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Agenda jaarvergadering 2015 
 

Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

Donderdag 23 april 2015, 20.00 uur 

Dorpshuis “It Deelshûs” Tolvepaed 2, 8468 BJ Haskerdijken 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen 2014 

5. Gemeente Heerenveen: o.a. 

Onderhoud groenvoorziening in de dorpen; 

Situatie dorpshuizen in de gemeente; 

Fietsverkeer door de dorpen 

etc. 

6. Wvttk 

7. Rondvraag 1e ronde 

Pauze (20 minuten) 

1. Jaarverslagen 

Pl. Belang / SVHN / Dorpsarchief / Wêz Warber / De Brêge / Dorpshulp 

2. Bestuurszaken 

Bestuursleden gewenst! 

Ledenbestand 

Verslagen kascommissies en benoeming nieuwe leden 

SVHN: Greet Bakker en bestuurslid PBHN 

PBHN: Gerrie Bergsma (aftr.) en Tjeerd Bolhuis 

3. AED 

eventuele cursus voor bediening 

afsluiten onderhoudscontract met steun van verenigingen 

4. Website 

Bijwerken informatie verenigingen en andere organisaties 

Gebruik door Pl. Belang in de toekomst 

5. Voorstel CARS: Te verdelen bedrag: € 116,47 *) 

Aanvragers: 

Vogelwacht: materiaal nieuwe nestkasten; 

Sv SIM: aanschaf korfbalpalen en voetplaten; 

Biljartvereniging: medefinanciering biljarttoernooi van  

6. Rondvraag 2e ronde 

7. Sluiting 

 

*) CARS 2014 

Dorpsarchief t.b.v. een SSD (digitale opslag); 

sv SIM/SVHN t.b.v. een extra lange zware stroomkabel. 
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Notulen jaarvergadering 2014 
 

PLAATSELIJK BELANG voor NIEUWEBRUG en HASKERDIJKEN 24-04-2014 

Afwezig met kennisgeving: Dick de Leeuw, Hans Aupers, dhr. De Wit (VVD ) 

Aanwezig:  

Piet Haarsma, Dirk Jonkman, Berend Mulder, Gerhard Heino,  Jellie Silvius; 

Elly Bijlsma (pvda ), Gerrie Bijlsma (cu), Hendrik Kromkamp (wijkbeheer), Marc  Jense(wijkmanager) 

Aris Leijendekker(CU), Hans Broekhuizen (wethouder), Andre Remerink (groen links), 

26 dorpsgenoten. 

 

1 Piet Haarsma opent deze 116e ledenvergadering. 

Vervanging van Wietze v.d. Duim van wijkbeheer, Wethouder Hans Broekhuizen, legt uit hoe het in 

Heerenveen gaat werken met een wijkwethouder. Hij komt 2x per jaar op een bestuursvergadering. 

Neleke Huizinga (nu NH) :Wij willen graag gaan ledenwerven. Ook willen we graag van jullie wat 

meer input.  Antwoord: Hans Aupers zal hier mee aan de gang en af en toe bij bewoners aankloppen. 

Wêz Warber staat met een apart verslag in het jaarverslag. Zij vallen onder PB. 

Jappie van Hes (nu JH) : Hebben jullie alle e-mail adressen? Antwoord : Nee, graag mailen dan 

kunnen we inventariseren welke adressen ontbreken. 

NH: De notulen van 2013 moeten nog vastgesteld worden. Antwoord: staat niet op de agenda en dus 

slaat Piet het over. Wie vragen heeft dan kan het bij deze. 

 

2 Mededelingen 

We hebben geen klachten over de herindeling. Het is allemaal goed verlopen.  

De wethouder legt uit dat de gemeente op 01-01 van start is gegaan in de nieuwe vorm. Wat de 

wethouder betreft kijken we nu graag vooruit. Niet iedereen was even blij, maar we hopen dat er nu 

niet meer achterom wordt gekeken. Zijn er vragen over onderhoud of andere zaken? Alles mag. 

Marinus Boersma (nu MB) van dorpshulp heeft een compliment voor de gemeente. Ik wil u even 

attenderen op de laatste regel van het verslag. Bedankt voor de bijdrage, maar ik maak me grote 

zorgen over de WMO. Er zal meer kennisoverdracht moeten komen. Ambtenaren werken niet goed 

samen met het Rijk. Hou dit goed in de gaten. De voorstellen moeten eerst door de kamer voordat er 

extra geld gaat naar de gemeente. Jeugdzorg is nu onder de aandacht van de 2de kamer. 

Lucie Otter (nu LO) Het bankje bij het speelveld is verdwenen. Antwoord: Het bankje is vernield. Er 

komt wel weer een nieuw bankje ,maar dat moet even besteld worden. Dirk: Het is bekend wie de 

daders zijn. Er moet nog even contact gelegd worden. Het bankje was op zich niet zo heel best meer, 

maar dat is geen reden om het helemaal te vernielen. 

 

4 Ingekomen stukken 

Er waren geen ingekomen stukken  

 

5 Jaarverslagen 

Staan in het programma vermeld 

 

6 Gemeentelijke herindeling 

Daarover wordt in de vergadering verder geen discussie gevoerd. De algemene tendens is vooruit 

kijken en er samen iets goeds van maken. 
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7 Windmolenplannen duurzaam Heerenveen.  

Wij (PBHN) gaan ons niet in de discussie mengen. Er zijn voor- en tegenstanders. V.d. Berg van 

platform duurzaam Heerenveen wil graag een infoavond organiseren. Wij zij van mening dat als er 

geen draagvlak is wij ook geen info-avond hoeven te organiseren. Wie heeft er wel belangstelling 

voor? De avond zal niet onder de hoed van PB georganiseerd worden. 

Greet Bakker (nu GB) Het is een gekleurd verhaal en eigenlijk zou het een neutraal verhaal moeten 

zijn. 

Berend vindt het ook een gekleurd verhaal vóór het plaatsen van windmolens. 

NH: Je kan wel geen standpunt in willen nemen ,maar je moet wel gelegenheid geven om de mensen 

te informeren. 

Dirk: We krijgen wel info en kunnen wel naar avonden toe maar we sturen geen “afgevaardigde van 

Pl. Belang”, omdat we als bestuur geen standpunt in gaan nemen. 

NH: Pl. Belang moet voor- en tegenstanders informeren zodat het dorp een keuze kan maken. 

