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REDACTIE
Opgericht : November 1985
Jaargang 30, Oktober 2015
Verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van meer dan 400 stuks.
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

Haskerdijken

851911

Wiljan van der Meulen Rijksstraatweg 16

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.

KOPIJ (“platte” tekst in word aub) EN DIGITALE FOTO’S
VOOR 6 DECEMBER 2015 INLEVEREN
De volgende Brêge kunt u omstreeks 20 december 2015 verwachten.
Redactie-adres

: Jellie Aarsen, Rijksstraatweg 10, Haskerdijken.
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Redactie

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

Martha Wever Leeuwarderstraatweg 83 Heerenveen

INHOUD

REDACTIE
Beste mede dorpsbewoners,

Inhoud

De laatste tijd nog wel eens gekeken
op de website? Ons redactielid Wiljan
Vermeulen is er weer druk mee bezig
geweest. We hebben het wachtwoord
voor de foto’s nu niet meer geactiveerd. In een drukke periode heeft de
site meer dan 225 “hits” per dag! Via
onze website kunt u ook het facebook
bereiken van Haskerdijken Nieuwebrug en daar staan nog meer foto’s!

Dorpsfeest

Het is weer druk geweest in het dorp
met activiteiten. De krant staat er
weer vol van. De vrouwenvereniging,
de kaartclub en de Zumba dames
hebben de wekelijkse activiteiten
weer opgepakt. Ook vergadert Plaatselijk Belang weer. Wanneer u eens
met hun van gedachte wilt wisselen,
kunt na het maken van een afspraak,
langskomen. U kunt ook meedenken
hoe we om moeten gaan met
“Duurzaamheid”. Bij de rubriek plastic
kunt u lezen dat er nog meer afval
gescheiden kan worden. Misschien interessant voor u omdat Heerenveen
de containers minder vaak op wil laten halen!
De Haskerbikers zijn met 23 motoren
gaan toeren op 27 september. Het
verslag en de foto van de bikers staan
in deze krant. Volgend jaar rond eind
september zal er vast weer een toertocht zijn en misschien bent u er dan
ook wel bij!
We wensen u veel leesplezier.

De redactie.
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Er zijn veel foto´s genomen tijdens
het gezellige dorpsfeest. Vele kunt u
terug vinden in deze dorpskrant.

5

DORPSFEEST 2015
Haskerdijken—Nieuwebrug
Het is weer voorbij ,en we kunnen terug kijken op een zeer geslaagd dorpsfeest.
Het begon vrijdagmiddag onder leiding van een paar enthousiastelingen werd er op
school fietsversierd, er was een jury namelijk Mw. Visser, dhr. Van der Woude en Mw.
Mookhoek, na het versieren werd er een rondje dorp gedaan, dit was een klein rondje,
de kinderen waren namelijk niet te houden de kermis draaide al en dat was toch wel het
belangrijkste voor hun.

Smaak
Uiterlijk
totaal
Dorpsstraat
6,2
3,3
4,8
Hellingpad
4,9
4,1
4,5
Konvintspaad
5
5,1
5,1
Helling 1
6,5
6,9
6,7 (2) 3e
Helling 2
7.1
6,5
6,8 (3) 2e
Skar plus
3,1
6,8
5,0
Tolvepaed
5,9
2,9
4,4
Rijksstraatweg
4,4
7,3
5,8
Leeuwarderstraatweg
6,7
8,6
7,6 (4) 1e
Deelspaad
6,5
6,7
6,6 (1) 4e
Haskerdijken Noord
5,9
7,4
6
De Leeuwarderstraatweg heeft dit onderdeel gewonnen, zij hebben hiermee 4 punten
verdiend.
Het groene drankje waar je de ingrediënten van kon raden was gemaakt van : komkommer, gember, spinazie, citroen, appel en selderij. Met 5 geraden ingrediënten
was op dit onderdeel de Rijksstraatweg de beste.
Het raden van welke soort cola en de verschillende soorten paprika chips bleek moeilijk, van beide zijn er niet meer dan 2 goed geraden. Alleen het Deelspaad had alle 4
de soorten chips goed..! Wel opvallend dat het Deelspad alle chips goed had
(opvreters).
Tjonge wat was iedereen fanatiek bij de spelletjes, het waren ook superleuke spelletjes en een heerlijke proeverij, ook de dieren in het dorp kregen aandacht. Zaterdagmorgen was er draaien voor de jeugd tot 12 jaar er waren ongeveer 48 kinderen die
hier gebruik van maakten, en ze hebben weer genoten.
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Vrijdagavond stond bijna in het teken van ”heel Haskerdijken Nieuwebrug bakt”. De hele week was er spanning rondom de cupcakes, dus op vele verzoek de uitslag van de
cupcakes. Het zijn de gemiddelde cijfers (bij elkaar opgeteld en gedeeld door 10)

DORPSFEEST 2015
Op zaterdag werd ook de Koe op het veld gezet en nou maar wachten op de str…….
Het viel mee de fam Bakker heeft hem vast zwaar laten tafelen (restjes cupcake) want
de str….. viel om ongeveer 13.30.
Om goed 13:30 begon ook
de klootschietronde door het
Dorp, Jelco van het konvintspad had een prachtige
route uitgezet met verschillende opdrachten. We hebben het dorp van een hele
andere kant kunnen bekijken, er waren dorpsgenoten
die op plekken kwamen waar
ze nog nooit geweest waren.
Fam. Visser bedankt dat we
over de drafbaan mochten
en de ”jonkjes“ van het
Deelspad bedankt voor het
mee uitzetten van de route
en de catering.
Er waren voor deze dag in
het kader van de veiligheid 2
klaar-overtjes
geregeld
Tjeerd en Geert .
Zaterdagavond de uitslag van het” Ko skite” hij had op de rand gepoept en vele theorieën zijn daarmee gesneuveld. De prijs van 518 euro werd gewonnen door Marion Wind,
ze had zeker haar naam mee. Heel erg gefeliciteerd meid.
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Verder hebben we de gehele avond genoten van het optreden
van de groep Exposure het was een gezellige avond.

