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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,  juli 2016  

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

De volgende Brêge kunt u omstreeks half oktober verwachten. 

D
o

a
r
p

s
k
r
a
n

te
 D

e
 B

r
ê
g

e
 3

 

KOPIJ (“platte” tekst in word aub) EN DIGITALE FOTO’S  

VOOR 25-9-2016 INLEVEREN 
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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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INHOUD REDACTIE 

Beste mede dorpsbewoners,  

Deze week gaan wij als redactie op cur-

sus “website beheer”. Het klinkt heel in-

gewikkeld, maar het schijnt heel eenvou-

dig te zijn! We zullen het zien! Op het 

werk zijn er ook vaak cursussen of er is 

weer een nieuw automatiseringssysteem. 

Is het niet een interne cursus dan is het 

wel een externe cursus of je moet het 

doen met e-learning. Elk jaar komen ze 

weer voorbij. We moeten bijblijven en 

bijscholen. Dit zal u niet vreemd in de 

oren klinken. 

We hebben Annet bereid gevonden voor 

het website beheer. Wiljan onze inmid-

dels oud-redactie-lid zal de overgang 

vloeiend en soepel laten verlopen. De vo-

rige dorpskrant staat ook al weer digitaal 

op de website. Heeft u ook iets wat op de 

website kan, laat het ons dan even weten 

via website@haskerdijken-nieuwebrug.nl. 

De vorige krant was iets later omdat we 

de notulen van Plaatselijk Belang nog 

hadden verwerkt. Nu zijn we dus ook iets 

later en we moeten de agenda voor vol-

gend jaar weer bijwerken. De volgende 

krant komt midden oktober weer.  

Er is weer veel gebeurd. Het laatste 

schooljaar is geweest en het is spannend 

wat er zo met de oude school gaat ge-

beuren. Welk effect zal dit op ons dorp 

hebben? Worden we een krimpdorp? Zal 

de vergrijzing toeslaan, of zal het toch 

allemaal geleidelijk gaan? We zullen het 

meemaken. Wanneer we niet te ver in de 

toekomst kijken en “bij de dag” leven, zal 

het allemaal meevallen! Toch?  

In de vakantie kunt u op de website onze 

oude kranten nog eens nalezen. 

www.haskerdijkennieuwebrug.nl.; en/of 

wat foto’s bekijken…..Wij wensen u 

weer veel leesplezier! 

De redactie. 
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Op dinsdag 3 mei 2016 was het zover de dames van de vrouwenvereniging gingen 
op reis. Net als vorig jaar weer met de bus ondernemer fa. Dalstra uit Surhuisterveen. 
Wel heel bijzonder was, dat we dit keer een vrouwelijke buschauffeuse hadden. Dit keer 
gingen er 28 leden mee en 10 gasten, dus een mooie volle bus.  

Jammer dat er door omstandigheden nog enkele leden op het laatste moment  moesten 
afzeggen. Om precies 8.15 uur vertrok de bus richting de haven waar nog enkele leden 
in stapten. Bij de haven stelt de chauffeuse haar aan ons voor en heet ons welkom in de 
prachtige bus nr. 100. Ook onze voorzitster heet ons welkom en wenst ons allen een 
hele mooie dag toe. We gaan richting Doesburg. Onderweg vertelt de chauffeuse Suzan-
ne Berkhof ons over de bezienswaardigheden waar we langs rijden.  

Om 10.00 uur komen we aan in de IJsselhoeve. Hier krijgen we koffie met gebak. Na de 
koffie vertrekken we via een toeristische route naar Bronkhorst, het kleinste stadje van 
Nederland. Hier staat mister Dickens ons al op te wachten. We gaan naar het Dickens 
Museum. Mister Dickens vertelt ons, heel boeiend, het één en ander over Charles Dic-
kens. 

Daarna kunnen we nog even zelf rond zien in het museum. Dan gaan we weer naar de 
IJsselhoeve waar we een overvloedige Achterhoeks Lunch buffet krijgen, met veel kou-
de en warme lekkernijen. Na de lunch maken we met een gids in de bus een rondrit met 
vele mooie kiekjes in o.a. Doesburg, de Liemers, Montferland, Spijk. Bij de Rijn mogen 
we even uit de bus. Sommigen van de groep gaan naar de enige winkel daar en de an-
deren genieten van de scheepvaart op de Rijn.  

Om half vijf zijn we weer terug in de IJsselhoeve. Enkelen van ons gingen nog even bui-
ten zitten met een drankje. Om 17.00 uur kregen we een heerlijk dinerbuffet. Tot slot 
konden we nog een ijsje halen bij de nostalgische ijscokar. Om  18.45 uur keren we, 
allen met een pakje koekjes, weer huiswaarts.  Na een goede terug reis zijn we om 
21.00 uur weer bij het Dorpshuis in Haskerdijken.  

Trees bedankt de chauffeuse en wenst iedereen een hele goede zomer toe. 

De vrouwenvereniging start weer op woensdag 7 september 2016.  

 

Verslag van de bijeenkomst 13 april 2016: 

Andrea Vos is deze avond onze gast met een workshop “Voeding”. 