Piet: De plannen zijn nog niet zo concreet dat het gevolgen heeft. Wij hebben geen akkoordverklaring 

getekend, omdat dat dan voor het hele dorp zou tellen. Op internet staat dat duurzaam Heerenveen 

niet dezelfde plannen heeft als de provincie. Daar heeft de gemeente tegen gestemd. Pl. Belang 

heeft de taak voor- en tegenstanders te informeren en beide partijen kans te geven zich uit te 

spreken. Er staan ook genoeg ingezonden stukken in de krant. 

Ruud Wagenmakers: De vraag is geef meer info over voor en tegenstanders. 

JH: Zet het op de site. 

Sieger Mulder: De bijdrage voor boeren is wel aanlokkelijk. 

Hans Broekhuizen: De gemeente was tegen omdat het plan teveel windmolens bevatte. Daarom 

waren wij tegen de plannen van de provincie. Voor 1 April mocht iedereen ideeën indienen. 

Duurzaamheidsplatform Heerenveen heeft een plan ingediend dat door de provincie wordt bekeken. 

Gemeente is nog niet van de plannen op de hoogte gebracht. De provincie zal eerst goed moeten 

communiceren. Pas dan kan de gemeente een standpunt innemen. 

Piet: Duurzaam Heerenveen wil 6-10 windmolens met een hoogte van 180 m. plaatsen tussen”De 

Wolf” en Omrin .Ze maken veel herrie.  

Het bestuur zal zorg dragen voor info aan het dorp. 

 

7b Notulen 2013. 

NH: De wethouder gaat financiële mogelijkheden voor tegemoetkoming/ondersteuning van onze 

dorpen onderzoeken? 

Berend: Dhr. Siebenga zou de situatie betreffende het fietsverkeer van en naar Heerenveen bekijken. 

Daar hebben wij nog niets van terug gekregen. We gaan nu contact opnemen met 

Akkrum/Oldeboorn voor overleg en zullen dan wat druk zetten. Reorganisatie van de situatie rond de 

Schans heeft voorrang. 

MB: Dorpshulp heeft dit ook al aangegeven. Fietspad aan de rechterkant is voor beide richtingen de 

andere kant is voetpad. 

Wethouder: Er is wel naar gekeken ,ook naar verschillende varianten. We moeten echter i.v.m. het 

kostenplaatje keuzes maken. Wij koppelen dit terug naar het bestuur en die zullen info hierover op 

de website zetten. 

Notulen zijn bij deze vastgesteld. 
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8 Rondvraag aan de gemeente. 

Sieger Mulder: ik ben 74 en heb altijd in Haskerdijken/nieuwe brug gewoond. En nu voor het eerst 

moeten wij hondenbelasting gaan betalen. En dan doen ze zo’n briefje in de bus met”Wij troffen u 

niet thuis”en dat we het wel eerlijk in moeten vullen. Maar het kaartje is gewoon verstuurd. Dat is 

ook niet eerlijk. Wethouder: Bij bezwaar tegen belastingheffingen moet u bezwaar aantekenen,maar 

iedereen met een hond moet gewoon hondenbelasting betalen. 

LO: Wat betreft het omgewaaide bos. Komt daar ook iets voor terug? Wethouder: Het bos is 

eigendom van Staatsbosbeheer. De gemeente is niet op de hoogte van hun plannen.  

Piet: Er wordt herbeplant. Maar er kon nog niet verder opgeruimd worden door het natte weer. Het 

is nu broedseizoen dus laten ze de boel met rust. 

Bolhuis: Het fietspad is tevens een dijk en een waterkering. Soms is de sloot zo vol dan staat het 

water al op het fietspad. De sluis in Terhorne wordt ook opgeheven. Als de gemeente hier niet alert 

op is, stroomt het water straks over de weg.  

Wethouder: Bedankt voor de suggestie. Wetterskip moet hier op toezien. De weg kon bij het 

opknappen niet lager gelegd worden.  

Nog een mededeling: het pondje in de hooivaart komt er deze zomer. Oud Aengwirden zorgt voor 

het onderhoud. 

Pl. Belang wordt verzocht om een ontwerp of suggestie in te leveren voor de ambtsketen van de 

Burgermeester.  

Piet: Wij zijn hier al mee bezig. Het is moeilijk om een passend iets voor beide dorpen te vinden. We 

hebben heraldiek benaderd. Berend zal hier straks meer over zeggen.  

NH : Er is toch al een ontwerp gebruikt bij de opening van het dodobos?  

Piet: We moeten 2 ontwerpen hebben voor beide dorpen 1. 

Fim Visser: Er fietsen grote groepen fietsers aan de verkeerde kant van het fietspad. Dit vind ik erg 

gevaarlijk en eng. De wijkagent heeft daar begrip voor maar ze mogen daar fietsen. In de Kampioen 

van de ANWB stond ook dat bij 2 fietspaden de rechter gebruikt moet worden. Er staan al borden 

maar toch hoef je tussen 14:00 en 16:00 niet naar Heerenveen te fietsen. Wat doen jullie hier aan?  

Wethouder: Dat is een vervelend probleem. Dorpsbewoners en politie moeten ze hier op blijven 

aanspreken maar toch blijven ze daar fietsen. Het enige wat misschien helpt is het uitdelen van 

bekeuringen maar dat is aan de politie en niet aan de gemeente. 

JH: 13 jaar vergaderen ,13 jaar fietspad. Ik begrijp dat de gemeente er wel iets aan wil doen maar dat 

er prioriteiten gesteld moeten worden. Maar wees eens duidelijk en maak dan een duidelijke 

tijdsplanning zodat we weten waar we aan toe zijn. Dan kunnen we eens ophouden over dat 

fietspad.  

LO: Aanhouder wint.  

Wethouder: ik zoek het uit en koppel het terug.  

Berend: het staat bij ons overal bovenaan. In ieder gesprek zitten we er boven op. 

Sieger Mulder: De heabrêge heeft al jaren storingen. Grijpt de gemeente nu eens in?  

Marc Jense: Ik was al gewaarschuwd door PB . Bij overname is hier goed naar gekeken. 

Rijkswaterstaat wil eerst de overname en dan de brug goed herstellen. Niet eerst een miljoen aan de 

brug uitgeven en er dan toch een brugwachter opzetten.  

Klaske de Groot: Kan het dan ook al bij Akkrum aangegeven worden als er storing is? Dan kan je 

meteen door via Heerenveen en hoef je niet helemaal weer terug. 