Zondagmorgen was er de kerkdienst, deze werd verzorgd door het gospelkoor ” in his
name” dit was erg mooi. Zondagmiddag was er voor de eerste keer matinee dit was dus
helemaal nieuw de muzikale ondersteuning werd geregeld door ”zanger Rein” en dit was
ontzettend leuk om het half uur was er een onderbreking met daarin het draaiend rad
met leuke prijsjes, om een uur of 16.15 werd de verloting gedaan en daar aansluitend
de prijsuitreiking, tja briefje kwijt maar de eerste drie weet ik nog op:
3e Skar + , 2ede Helling 1, 1ste Haskerdijken Noord

DORPSFEEST 2015
Gefeliciteerd allemaal , er werden hierna nog een paar rondjes gedraaid
aan het rad en zanger Rein speelde samen met wat dorpsgenoten muziek.
Om 19 uur was het afgelopen en volgens mij lagen er zondagavond vele
dorpsgenoten moe en voldaan op bed.
We kunnen niet genoeg blijven bedanken want door iedereen is het toch
weer mogelijk zo’n super dorpsfeest dus:

BEDANKT ALLEMAAL

pier roelof andre auke margje nienke rosita
willieZ jitske ronald jitty
henkS jellie jelco karolie siepie
O ja voor een ieder die de Bingo en de dobbelrit heeft gemist, de eerstvolgende Bingo
is zaterdag 12 dec, en de eerst volgende dobbelrit is vast bij de rommelmarkt in mei.
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de Jury van vrijdagmiddag Mw. Visser, Dhr. vd Woude,
Mw. Mookhoek.
De koe van de Fam. Bakker vervoerd in de Kar van Fam.
Kroes.
SIM voor het gebruik van het veld.
De catering boys van het deelspad.
De winkel van Sinkel voor de verkoop van de stukjes land.
Jelco voor het prachtige parcours door het dorp de
”jonkjes” van het Deelspad voor de hulp om het parkoers
uit te zetten.
De mannen en vrouwen van Kensoor voor het droogmaken en maaien van de route, en het opruimen van de
route.
De ”klaarovertjes” vanuit de stichting geregeld.
De leden van de kerkdienst.
HRS voor het beschikbaar stellen van de prijzen voor het
draaiend rad.
Kaasboer Sybren.
Alle vrijwilligers van het dorpshuis zowel de bar en de
schoonmaakploeg
De stichting volksvermaak.
En natuurlijk de voorbereidingcommissie.

Helling1, H’Noord, Konvintspad,

R’straatweg,

Tolvepad, Dorpsstraag,
Skar+,

Leeuwarder-

straatweg,
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DORPSFEEST 2015

IT FIIFDE STÉ
Toen ik op de lagere school zat hadden we nog zwart/wit tv (zonder afstandsbediening!)
en waren de hoogtepunten van de week: Rikkie en Slingertje op de woensdagmiddag en
Stuif es in op de zaterdagmiddag. Wilde je bellen met je vriendje, dan deed je dat en
plein public met de vaste telefoon in de huiskamer in het bijzijn van je hele familie. Ik
vertel dit wel eens aan de leerlingen in de klas en die kijken me dan hoogst verwonderd
aan, het lijkt haast wel een geschiedenisles……..
Hoe anders is de tijd nu: dag en nacht tv en we kunnen skypen, facetimen en appen.
De samenleving verandert in een steeds rapper tempo, zo ook het onderwijs.
Scratch, masterclasses, digitale talenten, CoderDojo, Mediamasters, DigiVita, Energizer,
digitaal overstapdossier, Nieuwetijdskinderen, Techniektalent, 21st Century Skills en
Techyourfuture zijn zo maar een paar termen waar we tegenwoordig mee te maken
hebben in het onderwijs. Ook op een school met slechts 12 leerlingen gaan we mee met
deze ontwikkelingen, vorig jaar zijn we al begonnen met computerprogrammeren en
momenteel staat er op It Fiifde Sté zelfs een 3D printer paraat!

