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Agenda jaarvergadering 2017 
 

Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

Donderdag 20 april 2017, 20.00 uur 

Dorpshuis “It Deelshûs” Tolvepaed 2, 8468 BJ Haskerdijken 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Notulen 2016 

5. Gemeente Heerenveen: o.a. 

Onderhoud groenvoorziening en situatie Hellingpaad; 

Situatie schoolgebouw; 

Fietsverkeer door de dorpen en verbinding met Heerenveen; 

6. Wvttk 

7. Rondvraag 1e ronde 

Pauze (20 minuten) 

1. Jaarverslagen 

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

2. AED 

eventuele cursus voor bediening 

3. Website 

Bijwerken informatie verenigingen en andere organisaties 

Gebruik door Pl. Belang in de toekomst  

4. Verslagen kascommissies en benoeming nieuwe leden  

SVHN: Neleke Huizinga (aftr.) en Anne Vlieg 

PBHN: Edzer van der Veen (aftr.) en Lianne Mookhoek 

5. Bestuurszaken 

Ledenbestand 

Aftredend en herkiesbaar: Berend Mulder 

Aftredend en herkiesbaar: Hans Aupers 

Bestuurslid gewenst! 

6. Voorstel CARS: Beschikbaar bedrag: €72,85 (2015) en €26,03 (2016). Totaal €98,88 

7. Rondvraag 2e ronde 

8. Sluiting 
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Notulen jaarvergadering 2016 
 

Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

aanwezige bestuursleden: Berend Mulder, Dirk Jonkman, Gerrie Bergsma, Anne Vlieg, Jellie Silvius, 

Hans Aupers.  

Aanwezige gemeentevertegenwoordigers: Marc Jense, wijkmanager, Hans Broekhuizen: 

wethouder, Thea Hoekstra: Meitinker. Leden en diverse politieke partijen zie inschrijflijsten. 

afwezig met kennisgeving: Siepie Hoekstra, Anne vd Lei/ Tineke Kooistra , Hendrik 

Kromkamp(gemeente) 

 

8. Opening 

9. Vaststellen agenda. Er is een wijziging in de kascontrole commissie deze is anders dan er op 

uw uitnodiging staat. 

10. Mededelingen. Er zijn een aantal afzeggingen. Zie bij afwezigen. 

11. Ingekomen stukken. Mail van de gemeente om subsidie weer aan te vragen.  Dit gaan we 

regelen. 95 % van de ‘post’ komt tegenwoordig via de mail. Veel info van o.a. de gemeente. 

Dit zijn voornamelijk dingen die we nu niet bespreken en wat wel belangrijk is staat nu op de 

agenda. 

12. Notulen 2015. Geen vragen op opmerkingen dus vastgesteld. 

13. Gemeente Heerenveen: Het woord is aan Hans Broekhuizen. (HB) 

Onderhoud groenvoorziening in de dorpen;Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. Hendrik 

Kromkamp is uw aanspreekpunt. Voor vragen staat zijn telefoonnummer op de site. 

Situatie dorpshuizen in de gemeente: Er moet een oplossing komen voor vrijstelling van de 

OZB voor dorpshuizen. Er komt een subsidie zodat alles wettelijk goed geregeld is. Er moet 

eerst betaald worden en dan kan het weer  teruggevraagd worden.  

Andre Bakker: Vanaf wanneer is dat ? HB vanaf 2017 maar er is nog onderscheid tussen het 

eigendom en gebruikers deel. 

Fietsverkeer door de dorpen. We weten welke problemen er speelden met fietsers die aan 

de verkeerde kant van de weg het fietspad gebruiken. We hebben borden geplaatst en hier 

en daar  fysieke maatregelen genomen. Als je nu nog verkeerd rijdt dan kan alleen een 

bekeuring nog dwingend zijn.  

Neleke Huizinga: Er staat een bord verkeerd, de pijl staat de verkeerde kant uit.  

HB: We zullen dit bekijken en anders moet u maar even aanwijzen welk bord u bedoeld. We 

hebben laatst veel borden goed gedraaid.  

Meneer v.d. Woude:. De oversteken zijn niet duidelijk.  

Berend Mulder: er is met de gemeente afgesproken dat er voor automobilisten strepen op de 

weg komen om te waarschuwen voor overstekende fietsers. 

14. Fietspad en fietsers door het dorp 

Neleke Huizinga: mag je nu nog op het fietspad of op de weg? Antwoord: Allebei mag. Het 

was de bedoeling dat in een 30 km-zone fietsers als snelheidsremmers op de weg komen. Dit 

wilden wij van plaatselijk belang niet en daarom is er de mogelijkheid om alsnog op het 

fietspad te fietsen.  

Neleke Huizinga: zo min mogelijk borden!  

Marc Jense: we willen de situatie zo weinig mogelijk regelen zodat bestuurders scherp en 

verantwoordelijk blijven. Iedereen die aan de situatie gewend is zal het niet meer opvallen. 
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Vreemden zien het wel.  

Hans Broekhuizen: Wettelijk is de regel in een 30 km zone:fietsers op de rijbaan. 

Schoolgebouw.  

Het zal u allemaal pijn doen dat de school gaat sluiten. Het gebouw blijft over en is eigendom 

van de gemeente. We kijken wat de gebouwen waard zijn en wat voor maatschappelijke 

bestemmingen we kunnen vinden. Daar is nog niet veel over bekend. Marinus Boersma: wil 

de gemeente wel meehelpen aan verandering van het bestemmingsplan? HB :ja, als het past 

in een dorp zullen wij niet moeilijk doen. Dirk Jonkman: kunnen we snel om te tafel om 

ideeën te opperen? HB: Ja laten we dat maar snel doen dan bekijken we graag jullie plannen. 

Overleg is erg belangrijk. 

Buurtwhatsappgroepen.  

Zijn er in de gemeente buurtWhatsappgroepen? Eigenlijk is de politie hier mee bezig maar er 

zijn al initiatieven in buurten die zelf wat opstellen. Dan wordt er zelf een groepsbeheerder 

aangesteld. Berend: dus de politie leest niet mee maar het kan kan door de beheerder aan 

de politie door gegeven worden. Marc Jense :Wat je kan doen als er lang een auto staat is de 

inzittenden aanspreken of ze de weg kwijt zijn en of je ze kan helpen. Dan voelen ze zich 

herkend. Martin Roosnek: dat is een rare situatie want ook al bellen er 100 mensen dan nog 

verdient dat de aandacht en moet het niet eerst via een groep gaan. 

