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 Vogelwacht in actie 

 Sluiting “It Fiifde Sté”  

 Succesvolle start Zumba 

  





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 volledig onafhankelijk en als geheel verantwoordelijk voor de inhoud 

van dit blad. Ingezonden stukken vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. 

Anonieme stukken worden niet geplaatst.  Juridische verantwoordelijkheid: Plaatselijk Belang.  

www.haskerdijken-nieuwebrug.nl 

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 /  Juni 2015  

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

De volgende Brêge kunt u omstreeks 10-10-2015 verwachten. 
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KOPIJ (“platte” tekst in word aub) EN DIGITALE FOTO’S  

VOOR 27 SEPTEMBER 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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Wilt u nieuws plaatsen op de website dan 

kan dat via website@haskerdijken-

nieuwebrug.nl. Ook kunt u aangeven dat 

het deel van uw vereniging aangepast 

moet worden. Voor deze keer weer veel 

leesplezier toegewenst èn een fijne vakantie 

toegewenst! 

Inhoud  5 

Vogelwacht  7-9 

It Deelshûs 9 

Dorpsfeest 11 

Oud papier 12 

Winkel van Sinkel 13 

If Fiifde Sté 15 

Zumba 17 

Yn en om de Kapelle 15 

Dorpshulp 17 

De wijkagent 19 

Oecumenische werkgroep 21 

Simmerkrite 23-25 

Deelshûssjongers 23 

Plaatselijk Belang 27-28 

Deelshûssjongers 29 

Enquête  30 

   

  

INHOUD REDACTIE 

Beste mede dorpsbewoners,  

We hebben weer een roerig jaar ach-
ter de rug. Gelukkig staat de vakantie 

voor de deur en gaan we hopelijk zo 
genieten van het mooie weer!? 

De wijkagent geeft wat handige tips 
om de inbrekers buiten de deur te 

houden zodat u met een gerust hart 
op vakantie kunt gaan. Vergeet voor-

al niet de deuren op slot te doen ook 
al gaat u maar eventjes weg. 

De krant staat weer vol met nieuws 
over de school, het dorp, de vereni-

gingen en de bedrijvigheid. Sim-
merkrite en de Winkel van Sinkel….. 

Wie weet komt er zo nog meer bij 

want op termijn houdt de school op 
met haar bestaan….. Jammer dat het 

nu een aflopende zaak is, maar wie 
weet komt er een nieuwe generatie 

aan! 

De Deelshûssjongers zoeken onder-

steuning. Is zingen iets voor u mis-
schien? Meld u aan!  

Op de woensdagavond is er nu 
Zumba. Kijkt u gerust eens hoe dat 

gaat. Het begint om 19:00 uur. 

Het dorpshuis heeft nieuwe beheer-

sters. Mooi dat Jeltje Stoter en Jitty 
Bijker dit op willen pakken. We wen-

sen hen veel succes met hun nieuwe 

functie en zien de toekomst vol ver-
trouwen tegemoet.  

Er zijn al veel mensen die ons weten 
te vinden op internet. Hier is ook de 

digitale versie van de krant te vinden. 

Ligt de krant al bij het oud papier? 

Kijk dan op www.haskerdijken-

nieuwebrug.nl en dan kunt u de krant 

nog eens rustig digitaal nalezen.  
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Zaterdag 6 juni vertrokken we met 2 kinderen en 3 begelei-

ders naar Broek bij Joure. Denk wel dat we dit groepje in de 
hand kunnen houden zo. 

Er werd door de vogelwacht Friesland een jeugddag georgani-
seerd waar je met belangstellenden heen kon. I.v.m. het kor-
te tijdsbestek konden we dit keer alleen via school kinderen 

uitnodigen en natuurlijk zijn er meer dingen op Zaterdag te 
doen. Dat is erg jammer. Dit is zo leuk dat we volgend jaar de 

zaken anders aan gaan pakken om zoveel mogelijk kinderen 
mee te laten genieten van een hele ochtend buiten leuke din-
gen zien, doen en leren. 

 
We waren te gast op het grote veebedrijf van fam. Rijpma. 

Buiten hadden zij pony's paarden, schaapjes en lammetjes, 
kipjes en konijnen neergezet. het was een drukte van belang 
met 260 kinderen en begeleiding. Na de koffie/ranja met een heerlijk stukje 

oranjekoek mochten de kinderen van groep 1 de postduiven loslaten. Was een 
beetje een valse start want niet iedereen durfde een spartelende duif goed vast 

te houden. Daarna was het lastig zwaluw nesten tellen in de stal. Ze vlogen in 
en uit en er waren zelfs al jonkies. Een eindje lopen door het veld en daar 

mocht je een parcours lopen met een kippenei op je pet. Dat 
viel nog niet mee. 
 

De jager, de rattenvanger en hobbyvissers legden wat uit 
over hun beroep . Een vacht van een ree is heerlijk zacht. 

Muskus ratten vang je met een klem of een zwemkooi. Ze 
maken een nest met gangen in een oever of dijk waardoor 
deze verzakken en niet meer veilig zijn om de mensen te be-

schermen. Ze krijgen heel veel jongen en moeten dus in de 
hand gehouden worden. De rattenvanger had een waterdicht 

pak aan en kon zo de sloot inlopen want de ingang van de 

nesten zitten onder water. 