Voorzitster Trees v.d. Veen heette ons allen weer welkom. Dit was alweer de laatste bij-
eenkomst van dit seizoen. Trees bedankte ieder voor de bloemen en kaarten die zij en 
haar man Edzer mochten ontvangen ter ere van hun 50 jarig huwelijk. De traktatie was 
dan ook van haar en Edzer. In de pauze kregen de leden het programma van het reisje. 
Enkele dames gaan helaas niet mee. Gelukkig gaan er ook dit keer weer gasten met ons 
mee op reis. Dan is het woord aan Andrea Vos uit Haskerdijken. Andrea stelt haar aan 
ons voor en vertelt waarom ze er toe gekomen is om gewicht consulente te worden. 

Via een power point demonstratie nam ze enkele onderwerpen met ons door zoals: 

Wat is er mis met suikers / koolhydraten. Zijn light producten echt beter voor de lijn ? 
Hoe moet je etiketten lezen. Welke E- nummers moet je vermijden. Wat is een gezond 
tussendoortje en wat is een extraatje. Ze adviseerde ons om te proberen zo gevarieerd 
mogelijk te eten. Koolhydraten, vetten, eiwitten en vocht moet je dagelijks binnen krij-
gen. Ook vitaminen en mineralen zijn belangrijk. 

In de pauze konden we een stukje wortel taart proeven. De één vond het lekker en de 
ander weer niet. Ook over de smaak van de snoepjes waren de meningen verschillend. 
We ontvingen allemaal een boekje van Eco plaza en wat recepten. 

Andrea beëindigde haar lezing met de woorden: Als de basis goed is, kun je gerust voor 
iets ongezonds  kiezen. Het was een zeer leerzame avond en bij het kopen van pro-
ducten zullen we vast even nadenken wat we zoal kopen.  

Namens de vrouwenvereniging Wêz Warber: Lucie Otter-Faber 

WÊZ WARBER 
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Computercursus in ons dorpshuis. 

Dorpshulp heeft contact gezocht met SeniorWeb  
Heerenveen, omdat  het ons  een goed idee leek om 
te peilen of er belangstelling is om een computercur-
sus te organiseren in het dorpshuis. 

SeniorWeb  geeft computercursussen voor beginners 
en verkenning van internet en e-mail. Ook kunt u 
daar terecht voor bv. een  cursus fotobewerking of 
kennismaken met de i-pad en smartfone. 

Een cursus bestaat uit 4,6 of 8 lessen van 1 ½ uur. 
Daarnaast worden ook diverse  workshops gegeven 
voor de tablet. 

Maximaal aantal deelnemers per cursus / workshop is 8 personen en de cursussen 
worden begeleid door drie deskundige vrijwilligers. 

VOORBEELDEN: 

1-Kennis maken met Ipad/Tablet, deze cursus  bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur  en 
kost 75 euro inclusief cursusboek. 

2-Beginnerscursus van 8 lessen kost 95 euro inclusief cursusboek ; na het volgen 
van deze cursus  kunt u zelfstandig en met plezier met de computer omgaan. 

3-Foto album maken: een cursus van 4 lessen en kost 55 euro. 

4-Veilig internetten: WORKSHOP 15 euro incl. handleiding (1 les) 

Heeft u belangstelling voor boven genoemde mogelijkheden, meld het dan bij een 
van onze bestuursleden. Bij voldoende belangstelling gaat Dorpshulp een en ander 
organiseren,  in een volgende dorpskrant hoort u meer van ons. 

 

Hans Aupers        435665. 

Anita Lenos                    671516. 

Hermien Vlieg                 671771. 

Marjan Haarsma              671211. 

Marinus Boersma        671395. 

 
Bedankt, 

Het heeft ons goed gedaan dat zo velen, op welke wijze dan ook, met ons hebben mee 

geleefd tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Sytze Ferwerda. 

 

 

 

 

 

 

 

Onze oprechte dank hiervoor. 

Namens allen, Gerda Ferwerda Hopman 

BURENHULP 

BEDANKT 
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Hallo vogelvriendjes  

Zaterdag 4 juni vertrokken we voor de tweede keer naar de jaarlijkse jeugdvogeldag. 

Er gingen dit keer 4 kinderen mee . Als het ieder jaar verdubbelt moeten we ooit met 

een bus! Maar dat doen we graag want dit is zo’n super leuk evenement! En denk maar 

niet “ ik hou niet zo van vogeltjes “ want er is zoveel meer te doen en te beleven  Dit 

keer werd het georganiseerd op  de boerderij van fam. Beers in IJlst. Na het parkeren 

moesten we een stukje door ijlst lopen. Maar dat is ook geen straf want er staan zulke 

mooie huisjes langs het water. De familie Beers fokt een speciaal ras koeien. Het Friese 

Roodbont. Omdat de koeien voor vlees zijn en voor het fokprogramma, mogen de kalf-

jes gewoon bij de koe in de wei lopen. Dit zijn zoogkoeien. De stieren worden ossen en 

hun vlees gaat naar de duurdere restaurants. Er zijn ongeveer nog 600 koeien van dit 

ras. Buiten op het erf   konden we kiezen uit ranja of koffie met een stukje oranjekoek . 