Er is een oud-crimineel die nu speelt voor Mysterie dief. Hij laat witte voetstapjes achter om 

mensen te waarschuwen. Laat mensen zien dat je je fiets niet op slot hebt gezet bv. laat 

mensen inbreekgevoelige dingen zien. Hij maakt daar ook foto’s van en laat deze dan op een 

georganiseerde  avond zien. 

AZC  

Er is een een azc voor 500 bewoners en een school op het terrein teegenover McDonalds 

gepland. Op een andere locatie komt het voortgezet onderwijs. Er is een klankbord groep die 

alles onderzoeken. Hier zitten mensen uit de buurt in en politie. Vragen als hoe doen we het 

met de groenvoorziening en de veiligheid. Jappie van Hes: ik vind 500 wel weinig er zijn wel 

meer welkom. Applaus uit de zaal. Antwoord: Er is geen ruimte voor plaatsing  van meer. 

JvH: er staat hier een school leeg. HB: daar zullen we over nadenken. Niet iedereen in de 

straat bij J.v H is het hier mee eens. 

Meitinker  

Thea Hoekstra stelt zich voor. Vroeger kon je een aanvraag indienen voor ieder probleem. Nu 

kan dat niet meer rechtstreeks bij de gemeente, maar je dient je aanvraag in bij de 

Meitinker. Er komt een gesprek en er wordt gezorgd voor de juiste contacten die hopelijk 

leiden tot een oplossing. Kan familie helpen of buren? Wie kunnen we inschakelen? Hier 

wordt een verslag van gemaakt en er worden mogelijkheden aangedragen. Hier mag een 

derde partij bij aanwezig zijn. Marinus Boersma vertelt, dat dorpshulp altijd de ouderen 

bezoekt. Zij horen vaak als eerst de problemen. Bewoners kunnen hun dorpshulp 

contactpersoon benaderen. Misschien moeten we de Meitinker inschakelen als weer zelf niet 

uitkomen en als er een gemeentelijke voorziening moet komen. TH: dit is een heel mooi 

traject. MB: wij doen alleen korte periodes van problemen maar als iets wat langer gaat 

duren dan komen we er met ons netwerk niet meer uit. Berend Mulder: Marinus zit hier vol 

van! Dorpshulp doet veel goed maar we kunnen straks in de pauze wel even met elkaar een 

afspraak maken voor overleg. Alles wat door buurthulp opgelost kan worden hoeft niet uit de 

gemeentelijke voorzieningen. Andre Bakker: mijn moeder had een traplift nodig. De 
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Meitinker kwam en er werd een eigen bijdrage gevraagd van 200 euro per maand. Dit is 

zonder einddatum. De gemeente verdiend er dus aan. TH: De bijdrage kan nooit meer zijn 

dan dat de lift heeft gekost. We kijken er straks samen even naar. 

Tankopslag Wenau 

HB: ik heb nog iets wat hier niet op de agenda staat maar iedereen heeft het vast gelezen. De 

tankopslag. De provincie moet dit goedkeuren. Er is niets aan de hand want het is pas 

gevaarlijk als er iets misgaat.( huh ???) De gemeente ziet geen bezwaren er is goed gekeken 

naar veiligheid en procedures. De gemeenteraad besluit hier eerst over. Daarna gaat het 

naar de provincie. Dit is de procedure. Berend Mulder: We hebben contact gezocht met 

Vegelinsoord en omstreken om te overleggen en samen goed de vinger aan de pols te 

houden. Jullie weten nu dat wij dit op de voet gaan volgen. 

 

15. Wvttk 

16. Rondvraag 1e ronde  

Marinus Boersma: Ik zit in de beheerders commissie van de Kapelle. Hij wordt regelmatiger 

gebruikt dan vroeger maar we hebben vaak vervelende bezoekers die al 3x koper en lood 

hebben gestolen. Ze komen waarschijnlijk via de sloten. Ik heb contact met It Wetterskip of 

ze de paaltjes voor de oever verder uit de oever kunnen zetten, zodat het niet als 

aanlegsteiger gebruikt kan worden. 

Marinus Boersma: We hebben een parkeerprobleem bij de Kapelle. Als Mulder zijn 

meewerking wil verlenen kunnen we dan een groter stuk verharden? We moeten niet willen 

dat mensen hun auto op de begraafplaats zetten. Bij de rotondekerk in Terband is er wel iets 

gerealiseerd. Kan dat hier ook?  

Wij zijn blij met de toegekende subsidie (…), het lijkt een blijk van dankbaarheid voor wat wij 

doen. Applaus. HB: We staan hier buiten. Het is aan de stichting Fryske tjerken. Maar maak 

een plan hoe jullie het willen financieren. Dan is het bespreekbaar. BM: We moeten de 

diefstal en de parkeerproblemen uit elkaar houden.  

Fim Visser: De oude sloot achter ons huis is gedempt en er ligt nu riool. Dat is verder prima 

maar de boel verzakt. Ook onze tuin zakt. HB: we moeten even kijken van wie dit is en wie 

zijn probleem het is. Hendrik Kromkamp komt bij u langs om de situatie op ten nemen. 

Bestuur geeft adres door. 

Neleke Huizinga: Het Tolvepaed is kleddernat omdat het Hellingpad 15 cm hoger ligt. HB: 

Wijkbeheer moet hier naar zien want ik weet niet hoe de situatie precies is.  

Geert Otter: Het bebouwde kom bord is stuk op de Spitsendijk. Dit is bekend.  

Klaske de Groot: de tunnel aan de Spitsendijk staat vaak blank. Is dit bij zware regen? We 

nemen als pb dit punt mee.  

Alette de Jong: de drempel is steeds hoger? Zakt de weg of komt de drempel omhoog? HB: 

Geef dit eerder door zodat er niet eens per jaar een hele waslijst komt. Geef het meteen 

door zodat Hendrik Kromkamp er meteen naar kan kijken.  