Bij het beleef pad moest je een theedoek voor je ogen en 
langs een touw een pad lopen. Hier moest je dingen voelen , 
ruiken of proeven. Het woord wat uit de puzzel kwam was 

buizerdnest. Omdat Bente en Sjoerd-
Jan een veger hadden gevoeld en geen bezem kwamen 

wij eerst uit op vuizerdnest. Maar op zich was dat goed 

want het was een vegertje. 

Uit Drachten kwam een kruisboog vereniging. De borden 
raken viel nog niet mee. Wat kun je hard en ver schieten 

met zo’n kruisboog! Best wel gevaarlijk. 

Met een schepnetje kon je uit de sloot behalve drab ook 

leuke beestjes scheppen. Wij hadden vreemde exempla-
ren die niet eens op de kaart stonden. Natuurlijk hebben 
we ook nog vogeldingen gedaan. Er waren nesten van 

Kievit, Grutto, en tureluur in het gras gelegd. Die Ture-
luur is best wel slim. Omdat hij veel kleiner is legt hij zijn 

nest vlak bij een kievit. Die kan dan mooi ook voor hem 
de buizerd en de roeken wegjagen dan is zijn nest ook 

mooi beschermd. 

VOGELWACHT 



 

  

 

U wilt niet in de rij staan voor de kassa? 

U hebt een hekel aan gesjouw met zware boodschap-

pen? 

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 recht-

streeks van de boer? 

U surft  dan naar: www.biowebfryslan.nl Woens-

dags voor 11.00 besteld, Vrijdags door ons  be-

zorgd. Wij bezorgen tot op het aanrecht, en  ….niet 

goed geld terug!!!! 

Reeds 400 tevreden klanten gingen u voor!!! 

Oan’t freed,   

Fam. Veninga  Haskerdiken til: 06-51119311 
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Eigenlijk waren we wel uitgewandeld en waren 

we blij met het aangeboden ijsje. Eigenlijk 
lustte Bente geen bananenijs maar eigenlijk 

was het best wel lekker! Heel veel zangertjes 
zongen voor ons op weg terug naar de boerde-
rij. We hebben de karekiet gehoord en de riet-

graszanger(?). Bij de boerderij kregen we nog 
een broodje kaas en een tas met pet en leuke 

poster en toen moest iedereen weer naar huis 
omdat er op zaterdag altijd veel dingen te 

doen zijn. 

Behalve nesten in beeld brengen, tellen en be-

schermen en nestkastje ophangen doen we bij 
de vogelwacht dus ook zulke dingen. Niet al-
leen leerzaam en leuk voor kinderen. We heb-

ben als begeleiding ook een fijne ochtend ge-
had. Volgend jaar willen we echt zo veel moge-

lijk jeugd mee! In de zomer gaan we ons stor-
ten op de nestkastjes van pvc. We hebben van Cars een bijdrage hiervoor ge-
kregen en leggen als vereniging zelf nog wat bij. Dat zal die specht leren! Dus 

als jullie in het dodobos een specht met een kromme snavel zien….  

 

Al hebben we dit jaar nog niet zoveel zomerse dagen gehad, we hopen toch dat 
er nog heel wat zullen komen deze zomer. Voor veel verenigingen is er een zo-
merstop wat hun activiteiten betreft. Zo ook voor het Deelshús en ook voor ons 

als bestuur. Even een periode om tot rust te komen en om afstand te nemen 
van de dagelijkse gang van zaken. Ook dat geeft vaak opnieuw een heldere kijk 

op de dingen die gaande zijn. 
 

Jeltje Stoter en Jitty Bijker, onze nieuwe beheersters, zijn al druk bezig geweest 
om zich op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van het dorpshuis. Klas-
ke de Groot heeft hen van veel informatie voorzien en blijft altijd bereid om vra-

gen, die tijdens het nieuwe seizoen toch nog komen , te beantwoorden. 
 

Het afgelopen seizoen is ons dorpshuis intensief gebruikt en zijn er heel wat fes-
tiviteiten georganiseerd. Achter de schermen zijn er ook al weer initiatieven 
ontplooit voor het nieuwe seizoen en dit is heel erg fijn. 

 

We wensen jullie allemaal een goede zomer toe met veel mooie dagen. 

Andre Bakker  andre.greet@hetnet.nl 
Jitty Bijker  bijker.j@hetnet.nl 

Sake Hooisma  sakehooisma@home.nl   
Pia Tjassing  mmoisa2605@gmail.com 

Janke v.d. Veen jankevanderveen@gmail.com 
 

IT DEELSHÛS  

VOGELWACHT 

mailto:andre.greet@hetnet.nl
mailto:jankevanderveen@gmail.com
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Hallo allemaal hier het voorlopige programma van het komende dorpsfeest we 

hopen dat jullie er allemaal zin in hebben, de groep mensen die dit organiseren 
hebben dit in ieder geval wel. 

 
In de maand juni kunt u de mensen van de straten aan de deur verwachten met 
de intekenlijst voor het dorpsfeest, met dit geld kunnen we een gedeelte van 

het dorpsfeest financieren. Ook een bron van inkomsten is de verloting, deze  
loten zullen we gaan verkopen op het moment dat we met  het boekje langs ko-

men,  in het boekje vind u verder het hele programma. Door deze constructie 
kunnen we een dorpsfeest organiseren zonder entree prijzen. 
 

