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In deze uitgave: 

 Lintje Willie Zwart 

 55 jaar Wêz Warber 

 Dorpsfeest 2016 

 





Redactie 

Naam Adres Plaats Telefoon 

Jellie Aarsen Rijksstraatweg 10 Haskerdijken 671418 

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. Anonie-
me 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 31,  Februari 2016  

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

De volgende Brêge kunt u omstreeks midden april  2016 verwachten. 
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KOPIJ (“platte” tekst in word aub) EN DIGITALE FOTO’S  

VOOR 10-4-2016 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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Noteert u alles in uw agenda? 

Mirjan van Kapsalon Mirjan heeft 

aangegeven te stoppen met het ad-

verteren in onze krant. Wij willen 

haar langs deze weg nogmaals be-

danken voor het adverteren in onze 

krant! Maar u laat uw haar natuur-

lijk altijd al knippen door Mirjan, 

omdat zij in onze krant adverteert, 

toch? 

We benadrukken het niet elke keer, 

maar zonder adverteerders is er 

geen bestaansrecht voor onze 

dorpskrant “De Brêge”. 

Wij wensen u weer veel leesplezier! 

De redactie. 

Inhoud  5 

Plaatselijk Belang 7-9 

Dorpshulp 9 

Burenhulp 11 

Sneeuwruimen 11 

Sim in actie 11 

Lintje Wilie Zwart 13 

Sim 15 

Jopie Zwart 15 

Yn en om de Kapelle 17-19 

Wêz Warber 21 

Dorpsfeest 2016 23 

Ladiesnight 25 

Oranjefonds 27 

Deelshûssjongers 27 

Zonneparken 29 

Erelid van Wêze Warber 29 

INHOUD REDACTIE 

Beste mede dorpsbewoners,  

Nog niet hersteld van de klap van het 
verlies van Zerli Grob in november 
2015….. In januari en februari 2016 ver-
liezen we Jopie Zwart en Willie Zwart. Jo-
pie en Willie hebben ook veel voor onze 
dorpen en de mensen in onze dorpen be-
tekend. We wensen de families Zwart 
veel sterkte, voor nu en voor later. Ver-
derop in de krant worden hun namen nog 
genoemd, bij het stukje van Sim, bij het 
stukje van het dorpshuis………………. Hun 
namen zullen in de toekomst nog steeds 
voorbij komen en zullen in ons hart 
voortleven. 

Wilfried Grob heeft de laatste redactie 
vergadering aangegeven zijn redactie 
werk neer te leggen en wil het stokje 
doorgeven. Wanneer iemand deze uitda-
ging aan wil gaan, kunt u contact opne-
men met één van de leden van de redac-
tie.  Wilfried, heel erg bedankt voor de 
vele uurtjes die je in onze dorpskranten 
hebt verwerkt en heel erg bedankt voor 
jouw inbreng! We zullen je missen, echt 
waar! 

 

Nu over de inhoud van onze krant! Er 
staan weer heel veel activiteiten op het 
programma: 

23 februari zonneparken 

4 maart: toiletrol actie SIM 

11 en 12 maart NL Doet 

16 maart SIM ledenavond 

20 maart Piter Wilkens in de Kapelle 

2 april :  Toniel Boerebont en reade lam-
pen. 

21 april: algemene leden vergadering 
Plaatselijk Belang 

15 mei koffieconcert in de Kapelle 

Heel mei expositie in de Kapelle 

4 juni Ladiesnight 

Tsjerkepaad 2 juli t/m 10 september 
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Jaarvergadering  
De jaarvergadering van 2016 zit al weer in de voorbereidende fase. In deze dorps-
krant doen we een oproep aan alle dorpsgenoten om daar bij te zijn. Tenminste: als 
het reilen en zeilen rond de dorpen uw belangstelling heeft.  
Heeft het uw belangstelling minder of niet, dan is het misschien tijd om die belang-
stelling te krijgen. Plaatselijk Belang zet zich namelijk in voor alle inwoners van Has-
kerdijken en Nieuwebrug. Het bestuur kan dat niet zonder uw steun en inbreng. 
De vergadering is op donderdag 21 april aanstaande om 20.00 uur in dorps-
huis It Deelshûs. 
Vanaf begin april zal de agenda van de vergadering op de site staan: 
www.haskerdijken-nieuwebrug.nl 
Ook zullen de verschillende jaarverslagen daar te vinden zijn. Financiële gegevens 
echter niet. Die zullen tijdens de jaarvergadering voor de leden ter inzage liggen. 