De officiële toespraakjes zijn nooit zo boeiend maar gelukkig wel kort. Er waren 12 

groepen en 12 spelletjes  maar daar moest je best een stuk voor lopen door het wei-

land. Omdat het zo’n prachtige dag was werd lopen wel sjokken.  Schaduw willen we en 

drinken! Het eerste was niet eenvoudig maar ranja werd ook  onderweg aangeboden.  

Zo zijn we toch de morgen doorgekomen. 

Bij spel 1 moest je proberen een groot houten ei in een eenden korf te gooien. De korf 

met 50 punten stond het verst weg en vooraan een emmertje voor 5 pnt. Kies je voor 

zekerheid of ga je voor veel punten? Je zag de twijfel op de koppies. En het viel nog 

niet mee want op de rand stuiterden de eieren  er gewoon weer uit. Maar onze slim-

merds hadden een tactiek. Je probeert 3 eieren voor de hoge punten…lukt dat niet dan 

gooi je  de laatste in de emmer en heb je in ieder geval 5. Maar ook de 50 werd een 

paar keer herhaald.  

Uilenballen uitpluizen was een ander onderdeel. Eerst leek het eng en vies, maar je kon 

na de tijd je handen wassen, dus met goede moed, een pincet en een vergrootglas 

moesten we op zoek naar botjes en kaakjes en tandjes. Stilzitten en pulken was niet 

voor iedereen favoriet onderdeel. 

Erg leuk was het maken van een vogelpindakaas huisje. Maar dat spijker slaan viel nog 

niet mee. Een klein randje en als je scheef slaat komt de spijker aan de binnenkant of 

achterkant er weer uit. Naam erop en we hebben iets leuks om thuis verder te verven 

of te versieren.  

Uit tijdnood moesten we even doorlopen maar we hebben nog naar de rattenvanger ge-

luisterd en moesten voetafdrukken bij de juiste dieren hangen. Dat ging goed! Ook de 

foto’s van de eieren bij de juiste vogel ging prima. Dat een andere groep de zwanen 

eieren bij de koolmees legden vonden we wel lachen.  Beestjes uit het water scheppen 

is ook altijd leuk. 1x met je netje door het water en moet je kijken wat je allemaal voor 

torretjes, kleine visjes en kikkervisjes  hebt gevangen. Dit kan thuis natuurlijk ook pri-

ma. Met het onderdeel boerengolf moest je met een klomp tegen een soort houten ke-

gel slaan. Door en poortje en weer terug. Dit in estafette vorm. Dus 1x slaan en dan 

mag de volgende. Dit wonnen we dik en dat kwam niet omdat de tegenstanders veel 

kleiner waren (groep ¾) maar omdat wij gewoon veel beter waren. 

Terug bij de boerderij kregen we een  broodje knakworst, gelukkig weer ranja, een 

heerlijk ijsje, een rugzak met een vogelkwartet, door de provincie gesponsord. En na-

tuurlijk ons zelfgemaakte pindakaas huisje mag mee naar huis. 

Ik, en Andre ook , vonden het weer een super geslaagde morgen. We hopen volgend 

jaar meer kinderen te bereiken met een uitnodiging. U kunt uw kind nu alvast aanmel-

den voor de uitnodiging van volgend jaar, dan houden we die adressen bij. 

Groetjes  Jellie, vogelwacht Haskerdijken/Nieuwebrug. 
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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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YN EN OM DE KAPELLE 

De zomer staat weer voor de deur en velen zullen er weer op uittrekken. Even afstand 
nemen van de dagelijkse beslommeringen. Anderen blijven, al dan niet noodgedwongen, 
thuis maar kunnen hopelijk ook genieten van een mooie zomer.  
 

 
Deze mooie sfeerfoto is gemaakt door Gerben v.d. Veen 
 
Dat lief en leed soms dicht bij elkaar kunnen liggen heeft de plaatselijke commissie in de 
afgelopen periode kunnen ervaren. Het echtpaar Sieger en Attie Mulder-Knol, beiden lid 
van de commissie, hebben hun 50-jarige huwelijksjubileum mogen vieren. Van harte ge-
feliciteerd!  
Helaas was er ook leed door het overlijden van onze vlaggenist Sytse. 
 
In herinnering: Sytse Ferwerda. 

Al jaar en dag wordt er tijdens Koninginnen/Koningsdag en Bevrijdingsdag de vlag op de 
toren van de Kapelle van Haskerdijken geplaatst. Van afstand lijkt deze niet zo groot 
maar is het wel. En het is niet zomaar even de vlag uitsteken. In de kleine ruimte boven 
in het puntje moet met 2 man een paar masten aan elkaar worden geknoopt voor dat de 
vlag in top kan worden geplaatst. 
 