Hier een voorproefje van het dorpsfeest: 
Vrijdagmiddag om 14 uur oppimpen van je fiets of skelter voor de jeugd met 

mooie prijzen en eeuwige roem. Aansluitend een optocht door het dorp, het zou 
leuk zijn als iedereen buiten de jeugd staat aan te moedigen, het gaat om de 

straten,hellingpad, tolvepad, deelspad, konvintspad (weersafhankelijk). 

Vrijdagavond, Oudhollandse spelletjes in een nieuw jasje begint om 20 uur,  

zaal open om 19.30, dit telt mee voor de stratencompetitie. 

Zaterdagmorgen,van 10 tot 12 uur draaien in de zweef, touwtje trekken en 
ranja, gratis voor de jeugd. Ook is er de mogelijkheid om koffie te drinken in 

het dorpshuis en graag zouden we de ouderen van Haskerdijken / Nieuwebrug 

uitnodigen voor een gratis bakje. 

Zaterdagmiddag, klootschieten , start vanaf het sportveld door oa  het dodo-

bos , dit wordt in wedstrijdverband gedaan en telt mee voor de uitslag van de 
stratencompetitie. Ook is er weer op het veld  de beroemde catering van Roelof 

en Pier met overheerlijke hamburgers . Vergeet ook niet een stukje land te ko-
pen voor het koepoepen een 
stukje hebt u al voor 2 euro 

en is op dit moment te ver-
krijgen bij de “WINKEL VAN 

SINKEL “ in school. 

Zaterdagavond bekendma-
king van de winnaar van het koepoepen, zaal open 20.00 uur en aansluitend 

optreden van de topband EXPOSURE . 

Zondagmorgen oecumenische kerkdienst. Inloop + koffie in het dorpshuis 

vanaf 10.30 uur. Aanvang themadienst  : 11.00 uur met medewerking van gos-
pelgroep In His Name , deze geeft invulling aan een compleet verzorgde thema-

dienst inclusief samenzang. 

Het thema is:  Genade: Niet goedkoop, wel gratis! De gospelgroep bestaat uit 
25 a 30 mensen die met veel plezier en enthousiasme deze themadienst verzor-

gen koffie om 10.30 uur dienst begint om 11.00 uur, met medewerking van 

gospelkoor. 

Zondagmiddag, matinee dit betekent feest vanaf 14.30 uur, met zanger Rein 

uit Bolsward en draaiend rad met verassende prijzen, en de uitslag van de stra-

tencompetitie en de verloting. 

Wij wensen iedereen een fijne zomer en tot ziens zeker op het dorpsfeest, de 

commissie 

DORPSFEEST  2015 



In verband met de vakantie van Kens-

oor zal het oud papier in augustus niet 
op de 1e- maar op de 2e maandag van 

deze maand opgehaald worden. 

U kunt uw oud papier dus op maan-
dag 10 augustus langs de weg zetten. 

Hierna komen wij gewoon weer elke 1e 

maandag van de maand. 

OUD PAPIER 



Dames en heren, koeken en peren.. 

De winkel van Sinkel is nu al enige 

tijd geopend en er zijn hier en daar 
toch al een aantal dingen veranderd. 

Zo ben ik de gelukkige die u mag ver-
tellen dat wij nu een echte ijsvriezer 

hebben, vol met heerlijke ijsjes, Ger-

da elke week cake bakt voor bij de 
koffie, Kippetje haar intrek heeft ge-

nomen in de winkel en dat het haar 
hier erg goed bevalt en dat wij nu ook 

honden- en kattenbrokken in ons as-
sortiment hebben opgenomen. 

Wat betreft het “vraag maar raak bord” (nu ook online te 

vinden) kunnen we zeker nog wel vragen en of goede en 

leuke ideeën gebruiken. 

Voor de mensen die dat nog niet hebben gedaan, maar 
wel graag zouden willen is er nu bij ons in de winkel de mogelijkheid 

om stikkers te kopen en te plakken voor het “koe-poepen” wat tijdens 
het dorpsfeest plaats zal vinden. 

Wist u al dat u de winkel van Sinkel nu ook op facebook terug kunt 

vinden ? U vindt ons onder: de winkel van Sinkel Haskerdijken. 
Schroom niet om onze pagina te “liken”, delen of te beoordelen.  

Door omstandigheden is de winkel van Sinkel op maandag 6 juli de 

hele dag gesloten. 

Wij gaan op vakantie 

van 27 juli tot en met 
7 augustus. Op 

maandag 10 augus-
tus staan wij ge-

bruind en vol goede 

moed weer tot uw 
dienst! 

Dan rest mij nu al-

leen nog u allen een 
hele goede en pretti-

ge zomer/vakantie te 
wensen!  

 

 

WINKEL VAN SINKEL 



 

 

 

DE  

MARKT 

TUINMAN  
Haskerdijken – Nieuwebrug  

“De Markt-Tuinman” Voor aanleg en onder-

houd van tuinen, groot en klein. Tevens kwe-

ken 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 
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Vanuit It Fiifde Sté juni 2015 

 
Beste dorpsbewoners, 

Velen van u zullen in de wandelgangen de hectische 
ontwikkeling betreffende It Fiifde sté mee gekregen 
hebben. 

