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De volgende Brêge kunt u omstreeks eind juni 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,

De trein stopt ook vaak op hetzelfde station elke dag. Zo staan bij ons ook al jaren dezelfde activiteiten gepland. Binnenkort in mei de rommelmarkt en in september het dorpsfeest. U komt toch ook
weer kijken op de rommelmarkt en doet
toch ook weer mee met het dorpsfeest?
Er zijn ook weer nieuwe activiteiten: biljarten voor vrouwen, ouderengym of pilates? Misschien iets voor u? En Harma
de Jong vraagt sponsors voor haar reis
naar Bosnië. Helpt u haar op weg en
helpt u hen in Bosnië?
Ook stopt de trein op een bepaald moment, dan moet hij voor groot onderhoud . Voordat we het weten staat onze
rustperiode ook weer voor de deur. Zorgt
u er dan wel voor dat die deur goed op
slot gaat en dat alle ramen gesloten zijn,
want de dieven gaan namelijk nooit op
vakantie! De wijkagent heeft ook deze
keer weer wat tips & tricks.
Deze dorpskrant kwam “met vertraging”
zodat het verslag van Plaatselijk Belang
van onze reporter Rixt de Jong nog in deze krant kon.
Wilt u eens een stukje voor de dorpskrant schrijven? Dat mag, maar wanneer
het een commerciële activiteit betreft,
vragen wij wel een financiële bijdrage.
Houdt u daar rekening mee, want voor
niets gaat de zon alleen nog op!
Wij wensen u weer veel leesplezier!
De redactie.
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Het leven is als een trein, deze dendert
maar voort, de trein gaat maar sneller en
sneller en voordat je het weet ben je al
weer bij het volgende station. Het leven
zit vol grote gebeurtenissen en één daarvan is verhuizen. Wiljan redactielid en
beheerder van de website gaat verhuizen. Binnenkort krijgt de redactie een
cursus “hoe beheer ik de website”. Dit
betreft in ons geval de website van Nieuwebrug-Haskerdijken. Lijkt u het ook
leuk om bij dit proces betrokken te zijn?
Laat het even weten!

WÊZ WARBER
Woensdag 17 februari 2016 stond een Tuperware demonstratie op het programma. Helaas waren er dit keer nogal wat afmeldingen. Ook José die deze
avond de Tuperware demonstratie zou geven, moest zich wegens ziekte afmelden. Daarom werd ze vervangen door Carolina de Boer. Carolina vertelde ons
over de diverse Tuperware producten. Tuperware bestaat al 70 jaar. Het is een
tijdje uit geweest, maar is nu weer helemaal terug. Dit is mede te danken aan
hun kook producten. Na de pauze geeft Carolina nog een demonstratie hoe je
met de Tuperware mixer heel eenvoudig een heerlijke salade kan maken. Ook
mogen we natuurlijk proeven. Jikke de Jong was de gelukkige winnaar van de
verloting.
Woensdag 2 maart 2016: Jaarvergadering Na de opening van deze Jaarvergadering door Trees van der Veen werd Lucie Otter door de voorzitster hartelijk
gefeliciteerd omdat ze al 30 jaar lid is van de vereniging. Als aandenken ontvangt Lucie een zilveren lepeltje met inscriptie.
De secretaresse leest de notulen van de vorige jaarvergadering voor en ook
leest ze het Jaarverslag 2015/2016 voor. Penningmeester Antsje v.d. Wal
brengt het financieel Jaarverslag uit. Het boekjaar 2015/2016 wordt afgesloten
met een voordelig saldo. De kascommissie, gevormd door Zus Lenos en Corrie
Toering, hebben de kas in orde bevonden. Zus Lenos is aftredend kascommissie
lid.

Dinsdag 15 maart 2016: Sectie Ontspanning (overkoepelende vrouwenorganisatie) hield op deze avond haar jaarlijkse feestavond. Dit werd gehouden in de
grote zaal van Hotel Tjaarda te Oranjewoud. Ook wij zijn naar deze avond toe
geweest en wel met 27 leden. Op het programma stond de cabaret voorstelling
van “Twee recht twee averecht” met “Wat een circus”. Deze vier dames hebben
al meerdere keren de avond van sectie Ontspanning verzorgd. Ook dit keer was
het weer een zeer geslaagde avond. Het bestuur van Sectie Ontspanning heeft
te kennen gegeven dat ze naar 46 jaar stoppen. Dus dit was de laatste feestavond. Iedereen vindt dit erg jammer, maar het is niet anders.
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Anne Marie Gunther wordt met algemene stemmen gekozen als nieuw kascommissie lid. We brainstormen over een nieuw doel voor de vereniging, maar hier
komen we nog niet echt uit. Gerda Porsius en Bien v.d. Meer waren aftredend.
Gerda heeft haar niet meer herkiesbaar gesteld. Na schriftelijke stemming
wordt Bea v.d. Vegt gekozen om in het bestuur zitting te nemen. Ook Bien v.d.
Meer wordt weer herkozen. De contributie en reisje geld blijven hetzelfde als
het vorige seizoen. Ons reisje gaat dit jaar naar Doesburg en Bronckhorst. Er
wordt besloten om in het volgende seizoen met een afwas rooster te werken.
Omdat het een erg rumoerige vergadering was en niet iedereen alles goed kon
verstaan proberen we bij de volgende jaarvergadering een microfoon te gebruiken.