We doen ons best er voor Bryan, Lesley,
Jeroen, Lyanne, Carsten, Jimte, Afke, Bernou, Tara, Jenske, Ryanne en Tije een onvergetelijk laatste jaar van te maken. We,
dat zijn: meester Idzard, juf Irene, juf Marie, juf Dita en ondergetekende. Naast
goed onderwijs staan er natuurlijk ook leuke (educatieve) activiteiten op het programma. Zo deden we laatst mee aan de
Theatertour in Oranjewoud, gaan we in
november naar het E-lab, waar we de laatste snufjes op technisch gebied kunnen
ervaren, in januari staat het Rijksmuseum
in Amsterdam op het programma én de
kinderen krijgen yogales van juf Liz. Dat
was na de 1e les meteen een succes. “Juf,
mijn lijf voelt helemaal lekker slap aan” en
“Ik heb me nog nooit zó ontspannen gevoeld”. In deze huidige wereld hebben niet alleen volwassenen, maar ook kinderen het
erg druk. Een uurtje volledige ontspanning is dan best wel fijn!
Het ophalen van het oud papier hebben we dit schooljaar overgedragen aan de Stichting
Volksvermaak. Wij vinden namelijk dat de opbrengst hiervan ten goede moet komen
aan ALLE kinderen van Haskerdijken/Nieuwebrug e.o. Blijf dus vooral veel papier verzamelen, de opbrengst kan wel oplopen tot €200,= per leging van de containers.
De volgende vraag leeft erg in het dorp: “Wat gebeurt er volgend jaar met de school?”.
Dat weten we niet, dat ligt in handen van de gemeente Heerenveen die eigenaar is van
het schoolgebouw. Voor vragen hieromtrent kunt u dus het beste bij de gemeente terecht.
Wilt u een kijkje komen nemen op school? Dan bent u van harte welkom bij de afsluiting van de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “Raar maar waar”. Er is een tentoonstelling van satellieten en andere zelfgemaakte creaties, we laten gekke proefjes
zien en er is een Boekenverkoop. We zien u graag op
donderdag 15 oktober van 13.00 tot 14.00 uur!
Namens het team van It Fiifde Sté,
Jitty Hoekstra (leerkracht&aanspreekpunt)
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12 Leerlingen, dat is wel een uitzonderlijke situatie. Waarschijnlijk is It Fiifde Sté dit
jaar de kleinste school van Nederland en misschien zelfs wel van heel Europa.

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 face book : de simmerkrite

IT FIIFDE STÉ; KUNSTIG & ZO

Voor de zomervakantie was het een komen en gaan van leerlingen in het atelier van
Kunstig & Zo. Alle groepen werkten met elkaar aan een nieuw naambord voor de
school. De kinderen werden in kleine groepjes verdeeld, die elk een letter voor hun rekening namen. De kleur werd door een loting bepaald en verder overlegden ze met elkaar wat het ontwerp van de letter moest worden.
Na druk smeren, knippen en plakken is er een prachtig kleurrijk naambord ontstaan
waar de leerlingen met recht trots op zijn. Inmiddels prijkt het naambord aan de gevel
van de school.
Monique van der Mei, Kunstig & Zo

DORPSHULP

Koffie inloop. Elke 1e donderdag van de maand is er
koffie inloop in het dorpshuis. Vanaf half 3 tot ongeveer 4
uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar te
ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan of om het laatste
nieuws uit te wisselen.
Ook is er de mogelijkheid om een spelletje te doen, een kaartje
te leggen of te biljarten!
De volgende koffie inloop is donderdag 1 oktober. Daarna
weer op 5 november en 3 december. U bent van harte welkom!
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Kunstwerk door leerlingen van It Fiifde Sté.

U wilt niet in de rij staan voor de kassa?
U hebt een hekel aan gesjouw met zware boodschappen?
U komt thuis met dingen die u helemaal niet wou kopen?
U wilt thuis op uw gemak boodschappen doen, wanneer het
u past?
U kiest voor kwaliteit en smaak, liefst rechtstreeks van de
boer?

Woensdags voor 11.00 besteld, Vrijdags door
ons bezorgd.
Wij bezorgen tot op het aanrecht, en

….niet

goed geld terug!!!!
Reeds 400 tevreden klanten gingen u voor!!!
Oan’t freed,
Fam. Veninga Haskerdiken til: 06-51119311

IT DEELSHÛS

Beste dorpsgenoten,
Het weekend van het dorpsfeest ligt al weer achter ons. We hebben het geweldig getroffen: prachtig weer, leuke spelletjes, goede muziek, een inspirerende dorpsfeestdienst en vele, vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken!
Ook In het dorpshuis hebben vele mensen hun steentje bijgedragen: achter de bar,
schoonmaken, zaal klaarzetten, podium opbouwen enz. enz.
Al met al weer een teken “Waar een klein dorp sterk in kan zijn” Op zo’n feest is er
veel contact met andere dorpsgenoten en worden er ook weer nieuwe ideeën geboren.
Dit keer een voorstel om het dorpshuis op zondagmiddag te openen voor een praatje,
een spelletje, een …….of een ………. Vult u maar in.
Wij als bestuur zijn blij met zulke initiatieven! Het dorpshuis staat er om gebruikt te
worden. Dus als u ook een idee, initiatief of opmerking hebt mail met één van de bestuursleden.
Andre

andre.greet@hetnet.nl

Jitty

Sake

sakehooisma@home.nl

Pia

Janke

jankevanderveen@gmail.com

Vrijdag 25 september was het dan zover:
het burendag-buffet.

bijker.j@hetnet.nl
moisa@hetnet.nl

BURENDAGBUFFET

Ongeveer 70 mensen hebben genoten van een heerlijk warm en koud buffet, geleverd
door slagerij Spijkerman. De tafels waren mooi gedekt, de zaal leuk versierd en er
heerste een gezellige sfeer. Deze burendag werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranjefonds. En de organisatie was in handen van de besturen van

Libbe Zandberg hield een openingswoordje over de activiteiten van dorpshulp en Sake
Hooisma vertelde over datgene wat er komend najaar nog meer in het dorpshuis op de
planning staat. Voor het toetjesbuffet begon, namen we afscheid van Libbe als voorzitter en bestuurslid van Dorpshulp. Hij kreeg als dank een VVV-bon en een vleespakket.
Het buffet werd met een
heerlijk toetje afgesloten
en men kon met een goed
gevulde buik en een goed
gevoel naar huis.
Dorpshulpbestuur: Marinus Boersma, Anita
Lenos, Hans Aupers, Gerda Hopman, Hermien
Vlieg, Marjan Haarsma
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dorpshuis en dorpshulp.

