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Om ‘e moanne 
 

Een nieuw jaar 
 
 
Het jaar 2019 is al weer enkele weken oud. 
Wat het nieuwe jaar ons zal brengen weet 
niemand. 
In elk geval zal de Hoarnekrite bij u thuis 
worden bezorgd. 
Onze dorpskrant, alweer de 31ste jaargang, gaat 
met haar tijd mee. 
Zo is de omslag een half jaar geleden in kleur 
verschenen; nu zijn er plannen om de pagina’s 
met advertenties ook in kleur te laten drukken. 
Binnenkort zal hierover overleg plaatsvinden 
met het bestuur van de stichting dorpshuis De 
Kiekenhof. 
De redactie van de Hoarnekrite hoopt op een 
positief resultaat. 
 
Milieu 
Sinds enkele weken prijkt bij ons op het 
aanrecht in de keuken een biobakje. Het bakje 
helpt mee om het keukenafval nog beter te 
scheiden. 
Het bakje is vervaardigd van 100% gerecycled 
kunststof. 
Waar is  het bakje voor bedoeld: 

• Schillen en resten van groente en fruit; 
• Koffiefilters; 
• Coffeepads en theezakjes; 
• Gekookte of gebakken etensresten; 
• Broodresten. 

Het biobakje is beschikbaar gesteld door de 
gemeente. 
Mocht u in het bezit willen komen van een 
biobakje dan belt u even met de gemeente. 
 
Het is maar een kleine stap voor een beter 
milieu maar alle kleine beetjes helpen. 
 
Voor u ligt de nieuwe editie van de Hoarnekrite. 
We wensen u veel leesplezier. 
 
AW.  
 
 
 

Kopij voor het volgende nummer  

moet uiterlijk 

ZONDAG 10 FEBRUARI 

op het redactieadres binnen zijn.
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Kijk voor meer informatie op:
www.thummelhus.nl

www.natuurtuinhummelhus.nl

AUTO- EN
SLOOPBEDRIJF

VAN DER DAM

Oldeberkoperweg 56 - 8413 NZ  Oudehorne
Tel. onderdelen (0516) 451 247 - Fax (0516) 451 124
Tel. autohandel (0516) 451 238 - GSM: 06 54 726 499

Alle merken en typen gebruikte auto- onderdelen
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Nieuws van Plaatselijk Belang Januari 2019 

 
Een nieuw jaar! 
Nu we alweer vooruit kijken naar een 
nieuw jaar, is het ook goed om nog 
even terug te kijken op de 
jaarwisseling. Wat is er weer veel 
georganiseerd in onze dorpen de 
laatste dagen van 2018, voor ieder wat 
wils, met  veel animo van zowel 
dorpsbewoners als bewoners elders. 
Iets om trots op te zijn als dorp(en)! 
 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen 
en de eerste vergadering van Plaatselijk 
Belang heeft alweer plaats gevonden. 
Tijdens deze vergadering is onze 
wijkmanager Rixt Wind ook aangeschoven. 
Met haar hebben we diverse zaken omtrent 
ons dorp besproken, het is fijn om op deze 
manier nauw contact te hebben met de 
gemeente. 
 
Informatiebord bij de Sevenaerschool 
Organiseert u binnenkort een evenement in 
ons dorp? Maak hier publiciteit voor door 
een bordje te bestellen dat geplaatst wordt 
op het informatiebord aan de 
Schoterlandseweg ter hoogte van de 
Sevenaerschool. Een bordje bestellen kan 
door een mailtje te sturen naar info@oude-
nieuwehorne.nl of contact op te nemen met 
Bonne Schokker.  
 
Fietspaden langs de zandpaden 
Al enige tijd zijn een aantal fietspaden 
rondom Mildam, Oude- en Nieuwehorne en 
Jubbega/Hoornsterzwaag afgesloten. Zoals 
u vast gemerkt 
hebt, zijn deze 

nog steeds niet opengesteld. Via de 
gemeente hebben wij onlangs een update 
gekregen en wij delen deze graag met u.  
 
De fietspaden zijn onvoldoende uitgehard. 
De gemeente heeft de aannemer gevraagd 
de fietspaden te herstellen. Helaas is dit 
niet een gemakkelijke opgave. Door de 
droogte in de zomer is de uitharding van de 
nieuw aangebrachte fietspaden niet gelukt. 
Ook nu nog, ondanks de regenval, is de 
uitharding op verschillende plaatsen 
onvoldoende. Verhoudingsgewijs is er 
namelijk nog te weinig regen gevallen in de 
afgelopen periode. De gemeente heeft de 
aannemer dan ook gevraagd herstelacties 
uit te voeren en hij gaat hier de komende 
periode mee aan de slag. De aannemer 
heeft nog tot 1 maart 2019 de tijd 
gekregen om de fietspaden op orde te 
brengen. Er is voor deze datum gekozen 
omdat er verwacht wordt dat er dan 
voldoende regen is gevallen. De aannemer 
kan daarnaast zelf nog de fietspaden 
“beregenen”. De gemeente betreurt het ten 
zeerst dat het zo lang duurt voordat de 
fietspaden hersteld zijn. Zij zullen er dan 
ook op toezien dat de 
herstelwerkzaamheden tijdig worden 
opgepakt en ze gaan ervan uit dat er 
uiterlijk vanaf 1 maart 2019 weer veilig 
gebruik gemaakt kan worden van de 
fietspaden.  
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Verenigingsnieuws 

 
 

Statiegeldactie voor Jan de Roas Sjongers 
 
De plaatselijk COOP supermarkt van de 
familie Brouwer houdt al weer enkele 
jaren een statiegeldactie.  
 
De opbrengst van ingeleverde lege 
statiegeldflessen gaat elk kwartaal naar 
een andere vereniging of organisatie 
binnen het afzetgebied van de COOP. Het 
eerste kwartaal van 2019 gaat de 
opbrengst naar het mannenkoor Jan de 

Roas Sjongers uit Nieuwehorne. Het 
aantrekkelijke van de actie is dat de 
landelijke COOP-organisatie de opbrengst 
van de ingeleverde statiegeldflessen 
verdubbelt. Het koor is zeer ingenomen 
met de toewijzing van de COOP en hoopt 
dan ook dat de bezoekers van COOP 
Brouwer de statiegelden aan de Jan de 
Roas Sjongers zullen schenken. 

 
 

Bontebok centraal in filmavond Doarpsargyf 
 
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat 
Bontebok een zelfstandig dorp werd. 
Daarvóór was het een buurtschap dat 
officieel en postaal onder Nieuwehorne 
viel. Het heette toentertijd Nijehorne 
aan de Vaart.  
 