WÊZ WARBER
Woensdag 16 maart 2016: Leden van het Dorpsarchief vertellen over het tot
stand komen van het Dorpshuis. Ook Klaas Noorman was deze avond aanwezig.
Hij vertelde ons hoe de dorpen financieel aan de middelen zijn gekomen om het
dorpshuis te kunnen bouwen.
De “Spaarpot” speelde een belangrijke rol. Honderd vijftig spaarpotten zijn
rondgegaan in de twee dorpen. Ook alle verenigingen in onze dorpen hebben
financieel bij gedragen. Er werden veel dingen georganiseerd om maar geld binnen te krijgen. Gelukkig hadden we toen ook nog een Gemeente die erg positief
tegen over kleine dorpen stonden. Bij de bushalte stond een geld meter, zodat
de bevolking kon zien hoe het er financieel voorstond. In 1981 is men begonnen
met plannen te maken voor de bouw van het Dorpshuis en op 17 juni 1983 is
het multifunctioneel Dorpshuis geopend.
Tjeerd Bolhuis vertelt tussen door enkele stukjes uit de notulen van de vergaderingen betreffende tot stand komen van het Dorpshuis. Ook zien we prachtige
foto's van de bouw en van de latere uitbreiding. Deze foto's zijn toen gemaakt
door meester v.d. Laan.
Na de pauze zien we nog een serie prachtige oude foto's. Vele personen worden
nog herkend en vele herinneringen komen weer boven. We zijn blij dat we in
onze dorpen een dorpsarchief hebben.
Dit is opgezet door meester v.d. Laan en de leden van het Dorpsarchief zetten
dit gelukkig weer door.
Woensdag 30 maart 2016: De vereniging maakt een uitstapje. We gaan met
26 dames naar het Fries museum te Leeuwarden. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Dorpshuis. We zetten de auto's in
de parkeergarage en kunnen zo naar het
museum toelopen. We treffen het, er is
een breiwerk tentoonstelling. We worden
gespitst in twee groepen en krijgen een
rondleiding met een gids door het museum.

Doarpskrante De Brêge 8

Ook bezien we de nieuwe aanwinst van
het museum de “Fibula”. Na de rondleiding
kregen we koffie/thee met gebak. Het was
een erg leuke en interessante middag.
Namens de vrouwenvereniging “Wêz Warber”,
Lucie Otter

BILJARTEN

Dames opgelet!
Vanaf dit najaar elke 2 weken op donderdagavond willen we starten met een dames biljartgroep.
Bij voldoende aanmeldingen zal dit van start gaan onder begeleiding van een ervaren biljarter.

Aanmelden bij
Ronald Idzenga / ronald.idzenga@home.nl

Ook dit jaar is er elke 1e donderdag van de maand koffie inloop in het dorpshuis. Vanaf half 3 tot ongeveer 4 uur bent u van harte
welkom om onder het genot van een kopje koffie of
thee, elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te
gaan of om het laatste nieuws uit te wisselen. Ook is er
de mogelijkheid om een spelletje te doen, een kaartje
te leggen of te biljarten!
Omdat de 1e donderdag van mei op 5 mei valt, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag, schuiven we de koffiemiddag een week door, dus naar donderdag 12 mei. Daarna op donderdag 2 juni en 7 juli.
Groeten van de dorpshulp: Marinus Boersma, Hermien Vlieg, Hans Aupers, Anita Lenos, Gerda Hopman, Marjan Haarsma
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DORPSHULP

BURENHULP
I
n de winkel van Sinkel hangt het 'vraag maar raak'
bord. Hiermee worden mensen met elkaar in contact
gebracht. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld boodschappen doen, of wilt u graag af en toe een bezoekje, maar bent u niet in de gelegenheid om naar
de winkel te komen, dan kunt u met uw vraag ook
terecht bij dorpshulp. Wij hopen dan met u naar een
oplossing te kunnen zoeken. Hiervoor zijn wij dan
ook op zoek naar mensen die af en toe een boodschap voor iemand willen doen, met iemand een ritje met de auto maken of een bezoekje willen brengen. Of hebt u andere kwaliteiten?
U of jij kunt zich opgeven bij Marjan Haarsma, tel. 671211

BEDANKT
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en de bezoekjes bij het overlijden van Willie. Dit geldt ook voor al die jaren toen ze tegen haar ziekte vocht, ruim 18 jaar. Wij hebben 180 kaarten ontvangen en in
het condoleanceregister hebben 400 mensen getekend, de zaal zat vol met ruim
300 mensen. Dit zijn getallen wat ons allen
goed doet!
Nogmaals heel veel dank!
Nico
Simon en Anna

PINKSTERVIERING
Op Pinksterzondag, 15 mei, is er 's avonds weer een oecumenische Pinksterviering in De Kapelle. Dit jaar staat de expositie rondom Fransiscus van Assisi
centraal in deze dienst.
Ds. Ypma uit Scharnegoutum gaat in deze dienst voor. Het begint om 19.30
uur.
Na de viering is er traditiegetrouw weer koffie en thee en gelegenheid om elkaar
te ontmoeten.
U/Jij bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Tot ziens op 15 mei!
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Edwin, Hanriëtte en Jayden
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Collegium Vocale Fryslân

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
0615067345. Langskomen kan natuurlijk ook. Onze boerderij ligt aan de rijksstraatweg nr.27 in
Haskerdijken.
Kijk ook op face book : de simmerkrite

Jitty Bijker en Jeltsje Stoter
Telefoon: 0513-671101

SV SIM
SV SIM ……………………………….. op naar
de 100 jaar. In 2019 is het zover, dan
bestaan we 100 jaar. Nog 3½
jaar…………….. we gaan ervoor.