 
Door o.a. verhuizingen kwamen jongens of meisjes alleen in een groep te zitten 

of alleen met kinderen van het andere geslacht. Voor kinderen betekende dit 
dat ze weinig of geen keuze hadden in vriendjes en vriendinnetjes. Ook binnen 
de groep misten ze sociaal emotioneel bepaalde zaken. 

 
Ouders/verzorgers hebben met een bezwaard gemoed uiteindelijk toch gekozen 

voor een grotere school in het belang van hun kind, zodat er meer sociale con-
tacten en mogelijkheden tot samenwerking zijn. 
 

Dit bracht een sneeuwbaleffect tot stand en betekende dat nog meer kinderen 
alleen of met zijn tweeën in een groep kwamen. Toen wij als team de signalen 

binnen kregen hebben we direct een ouderavond georganiseerd om te polsen 
hoe de vlag er bij stond en te brainstormen hoe nu verder. Hierbij was de direc-

teur bestuurder Wilma van de Venn aanwezig en Ronald de Bie als adviseur en 
deskundige op het gebied van 
dit soort processen. 

 
Daarna hebben Juf Irene 

Neelis en ondergetekende 
met alle ouders gesprekken 
gevoerd. Iedereen zag het 

belang van de dorpsschool 
wel in, maar het belang van 

je eigen kind staat voor elke 
ouder/verzorger voorop. 
 

Begin juni hebben we weer 
een ouderavond belegd met 

inventarisatie van de gegevens n.a.v. de gesprekken. Hieruit bleek dat we na de 
vakantie hoofdzakelijk nog bevolkt zouden zijn met een groep 8 van ruim 10 
kinderen en enkele kinderen in de onderbouw. 

 
Om groep 8 een goed jaar te geven en waardige afsluiting te gunnen, heeft Pri-

mus besloten om de school in 2015-2016 nog open te houden. Hierna zal helaas 
het doek vallen. De andere overgebleven kinderen uit de onderbouw gaan hun 
schoolcarrière elders voortzetten. 

 
In dit soort situatie zijn er alleen maar verliezers en moeten we elkaar geen 

verwijten maken. Alle betrokkenen hebben naar eer en geweten gehandeld en 
hebben allemaal dezelfde zorg gedeeld. 
 

Niemand was er op uit om de school te laten sluiten. 
 

Met vriendelijke groet, Idzard Silvius 
Clusterdirecteur OT Nannewiid 

SLUITING “IT FIIFDE STÉ” 
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De eerste woensdag in september gaan we in het Deelshûs los met Zumba! 

Sim heeft aangegeven dat zij Zumba wel bij hun club willen hebben; de contri-

butie zal dus via SIM geïnd worden. We hebben besloten dat de contributie voor 
het eerste half jaar 60 Euro bedraagt. Na het half jaar, gaan we de situatie op-

nieuw bekijken. De Zumba lessen staan onder leiding van Puk Meijenhorst Kolk.  

Zumba is van 19:00 uur tot 19:45 uur.  

Wil je meer informatie?  Bel: 0512-71418 of 

mail: j.aarsen-wiersma@wxs.nl 

Tot ZIENS, tot ZUMBA! 

De vakantieperiode staat weer 
voor de deur en dat betekent 

voor velen even een periode waarin je het wat rustiger aan kunnen doen. Echter 
niet voor ons want, zoals in de vorige dorpskrant al vermeld, staan de deuren 
van de Kapelle dan open voor bezoekers. 

 
Tussen 4 juli en 12 september bent u op zaterdagmiddag tussen 13.30-

17.00 uur van harte welkom.  
 
Er is een mooie expositie met werk van Aebele Trijsberg met als titel ‘Eerst zien 

dan geloven’. Ik zou zeggen, laat u verrassen. Aebele zal zelf zoveel mogelijk 
aanwezig zijn om over zijn werk te vertellen.  Een kopje koffie, thee of wat fris 

staan voor u klaar. De Tsjerkepaadgids is te koop voor €1,--. Het is heel fijn dat 
een aantal mensen aangegeven hebben een zaterdagmiddag te willen helpen. 
 

24 mei was er een mooie Pinksterdienst, voorbereid door de oecumenische 
werkgroep en met medewerking van de Kapellesjongers. Elders leest u een uit-

gebreider verslag van deze dienst. 
Op 31 mei gaf vrouwenkoor Voix Féminine o.l.v. Gerben v.d. Veen een goed be-

zocht koffieconcert waar men kon genieten van o.a. een stuk van Hildegard von 
Bingen. 
De volgend vesper is 5 juli om 19.30 uur. Dit zal een kunstvesper zijn en voor-

ganger is Piet Nijssen. 
 

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 
 

Een hartelijke groet, namens de pc, Suzanne Donker  

ZUMBA HASKERDIJKEN 

YN EN OM DE KAPELLE 

mailto:suzannedonker@home.nl


 

DE  

MARKT 

TUINMAN  
Haskerdijken – Nieuwebrug  

“De Markt-Tuinman” Voor aanleg en onderhoud 

van tuinen, groot en klein. Tevens kweken en 

verkoop van vaste planten. Met een klein be-

drag is uw tuin weer een pracht. 

Bel voor info:  

0513-671422 of 06-53993040 

Jaap Hoekstra 

Dorpsstraat 16 

8468 BA, Haskerdijken. 

KVK nr 55008143 
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 Koffie inloop, elke 1e donderdag van de maand is er koffie in-

loop in het dorpshuis. Vanaf half 3 tot ongeveer 4 uur bent u van 
harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee, 

elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan of om het 
laatste nieuws uit te wisselen. Ook is er de mogelijkheid om een 

spelletje te doen, een kaartje te leggen of te biljarten! 