In aanloop naar de verzelfstandiging tot 
dorp, tijdens de festiviteiten rond die 
verzelfstandiging en gedurende enkele 
jaren erna, maakte de veel te vroeg 
overleden plaatselijke amateurfilmer Henk 
Schreur een schitterende, kleurrijke 
dorpsfilm over Bontebok. Markante 
personen, unieke natuurbeelden en 
interessante vraaggesprekken maken de 
film Foarút Mei De Bok tot een schitterend, 
monumentaal tijdsdocument.  
Op woensdag 6 maart aanstaande houdt 
het Doarpsargyf zijn jaarlijkse film- en dia-
avond in De Kiekenhof. Ditmaal zal (een 
groot deel van) de film Foarút Mei De Bok 

op groot scherm worden vertoond. Voor 
wie geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van Nijehorne aan de Vaart en het dorp 
Bontebok een prachtige gelegenheid om 
deze bijzondere film met geluid te bekijken. 
De avond is gratis toegankelijk. 
Dit jaar bestaat sportvereniging UDIROS 70 
jaar. Het Doarpsargyf zal proberen tijdens 
de filmavond ook een aantal unieke 
bewegende beelden van UDIROS te 
vertonen.  
Wel wil het Doarpsargyf graag zien dat 
bezoekers zich deze avond opgeven als 
donateur van het archief. De actie om 
donateurs te werven loopt inmiddels en de 
resultaten zijn goed. Voor het luttele 
bedrag van € 5,- per jaar kan men het 
Doarpsargyf ondersteunen. Men kan zich 
tijdens de filmavond opgeven, maar het 
kan ook eerder via het e-mailadres van 
penningmeester Jan Schapelhouman: 
j.schapelhouman@upcmail.nl. 
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Maerteblom kriget stipe fan Rabobank 
 
Toanielferiening ‘De Maerteblom’ út Nijhoarne hat yn desimber in bydrage krigen 
fan € 2.500,- út it Coöperaasjefûns fan Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. 
It bedrach is bedoeld foar de oanskaf fan in lûdsynstallaasje, te brûken by toanielútfieringen. 
Wy spylje graach foar in folle seal, mar dan moat it foar de minsken al fersteanber bliuwe wat 
as wy sizze, neffens de blide foarsitster Fokje van Damme. Wy binne dan ek hiel bliid mei 
dizze stipe fan de Rabobank. No kinne wy om apparatuer út. 
Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke 
initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank 
beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van 
de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter 
beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen. 

 
 

Toanielferiening De Maerteblom spilet 
op 23 FEBREWARIS EN 2 MAART 

Ja dokter, 
Nee dokter 
It is feest op de kreamôfdieling ‘de Earrebarre’. 
En net omdat der lytse poppen berne wurde, nee de eigensinniche direktrise Zeelenberg jaget it spul 
yn it hundert.  Sy moat en sil de âlde dokter Popkema derút wurkje. Dat giet net samar. 
It personiel, de haadsuster Clivia en sikebroer Sjaffie hearre de snoade plannen fan de direktrise en wolle der in 
stokje foar stekke. Sjaffie rint stage op de ôfdieling omdat hy net tsjin bloed kin en hy hat gjin inkelde erfaring 
mei poppen en Clivia hat non  west en dat kinne je fernimme yn sommige situaties. 
Dus it giet net alhiel sa as it moat……. 
En de befallings van de 2 steltsjes die binnen kaam binne gean gewoan troch, berntjes krije is al een wunder 
mar wa se krije is soms ek wol wunderbaarlijk. 
Sietske hat har Auke, een echte boer, kennen leard van boer siket frou. 
En Jellie, in kreaze ferskinning, komt mei har freon Koos van 78 jier…. 
En Piet die ek swier is????? 
En dan ha wy noch de beide skilders die samar dokter wurde. 
It wurdt hoe langer hoe gekker, en dan moat Floor harren ek nog kreamgymnastiek jaan. 
No dat wurdt een mooi feestje…. 
Soe Zeelenberg it rêde om de âlde dokter Popkema fuort te krijen??? 
Kom sjen en dan witte jim precies hoe it der om ta giet en hoe it ôfrint. 

 
Beide jounen yn de Kiekenhof 

Om  20.00 oere 
 
Wy komme foar de útfierings lâns mei de donateurskaarten. 
Donateurskaarten kostje € 10,00 foar 2 persoanen.  
Binne jo noch net donateur mar wolle jo wol graach witte hoe't it stik ôfrint, 
dan kinne jo ek noch kaarten krije op de joun fan de  útfiering foar € 7,50 p.p. 
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Vogel- en natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne 
 

Nestkastjes, Bijenhotels en Vleermuizenkasten 
 
Onze vereniging heeft een actie op touw gezet om een aantal 
Nestkasten, Bijenhotels en Vleermuizenkasten beschikbaar te 
stellen aan onze leden en andere belangstellenden. 
De bovengenoemde kasten zijn beschikbaar gesteld door Vermilion Energy, zij 
ondersteunen dit project. 
Het lijkt  ons als natuurwacht mooi en 
zinvol als de personen die deze kasten 
krijgen enkele  gegevens beschikbaar 
stellen. Graag willen we na het 
broedseizoen  weten door welke vogels de 
nestkasten zijn gebruikt. 
De kastjes zijn makkelijk te openen op de 
zijkant, deze is voorzien van een plastic 
doorzichtige plaat, je kunt dan zonder 
teveel verstoring eitjes of jongen tellen, en 
volgen of de jongen zijn uitgevlogen. 
Deze drie gegevens willen we graag weten. 
Misschien wordt de kast een tweede keer 
gebruikt ook dit zijn belangrijke gegevens. 

Voor kinderen is dit ook leuk om hier bij 
betrokken te worden. Bij de 
vleermuizenkast kun je doorgeven of deze 
wordt gebruikt en door hoeveel 
vleermuizen. 
Het bijenhotel is het moeilijkst om hier 
gegevens van te vragen. 
Bij uitreiking zit een gebruiksaanwijzing en 
een beschrijving voor het doorsturen van 
de gegevens. 
Heb je belangstelling voor een van deze 
kasten dan kun je je melden bij: 
antoondewit@hotmail.com . De aantallen 
zijn beperkt en het is op is op. 

 

 

Cultureel programma 

 
Zaterdag 26 januari 2019 20:00 uur The Flying Stars met ‘ Gelok’ 
The Flying Stars is een revue- en cabaretgezelschap, dat haar shows in het Stellingwerfs 
brengt. Voor het seizoen 2018-2019 komen de Stars met hun nieuwe show "Gelok". De show 
staat weer barstensvol van sketches en liedjes. Entree € 8,50 p.p. * 
 
Zaterdag 9 maart 2019 20:00 uur It wie op in simmerjûn  
Jan Arendz en Joke Tjalsma mei "It wie op in simmerjûn" 
Theo en Anneke ha elkoar fûn op lettere leeftyd. Theo helpt Anneke sa goed mooglik by it 
sykjen nei in knap plak yn in fersoargingstehûs foar har heit en mem, David en Wimmy. Dy 
binne sa âld dat sy der allang net mear op út kinne mei David syn grutte hobby, it 
draaioargel. Mar David en Wimmy wolle net ôfhinklik wurde en hawwe hiel oare plannen. Sy 
binne fan doel om tegearre út it libben te stappen, nei in lêste dûns op "It wie op in 
simmerjûn". 
"It wie op in simmerjûn" lit fjouwer minsken sjen dy't plannen meitsje hoe't it fierder mei it 
libben moat. Mar it libben giet somtiden syn eigen gong....  
Jan Arendz en Joke Tjalsma spylje sawol it jonge as it âlde stel.. 
Entree € 8,50 p.p.* 
 