In de afgelopen jaren heeft Sytse dit veelvuldig gedaan. Hij, als schipper, had verstand 
van touw en knopen en wij als commissie waren altijd weer blij dat hij dit wilde 
doen.Maar dit jaar was hij er helaas niet meer bij. Maar dankzij zijn ervaring die hij aan 
ons heeft overgebracht is het ons toch gelukt om de vlag in top te krijgen.  Toen we hier 
mee bezig waren gingen onze gedachten naar Sytse, onze vlaggenist. En als klein eerbe-
toon aan hem hebben we de vlag op koningsdag wat lager geplaatst dan normaal. 

Wij danken Sytse voor zijn werk voor de Kapelle en wensen zijn vrouw, kinderen en ver-

dere familie veel sterkte bij dit verlies.  

In de afgelopen periode zijn er de nodige activiteiten geweest in ons bijzondere kerkje. 
Zo was er een prachtig koffieconcert door het vrouwenkoor van Hortus Vocalis o.l.v. Ger-
ben v.d. Veen. Tijdens het goed bezochte concert is ook de naam voor het vrouwenkoor 
bekend gemaakt nl. Frapelle. 
Er was de tentoonstelling St. Franciscus in Fryslân, die helaas maar weinig bezoekers 
heeft getrokken. Een aantal van de schilderijen stonden centraal in de Pinksterviering, 
voorbereid door de oecumenische werkgroep en met voorganger Ds. Ypma uit Scharne-
goutum.  
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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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YN EN OM DE KAPELLE 

 
Ook heeft De Kapelle bezoek gehad van een meditatiegroep uit Drachten.  
 
De volgende vesper is zondag 3 juli om 19.30 uur waarin voorgaat da. Nel 
v.d. Briel 
 
Ondertussen is de plaatselijke commissie druk bezig met de voorbereiding 
voor de tentoonstelling over rouwrituelen vroeger en nu. Het belooft een 
mooie expositie te worden met bijzondere voorwerpen, dus beslist de moeite 
waard. Zaterdag 16 juli komt Gea v. Weeperen een lezing houden over dit 
onderwerp. Met haar boeiende manier van vertellen neemt ze ons mee door 
de tijd. Een aantal voorwerpen waarover ze verteld zijn aanwezig op de ten-
toonstelling. De lezing begint om 15.30 uur en duurt ongeveer een uur. 
 
 De expositie is tijdens Tsjerkepaad elke zaterdagmiddag te bezichtigen 
tussen 13.30-17.00 uur. Onze vrijwilligers staan voor u klaar, net zoals de 
koffie, thee of wat frisdrank. De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdra-
ge voor De Kapelle in onze “melkbus” zouden we erg op prijs stellen. 
 Tjerkepaad begint zaterdag 2 juli en eindigt 10 september. Mocht je ook 
een keer als vrijwilliger mee willen helpen, meld je dan aan bij Janke v.d. 
Veen . 
 
Al een aantal keren is u gevraagd om met suggesties te komen voor ons ju-
bileumjaar 2018. Kennelijk een moeilijke vraag, daar we nog geen reacties 
hebben gehad. Mocht u toch nog een leuk idee krijgen dan blijven we open 
staan voor uw suggesties.  
 
Misschien ook leuk om te vermelden dat De Kapelle nu ook op Facebook is te 
vinden. Zoek dan op DeKapelleHaskerdijken en u komt er vanzelf.  
 
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 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. plaatse-
lijke commissie Kapelle Haskerdijken o.v.v. Vrienden van De Kapelle. De 
Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft een culturele ANBI-status 
 
Een hartelijke groet namens de plaatselijke commissie, Suzanne Donker 

mailto:jankevanderveen@gmail.com
mailto:jankevanderveen@gmail.com
mailto:suzannedonker@home.nl


16  

 

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 dorpsfeestcommissie, die bestaat uit diverse buurtcoaches, is al weer volop bezig en 

het belooft dit jaar weer een superfeest te worden met onder andere  een doe-avond, 

een swingavond met live muziek, een dorpstour, een kerkdienst en bingo en nog meer 

leuke dingen voor jong en oud. 

Binnenkort komt men weer langs met de inte-

kenlijst voor het dorpsfeest. Ook zijn er diverse 

bedrijven sponsoren d.m.v. het adverteren in 

het boekje met het programma. Door deze fi-

nanciële steun is het mogelijk een dorpsfeest 

te houden voor iedereen zonder entree gelden. 

In augustus komen we langs met de loten en 

de boekjes waarin het hele programma van 16, 

17 en 18 september staat. Er zijn weer leuke 

prijzen gekocht! 

Dus allemaal: geef gul! Door de opbrengst van 

de stratenlijst en de loten kunnen we een 

dorpsfeest voor iedereen mogelijk maken. 

De  feestcommissie  

André Bakker, Auke de Jong,  Nienke Vlieg, Siepie Hoekstra, Jitske Smit, Carolien Post-

ma, Rosita Kooistra, Jelco van Aurich, Roelof Welles en Pier Keekstra, Jitty Bijker en Ro-

nald Idzenga en Jellie Aarsen. 

