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JAARVERSLAG 2021  

 

Van de interkerkelijke stichting: 
 

Aanloophuis “Oer de Brêge” 
 

Heerenveen 
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Inleiding  

 

Ook in 2021 werden wij als Aanloophuis “Oer de Brêge” geteisterd door 
het corona-virus.  Ons Aanloophuis kon niet open voor onze gasten omdat 

wij niet aan de vereiste voorwaarden konden voldoen. 
Dat is heel verdrietig want op zulke momenten wil je er graag zijn voor 

onze gasten. Aan hen een onderdak bieden waar ze gezellig bij elkaar 
kunnen zijn. Niets van dit alles dus. Geen gezamenlijke broodmaaltijd of 

een warme maaltijd. Een gezellig praatje met de anderen niets was er bij.  
Gelukkig konden wij dankzij de mooie zomer nog een aantal keren bij 

elkaar komen in een tent in de tuin achter ons Aanloophuis. En toen het er 
eindelijk op leek dat wij weer beperkt open konden sloeg corona nogmaals 

toe. Weer sluiten dus. Geen kerstviering, geen Sinterklaas en geen 
Nieuwjaarsreceptie.  

Dus valt er dit keer ook niet veel te melden in ons jaarverslag.    
  

Van de Voorzitter  

Voor u ligt weer ons Jaarverslag. Het jaar 2021 was voor ons ook weer 

een jaar van ‘vallen-en-opstaan’, want door de corona-restricties konden 
we, net als in 2020, niet die activiteiten laten plaatsvinden die we gewend 

waren te doen. Gelukkig lukte het ons om in de zomermaanden, zo goed 
en kwaad als dat ging, buiten in partytenten toch elke keer zo’n 12 tot 16 

gasten op te vangen.   En we deden wat we konden, ook rond de 
feestdagen, om onze vaste gasten te bereiken.                            

Meer details leest u op de volgende pagina’s.                                                                                                             
Als voorzitter van het Stichtingsbestuur van het interkerkelijke 

Aanloophuis ‘Oer de Brêge’ wil ik iedereen, in de eerste plaats alle 
vrijwilligers, bedanken die in 2021 weer hebben meegeholpen om met 

grote gastvrijheid het werk t.b.v. onze gasten mogelijk te maken! Ook is 

er tijd besteed aan beheerstaken. En met dankbaarheid noemen we dat 
de kerken en donoren het financieel mogelijk maakten om ons werk in 

2021 te kunnen uitvoeren. Hartelijk dank daarvoor!                                                       
Nu we dit opschrijven (per begin april 2022) is de ‘woonkamer’ van het 

Aanloophuis alweer een maand open, voorlopig met gedurende kortere 
tijden. Onze gasten waarderen dat in grote mate. Eigenlijk is onze zorg op 

dit moment nog wel een beetje dat ons vrijwilligers-bestand verouderd. 
Daarom doen we hierbij een vriendelijk doch dwingend beroep op de 

lezers van dit jaarverslag om publiciteit te geven aan ons werk, en om 
‘nieuwe’ vrijwilligers te werven. We kunnen niet zonder uw ‘financiële 

gaven’ en morele steun en de betrokken inzet van vrijwilligers. Blijf ons 
steunen, kom eens langs! Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Met een hartelijke groet, Dick Kleinhesselink.   
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Stuurgroep 

 

De stuurgroep heeft ook dit jaar waar mogelijk er voor onze gasten willen 
zijn. Maar zoals u eerder al hebt kunnen lezen, maar op een zeer beperkte 

wijze.  
Gelukkig hebben wij naast de bijeenkomsten in de tenten ook aan onze 

gasten af en toe een presentje kunnen overhandigen. Zoals een bloemetje 
of een leuk verrassingspakketje. Voor onze vrijwilligers was er ook dit jaar 

weer de traditionele banketstaaf met kerst. Dank aan al diegene die dit 
mogelijk hebben gemaakt. 

En verder zoals u in het artikel van de voorzitter ook al kunt lezen, wij 
hebben wel onze zorgen over het vrijwilligersbestand. Er gaan wel af maar 

er komen heel weinig nieuwe bij. En een stichting zoals de onze staat en 
valt met vrijwilligers.         

 

Werkgroep activiteiten  
 

Ook van de gewoonlijke altijd weer succesvolle activiteiten is dus niets 
terecht gekomen.   

 
Kookgroep 

 
Ook de kookgroep kon hun creativiteit niet uitleven in dit jaar.      

 
Commissie Pastorale Zorg 

 
En ook van deze commissie hetzelfde verhaal. Geen paas- en kerstviering. 

 
PR commissie 

 

Aan het einde van dit jaar hebben wij nog een Aanloopnieuws kunnen 
samenstellen. Op deze wijze konden wij toch nog wat nieuwtjes naar 

buiten brengen. Zoals de open monumenten dag op 11 september. Op 
deze dag zijn veel oude gebouwen in de gemeente Heerenveen voor het 

publiek te bezichtigen. Zo ook dit jaar ons Aanloophuis. Een aantal 
belangstellenden heeft ons met een bezoek vereerd. Mooi dat op deze 

manier wij toch een beetje onder de aandacht worden gebracht. Ook door 
middel van een prachtig artikel in de “Veenbrief” een uitgave van de 

Stichting Historie Heerenveen.   
Helaas door de corona toestanden hebben wij geen bezoekjes mogen 

ontvangen en zijn wij niet op pad geweest met onze presentatie.       
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Algemene gegevens  
 

Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge”.  

Herenwal 2 8441 AZ  Heerenveen.  
aanloophuisheerenveen@gmail.com  

 

Voorzitter D. Kleinhesselink  telefoon: 0513-629510 

Penningmeester J.T. Krijnsen  telefoon: 0513-633703 

Secretaris D. Annema  telefoon: 0513-632354 

 

Website: www. aanloophuisheerenveen.nl  

Kamer van Koophandel: 41003409 

Bankrekening:  NL94RABO0330710745 
 

In normale omstandigheden zijn de openingstijden van het Aanloophuis.   

Vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.30 uur 

Zaterdag  van 15.00 uur tot 22.30 uur   

Zondag van 15.00 uur tot 22.00 uur 

Elke donderavond is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een warme 
maaltijd in het Aanloophuis. Hiervoor dient men zich van tevoren aan te 

melden. Op zaterdag- en zondagmiddag worden de gasten de gelegenheid 
geboden deel te nemen aan een broodmaaltijd. 

Zowel voor warme maaltijd als voor de broodmaaltijd wordt van de gasten 
een kleine financiële bijdrage gevraagd.  

 
 

Financiën      
 

Ook dit jaar zijn wij financieel weer goed doorgekomen. Dankbaar zijn wij 
altijd weer voor al die goede gevers die ons werk mogelijk maken.    

Dus hopen we ook de komende jaren dat wij mogen rekenen op financiële 
ondersteuning. Doordat wij beperkt open konden zijn de bedragen van de 

huishouding e.d. behoorlijk lager dan andere jaren. Helaas zijn wij hier 

niet blij mee. Graag hadden wij meer willen besteden voor onze gasten. 
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