Jappie van Hes: er zijn hier veel hondeneigenaren. Waar wordt de hondenbelasting die hier 

nu betaald wordt aan besteed. HB: dit is een algemene belasting en die gaat op de grote 

hoop. Maar als u meer bakken of meer zakjes wilt, kunt u dit bij ons aangeven. ALs u vindt 

dat dit niet meer van deze tijd is, de wet is van 1930 ,dan kunt u dit ook aangeven en 

bezwaar maken. 

Jellie Silvius wordt door Hans Broekhuizen in het zonnetje gezet. Ze ontvangt een attentie 
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van de gemeente met de hartelijke dank voor haar inzet. Twee kaarten voor het 

Posthuistheater. 

 

Pauze (20 minuten)   

 

Berend Mulder:Eerste helft lag mooi op schema. Laten we maar gauw het volgende rijtje afwerken. 

9. Jaarverslagen 

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

Dirk Jonkman: Jullie hebben alle verslagen kunnen lezen. Het scheelt een stuk dat wij geen 

boekje meer hoeven maken. 

10. Dorpsjeugd / jeugdhonk 

Anne Vlieg: Wat wil de jeugd, was de vraag na de overlast. Nou ja, hangen. Hangjeugd wil 

een plek om te hangen. We hebben de jeugdwerker erbij gehaald om ons te helpen. Velerlei 

plannen zijn nog niet uitgewerkt omdat we steeds op bezwaren stuiten. We hebben 

gesprekken met ouders gehad die ook meedenken maar op dit stuit hebben we nog niks 

concreet. BM: We moeten de jeugd bij elkaar houden nu de school dicht gaat. Maar dan wel 

alle jeugd en niet alleen een bepaalde groep. MB vertelt over de CJV en het geld dat er over 

is. Het geld staat nu op een aparte rekening. Ik heb dit bij pb gemeld. Daarna heb ik het 

gedoneerd aan pb. Het geld is speciaal voor de jeugd van het dorp. Het zou een startkapitaal 

kunnen zijn. BM: Dit zou bij kunnen dragen aan een start van hun ideeën maar wordt goed 

bewaakt door pb. Hebben jullie echt excessen of problemen blijf dit dan aan ons doorspelen. 

We willen dit wel op een jeugdvriendelijke manier oplossen 

11. AED-perikelen 

Anne Vlieg: We hebben het apparaat hier nu een paar jaar hangen. We hebben ons nu 

aangemeld bij defibrilon voor onderhoud. Mensen die aed bevoegd zijn kunnen zich 

aanmelden  bij hartslagnu.nl. Zij worden dan door de meldkamer gewaarschuwd. We hebben 

ook nog enkele cursusplaatsen. We willen graag nog 2 extra AED’s aanschaffen. Berend is 

beheerder en krijgt een signaal als de AED van zijn plek is geweest. 

12. Winkel van Sinkel 

Hans Aupers: Toen wij hoorden dat de Winkel van Sinkel zou komen zijn wij met 

verschillende groepen in overleg geweest. Er is daarna nog een evaluatie geweest en alles 

was correct. We hebben daarna met de gemeente afgesproken dat de vergunning tot 1 

januari was vastgesteld. Kensoor geeft aan een verlenging aangevraagd te hebben en 

gewoon te hebben gekregen. Hans Aupers: Als je iets afspreekt moet je je daar aan houden. 

We hebben de gemeente om uitleg hierover gevraagd. De gemeente had dit eerst met ons 

en de betrokken groepen moeten kortsluiten. 

13. Geluidswal langs A32  

Gerrie Bergsma heeft met Rijkswaterstaat contact gehad, De geluidswal ligt er vanaf 1992. 

Het lijkt of de wal lager wordt. Rijkswaterstaat is aan het meten geweest en vergelijkt de 

gegevens met die van de aanleg toen. Tjeerd Bolhuis: Wordt er wel met verschillende 

windrichtingen gemeten? Want de ene dag is de andere niet. Soms is het hoe verder je eraf 

woont hoe meer last je hebt. De uitslag laat nog even op zich wachten dus we weten nog niet 

of er wat aan gedaan wordt. 

14. Situatie aanleiding sluiten It Fiifde Sté  

Berend Mulder: Er zijn vragen gesteld waarom heeft pb niets gedaan om sluiting tegen te 
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gaan. We hebben vaak bij school aangegeven: komt dit wel goed?. Als ouders zagen we een 

terugloop in aantal leerlingen. We zijn als ouders bij alle info avonden geweest. Dat de school 

dicht zou gaan stond vast. Dat zou sowieso in 2016. We konden kiezen om onze kinderen er 

nu af te halen of dit jaar bij sluiting. We hebben wel overleg gehad als pb maar dat de school 

dicht zou gaan stond gewoon vast. Welke verhalen er ook gaan dit is het enige juiste verhaal. 

Het is jammer voor iedereen. De mensen die kinderen op school hadden stonden voor een 

hele moeilijke beslissing. Mijn kinderen hebben een goede plek gevonden in Akkrum. 

15. Toekomst gebouw It Fiifde Sté 

Berend Mulder: Het gebouw staat er nog en wij krijgen veel vragen wat gaat er met het 

gebouw gebeuren. We hebben met de gemeente overlegd dat dit pas in augustus wordt 

bekeken. We krijgen veel ideeën en moeten eerst een onderhandelingspositie hebben met 

gemeente. Als zij zeggen: het pand kost 3 ton, dan is het sowieso niet haalbaar. Eerst maar 

kijken wat kan en dan ideeën inventariseren. Heeft het meerwaarde voor het dorpshuis, de 

jeugd en de sport? Dat pb hier inspringt is wel duidelijk en zeker. 

16. Bestuurszaken: Ledenbestand  

Andre Bakker:  gaan jullie nog wat doen aan ledenwerf activiteiten en achterstallige 

betalingen? Dirk Jonkman: Hoe lang moet je aanmaningen versturen. We hebben het hele 

bestand opgeschoond. We moeten wel aan de gang gaan om meer mensen lid te maken. 