 

Doarpshûsnijs(gjirrich) 
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Tweede Compagnonsweg 23
8415 AL Bontebok
(0513) 54 13 63

Trimsalon/
Dierenpension

Renske

Het Meer 161
8448 GD Heerenveen
(06) 21 89 20 51 en
(06) 13 18 71 36
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Zondag 14 april 2019 15:00 uur Jan de Roas Sjongers 
Te midden van talrijke shantykoren laten de Jan de Roas Sjongers met wereldse liedjes een 
ander geluid horen. Onder leiding van dirigente Sitta Bosman en onder begeleiding van 
accordeonist Evert de Jong en bassist Wiep van der Meulen kennen de Sjongers een breed, 
gevarieerd, folkachtig repertoire in vele genres en talen. 
Entree € 3,50 p.p. * 

* inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kledingcontainer 

 
Hierbij wil ik de kledingcontainer nog een keer onder uw aandacht brengen.  
Bent u uw kasten aan het opruimen, breng het naar de kledingcontainer. Deze staat op het 
parkeerterrein van Aardema thuiszorg, te weten schoterlandseweg 104 te Nieuwehorne.  
Er mag best veel in de kledingcontainer. Hieronder ziet u wat er allemaal in mag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gehele opbrengst is voor mijn project.  
Vriendelijke groet   
Gerrie van der Wier, Oude Groningerweg 2  
8411 CL  JUBBEGA 

Doarpsnijs 
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Zendmarathon  
 
Vanaf het eind van de Eerste Kerstdag, precies om 00.00 uur tot 30 december 24.00 
uur organiseerden de Tjongerpiraten al weer voor de derde keer een zendmarathon. 
Een evenement dat veel inwoners van onze dorpen aanspreekt, zowel voor wat 
betreft het bezoeken van dit evenement, als het aanvragen van een plaatje of het 
meedoen aan één van de evenementen, die rondom deze marathon worden 
georganiseerd. Daarom hebben we de voorzitter en mede-organisator van het 
eerste uur, Brugt Bron, gevraagd om ons te vertellen hoe dit initiatief is ontstaan, 
wat er bij komt kijken en hoe zijn ervaringen zijn. 
 
Hoe is dit initiatief ontstaan 
Vijf jaar geleden tijdens de jaarvergadering van de ijsclub werd door een groepje jongeren 
gevraagd of in het gebouw van de ijsclub een zendmarathon kon worden gehouden. Het jaar 
daarna werd  dezelfde vraag opnieuw gesteld. Brugt, die zelf jaren een geheime zender heeft 
gehad, maar is gestopt omdat de boetes te hoog werden, wilde wel meewerken aan dit 
initiatief op voorwaarde dat het op een officiële manier geregeld werd. Reden waarom een 
vergunning werd gevraagd bij het Commissariaat voor de Media. Deze vergunning werd 
verleend op voorwaarde dat een goed doel aan de marathon werd gekoppeld. Het eerste jaar 
was dit het Thomashuis. Ook de gemeente verleende een vergunning. De organisatie was 
beduusd dat al de eerste keer de animo voor dit evenement zo groot was, van zowel 
sponsoren als bezoekers. Dit hadden ze nooit verwacht. 
 
Het vervolg in 2017 
Gezien dit enthousiasme, waren de organisatoren het er snel over eens dat dit initiatief een 
vervolg moest krijgen. Al in maart werd begonnen met het aanvragen van de vergunningen. 
Er kwam overleg met het Commissariaat voor de Media, de gemeente en ook met het bestuur 
van de ijsclub over het gebruik van het clubgebouw (o.a. over een vergoeding voor de 
kosten, die de ijsclub maakt met betrekking tot energie en schoonmaak) en over 
professionalisering. De partytent van het eerste jaar werd vervangen door een echte tent. En 
er werd een plan B gemaakt. Stel dat er geschaatst kan worden op de ijsbaan, hoe combineer 
je dat dan. Het zou prachtig zijn als dat een keer lukt. Ook in 2017 was het weer een groot 
succes. 
 
De zendmarathon in 2018 
Ook nu werd in maart alweer begonnen met het aanvragen van de vergunningen. Na de 
Flaeijel beginnen de echte voorbereidingen. Er is contact gezocht met de commissie van het 
Sint Thomasluiden. Zij gingen er mee akkoord dat hun evenement aan de marathon werd 
gekoppeld, zo werd direct voldaan aan de eis van het Commissariaat voor de Media dat één 
of meerdere evenementen worden gekoppeld aan de zendmarathon. Natuurlijk werden ook 
andere evenementen georganiseerd en was er ook  dit jaar voor iedereen wat wils. De dames 
van de vrouwenvereniging “Op eigen wjukken” zijn weer gevraagd voor de wedstrijd 
aardappelschillen. Eén van de dames had haar kleindochter meegenomen, die fanatiek 
meedeed aan het schillen. Wat zou het leuk zijn als meer jonge meiden meedoen. Ook de 
dartwedstrijd was heel geslaagd. Er werd tot in de kleine uurtjes gedart. En natuurlijk de 
kaartwedstrijden, waaraan zowel de leden van de plaatselijke kaartclub als andere 
belangstellenden meededen. 
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's Avonds was er een speciaal programma met livemuziek van zangers en zangeressen die 
naamsbekendheid hebben gekregen door de piraten. Dat trekt veel mensen en geeft 
gezelligheid. 
Ook overdag kwamen dorpsbewoners voortdurend een kijkje nemen. De bezoekers vroegen 
vaak een plaatje aan, maar ook via whatsapp kwamen veel verzoeken binnen. 's Nachts ook 
heel veel van vrachtwagenchauffeurs die onderweg waren en even een plaatje aanvroegen. 
Ook komt er elk jaar een verzoekje uit Nieuw-Zeeland, een liefhebber die dit evenement ook 
sponsort. De zeven presentatoren werken samen in blokken van 6 uur. Hiervoor wordt een 
schema opgesteld. Achter de microfoon is het keihard werken en hebben ze weinig last van -
te weinig- slaap.  
 
Goeie doelen en dank je wel 
Het geld wat de organisatie ontvangt van sponsoren, giften en omzet drankjes en hapjes 
wordt gebruikt voor de onkosten. Het geld wat over is wordt geschonken aan organisaties en 
commissies uit onze tweelingdorpen die geen aanspraak kunnen maken op subsidies of 
contributies e.d. Op de laatste avond hebben de Stichting Volksvermaak Oude- en 
Nieuwehorne en de seniorencommissie Oude- en Nieuwehorne elk een cheque van € 900,-- 
euro gekregen. 
Ook wil Brugt graag van deze gelegenheid gebruik maken om namens de Tjongerpiraten alle 
inwoners en sponsoren te bedanken voor de geslaagde marathonuitzending 2018. 
En wij willen namens de inwoners van Oude- en Nieuwehorne en alle andere belangstellenden 
de Tjongerpiraten bedanken voor het vele werk en hun inzet bij deze marathon. Op naar de 
volgende editie in december 2019. 
 