JH: Wij zijn erg trots op ons dorpshuis en wat er met vrijwilligers allemaal bereikt wordt. Volgens mij 

is er een convenant met vrijstelling van belastingen. Ik maak me zorgen om de toekomst.  
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Wethouder: Voor het eerste jaar hebben we een overgangsregeling. Wij hanteren nu eenmaal 

andere regels dan Skarsterlân. Hetzelfde geldt voor de Kiekenhof in Nieuwehorne. We zullen er 

serieus naar kijken.  

Berend: Het hele traject is onomkeerbaar. We gaan met opgeheven hoofd met een vrij nieuw 

bestuur vooruit kijken. 

De wethouder bedankt Piet voor 15 jaar inzet. Jij weet ieder hek ,iedere boom te vinden en weet wat 

er mee is. Wij bieden jou een kaart aan voor het Posthuis theater als dank voor 15 jaar inzet. Piet 

bedankt en neemt afscheid: Eens komt er een eind aan en moet iemand anders de kar trekken. 

Bedankt voor steun maar ook voor commentaar. We hebben jaren gehad met up en downs, leuke, 

trieste en ook moeilijke dingen. 

“De Gemeente “vertrekt  en wij hebben pauze. 

 

9 Bestuursverkiezing 

Aanmelding van Gerhard Heino en Berend Mulder. Zij worden met algemene stemmen gekozen in 

het bestuur. Berend zal als voorzitter de vergaderingen gaan leiden. 

Piet en Jeltsje worden bedankt voor hun jarenlange inzet in het bestuur van Plaatselijke Belang. 

 

10 Verslagen kascommissies 

SVHN Greet Bakker Alles gaat prima 

Nieuwe kascommissieleden:  Greet Bakker (2015 aftr) en Lid PBHN. 

PBHN Martin: alles gaat probleemloos. 

Nieuwe kascommissieleden: Gerrie Bergsma (2015 aftr) en Tjeerd Bolhuis. 

Nieuwe kascommissieleden  : Herman Laverman Gaat er uit??? Bergsma dit jaar?? 

Tjeerd Bolhuis: Vraag over financiën. De post diversen is niet genoeg gespecificeerd. De post 

inkomsten is wel heel erg groot.  

Sake Hooisma: Inkomsten van €2500, is van de gemeente Skarsterlân. € 626 is van de onkosten van 

Skarsterlân. Uitgaven CARS 2011 zijn voor hartverwarmend Heerenveen. Verder een donatie aan 

dorpshulp en een donatie aan Sim. 

 

11 Voorstel contributieverhoging 

We zitten met de contributie nu al 12 jaar op €6. Dit terwijl de kosten wel omhoog gaan. We doen 

een voorstel van €8, m.i.v. 2015.  

Martin: Waarom worden ondernemers niet gevraagd voor sponsoring? Dan kan de contributie gelijk 

blijven.  

Berend: Als ieder gezin lid zou zijn dan zou dat ook schelen. In Akkrum gaat dat heel goed: Maak 

zichtbaar wie er lid is. Dan kunnen we iedereen overhalen lid te worden. €6 Is toch een symbolisch 

bedrag.  

Piet: iedereen kan helpen door om je heen en onderling je buren te activeren. We kunnen i.v.m. 

privacy niet openbaar maken wie lid zijn.  

JH: Je kan zeggen dat je incl. verhoging voor nog geen 20 cent per week lid bent. Een ludieke Aktie 

bedenken.  

Dorpsgenoot: ik heb geen bezwaar tegen verhoging maar er zit 2000 euro in kas.  

Dirk: Gemeente Heerenveen is niet erg scheutig. We zullen nu dus hard interen. 

NH: Weet iedereen waar laaghangend fruit voor bedoeld is?  
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Dirk: Allerlei zaken waar het hele dorp belang bij heeft en voordeel van heeft: Dorpshulp, 

speeltuintje, Kensoor. We houden een klein beetje op voorraad en hebben niet alles verdeeld.  

NH: wat er staat is niet alleen van PB. Dit is van laaghangend fruit en mag niet aan het bestuur van PB 

besteed worden. Het moet opgesplitst worden om een verkeerd beeld te voorkomen.  

JH: Dat geld hebben we ergens voor gekregen dus dat moet niet ergens blijven staan maar besteed 

worden.  

LO: Een verhoging naar € 7,50 is misschien een gangbaar bedrag en kan later misschien met nog een 

euro verhoogd worden. 

Het bestuur zal een contributiebriefje neerleggen bij de folders.  

Greet Bakker: Dit is erg verwarrend ik heb alleen datum ingevuld.  

Piet: Dit wordt in de toekomst ook digitaal. Acceptgiro’s zijn passé en kosten te veel geld. Het 

ledenbestand wordt bijgehouden en evt. krijgen mensen een 2de verzoek tot betalen.  

Martin: Ik wil even aangeven dat Kensoor geen geld krijgt voor het speeltuintje. Alleen voor het 

materiaal dat in het Dodobos is gebruikt.  

Sake: Er zijn nog te weinig leden die contributie hebben betaald. Ook het bestuur moet het briefje 

nog even goed lezen ha ha ha.  

JH: €6 Is nog steeds een lachertje. Meer schouders zouden het moeten dragen. Dus jullie moeten 

actiever benaderen. Je moet als bestuur beter laten zien wat je doet. Persoonlijk aanbellen en 

daadkrachtiger zijn.  

Berend: het contributiebriefje werkt niet goed dat is ons ook duidelijk. We zien ook het belang van 

enthousiast nieuwe leden werven.  

NH: Er is geen presentielijst en ook leden die niet betaald hebben mogen niet meestemmen.  

Piet: Dit is niet juist. Alleen als alle leden aanwezig zijn kunnen wij stemmen. Er is geen nee gehoord 

dus de verhoging gaat door. 

NH : Als bedrijven gaan sponsoren, gaan ze dan ook iets tekenen dat ze een voorkeursbehandeling 

krijgen?  

JH: Sponsoring is een verkeerd woord; het is een donatie.  

Martin: Ik wil wel lobbyen bij bedrijven en de koppen bij elkaar steken.  

Greet: PB moet gedragen worden door de bevolking om belangenverstrengeling te voorkomen zijn 

wel andere verenigingen die ook steun kunnen gebruiken.  

Bolhuis: Sponsoring betekent meestal dat je er iets voor terug krijgt. De meeste ondernemers zijn 

privé al lid.  