 

DORPSFEEST 

 

DRINGEND GEZOCHT 
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Beste dorpsbewoners, 

Zoals jullie waarschijnlijk al wel we-

ten gaan wij verhuizen naar Gorre-

dijk. 

We hebben 27 ½  jaar met plezier 

gewoond aan de Dorpsstraat no. 2, 

maar vonden het nu tijd voor een 

nieuwe uitdaging. 

Nog bedankt voor de goede contac-

ten die wij al die jaren met elkaar 

gehad hebben. 

Wij nemen fijne herinneringen mee 

naar ons nieuwe adres. 

Het gaat jullie goed en tot ziens. 

vriendelijke groeten van Willy en Anneke Friso. 

 

Koffie-inloop in de zomer  

De zomer staat weer voor de deur. Vanwege 

de vakantieperiode vervalt het koffiedrinken in de maand 

augustus. In september pakken we de draad weer op en 

bent u op donderdag  1 september (de 1e donderdag van 

de maand) weer van harte welkom! 

In juli is er nog wel koffie-inloop: op donderdag 7 juli 

vanaf 14.30 tot 16 uur bent u van harte welkom! 

Groeten van de dorpshulp: Marinus Boersma, Hermien 

Vlieg, Hans Aupers, Anita Lenos,  Marjan Haarsma 

 

In de winkel 

van Sinkel 

hangt het 'vraag maar raak' bord. Hiermee worden men-

sen 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 ie-

mand 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 

UITGEVLOGEN 

DORPSHULP 

BURENHULP 
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YN EN OM DE KAPELLE 

NIEUWE TOUR ROON STAAL 
 
Diverse locaties - 30 september a.s. is de start van de Oktober Tour van Singer-
Songwriter Roon Staal te Bergen aan Zee (NH). De tour eindigt in Marum (Gr) op 30 
oktober. Genoemde Tour is de 4de jaargang van de voormalige 'Noord-Nederland 
Tour'. In 2013 kwamen twee gast-muzikanten over uit Vladivostok voor de eerste Tour, 
in 2014 toerde Staal met 'crooner' Hans Bootsman en afgelopen jaar trok hij solo door 
het Noorden van Nederland. Er wordt dit jaar uitgebreid met concerten in de Randstad, 
Zoetermeer en Dordrecht, en natuurlijk weer veel locaties in Noord-Holland, Friesland, 
Groningen en Drenthe. 
  
De 36-jarige Singer-Songwriter met een stem die harten kan raken en romantische en 
tedere composities vanachter de piano ten gehore brengt, doet in de provin-
cie Friesland de volgende locaties aan: Ferwoude, Leeuwarden (Huizum), Oosternijkerk 
en Haskerdijken. 
 
Het optreden in De Kapelle te Haskerdijken vindt plaats op vrijdag 28 oktober 
2016. Aanvangstijd is 20.00 uur. 
 
Niet anders dan voorgaande jaren zal tijdens de Tour een fris, nieuw album worden ge-
presenteerd waar deze zomer druk aan wordt gewerkt door de Singer-Songwriter die 
nog steeds veel in Vladivostok is te vinden maar deze zomer in Nederland dus aan zijn 
nieuwe album werkt. De titel van deze nieuwe cd en de Tour zullen later deze zomer 
bekend worden gemaakt. 
 
Tijdens de laatste Tour werden niet alleen mooie covers als Stay With Me Till The Mor-
ning van Vicki Brown, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel en I am Sai-
ling van Rod Stewart ten gehore gebracht maar ook prachtige eigen composities als In 
de Harten van de Wereld en Als je Mij zoekt van de laatste cd " In The Hearts Of The 
World" alsmede songs van eerder door Staal uitgebrachte cd's. 
De gehele Tourlijst met 16 concerten is te vinden op www.roonstaal.com/concerten. 
Hier vindt u alle informatie over de locaties en data. 
Kaarten voor de concerten zijn te reserveren via de website www.roonstaal.com of via 
tel. 06-30025992 en kosten 
€ 15,00 per stuk, kinderen t/m 12 jaar € 7,50. 
 
 
 

 

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.  

Bij genoeg belangstelling hebben wij weer een lerares beschikbaar op  dinsdagmiddag 

van 16:00 tot 17:00 uur. Dit zal dan plaatsvinden in het Dorpshuis in september 2016.  

Is dit ook wat voor u? We hebben nu 7 aanmeldingen. 

Meld u dan aan bij Jellie Aarsen—Wiesma, telefoon 671418 of via de mail: j.aarsen-

wiersma@wxs.nl 

OUDEREN GYM  

http://www.roonstaal.com/concerten
http://www.roonstaal.com/
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PILATES  

In Haskerdijken in 
het dorpshuis “It 
Deelshûs”? 

Wanneer? : op 
woensdag ochtend 
om 11:00 uur. Kleine 
korte omschrijving Pi-
lates:  Workout voor 
het hele lichaam, met 
en zonder matje 
waarbij de kracht zit 
in de eenvoud en 
combinaties van be-
wegingen. Een trai-
ning voor spierver-
sterking van rug en 
buik, lenigheid en ba-
lans. Beheerst en be-
wust bewegen, balans 
zoeken tussen kracht 
en flexibiliteit. Door 
vloeiende gecontro-
leerde bewegingen 
met de juiste adem-
haling kan bewegen 
versterkend en ont-
spannend zijn, dus 
heel geschikt iets ou-
dere sporters/mid 
jonge sporter. 