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

WÊZ WARBER

Verslag van de bijeenkomst van woensdag 2 september 2015
Aanwezig 25 leden.
Voorzitster Trees v.d. Veen heette ons allen weer hartelijk welkom. Het was deze avond
weer de eerste vereniging avond van het nieuwe seizoen na de zomervakantie.
Voorzitster deed enkele mededelingen. Als de school stopt in 2016 hebben we een probleem. We zullen dan een ander doel moeten hebben. Het doel van de vereniging was
altijd, dat we de school ondersteunden met een geld bedrag, zodat de school wat extra
kon besteden voor de kinderen. We zullen in de toekomst ons reglement aan moet passen. Het bestuur zal met de leerkrachten van de school overleggen wat we doen met de
verloting. Toen we de loten lieten drukken was het nog niet bekend dat de school ging
stoppen. We zullen de kinderen uit onze dorpen vragen of ze een mooi schilderij willen
maken voor de Bazaar. Bij inlevering krijgen ze een waardebon, die ze weer kunnen inleveren op onze Bazaar van 6 november a.s.
Antsje v.d. Wal zal voortaan bij onze uitstapjes het vervoer regelen.
Na de pauze liet Jellie Silvius ons foto's op het scherm zien van onze reis naar Staphorst/Veenhuizen (reisje 2014) en van de uitstapjes naar het Wouda Gemaal, Bus museum Ouwsterhaule en van het reisje van 2015.
Precies half 10 wenst voorzitster Trees ons allen een wel thuis toe.
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Verslag reisje vrouwenvereniging Wêz Warber
Op 6 mei 2015 ging de vrouwenvereniging Wêz Warber met hun jaarlijkse reisje.
Om 8.00 uur precies vertrok de bus vanaf het Dorpshuis richting de haven waar nog enkele dames instapten. Met 31 leden plus 4 gasten en de chauffeur Geert Jansma kon de
reis beginnen. Het weer was eerst redelijk, maar in de loop van de dag hebben we toch
nog wel een paar flinke regenbuien gehad. De reis ging door de polder, zodat we onderweg konden genieten van de prachtige bloembollenvelden. Om 10.00 uur arriveerden
we bij het vliegveld Hilversum. Hier kregen we twee kopjes/thee met een heerlijk appelgebak.
Door het druilige weer waren er maar weinig zweefvliegtuigen te zien. We vervolgden
onze reis en kwamen aan bij de Hooge Vuursche. Hier stapte een gids bij ons in de bus.
Tijdens de rondrit vertelde hij over verschillende dingen die we door de ramen konden
zien. We reden ook langs paleis Soestdijk. Nu het niet meer bewoond wordt, is het tijdelijk een museum. Verder reden we door verschillende plaatsje heen. Nadat de gids
hartelijk bedankt wordt voor zijn boeiende vertelling verlaat hij weer de bus. We gaan
nu door naar de Lage Vuursche. Waar we in de herberg “het Jagerhuys” een heerlijke
lunch kregen.
In Loosdrecht stond een rondvaart
over de Loosdrechtse plassen op
het programma. Doordat er nog
een hele bus vol vrouwen uit
Sneek bij ons op de boot kwamen,
konden de meesten van ons de
uitleg over de omgeving niet goed
verstaan. Er werd veel af gekwebbeld. Gelukkig was het even droog
en konden we op het dek de kapitein goed verstaan.
Tot slot bereikten we met de bus
het vissersplaatsje Urk, waar we in
het restaurant “de Koningshof” een
heerlijk diner kregen. Mooi op tijd
reden we weer richting Haskerdijken. Nadat de chauffeur hartelijk werd bedankt door Trees v.d. Veen, wenst ze alle leden en onze gasten nog een hele fijne zomer toe.
We kunnen weer terug zien op een zeer geslaagde reis.

WÊZ WARBER
Verslag van het uitstapje naar Ouwsterhaule.
Op woensdag 16 september 2015 heeft de vrouwenvereniging Wêz Warber een Busterbaarlik Bus Theater Tour gemaakt. Om 14.00 uur stonden 25 leden van de vereniging
bij het NOV Museum te Ouwsterhaule. We ontvingen een buskaartje en mochten toen
in een oude “Fram” bus stappen.
We werden verwelkomd door twee bus- stewardessen, Emmely en muzikante Hester.
Vroeger waren het conductrices maar nu stewardessen. Nadat we een paar keer hard
zijn naam hadden geroepen kwam Folkert Wesseling, verkleed in keurig Fram uniform
bij ons in de bus. Hij vermaakte ons met zijn gezellige, vlotte babbel.
Ook zong Hester een paar prachtige liedjes. Ze begeleide haar zelf op een gitaar.
Er werd heel wat afgelachen. Op Spannenburg werd een groepsfoto gemaakt.
Na een prachtige rondrit om het Tjeukemeer, werden we nog getrakteerd op koffie/thee
met een stukje oranjekoek en konden we nog even met elkaar gezellig praten in het
museum. Het was al met al een zeer geslaagde middag.
Namens de vrouwenvereniging “Wêz Warber”, Lucie Otter