De volgende koffie inloop is donderdag  2  juli. De maand augustus houden 
we vakantie, dus dan is er geen koffie inloop. Na de zomervakantie bent u op 

donderdag 3 september weer van harte welkom. 

Ik ga op vakantie en neem mee…     

Inbrekers gaan NIET op vakantie en zien de zomervakantie vaak als een TOP-
TIJD waar altijd wat te halen valt. Het is dus zaak om je woning zo veilig moge-

lijk achter te laten. Kunt u daar zelf iets aan doen? Jazeker wel. Hieronder een 

aantal tips: 

1. Vertel niet aan iedereen dat je op vakantie gaat. Geeft dit alleen door aan je 

familie en buren, zodat die ook een oogje in het zeil kunnen houden. Laat reis-
informatie achter, zodat je te bereiken bent. Hang geen briefjes op raam of 

deur, dat je er niet bent en spreek geen voicemail in dat je weg bent. Denk dus 

goed na wat u op Social Media plaatst. 

2. Sluit ramen en deuren goed af. Geen sleutels op bekende plekken (bloempot 

of deurmat) leggen. Denk ook aan ladders en ander opklim materiaal! 

3. Het loont om tijdelijk tijdschakelaars te plaatsen. Dan kun je op bepaalde 

momenten van de avond zorgen dat je woning verlicht is, dus een bewoonde 
indruk oplevert. Je zou bvb. van 21 tot 23u een aantal lichten in je woning kun-

nen inschakelen. 

4. Het lijkt misschien wat vreemd, maar tijdens je afwezigheid kunt u de gordij-

nen, zonwering enz. maar het beste open laten. Mocht er toch verdachte activi-

teiten in je huis zijn, dan is de kans dat 1 van je buren dat opmerkt groter. 

5. Ruim waardevolle spullen op en zorg ervoor dat die niet in het zich liggen. 

Voor de meest waardevolle dingen zou je ervoor kunnen kiezen die tijdelijk in 

een kluis te bewaren of tijdelijk aan familie te geven. 

Schakel buren in. Voor je bloemen en voor je post. Mogelijk deed u dat ook al 
om de katten te verzorgen tijdens uw afwezigheid. Misschien willen uw buren de 

tuin ene keer maaien, zodat het een goed onder-
houden indruk maakt. Zorg dat de woning een be-

woonde indruk maakt. Mochten je buren tijdens je 
afwezigheid wel thuis zijn en bvb ene tweede auto 
hebben, laat die dan op je inrit of voor je huis par-

keren. 

Ook hier geldt weer voor de thuisblijvers: Bij ver-

dacht gedrag of heterdaad situaties bel 112. 

Rest mij u nog een goede en veilige vakantie en 

een behouden terugkomst toe te wensen.  

De wijkagent Lucas Haanstra, Telefoon: 0900-8844 

DORPSHULP 

WIJKAGENT 
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 We kunnen terugzien op een mooie 45ste Pinksterviering in De Kapelle.  

Het thema 'veelkleurig verbonden' werd zichtbaar in de trossen ballonnen, de 

kleurrijke bossen bloemen en de gekleurde  dozen die in de kerk verspreid la-

gen.  

Het verhaal van de torenbouw van Babel en het verhaal van Pinksteren 'de uit-

storting van de Heilige Geest', werd door Frits Hartmann op een duidelijke ma-

nier verteld en door middel van het stapelen van de gekleurde dozen bouwste-

nen) uitgebeeld. Het gaat er niet om wie het snelste boven is, wie de beste is, 

wie het meeste bereikt (torenbouw), want dan wordt het een instabiel geheel, 

maar het gaat erom dat je contact met elkaar maakt, elkaar begrijpt, elkaar no-

dig hebt (dus in de breedte bouwen) en daarbij God niet vergeten (dus toch een 

klein stukje omhoog). Zo krijg je een steviger fundament. Hierbij werden de do-

zen zo neergelegd dat het net een regenboog was en werd het verbond dat God 

met de mensen heeft gesloten, zichtbaar.  

 

Er zongen 20 dorpsbewoners mee in het Kapellekoor. Na 4 keer oefenen onder 

leiding van Gerben van der Veen, stond er een enthousiast koor wat mooie 

veelkleurige liederen uit allerlei landen heeft gezongen. 

 

Na de viering zijn er 5 kleurige bossen bloemen gebracht bij dorpsbewoners, als 

groet van ons allemaal en om hen op deze manier te laten weten dat we aan 

hen denken. 

 

In de dienst werd een collecte gehouden die bestemd is voor Nepal, voor de 

Stichting Studenten- en Musahar Project Nepal, waar Bote en Corry Nicolay zich 

voor inzetten. Dit project is door de aardbeving erg getroffen. 

Bij de uitgang kreeg iedereen een sleutelhanger mee waaraan een kleurrijke 

pompon verbonden was. 

 

 

Na deze mooie viering was er buiten koffie en thee met een heerlijke traktatie 

ter ere van de 45ste keer.  

