elite heeft 
het geld en de macht. Zij sturen alles aan, nl de media, politiek, banken etc. 

Zoals u zelf ook wel weet denk ik, worden wij allemaal uitgeknepen. We houden 
niks over om nog van te leven en dit zal in toekomst nog erger worden mits we 

hier iets aan doen. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Er zal 
dus iets moeten gebeuren!  
 

Wat veel mensen niet weten is dat de banken geprivatiseerd zijn en dus niet in 
handen van de overheid! Dit houdt in dat de banken zelf het roer in handen 

hebben en dat ze zelf geld kunnen creëren wanneer zij dat willen. Op het mo-
ment dat jij een lening/hypotheek afsluit typt de bankmedewerker het geleende 
'geld' in de computer. Binnen die paar seconden is er 'geld' gecreëerd. Jij moet 

over dat 'geld' rente en aflossing betalen, maar jij kunt dat niet op de computer. 
Jij moet veel energie en arbeid leveren wat veel meer waarde heeft dan het 

geld in de computer. En er is meer. De overeenkomst tussen de bank en hypo-
theeknemer, wordt verkocht door de bank aan derden door middel van ob-
ligaties etc. Dit mag niet volgends de wet. Als dit wel het geval is, vervalt het 

contract. Dat heet contractbreuk en is ontstaan door de bank zelf. Dit betekend 
dat de bank zich heeft ontdaan van het contract en dus geen aanspraak meer 

kan maken op het onderpand. Met het verkopen van de contracten verdient de 
bank miljoenen en ze kunnen deze handeling wel 25x doen. Oké, de bank moet 
ook geld verdienen, maar is dit niet wat teveel van het goede!?  

 
In onze situatie hebben wij om de bewijslast gevraagd. Dit houdt in; de origi-

nele overeenkomt met namen en natte inkt handtekening. De natte inkt 
handtekening versie is belangrijk, want anders krijg je een kopie die dus geen 
waarde heeft. Dit document laat zien dat het contract bestaat. Als dat aanwezig 

is heeft de bank recht op het onderpand. Tot op de dag van vandaag zijn ze nog 
nooit met die bewijslast gekomen!  

 
Er is ook een rechtszaak geweest. Onze raadsheer heeft veel schrijfwerk ver-
richt voor het vragen van de bewijslast, het originele contract dus. De recht-

bank ging niet mee in deze vraag. In plaats daarvan besloot zij al dat schrijf-
werk van tafel te vegen omdat onze raadsheer niet is aangesloten bij de Orde 

van Advocaten.  

HUISUITZETTING 
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Wel raar, want wij hebben mensenrechten (EVRM, Europees Verdrag van de 

Rechten van de Mens), hierin staat dat je jezelf mag verdedigen, dus ook door 
iemand van buiten de Orde van Advocaten. Helaas worden wij dan ook niet als 

mensen gezien, maar als personen.  
De naam rechtbank zegt het al, het recht van de banken. De beschikking die de 
rechtbank gaf is dan ook niet ondertekend met naam en natte inkt handteken-

ing. Deze is dus ook niet rechtsgeldig. Wij zijn met deze documenten uit onze 

boerderij gezet. Ook de deurwaarders beschikten niet over de goede papieren.  

Voor de uitzetting hebben wij een gesprek gehad met onze wijkagent om te 
horen wat de politie haar taak is ter tijde van de uitzetting. Hij vertelde ons dat 

de politie niets mag doen omdat deze situatie het civielrecht betreft en niet het 
strafrecht. De politie is er dus voor de veiligheid van beide partijen. Hij be-

aamde dan ook dat er geen documenten geldig zijn zonder een naam en natte 
inkt handtekening. Maar het omgekeerde gebeurde. De deurwaarder doet een 
stap terug en de politie knipt het hek door. En waarom zoveel politie? Wij weten 

het nog steeds niet, maar in onze ogen is het een teken van zwakte.  