BAZAAR

Op vrijdag 6 november a.s. houdt de vrouwenvereniging “Wêz
Warber” weer een bazaar. We beginnen deze grote Verkoopmiddag en avond op vrijdagmiddag om 14.30 uur en de Bazaar wordt gehouden in het
Dorpshuis te Haskerdijken.
Omdat er nu veel kinderen naar een andere school gaan, starten we dit keer om 14.30
uur, zodat alle kinderen en ouders gemakkelijk even binnen kunnen wippen. Ook 's
avonds is er nog volop de gelegenheid om aan dit feest mee te doen.
JONG EN OUD, VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR !!!!
Er is weer van alles te koop, zoals eigengemaakte kaarten, handwerken, gebreide sokken, huishoudelijke en luxe artikelen, decoratieve woon/tuin accessoires, etc.
Draaiend rad, grabbelton en diverse spelletjes voor jong en oud.

Kinderen tot en met 12 jaar zullen van de vrouwenvereniging een leeg canvas doek krijgen en dan willen we graag dat ze hier een heel mooi schilderij op maken. De ingeleverde schilderijen worden op de Bazaar in het Dorpshuis tentoongesteld, zodat iedereen ze
kan bewonderen. De uitslag wie de mooiste schilderijen hebben gemaakt wordt op 6
november om half drie 's middags op de Bazaar bekend gemaakt.
De schilderijen kunnen tot 1 november (bij de opgegeven adressen) worden ingeleverd. Bij inlevering ontvangen de kinderen een waardebon voor een verrassing. Deze
bon kunnen ze dan inleveren op de Bazaar van 6 november a.s..
Wilt U ons helpen de BAZAAR te doen slagen bijvoorbeeld door een prijsje beschikbaar
te stellen dan kunt U deze brengen bij Lucie Otter, Konvintspaad 5 te Haskerdijken,
Antsje v.d. Wal, Leeuwarderstraatweg 221 te Nieuwebrug en bij Trees v.d. Veen,
Tolvepaed 21 te Haskerdijken. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.
Lijkt het U leuk om iets creatiefs doen, elke dinsdag vanaf half 10 wordt er bij Willie
Zwart, Leeuwarderstraatweg te Nieuwebrug geknutseld.
Iedereen tot ziens op vrijdag 6 november a.s.
Het bestuur:
Trees v.d. Veen – Lucie Otter – Antsje v.d. Wal – Gerda Porsius – Bien v.d. Meer
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De schoolkinderen van groep 8 van het “It Fiide Sté” helpen ons om de loten voor de
grote loterij te verkopen. Het doel van de vereniging was altijd om de school te ondersteunen, zodat de school wat extra's voor de kinderen zou kunnen doen. Een deel van
de opbrengst van de Bazaar ging dan ook naar de school, maar omdat de school in
2016 dicht gaat zullen we in de toekomst naar een ander doel moeten omzien.

YN EN OM DE KAPELLE
Beste lezers,
Tussen juli en september heeft De Kapelle haar deuren geopend voor bezoekers van
Tsjerkepaad. We hebben 169 gasten mogen verwelkomen wat neer komt op een gemiddelde van 15 bezoekers per middag. Niet gek voor een eerste keer deelname. Met sommige bezoekers vonden heel bijzondere gesprekken plaats. Zo kwam er op de laatste
zaterdag een oud inwoonster van Haskerdijken langs en zij wist te vertellen dat er in de
oorlog twee onderduikers sliepen in de kerktoren. Deelname was ook mogelijk door de
hulp van extra vrijwilligers
Hermien Vlieg, Greet Bakker en Janke Visser. Tijdens
de vergadering van de
plaatselijke commissie kregen zij als dank een attentie uit handen van voorzitter Gerben van der Veen.
Tijdens deze vergadering is
ook besloten om volgend
jaar weer mee te doen.
Aebele Tijsberg hangt één
van zijn kunstwerken op.
Ook hij was heel tevreden
en kijkt met plezier terug.
Helaas hebben niet alleen
bezoekers de weg naar De
Kapelle gevonden, ook het dievengilde wist de weg te vinden waardoor voor de tweede
keer in korte tijd er koper is gestolen. Uiteraard is hiervan weer aangifte gedaan.

Fragmenten van archeologische voorwerpen, gevonden rond De Kapelle, die uitgestald liggen in de vitrinekast.
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
Een hartelijke groet,
namens de pc,
Suzanne Donker
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Inmiddels heeft ook de eerste vesper alweer plaatsgevonden met voorganger pastor
Bouke van Brug, en ik zou bijna willen zeggen, uiteraard muzikale medewerking door
een vocaal kwartet o.l.v. Gerben van der Veen. De volgende vesper is 15 november.
Op vrijdag 13 november willen we De Kapelle weer even een schoonmaakbeurt geven.
Maar ook hiervoor zijn een paar extra handen van harte welkom. Dus wilt u/jij komen
helpen, geef dat dan even door aan Janke v.d. Veen, tel. 671401 of jankevanderveen@gmail.com. Vele handen maken licht werk tenslotte.