Toiletpapieractie:
De toiletpapieractie was een groot succes. Alles is
verkocht. De netto-opbrengst ligt boven de 500 euro.
De actie is zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen bedankt voor de medewerking.
Andere acties:
Op feestavond van SV SIM wordt gestart met de verkoop van plekken voor de
club van 25. Voor 25 euro kunt u onze club steunen en krijgt u een plekje op
“het club van 25 bord”. Heeft u interesse, geef u dan op bij Ruud Wagenmakers.In mei zullen we een grote verloting organiseren, we komen dan langs de
deuren met loten. De trekking is tijdens het stratenvolleybal.
Zumba:
Op dit moment zijn er elke woensdag ongeveer 20 enthousiaste leden in het
Dorpshuis een ZUMBA-les aan het volgen van 19.00 – 19.45 uur. Wilt u meer informatie over de ZUMBA-afdeling, dan kunt u terecht bij Jellie Aarsen, j.aarsenwiersma@wxs.nl

Pjuktoernooi
28 mei en stratenvolleybal 10 juni:
Het Pjuktoernooi zal plaats vinden op 28 mei en het stratenvolleybal is definitief
vastgesteld op 10 juni! Houd deze datum vast vrij.
Competitie:
We zijn weer los op het veld. De resultaten van de senioren zijn wisselend. De
junioren en midweek hebben beiden hun eerste twee wedstrijden gewonnen.
Waar zijn we te vinden?:
We zijn op twitter te vinden en hebben we eigen Facebook pagina. Hier vindt u
het laatste nieuws over SV SIM!
Twitter: www.twitter.com/korfbalsim@korfbalsim
Facebook: www.facebook.com/svsimhaskerdijken
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Feestavond SV SIM 16 april:. De feestavond was een groot succes. Jordi en
Remco hebben de hoofdprijs gewonnen : 150 Euro voor het teamuitje

U wilt niet in de rij staan voor de kassa?
U hebt een hekel aan gesjouw met zware boodschappen?

Woensdags voor 11.00 besteld, Vrijdags door
ons bezorgd.

U komt thuis met dingen die u helemaal niet wou kopen?

Wij bezorgen tot op het aanrecht, en
goed geld terug!!!!

U wilt thuis op uw gemak boodschappen doen, wanneer het
u past?

Reeds 400 tevreden klanten gingen u voor!!!

U kiest voor kwaliteit en smaak, liefst rechtstreeks van de
boer?
U surft dan naar: www.biowebfryslan.nl

….niet

Oan’t freed,
Fam. Veninga Haskerdiken til: 06-51119311

YN EN OM DE KAPELLE
Helaas moet ik beginnen met een vervelend bericht. Want ondanks alle genomen maatregelen hebben koperdieven in het Paasweekend hun slag weer geslagen. Niet alleen koper, ook is een aanzienlijke hoeveelheid lood van het dak gehaald en zijn veel pannen vernield. Er is dus forse schade aangericht. Onbegrijpelijk dat mensen kennelijk helemaal geen respect hebben en tot zoiets in staat
zijn. Er is aangifte gedaan en er zullen nu pvc regenbuizen worden aangebracht.
Een terugblik op het optreden van Piter Wilkens met zijn programma
“Libbende Stienen” op 20 maart. Een heel sfeervol en gezellig optreden met een
programma dat prachtig aansloot bij ons prachtige kerkje: “Libbene stiennen”.
Het publiek genoot zichtbaar van het geheel. Als toegift was er een duet met
Griet Wiersma die als luisteraar aanwezig is. Griet zelf komt 13 november voor
een optreden in De Kapelle. Ze heeft beloofd er een feestje van te maken dus
schrijf die datum alvast in uw agenda!
Inmiddels is een schoonmaakploeg bezig
geweest en is De Kapelle weer schoon en
fris. Na de Pinksterdagen, wanneer het
warm genoeg is voor de verf om goed te
drogen, zal het liturgisch centrum/podium
een verfbeurt krijgen.
U ben van harte welkom voor één van de
volgende activiteiten:
Vanaf 30 april is er een expositie te bewonderen over St.Franciscus. Gedurende
deze expositie zal De Kapelle op de zaterdagmiddagen open zijn tussen 13.30 en
17.00 uur. De expositie is er t/m 21 mei.