Na de uitzetting hadden wij een groot spandoek opgehangen in het land van 
onze buren. Hierop gaven wij te kennen dat onze boerderij gestolen is. Deze 
poster is tot 2x toe door de politie gestolen. Het blijkt dat wij niet in een 

democratie leven maar in een politiestaat.  

Ik kan nog veel meer schrijven maar eerst tot zover, ik zou het kort houden. 
Wij gaan in ieder geval door met de strijd. Wij zijn door de vreselijke hande-
lingen van de heersende elite bewust geworden. Wij zijn vredelievende mensen, 

die hun recht wil halen!  

Momenteel komt er heel summier iets in de media, 'Tegenlicht' heeft bijvoor-

beeld bewustmakende documentaires maar ook 'De Wereld Draait Door' of 
'Radar'. Daar stelt de toneelgroep, 'De Verleiders', de geldcreatie aan de kaak. 

Ze reizen door het hele land met het stuk 'Door De Bank Genomen'. Dit stuk is 
helemaal op waarheid gebaseerd. Zij hebben veel succes met dit stuk want alle 
voorstellingen zijn uitverkocht. 'De Verleiders' zijn een Burgerinitiatief be-

gonnen. Bij 40.000 stemmen kunnen ze dit onderwerp op de politieke agenda 
krijgen. In iets meer dan 24uur hadden ze de 40.000 al bereikt. Nu, 4 februari 

2015, hebben ze al bijna 95.000 stemmen en ze gaan door tot de 100.000. Dat 

gaan ze zeker halen.  

Onderaan mijn schrijven staan een aantal linkjes. Op de site van het Volkstribu-
naal staan films over onze huisuitzetting en ook die van Jan zijn broer in Leeu-

warden. Hem is hetzelfde is overkomen op dezelfde dag. Bij hem heeft de poli-
tie wel geweld gebruikt. Voor informatie over mens of persoon geeft het korte 
filmpje van 'Meet your strawman' (5.01min) op Youtube een helder beeld. Op 

wereldschaal gebeurt er ook van alles. De documentaire 'Thrive' geeft dit goed 
weer. Break The System had op 27 januari een demonstratie georganiseerd in 

Den Haag. Hier hebben duizenden mensen aan meegedaan maar dit is niet in 
de media geweest, raar!? Wij hopen dat er, middels dit schrijven, het een en 

ander duidelijk is geworden en dat jij ook bewust gaat worden! 

jan vdf de gries en antje vdf hofstra  

www.volkstribunaal.net www.vrije-mens.org www.burgerinitiatiefonsgeld.nu 

www.thrivemovement.com www.breakthesystem.nl  

HUISUITZETTING 
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Neem gerust contact op voor de moge-

lijkheden  

 

E-mail 

Jacqulienedejong@hotmail.com 

 

Mobiel 

06-53609575 

 

Tolvepaed 8 

8468 BJ 

Haskerdijken  

Gastouder bij u thuis! 

 

Bent u opzoek naar een enthousi-

aste, spontane en betrouwbare 

gastouder aan huis? 

 

Waarbij uw kind(eren) in zijn/haar 

eigen vertrouwde omgeving kan 

opgroeien en ontwikkelen. Met  

elke keer een vast gezicht en 

waarbij u kind(eren) hun eigen 

vaste ritme kunnen aanhouden?! 

 

KVK nummer 59084960 

 

Landelijke register nummer 

169733014 

Zelfstandige ondernemer via de 

Franch en Free formule bij kinder-

woud Heerenveen. 