PLAATSELIJK BELANG
In deze dorpskrant een paar dingen die we onder de aandacht willen brengen:
De vergaderdatums van het bestuur;
Een peiling betreffende duurzaamheid in onze dorpen;
Lijst met BHV’ers en EHBO’ers;
Wat gaat Pl. Belang verder doen in het komende seizoen.
Vergaderdata 2015-2016
De data in de vorige dorpskrant waren niet de juiste. Hier volgen de goede data!
12 oktober , 4 november, 2 december, 13 januari, 10 februari, 9 maart, 6 april, 21
april jaarvergadering, 9 mei, 1 juni.
Peiling betreffende duurzaamheid
Tijdens één van de afgelopen jaarvergaderingen maakte dhr. Van
der Woude een opmerking over het aanleggen van een
“zonneweide” op de plek van de oude vuilstort. Het zou een mooie
plek zijn om zonnepanelen neer te zetten, waar de dorpen van
zouden kunnen profiteren. Geen gek idee, want het heeft ons niet
helemaal losgelaten. Elders in deze Brêge is een aankondiging geplaatst voor een peiling omtrent duurzaamheid. Graag verwijzen
we daar naar. Ben je enthousiast? Laat het ons weten!

En wat meer…
Voor de zomervakantie is er een oproep
gedaan om aan te geven hoe men dacht
over de situatie van het fietspad door het
dorp. We zijn bezig om alles goed te inventariseren en de meest gekozen voorkeur
verder uit te werken. We zullen in dit geval
het vervolg meer via de website publiceren. Op 12 oktober is er een eerste overleg
met de gemeente, waar we dit thema weer
zullen bespreken. Wordt vervolgd.
Ook zullen we vragen stellen over de aanleiding tot het sluiten van de school, maar
ook zeker het vervolg: Wat gaat er na juli 2016 gebeuren met het gebouw, etc.
Heeft u vragen voor Plaatselijk Belang? Stuur ze via een mail
(plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl), spreek iemand van het bestuur aan of kom even binnen bij een vergadering. Graag even aan ons melden, dan maken we graag tijd! Alle bestuursleden staan hieronder, maar ook
op de website:
Berend Mulder, Dirk Jonkman, Jellie Silvius, Hans Aupers, Siepie Hoekstra, Anne Vlieg
en Gerrie Bergsma.
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De AED en hoe verder…
De AED is inmiddels geruime tijd voor iedereen toegankelijk, maar nog niet nodig geweest. Om in de toekomst doeltreffend gebruik te kunnen maken van het apparaat is
het wenselijk, dat men weet wie er met zo’n apparaat kunnen werken. Vaak wijst het
zich vanzelf als je er eens rustig voor gaat zitten. Is er echter echt iets aan de hand,
dan heb j e die tijd niet. In dat geval willen we graag weten wie er allemaal ooit een
training hebben gevolgd voor reanimatie met of zonder AED. Het kan een enorme
steun zijn om iemand te kunnen bellen die bij je in de buurt woont die kan helpen als
de nood echt aan de man of vrouw is.
Geef alsjeblieft je naam door, zodat we een lijst kunnen maken en publiceren. Alle
lezers weten uit die lijst dan wie er bij hun in de buurt wonen en eventueel geroepen
kunnen worden om te helpen in geval van nood.

FRIESLAND COLLEGE / KENSOOR
Wij zijn van het Friesland College Heerenveen waar wij de opleiding dienstverlener
doen. In het kader van gastvrijheid, het thema van deze periode op school, mogen we
ervaring op doen bij Kensoor. Hier zijn we met open armen ontvangen door
de begeleiders en de mensen van Kensoor.
Een smakelijk cadeautje (voor iedere 65+)
De afgelopen periode zijn wij daarom ook bezig geweest om een pakket samen te stellen van verschillende producten uit de tuinen van Kensoor. Deze
producten zijn vrij van bestrijdingsmiddelen en conserveringsmiddel. In het
pakket zitten bijvoorbeeld hazelnootbonbons, appelmoes, verschillende fruitsappen en nog veel meer. We hebben alles zelf geplukt en verwerkt.
We zijn hiermee bezig omdat de zorg achteruit gaat en de ouderen meer op
zichzelf aangewezen zijn. Daarom willen wij als jongeren het sociaal moraal
bevorderen door bij u langs te komen met onze pakketten. Eind oktober komen wij de pakketjes langs brengen op een maandag of een dinsdag. Wij hopen u dit
pakket dan aan te kunnen bieden.
Het vraag maar raak bord
In het kader van het sociale moraal heeft de Winkel van sinkel het vraag maar raak bord opgehangen. Hier kunnen alle buurtbewoners hun berichten en vragen kwijt. Bijvoorbeeld: Ha jo sin om

in kear te ganzenborden, mar dat kin net yn dyn ientsje.
Of ha jo in kapotte lampe dy ferfange moat wurde, mar
jo kin der net by; jo wolle in stikje fytse, mar graach mei
immen tegearre; jo wolle graach de foto's oan de muorre hawwe. Daarvoor is het vraag maar
raak bord! Heeft u nou geen vraag, dan kunt u kijken of u iemand te hulp kan schieten.
Het vraag maar raak bord is ook online te vinden op De winkel van Sinkel Haskerdijken
(facebook pagina.).
Het vraag maar raak bord is bedoeld om de mensen weer bij elkaar te brengen, en weer
wat te betekenen voor een ander.
Met vriendelijke groet, De studenten van het Friesland College & De winkel van Sinkel
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DUURZAAMHEID

Energie/Waterverbruik/Bouwen/
Afvalscheiding/Repaircafe

Zijn dit allemaal zaken die jou bezig houden of interesseren???
Bij de jaarvergadering van PBHN kwam duurzaamheid ter sprake, er waren verschillende opmerkingen en ideeën over duurzaamheid. PBHN wil nu graag peilen hoe dit leeft in
onze dorpen, na deze peiling willen we graag een werkgroep vormen, en vanuit deze
groep kunnen we dan bv een avond organiseren met mogelijkheden en ideeën.
DUS:
Heb jij belangstelling, interesse voor duurzaamheid, heb jij zin om plaats te nemen in
een werkgroep voor en over duurzaamheid?
Geef je dan op bij plaatselijk belang, doe dit door te mailen.
plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl onder vermelding van: ” Duurzaamheid”.
Hoe het verder gaat met duurzaamheid in Haskerdijken Nieuwebrug kunnen jullie lezen
in onze dorpskrant.