Berend: We zullen alles wat jullie hebben aangedragen in het bestuur in overweging nemen. 

 

12 CARS 

Het bedrag is niet erg hoog. € 167 Kan er verdeeld worden.  

SVHN: Verlengkabel €100,  

Dorpsarchief €67 voor harde schijf.  

Ook al is CARS van oorsprong alleen voor sportverenigingen: we hebben toch gemeend deze 

aanvraag toe te moeten kennen. Er is ooit informeel vastgesteld dat alle verenigingen hier gebruik 

van mogen maken.  

Jappie Zwart: Clubs doen een hoop samen en dat scheelt. SVHN is voor het hele dorp. 

 

 

 



Jaarvergadering Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

23 april 2015 Pagina 8 

13 Duurzaam Akkrum - Nes 

Berend: DAM staat voor Duurzaam Akkrum en Nes. Zij kopen stroom in bij de 3 noordelijke 

provincies. De bevolking koopt deze stroom en de winst stroomt terug in de organisatie en 

vervolgens naar het dorp. Misschien kunnen wij ons bij hen aansluiten. We kunnen informeren wat 

er voor het dorp overblijft als iedereen zich aansluit. 

 

14 Rondvraag 2e ronde 

LO: Het boekje is niet huis aan huis bezorgd.  

Dirk: Digitale mogelijkheden moeten meer benut worden. Het kost veel geld en moeite om voor 

iedereen een boekje te maken. Wij zullen dit alleen nog op aanvraag doen. We kwamen ook in 

tijdnood. Daarom hebben alleen leden een boekje gehad en niet-leden alleen een uitnodiging. 

Iedereen die hier aanwezig is heeft een boekje. Wie achteraf nog een boekje wil kan het aanvragen.  

Klaske: De uitnodiging is wel huis aan huis verspreid. Daar had ook een agenda bij gemoeten.  

Antwoord: Dit was ook de bedoeling maar is niet gelukt door omstandigheden. Klaske: Wat zijn jullie 

vergaderdata?   

Berend: 1ste Woensdag in de maand is de regel. We zullen de agenda zo snel mogelijk vastleggen.  

JH: Digitaal werken is een mooi streven maar een hele klus. Digibeten zullen toch ook nog op een 

andere manier geïnformeerd moeten worden.  

MB: Wie heeft nou het beheer over de website en wie laat ons zien of hij wel goed bijgewerkt is. Je 

kan bv. een datum onder in zetten zodat je kan zien wanneer het bijgewerkt is.  

Greet : mailadres staat op de site. Iedereen die wil kan daar vragen stellen.  

Dirk: Input moet wel en op de goede manier aangeleverd worden. Wiljan van der Meulen doet het 

webbeheer. We weten nog niet wie kunnen inloggen. Naam van de website (URL) is hetzelfde. Ook 

wij zitten nog met vragen die we zullen moeten oplossen.  

NH: Iedere vereniging heeft een kans gehad iets in te leveren. We kregen niets! We hebben hulp 

aangeboden maar nog steeds niets, De hele insteek was dat alle verenigingen iets gingen inleveren.  

Dirk: Hoe krijgen we alle adressen? Hoe krijgen we alle koppen bij elkaar. We gaan er hard aan 

werken maar hebben ook nog geen pasklare antwoorden of oplossingen. 

LO: bedankt het bestuur voor wat zij allemaal doen voor beide dorpen. De herindeling was niet erg 

gemakkelijk dus bedankt voor jullie inzet. 

 

15 Sluiting 

Hiermee sluit Berend de vergadering om 22:50 uur met een wel thuis voor iedereen en tot een 

volgende keer. 
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Jaarverslagen 

Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 
 

Na de jaarvergadering van 2014 hebben we met het relatief nieuwe bestuur redelijk voortvarend een 

aantal zaken aangepakt. 

In een kort overzicht nemen we een aantal zaken op in het jaarverslag van 2014-2015. De meeste 

dingen zijn in het afgelopen jaar eveneens gepubliceerd in de dorpskrant. 

 

 

Heraldiek 
De burgemeester wilde graag voor de 

ambtsketen twee wapens van beide dorpen. 

Na wat studie, ontwerpen en ideeën van 

verschillende kanten is er het nodige 

materiaal naar de gemeente gestuurd met het 

verzoek daar een passend ontwerp voor beide 

dorpen van te maken. Daarbij is uitgegaan van 

kenmerkende historie van Haskerdijken en 

van Nieuwebrug. Het uiteindelijke ontwerp 

van de goudsmid is nog niet door ons 

ontvangen. Ook wij zijn nieuwsgierig. 

 

AED 
Er is in de loop van 2014 een AED aangeschaft. 

Dit apparaat is voor iedereen beschikbaar in 

de kast die buiten aan de gevel van het 

dorpshuis hangt. Wat nog moet worden 

geregeld is een onderhoudscontract en een 

bedieningscursus. Die cursus maakt nog deel 

uit van de aanschaf van het apparaat. 

 

Website 
In de loop van vorig jaar is na enig oponthoud 

de nieuwe website voor onze dorpen 

gelanceerd. Een mooie site, die door Wiljan 

van der Meulen wordt onderhouden. Na 

verschillende verzoeken via de dorpskrant is 

helaas nog niet alle inhoud up-to-date.  

Het is de bedoeling dat de site meer en meer 

een informatiebron voor alle dorpsgenoten 

gaat worden met mededelingen op allerlei 

gebied. Ook Plaatselijk Belang gaat die kant 

op. 

 

Onderhoud Dodobos 
Het pad door het bos was in 2014 vaak vrij 

ontoegankelijk. Veel overwoekering door 

bramenstruiken, bijvoorbeeld. Ook het gras 

groeide snel en werd naar ons gevoel te 

weinig gemaaid. Na overleg bleek hier het 

euvel te liggen bij SBB. Kensoor mocht niet te 

vaak maaien. Voor een goede begaanbaarheid 

lijkt ons, dat dat toch met regelmaat moet 

gebeuren dus voor de komende zomer hopen 

we dat goed geregeld te hebben. 

 

Wijkschouw met groenbeheer van 

Gemeente Heerenveen 
De schouw leverde een aantal interessante 

aandachtspunten op. Een aantal van die 

punten heeft u inmiddels gemerkt. Er is een 

redelijke “kaalslag“ op de Rijks- en 

Leeuwarderstraatweg. Er is ons geruststellend 

gezegd, dat er jonge aanplant komt, waar 

eens de grote Lindes stonden. Ook rondom 

het school-/dorpsplein is er het nodige 

geruimd en komt er nieuwe aanplant. 