650 wandelaars Sint ˜Thomas kuiertocht trotseren regen 
 
Zaterdag 29 december organiseerde de 
kuiercommissie Ald- en Nijhoarne de 
Sint Thomas Kuiertocht. Deze tocht 
viel samen met de kerstmarkt in 
Katlijk en wedstrijd Thomasluiden in 
Oudehorne. 
Waren de weersomstandigheden in de 
morgenuren nog goed, ’s middags 
begon het te regenen en dat deed toch 
wel enige afbreuk aan de tocht. De 
organisatie had voor een gevarieerde 

route gezorgd die in grote lijnen 
overeenkwam met de tocht van vorig 
jaar. 
Ondanks de wat mindere 
weersomstandigheden namen er toch 
nog ruim 650 wandelaars aan de tocht 
deel. De kuiercommissie was met dit 
aantal best tevreden. 
 
Door: Ate Westra 

 
’s Morgens om 9 uur melden de eerste wandelaars zich al in het dorpshuis “De Kiekenhof. 
Hier kon men genieten van een bakje koffie.  
De eerste groep wandelaars ging op weg voor de 25 kilometer. Deze groep deelnemers loopt 
regelmatig 25 kilometer en zijn dan ook getraind. Via de ecokathedraal en Mildam keerden ze 
terug via Katlijk. Meestal loopt deze groep kuierders in een vrij stevig tempo van 6 of 7 
kilometer per uur.  
 
De 15 kilometer trok de meeste deelname met ongeveer 200 wandelaars. Deze groep deed, 
evenals de 25 kilometer de kerstmarkt in Katlijk aan. In de Thomaskerk te Katlijk was een 
stempelpost ingericht. Hier kon men een bakje koffie nuttigen. Verder kon men een rondje 
over de kerstmarkt maken. 
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De 10 kilometer wandelaars liepen via het Bospad een rondje Vlinderbos. Via de Buitenweg 
ging het richting ijsbaan om via het Koaipaad en Kiekenberg de Klokkenstoel aan te doen. 
Hier werden de deelnemers getrakteerd op een oliebol en kon men genieten van het 
wedstrijdluiden.  
De 5 kilometer ging van uit de Kiekenhof rechtstreeks richting ijsbaan. Verder was het traject 
gelijk aan de andere afstanden. Aan deze afstand deden verschillende ouders met kinderen 
mee. Alle deelnemers kregen aan de finish een medaille. Deze werd uitgereikt door de 
Flaeijelkoningin. Verder kon men nog meedoen aan een fotowedstrijd. 
 
Langs deze weg wil de kuiercommissie alle sponsors en vrijwilligers bedanken voor hun 
bijdrage en inzet in wat voor vorm dan ook. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koartsjes/Koart nijs 
 

Bedankt (1) 
 
De seniorencommissie Oude - en Nieuwehorne wil langs deze weg De Tjongerpiraten 
bedanken voor de financiële donatie van 900 euro die zij mochten ontvangen op de slotavond 
van de zendmarathon 2018-19. 
 

Bedankt (2) 
 
Via deze weg willen we De Tjonger Piraten nogmaals bedanken voor de cheque die wij in 
ontvangst mochten nemen!  
Wij zullen er voor zorg dragen dat het bedrag goed 
besteed wordt. 
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Te koop gevraagd 
 
Perceel bos. Graag reactie naar Hans van Houten (0516) 45 14 94 of (06) 10 18 77 81. 
 

Collecte Leger des Heils 
 
De huis-aan-huis collecte 2018 voor het 
Leger des Heils van 26 november  t/m 1 
december heeft in Oude- en Nieuwehorne  
het mooie bedrag van € 528,23 
opgebracht. Voorheen waren de twee 
dorpen voor wat betreft deze collecte een 
witte vlek op de kaart, eenvoudig omdat er 
niet gecollecteerd werd. De reden hiervan 
is onduidelijk, maar vast staat dat het 
bovengenoemde bedrag het hoogste 
bedrag is dat voor dit zeer goede doel 
bijeengebracht is in onze dorpen. 
Dat record staat al vast in de boeken! De 5 
collectanten hebben hun routes ‘gelopen’ 
en hebben,  soms gehinderd door de wind 
en de regen, het alleszins acceptabele 
bedrag van ruim 500 euro opgehaald.  
Wij willen iedereen bedanken die zo gul is 
geweest om een bedrag te doneren aan het 
welbekende vreedzame leger. Het Leger 
des Heils helpt ieder jaar duizenden 
mensen met professionele zorg en 
begeleiding: o.a. opvang voor daklozen, 
schuldhulpverlening, woon-
werkbegeleiding, reclassering, zingeving, 
verslavingszorg, en internationale 
hulpverlening. En dat alles met de Bijbel als 
inspiratiebron. Het Leger des Heils verleent 

zonder onderscheid des persoons materiële 
en immateriële hulp aan mensen die om 
uiteenlopende redenen een beroep op hen 
doen.  Het Leger des Heils werkt vanuit een 
christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, 
gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij 
centrale waarden. Dit alles kost natuurlijk 
heel veel geld! 
OPROEP:  
Ook volgend jaar (2019) willen we graag 
deze collecte mogelijk maken en om de  
taken wat lichter te maken zoeken we 
collectanten die ons willen helpen om 
een ‘wijk’ (te lopen route) wat kleiner te 
maken door het aantal collectanten uit te 
breiden. Wie van u zou ons willen 
steunen?! 
Bel of mail ondergenoemde om u aan te 
melden voor de collecteweek eind 2019 
of loop even langs bij genoemd adres. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lammert Dijkstra 
Schoterlandseweg 82 
8414 LZ Nieuwehorne 
tel. 06-51827653 /  b.g.g. 529409 
e-mail-adres: dijkstra.lammert@zonnet.nl 
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Út ‘e pinne 
 
[Onderstaand verhaal is geschreven naar aanleiding van de kerstconcerten van Sjongnocht. 
Ik heb het voorgelezen tijdens dit concert.] 
 
De geschiedenis herhaalt zich. 
We weten alles over de vlucht van Jozef en Maria. Dit verhaal gaat over de vlucht 
van Hussien, Amani en de kinderen Yusef en Yumna uit Sudan. 
 