De lessen worden 
verzorgd door Puk 
Meijenhorst (zij geeft 
momenteel ook 
Zumba) in samenwer-
king met SIM 

Aanmelding / Inte-
resse?: 

Telefoonnummer 
0513-671418 via de 
mail j.aarsen-
wiersma@wxs.nl 

mailto:j.aarsen-wiersma@wxs.nl
mailto:j.aarsen-wiersma@wxs.nl
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 PILATES 

 

www.fkpalingroken.nl 

Al weer voor de 23ste keer organiseert "Stichting Frysk Kampi-oenskip Ielrikjen" het 
officiële Friese Kampioenschap Paling-roken op zaterdag 27 augustus 2016 aan de Kluft 
in Tjalleberd. 

Maar ook palingro-kers kunnen zich nog aanmelden voor dit kampioenschap. Er liggen 
naast de fraaie wisselbokaal ook aantrekkelijke geldprijzen voor de beste rokers klaar. 
Tevens hebben we elk jaar een schoonheidsprijs voor de deelnemer die de mooiste of 
meest originele stand heeft. U bent deelnemer als u vóór 8 augustus € 15,- over maakt 
op:  

IBAN rekeningnummer NL48RABO.032.64.35.425 Rabobank Heerenveent.n.v.  

"Stichting Frysk Kampioenskip Ielrikjen" onder vermel-ding van naam en adres 

 

Dankzij sponsors, vrijwilligers en landeigenaren  is het kampioenschap voor iedereen 
gratis toegankelijk en kan er gratis geparkeerd worden en het bestuur hoopt u op 27 
augustus vanaf 12.00 uur weer te mogen begroeten bij het Frysk Kampioenskip Ielrik-
jen in Tjalleberd.   

 

Voor meer informatie en eventuele opgave kunt u onze website raadplegen: 

www.fkpalingroken.nl 

      

http://www.fkpalingroken.nl
http://www.fkpalingroken.nl
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Wetterwille 25 ● 8447 GB Heerenveen 

Tel. 0513 - 622 902 Fax 0513—629 712   

www.jacwind.nl ● info@jacwind.nl 
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FIETSTOCHT 

REDACTIE LID GEZOCHT 

  

Dit jaar hebben we een nieuw redactie lid, voor het beheer van de website. Annet Vis-

ser.  Wiljan is verhuisd en heeft het naar de zin in Echtenerbrug. 

We hebben net een cursus website-beheer gehad in zijn nieuwe 

huis. Wiljan bedankt voor alles! Zoals we ook al aan jou hebben 

laten weten, zijn we zeer tevreden met de nieuwe website. Het 

kan zijn dat Annet ook  leuke ideeën heeft, maar dat zal niet 

gelijk een andere wending geven aan de huidige website. We 

zijn nog steeds op zoek naar iemand die de krant samenstelt. Is 

dit wat voor jou? Laat het ons dan even weten. De namen en 

adressen van de redactieleden staan voor in de krant. We zien 

jouw reactie met belangstelling tegemoet! 
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PLAATSELIJK BELANG 

Geachte dorpsgenoten, 

De zomervakantie is in aantocht! De laatste zaken op een rijtje.  

 

Jaarvergadering  

De jaarvergadering van 2016 van 21 april ligt al weer lang achter ons. Er is in de vorige 

dorpskrant een verslag door Rixt de Jong geplaatst van een aantal zaken die daar zijn 

besproken.  

 

Oud papier 

Sinds eind vorig jaar wordt het oud-papier opgehaald met hulp van vooral SVHN. Ook 

een aantal andere personen zijn mee geweest om het papier op te halen. We doen dit 

om de opbrengst in het dorp te houden. Op verzoek van It Fiifde Sté wordt dit geld zo-

veel mogelijk gebruikt voor jeugdactiviteiten. Met jeugd wordt voornamelijk bedoeld: 

jeugd in de basisschoolleeftijd. 

Het geld wordt beheerd door SVHN en niet door Plaatselijk Belang, zoals in het verslag 

van Rixt werd beschreven.  

Er is een idee om het geld via een commissie te verdelen op basis van aanvraag. Voor-

beeld daarbij is de Stichting Westermeer, die een paar keer per jaar een bedrag kan 

verdelen. Na de zomer gaat SVHN daarover een plan proberen te maken. 

 

Wenau B.V. 

In de Leeuwarder Courant van 16 april jl werd via een paginagroot artikel onze 

 aandacht gevestigd op een nieuw te bouwen bedrijf aan de Ynfeart in Heerenveen: 

Wenau B.V. 

Doel van het bedrijf is het opslaan van olie- en aanverwante zaken, die door reiniging 

van o.a. benzinestations of grote schepen door dit bedrijf moet worden verwerkt. 