 

Trambaan 1-E 

8441 BH Heerenveen 

0513-610825 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=logo%20kinderwoud&source=images&cd=&cad=rja&docid=mzRzBD12Y6u37M&tbnid=dp9FYEeKwku3PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zwangerin.nl/burgum/kinderopvang&ei=9vgEUv-JBca9PdLwgfgG&psig=AFQjCNHPYYB61DDhev50KWBqfbhctXIK2w&ust=13761
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NATUURLIJK WIJS 

 

‘Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’ 

Werken aan een optimale gezondheid samen met Marloes Mij-

nen 

Praktijk natuurlijker Wijs staat voor bewustwording van uw eet 

en leefpatroon en het werken aan een optimale gezondheid door 

middel van gezonde voeding en suppletie. Of het nu gaat over het 

laten inzien dat u zelf in staat bent uw gezondheid te bevorderen 

door een gezond beweeg en voedingspatroon of het opsporen 

van allergieën en voedingsintoleranties. Praktijk Natuurlijker 

Wijs kan voor u een goede opstart zijn voor o.a. inzicht en ver-

duidelijking in dit kader.  

Als gediplomeerd therapeute adviseert en begeleidt Marloes volwassenen 

die te kampen hebben met diverse fysieke klachten (zoals hoofdpijn, ec-

zeem, zwakke weerstand) of mentale klachten (zoals vermoeidheid, de-

pressie, onrust, angsten, prikkelbaarheid), die graag inzicht willen ver-

krijgen in hun voedingspatroon, want bij bovengenoemde klachten zijn 

optimale voedingsstoffen als therapie goed te gebruiken.  

Naast volwassenen is Marloes ook opgeleid om kinderen te begeleiden. 

Met name op het gebied van ADHD, allergieën en voedingsintoleranties 

biedt Marloes mogelijkheden. 

Persoonlijke motivatie 

Bij praktijk Natuurlijker Wijs wordt de cliënt geholpen vanuit professione-

le en persoonlijke achtergrond. “Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is 

om je lichaam goed te voeden en er zuinig mee om te gaan. Dat wil ik 

graag overdragen aan mijn cliënten en iedereen die er voor openstaat. 

Binnen mijn praktijk ga ik uit van het zelfhelend vermogen van het li-

chaam. Ik probeer op natuurlijke wijze het lichaam weer in balans te 

brengen”, aldus de therapeut. 

Vanuit haar eigen ervaring en interesses besloot Marloes andere mensen 

te helpen. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van Praktijk natuurlij-

ker Wijs.  

Afspraak 

Praktijk Natuurlijker Wijs is gevestigd aan de Pierpanderstraat 19, 8501 

LG Joure. Afspraken kunnen worden gemaakt via telefoonnummer: 

0657880175 of email adres:info@praktijknatuurlijkerwijs.com. Kijk voor 

meer informatie op www.praktijknatuurlijkerwijs.com. 

 

 

 

 

 

 



 

Wetterwille 25 ● 8447 GB Heerenveen 

Tel. 0513 - 622 902 Fax 0513—629 712   

www.jacwind.nl ● info@jacwind.nl 
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De Carbid ploeg van Haskerdijken Nieuwebrug wil iedereen bedanken die langs 

is geweest op oudejaarsdag , het was een gezellige dag met de hele dag doorlo-
pend dorpsgenoten die langs kwamen om de knallen te horen en een hapje of 

een drankje te nuttigen. 
De snert van Willy Zwart ging er goed in,zo,n 20 liter is er door gegaan,  ook de 
oliebollen van Janny waren heer-

lijk. 
De Gluhwein werd goed genut-

tigd en een enthousiaste dorps-
genoot heeft al laten weten dat 
zij volgend jaar de glühwein gaat 

sponsoren 
 

Het was gewoon een goed ge-
slaagde dag die we graag vol-
gend jaar weer willen organise-

ren, we willen graag iedereen 
bedanken voor de gulle giften, 

volgend jaar zijn we er weer met 
snert,broodjes worst en allerlei 

drankjes, proost op een goed 
jaar.  
 
 

CARBIDPLOEG 

ZUURKOOL   TE KOOP 

Te Koop…..Te Koop 

 

Verse Zuurkool uit het vat. 

1,00 euro per pond.  