Ik geloof in de Heilige Geest
Geheel vervuld te worden van de Geest;
vanuit die volheid verder te gaan leven
voor Hem, Die al je zonden wil vergen,
Die al je ongerechtigheid geneest;
en zó doorstraald te worden van Zijn licht
dat mensen door die glas tot Christus komen;
zó Gods genade door je voelen stromen
dat alles anders wordt: op Hem gericht.
Gods stormwind door je hart te voelen gaan,
zodat je twijfels worden weggeblazen,
en je aan ’t werk gaat, in blij verbazen
dat uit de dood het Leven kon ontstaan!
Nel BenschopUit: Geloof je dat nog?
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De Pinksterviering van 15 mei met als
voorganger ds. Ypma uit Scharnegoutum,
zal het karakter hebben van een kunstviering. De oecumenische werkgroep bereidt
deze viering voor.

DE
MARKT
TUINMAN
Haskerdijken – Nieuwebrug

“De Markt-Tuinman” Voor aanleg en onderhoud
van tuinen, groot en klein. Tevens kweken en
verkoop van vaste planten. Met een klein bedrag is uw tuin weer een pracht.
Bel voor info:
0513-671422 of 06-53993040
Jaap Hoekstra
Dorpsstraat 16
8468 BA, Haskerdijken.
KVK nr 55008143

YN EN OM DE KAPELLE
Op 1 mei is er om 19.30 uur een vesper met als voorganger ds. W. Bloemendaal.
15 Mei is er om elf uur een koffieconcert ‘Met tong en taal’ waarin een
vrouwenkoor o.l.v. Gerben van der Veen samen met verteller Frank Belt, een
totaalprogramma brengen met muziek en verhalen (Taal en Tong). Ook het
harmonium speelt een cruciale rol (het geluid bij een harmonium wordt voortgebracht d.m.v. koperen lipjes, tongen genaamd).
Zondag 3 juli om 19.30 uur is er een vesper waarin da. Nel v.d. Briel voorgaat.
Ook dit jaar opent De Kapelle weer haar deuren tijdens Tsjerkepaad (2 juli t/
m 10 september). U bent dan van harte welkom tussen 13.30-17.00 uur. Als
thema hebben we dit jaar gekozen voor rouwrituelen. Mocht u toevallig nog iets
hebben liggen wat met dit thema te maken heeft en mogen we dat tentoonstellen, laat het ons dan weten. Uiteraard staan onze vrijwilligers u graag ter
woord en staat de koffie of thee voor u klaar Lijkt het u/jij leuk om ook eens
één of twee middagen gasten te ontvangen in mei of tijdens Tsjerkepaad, meld
je dan bij mij aan.
2018 is een belangrijk jaar voor De Kapelle want dan bestaat ze 200 jaar. Iets
wat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Daarom herhaal ik graag mijn
oproep om te komen met suggesties hoe wij dit op passende wijze gestalte
kunnen geven. Ook als u geen suggesties heeft maar wel financieel een bijdrage wilt leveren dan kan dat op onderstaande rekening onder vermelding van
Jubileum 2018.
Naast de activiteiten die de plaatselijke commissie organiseert in De Kapelle is
het ook mogelijk voor anderen om De Kapelle te huren. Voor prijzen en informatie of boekingen kunt u terecht bij Janke v.d. Veen jankevanderveen@gmail.com
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

GEZOCHT

Doarpskrante De Brêge 19

Een hartelijke groet namens de plaatselijke commissie, Suzanne Donker

ONZE WIJKAGENT
Signaleren verdacht gedrag
Klopt dat wel? U ziet iemand in uw buurt die veel belangstelling heeft voor een
bepaalde woning en daar ook naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg,
komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het
niet klopt. Uw onderbuik gevoel is vaak reëel.
Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer
te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u
dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren.
Hoe herkent u een inbreker? Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen
professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens en
meisjes uit uw eigen buurt zijn, of een gelegenheidsinbreker, die toevallig zijn
kans ziet om iets van zijn gading mee te nemen. Let op het gedrag van personen die in uw buurt lopen. U weet zelf wat normaal is in uw wijk, want U kent
uw buurtbewoners en vreemde mensen vallen u op. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie op
112.
Wat is eigenlijk verdacht gedrag en hoe herken je dat? Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis, schatten
in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners wel alert zijn.
Wat kunt u zelf doen? Let (bij uzelf of bij uw buren) op : takjes tegen de
deur, papiertjes tussen de deur of een foldertje dat dagenlang uit de brievenbus
hangt. Dat zijn aanwijzingen die inbrekers mogelijk achterlaten om te bepalen
of iemand al dan niet thuis is. Ziet u een verdacht persoon, spreek hem aan en
te vraag of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Een potentiele inbreker vindt
dat niet fijn. Hij zal zich betrapt voelen en waarschijnlijk vertrekken.

Als u 112 belt, wat wil de politie dan weten? De politie gaat op zoek naar de perso(o)n
(en) die u heeft gezien. Daarom is het belangrijk
om op het uiterlijk te letten.
Schrijf op wat u zag:
Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
Postuur (dik of dun)
Leeftijd (schatting)
Haarkleur / Kapsel
Kleding (kleur en soort) Tas of rugzak (kleur en soort)
Opvallende kenmerken zoals tatoeage / litteken
Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en KENTEKEN).
De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig!
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Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie u ziet en de politie kan
dan dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen.

Het komt nog te vaak voor, dat tijdens een buurtonderzoek (na een inbraak) er
toch buurtbewoners zijn die iets gezien hebben, maar toch maar niet gebeld
hebben, omdat ze dachten dat het niet belangrijk was. Dat is erg jammer en
een gemiste kans.