Verdere aandachtspunten waren de steiger bij 

het zwemmersplekje, de situatie in het 

Hellingpad en de fietsroute door het dorp. 
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Fietspad 
Met de gemeente en hun verkeersdeskundige 

is een blik geworpen op de situatie van het 

fietsverkeer door het dorp en richting 

Heerenveen. Er wordt gewerkt aan betere 

bebording en een duidelijke oversteekplaats 

aan het begin van Nieuwebrug. Nu nog wordt 

er maar lukraak overgestoken door fietsers, 

wat gevaarlijke situaties op kan leveren. In de 

toekomst houden we verder de lijntjes kort 

m.b.t. het verbreden van het fietspad langs de 

westkant van de Leeuwarderstraatweg. 

Voor2018 is daar evenwel geen geld voor. Pas 

dan kunnen we verder kijken en hopelijk 

komen tot meer concrete plannen.  

 

Duurzaam Akkrum – Nes 
Vorig jaar waren we nog enthousiast om 

samen met DAN te komen tot misschien een 

aantrekkelijke samenwerking op 

energiegebied. Helaas is da plan gestrand. 

Duurzaam Akkrum – Nes wilde niet buiten 

haar eigen dorpen opereren. Aan Haskerdijken 

en Nieuwebrug de taak om eventueel zelf iets 

te gaan bedenken voor de toekomst. 

 

Schoonmaakdag 
Tijdens één van de vergadering kwam de 

vraag of er eens een schoonmaakdag zou 

kunnen worden georganiseerd. De troep langs 

de paden in de dorpen is veel mensen een 

doorn in het oog. Onder het motto “vele 

handen maken licht werk” zou dat toch van de 

grond te krijgen moeten zijn. Samenwerking 

met de school is een optie om het plan 

gestalte te geven. 

 

Winkel van Sinkel 
Mede vanuit de WMO ende nieuwe 

participatiewet is er in de loop van het 

afgelopen jaar een idee bij Kensoor uitgewerkt 

om een inlooppunt in het dorp te realiseren. 

Zoals u weet is dit tegenover het dorpshuis 

gerealiseerd in een leegstaand lokaal van It 

Fiifde Sté. Voor iedereen toegankelijk voor 

een praatje, kop koffie of thee, het lenen van 

een boek of een kleine boodschap (waarvoor 

de artikelen worden betrokken van Springer 

Nuwold). Na uitvoerig overleg met alle 

betrokken partijen en aanvraag van de nodige 

vergunningen is de Winkel van Sinkel een 

aardige aanwinst voor het dorp. Ook het 

dorpshuis pikt een graantje mee doordat “het 

management” van de winkel kantoor houdt in 

de kleine vergaderruimte boven. De gehele 

exploitatie heeft vooralsnog de duur van een 

jaar en zal dan worden geëvalueerd.  

 

Wijkkrachtscan 
Caleidoscoop heeft in opdracht van de 

gemeente een zogenaamde wijkkrachtscan 

uitgevoerd. Deze scan brengt in beeld wat er 

speelt in een wijk of dorp, waar kansen en 

mogelijkheden liggen en waar 

aandachtspunten zijn. Hierbij moet 

bijvoorbeeld worden gedacht aan 

oudedagvoorzieningen, jeugdbeleid, 

werkgelegenheid, leefbaarheid enz. 

 

It Fiifde Sté 
De terugloop van het aantal leerlingen baart 

ons allemaal zorgen. De school is een 

belangrijke spil in de dorpen en het is van 

wezenlijk belang dat de school ook behouden 

blijft. Met dhr.  Idzard Silvius zijn we in 

gesprek geweest over de huidige stand van 

zaken en die in de toekomst. Er zijn wel ideeën 

om iets te gaan doen, maar het is niet aan 

Plaatselijk Belang om het gras voor de voeten 

van It Fiifde Sté weg te maaien. We houden 

met dhr. Silvius contact over het wel en wee 

van de school. 
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Ledenbestand 
In het afgelopen jaar hebben we langzaam 

maar zeker het ledenbestand weer redelijk in 

beeld. Veel leden hebben bericht gehad, dat 

hun contributie nog niet was betaald. Dat 

leverde een goed resultaat op. Ook in 2015 

hopen we alles nog beter op een rij te 

brengen en het aantal leden uit te breiden. 

Helaas hebben ook een aantal leden hun 

lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende 

redenen.  

Dorpshuis 
Na de overgang naar gemeente Heerenveen is 

het dorpshuis in een situatie beland, waar het 

liever niet wil zitten. Een convenant met 

Skarsterlân indertijd bespaarde It Deelshûs 

een flink bedrag aan WOZ-belasting. Dit is 

helaas van de baan, waardoor de vaste lasten 

enorm gaan stijgen. We denken mee met het 

bestuur van het dorpshuis. We hopen dat alle 

dorpsgenoten dat doen. 

 

Politie en gemeente 
In het afgelopen jaar hebben we met 

vertegenwoordigers van gemeente 

Heerenveen en de politie met regelmaat 

gesproken over allerlei zaken. Vruchtbare 

gesprekken. Als bestuur ervaren we een 

positieve houding bij alle personen. Wetende 

dat de portemonnee gesloten blijft wordt er 

desondanks meegedacht en ervaren we op 

veel fronten welwillendheid en bereidheid om 

zaken ten uitvoer te brengen.  

 

Jeugdhonk 
Na een idee onder een groepje jongeren en 

kort overleg met PB is er bij Dirk Zeinstra en 

Jellie Silvius in de schuur een ruimte, waar de 

jeugd kan poolen, darten en chillen. Het 

enthousiasme was na het eerste overleg zo 

groot, dat Dirk Zeinstra er niet vanop de 

hoogte was, dat Jellie die ruimte had 

aangeboden. Nog geen vijf minuten na de 

vergadering stond een groep van ±  8 

jeugdigen voor zijn neus met de mededeling, 

dat “zij die ruimte mochten hebben”.  

In overleg met PB probeert de jeugd daar een 

deel van hun vrije tijd door te brengen. PB 

heeft aan dit jeugdhonk een aantal 

onbespreekbare voorwaarden gekoppeld: 

Geen overlast meer in de dorpen zoals het 

schijnen met laserpennen, geen kwetsbare 

bewoners storen door belletje lellen of op de 

ramen kloppen, enz.  