Waar: Fam. Zwart 

Deelspaad 8 

Haskerdijken  

Tel. 0513-671216 
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 Toneeluitvoering op  zaterdag 28 maart  

 
Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat houdt 

ook in dat de toneelploeg Fryslan van Haskerdij-
ken Nieuwebrug weer enthousiast aan een nieuw 
stuk is begonnen.  

Elke dinsdagavond wordt er in het dorpshuis druk 
geoefend. We spelen dit jaar een stuk over een 

familie die met elkaar in een huis woont met be-
hoorlijk veel uiteenlopende karakters. 
Het komt erop neer dat de “Staet betellet” het 

speelt zich af in een gezin samen gesteld door 
beppe, vader, moeder en zoon, de vader maakt 

gebruik van de zoon die last heeft van meerdere 
persoonlijkheden, ondertussen worden ze bezocht 
door een ondierverdelger en komt ook de andere zoon met zijn aanstaande 

vrouw op bezoek, en dan komt ook nog de sociaal werkster van de gemeente 
langs, Nou dit belooft een heeel spektakel te worden, het oefenen alleen is al 

hilarisch  Het stuk wordt gespeeld op zaterdag avond 28 maart, aanvang 20 
uur. 

 
De rolverdeling maken we niet bekend en blijft geheim maar ik verzeker u dat 
het de moeite waard is. 

De organisatie van dit stuk wordt geheel gedaan door de toneelvereniging, we 
gaan deze avond een verloting organiseren en er wordt entree gevraagd, met 

het geld wat dit opbrengt kunnen wij de kosten van de toneeluitvoering en het 
oefenen betalen. 
 

Dus beste dorpsgenoten houdt zaterdag 28 maart vrij en kom ons to-
neelspel bewonderen.   ”De Staet betellet”  aanvang 20 uur 

Entree 5 euro voor volwassenen en kinderen onder de 12 jaar gratis. 

Oproep Kapellesjongers 

Dit jaar is er voor de 45ste keer een 

Pinksterviering in De Kapelle. Reden voor ons om er een feestelijk tintje aan te 
geven! Daarom zoeken we mensen die, onder de enthousiaste leiding van Ger-

ben van der Veen, willen zingen in deze Pink-

sterdienst. 

Vanaf eind april, begin mei zal er een aantal 

keren in De Kapelle geoefend worden. De Pink-
sterviering is zondag 24 mei,  's avonds om 

half 8. 

Ook kinderen en jongeren mogen meedoen. 
Wat zou het mooi zijn wanneer er 3 generaties 

in dit gelegenheidskoor 'de Kapellesjongers' 

meezingen!          Dus iedereen die het leuk vindt om te zingen: geef je op! 

Opgeven kan bij Marjan Haarsma, tel. 671211 of marjanhaarsma@home.nl 

Oecumenische werkgroep: Greet Bakker, Marinus Boersma, Marije van der Meu-

len, Hermien Vlieg, Ruurd Huizinga, Marjan Haarsma 

TONEEL 

KAPELLESJONGERS 
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Zaterdag 11 april om 19.00u,  is er na het grote succes van vorig jaar we-

derom een Ladiesnight in het dorpshuis Haskerdijken/Nieuwebrug!!   

Met heel veel leuks op het gebied van mode- make up- haar- eten- wonen en 

nog veel meer.. Het beloofd een spectaculaire en verrassende avond te wor-
den  Alle dames zijn welkom, dus neem vriendinnen, familie, buurvrouwen 

mee.. 

SAVE THE DATE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Mannen: Wij hebben ook aan jullie gedacht J Om 22.30u sluiten wij de 

ladiesnight af met een DJ, dus komt allen gezellig langs voor een hapje, 

drankje en een dansje! 

De ladies van het Konvintspaad, Ilona, Hanneke, Sabine en Moniek! 