Daar sta je dan…. In wanhoop. Wat nu. 
Ontsnapt uit het vreselijke leger.  
Samen beslissen om alles te verkopen om 
geld te hebben voor een smokkelaar. Die 
vraagt veel. Ze moeten hun mooie huis 
achterlaten en alles verkopen wat ze hebben. 
Alleen wat ze kunnen dragen kan mee. Wat 
neem je mee? Het doet pijn om alles te 
verliezen wat je hebt. De spullen waar je 
voor gespaard hebt moet je achter laten.  
Dat doet pijn, is heel verdrietig, maar ….. er 
is geen mogelijkheid om te blijven.  
Dan komt het moment dat je afscheid moet 
nemen van je familie. Je weet dat je ze nooit 
meer zult zien: je ouders, grootouders, 
broers, zussen en je dierbare vrienden. Met 
zorgen om je familie. “Wat doen de militairen 
als ze erachter komen dat ze weg zijn. Wat 
voor problemen gaat de familie krijgen. Gaan 
ze druk uitoefenen op hen, worden ze 
gevangen gezet. Vreselijk die onzekerheid. 
Gaat Amani het redden zo hoogzwanger van 
een tweeling en kunnen de kleintjes van 2 en 
4 jaar deze reis wel aan? Hussien is zeer 
bezorgd. Gelukkig ondernemen de militairen 
geen actie naar de familie.. 
Midden in de nacht met je kleine kinderen en 
een hoogzwangere vrouw met de smokkelaar 
mee naar het vliegveld. Een spannende 
tocht. Bang voor ontdekking en verdriet in je 
hart. De reis verloopt goed. Bij aankomst op 
het vliegveld moet Amani wijde kleding aan 
om te verhullen dat ze 8 maanden zwanger 
is. Dan mag je niet meer vliegen. Met een 
kloppend hart mogen ze instappen. De reis 
gaat via Griekenland naar Frankrijk. In 
Griekenland moeten ze 3 dagen wachten op 
de volgende vlucht. Ze worden opgevangen 
bij mensen thuis die hen eten geven en een 
plek om te slapen. 

Dan vliegen naar Frankrijk. Weer gaat het 
goed met instappen. Vanaf het vliegveld 
moeten ze met de trein verder. Die gaat pas 
de volgende dag. Hussien en  Amani moeten 
met de kinderen wachten op straat. Het is 
erg koud en het regent. Ze hebben geen 
water en geen eten. Er is een schoen 
verloren gegaan in alle hectiek. Amani kan 
slippers lenen van een andere vluchteling. 
Het is angstig en donker op straat, de 
kinderen huilen en hebben honger.  
Amani en Hussien proberen zo goed mogelijk 
de kinderen beschutting te geven. Die slapen 
af en toe maar zelf blijven ze  wakker. Ze 
voelen zich heel ellendig. Waar zijn ze aan 
begonnen? 
Gelukkig zijn er naast alle ongure types ook 
goede mensen. Ze krijgen een pizza en 
water. Wat smaakt dat heerlijk. Daar worden 
de kinderen ook wat rustiger van. 
De volgende dag met de trein verder. Amani 
weet niet meer hoe ze moet zitten in de trein 
met haar dikke buik. Ze kan bijna niet meer 
op haar dikke voeten staan. Ze hebben geen 
eten voor de kinderen en niets te drinken. Ze 
zouden doorreizen naar Zweden maar Amani 
kan niet meer. Ze besluiten in Nederland te 
blijven. In Rotterdam stappen ze uit. 
Uitgeput wachten ze op waar ze naar toe 
moeten. Ook hier is het koud en er is tot 
overmaat van ramp een jas in de trein blijven 
liggen. Die hadden ze nu echt wel nodig.  
De smokkelaar adviseert ze naar de politie te 
gaan en te zeggen dat ze vluchtelingen zijn. 
Hij neemt al hun rest bezittingen zoals ID 
papieren, sieraden en geld in bewaring. Dat 
is beter zegt hij. Die krijgen ze later terug. 
Vol spanning naar binnen. In Sudan is de 
politie berucht en ze zijn bang weg- of 
teruggestuurd te worden. De politie is 
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gelukkig erg vriendelijk en begripvol. Ze 
krijgen drinken en een broodje. 
De politie verwijst ze door naar Ter Apel. Met 
een briefje, met het adres, in de hand staan 
ze weer buiten. Op zoek naar de smokkelaar 
met hun spullen. Natuurlijk is die met al hun 
spullen verdwenen. Totaal ontredderd zitten 
ze op een bankje. Wat nu? Alles wat ze nog 
over hadden is verdwenen. Mensen stoppen 
om te vragen of ze hulp nodig hebben, wat 
een aardige mensen. Amani herinnert zich 
goed hoe groot de mensen waren die haar 
wilden helpen. 
Er komt een man die ze op de goede trein 
zet, zonder kaartje stappen ze in. Totaal 
verslagen, moe en hongerig komen ze 
gelukkig zonder controle aan in Emmen. Daar 
is de laatste bus al vertrokken. Ze moeten bij 
het station op de grond slapen. Het is koud 
en ze hebben honger en dorst. Amani is de 
uitputting nabij. Zorgen om de twee kleintjes 
en haar zwangerschap eisen hun tol. In hun 
zakken vinden ze nog wat kleingeld. Daar 
kopen ze een flesje water en chocolade van. 
Wat een weelde. 
Na een angstige nachtje gaan ze de volgende 
dag koud, hongerig en vies, gratis met de 
bus naar Ter Apel. Vanaf de halte is het nog 
een kilometer lopen. De chauffeur ziet aan 
Amani dat ze dat niet gaat redden met haar 
twee kleintjes en zet ze voor de poort af. 
Eindelijk op het eindpunt van hun reis 
aangekomen. 
          Dan start de asielprocedure. 
In Ter Apel worden ze goed opgevangen. Ze 
krijgen eten, drinken en schone kleding voor 
de kinderen. Omdat Amani er slecht aan toe 
is krijgen ze een kleine unit toegewezen 
alleen voor hun gezinnetje. Normaal moet je 
naar het kantoor komen voor gesprekken 
over je asielaanvraag. En Iedereen die 
aankomt moet ook langs de dokter. Nu 
komen ze bij Hussien en Amani langs. 
Er zijn veel aardige andere vluchtelingen die 
hen helpen met uitleg over de gang van 
zaken in het AZC. Waar ze kunnen eten en 
iets kunnen kopen of kunnen opbellen. Zo 
kunnen ze familie in Sudan op de hoogte 
houden. Er is een aardige Sudanees die ze 
helpt met vertalen. Hij geeft ze 20 euro. Als 

de koning te rijk kunnen ze nu zelf iets 
kopen. 
Als de asielaanvraag gedaan is worden ze na 
een aantal dagen overgeplaatst naar 
Drachten. Daar krijgen ze ook een eigen unit. 
Hier krijgen Amani en Hussien ook schone 
kleding. Er is drie keer eten per dag. Dat is 
wel heel ander eten dan ze gewend zijn maar 
ze hebben geen honger meer. 
Ze krijgen nu weekgeld van het COA wat ze 
een gevoel van onafhankelijkheid geeft. Voor 
controle mag Amani met de taxi naar het 
ziekenhuis. Normaal moet je met de bus. 
Dan is het tijd dat de bevalling begint. 
Hussien mag ook mee. Voor ons heel 
normaal maar voor Moslim mannen niet. 
Vrouwen bevallen alleen zonder mannen. Hij 
had geen idee hoe dat in zijn werk ging. En 
hij besluit daar dat hij dit zijn vrouw nooit 
meer aan wil doen. 
De tweeling wordt geboren in het ziekenhuis: 
Zein een jongen en Zeineb een meisje. 
Gelukkig hebben ze niets overgehouden van 
hun lange reis. Met Amani is ook alles goed. 
Natuurlijk nog steeds vermoeid van alles, 
maar dolgelukkig dat het met de tweeling 
goed is. Via allerlei instellingen krijgen ze 
babykleertjes en dergelijke. Ze verblijven 1 
jaar in het AZC. Yusef gaat naar school om 
Nederlands te leren.  
Een advocaat staat ze bij. Bij de rechter, die 
moet beslissen of ze statushouder kunnen 
worden, kunnen ze hun verhaal doen. 
Hussien kan niet terug, daar wacht 
gevangenis en de dood. Amani geeft aan dat 
ze niet terug kunnen omdat  de meisjes dan 
besneden zullen worden. Dat geeft de 
doorslag voor de rechter. 
Binnen 1 week na de rechtszaak krijgen ze 
de beslissing dat ze mogen blijven. Ze 
krijgen een huis in Gorredijk. Met een tuin 
waar de kinderen kunnen spelen en waar een 
grote druivenstruik staat. Die hadden ze in 
Sudan ook. Ze starten dolgelukkig hun 
nieuwe leven. 
In Gorredijk wonen veel Arabisch sprekende 
mensen. Amani en Hussien staan altijd voor 
ze klaar. Ze vertalen voor nieuwkomers en 
Amani geeft op vrijdag vrijwillig Arabische les 
aan alle kinderen uit de buurt samen met een 
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andere Arabische vrouw. Amani en Hussien 
hebben hun inburgering gehaald en lopen nu 
stage voor werk. 
De kinderen doen het heel goed op school. 
Ze hebben weinig overgehouden aan deze 
moeilijke periode.  