We houden een vinger aan de pols over het 

reilen en zeilen en Jellie Silvius en Hans Aupers 

zijn contactpersonen vanuit PB. 

 

Er zullen in dit jaarverslag ongetwijfeld 

bepaalde zaken niet genoemd zijn. Die lichten 

we uiteraard graag toe tijdens de vergadering, 

wanneer daar vragen over komen. 

 

Het bestuur 

 

 

 

Financiële overzichten 
Van verschillende organisaties is op de avond van de vergadering een financieel overzicht in te zien. 

Dan kunnen daar ook vragen over worden gesteld. 
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SVHN  
 

Verslag voor de jaarvergadering van Plaatselijk 

Belang. 

 

Onze stichting kon ook het afgelopen jaar 

weer alle geplande activiteiten laten plaats 

vinden. Wat we echter niet konden plannen, 

waren de ijsactiviteiten. Koning Winter liet ons 

ook dit jaar weer in de steek, zodat we helaas 

de schaatsen, de koek-en-zopietent en allerlei 

attributen in het vet konden laten. Gelukkig 

konden  we in november Sint Nicolaas wel 

weer begroeten en  was het een voordeel dat 

het niet hard gevroren had, zodat hij met de 

boot aan kon komen en op een driewielfiets in 

optocht door de dorpen kon. 

Rommelmarkt en bootaccessoiresmarkt zijn 

succesvol verlopen. Er kon van beide 

activiteiten  een positief saldo genoteerd 

worden. 

Het dorpsfeest was weer een succes en het 

lijkt nog steeds de moeite waard om er mee 

door te gaan. Het verhoogt natuurlijk wel de 

gezelligheid als nog meer mensen bij de 

diverse onderdelen komen kijken. Dit is ook 

een steuntje in de rug van de organiserende 

commissie. 

Kindercarnaval en Koningsdag  waren dankzij 

de enthousiaste medewerkers weer heel 

gezellig voor de kinderen. 

Dit jaar voor het eerst hadden we een comité 

van dames, die een Ladies Night 

organiseerden. Het werd een groot succes en 

de dames wilden er wel een vervolg aan 

geven. Zulke initiatieven worden uiteraard 

zeer op prijs gesteld! 

Onze financiële positie is stabiel. We konden 

dit jaar zo’n beetje quitte spelen. Bij het 

maken van dit verslag was de kascontrôle nog 

niet geweest, maar dit zal in de komende 

weken zijn beslag krijgen. U hoort hier nog 

van. 

Afsluitend willen we als bestuur van SVHN alle 

commissies en medewerkers weer bedanken 

voor hun hulp en inzet bij alle activiteiten. Het 

is fijn dat er nog steeds zoveel mensen zijn 

waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. 

Bedankt allemaal! 

 

 

Dorpsarchief 
 

Het afgelopen jaar heeft weinig nieuws 

opgeleverd voor ons archief. Het contact dat 

wij hadden met dhr. Wander Hoen, die ons 

een aantal van zijn plakboeken ter inzage gaf, 

heeft ons enkele foto’s opgeleverd. Het is 

altijd prettig als we ons fotoarchief uit kunnen 

breiden met bruikbaar materiaal. 

Tijdens een werkavond hebben we ons bezig 

gehouden met het uitzoeken van los materiaal 

zoals krantenknipsels.  

Ook bereikten ons dit jaar weer verzoeken om 

informatie van mensen van elders. Meestal 

gaan de vragen over familieleden of kennissen 

die hier vroeger gewoond zouden moeten 

hebben.  

Het Historisch Informatiepunt Heerenveen 

heeft contact met ons opgenomen. Zij wilden 

graag het hoe en wat van ons archief weten. 

In een door hen georganiseerde bijeenkomst 

in de bibliotheek van Heerenveen werden de 

mensen van de verschillende dorpsarchieven 

in de gemeente, in de gelegenheid gesteld om 

met elkaar van gedachten te wisselen. Het HIP 

(Historisch Informatiepunt Heerenveen) krijgt 

zo inzicht in al het materiaal dat in de dorpen 

van de gemeente aanwezig is.  
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Het HIP houdt zich bezig met de historie van 

Heerenveen en is gevestigd op de eerste 

verdieping van de openbare bibliotheek in 

Heerenveen. 

 Het  ons toegekende subsidiebedrag van Cars 

is, zoals genoemd, besteedt voor de aanschaf 

van een SSD-schijf voor opslag van data uit 

ons archief. 

Hieronder volgt een overzicht van onze 

financiën. Onze financiële positie is gunstig; 

we kunnen nog steeds vooruit.  

 

 

Jaarverslag Vrouwenvereniging Wêz Warber 2014/2015 
 

Op de jaarvergadering van 5 maart 2014 was 

Anneke Friso aftredend en was niet meer 

herkiesbaar. Anneke heeft 18 jaar in het 

bestuur gezeten waarvan 14 jaar als 

secretaresse. Tijdens deze jaarvergadering 

wordt ze heel erg bedankt voor haar 

geweldige inzet voor de vrouwenvereniging 

Wêz Warber. Als dank ontvangt ze namens de 

vereniging een kado bon.  

Lucie Otter heeft haar beschikbaar gesteld 

voor zitting te nemen in het bestuur  

en ze wordt gekozen. Ze zal de functie van 

secretaresse van Anneke Friso overnemen.  

Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Trees v.d. 

Veen (voorzitter), Lucie Otter (secretaresse), 

Antsje v.d. Wal (penningmeesteres), Bien v.d. 

Meer (lid) en Gerda Porsius (lid).  

Zus Lenos was op 10 januari 2014, 25 jaar lid 

van de vereniging. Zij ontving op de 

jaarvergadering een zilveren lepeltje met in 

scriptie.  

Op 2 april 2014 is Greetje Pasveer weer lid 

geworden van de vereniging en na de 

zomervakantie konden we op 3 september 

2014 nog eens 4 nieuwe leden welkom heten. 

Het zijn, Anne Marie Gunther, Corrie Toering, 

Aukje v.d. Wal en Corrie Gooyer. 

De vereniging heeft nu 34 leden. Onze twee 

ereleden, mevr. Baukje Jongschaap en mevr. 

Joukje Bosma bezoeken niet meer de 

verenigings avonden.  