Iedereen zou lid moeten worden, punt. Ook de AED is een belangrijk tastbaar punt om te 

laten zien dat wij goede dingen doen. Neleke Huizinga biedt opnieuw aan te helpen met 

ledenwerving. Zoals het nu lijkt hebben we 145 leden als alles goed bijgewerkt is. We krijgen 

weinig bijval als we een oproep plaatsen in bv. de dorpskrant. Onze oproep aan alle leden is 

dan ook: mobiliseer je buren en iedereen die je kent en neem ze mee. 

Bestuursleden  

Berend Mulder: Jellie Silvius aftredend en niet herkiesbaar. Ze kan 2 dingen tegelijk: ze kan 

luisteren en typen. Jellie legt uit waarom ze weg gaat.  

Dirk is aftredend en herkiesbaar, Dirk is een verdienstelijk persoon in het bestuur en we zijn 

blij dat hij aanblijft. We zoeken dus nieuwe mensen. We hebben nu een fijn groot bestuur 

maar we zoeken wel verversing. Is er al iemand die dat wil. Ik zie geen handen. Jullie hebben 

de hele avond nog en kunnen eerst nog vragen stellen. 

Verslagen kascommissies en benoeming nieuwe leden: Hans heeft nog nooit iemand gezien 

die het zo goed op orde heeft als Theo Drost. Alles zat goed in elkaar. 

SVHN: Neleke Huizinga en Hans Aupers (aftr.) Nieuw lid vanuit PB: Anne Vlieg. Neleke blijft 

nog een jaar. 

PBHN: Edzer van der Veen en Tjeerd Bolhuis(aftr.). We hebben 5 administraties bekeken. PB, 

, archief, dorpskrant en dorpshulp. De oplopende bankkosten vielen op. Kunnen de 

verenigingen het boekjaar gelijk houden met kalender jaar?. Dat zou fijn zijn. I.p.v. Tjeerd 

Bolhuis nu Lianne Kensoor voor volgend jaar. 

Siepie is dit jaar nog geholpen door Sake. KvK was een groot drama. We hebben nu pas 

officieel Siepie kunnen inschrijven. Nu kan zij de taken overnemen. We bedanken Sake voor 

zijn almachtige grote inzet. 

17. Voorstel CARS:  

Er waren geen aanvragen. Sake legt uit hoe CARS in elkaar zit. De rente is zo ver gezakt dat er 

dit jaar maar €72 te verdelen is. €13.261 is het bedrag dat er oorspronkelijk staat. Dit moet 

blijven staan. Er staat nu €15.000 op. Er is dus €1.700 over en we kunnen hier mee doen wat 
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we willen. Wat doen we er mee? Er is een vereniging die op dit moment zo zwaar zit. Omdat 

het voortkomt uit het sportveld is het steunen van onze sportclub SIM een idee. Iedereen 

applaudisseert, dus SIM-voorzitter Ruud Wagenmakers bedankt iedereen.  

Het behandelen van aanvragen van CARS-geld wordt met Dirk Jonkman gedaan door Pieter 

Stoter en Ruud Wagenaar. We wachten aanvragen voor volgend jaar af. 

 

Situatie oud-papier  

Dirk Jonkman:met de sluiting van de school is gevraagd aan SVHN of zij het ophalen willen 

overnemen. We wilden dit eerst onder de verenigingen verdelen en daar mensen uit te 

zoeken die meegaan met de auto. Dit zou dan zo versnipperd worden en weinig zijn dat 

besloten is het geld als stichting te beheren voor de jeugd uit het dorp. Dit is ongeveer 1200 

per jaar. Het wordt iedere keer nog op de schoolrekening gestort. Theo Drost: Je kan niet 1x 

meerijden en dan de volle 1200 euro opvragen.  

Carnaval en het Sinterklaasfeest brengt niks op en wordt vanuit SVHN gefinancierd. De oud-

papieropbrengst kan hier een welkome aanvulling voor zijn. We moeten andere aanvragen 

inventariseren wie graag aanspraak op de opbrengst  kan maken. We moeten het met elkaar 

doen en met elkaar verdelen. Verdere vragen kunnen niet meer bij pb neergelegd worden 

maar kunnen aan SVHN gesteld worden. 

18. Rondvraag 2e ronde Neleke Huizinga:. Hoe is het met bewonersoverleg van Omrin? 

Antwoord: Siepie en Dirk zijn er geweest. Blijf melden bij stankoverlast. Er zijn minder 

meldingen geweest. Meld stank en geluid. Helga Noorman heeft eens gebeld: ze kwamen en 

zeiden “wij ruiken niks”. We bellen dus nooit weer.  

PB: Als je niet meldt zeggen zij we krijgen geen klachten. Zetten jullie het alarmnummer weer 

even in de dorpskrant en op de site? Komt goed. Anne heeft goede ervaringen met 

meldingen. 

19. Marinus Boersma: we willen graag een computercursus of een tabletcursus organiseren. 

Berend Mulder: Super! Ik denk dat mijn vader ook mee wil doen. 

20. Alette de Jong:Komt er nog nieuwe woningbouw? Alles ligt in de vrieskist. De bouw bij de 

keet aan de Lier is particulier. Vanuit de gemeente ligt alles stil. 

21. Sluiting22:30 

 

*) CARS 2016  

Geen aanvragen. 

 

  



Jaarvergadering Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 

20 april 2017 Pagina 9 

Jaarverslagen 
Vereniging voor Plaatselijk Belang voor Nieuwebrug en Haskerdijken 
 

Het is een goed seizoen geweest voor PB. En tegelijkertijd ook niet: De school is gesloten en we 

hebben nog geen concrete plannen die we kunnen presenteren. Gelukkig is er al die tijd wel goed 

overleg mogelijk geweest met verschillende betrokken partijen.  

In een kort overzicht nemen we een aantal zaken op in het jaarverslag van 2016-2017. De meeste 

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

 

 

AED 
Na de aanschaf van de eerste AED is er een 

tweede AED aangeschaft voor Haskerdijken-

Nieuwebrug. Daarmee is een volgende stap 

gezet om onze inwoners zo goed mogelijk van 

dienst te kunnen zijn in geval van nood.  