Ze wonen nu 5 jaar in Nederland en werden 
7 november 2018 allemaal Nederlander. 
 
Gemma Vreeburg 

 
 

 De welkokende Friesche keukenmeid 
 

alias Adri Hendriks 
 

In de schappen van de supermarkt kom je hem steeds meer tegen: de bataat of zoete 
aardappel. Ietsje anders dan de rest van de aardappelfamilie maar voor een stamppot even 
goed bruikbaar.  
 
Zoete aardappel stamppot ( 4 personen) 
 
wat men nodig heeft: 
 � 2 rode uien, in dunne ringen 
 � 4 eetlepels rode wijn azijn 
 � 1 kg. zoete aardappelen 
 � zout 
 � 3 eetlepels ( olijf) olie 
 � 4 Marokkaanse burgers ( Tivall) 
 � 125 ml. crème fraîche  
 � 1 zak gemengde frisée sla of ijsbergsla ( 200 gr.) 
 � peper 
 
hoe men het maakt: 
Meng in een kom de uiringen met de azijn en laat ca. 30 
minuten marineren. 
Schil de zoete aardappelen, snijd ze in stukken en kook in 15 
à 20 minuten gaar. 
Verhit ondertussen in een koekenpan olie of boter en bak 
hierin de burgers mooi bruin. 
Giet de aardappelen af en stamp ze fijn. Roer de crème 
fraîche erdoor en schep vervolgens de sla erdoor. Warm de 
stamppot goed door en breng op smaak met zout en peper. 
Verdeel de stamppot over de borden en leg de burgers erbij. 
Leg op elke burger enkele ringen gemarineerde rode ui. 
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Van de redactie 
 
Algemeen 
De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van dit 
blad. Dit betekent niet dat ingezonden stukken die 
worden geplaatst qua inhoud en juistheid onder  
verantwoordelijkheid van de redactie vallen. Evenmin 
houdt dit in dat de plaatsing betekent dat de redactie 
het met de inhoud van een ingezonden stuk eens is. De 
redactie is verder ook niet 
verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke en 
taalkundige 
correctheid van de 
ingezonden 
stukken, al 
zullen 
duidelijke 
taal- of 
spelfouten in 
de regel wel 
worden 
gecorrigeerd. De 
redactie kan 
besluiten om kopij 
niet te plaatsen of in te 
korten. De ingezonden stukken 
die worden geplaatst vallen niet onder 
verantwoordelijkheid van de redactie. Anonieme 
stukken worden niet geplaatst. Juridische 
verantwoordelijkheid berust bij de Stichting Dorpshuis 
"De Kiekenhof". 
 
Kopij aanleveren 
Kopij kan bij voorkeur digitaal worden aangeleverd op 
het e-mailadres hoarnekrite@oude-nieuwehorne.nl  
of anders op het redactie adres Bouwkamp 2 in 
Nieuwehorne. U kunt ons zowel tekstbestanden (géén 
pdf) als afbeeldingsbestanden toezenden. 
Let op: als u de kopij per e-mail verstuurt krijgt u 
eerst deze automatische ontvangstbevestiging: “Dit is 
een automatische ontvangstbevestiging. Voor het 
[XX]nummer 201X is de uiterste inleverdatum [XX]. U 
krijgt uiterlijk op de dag ná deze sluitingsdatum nog 
afzonderlijk bericht of uw kopij geplaatst wordt“. Mocht 
u de hier genoemde tweede bevestigingsmail echter 
niet ontvangen, dan kan ergens iets fout gegaan zijn. 
Het is dan goed om telefonisch (0513- 54 20 73) 
contact op te nemen. 
 
Dorpsagenda 
Digitaal naar: dorpsagenda@oude-nieuwehorne.nl 
 
Advertentiebeleid 
Losse (eenmalige) advertenties 
De dorpskrant is bedoeld voor nieuws over activiteiten 
in onze dorpen. Dit geldt ook voor de losse 
advertenties. Deze komen alleen voor plaatsing in 
aanmerking indien het bedrijf of organisatie zelf ook 
gevestigd is in Oude- of Nieuwehorne.  
 

Vaste advertenties 
Deze regel geldt niet voor de vaste adverteerders die 
op één van de 8 vaste advertentiepagina's en op de 
omslag staan vermeld. 
 
Tarieven 
Voor de plaatsing wordt een tarief berekend aan de 

hand van de grootte van de advertentie. Voor de 
vaste advertenties bedraagt dit € 55,-- 

voor een visitekaartje-formaat. 
Voor eenmalige losse 

advertenties wordt dit 
berekend aan de hand van 
de ruimte en naar 
evenredigheid tegen een 
tarief van € 55,-- voor A4 
formaat. Waarbij wordt 
aangetekend dat de losse 
advertenties maximaal A5 

formaat (liggend) mogen 
zijn. 

 
Affiches en aankondigingen 

Affiches en aankondigingen mogen 
maximaal A5 formaat (liggend) hebben. Bij 

afwijkende formaten behoudt de redactie zich het recht 
voor om deze hierop aan te passen. 
 
Foto’s 
Als u uw foto’s digitaal aanlevert dan graag als los 
bestand niet geplakt in Word. Graag met een omvang 
van minimaal 250 KB in JPG of TIFF formaat en het 
liefst als onbewerkte foto's! 
Voor de voorkant graag in min. 1 Mb en dan in 
portretformaat (staand). 
 
Nieuwtjes 
Misschien hebt u een aparte hobby of weet u dat van 
iemand anders. Of er gebeurt iets in onze dorpen 
waarvan u denkt dat dit wel een leuk item kan zijn voor 
onze dorpskrant. Als u iets weet waarvan u denkt dat 
het leuk zou zijn voor de Hoarnekrite, informeer dan de 
redactie!  