EUROPA KINDERHULP

Geef een kind een kans en
geef u op.
Open staan voor de noden van anderen is ons Nederlanders niet vreemd.
We geven gul bij acties en is onze hulp
nodig of wordt deze gevraagd dan
staan we vooraan. Grenzen bestaan dan niet. Nee is niet te koop.
Al meer dan 50 jaar zorgt Europa Kinderhulp er voor dat plm. 1500 kinderen uit Europa tweeënhalve week vakantie kunnen vieren in Nederland. Kinderen die niet gewend zijn aan rust en regelmaat zoals dat
voor onze kinderen heel normaal is. Begrepen worden en dat er naar je
geluisterd wordt is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Hiervoor doet
Europa Kinderhulp een beroep op u. Europa Kinderhulp vraagt geen financiële bijdrage maar uw aanmelding als gastgezin.
In de regio Friesland zijn we op zoek naar families die een kind uit
Frankrijk, Duitsland, België of Nederland een rustperiode willen geven.
Even uit de rauwe, troosteloze werkelijkheid naar een arm om de schouder of een aai over de bol.
De periode die de kinderen in Friesland zullen verblijven is per land verschillend. Voor de Duitse kinderen is de periode, net als vorig jaar, tweeënhalve week. Voor de kinderen van de Franse groep (Croix Rouge)geldt
een vakantie van 2 weken terwijl de Nederlandse kinderen 10 dagen bij
hun gastouders zullen verblijven.

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 9 juli - 22 juli en 23 juli - 11 augustus
Duitse kinderen: 11 juli - 29 juli, 15 juli - 1 augustus en 18 juli - 5 augustus
Belgische kinderen: 18 juli - 5 augustus
Nederlandse kinderen: 25 juli - 3 augustus
Meer informatie vindt u op www.europakinderhulp.nl. U kunt ook een
mail sturen naar friesland@europakinderhulp.nl.
Voor telefonische informatie kunt u contact opnemen met Joke de Vries,
058-2573612, 0644016461.0634253214 of
via de mail: henk.wienbelt@europakinderhulp.nl

HARMA DE JONG
Bosnië-reis 2016
Mijn naam is Harma de Jong. Ik volg de opleiding VeVa-Zorg niveau 4 op het
ROC Friese Poort in Leeuwarden. In deze opleiding leer ik meer over het verzorgen van gewonde militairen, het inrichten van een ziekenverblijf, het uitvoeren
van medische onderzoeken en gewondentransport.
Daarnaast doen we veel aan sport en leer ik
samenwerken met medeleerlingen. Het ROC
Friese Poort doet jaarlijks mee aan diverse projecten die hebben te maken met het verbeteren
van leefomstandigheden in landen waar het
hard nodig is. Dit gaat uit van de Stichting Out
of Area.
Dit jaar heeft mijn opleiding gekozen om naar Bosnië te gaan. Wij gaan naar de
basisschool Prva Osnovna skola in het plaatsje Konjic. Wij gaan hier een OuterArea (speeltuin) realiseren voor de kinderen van 6 t/m 10 jaar. Daarnaast
gaan we ook een nieuwe hoofdingang voor deze groep kinderen bouwen. Ook
gaan wij ons verdiepen
in de Bosnische burgeroorlog (1992-1995) die
leidde tot het uiteenvallen van de Federale
Volksrepubliek Joegoslavië.

Voor deze reis heb ik €500 nodig. Voor dit geld wordt de reis en verblijf betaald,
en ook wordt het benodigde materiaal en speelgoed voor de kinderen van dit bedrag betaald.
Omdat ik dit geheel niet alleen kan financieren, vraag ik om hulp van u. Alle
kleine beetjes zijn welkom en helpen mij enorm. Geïnteresseerd of meer informatie?
U kunt mij bereiken via: harmadejong@hotmail.com. Geld doneren? Dit kan op
het rekeningnummer
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t.n.v. Donatie Bosnië.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de site van Stichting Out of
Area of bezoek de facebook pagina van Bosnië-reis VEVA ROC Friese Poort.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
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Wij maken verschillende
excursies die te maken
hebben met deze burgeroorlog.

LADIES NIGHT
Zaterdag 4 juni is er wederom een Ladiesnight in het dorpshuis Haskerdijken/Nieuwebrug!! Met heel veel leuks op het gebied van mode- make up- haareten- wonen en nog veel meer.. Het belooft weer een spectaculaire avond te
worden met een verrassend tintje! Alle dames zijn welkom, dus neem vriendinnen, familie, buurvrouwen mee..

SAVE THE DATE!!
P.S. Mannen: We sluiten de avond af met een DJ, dus komt allen na de ladiesnight gezellig langs voor een hapje, drankje en een dansje!
De ladies van het Konvintspaad, Hanneke, Sabine en Moniek!