Er rees de grote vraag of dit allemaal wel veilig zou zijn. 

Bij de fracties van Gemeente Heerenveen hebben we ons ongenoegen kenbaar gemaakt 

en het resultaat was, dat de gemeente een pas op de plaats moest maken in haar be-

sluitvorming over het wel of niet aanpassen van bestemmingsplan, aangezien het om 

een bedrijf gaat, dat in een zeer hoge risicocategorie valt. 

Op 21 juni jl. zijn we door Wenau haarfijn ingelicht over de uit te voeren activiteiten: 

Er is alleen sprake van op- en overslag; 

Er wordt niets verwerkt; 

Er is geen kans op chemische reacties; 

Alle risicovoorzieningen zijn getroffen als ware het een zeer risicovolle onderneming, 

doch die keuze is gemaakt om alle risico’s, die er al zouden kunnen zijn, uit te bannen. 

De aard van het bedrijf is zo, dat die risico’s vrijwel niet mogelijk zijn.  

Op de informatieavond is een heel helder beeld geschept over de plannen. Voor de aan-

wezigen een grote geruststelling.  

Rest nog wel de politiek: de bewandelde weg is verre van netjes: Veel fractieleden heb-

ben, net als wij, de plannen pas via de LC vernomen. Hierover zullen ongetwijfeld vra-

gen worden gesteld. 

 

Schoolgebouw 

Binnenkort is er een overleg tussen PB en de heren Broekhuizen, Zoetendal 

(wethouders) en Nijsingh (rentmeester). In dit overleg willen we proberen meer infor-

matie te krijgen over hoe verder met het schoolgebouw nadat It Fiifde Sté er haar deu-

ren sluit. Concrete plannen zijn er (nog) niet. Zonder te weten wat er allemaal mogelijk 

is, is dat ook niet  
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PLAATSELIJK BELANG 

aan de orde. We hopen, dat er een periode van bezinning voor Haskerdijken-

Nieuwebrug mogelijk is, waarin we hopelijk tot verdere stappen kunnen komen. 

 

Met de school is er overleg geweest over overname van eventuele zaken. Daarover 

wordt nader overleg gepleegd. In ieder geval blijven de tafeltennistafel en het klimtoe-

stel op het plein in het dorp. De reparatie van de tafeltennistafel wordt nog nader on-

derzocht.  

 

We realiseren ons op dit moment ook, dat het schoolgebouw (deels) leeg komt te staan. 

We hopen, dat u allen er op wilt toezien, dat het gebouw niet wordt "gesloopt" door on-

verlaten, die het nodig vinden om stenen door ramen te gooien of over het dak te gaan 

lopen, waardoor lekkage en waterschade kan optreden.  

Voor ons is er te meer een reden om dit aan u te vragen: de gemeente heeft eerder al 

aan PB laten weten (los van deze situatie), dat kosten door vernielingen aan welk eigen-

dom van de gemeente ook, kunnen worden gekort op het budget, dat voor onze dorpen 

beschikbaar is. Het lijkt ons duidelijk, dat schade aan een gebouw daar flink in kan hak-

ken. We hopen op medewerking en enige vorm van sociaal toezicht.  

 

AED cursus 

Na de zomervakantie zullen we het AED-verhaal weer oppakken. Ook zullen we in de 

nazomer de eerder genoemde cursus laten plaatsvinden. 

In de periode na de zomervakantie en wanneer we de actualiteiten weer oppakken zul-

len we hier op terugkomen. We weten, dat het een terugkerend verhaal is. We doen ons 

best! 

 

Bestuurszaken 

Jellie Silvius heeft het bestuur verlaten. We zouden graag zien, dat haar plaats in het 

bestuur weer wordt opgevuld. Bij voorkeur zouden we naast Siepie Hoekstra nog een 

andere dame in ons midden zien. Wanneer je belangstelling hebt om samen met ons te 

kijken naar en mee te denken met allerlei zaken, die invloed hebben op de leefbaarheid 

in onze dorpen en het interessant vindt om met diverse partijen in overleg te gaan of 

plannen te ontwikkelen, dan ben je van harte welkom. 

Stuur een bericht naar plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl  

De samenstelling van het bestuur (met jaar van aftreden) ziet er op dit moment als 

volgt uit: 

Hans Aupers  (2017)   

Berend Mulder(2017) voorzitter 

Siepie Hoekstra (2018 penningmeester 

Gerrie Bergsma (2019) 

Anne Vlieg (2019)  

Dirk Jonkman (2020) secretaris 

 

Na de zomer is de eerstvolgende vergadering op woensdag 7 september. Vanaf 

dan zijn in principe de vergaderingen van PB op iedere eerste woensdag van de maand 

om 20.00 uur in het dorpshuis. Een exacte vergaderplanning komt na 7 september op 

de site. 

Tot slot wenst het bestuur van Plaatselijk Belang iedereen een hele fijne zomer toe. We 

zullen dan ook weer met zoveel mogelijk actuele informatie komen. 