Koffiemiddag  

Ook deze winter is er elke 1e donderdag van de 

maand koffie inloop in het dorpshuis. Vanaf half 3 tot ongeveer 4 uur bent u 
van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar te 
ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan of om het laatste nieuws uit te wis-

selen. Ook is er de mogelijkheid om een spelletje te doen, een kaartje te leg-

gen of te biljarten! 

De eerstvolgende koffiemiddag is donderdag 5 
maart. In april wordt de koffiemiddag bij Kensoor 
gehouden. Dus 5 maart in het dorpshuis en 2 april 

bij Kensoor op de Lier. Iedereen is van harte wel-

kom! 

Groeten van de dorpshulp: Marinus Boersma, Libbe 
Zandberg, Hans Aupers, Anita Lenos, Gerda Hop-

man, Marjan Haarsma 

DORPSHULP 

LADIES NIGHT 
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Het nieuwe jaar is inmiddels alweer een tijdje onderweg. Toch wil ik u namens 

de plaatselijke commissie nog een gezegend 2015 toewensen.  
 

We kunnen terugkijken op een paar prachtige diensten in december. Eerst was 
daar de Adventsdienst op 21 december waarin diverse scenes uit het Kerst-
verhaal van Lukas werd nagespeeld. “Maria” zong een prachtig lied en ook de 

kinderen van de It Fiffde Sté o.l.v. Martijn Meinster hebben prachtig gezongen. 
Later in de dienst waren ze de herders die ons uitnodigden achter hun aan te 

gaan naar de stal waar we “Maria” en “Jozef” troffen met hun boreling. De war-
me chocolademelk na afloop smaakte heerlijk.  
 

En dan was er op kerstavond het ondertussen traditionele “Krystnacht yn de 
Kapelle”. Van heinde en ver komen mensen om even te genieten van de sfeer-

volle Kapelle met  prachtige carols, lezingen en natuurlijk Glühwein en chocola-
demelk. Ook dit jaar moest het geheel twee keer worden gedaan om al die 
mensen een plek te kunnen geven. Dat halverwege het tweede concert de halve 

kerk in het donker kwam te zitten deerde de uitvoerders en de toehoorders 
niet; het was weer genieten!  

 
En oudejaarsavond was er nog een dienst met da. Kobes-Gerritsen. De vol-

gende dienst is 26 april waarin ook weer da. Kobes-Gerritsen voor zal gaan.  
In ons vorige stukje heb ik een oproepje gedaan met de vraag of u/jij het leuk 
zou vinden als vrijwilliger actief te zijn voor de Kapelle. Aanmelden kan bij de 

secretaris, Janke v.d. Veen, tel. 671401, jankevanderveen@gmail.com.  
Ondertussen zijn we aan het bekijken of iets kunnen doen met “Vrienden van de 

Kapelle”. U zou dan ons werk via een financiële bijdrage kunnen steunen. Maar 
daarover de volgende keer meer.  
 

Verder is de Kapelle aangemeld voor Tsjerkepaad 2015.  
Dat houdt in dat de Kapelle op de zaterdagmiddagen tussen 4 juli en 12 sep-

tember open zal zijn. Dit is misschien een mooi moment om als nieuwe vrijwilli-
ger aanwezig te zijn om gasten te ontvangen. Hoe we hier verder invulling aan 
gaan geven is nog niet bekend. We denken aan een expositie door een jonge 

kunstenaar met wie al wat contacten zijn geweest. Maar ook hierover een vol-
gende keer meer.  

 
U ziet, we timmeren aardig aan de weg om ons bijzondere kerkje op de kaart te 
zetten.  

 
Om vrede in de wereld te hebben, moeten volken in vrede leven.  

Om vrede tussen volken te hebben, moeten de steden niet tegen elkaar op-
staan. 
Om vrede in steden te hebben, moeten de buren elkaar verstaan. 

Om vrede tussen buren te hebben, moet er vrede heersen thuis. 
Om thuis vrede te hebben, moet je hem vinden in de eigen hart.  

 
Lao Tse. 
 