THUISZORG HET FRIESE LAND, IN H’VEEN E.O.
Ik ben Klaske Post verpleegkundige van Heerenveen en omstreken bij Thuiszorg
Het Friese Land.
Inmiddels werk ik 25 jaar bij Thuiszorg Het Friese Land als verpleegkundige. Ik
doe mijn werk met veel plezier en hou van een uitdaging. De kwaliteit
van zorg voor de cliënt staat bij mij hoog aangeschreven. Als professional lever ik verpleegkundige zorg. Als verpleegkundige heb ik de specialisatie palliatieve zorg/terminale zorg en medicatie. Mijn persoonlijke kernkwaliteiten zijn kritisch, empathisch en innovatief.
Thuiszorg Het Friese Land overal thuis, altijd bereikbaar

Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeld als u terugkeert uit het
ziekenhuis of revalidatiecentrum. Maar ook als u niet meer alles op eigen kracht
kunt doen. Wij zijn er voor u.
Intensieve Thuiszorg
Zorg in de laatste levensfase, wanneer genezen niet meer mogelijk is. Wij bieden deze zorg tijdens de nacht.
Nachtzorg
Als het nodig is komen wij ook in de nacht op gepland tijden bij u langs om u te
verzorgen.
Wij helpen u graag verder. Thuiszorg Het Friese Land is 24 uur per dag bereikbaar. U belt ons op 0900-8864 U kunt de wijkverpleegkundige persoonlijk bereiken op tel.nr 06-30074981
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Persoonlijke verzorging en verpleging

IT DEELSHÛS

Op 18 april a.s. is er weer de Algemene Bestuursvergadering van het
dorpshuis. Hierin hebben alle verenigingen van ons dorp zitting zodat ook
het hele dorp inspraak heeft op het reilen en zeilen van ons dorpshuis. Er
worden allerlei onderwerpen besproken die ervoor zorgen dat het dorpshuis
op een goede manier gebruikt wordt.
Vanuit dit Algemeen Bestuur wordt het Dagelijks Bestuur gekozen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 5 personen. Zij hebben in principe een
“aanstelling” voor vijf jaar. Deze periode is voor de secretaris van dit bestuur dit jaar afgelopen en er mag iemand anders aangesteld worden om
haar taak over te nemen. Als u interesse heeft voor deze, echt leuke, baan
dan kunt u contact opnemen met André Bakker onze voorzitter
(telefoonnummer 671 428).
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De meeste activiteiten die georganiseerd worden zijn bijna altijd
succesvol. Zo niet de “beue zondagmiddag” In het begin was
er een goede opkomst maar deze liep in de loop van de tijd hele maal terug. Zo zie je maar weer dat niet alle initiatieven
succesvol verlopen maar het is zoals het spreekwoord zegt:
“Niet geschoten is altijd mis”.
De “NL DOET” dag wordt door ons dorp gebruikt om het DODO bos weer
van nieuwe snippers te voorzien en het kunstwerk schoon te maken en andere voorkomende klussen. We starten de dag dan altijd met koffie met
wat lekkers en sluiten, na gedane arbeid, de dag weer af met heerlijke
soep met broodjes. Dit allemaal in de kantine van het dorpshuis. Dit jaar
troffen we het ook nog met het weer: de eerste echte lentedag met veel
zon. Er heeft een hele grote groep mensen van Kensoor meegeholpen
waarvoor onze grote DANK.
Dit initiatief is dus wel succesvol. We hopen dat u er volgend jaar ook bij
kunt zijn.
Bestuur Stichting “It Deelshûs”
Andre Bakker; Jitty Bijker; Sake Hooisma; Pia Tjassing; Janke v.d. Veen

THUISZORG HET FRIESE LAND, IN HEENVEEN E.O.
Specialistische verpleging
Specialistische verpleegkundigen verrichten handelingen
bij u thuis die vroeger alleen in het ziekenhuis plaatsvonden. Bv infuus, sonde of pijnpomp. Met deze hulp kunt u
na een ziekenhuisopname eerder naar huis of voorkomt u
zelfs een ziekenhuis opname.
Samenwerking Meriant
Thuiszorg Het Friese Land heeft een samenwerking met meriant.
Thuisbegeleiding
Thuisbegeleiding biedt u ondersteuning bij opvoeding, de organisatie van uw
huishouden, Het op orde brengen van uw administratie en het opbouwen van
een sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding.
Personenalarmering
Met personenalarmering waarschuwt u iemand als dat nodig is, dag en nacht,
vanaf iedere plek in huis.
Zorg op afstand
Via de beeldtelefoon ziet u ons en wij zien u. Zorg op afstand is een aanvulling
op de dienstverlening die u al van ons gewend bent.

Wij helpen u graag verder. Thuiszorg Het Friese Land
is 24 uur per dag bereikbaar. U belt ons op 09008864 U kunt de wijkverpleegkundige persoonlijk bereiken op tel.nr 06-30074981

Doarpskrante De Brêge 27

GEZOCHT

PILATES
Binnenkort in Haskerdijken in het
dorpshuis “It Deelshûs”?

Wanneer? : op dinsdag ochtend
om 11:00 uur
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Kleine korte omschrijving Pilates: Workout voor het hele lichaam, met en zonder matje
waarbij de kracht zit in de eenvoud en combinaties van bewegingen. Een training voor spierversterking van rug en buik, lenigheid en balans. Beheerst en
bewust bewegen, balans zoeken
tussen kracht en flexibiliteit.
Door vloeiende gecontroleerde
bewegingen met de juiste ademhaling kan bewegen versterkend
en ontspannend zijn, dus heel
geschikt iets oudere sporters/
mid jonge sporter.