PLAATSELIJK BELANG 

mailto:plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl
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DORPSHUIS 

 
 

         De reguliere activiteiten die altijd plaats vinden in het Deelshús zijn 

   bijna allemaal met zomer reces! 

Zo niet de Zumba lessen. Nog elke woensdagavond staan er een hele-

boel vrouwen op de dansvloer te swingen én te zweten. Dit gaan ze 

volhouden tot aan de zomervakantie. 

  
Ze krijgen les van de kundige en enthousiaste danslerares Puk Meijen-

horst.  Zij is zo enthousiast over ons dorpshuis en over de mensen in 

ons dorp dat ze hier ook les wil gaan geven in Pilates ( een vorm van 

bewegen die versterkend én ontspannend is) . Ook deze lessen zijn in-

middels gestart en gaan ook door tot aan de zomervakantie. Als het u 

wat toe lijkt kunt u altijd , vrijblijvend, een kijkje komen nemen op 

woensdagmorgen van 11.15u. tot 12.00u. 

 

         De vrouwen/ladies zijn op zeer uitlopende zaken actief. Op zaterdag  

   4 juni was er  weer de Lady’s night,  georganiseerd door de ladies  

   van het Konvintspaad. Zij kunnen terug zien op een geslaagde avond . 

 

Nu het wat rustiger is in en om het dorpshuis heeft de technische dienst 

alle ruimten om verschillende klussen te klaren: verschillende afvoerpij-

pen zijn stuk; de buitenlampen moeten nagekeken worden; het red se-

dar hout moet door gespijkerd worden; het onkruid staat weer klaar om 

uitgetrokken te worden; er moet een ruitje vervangen worden en nog 

zo het een en ander. Dit zijn van die zaken waar de meeste mensen 

geen oog voor hebben maar die toch gedaan worden. HULDE aan de 

mannen van deze technische ploeg. Wij wensen alle vrijwilligers en alle 

dorpsgenoten een goede zomer toe en we hopen weer te starten met 

alle activiteiten na het weekend van het dorpsfeest. 

 

Bestuur Stichting “It Deelshús” 
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VLUCHTELINGENWERK 

Taalcoach  

Zoveel talen zoveel culturen...en dat alleen al in uw omgeving. Laat u inspireren en help 
een vluchteling in uw gemeente met het leren van de Nederlandse taal.  

Achtergrond 
VluchtelingenWerk biedt vanuit haar integratiekantoor in Joure maatschappelijke bege-
leiding aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in gemeente 
de Friese Meren komen wonen. Vluchtelingen hebben vaak geen eigen netwerk. Alles is 
nieuw: maatschappij, buren, taal, regelgeving en een eindeloze reeks in te vullen for-
mulieren. Er zijn weinig landgenoten bij wie men de kunst kan afkijken. Daarbij komt, 
na de eerste vreugde om de verleende verblijfsvergunning, de zorg om familieleden en 
vrienden die achterbleven. Ondertussen moet men 'inburgeren'; een nieuwe taal leren 
en de weg leren vinden in de Nederlandse maatschappij.   

Als taalcoach ondersteunt u 1 op 1 of in kleine groepjes, 1 of 2x per week ca 2 uur met 
het leren van Nederlands in de praktijk. Participatie en meedoen zijn daarbij erg belang-
rijk.  

Taken van de taalcoach  

Voorbereiden, verzorgen en evalueren van individuele- en of groepslessen 

Enthousiasmeren van de deelnemer(s) 

Ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal netwerk 

Doorverwijzen naar andere participatie mogelijkheden en eventuele vervolgstappen 
Onderlinge kennis en ervaringen uitwisselen middels teamoverleg 
Volgen van aangeboden trainingen 
Digitaal voortgang bijhouden in het systeem 
 
Wat biedt VluchtelingenWerk? 

Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk kunt u concreets iets doen voor vluchtelingen in 
Nederland.   

Het is werk dat veel vraagt, maar ook veel biedt. Werk waarbij in meer dan één opzicht 
een wereld voor u opengaat en u mensen helpt een nieuwe toekomst op te bouwen in 
onze wereld. 

Inwerkperiode en professionele begeleiding 

Uitgebreide mogelijkheden voor scholing en training  
Een goede onkostenvergoeding  
WA- en ongevallen verzekerd 
 

Wat vraagt VluchtelingenWerk van u? 

– Minimaal 2 uur per week beschikbaar zijn 

– Goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands 

– Bereid zijn scholingsbijeenkomsten & vergaderingen te bezoeken 

– Het bezitten van geduld en relativeringsvermogen 
-  Zelfstandigheid & creativiteit 
 
Belangstelling? 
 
Neem dan contact op met VluchtelingenWerk Noord Nederland 

Locatie Joure : 0513-435075 

Locatie Sneek op de maandag: 0515-426726 

Inburgeringscoördinator: Karin Veld 

E-mail: kveld@vluchtelingenwerk.nl 

 



30  

 

Leo van Greven 

 Gebroeders 

 Hamstra 

Leeuwarderstraatweg 97a 

8441 PH Heerenveen 

Tel. 06 5196 7934 

 

Handelsonderneming 
en Stalling 
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