Omrin 
Meldingen overlast Omrin blijven melden. Dir was een korte conclusie n.a.v. een be-
zoek aan Omrin door een aantal leden van het bestuur m.b.t. het omwonendenover-
leg en de begeleidingscommissie. Uit dit bezoek bleek dat er niet veel meldingen wa-
ren geweest in het afgelopen jaar. Blijkbaar worden sommige lichte overlastsituaties 
niet serieus genoeg gevonden of is er de gedachte dat er toch niets aan wordt ge-
daan. Omrin heeft ons er van verzekerd, dat alle meldingen serieus  worden behan-
deld. 
Heeft u een klacht over geur- of lawaaioverlast en bent u van mening, dat er iets aan 
moet worden gedaan, bel dan het volgende nummer:  0900-210 0 215 
Graag uw telefoonnummer vermelden en een (korte) beschrijving van uw klacht. 
Ook overlast door vogels op en boven het stort heeft voortdurend de aandacht van 
Omrin. Met roofvogels en op andere wijzen wordt hier aan gewerkt. Dit is echter een 
lastige klus. 
 
Energie/duurzaamheid 
Al eerder heeft Plaatselijk Belang een oproep gedaan om te peilen of er belangstelling 

in onze dorpen is voor een actieve inzet m.b.t. duurzame energie. Doel is om een 

commissie in het leven te roepen die zich verdiept in eventuele mogelijkheden die op 

dit gebied zouden kunnen worden ontwikkeld. Tot nu toe hebben we één aanmelding 

ontvangen. Vreemd, dat het hier (schijnbaar) niet leeft, terwijl in omringende dorpen 

er al veel wordt ondernomen. We hoeven dus het wiel niet uit te vinden. Wel hebben 

we een aantal enthousiaste mensen nodig. We hopen tijdens de jaarvergadering op 

een start. 

PLAATSELIJK BELANG 

http://www.haskerdijken-nieuwebrug.nl
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AED cursus 
Ook eerder is er al aangekondigd, dat we voor een tiental personen een plekje heb-
ben om een AED-training te volgen. Er zijn een aantal personen op onze lijst, die daar 
al voor in aanmerking willen komen, waaronder dhr. J Rijkes en mevr. M. Wind. 
Heeft u nog belangstelling, laat het ons weten: plaatselijkbelang@haskerdijken-
nieuwebrug.nl 
 
Jaarwisseling/Carbidschieten 
De jaarwisseling stond voor een belangrijk deel weer in het teken van het Carbid-
schieten. Er was weer een gezellige sfeer tegenover het dorpshuis. Compliment voor 
de dag zelf. Eveneens een groot compliment voor de zorg na het feest: Op nieuw-
jaarsdag was met vereende krachten door de carbidploeg vrijwel alles weer opge-
ruimd!  
Op deze wijze kunnen we er van uitgaan, dat we ieder jaar probleemloos een gewel-
dig carbidfestijn tegemoet kunnen zien. 
 
Ook is er op initiatief van Geert Otter door een (klein) aantal kinderen in het dorp ge-
veegd. Een groot deel van het schoolplein en het Konvintspaad werd onder handen 
genomen. Ook dat is een compliment waard. Hier kunnen echter nog meer krachten 
vereend worden! 
 
Schoolgebouw 
Nog slechts vijfeneenhalve maand en dan staat er in Haskerdijken een leeg schoolge-
bouw. Het wordt hoog tijd, dat ons gaan beraden over wat we met het gebouw zou-

den willen en kunnen doen. 
Binnen plaatselijk belang zijn al 
een paar opties genoemd. Toch 
is het tijd dat meningen, ideeën 
en eventuele wensen uit de 
dorpen naar ons toe komen. 
Laat ons uw ideeën weten.  
plaatselijkbelang@haskerdijken
-nieuwebrug.nl 
 
 
Subsidieregeling verwijde-
ren asbestdaken: 
2016 is een ‘goed subsidiejaar’. 
Het Rijk en de provincie Fryslân 
hebben verschillende subsidies 

voor het energiezuinig maken van huizen en bedrijfspanden en het verwijderen van 
asbestdaken. Om het overzicht te bewaren, hebben we ze hieronder voor u op een 
rijtje gezet.  
 