De zieken bezoekers commissie, bestaande uit 

Jellie Silvius en Bea v.d. Vegt hebben namens 

de vereniging de wat langdurige zieken, een 

bezoekje gebracht. 

 

De verenigingsavonden worden gehouden in 

de bovenzaal van het Dorpshuis It Deelshûs te 

Haskerdijken en beginnen om 19.30 uur tot 

plus minus 21.30 uur. 

Er wordt € 4,- contributie betaald. Hier zit 

inbegrepen, 2 keer koffie /thee en een stukje 

koek of koekje. Degene die mee willen met 

het reisje sparen € 4,- . 

Het geld wordt tijdens de bijeenkomsten 

opgehaald door Antsje v.d. Wal en Gerda 

Porsius.   

 

Op 21 mei 2014 is mevr. Nettie Bakker-Regts, 

de moeder van ons lid Winy Bakker, op 83 

jarige leeftijd overleden en op 28 november 

2014 is dhr. Gaby Bakker, de vader van Winy, 

op 85 jarige leeftijd overleden. 

We hebben schriftelijk ons oprechte 

medeleven betuigd.   

 

Op 2 oktober 2014 waren Siepie en Durk v.d. 

Duim 50 jaar getrouwd. 

Op 23 oktober 2014 Anja en Henk Bies 45 jaar 

getrouwd  

Op 23 november 2014 waren Bien v.d Meer 

en haar partner 40 jaar bij elkaar.  

Op 23 januari 2015 Antsje en Gosse v.d. Wal 

45 jaar getrouwd en 

Op 22 februari 2015 waren Anneke en Theo 

Drost 35 jaar getrouwd. 
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Allen ontvingen namens de vereniging een 

bloemetje.  

 

Op 4 februari 2015 kregen Antsje en Gosse 

v.d. Wal er weer een kleinkind bij. 

Een jongetje, met de mooie naam Fedde.  

 

Op dinsdag 18 maart 2014 organiseerde Sectie 

Ontspanning weer haar jaarlijkse avond. Dit 

keer in hotel Tjaarda te Oranjewoud. Met 20 

leden zijn we hierna toe geweest.  

We hebben weer kunnen genieten van de 

cabaretploeg “Twee recht twee Averecht”.  

 

Woensdag 19 maart 2014 hield de school it 

Fiide Sté  een “Open dag” . Hier zijn een paar 

bestuursleden naar toe geweest.  

 

Op 1 oktober 2014 werd de traplift in het 

Dorpshuis feestelijk in gebruik genomen.  

Een paar leden van onze vereniging maken 

van deze lift dankbaar gebruik.  

Ook is er een AED apparaat aangeschaft. Deze 

moet nog ergens komen te hangen bij het 

Dorpshuis of school. 

 

 

Programma Wêz Warber 2014 / 2015: 

 

Woensdag 19 maart 2014: Een uitstapje naar 

het D.F. Wouda gemaal te Lemmer. 

Hier kregen we een  3d film te zien en uitleg 

hoe het gemaal werkt. Ook het gebouw zelf is 

prachtig om te zien.  

 

Woensdag  2 april 2014: Het duo “de 

Skarnoten” gevormd door Pier de Wilde en 

Lammert Mink uit Sint Johannesga brachten 

deze avond een vrolijke noot bij de vereniging.  

 

Woensdag 16 april 2014: Op deze avond was 

Jaap Bakker van Urk onze gast. Met behulp 

van een diaserie vertelde hij, met 

humoristische anekdotes over de geschiedenis 

van Urk. Soms ook nog op rijm. Het was een 

zeer indrukwekkende lezing.  

 

Woensdag 7 mei 2014: Ons reisje. Om 8.45 

uur vertrokken we met een bus van Veenstra 

Reizen uit Buitenpost met 22 leden en drie 

gasten naar Staphorst.  

In het Gemeente museum kregen we eerst 

koffie/thee met gebak. Daarna werd er door 

een mevrouw in Staphorster (rouw) kleding op 

humoristische wijze uitleg gedaan over 

kleding, gewoontes en huis inrichting. Hierna 

volgde een rondrit met gids door Staphorst, 

Yhorst en Rouveen. In Staphorst hadden we 

ook de lunch. 

Daarna naar het gevangenis museum in 

Veenhuizen. Hier kregen we uitleg door een 

gids en een rondrit langs de andere 

gevangenissen. Tot slot een heerlijk diner in 

“de Pleats” te Burgum. We waren om 20.15 

uur weer thuis in Haskerdijken.  

 

Woensdag 3 september 2014: Dit was weer de 

eerste verenigingsavond na de zomervakantie. 

Het werd een “bijpraat” avond. Jellie Silvius 

liet ons nog foto's, op het  grote scherm, zien 

van ons uitstapje naar Tacozijl in Lemmer. Tot 

slot deden we nog een paar potjes Bingo.  

 

Woensdag 17 september 2014: Uitstapje naar 

Rozenkwekerij Hartholt te Drogeham.  

Hartholt verbouwt één soort roos. Een rode 

snij roos met de naam “de Victoria”. In het 

winkeltje dat er ook nog bij hoorde, met 

bloemen/groente/kadootjes konden we nog 

wat kopen. 

 

Woensdag 1 oktober 2014: Jaap Kooistra uit 

Grou geeft een lezing over zijn debuut roman 

“Melodie van een eiland”. Het is een prachtig 
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boek en het leest als het script van een 

meeslepende film.  

 

Woensdag 15 oktober 2014: Ankie en haar 

man Kobus Hoekstra uit Raed waren deze 

avond te gast. Ze hebben dertig jaar gevaren 

op de binnenvaart. Ze vertellen hoe zij en hun 

gezin dit hebben ervaren. In de pauze 

verkocht Ankie nog sjalen en sieraden. De 

opbrengst hiervan is bestemd voor hun 

adoptie kinderen in Bali.  

 

Woensdag 29 oktober 2014: dhr. Otto 

Jongbloed uit Leeuwarden. Hij liet ons 

filmbeelden uit vroegere tijden zien en 

begeleide dit met vrolijke muziek. Ook konden 

we natuurlijk bij sommige liedjes gezellig mee 

zingen. Tussen door vertelde hij grappige 

verhalen. 

 

Woensdag 12 november2014: dhr. Jelke 

Tigchelaar uit Gorredijk te gast. Hij vertelt 

over bijzondere gewoonten en leefwijzen in 

de wereld en doet dit aan de hand van 

filmpjes. We zagen o.a. beelden uit Thailand, 

Indië , Marokko, eiland Timos en Nepal.  