Met vriendelijke groet, Suzanne Donker 

YN EN OM DE KAPELLE 

mailto:jankevanderveen@gmail.com
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Terugblik op de Kerstviering in De Kapelle. 

We kunnen terugzien op een prachtige viering. De bezoekers kregen aan het 
begin van de Kapellewei een lantaarn mee om langs de Kapellewei neer te zet-

ten. Zo werd de weg steeds meer verlicht en liepen de laatste bezoekers langs 

een mooi verlicht pad op deze donkere, zeer stormachtige avond. 

Het was 4e advent, dus we waren op weg naar Kerst. Het advents/kerstverhaal 

werd voorgelezen door Suzanne en ondertussen uitgespeeld. Maria en Jozef  (in 
de persoon van Eline en Lammert) werden voorgesteld door een lied gezongen 

door het kinderkoor (kinderen van It fiifde Sté, begeleid door Martijn op piano). 
De engel(Nienke) stond al sinds het begin van de dienst als levend standbeeld 
voor in de kerk en kwam tot leven toen ze de blijde boodschap aan Maria ver-

telde. Daarna ging Maria slapen en dromen. Dit werd uitgebeeld door het zingen 
van een prachtig lied door Maria, waarbij ze de twijfel over het dragen van Gods 

Kind naar voren bracht. 

Toen kwam de omroeper (Gerben) om de mensen op te roepen om zich te laten 
inschrijven op bevel van Keizer Augustus. Dus ook Jozef en Maria begonnen hun 

koffers te pakken om op reis te gaan . Maar Maria moest eerst nog het blijde 
nieuws aan Jozef vertellen. Daar had Jozef het wel moeilijk mee en uitte zijn 

twijfel in een gebed naar God. Toen de kinderen zongen 'Blijf bij Maria, Jozef, ze 
heeft je nodig', wist Jozef genoeg en gingen ze samen op reis naar Bethlehem 

en verlieten de Kapelle. 

Tijdens de korte overdenking door dominee van der Veen, werden de kinderen 
omgekleed tot herders. Zo kwamen ze de kerk weer binnen en na het zingen 

van het herderlied, riepen ze iedereen op om met hen mee te gaan naar Bethle-
hem. Dus iedereen de jas aan en de Kapellewei aflopen tot aan de stal van Be-

rend Mulder. In een sfeervol verlichtte stal, met muziek van Stille Nacht, von-

den we daar Maria, Jozef en het kindje Jezus te midden van de kalfjes. 

In de stal werd de bijbellezing afgesloten met de tekst over de geboorte van Je-

zus en zongen we na de zegen het Ere zij God. 

Hierna kon iedereen nog genieten van warme chocolademelk. 

Een waardevolle Kerstviering in een prachtige omgeving! 

Deelshûssjongers 

Op zaterdag 14 februari gaan we 
voor alle liefhebbers weer een leuke muziekavond neerzetten. Bijna een jaar la-

ter dat we eerst hadden gepland. Omstandigheden toen waren de oorzaak van 

het uitstel. 

Nu dan toch een gezellige avond waar we een aantal oude, maar ook nieuwe 

liedjes voor jullie gaan zingen. Sommigen om te luisteren, anderen om lekker 

mee te zingen. 

De entree is gratis. Altijd belangrijk natuurlijk. We hebben een verloting met 
aardige prijzen. Die loten zijn deels vorig jaar al aan u verkocht, maar ze doen 

nog gewoon mee! 

Graag tot ziens op zaterdag 14 februari in dorpshuis “It Deelshûs”. Vanaf half 8 

kunt u een plekje zoeken in de zaal.  

 

KRYST IN DE KAPELLE 

DEELSHÛSSJONGERS 



 

Leo van Greven 

 Gebroeders 

 Hamstra 

Leeuwarderstraatweg 97a 

8441 PH Heerenveen 

Tel. 06 5196 7934 

 

Handelsonderneming 
en Stalling 
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