De oecumenische werkgroep: Hermien Vlieg, Greet Bakker, Marije v/d Meulen, 

Marinus Boersma, Ruurd Huizinga en Marjan Haarsma 

YN EN OM DE KAPELLE 
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Welkom op de boerderij! 

Een man loopt gebogen over een zandpad. Zijn zwarte jas heeft hij strak om 
zich heen geslagen. De zwarte kap van de jas ver over zijn hoofd getrokken. Hij 

maakt zich zorgen. Hij was gewaarschuwd voor dit gebied. Harde wind en stevi-
ge rukwinden konden je zo het moeras in duwen. Hij had al zo ver gelopen en 
wist niet dat je nog verder kon. Maar ergens hier moest een klooster zijn waar 

hij misschien kon rusten. Hij had dat gehoord van mensen die nog van verder 
waren gekomen. Zij gingen naar de handelsstad Zwolle op zoek naar werk en 

handel.  Maar als iedereen hier weg ging was er juist voor hem misschien de 
rust die hij nodig had om zijn boek af te maken. Over de wonderen die lang ge-
leden gebeurd waren. Die wilde hij allemaal opschrijven voor zijn oude lijf het 

leven op zou geven. Misschien had hij zich daarom wel vergist in deze tocht. 
Misschien dacht hij dat zijn lichaam nog meer aankon. Maar hij kon niet meer. 

Moe, koud, hongerig en toch… toch …kon het niet ver weg meer zijn. Net toen 
hij dacht dat hij al zijn plannen op moest geven en nooit zijn levenswerk zou 
kunnen vervullen zag hij een heen en weer zwaaiend licht. Vervuld van hoop en 

nieuwe moed zette hij de laatste kilometer in 
tot aan het klooster van Dodo van Haskera. 

Hij had het gered, hij was veilig. Opgewarmd 
bij het vuur en na een beker heerlijk krachti-

ge soep besloot hij dat dit klooster een van de 
grootste wonderen was die hij op moest 

schrijven…. 

Zou het zo gegaan zijn? Vroeger heel lang ge-
leden? Hier in de buurt bij de kapelle? Mis-

schien ,maar nu gaat het heel anders. Het 
zandpad heet nu de A32. Moeras is weiland 
en alles is veilig bereikbaar. En toch zie ik in 

de 5 jaar dat ik hier nu woon ook zwoegers 
voorbij komen. Min of meer vrijwillig maar misschien ook omdat het hier soms 

kan spoken en dan overkomt het je. Zulke mensen gun ik altijd een warm bad, 

een kop soep en een bed. 

Iedereen die de bouw van ons nieuwe huis heeft gevolgd weet dat we er aardig 

wat ruimte bij hebben gekregen. We willen hier wel iets meer mee doen. Zo 
kwamen we langzaam op het idee van een  B&B en een theetuin. Maar ik moest 

mijn creativiteit ook kwijt… Nadenken overleggen discussiëren, anderen raad-
plegen en toen was het plan klaar. 
Met hulp konden we het plan ook 

uitvoeren, alle lieve vriendinnen 
kwamen theepotten brengen en 

kopjes. En  nu is het bijna klaar. 
Onze B&B ,Theetuin en knutsel ca-

fé. 

Behalve verkleumde, vermoeide 
wandelaars hopen wij ook jullie uit 

het dorp te ontmoeten. Gewoon 
voor een ijsje, een bakje, of een 
boeren lunch of een uitgebreide 

high –tea.   

SIMMERKRITE 
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Zondags wandelen naar de brug en terug wordt nu hoop ik naar de boerderij 

(ijsje, even zitten) en terug. Lekker even over het weiland staren of pak je stoel 

op en ga lekker in de schaduw zitten. 

In September ga ik het crea café verder op-
pakken. We zijn met een groepje al begonnen 
met kaartjes knutselen. Ik ben iedere keer 

weer trots op het resultaat van een ander!  Zo 
mooi is het resultaat soms. En Gezellig!  De 

workshops worden uitgebreid met porselein 
schilderen, armbandjes maken en andere din-

gen. 

Erg hip is kleuren voor volwassenen. Ook daar 
heb ik alle spullen voor in huis. Rustgevend en 

ontspannend. Loop gewoon eens binnen. Dat kan iedere middag na 13 uur. 

In Sept gaan onze andere plannen ook van start. Iedere  maand gemeenschap-
pelijk eten op de boerderij en georganiseerde rondleidingen voor het hele gezin. 

Met natuurlijk een heerlijk hapje of lunch. We proberen alles in de stijl van de 
boerderij te houden. Veel buiten, veel dieren en goed eten en drinken. Maar 

soms dus laarzen aan, en hakken en een witte broek op eigen risico. 

Wij hebben er erg veel zin in en zijn al heel blij met het resultaat. Ook als je ge-

woon langs loopt, wip even aan.  Kom het even bekijken en een praatje maken 

voor je weer verder gaat met  je barre tocht of nieuwe wonder! 

Jellie en Dirk Zeinstra van theetuin en B &B de Simmerkrite. 

Mannenkoor De Deelshûssjon-

gers in de steigers 

Het is jullie vast niet ontgaan: De Deelshûssjongers gaan het over een andere 
boeg gooien! Een tijdje geleden heeft iedereen een flyer door de bus gekregen 
waarin werd gevraagd of ook dames ons koor willen komen versterken. De 

mannenspoeling wordt nogal dun, ziet u. Dat neemt echter niet weg dat ook 
mannen nog steeds welkom zijn bij het koor, maar in de afgelopen jaren is ge-

bleken, dat die niet zo hard liepen. 