Kopijsluiting en verschijningsdata: 
 

 
 
 
 

  

Kopijsluiting op 
zondag: 

Verspreiding vanaf 
donderdag: 

10 FEBRUARI 21 FEBRUARI 

10 MAART 21 MAART 

7 APRIL 18 APRIL 

5 MEI 16 MEI 

9 JUNI 20 JUNI 
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PEDICURE
  Lia Kuperus
    gediplomeerd pedicure

REUMATISCHE VOET
DIABETISCHE VOET

MANICURE
HARSEN

Schoterlandseweg 29  8414 LM Nieuwehorne
Tel. (0513) 54 10 29

REUMATISCHE VOET
DIABETISCHE VOET

MANICURE

REUMATISCHE VOET
DIABETISCHE VOET

MANICURE
HARSEN

DRACHT 25, HEERENVEEN
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Weekagenda Kiekenhof 

 
 
    Maandag 
ochtend  Biljarten (competitie) 
    Fysiotherapie Noordwolde 
middag  Biljarten (competitie) 
    Logopedie 
avond  Let’s try 

Doarpsargyf (2e woensdag en  
4e maandag v.d. maand) 

    Tjonger Skotsploech (1x per twee weken) 
 
 
    Dinsdag 
ochtend  Bloedprikken (08.30-09.00) 
    Uitleenbibliotheek (9.00-10.00) 
middag  Fysiotherapie Noordwolde 
    Grote soos (1x per maand) 
    Seniorensoos (2-wekelijks) 
    Beleggingsclub NOBC (1x per maand) 
    Vrouwenver. “Op eigen wjukken” 
    (1x per maand) 

 
 
 

Woensdag 
morgen  Inloopspreekuur meitinkers (10-12 uur) 
middag  Biljarten (vrij) 
    Klaverjassen (1e en 3e woensdag v.d. maand) 
avond  Biljarten (competitie) 
    Nihona’s 
    Toneel “De Maerteblom” 
 
 
    Donderdag 
ochtend  Koersbal 
middag  Biljarten (competitie) 
    Kaartclub “Skutters” 

  Fysiotherapie (13.00-18.30) 
  
 
avond  Biljarten (competitie) 
    Jan de Roas Sjongers 
 
 

 
Voor meer informatie over de agenda kunt u 

contact opnemen met de beheerder  
(Anneke Klijnstra): 
(0513) 54 14 61  

of breng eens een bezoek aan één of meerdere 
activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
 

Protestantse gemeente  
De Regenboog  

Oude- en Nieuwehorne e.o. 
 

 
 
 
 
 
 

 
27 jan.     OH   9.30 u. ds. P. Hulshof  
   avondmaal 
 3 febr.    NH   9.30 u. ds. J.v.d. Veen uit  
   Drachstercompagnie 
10 febr.   OH 10.00 u. ds. P. Hulshof  
   TOP 2000 DIENST 
17 febr. OH   9.30 u. ds. Y. Riemersma uit  
   Heerenveen 
24 febr.   OH   9.30 u. ds. D. Hasper 
 3 maart  NH   9.30 u.  ds. D. Hasper  
   m.m.v. Sjongnocht 
 
 
OH = kerk Oudehorne 
NH = Nieuwehorne 
 
Bezoek ook de site: 
www.pgderegenboog.nl  
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Hoarnekrite 16-06/6

Oude Singel 2
8413 NT
Oudehorne

Wij verzorgen ook graag uw:
Catering + buffetten

Recepties + verjaardagen
‘s Avonds voor besloten feesten

Dracht 27 - Heerenveen
E: info@lekkerzzz.nl - T (0513) 64 00 78

SCHILDERWERKEN - KUNSTOF VLOEREN -
BETONRENOVATIE - TIMMERWERK

2e Compagnonsweg 44  *  8413 RX  Oudehorne
Telefoon/Fax:  (0513) 54 23 71 *  Mobiel:  (06)50 43 73 57
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Dorpsagenda 
24 januari 16.00 Dorpstreffen Het Trefpunt 
26 januari 20.00 The Flying Stars Kiekenhof 
8 februari 20.00 Sponsoravond UDIROS Sportcomplex 
23 februari 20.00 Toanieljûn De Maerteblom (Ja dokter, nee doketer) Kiekenhof 
2 maart 20.00 Toanieljûn De Maerteblom Kiekenhof 
6 maart 20.00 Filmavond Doarpsargyf Kiekenhof 
9 maart 20.00 It wie op in simmerjûn (Entree € 19,-) Kiekenhof 
15 maart  18.30 Kinderbingo Kiekenhof 
23 maart 20.00 Bingo Kiekenhof 
31 maart 14.00 Uitvoering accordeonorkest De Nihona’s Kiekenhof 
14 april 15.00 Matineeconcert Jan de Roas Sjongers Kiekenhof 

 

Activiteiten in onze dorpen via e-mail melden:  dorpsagenda@oude-nieuwehorne.nl  

 
D	A	T	U	M	 T	I	J	D	 																												A	C	T	I	V	I	T	E	I	T	

Vrijdag													25	jan	 19:30	 UDIROS:													Klaver-	en	Schutjasavond	
Zaterdag										26	jan	 20:00	 KORFBAL:										UDIROS	1	-	TOP	(V)	1	
Zaterdag										02	febr	 08:00	 VOETBAL:										Jeugdzaalvoetbaltoernooi	(regio	H’veen)	
	 14:30	 VOETBAL:										Heerenveen	VR	(Bel)	-	ADO	Den	Haag	VR	(Bel)	
Vrijdag													08	febr	 19:30	 VOLLEYBAL:						Competitiewedstrijden	UDIROS	
Zaterdag										09	febr	 08:00	 VOETBAL:										Jeugdzaalvoetbaltoernooi	(regio	H’veen):	FINALES	
	 20:00	 KORFBAL:										UDIROS	1	-	Emmeloord	1	
Zondag												10	febr	 14:00	 VOETBAL:										UDIROS	1	-	VWC	1	
Maandag								11	febr	 19:00	 VOETBAL:										KNVB	JO14/15	Noord	-	SC	Cambuur	JO14	
Vrijdag												22	febr	 19:30	 UDIROS:													Klaver-	en	Schutjasavond	
Zondag												24	febr	 14:00	 VOETBAL:										UDIROS	1	-	Wacker	1	
Vrijdag													22	mrt	 19:30	 UDIROS:													Klaver-	en	Schutjasavond	
 
Kijk voor het volledige programma (maar ook voor wijzigingen in bovengenoemde agenda) op 
www.udiros.frl,  en dan ‘Klik	hier	voor	de	volledige	agenda’		aanklikken. 
 