BINGO
Grote winterbingo Haskerdijken Nieuwebrug
Op zaterdag 12 dec om 20 uur is er een grote Bingo in ons dorp.
De balletjes gaan weer rollennnnnnnn
Kom allemaal op zaterdag 12 dec om 20 uur in het dorpshuis.
Gezelliggggggggggg

Gehakt uit de supermarkt zit in een plastic bakje met plastic eromheen. Dit geldt ook voor wortelen, kiwi’s.

PLASTIC

Sommige koekjes zitten in plastic
met plastic eromheen en dan weer
in een kartonnen doosje. We creëren zo heel wat afval om ons heen.
Ik werk in Drachten en doe hierdoor
ook vaak mijn boodschappen in
Drachten. In Drachten wordt het
plastic, blik en drinkkarton apart
ingezameld (kan in één zak). De
gemeente Heerenveen doet hier
niet aan mee…
Wanneer je dit eens een week of
een maand apart verzamelt dan
schrik je hoeveel we hiervan gebruiken en niet hergebruiken.
Wie wil eens een weekje blik, plastic en drinkkarton verzamelen in
een zak?

Willen we Sinterklaas weer in onze dorpen? Wat een gekke vraag eigenlijk. Natuurlijk willen we de goedheiligman weer verwelkomen! Er is echter

SVHN

een probleem: ...........er is nog geen commissie die zijn aankomst in HaskerdijkenNieuwebrug wil voorbereiden. Gaan we dan de Sint net zoals de school missen? Nee
toch! Er zullen vast wel een paar ouders zijn die samen met het SVHN bestuur de intocht willen organiseren. Geef je op als het je wat lijkt. Informatie is altijd in te winnen
bij de vorige commissie ( Siepie Hoekstra en René Smit) of bij het bestuur.
Opgave bij Dirk Jonkman ( 0513-671117) of Theo Drost (0513-671358)

Verloting rommelmarkt 2015
Prijzen af te halen bij Janke Visser
Tweede prijs
Vierde prijs
Vijfde prijs
Achtste prijs

lotnummer
lotnummer
lotnummer
lotnummer

VERLOTING
384
394
104
74
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Je kunt de zak ophalen bij mij aan
de Rijksstraatweg 10 te Haskerdijken. Misschien kunnen we hier ook een leuk clubje voor oprichten en ons beraden
hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan?

ONZE WIJKAGENT LUCAS HAANSTRA
De dagen worden korter.
Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. De scholen zijn weer begonnen
en de dagen worden weer wat korter.
Het is bekend dat inbrekers ook vaak in die donkere dagen actief zijn. En ja, het doet
er wel degelijk toe, welke beveiliging u aan uw huis aanbrengt. Inbrekers willen het
liefst zo snel mogelijk scoren. Lukt het bij moeilijk te openen deur, dan gaan ze naar
de buren. Voor een optimale beveiliging kunt u zelf ook iets doen, want voorkomen is
altijd nog beter dan blussen! Hieronder enkele tips:
Voorkom inbraak
Houd waardevolle spullen uit het zicht (autosleutels, bankpasjes, sierraden, computers) Check uw woning op zwakke plekken



Hang- en sluitwerk Veel zwakke plekken zijn te verhelpen door vervanging of bijplaatsing van hang- en sluitwerk. Sloten en scharnieren hebben een kwaliteitskenmerk gekregen: één ster (standaard), twee sterren (zwaar) of drie sterren (extra
zwaar). Hoe meer sterren, hoe veiliger het slot.



Deuren Bij veel voordeuren is het mogelijk om met een ijzerdraadje door de brievenbus de voordeur te openen. Zorg er daarom altijd voor dat u deze bij het verlaten
van uw woning op slot draait.



Buitendeuren hebben een standaard, zwaar of extra zwaar cilinderslot. Door antiinbraakprofielen op de rand van de deur en het kozijn is het onmogelijk om met een
breekijzer tussen kieren te wrikken. Bijzetsloten op knie- en/ of ooghoogte bieden
extra bescherming. En voor optimale veiligheid is de buitendeur aan de hangzijde
voorzien van stevige scharnieren met dievenpinnen en dievenklauwen.



Balkon- en tuindeuren hebben vaak een spanjoletsluiting die niet op slot kan. Dit
kan wel als u een los spanjoletslot of een afsluitbaar spanjoletmechanisme plaatst.
Voor schuifdeuren is een cilinderslot, een zwenkschootslot met een haak of een
schuifpuibeveiliger het meest veilig.
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Garagedeuren die toegang bieden tot uw woning kunt u voorzien van een extra
slot of speciale garagedeurbeveiliging.