 
 
 
doel:   versnellen verwijderen asbestda 
   ken 
doelgroep:  particulieren en (agrarische) bedrijven, non profit organisaties  
   en overheden (soms) 
producten: minimaal 35 m² asbestdak. 
plafond:  € 10 mln in 2016. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend 
   gemaakt. 
subsidie:  € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 
   per adres. 
looptijd:  meerjarige regeling vanaf 1 januari 2016 tm 1 januari 2020.  
aanvragen: vanaf 4 januari 2016 09.00 uur 
meer info:  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - asbest  
 

PLAATSELIJK BELANG 

mailto:plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl
mailto:plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl
mailto:plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl
mailto:plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl
https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
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Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
doel:   minder gas en meer duurzame warmte in huizen en bedrijfspanden. 
doelgroep:    particulieren en zakelijke gebruikers zoals bedrijven MKB, wo
    ningcorporaties  
producten:  de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels 
    en pelletkachels (kleine apparaten).  
plafond:   € 70 mln in 2016. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf be
    kend gemaakt. 
subsidie:   bedrag afhankelijk van soort apparaat en energieprestatie. 
looptijd:   meerjarige regeling vanaf 1 januari 2016 tm 31 december  
    2020.  
aanvragen:  vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 
    17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van bin
    nenkomst. 
meer info:   Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - ISDE  
 
Friese energiepremie 
doel:    energiezuinig wonen. 
doelgroep:   particulieren. 
producten:  isolatie dak, muur, vloer, HR++ glas, zonneboil 
    er, warmtepomp, laagtemperatuurverwarming. 
plafond:   € 3,5 mln. 
subsidie:   bedrag afhankelijk van aantal maatregelen, max. 
    € 2.800. 
looptijd:   tot subsidiepot leeg is. 
aanvragen:  vanaf 4 januari 2016. 
meer info:   Provincie Fryslan - Friese energiepremie   
Deze info is ook op de website te vinden. 
 
NLdoet 
Bij ons is bekend geworden dat er ook in onze dorpen weer geklust gaat worden tij-
dens NLdoet. Deze dagen worden gehouden op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart aan-
staande. We hopen op ruime deelname van dorpsgenoten om mee te werken tijdens 
deze klusdag(en). 
 
Bestuurszaken 
Al eerder kondigden we aan, dat Jellie Silvius het bestuur gaat verlaten. We zouden 
graag zien, dat haart plaats in het bestuur weer wordt opgevuld.  
 
 
 
 
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 wel-
kom om onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten, met el-
kaar in gesprek te gaan of om het laatste nieuws uit te wisselen. 

 

Ook is er de mogelijkheid om een spelletje te doen, een 
kaartje te leggen of te biljarten! 

De eerstvolgende koffiemiddag is donderdag 3 maart. 
Daarna op 7 april. 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. 

Let op! De koffiemiddag van 7 april wordt in de kantine bij Kensoor gehouden. U 
bent deze middag van harte welkom op de Lier. 

Groeten van de dorpshulp: Marinus Boersma, Hermien Vlieg, Hans Aupers, Anita 
Lenos, Gerda Hopman, Marjan Haarsma 

DORPSHULP 

PLAATSELIJK BELANG 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7bcampaign%7d&ns_linkname=%7badgroup%7d&gclid=Cj0KEQiA496zBRDoi5OY3p2xmaUBEiQArLNnK8aXKrWP4AxsM0Va_-obEpBZzjdY4_yjxJy7qswTFDYaAlHa8
http://www.snn.eu/friese-energiepremie2016/
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In de winkel van Sinkel hangt het 'vraag maar raak' 
bord. Hiermee worden mensen met elkaar in contact 
gebracht. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld boodschap-
pen doen, of wilt u graag af en toe een bezoekje, maar 
bent u niet in de gelegenheid om naar de winkel te ko-
men, dan kunt u met uw vraag ook terecht bij dorps-
hulp. Wij hopen dan met u naar een oplossing te kun-
nen 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 

 

 

 
Het lijkt er nu niet meer op, maar je weet 
maar nooit. Wanneer koning Winter toch nog om de hoek komt kijken dan zullen de 

mannen van Kensoor weer 
sneeuw ruimen of zout 
strooien. De namen van de 
ouderen in het dorp waarbij 
dit voorgaande jaren werd 
gedaan, zijn bekend. Wan-
neer u zelf uw stoepje niet 
meer sneeuwvrij kunt ma-
ken vanwege ouderdom of 
gezondheidsproblemen en 
u staat nog niet op de lijst, 
dan kunt u contact opne-
men met Marinus Boersma 
(tel 671395) en de hulp 
wordt geregeld. 
 