 

Website 
Wiljan van der Meulen is niet langer de 

webbeheerder voor de dorpswebsite. Deze 

taak ligt nu bij de redactie van De Brêge. Het is 

evenwel van groot belang, dat er meer met de 

site gedaan wordt. Ook PB mag zich dit 

aantrekken. Dit is één van de speerpunten 

voor het komende seizoen. 

 

Onderhoud Dodobos 
Er is weer onderhoud gedaan en de paden 

liggen er voor een groot deel weer goed bij. 

Het deel aan de noordkant is verbreed en 

uitstekend begaanbaar. Aan de zijde van de 

A32 is een deel van de bomen gekapt en ook 

daar is een pad aangelegd. Zo wordt het 

steeds leuker om even door Dodobos te 

wandelen. We hopen dat de overvloedige 

woekering van de braamstruiken enigszins kan 

worden beteugeld.  

 

Fietspad 
Het fietsverkeer van en naar Heerenveen 

wordt door de oversteekplaats en bebording 

voldoende duidelijk aangegeven. Het is nog 

niet sluitend en er zijn nog veel fietsers zie 

vanuit Heerenveen aan de linkerkant fietsen, 

tegen de stroom in. Grootste wens blijft 

uiteraard het doortrekken van het fietspad 

vanuit Akkrum langs de Leeuwarderstraatweg. 

Voldoende breed voor tweerichtingsverkeer. 

We blijven het onder de aandacht brengen bij 

de gemeente. 

 

It Fiifde Sté 
Tot spijt van de dorpen heeft It Fiifde Sté haar 

deuren moeten sluiten. Groep 8 heeft met juf 

Jitty Hoekstra het schooljaar afgemaakt en dat 

was het dan. Een enorme aderlating voor 

Haskerdijken-Nieuwebrug. 

 

Sinds de zomer van 2016 staat het gebouw 

onder beheer van AdHoc en wordt het 

bewoond door een aantal mensen onder de 

noemer anti-kraak.  

 

PB heeft in onder de bewoners een enquête 

gehouden waarmee we wilden proberen 

duidelijk te krijgen welke wensen of bezwaren 

er leven. Ca. 12 % van de formulieren van de 

enquête zijn bij PB retour gekomen. Een laag 

percentage. De bevindingen uit deze enquête 

worden tijdens de ledenvergadering 

gepresenteerd. 

 

Sinds kort heeft de gemeente opdracht 

gegeven aan makelaardij Kraak en Donker om 

het schoolgebouw te verkopen.  
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Dhr. Willem Donker heeft met een aantal 

partijen gesproken, om een adviesverslag aan 

de gemeente te kunnen schrijven, waarna zij 

tot dit besluit is overgegaan. Eén opvallende 

kanttekening moet worden gemaakt: er mag 

geen sprake zijn van permanente bewoning. 

Daarmee wordt het voorlopig afwachten 

welke gegadigden zich zullen melden en tegen 

welk bod zij hun activiteiten willen doen.  

 

Ledenbestand 
Nog steeds is het bestuur van PB van mening, 

dat eigenlijk iedereen (lees: ieder huishouden) 

in het dorp lid zou moeten zijn van PB. Samen 

een vuist maken om dingen van de grond te 

krijgen is van groot belang,zeker nu we in een 

vaarwater terecht zijn gekomen waar het dorp 

o.a. erg afhankelijk wordt van de nieuwe 

bestemming van de school, maar ook de 

school als spil in het dorp weg is en daardoor 

meer aanspraak moet worden gedaan op de 

eigen gemeenschap. 

 

We kunnen niet alles maar zo aan ons voorbij 

laten gaan. Meeliften op wat anderen voor 

elkaar proberen te krijgen is te gemakkelijk. 

Om als één dorp standpunten in 

onderhandelingen kracht bij te zetten heeft 

meer kans, dan wanneer het dorp verdeeld 

overkomt. Wij hopen dan ook op een omslag 

en meer leden. 

 

Politie en gemeente 
Ook in het afgelopen jaar is er met regelmaat 

contact gezocht met de politie vanwege 

overlast. Gelukkig minder dan voorheen, maar 

toch. Met de gemeente hebben we nog steeds 

contact om te zoeken naar mogelijkheden 

voor onze jeugd. De laatste ontwikkelingen 

zijn contacten met Caleidsocoop. Samen met 

de jeugd is er een jongerenwerker, die mee 

kan denken om e.e.a. van de grond te krijgen. 

Er is nog steeds geen duurzame oplossing om 

jeugd een onderdak te bieden. Het is lastig, 

maar we geven niet op. 

 

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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Jaarverslag SVHN  
 

Ook in 2016 zijn er weer vaste activiteiten 
georganiseerd voor onze bewoners van 
Haskerdijken/Nieuwebrug, maar ook voor 
mensen van buitenaf.  
Op de dagen van de rommelmarkt, 
botenmarkt en Lady’s Night zien we vaak veel 
bezoekers, wat natuurlijk een mooie reclame 
kan zijn voor ons dorp.  
 
Helaas zijn een aantal activiteiten minder goed 
van de grond gekomen. De intentie van de 
organiserende commissies blijft natuurlijk 
positief, maar de deelname blijft achter. 
Jammer. Voorbeeld is het kindercarnaval. 
Daar waren erg weinig kinderen. De Ladies 
Night was ook minder bezocht dan gehoopt, 
maar daarom niet minder gezellig. Aan het 
eind van de avond waren zelfs mannen 
welkom voor een feestelijke afsluiting. 
 
De rommelmarkt en de botenaccesoiremarkt 
zijn nog altijd vrij grote evenementen. We zien 
daar vooral veel mensen van buitenaf komen. 
De rommelmarkt balanceert al een aantal 
jaren op de rand van wel of niet blijven 
organiseren. De opbrengst liep terug. Aan de 
andere kant is het evenement er nog steeds 
en hopen we natuurlijk, dat dat blijft. Alle 
verdiensten van de rommelmarkt komen ten 
goede aan het dorp voor andere activiteiten. 
Datzelfde geldt ook voor de 
botenaccesoiremarkt. In 2016 was er ook een 
vergelijkbaar evenement in Leeuwaren. Met 
hulp van een aantal mensen van onze club is 
er in Leeuwaren een erg succesvolle 
tweedehands botenaccesoiremarkt 
georganiseerd. Door verkoop van de loodsen, 
waar het gebeuren plaatsvond, is dat echter 
ook alweer beëindigd. In Haskerdijken en 
Nieuwebrug zijn we, zeker in het noorden, nog 

de enige. Dat biedt hopelijk perspectief voor 
de toekomst. 
 