Nu is het niet zo, dat we het niet aankunnen, maar het is wel een kleine groep 
aan het worden. Om meer leden er bij te krijgen hebben we na overleg besloten 

om de kans te wagen om samen met een stel enthousiaste dames nieuwe im-

pulsen te geven aan de muzikale kanten van onze dorpen. 

Verder is er een bestuurswissel geweest. De nieuwe voorman van het koor is 
Catrinus Seinstra. Samen met Wietze Jongedijk en Berend Lenos gaat hij de kar 
trekken. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze gitarist, Rienk 

Jepkema. Hij heeft besloten zijn tijd aan andere uitdagingen te gaan besteden. 
Na al die jaren Deelshûssjongers was de tijd daar rijp voor. We zullen hem node 

missen. Ook Remko Hamster, lid van het eerste uur, is gestopt. Spijtig, want hij 

was er altijd! 

We houden de moed er in en hopen op een aardig nieuw seizoen. Wie weet met 

een heel stel nieuwe enthousiaste leden!                           

We wensen jullie allemaal een fijne zomer.                    De 'Deelshûssjongers' 

DEELSHÛSSJONGERS 

SIMMERKRITE 
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PLAATSELIJK BELANG 

Met de zomer in aantocht liggen de activiteiten van PB even op een lager pitje. 

Dat wil overigens niet zeggen, dat het stilligt: integendeel! We blijven zaken 

volgen en uit de ledenvergadering zijn een aantal aandachtspunten gekomen. 

It Fiifde Sté 

Het is u niet ontgaan: onze school gaat sluiten in 2016. We zullen Primus vra-
gen om een duidelijke brief op te stellen waarin helder wordt waarom dit besluit 

heeft moeten vallen. 

Voor onze dorpen is het een groot verlies! Zo’n 15 jaar geleden waren er nog 

ruim 100 leerlingen en nu dit. Er is al veel over gezegd en er zal nog veel over 
worden gezegd. Ook wij hebben het besproken en in eerste instantie leek het 
jaar 2018 een cruciaal jaar te worden. Dat het leerlingenaantal zo snel in een 

enorme neerwaartse spiraal is gekomen kwam als een verrassing, zo werd ons 
allen duidelijk gemaakt in een aantal door emoties beladen informatieavonden. 

Dat het voortbestaan van de school niet meer kon worden gewaarborgd werd 

ook duidelijk. 

It Fiifde Sté gaat nog één jaar verder met een flink uitgedund aantal leerlingen 

en leerkrachten. Zij zullen er alles aan doen om er nog een mooi en vooral me-
morabel laatste jaar van te maken. De meeste leerlingen zitten in groep 8. Zij 

kunnen hun basisschoolloopbaan hier (gelukkig) nog afmaken. Dan zijn er nog 
een paar kinderen in andere groepen. Zij zullen na volgend jaar naar een ande-

re school moeten. 

Door deze situatie hebben een aantal ouders en hun kinderen besloten nu van 
school te wisselen. Het is echter niet zo, dat met het blijven van die kinderen de 

school nog langer kan bestaan: De uitstroom van kinderen en keuze voor ande-
re scholen in de afgelopen jaren is daar wel een aanleiding toe. Daarbij een da-

ling in het aantal kinderen mede als gevolg van de crisis in de afgelopen jaren 
maakt, dat de school onder de norm van 76 leerlingen is gekomen. Deze norm 
is gesteld door gemeente Heerenveen. De norm die door de Friese Meren wordt 

gesteld ligt op 48. Een stuk lager, maar ook die norm is in de afgelopen jaren 
niet meer gehaald. We zullen met het bestuur met de betrokken partijen in 

overleg blijven over hoe en wat verder. 

Heraldiek: de ‘nieuwe’ dorpswapens 

Nadat onze dorpen in 2014 bij de gemeente Heerenveen zijn gevoegd is er al 

veel gebeurd. Daarover heeft u in de voorgaande edities van De Brêge ook kun-
nen lezen. We gaan niet teveel terug in de tijd. Wel is het noemenswaard, dat 

de burgemeester een ambtsketen heeft, waarop alle dorpen zijn “vermeld” met 
hun wapen. Ook voor onze dorpen was ruimte gemaakt, maar dan wel twee 
plekken! Voor de afzonderlijke dorpen was echter geen apart wapen voorhan-

den. Na her en der zoeken, vragen, kijken 
en met vooral historisch besef heeft Gerhard 

Heino een opzet gemaakt op basis waarvan 
de goudsmid een uiteindelijk ontwerp heeft 
gemaakt voor de ambtsketen. Rechts ziet u 

de afbeeldingen van Haskerdijken (L) en 
Nieuwebrug (R) waar we als bestuur heel erg 

content mee zijn. Beide afbeeldingen zijn 

ook op de website te vinden. 
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Enquête m.b.t. fietsverkeer 

In deze dorpskrant berichten we ook over een 
enquête met betrekking tot het fietsverkeer 

door de dorpen. Tijdens de ledenvergadering is 
er ook over gesproken, helaas zonder presenta-
tie. Die presentatie is wel te vinden op de web-

site. Uit de gesprekken met de gemeente en 
zijn door de verkeersdeskundige afdeling een 

tweetal voorstellen gedaan. Die voorstellen 
staan op een andere pagina in deze Brêge. 
Graag willen we weten welke van de twee voorstellen uw voorkeur geniet. Met 

uw stem en verdere uitwerking van details kunnen we met de gemeente komen 

tot een goede uitvoering van de plannen. Laat ons weten wat u ervan vindt! 