 
 
 
 
Sim voert actie 
We zijn een kleine club maar onze actie wordt groots. 
Wij willen jullie hulp om onze club financieel sterker te maken. 
WC papier iedereen heeft het nodig dusssss……………….. 

SUTELJE MEI ELKOAR 
Wanneer week 9 , op vrijdagavond   
4 maart gaan we los  
Een pak kost 2,50 dus ertegen 
aan  

Wij hopen dat iedereen wc papier 

koopt en zo onze club financieel 

steunt.  

Oant freed 4 maart. 

 

SNEEUW RUIMEN 

BURENHULP 

SIM IN ACTIE 
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We hebben er in het dorp weer een ridder bij en wel 
Willie Zwart, zij heeft zeker een lintje verdiend. 

Het lintje werd haar afgelopen woensdag 3 februari  
opgespeld door onze burgemeester  de heer Van der 
Zwan, dit was voor Willie totaal onverwachts. 

Hierbij feliciteren wij Willie en haar familie van harte 
met het lintje, wat ook aan hun te danken is dat Wil-
lie zich altijd overal voor in kon zetten. 

Willie werd geroemd om alles waar ze zich voor heeft 
ingezet, en ik denk en weet dat iedereen het hier 
over eens is, en dat dit lintje zeer verdiend is. 

 

 

Tonielferieniging Fryslân spilet op 2 april yn It Deelshûs om 20.00 oere it stik 

“Boerebunt en reade lampen”. Kom allegearre!! 

 

De seal giet om 19.30 oere iepen. Yntree 5 euro, bern basisskoalle binne frij. 

LINTJE WILLIE  ZWART 

TONIELFERIENIGING 



 

 

  

De Simmerkrite, genieten en logeren op de boer-

derij. Geen overdadige luxe maar ruimte, gast-

vrijheid  en persoonlijke aandacht voor jouw vra-

gen 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.  On-

ze boerderij ligt aan de rijksstraatweg nr.27  in 

Haskerdijken. 

Kijk ook op face book : de simmerkrite 

Jitty Bijker en Jeltsje Stoter  
 
Telefoon: 0513-671101 
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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. 
 
In memoriam Jopie Zwart: 
Op dinsdag 26 februari stond de tijd even stil. ’s Morgens vroeg kregen we het trieste 
bericht horen Jopie Zwart was overleden.  
Jopie was nauw verbonden met SV SIM, jarenlang als speelster en nog veel langer als 
vrijwilliger. “Nea wer tee fan Jopie yn it skoft ………….” stond er in de rouwadvertentie 
van SV SIM. Jopie, bedankt voor alles en we zullen je missen. We wensen de familie 
Zwart sterkte! 
 
Zumba: 
Op dit moment zijn er elke woensdag ongeveer20 enthousiaste leden in 
het Dorpshuis een ZUMBA-les aan het volgen van 19.00 – 19.45 uur. Wilt 
u meer informatie over de ZUMBA-afdeling, dan kunt u terecht bij Jellie 
Aarsen, j.aarsen-wiersma@wxs.nl  
 
Acties: 
Onze kleine vereniging heeft het financieel lastig, de kosten gaan omhoog. 
Zo betalen we meer dan 800 euro belasting per jaar. Deze kosten moeten 
door een kleine groep gedragen worden. Om financieel gezond te blijven is er een 
actiecommissie in het leven geroepen. Voor  dit seizoen zullen de volgende actie ge-
houden worden: 

Over de belavond van de Vriendenloterij is nog geen nieuws. De aanvraag is ge- 
daan, we wachten op antwoord!! 
Begin maart komen we met wc-papier langs de deuren. KOOP allemaal!!!  
Grote verloting tijdens het stratenvolleybal 
Club van 25 

 
Feestavond SV SIM 16 april: 
De feestavond van SV SIM wordt gehouden op 16 april. De eerste voorbereidingen 
zijn gestart. Er wordt van alle teams wat verwacht. Erg spannend allemaal. 
 
Pjuktoernooi 4 juni en stratenvolleybal 17 juni: 
Het Pjuktoernooi zal plaats vinden op 4 juni en het stratenvolleybal is eerst vastge-
steld op 17 juni! Houdt deze datum vast vrij. 
 
Competitie: 
Op sportief gebied zijn de resultaten op korfbalgebied wisselend. De senioren gaan 
voor plaats 3. Dit geldt ook voor de A’s. De midweek is best of de rest. 
 