De lessen worden verzorgd door
Puk Meijenhorst (zij geeft momenteel ook Zumba) in samenwerking met SIM
Aanmelding / Interesse?:
Telefoonnummer 0513-671418
via de mail j.aarsenwiersma@wxs.nl

DORPSFEEST
De organisatie van het dorpsfeest is in volle gang. Het programma is zo goed
als rond. In de vorige dorpskrant kwam dit ook al naar voren.
“Raad wat er op de foto staat”:
Roelof heeft foto’s gemaakt. Deze foto’s hangen in het dorpshuis. Iedereen kan
voor 2,50 raden wat er op de foto (2 series foto’s wie&wat) staat. Men kan 75
Euro winnen. Des te meer mensen mee doen hoe hoger het te winnen bedrag.
Bij meerdere juiste antwoorden, wordt het bedrag gedeeld.
Lijsten in juni komt de coach met de lijst langs de
deuren
Loten met de boekjes in augustus kunt u de
coach nog een keer verwachten.
De opbrengst komt uiteraard ten goede van het
dorpsfeest: de keileuke band, de gratis kermis
voor de jeugd en de spelletjes voor de vrijdagavond en de zaterdagmiddag. Zorgt u ervoor dat u
wat “cash” in huis heeft voor die tijd? U kunt uw
financiële bijdrage ook overmaken. U kunt gebruik
maken van het bankrekeningnummer wat voor in
deze krant staat. Wij zorgen ervoor dat het geld bij de Stichting op de rekening
terechtkomt.
Het programma van 17, 18 en 19 september ziet er als volgt uit:
Vrijdagmiddag wordt op school iets gebakken: spannend, lekker en leerzaam
Vrijdagavond wordt weer een drukke avond met van alles en nog wat
Zaterdagochtend Kermis en ‘s middags weer een “zeskamp”
Zaterdag avond speelt een keileuke band: Straight on Stage

Zondagmiddag BINGO
en de uitslag van de
verloting en wie de winnaar dit jaar weer is van
de wisselbeker.

We wensen iedereen weer veel succes met de voorbereiding.
De feestcommissie:
Siepie, Nienke, Roelof, Pier, André, Margje, Jitty, Ronald, Jitske, Karolien, Rosita,
Auke en Jellie
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Zondag ochtend kunnen we weer naar de kerk in het dorpshuis

PLAATSELIJK BELANG

Afgelopen donderdag 23 april vond de jaarvergadering van Plaatselijk Belang
plaats. Er was een grote opkomst en er zijn belangrijke onderwerpen besproken.
In dit verslag kunt u de belangrijkste uitkomsten van de vergadering terug vinden.

Informatie vanuit de gemeente
Volgens Wethouder Hans Broekhuizen is er de afgelopen maanden veel gebeurd
op het gebied van groenvoorzieningen in Haskerdijken en Nieuwebrug. Als u toch
nog vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met Hendrik Kromkamp.
Daarnaast zijn er recent in de Gemeenteraad van Heerenveen een aantal moties
aangenomen over Dorpshuizen met betrekking tot de OZB belasting. Voor Haskerdijken betekent dit dat er nog wel OZB belasting betaald moet worden, maar
dat een deel van dit geld later in de vorm van subsidie weer wordt teruggestort.
Deze regeling gaat in per 2017.
Er is ook gekeken naar het fietsverkeer in Haskerdijken. Op dit moment is er helaas geen mogelijkheid voor een nieuw fietspad. Wel zijn er een aantal fysieke
maatregelen genomen; zo zijn er een aantal bordjes geplaatst.
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Helaas sluit ‘onze’ school deze zomer. Dit betekent ook dat het gebouw leeg komt
te staan. Omdat het gebouw eigendom is van de gemeente, gaat de gemeente
deze zomer kijken naar de mogelijkheden. Zo kan het zijn dat er woningen van
gemaakt worden of dat er een of meerdere bedrijven in gevestigd worden.
In het kader van de veiligheid kan het handig zijn om als buurt een whatsappgroep te beginnen. Wanneer er dan iets verdachts wordt gezien kan dit worden
besproken in deze groep. Voor de politie is het handig om te weten dat deze
whatsappgroepen bestaan. Als u er dus één heeft, meldt u dit dan alstublieft bij
Plaatselijk Belang of de wijkagent.
Eind dit jaar of begin volgend jaar opent een AZC in Heerenveen haar deuren.
Maximaal 10 jaar lang zullen hier 600 mensen gehuisvest worden. De besluitvorming rondom het Asielzoekerscentrum is relatief rustig verlopen. Ook word de lokale bevolking betrokken door middel van een klankbordgroep. Ook u kunt meedenken via het nieuwe discussieplatform van de gemeente: https://argu.co/
heerenveen
Momenteel zijn er ook plannen van een particulier voor een tankopslag op het industrieterrein. De gemeente kan hierover aangeven of ze bezwaren hebben maar
uiteindelijk besluit de Provincie Fryslân of de opslag er daadwerkelijk mag komen.
Plaatselijk Belang houdt de situatie scherp in de gaten. Zo is er ook al contact geweest met de Plaatselijk Belangen van Oudehaske en Vegelinsoord.