Duurzame energie 

De laatste jaren zijn er in Nederland talloze coöperaties opgericht om duurzame 
energie aan de man te brengen. Ook binnen ons bestuur zijn we nieuwsgierig 

naar mogelijkheden voor duurzame en ook voordeliger vormen van energie. We 
hebben al onze ideeën en meningen over windmolens - de discussies daarom-

trent waren duidelijk genoeg – maar er zijn meer 
mogelijkheden. We zouden graag met jullie wil-

len nadenken over hoe we als dorpen collectief 
aan energie kunnen komen, die (op termijn) een 
stuk voordeliger is dan wat we er nu voor 

(moeten) betalen. Bovendien zullen we na moe-
ten blijven denken over het inzetten van alterna-

tieve energiebronnen. Op termijn ontkomen we 

er niet aan, dus waarom niet nu al?! 

Er zijn uiteraard voldoende vragen over wat en 

hoe, zoals: 

Zonnepanelen op uw dak via collectieve inkoop; 

Zonnepanelen op een ‘zonneweide’ op basis van participatie; 
Is men bereid om daarin te investeren? 
Collectieve inkoop van energie; 

Het vormen van een bestuur/commissie: wie willen dat doen? 

Om iets van het bovenstaande van de grond te krijgen is het wenselijk, dat er 

een commissie in het leven wordt geroepen die 

zich bezig gaat houden met het onderzoeken van 

de haalbaarheid van verschillende opties. Bent u 

één van die personen, die zich daarin zou willen 

verdiepen, dan horen we dat graag.  

Na de zomervakantie wille we graag meer aan-

dacht aan dit thema besteden. U hoort er dan ui-

teraard meer over. Mocht u nu al enthousiast zijn 

om mee te willen gaan denken, dan willen we dat 

natuurlijk graag weten. Stuur een berichtje naar 

plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl 

PLAATSELIJK BELANG 

mailto:plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl


 

Wetterwille 25 ● 8447 GB Heerenveen 

Tel. 0513 - 622 902 Fax 0513—629 712   

www.jacwind.nl ● info@jacwind.nl 
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Vergaderrooster Plaatselijk Belang voor het volgende seizoen 

(wijzigingen voorbehouden): 

Uitgangspunt is iedere 2e woensdag van de maand:9 september, 14 okt, 11 
nov, 9 dec, 13 jan, 10 feb, 9 maart, 13 apr,  21 april Jaarvergadering, mei: 

eindvergadering (exacte datum nog niet bekend). 

Bestuurssamenstelling na de ledenvergadering van 23 april jl. : 

Berend Mulder – voorzitter (2017), Dirk Jonkman – Secretaris (2016), Siepie 
Hoekstra – penningmeester (2018), Hans Aupers – bestuurslid (2017), Jellie Sil-
vius – bestuurslid (2016), Gerrie Bergsma – bestuurslid (2019), Anne Vlieg – 

bestuurslid (2019) 

De jaartallen achter de namen hebben te maken met het rooster van aftreden. 

Het betreffende bestuurslid kan zichzelf herkiesbaar stellen. Ook kunt u zich als 

nieuw bestuurslid natuurlijk aanmelden. 

Dorpshuis 

Kortgeleden kwamen er berichten, dat gemeente 
Heerenveen de dorpshuizen en MFC’s hun WOZ-

belasting terug kunnen laten ontvangen. Een 
motie van CDA, PvdA, VVD, FNP en CU is in de 
raadsvergadering van 11 juni jl. raadsbreed aan-

genomen. Voor de betreffende dorpshuizen na-
tuurlijk een enorme meevaller. Hieronder de 

tekst van de motie: 

Overwegende dat: Dorpshuizen, MFA’s belangrijk zijn voor dorpen en wijken; 
Het belang van een gemeenschapsruimte met de komst van de decentralisaties 

als ontmoetingsplek is toegenomen; Er grote verschillen zijn in de uitwerking 

van de OZB in de exploitatie van dorpshuizen en MFA’s.  

Spreekt uit/constateert dat:  
Lasten voor de gemeenschapshuizen/ontmoetingsplekken in de gemeente een 
gelijke behandeling verdienen.  

 
Verzoekt het college/ draagt het college op: Bij de aanbieding van de be-

groting 2016 of zoveel eerder als mogelijk aan de raad een notitie voor te leg-
gen, met daarin een aantal mogelijkheden, met dekkingsvoorstellen, om de 

OZB naar de exploitatie van dorpshuizen/MFA’s te laten terugvloeien. 

Met dit positieve bericht wenst Plaatselijk Belang iedereen een goede zomer 

toe! 

PLAATSELIJK BELANG 
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GEZOCHT: ZANGERES EN ZANGERESSEN 
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ENQUÊTE FIETSVERKEER 



 

Leo van Greven 

 Gebroeders 

 Hamstra 

Leeuwarderstraatweg 97a 

8441 PH Heerenveen 

Tel. 06 5196 7934 

 

Handelsonderneming 
en Stalling 
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