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   
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjirby wolle wy eltsenien 

tank sizze foar jimme kommen, kaarten en blommen, 

nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús mem en ús beppe. 

Jopie Zwart     

It hat ús tige goed dien!     

JOPIE ZWART 

Jappie  

Franke & Hannie   

Jeltsje & Pieter 
en 
bern 

mailto:j.aarsen-wiersma@wxs.nl
http://www.twitter.com/korfbalsim
http://www.facebook.com/svsimhaskerdijken


 

  

 

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? 

U surft  dan naar: www.biowebfryslan.nl  

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 
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Het nieuwe jaar is alweer een tijdje onderweg en ook de plaatselijke commissie heeft 
alweer zijn eerste vergadering achter de rug.  
 
Maar eerst nog even een terugblik op december.  
20 December was er een prachtige kerstviering waaraan heel veel mensen hun me-
dewerking hebben verleend. Een aantal wil ik hier toch even noemen. De algehele 
muzikale leiding was in handen van Martijn Mijnster. Dochters Kimberley en Judith 
hebben het lied ‘Mag ik dan bij jou’ prachtig gezongen terwijl we ondertussen via de 
beamer konden zien hoe Jozef en Maria onderweg waren maar nergens een plekje 
konden vinden. Totdat ze door een vriendelijke dorpsbewoner bij De Kapelle werden 
gebracht. De artistieke leiding had Eline Haarsma die Maria ook weer prachtig neer-
zette. Met naast haar Lammert Dijkstra als Jozef. Verder wil ik nog Frank Wijkstra op 
saxofoon noemen. Ds. Jan v.d. Veen vertelde de verbindende teksten. En na de 
dienst was er warme chocolademelk.  

 
Repetitie Maria, Jozef, Judith en Kimberley.  
 
Natuurlijk werd er ook weer Krystnacht yn De Kapelle gevierd, georganiseerd door de 
fam. v.d. Veen. Twee keer zat de sfeervol verlichtte Kapelle vol en kon men genieten 
van prachtige Carols, gezongen door een projectkoor van Collegium Vocale Fryslân 
o.l.v. Gerben v.d. Veen. Bij binnenkomst konden mensen zich warmen aan warme 
chocolademelk of Gluhwein.  
Het jaar werd afgesloten met een Oudejaarsviering met voorganger ds. Jan v.d. 
Veen.  
 
Ook voor dit jaar staan er de nodige activiteiten op de planning. Naast de gebruikelij-
ke vespers zijn er een aantal activiteiten die we graag onder uw aandacht willen 
brengen.  
 
Zo is er op 20 maart een optreden van Piter Wilkens met zijn programma ’ Libbene 
Stienen’. Het concert begint om 15.30 uur. Het is nog steeds mogelijk om kaarten te 
reserveren bij Suzanne Donker, suzannedonker@home.nl of Attie Mulder, tel. 
671332. Kaarten kosten €12,50 per stuk. Van harte bij u aanbevolen.  
15 Mei is er om elf uur een koffieconcert ‘Met tong en taal’ waarin het harmonium 
centraal staat. 
  
In de maand mei is er een expositie te bewonderen over St.Franciscus. Gedurende 
deze expositie zal De Kapelle op de zaterdagmiddagen open zijn.  
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.  
 

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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De Kapelle opent ook dit jaar weer haar deuren tijdens Tsjerkepaad (2 juli t/m 10 
september). U bent dan van harte welkom tussen 13.30-17.00 uur. Uiteraard staan 
onze vrijwilligers u graag ter woord en staat de koffie of thee voor u klaar.  Ik ver-
heug me al weer op de ontmoetingen en vast ook weer bijzondere gesprekken.  
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. Ook zijn we nog op zoek naar een paar 
vrijwilligers die een keer mee willen helpen met het schoonmaken van De Kapelle. 
Aanmelden daarvoor graag bij Janke v.d. Veen.  
 
Ondertussen heeft onze technische dienst ook niet stil gezeten. Er zijn betere spots 
boven het liturgisch centrum cq podium aangebracht, hangen er nieuwe lampen aan 
de zijkanten, is er een vlonder met leuning gemaakt zodat ook mensen met rollator of 
in rolstoel beter toegang hebben en heeft het verfwerk op opfrisbeurt gehad. En het 
lijstje is nog wel langer te maken.   
 