Uiteraard waren er afgelopen jaar ook weer 
het dorpsfeest en de intocht van Sinterklaas.  
 
We hopen elk jaar door te kunnen gaan met 
de activiteiten van de vaste maar ook nieuwe 
activiteiten. Maar dat kan natuurlijk niet 
zonder de inzet van alle vrijwilligers. Daarom 
ook onze hartelijke dank voor iedereen die 
zich inzet voor iedereen in het dorp en zich wil 
inzetten voor een vaste activiteit of een 
nieuwe activiteit wil starten.  
 
Waar we echter niet zonder kunnen is 
bezoekend publiek. Veel dorpsgenoten zien 
we vaak niet bij activiteiten en dat is erg 
jammer.  
 
In het bestuur hebben we Liesbeth Porsius 
mogen verwelkomen. Groeiend in haar rol 
was er aanvankelijk zicht op, dat zij de rol van 
penningmeester van Theo Drost zou kunnen 
gaan overnemen. Hierin is echter een kleine 
wending gekomen en Liesbeth heeft 
aangegeven andere ambities binnen het 
bestuur te hebben.  
Het mag duidelijk zijn: SVHN zoekt ook nieuw 
bloed in haar gelederen. Het bestuur is van 
mening, dat er vanuit de jongere garde 
instroom wenselijk is. De ouderen in het 
bestuur kunnen niet maar blijven doorgaan. 
Waar ze een aantal jaren geleden de draad 
hebben opgepakt om SVHN in stand te 
houden (en niet voor niets!) is het tijd voor 
nieuwe mensen en ook nieuwe ideeën. 
 
Wie durft? 
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Jaarverslag Dorpsarchief 
 

Allereerst memoreren we natuurlijk dat ons 

commissielid en stichter van het eerste uur, 

dhr. Meindert van der Laan, het afgelopen jaar 

overleden is. We hebben aan zijn verscheiden 

op passende wijze aandacht besteed. 

 

Als commissie Dorpsarchief zijn we in de 

afgelopen periode van start gegaan met het 

bewerken van onze fotocollectie. Het  doel is 

de collectie op termijn digitaal beter 

toegankelijk te maken. Hiertoe moeten alle 

foto’s en eventueel documenten van een 

aantal titels/ opschriften ( zgn. “tags”) 

voorzien worden, zodat ze onder verschillende 

zoekwoorden gevonden kunnen worden. 

Neleke Huizinga heeft toegezegd ons hierbij te 

assisteren en is daarom bij ons aangeschoven.  

Door haar kennis en kunde op 

computergebied is zij in staat om ons te 

helpen dit omvangrijke karwei tot een goed 

einde te brengen. 

 

We zijn ondertussen gestart en hebben een 

aantal werkbijeenkomsten gehad. Om alles zo 

efficiënt mogelijk te kunnen verwerken, bleek 

het steeds wisselen  en verplaatsen van 

apparatuur een handicap te zijn. Dit heeft ons 

doen besluiten om tot de aanschaf van een 

laptop over te gaan en dit blijkt in de praktijk 

uitstekend te werken. Wij gaan hier het 

komende jaar dan ook volop mee aan de slag. 

Behalve onze incidentele vergaderingen zullen 

vele werkbijeenkomsten volgen. 

 

In het financiële verslag zult u de aanschaf van 

de laptop nog niet tegenkomen. Het boekjaar 

loopt van januari t.e.m. december en de 

aanschaf heeft pas recentelijk plaats 

gevonden.  

U zult daarop wel een gift van Wêz Warber op 

aantreffen. Hier zijn wij als Commissie 

Dorpsarchief uiteraard zeer mee ingenomen, 

want door zulke giften blijft het mogelijk ons 

archief in stand te houden. Onze dank 

daarvoor!  

 

 

Jaarverslag Vrouwenvereniging Wêz Warber 2016/2017 
 

Op de jaarvergadering van 2 maart 2016 werd 

Bien v.d. Meer herkozen en Bea v.d. Vegt 

werd gekozen als opvolger van Gerda Porsius, 

die haar niet meer beschikbaar stelde. 

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

Veen (voorzitster), Lucie Otter (secretaris), 

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

Meer en Bea v.d. Vegt (lid). 

De vereniging telt op dit moment 33 leden. 

We kregen er één nieuw lid bij, maar helaas 

zijn er dit jaar ook twee van onze leden 

overleden.   

De vereniging heeft twee ereleden: Dit zijn 

Baukje Jongschaap en Fim Visser.  

De vereniging avonden vinden om de 14 

dagen plaats en worden gehouden in de 

bovenzaal van het Dorpshuis. We beginnen 

om 19.30 uur en we eindigen om plus minus 

21.30 uur. De contributie bedraagt € 4,-  per 

keer. Ook kunnen de leden sparen voor het 

jaarlijkse reisje dit is ook € 4,- per keer. Het 

geld wordt tijdens de pauze opgehaald door 

Antsje v.d. Wal en Bea v.d. Vegt.  

 

Op de Jaarvergadering van 2 maart 2016 

ontving Lucie Otter een zilveren lepeltje, 

omdat ze op 20 november 2015, 30 jaar lid 

was van de vereniging. Fim Visser had haar 
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lepeltje voor 50 jaar lid (140765)al ontvangen 

op onze 55 jarig jubileumfeest (20 januari 

2016). 

De bestuursleden kwamen 5 keer bij elkaar 

voor een vergadering. Deze vonden plaats bij 

de bestuursleden thuis.  

 

Op 15 april 2016 overleed ons erelid en mede 

oprichtster van de vereniging, mevrouw 

Joukje Bosma-Fabriek. Op de leeftijd van 92 

jaar. 

Mevrouw Bosma was 55 jaar lid van de 

vereniging. 

Op 22 augustus 2016 is overleden dhr. 