PLAATSELIJK BELANG
Informatie vanuit Plaatselijk Belang
In het verleden is er overlast geweest van jeugd. Deze problemen zijn nog niet
helemaal opgelost. Wel is Plaatselijk Belang het gesprek aan gegaan met de
jeugd. In het gesprek gaf de jeugd aan dat zij een hangplek missen in Haskerdijken. Het is Plaatselijk Belang nog niet gelukt om zo’n plek te creëren. Zeker
met de aankomende sluiting van de school is het wel belangrijk dat er een ontmoetingsplek komt voor alle jongeren in Haskerdijken. Daarom is Plaatselijk Belang wel erg druk met het zoeken naar een geschikte oplossing.
De AED hangt er nu een jaar en er zijn onderhandelingen voor de plaatsing van
nog 2. Om ervoor te zorgen dat de AED ook daadwerkelijk gebruikt wordt is het
fijn als u zich aanmeldt wanneer u bevoegd bent om ermee om te gaan. Dit
kan via http://www.hartslagnu.nl/. Ook zijn er nog enkele plekken beschikbaar
voor een AED Cursus.
Zoals eerder al vermeld sluit “It Fiifde Sté” deze zomer helaas haar deuren.
Voor Plaatselijk Belang waren er helaas geen mogelijkheden om deze sluiting
tegen te houden. Plaatselijk Belang gaat wel de situatie rondom het schoolgebouw in de gaten houden en kijken wat de mogelijkheden zijn voor het gebouw.
Als u goede ideeën heeft geef deze dan gerust aan bij Plaatselijk Belang.
Jellie Silvius heeft aangegeven te willen stoppen met Plaatselijk Belang. Plaatselijk Belang en de Gemeente Heerenveel willen haar beide graag bedanken voor
alle inzet.
Dirk Jonkman gaat wel opnieuw door met Plaatselijk Belang. Daarnaast kan
Plaatselijk Belang altijd nieuwe mensen gebruiken in het bestuur. Als u interesse heeft dan kunt u dit aangeven!
Op dit moment staat er 1700 euro teveel op de rekening van CARS. Omdat SIM
er op dit moment financieel gezien niet goed voorstaat, is er tijdens de vergadering besloten om dit bedrag aan hen te doneren.

Afgelopen weekend bezoek van
de Trauma helikopter. Gelukkig
maakt de patiënt het goed.
Ze herstelt van een
reactie

allergische
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Plaatselijk Belang zal tevens het ophalen van oud papier overnemen van
“It Fiifde Sté”. De opbrengsten zullen binnen de stichting worden beheerd.
Wanneer u stankoverlast heeft van Omrin, is het belangrijk dat u de milieualarmlijn belt. Het aantal klachten wordt namelijk geregistreerd. Op die manier
heeft Plaatselijk Belang meer draagvlak tijdens het bewonersoverleg van Omrin.

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

OUDERENGYM / SIM
Er zijn plannen om ook in Haskerdijken te starten met Bewegen voor senioren.
Zolang er niemand gevonden was die dit wilde oppakken, kon er geen start mee
gemaakt worden. Maar op een gegeven moment werd ik benaderd en ik heb er
wel zin in om in Haskerdijken meer senioren gezellig aan het bewegen te krijgen. Hieronder wil ik mijzelf daarom kort voorstellen.
Mijn naam is Brigitte Spierings en ik woon in Heerenveen, ben getrouwd en we
hebben 2 dochters die inmiddels niet meer thuis wonen.
Na een carrière op een heel ander terrein ben ik 4 jaar geleden begonnen met
een Assistenten-cursus sportleider. Onder supervisie van een sportleider, maar
ook zelfstandig, heb ik enkele jaren gymles gegeven aan peuters, kleuters, basisschooljeugd en senioren. Afgelopen september ben ik begonnen met de cursus Seniorensportleider, die ik in juni dit jaar verwacht af te ronden.
Inmiddels heb ik 3 groepen senioren die samen met mij iedere week met plezier
een uurtje sporten in een gymzaal. Er komt van alles langs: conditie opbouwen,
lenigheid, kracht, spellen, circuitje, hersengymnastiek, deels op muziek en deels
zonder muziek. Kortom, we proberen met z’n allen fit en vitaal oud te worden.

SIM
Sinds de oude gym juf van SIM plotseling overleed; dit is al jaren terug…. Is er
nooit meer iets van ouderengym geweest in onze dorpen. Mijn moeder, die in
Grou woont (ze is 72 jaar) heeft ook les van Brigitte en zij is echt super positief
over haar.
Bij genoeg belangstelling kan zij, bij voorkeer op een woensdag of donderdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur lesgeven. Dit zal dan plaatsvinden in het
Dorpshuis in september 2016.
Is dit ook wat voor u?
Meld u dan aan bij Jellie Aarsen—Wiesma, telefoon 671418 of via de mail:
j.aarsen-wiersma@wxs.nl
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Krijgt u er al zin in om ook aan te sluiten? Houd dan de informatie hierover in
de gaten. Met sportieve groet, Brigitte Spierings

Gebroeders
Hamstra
Leeuwarderstraatweg 97a
8441 PH Heerenveen

Tel. 06 5196 7934

Leo van Greven

Handelsonderneming
en Stalling
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