 
 
Het lijkt nog heel ver weg maar voor je het weet is het zover, 2018. Voor De Kapelle 
een bijzonder jaar want dan bestaat De Kapelle 200 jaar. Iets wat we niet zomaar 
voorbij willen laten gaan. Heeft u suggesties voor ons hoe wij hier aandacht aan kun-
nen besteden dan horen we dat heel graag. Ook als u geen suggesties heeft maar wel 
financieel een bijdrage wilt leveren dan kan dat op onderstaande rekening onder ver-
melding van Jubileum 2018.  
 
Naast de activiteiten die de plaatselijke commissie organiseert in De Kapelle is het 
ook mogelijk voor anderen  en andere activiteiten De Kapelle te huren. Voor prijzen 
en informatie of boekingen kunt u terecht bij Janke v.d. Veen jankevander-
veen@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 com-
missie Kapelle Haskerdijken o.v.v. Vrienden van 
 
Een hartelijke groet namens de plaatselijke commissie, Suzanne Donker 
 

 

YN EN OM DE KAPELLE 

mailto:jankevanderveen@gmail.com
mailto:jankevanderveen@gmail.com
mailto:suzannedonker@home.nl
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Vrouwenvereniging Wêz Warber 

Op woensdag 9 december 2015 stond in het teken van de kerst. 

Herna Huisman, bloemist van beroep, heeft met ons deze avond een kerst stuk ge-
maakt. Aan de hand van een voorbeeld, legde ze ons uit hoe we een kerst stuk het 
beste konden maken. Op de tafels had ze voor ons al verschillende materialen en 
groen neergelegd. Ondanks, dat velen van ons zeiden dat ze niet erg creatief waren, 
was het resultaat aan het einde van de avond dat iedereen een prachtig bloemstuk 
had gemaakt. Alle leden kregen nog een prachtige kerstkaart (gemaakt door Trees 
v.d. Veen) mee naar huis.  

De bijeenkomst van 6 januari 2016 is vanwege de gladde wegen niet door gegaan. 

Het is de eerste keer dat een vereniging avond vanwege het slechte weer moest af-
gezegd.  

Op woensdag 20 januari 2016 vierden we ons 55 jarig jubileum. Om 17.00 uur 
werden de leden en enkele gasten door voorzitster Trees v.d. Veen van harte welkom 
geheten. We kregen eerst koffie/thee met een lekkere traktatie. Hierna werd ons lid 
mevr. Fim Visser in het zonnetje gezet. Omdat Fim al 50 jaar lid van de vereniging is 
kreeg zij de titel “Erelid”. Zij ontving een oorkonde, een zilveren lepeltje met inscrip-
tie en een prachtig boeket 
rozen.  

Jammer genoeg konden 
onze andere twee erele-
den mevr. Baukje Jong-
schaap en mevr. Joukje 
Bosma vanwege hun hoge 
leeftijd en gezondheid de-
ze dag niet aanwezig zijn.  

Om 18.00 uur konden we 
genieten van een heerlijk 
stamppot buffet en een 
heerlijk toetje. Na het 
eten heeft Hendrik Aarsen 
een groepsfoto van de 
leden van de vrouwenver-
eniging gemaakt. Ook tij-
dens het eten heeft hij 
foto's gemaakt. 

' s Avonds trad het duo “Klûn en Knoffelhakke voor ons op. Er werd veel gelachen. 

We kunnen terug zien op een zeer geslaagde jubileumviering.   

Op woensdag 3 februari 2016 was Baukje Koolhaas met haar “koffer vol verha-
len”, 

weer onze gast. Dit was al de tweede keer dat ze bij ons op de vereniging was. 

Ook dit keer kreeg ze alle vrouwen weer muisstil met het vertellen van prachtige ver-
halen. 

We luisteren naar een verhaal uit de Indiaanse Cultuur, een verhaal uit Ganah, uit 
Afrika en een verhaal uit Noorwegen. Prachtig wat kan zij mooi vertellen.  

Gelukkig zitten erg nog veel meer verhalen in haar koffer, dus ze zal vast nog een 
keer bij ons langskomen.  

Secretaresse van de vrouwenvereniging Wêz Warber: Lucie Otter 

WÊZ WARBER 
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Nieuws over het dorpsfeest 2016. 
Hallo allemaal, het lijkt ver weg maar voor dat we het weten is het weer september 
en dan is er weer dorpsfeest. 
De groep mensen die zich bezig houden met de organisatie hiervan zijn alweer een 
keer bij elkaar gekomen en hebben weer van alles bedacht. 
In de volgende dorpskrant vertellen we er meer over, maar we hebben wel een hele 
leuke band al vast , vast gelegd en wel Straight on stage een stel jongens die de 
sfeer er zeker in kunnen brengen en het plezier van het muziek maken spat er van af. 
 