Meindert v.d. Laan (echtgenoot van ons 

overleden erelid mevr. v.d. Laan).  

Op 21 november 2016 overleed op 70 jarige 

leeftijd dhr. Jan Gooijer, echtgenoot van ons 

lid Corrie Gooijer-Boltje. 

Op 27 januari 2017 overleed ons lid Hinke 

Wieldraaijer-v.d. Meer op de leeftijd van 83 

jaar. Hinke was 28 jaar lid van onze vereniging.  

We zullen allen die ons zijn ontvallen erg 

missen. 

 

Op woensdag 19 oktober 2016 konden we 

een nieuw lid, Cobie v.d. Werf, welkom heten.  

De leden die wat langer ziek waren of 

verbleven in het ziekenhuis werden bezocht 

door de ziekencommissie, bestaande uit Jellie 

Silvius en Bea v.d. Vegt.  

 

Onze school It Fiide Sté is voor de grote 

zomervakantie van 2016 gesloten.Aan ons 

doel van de vereniging is hiermee een einde 

gekomen. 

We hebben besloten het bedrag van € 500,- 

wel te besteden voor de jeugd in onze dorpen. 

Een gedeelte is uitgegeven aan de jeugd voor 

de Bazaar van 2015 en het resterende bedrag 

€ 150,- is geschonken aan Stichting 

Volksvermaak voor een bijdrage aan de 

nieuwe Zwarte Pieten pakken.  

 

Op dinsdag 15 maart 2016 organiseerde 

Sectie Ontspanning voor de laatste keer hun 

jaarlijkse feestavond. De avond werd 

gehouden in de grote zaal van Hotel Tjaarda te 

Oranjewoud. We hebben genoten van de 

prachtige voorstelling “Wat een circus” , 

gespeeld door de cabaret ploeg “Twee recht 

twee averecht” uit Nijeveen.  

 

Op dinsdag 3 mei 2016 gingen we met ons 

jaarlijkse reisje. 28 leden en 10 gasten gingen 

mee. Ook dit keer met fa. Dalstra uit 

Surhuisterveen. De reis ging naar Doesburg. In 

het restaurant “de IJsselhoeve “ kregen we 

koffie met gebak, een Achterhoeks 

lunchbuffet en een heerlijk dinerbuffet. In 

Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland, 

bezochten we het Dickens Museum en we 

hebben een rondrit gemaakt door de 

Achterhoek.  

 

Verder zag ons programma er als volgt uit: 

 

Woensdag 16 maart 2016: Leden van het 

Dorpsarchief en Klaas Noorman waren deze 

avond te gast. Klaas vertelde, hoe de inwoners 

van de dorpen Haskerdijken-Nieuwebrug aan 

de financiële middelen zijn gekomen om het 

Dorpshuis “it Deelshûs” te kunnen bouwen. 

Tjeerd Bolhuis las kleine stukjes voor uit oude 

notulen van de vergaderingen uit die tijd. We 

zagen prachtige foto's (gemaakt door meester 

v.d. Laan) van de bouw en nog een serie oude 

foto's van de dorpen.  

 

Woensdag 30 maart 2016: Brachten we een 

bezoek aan het Fries Museum te Leeuwarden. 

We kregen hier een rondleiding met een gids 

door het museum. 

We troffen het, want er was op dat moment 

een breiwerk tentoonstelling. Dat erg mooi 

was.  

 

Woensdag 13 april 2016: Gaf Andrea Vos uit 

Haskerdijken een workshop “Voeding”. Door 
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middel van een power point demonstratie 

nam ze verschillende onderwerpen over 

voeding met ons door.  

 

Woensdag 7 september 2016: De eerste 

bijeenkomst na de zomervakantie. Op deze 

avond werden we bij gepraat wat er zoal deze 

zomer was gebeurd. Jellie Silvius liet ons leuke 

foto's zien van onze reis naar Doesburg en nog 

van ons busreisje met Folkert Wesseling en 

het uitje naar het Wouda gemaal. Tot slot 

hebben we nog Bingo gedaan.  

 

Woensdag 21 september 2016: We 

bezichtigden het Gemaal bij de 

Hooivaartsbrug te Haskerdijken. Dhr. 

Knijpstra, eigenaar van het Gemaal, vertelde 

ons waarom hij het gebouw in 2003 heeft 

gekocht. Ook vertelde hij over zijn 

familiebedrijf.  

We bezichtigden de kelder met daarin o.a. 700 

theelepeltjes (een hobby), oude motoren (ook 

een hobby) en oude foto's van Haskerdijken 

en oude familie foto's.  

Hierna gingen we naar de boerderij van Jellie 

en Dirk Zeinstra. In de tuin werden we 

getrakteerd op een heerlijke “High tea”. 

Enkele leden hebben nog een kijkje genomen 

in de stallen.  

 

Woensdag 5 oktober 2016: Dick Noteboom 

uit Oudehorne vertelde over zijn natuurtuin in 

Oudehorne. Een tuin van 2½ hectare groot. 

Wat als hobby is begonnen is het nu zijn 

bedrijf. Hij verbouwd 140 verschillende 

groentes. Alles is onbespoten. Hij verzorgt 

groente pakketten en hij levert veel groentes 

aan restaurants. Ook staat hij op de 

Streekmarkt in Oldeberkoop om zijn 

producten te verkopen.  

 

Woensdag 19 oktober 2016: Jaap Klimstra uit 

Broeksterwoude hield een lezing over zijn 

boek “Sibbeltsje”. Hij ging op een 

humoristische wijze door het leven van deze 

vrouw.  

 

Woensdag 2 november 2016: Mevr. Franciska 

Hoekstra en haar zoon Sjoerd Aise uit Bergum 

vertelden deze avond over Autisme. Sjoerd 

Aise heeft zelf een vorm van autisme. 

Franciska vertelde via beelden op het scherm 

wat Autisme is en wat de gevolgen zijn. 

 

Woensdag 16 november 2016: Het duo 

Typstra en Ko stond op het programma. Dit 

duo bracht onze deze avond een fleurig 

programma met humoristische conferences 

en afgewisseld met gezellige mee zing muziek.  