Ramen Kijk of uw ramen voorzien zijn van sterke scharnieren, dievenpinnen, dievenklauwen, oplegraamsluitingen, opdekcilindersloten en/ of solide raamuitzetters.
Deze materialen beschermen uw woning allemaal tegen inbraak via ramen. Heeft uw
woning kleine ramen en/ of smalle bovenlichten? Dan kunt u anti-inbraakspijlen gebruiken.
Goede verlichting
Inbrekers hebben ene hekel aan licht en werken
meestal in het donker en uit het zicht. Lampen
met een bewegingsmelder helpen tegen inbraken ’s avonds en ’s nachts. Een woning met
brandende verlichting (schakelklok) geeft de inbreker de indruk dat u thuis bent.
En we zeggen het nog maar eens:

Bij verdacht gedrag niet aarzelen maar bellen.
Niet 0900-8844, maar 112.

ZONDAGMIDDAG BEU
Ben je de saaie zondagmiddag ook zo beu ?!
Bij wijze van experiment zal het dorpshuis elke
tweede zondag van de maand van 15:00 uur tot
20:00 uur open zijn.
Kom kletsen, kaarten, darten, biljarten, dobbelen
etc.
De eerste keer zal zijn op zondagmiddag 11 oktober

SIM

SV SIM ……………………………….. op naar de 100 jaar. In 2019 is
het zover, dan bestaan we 100 jaar. Nog 3½ jaar…………….. we gaan ervoor.
Het Pjuktoernooi / barbecue en volleybaltoernooi aan het eind van het seizoen
werden onder prachtige weersomstandigheden afgewerkt en waren wederom
een succes. Alle winnaars nog van harte geluk gewenst.
In seizoen 2015-2016 zijn we gestart met een nieuwe afdeling, te weten
ZUMBA. Op dit moment zijn er 20 leden, die elke woensdag fanatiek bezig zijn.
Fantastisch dames! Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij Jellie Aarsen,
j.aarsen-wiersma@wxs.nl

Komend seizoen zullen we een aantal acties organiseren om financieel gezond
te blijven. Er wordt gedacht aan de club van 25, Vriendenloterij, POEISZ-actie,
huis aan huis actie. Binnenkort meer hierover.
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.
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Aan het begin van het seizoen is er een vijfkamp voor de selectie gehouden.
Onder prachtige omstandigheden streden 5 ploegen om de eer. Altijd Kwiek
ontving uit handen van Jopie Zwart de eerste Jappe&Jopie-bokaal. Een activiteit
dat zeker voor herhaling vatbaar is.
Het veldseizoen korfbal zit er al weer bijna op. We komen met 3 team uit, A’s,
senioren 1 en midweek 1. De resultaten zijn wisselend. De A’s hebben een
mooie 2de plaats behaald.
De selectie staat dit jaar ook weer onder leiding van Tjeerd van Tuin, hij verzorgt elke week een training en coacht de senioren 1.

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

HASKERBIKERS
Het is al weer enige tijd geleden dat er een motorrit was in Haskerdijken.
Het is dit jaar weer opgepakt en we zijn zondag 27 september met
zo’n 23 motoren vertrokken.
Het was om 9 uur verzamelen bij het dorpshuis en om 9.30 reden
we richting Stavoren
(84 km), dit hebben we
niet in 1 keer kunnen
halen vanwege een extra ingelaste plaspauze
in Woudsend, een maal
in Stavoren aan gekomen hebben we genoten van een bakje koffie
met gebak.
Naar een paar schoenen te hebben gerepareerd met ducktape zijn we verder gegaan
richting Lemmer om via Kuinre en Ossenzijl door de Weerribben naar Giethoorn ( 73
km ) te gaan voor de 2de stop, hier hebben we geluncht bij de Harmonie. Dat ging
goed tot dat iedereen weer bijna op de motor zat, het bleek dat er nog iemand eten
moest (was ook druk voor de harmonie om 25 man te bedienen). Van af de Harmonie het laatste stuk via een ingeplande tankstop in Steenwijk naar het dorpshuis (61
km).
Jitty had het dorpshuis geopend om daar tijdens een afsluitend drankje nog wat na te
praten, en te genieten van de zeer geslaagde motorrit (218 km).
Iedereen nog bedankt, en op naar de volgende rit.

Mijn naam is Pier van der Heide en ik
kom uit Akkrum. Ik ben geboren in Neuwebrug, en diep in mijn hart een zwak
voor dit kleine dorpje en heb daarom
sinds kort een facebook site gelanceerd;
genaamd; "Haskerdiken-Nijebrege &
Stobbegat yn 't ferline".
Ik heb door de jaren veel spulletjes verzameld van deze drie dorpjes. Maar het is
tevens de bedoeling dat gasten (leden)
ook foto's en andere leuke dingen plaatsen.
De site is gratis te bezoeken met het doel om daar leuke foto's en andere herinneringen
uit die drie dorpen te zetten.
Mei freonlike groet, Pier van der Heide, Akkrum.
Fotograaf voor meerdere N.D.C. Weekbladen en v erzamelaar van Ansichten van onder
meer Akkrum, Nes onder Akkrum, Oude Schouw, Haskerdijken en Nieuwebrug bij
Heerenveen.
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FACE BOOK H-N

Gebroeders
Hamstra
Leeuwarderstraatweg 97a
8441 PH Heerenveen

Tel. 06 5196 7934

Leo van Greven

Handelsonderneming
en Stalling
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