Houd allemaal de datum van 17,18 en 19 sept vrij. 
 
O ja hebben jullie nog ideeën klamp jullie coach, aanspreekpunt aan, en deel je idee 
of kom ook eens bij een vergadering. 
Wij hebben er zin in, Jellie, Jelco, Henk, Karolien , Jitty, Nienke, Rosita, Auke, Margje, 
Roelof, Pier, Andre, Jitske , Ronald, Siepie 
 
Hieronder een recensie over hun zeker de moeite waard om ze eens te googelen. 
 
“Oude rock en blues in een jong jasje. Dat is wat Straight on Stage is. Een 
garantie op een vette avond vol met klassiekers en moderne (pop)nummers. 
Deze zes jongens uit Joure hebben één gezamenlijke passie: rocken als een malle! Zo 
zullen Chuck Berry en Elvis naadloos worden afgewisseld met Liquido en The Fratellis. 

Jong en oud zullen een topavond beleven als Straight on Stage aanwezig is. Compleet 
met Blues Brothers outfit. Voor rockliefhebbers de manier om die oude klassiekers 
weer eens op een frisse manier te beluisteren”. 

SPOED     SPOED 

Wie wil ons helpen als wijkhoofd in Haskerdijken, uiteraard met ondersteuning van 
ons, met de collecte van de Hartstichting in de week van 18 t/m 23 april ?? 

Collectanten zijn uiteraard ook van harte welkom.  U kunt mij bellen op telefoonnum-
mer 0655121931 namens het comité Hartstichting Heerenveen  

Frans Tolsma 

 

KENSOOR 

DORPSFEEST 2016 

OPROEP HARTSTICHITING 
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Zaterdag 4 juni is er wederom een Ladiesnight in het dorpshuis Has-
kerdijken/Nieuwebrug!!  Met heel veel leuks op het gebied van mode- 
make up- haar- eten- 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! 

LADIES NIGHT 
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Beste dorpsgenoten, 
 
De afgelopen maanden is ons dorpshuis weer intensief gebruikt. Sinterklaas is langs 
geweest; er was een verrassingsfeest voor Willie en Nico Zwart i.v.m. hun 35 jarig 
huwelijksfeest; met kerst is er een geslaagde bingo avond georganiseerd en het nieu-
we jaar is ingeluid onder het genot van een borrel en een hapje. 
 
Op 3 februari 2016 is Willy Zwart geridderd in de orde van Oranje Nassau, ze heeft 
een lintje gekregen voor al het vrijwilligers werk wat ze gedaan heeft voor onze beide 
dorpen. Ook aan het dorpshuis heeft ze heel wat uurtjes besteed. Wij als bestuur wil-
len ook op deze plek Willy bedanken voor al haar tijd en inzet. En natuurlijk ook Nico 
die haar hierbij altijd heeft gesteund en geholpen waar hij kon. 
 
Ook de normale activiteiten gingen natuurlijk gewoon door, de zumba lessen, biljart-
avonden, kaartavonden enz. 
Al dik 30 jaar wordt ons dorpshuis op deze manier gebruikt en dit kan omdat er                   
zoveel mensen zijn die het dorpshuis een warm hart toedragen. 
 
Eén van de eerste vrijwilligers was o.a. Jopie Zwart. Zij heeft in de beginjaren samen 
met Ida Popkema en hun beide partners het beheer verzorgd. Ook hielp ze vaak bij 
de bardiensten en tot vorig jaar heeft Jopie altijd meegeholpen met de schoonmaak 
ploeg.  
Als er een activiteit werd georganiseerd in het dorpshuis dan was Jopie altijd van de 
partij. 
We schrokken dan ook toen we het bericht ontvingen dat Jopie in haar slaap was 
overleden.  
Zo’n “Icoon” van ons dorp, wat zullen we haar lach en opgewekte humeur missen.  
 
We wensen Jappie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om de draad 
van het leven weer op te pakken. 
 
 
 
Bestuur Stichting “It Deelshûs” 

 

      
Beste dorpsbewoner/oud-leerlingen, 

Op “It Fiifde Sté” staan nog een behoorlijk 
aantal bekers en standaards die in de loop 
der jaren door de schoolteams zijn gewon-
nen. Wanneer jullie het leuk vinden om 
zo’n trofee in je bezit te hebben, ben je 
van harte welkom op school om een beker 
uit te zoeken die door jou en/of je team is 
gewonnen. 