 

Woensdag 26 november 2014: We zijn met 29 

leden naar de Chinees “de Rose Garden” te 

Heerenveen geweest. Hier kregen we een 

heerlijk buffet. Op deze manier hebben we dit 

keer Sinterklaas en Kerst gevierd.  

 

Woensdag 10 december 2014: Onze gaste van 

deze avond was Baukje Koolhaas.  

Het onderwerp was een “koffer met 

verhalen”. We hebben met elkaar, muisstil, 

naar prachtige verhalen geluisterd verteld 

door Baukje.  Alle leden kregen nog namens 

het bestuur een kerstkaart, gemaakt door 

Trees v.d. Veen, mee naar huis.  

 

Woensdag 7 januari 2015: Deze avond stond 

in het teken van het “Nieuwe Jaar 2015”. 

Iedereen ontving de beste wensen. Bijna alle 

leden hadden een jeugdfoto ingeleverd. We 

moesten raden wie op de foto's stonden. Dit 

bleek nog erg moeilijk te zijn, want er werden 

niet veel goede namen geraden.  

 

Woensdag 21 januari 2015: Vanavond hebben 

we dhr. Erik Stuivenberg van Medisch Speciaal 

zaken Dantema om bezoek. Hij vertelt ons wat 

firma Dantema voor ons zou kunnen 

betekenen als wij hulpmiddelen voor diabetes, 

wond, incontinentie en stoma materiaal nodig 

zouden hebben.  

 

Woensdag 4 februari 2015: Onze spreekster 

van deze avond mevr. Francien Benschop 

heeft vanwege ziekte moeten afzeggen. 

Gelukkig had Jellie Silvius en Bea van der Vegt 

nog een spel. “Ik hou van Holland”. Verder 

deden we nog een paar raad spelletjes. 

 

Woensdag 18 februari 2015: Klaske Post, 

wijkverpleegkundige van Thuiszorg “Het Friese 

land” is deze avond onze gast. Ze vertelt wat 

de Thuiszorg te bieden heeft en via een 

filmpje laat ze zien wat voor werk ze doen.  

 

Namens de vrouwenvereniging “Wêz Warber” 

Haskerdijken / Nieuwebrug 

Lucie Otter 
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Verslag 2014/2015 Doarpskrante “de Brêge” 
 

In september 2014 is er besloten dat we niet 

meer gebruik maken van het stencil apparaat 

van de school. Er waren regelmatig storingen 

en voor de vakantie 2014 ging het flink mis 

met het stencil apparaat. Het apparaat zat niet 

meer in het reguliere onderhoud en alles werd 

wel steeds opgelost, maar we hebben onder 

druk van WM Veenstra toch besloten het 

drukken bij hun te laten plaatsvinden. 

Dit houdt in dat we : 

 niet meer nieten en rapen in school; 

 de school geen opbrengst meer heeft 

van het stencil apparaat; 

 de kwaliteit van de krant is verbeterd; 

 afscheid genomen hebben van de 

nieters en de rapers. 

Begin dit jaar hebben we ook  afscheid 

genomen van onze oude Website en een 

nieuwe Website gelanceerd! Wiljan beheert 

deze website. Indien u iets op de website wilt 

plaatsen,  kunt u mailen naar 

website@haskerdijken-nieuwebrug.nl   

Ook kunt u een oudere dorpskrant nog eens 

rustig nalezen op intranet via de website 

www.haskerdijken-nieuwebrug.nl.  Foto’s 

kunnen ook via de website worden bekeken. 

Hiervoor dient u wel een wachtwoord in te 

toetsen: hn8468 

 

De redactie, emailadres de.brege@gmail.com  

 J. Aarsen-Wiersma, W. Grob, M. Heino, B. Pool en W. van der Meulen 

 

 

Jaarverslag Dorpshulp Haskerdijken - Nieuwebrug. 
 

Bestuursleden:   Libbe Zandberg  - voorzitter 

   Marinus Boersma - penningmeester 

   Anita Lenos  - secretariaat 

   Marjan Haarsma - bestuurslid 

   Hans Aupers  - bestuurslid 

   Gerda Ferwerda - bestuurslid 

 

In het jaar 2014 zijn we weer actief geweest 

voor onze ( oudere) inwoners. We hebben 

onder andere samen met het 

dorpshuisbestuur en plaatselijk belang de 

plaatsing van de traplift kunnen realiseren. 

Waarbij   dorpshulp de aanvragen voor 

verschillende fondsen  op zich  nam en ook 

zelf een financiële bijdrage heeft gegeven 

We hebben een zeer geslaagd voorjaarsbuffet 

gehad waar vele inwoners bij aanwezig zijn 

geweest, het was een dag waar wij met veel 

plezier aan terugdenken.  Door  een gift van 

de ouderensoos , was het voor iedereen heel 

betaalbaar. 

Elke eerste donderdag van de maand 

organiseren wij een koffie inloop in het 

dorpshuis. Deze wordt het meest door onze 

oudere inwoners bezocht. Kensoor stort ieder 

jaar de helft van wat dit werkelijk kost, in de 

kas van de dorpshulp. Met een maximum van 

€250.00 . Als tegenprestatie gaan wij dan voor 

een keer bij hen koffie drinken en zorgen  voor 

iets lekkers. 

We zijn druk bezig geweest met het initiatief 

“Lytse putsjes by de kofje” waarbij we klacht ( 

mailto:website@haskerdijken-nieuwebrug.nl
http://www.haskerdijken-nieuwebrug.nl/
mailto:de.brege@gmail.com
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kapotte huishoudelijke apparaten, fiets stuk, 

kleine reparaties in of om huis) en oplossing ( 

enkele handige vrijwilligers/ bestuursleden) bij 

elkaar brengen. 

We hebben contact gehad met de Meitinker 

van de gemeente Heerenveen. Zij heeft ons 

verteld over de gang van zaken rondom 

ouderenhulp in de gemeente. Wij gaan U 

hierover verder informeren via dorpskrant en 

website. Als we het goed aanpakken kunnen 

we veel voor elkaar betekenen, is een 

voorlopige conclusie. 

Verder bezoeken wij onze oudere inwoners 

(75+) en zijn we bereikbaar voor vragen over 

WMO, vervoer, de Meitinker en wat voor 

vragen of problemen er maar ter tafel komen. 

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren 

aan de leefbaarheid in onze dorpen. 

 

 