 

Woensdag 30 november 2016: We vierden op 

deze avond het Sinterklaasfeest met pakjes, 

een gedicht of surprise. Natuurlijk werd er ook 

gezongen en iedereen kreeg een chocolade 

letter. 

 

Woensdag 14 december 2016: We maakten 

op deze avond, onder begeleiding van Bien en 

Bea, een prachtig Kerst stuk. Ook kregen alle 

leden weer een prachtige kerst kaart, gemaakt 

door Trees. 

 

Woensdag 11 januari 2017: We zijn met 

elkaar naar de Chinees “ Rose Garden” te 

Heerenveen geweest. Op deze manier hebben 

we het Nieuwe jaar 2017 gevierd.  

 

Woensdag 25 januari 2017: Slager Henk 

Spijkerman uit Akkrum vertelde over zijn 

belevenissen tijdens zijn voettocht van 

Heerenveen naar Santiago de Compostella.  

Het zijn spannende avonturen, verdwalen, 

geen slaapplaats kunnen vinden, 

weersomstandigheden zoals sneeuw, extreme 

kou, mist, maar ook warmte …., niks bleef 

Henk bespaard. Ook heimwee en 

eenzaamheid maakten deze reis erg zwaar. 

Maar hij heeft het gehaald. Op 28 mei 2013 

kwam hij aan in Santiago.  
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Henk kon prachtig vertellen en door de 

openheid en emoties kregen we meer te zien 

dan alleen foto's en een reisverslag.  

 

Woensdag 8 februari 2017: Arie Nauta uit 

Haskerdijken vertelde over zijn zeiltocht van 

22000 km. Een rondje Atlantische Oceaan. Een 

reis langs Zuid Amerika en Caribisch gebied.  

 

Woensdag 22 februari 2017: Rommy 

Jongschaap uit Heerenveen hield een lezing 

over haar reis naar Zuid Afrika. Ze liet aan de 

hand van foto's zien waar ze allemaal geweest 

is. Ook grappig was dat we moesten raden wat 

Afrikaanse woorden in het Nederlands 

betekenden. 

 

Vrouwenvereniging “Wêz Warber” te 

Haskerdijken / Nieuwebrug.  

 

Lucie Otter-Faber 

 

Jaarverslag Doarpskrante “de Brêge” 
 

Dit jaar hebben wij afscheid genomen van 

onze drukker Veenstra. Sindsdien doen wij 

zaken met Rimaco. Degene die dit bedrijf 

heeft opgezet werkte voorheen bij drukker 

Veenstra. De communicatie en de service van 

Rimaco past beter bij onze dorpskrant. 

 

Ook hebben we dit jaar afscheid genomen van 

een paar adverteerders: o.a. Kapsalon Mirjam, 

Beton Bedrijf Akkrum en de firma Mijnster. 

Ook mochten we dit jaar nieuwe 

adverteerders verwelkomen: Zandberg 

haardhout en Hondentrimsalon “Forever”. 

 

Ook is er afscheid genomen van één van de 

oprichters van de dorpskrant: meester Van 

der Laan. 

 

Tevens willen we Wiljan v/d Meulen bedanken 

voor zijn inzet voor onze krant en voor het 

maken onze website. Hij heeft er iets moois 

van gemaakt.  Helaas wordt er weinig door de 

verenigingen in dit dorp aangedragen/ of 

bijgedragen. Wellicht in 2017 een grotere 

bijdrage? Even een update van recente 

activiteiten misschien? Wiljan heeft het stokje 

doorgegeven aan  Annet Visser. 

 

Heeft u nog vragen / opmerkingen / 

opbouwende kritiek: mail naar 

de.brege@gmail.com of voor zaken voor de 

website http://www.haskerdijken-

nieuwebrug.nl/ mail naar 

website@haskerdijken-nieuwebrug.nl  

 

Wij willen alle adverteerders weer van 

hartelijk bedanken. Zonder deze steun was er 

geen dorpskrant mogelijk. 

 

Jaarverslag Dorpshulp Haskerdijken - Nieuwebrug. 
 

Jaar april 2016 tot april 2017. 

Bestuursleden:  Hans Aupers  - voorzitter 

  Marinus Boersma - penningmeester 

  Anita Lenos  - secretariaat 

  Marjan Haarsma - bestuurslid 

  Hermien Vlieg  - bestuurslid 

 

mailto:de.brege@gmail.com
http://www.haskerdijken-nieuwebrug.nl/
http://www.haskerdijken-nieuwebrug.nl/
mailto:website@haskerdijken-nieuwebrug.nl
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Elke eerste donderdag van de maand 

organiseren wij een koffie inloop in het 

dorpshuis en we zijn nog altijd bezig het 

initiatief “Lytse putsjes by de kofje” te 

activeren, waarbij we klacht (kapotte 

huishoudelijke apparaten, kapotte fiets, kleine 

reparaties in of om huis) en oplossing (enkele 

handige vrijwilligers/bestuursleden) bij elkaar 

brengen. 

 

We gaan het vraag-maar-raak bord, wat in de 

Winkel van Sinkel hing, een plekje geven in het 

dorpshuis. Dit leuke initiatief was destijds 

door Esther Roosnek in het leven geroepen en 

we willen dit graag voortzetten. 

 

Als bestuur van dorpshulp hebben we via 

seniorenweb een computer (tablet) cursus in 

het dorpshuis kunnen organiseren. We hopen 

dat dit initiatief een vervolg krijgt. 

We hebben met Kerst een kleine attentie aan 

de 75+-ers gebracht. Er is in 2016 geen buffet 

georganiseerd, omdat we druk doende zijn 

met de voorbereidingen voor het 25 jarig 

jubileum wat zaterdag 20 mei 2017 zal 

plaatsvinden. 

 

Het afgelopen jaar zijn we weer actief geweest 

voor (met name) de ouderen van onze 

dorpen. We overleggen met de Meitinker van 

de gemeente en proberen onze inwoners met 

raad en daad bij te staan, of het nu gaat om 

een klusje in huis of tuin, een ritje naar de 

dokter, advies of bemiddeling. We proberen 

hiermee de leefbaarheid in onze dorpen voor 

de oudere inwoners op peil te houden. 

We hopen dat we dit als dorpshulp nog lang 

voor onze inwoners mogen doen. 

 