 

Belangrijke telefoonnummers 

ALGEMEEN ALARMNUMMER                  112  
Politie                           0900 88 44 

Brandweer                         (0513) 61 93 00 

Dokterswacht                       0900 1127112 
Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen:   

 * Algemeen telefoonnummer                   (0513) 685 685 

 * Afsprakenbureau                       (0513) 685 600 

Info openbaar vervoer en tarieven  (€ 0,70 p/m)           0900 92 92 

NS: Treintaxi reservering ((€ 0,35 p/m))              0900 873 46 82 

Taxibedrijf H. Moll, Wetterkant 2, Gorredijk             (0513) 46 13 55 
Verlichting (storingen): Via e-mail verlichting@heerenveen.nl, of :      (0513) 617 647  
Buiten kantooruren bij dringende zaken:                06 55 85 84 15  

Taxi-, Zieken- en WMO-vervoer, VOF Taxi Koopmans te Jubbega      (0516) 46 15 58 
  



	
Dorpskrant Hoarnekrite    24 

  Tot uw dienst 
 
Aardema Thuiszorg Wijkteams 
Schoterlandseweg 104, 8414 LZ  Nieuwehorne 
tel.: (0513) 54 21 78 
 
Begraafplaats Oude- en Nieuwehorne 
Beheerder:   Geartsje Nolles   (0513) 54 19 35 
Administratie:  Klaas Nolles    (0513) 54 19 35 
 
Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes 
Schoterlandseweg 81, 8414 LP Nieuwehorne 
Telefoon (0513) 54 30 88 
 
Biljartvereniging "De Kiekenhof" (BVK) 
Secretariaat: Fokke Sikkema,    (0513) 54 22 29 
e-mail: bvkiekenhof@oude-nieuwehorne.nl  
 
Cbs Meester S. Wijbrandischool 
Schoterlandseweg 19, 8413 NM Oudehorne 
Tel.: (0513) 54 23 00. E-mail: cbswijbrandi@tjongerwerven.nl 
Directeur: Freerk Elzinga 
 
Caleidoscoop Welzijnsorganisatie  
Geertje Wijnja (jongerenwerker)  
Postbus 604, 8440AP Heerenveen   06 54 94 25 84  
e-mail: g.wijnja@caleidoscoop.net 
 
De Friese Wouden wijkteams 
Molenweg 29 in Nieuwehorne Kiekenhof). 24 uur per dag 
telefonisch bereikbaar via 088 512 55 50. 
 
Doarpsargyf Ald- en Nijhoarne 
Secretariaat: Henk Nijzing     (0513) 54 20 73  
e-mail: doarpsargyf@oude-nieuwehorne.nl 
 
Doarpshelp Ald- en Nijhoarne 
Coördinatoren: Romkje Zwanenburg, Jelly Boelens en Ate 
Westra. E-mail: doarpshelp.oudeennieuwehorne@gmail.com  
 
Dorpsagenda Oude-/Nieuwehorne 
Opgave activiteiten via e-mail naar: 
dorpsagenda@oude-nieuwehorne.nl  
 
Dorpshuis "De Kiekenhof"  
Molenweg 29         (0513) 54 14 61  
 
EHBO – Afdeling Oude- en Nieuwehorne  
Voorzitter: mevr. T. v.d. Tuin    (0513) 54 29 12 
Secretariaat: mevr. H. de Boer   (0516) 46 14 18 
 
Fysiotherapie Noordwolde  
Dinsdag- en vrijdagmiddag in de Kiekenhof (0513) 54 28 70, 
of  (0561) 43 13 15, 
 
Fysiotherapie De Loefbiter 
Hieke van der Veen      (06) 28 86 26 81 
 
Gas en stroom Nationaal storingsnummer  
0800-9009 (gratis) 24 uur per dag bereikbaar 
 
Gemeente Heerenveen  
Openingstijden afd. Publiek:    08.30 - 13.00 
(burgerzaken, belastingen en vergunningen)  
Met afspraak:         14:00 - 16:00 
Donderdag ook van:      18:00 - 20:00 
(alleen burgerzaken en belastingen)  
Afspraak maken:        14 0513 
 
Meitinkers  : 14 0513 
Ineke Jonker  : (06) 27 00 68 54 
Elly van Haastert : (06) 14 39 95 63 
 
Groene Kruis 
Groene Kruiswinkel, Thialfweg 17,  

(bij Dantuma Med. Speciaalzaken)  (0513) 65 02 67  
Huisartsenpraktijk (apotheekhoudend) Nieuwehorne. Tel 
(0513) 54 12 24 
Schoterlandseweg 76, Nieuwehorne 
 
Humanitas Thuisadministratie 
Ondersteuning (kosteloos) door vrijwilligers voor uw 
administratie in huis       06 42 42 37 95 
 
Omrin   
Voor melden van grofvuil, bestellen huisvuilcontainers, informatie 
en klachten:       0900 210 02 15  
Milieustraat: De Ynfeart 10 te Heerenveen.  
Open: Maandag t/m Vrijdag    09:00 tot 16:30  
  Zaterdag        10:00 tot 16:00  
Afvalinzameling:  
voorlichting          (0513) 617 743  
klachten           (0513) 617 693  
Diftar Infolijn         0800 023 36 63 
 
Obs Sevenaerschool, 
Schoterlandseweg 103, 8414 LR Nieuwehorne 
Tel.: (0513) 54 13 08. E-mail: 
directie.sevenaerschool@debasis.frl 
Directeur: Thys Wadman (aanwezig van ma t/m dog) 
 
Peuterzaal "De lytse bearkes"  
Inlichtingen: T. Sloothaak      06 10 52 93 68 
Site: www.oude-nieuwehorne.nl  
Brengen en halen van de peuters: 
08:30 tot 08:45 en 11:15 tot 11:30 uur 
Jongste groep op maandag- en woensdagochtend  
Oudste groep op dinsdag- en donderdagochtend  
 
Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne 
Secretariaat: Iska Kuperus. e-mail: info@oude-
nieuwehorne.nl. Site: www.oude-nieuwehorne.nl 
 
Politie Heerenveen 
Wijkagent:          0900 88 44 
 
Postagentschap 
Openingstijden gelijk aan COOP winkeltijden.  
 
SV UDIROS 
Master Van Dijkpaad 4, 8414 NB Nieuwehorne  
Tel. (0513) 54 17 30. E-mail: info@udiros.nl 
Contactpersonen:  
Gymnastiek & beweging: Tineke van Stralen (0513) 54 22 60 
Korfbal:   Zwanet Heida     (06) 38 64 69 03 
Voetbal:   Hans Claus      (06) 50 61 46 81 
Volleybal:  Anneke Tel      (06) 22 97 44 14 
 
Tennis Vereniging De Horne  
Info: Diet Duisterhout      (0513) 54 22 67 
Banen: Master van Dijkpaad 2, 8414 NB Nieuwehorne. 
Website: www.tvdehorne.nl 
 
Uitleendepot Hulpmiddelen 
bij Aardema Thuiszorg, Schoterlandseweg 104, 
8414 LZ Nieuwehorne 
Geopend: maandag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uur 
Vrijdag: 08.30 - 14.00 uur. Tel.: (0513) 54 21 78 
 
Vrijwilligers Servicepunt     (0513) 64 58 81 
of e-mail: servicepunt@caleidoscoop.net 
 
Wijkbeheer gemeente Heerenveen 
Storingen/klachten buiten kantooruren: 06 55 85 84 15 
Buitengebied Zuidoost.  
Contactpersoon: Siep Hofstra   (0513) 617 787 
Wijkmanager:  Annie Stelma     (0513) 617 490  
           of 06 21 89 48 13 

 