Met vriendelijke groet, 

Team Obs “It Fiifde Sté” 

IT DEELSHÛS  

IT FIIFDE STÉ 
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Heerenveen, 23 december 2015 
  
 
Oranje Fonds kent € 3.000,- toe aan Stichting Computercentrum ‘t Fean 
  
De vrijwilligers van Stich-
ting Computercentrum ‘t 
Fean bieden een helpende 
hand aan iedereen die 
moeite heeft om met com-
puters te werken. Ze geven 
cursussen vanaf vier vaste 
computers in Wijkcentrum 
de As. Vanuit diverse wij-
ken in de gemeente Hee-
renveen is er belangstelling 
voor het cursusaanbod op 
locatie, maar vanwege het 
gebrek aan faciliteiten was 
dit - tot voor kort - niet 
mogelijk. Dankzij de toe-
kenning door het Oranje 
Fonds schaft de organisatie 
laptops aan, waarmee zij 
de cursussen ook op andere locaties kunnen aanbieden. 
  
De organisatie van Stichting Computercentrum ‘t Fean bestaat geheel uit vrijwilligers 
en biedt computercursussen aan op alle gebieden. Voorbeelden hiervan zijn; een ba-
siscursus in het werken met een computer (hoe werkt een muis, een toetsenbord en 
hoe kom je op internet?), een cursus voor gevorderden en specifieke trainingen op 
het gebied van tekst- en/of fotobewerking, gegevensbeheer en de inzet van social 
media. 
  
Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het 
Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het fonds met 
27,4 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, min-
der eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het 
Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en 
door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds 
de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 
 
 
 
 
 
We zijn een klein clubje fanatieke 
zangers die dit erg leuk vinden. 
Maar om het tot een hoger niveau te krijgen hebben we de afgelopen jaren steeds 

geprobeerd om er leden bij te krijgen, wat helaas niet is gelukt. 
 
Er vertrokken eerder leden dan dat erbij kwamen. 
 
Daarom hebben we gisteravond met enkele leden besloten om voorlopig te stoppen 
met het mannenkoor . 
  
 Groeten Catrinus 

ORANJEFONDS 

DEELSHÛSSJONGERS  



 

Wetterwille 25 ● 8447 GB Heerenveen 

Tel. 0513 - 622 902 Fax 0513—629 712   

www.jacwind.nl ● info@jacwind.nl 
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Praat mee over zonneparken in Heerenveen 

Ontwerp notitie zonneparken 

De gemeente Heerenveen krijgt vaak vragen van initiatiefnemers over de mogelijkhe-
den van zonneparken in het grondgebied. Wat mag wel en wat niet? en waar wel en 
waar niet? Om duidelijkheid te scheppen hebben we een ontwerp notitie zonneparken 
ontwikkeld. In deze notitie staan de ruimtelijke criteria waar zonneparken volgens 
ons aan moeten voldoen. De ontwerp notitie kunt u lezen op onze website via  
www.heerenveen.nl/duurzaam 

Uitnodiging bijeenkomst 23 februari 2016  

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over dit thema; we willen graag van u 
horen of wij de juiste keuzes maken. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die 
mee wil praten over dit onderwerp, u bent van harte welkom! 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

• Wat zijn zonneparken en waarom willen we zonneparken 

• Welke mogelijkheden zien wij in Heerenveen 

• Wat regelt het nieuwe beleid, en wat (nog) niet 

• Welke kansen zijn er voor (lokale) projecten 

• Waar moeten we volgens u rekening mee houden 

Wanneer : dinsdag 23 februari 2016 

Locatie : Abe Lenstrastadion ingang A - Friesland zaal, 3e verdieping, parkeren P1 

Aanvang : 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur 

Aanmelden  

Wij verzoeken u zich via de mail (i.vandam@heerenveen.nl) aan te melden. Heeft u 
nog vragen over de bijeenkomst ? Dan kunt u contact opnemen met Marjan Postma 
via (0513) 61 
76 78. 

ZONNEPARKEN 

Fim Visser 50 jaar lid bij-

de vrouwenvereniging 

Wêz Warber 

 

ERELID  VAN WÊZ WARBER 



 

Leo van Greven 

 Gebroeders 

 Hamstra 

Leeuwarderstraatweg 97a 

8441 PH Heerenveen 

Tel. 06 5196 7934 

 

Handelsonderneming 
en Stalling 
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