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Om ‘e moanne 
 

Heerenveen wordt 
Vrouwenveen 
 
Als u dit leest zijn de verkiezingen voor de 
provinciale staten en het waterschap net achter 
de rug. 
In 2019 besteedt de gemeente Heerenveen 
extra aandacht aan vrouwenkiesrecht. De 
invoering ervan was een belangrijke stap naar 
een gelijke positie van vrouwen en mannen. En 
het hoofdstuk is nog niet afgesloten. Mannen 
verdienen vaak nog meer dan vrouwen voor 
hetzelfde werk. Ook zijn er meer mannen met 
een politieke of bestuurlijke topfunctie dan 
vrouwen. Wat doet dit met de beslissingen die 
er worden genomen? In Europa, Den Haag… en 
in Heerenveen? Om stil te blijven staan bij dit 
onderwerp wordt Heerenveen symbolisch 
omgedoopt tot Vrouwenveen in 2019. 
Vrijdag 8 maart, internationale vrouwendag, 
was de aftrap van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 
Heerenveen. Gedurende het jaar worden 
verschillende activiteiten rondom 
vrouwenkiesrecht georganiseerd.  
 
Dinsdag 16 april houdt Plaatselijk Belang haar 
jaarlijkse ledenvergadering; ontwikkelingen 
over onze dorpen worden tijdens deze avond 
besproken.   
In deze Hoarnekrite komt ook Tjalling de Vries 
aan het woord. Als voorzitter van de 
ijsbaanvereniging Ien, twa, trije legt hij uit dat 
de ijsbaan tijdens de korte vorstperiode echt 
niet open kon. 
Verder een fors artikel over UDIROS. Binnen 
deze vereniging doen zich enkele belangrijke 
veranderingen voor, zoals: 
- Zondagvoetbal wordt ingaande nieuwe 

seizoen zaterdagvoetbal; 
- Willem Schokker wordt dan de nieuwe 

trainer; 
- Damesvoetbal maakt comeback. 
 
Veel leesplezier. 
 
A.W. 
 
 

Kopij voor het volgende nummer  

moet uiterlijk 

ZONDAG 17 APRIL 

op het redactieadres binnen zijn.
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Plaatselijk Belang 
Oude- en Nieuwehorne 

Algemene ledenvergadering 
Dinsdag 16 april 2019     Aanvang 20.00 uur 

 

Dorpshuis “De Kiekenhof” te  Nieuwehorne 
 

Uitnodiging voor leden, aspirant leden en genodigden 
 

Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen Algemene ledenvergadering  18 april 2018 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie  - verkiezing commissielid 
7. Agenda 2019 – 2020 
8. Bestuursverkiezing 

Aftredend, niet herkiesbaar : Welmoed de Jong, Jeroen van Vliet 
Voorstel nieuwe bestuursleden: Baukje de Jong, Piet Blokstra 

9. Rondvraag 
 

Pauze 
 
10.  Presentatie gemeente Heerenveen:  

Afval scheiden moeilijk? Echt niet! Krijg antwoord op al uw vragen over 
het nieuwe inzamelsysteem. 

11. Sluiting 
 
N.B. - Namen van tegenkandidaten kunnen, mits ondertekend door tenminste vijf leden, tot 
uiterlijk 1 week vóór de vergadering worden ingediend bij het bestuur.  
 
Ingekomen stukken, welke men ter vergadering aan de orde wil zien gesteld, dienen uiterlijk  3 
dagen vóór de vergadering in het bezit te zijn van de voorzitter, dhr. Bonne Schokker, u kunt 
hiervoor een mail sturen naar info@oude-nieuwehorne.nl  
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Verenigingsnieuws 

 

Kennismakingsdag ‘Let’s play tennis 
 
Op vrijdag 22 maart organiseert TV De Horne een kennismakingsdag voor 
IEDEREEN die wil kennismaken met de tennissport: jong en oud!  
 
Tijd: 15.30 - 16.15   Ouder-Kind Snuffelles 6 t/m 9 jaar. 
Tijd: 19:30 - 20.30   Clinic voor volwassenen en jeugd vanaf 10 
jaar.  
Na afloop vrij tennissen! 
Plaats: TV De Horne, Master van Dijkpaad 2, Nieuwehorne. 
Nodig: Sportkleding en schoenen met vlakke zool. 
Voor een racket en ballen zorgen wij. 
 
Deelname = GRATIS. Aanmelden bij tvdehorne@hotmail.com 
 
 

Kuiercommissie  
 
Wist u dat: 
- De kuiercommissie bestaat uit Nienke Daleboudt, Ria Bakker, Brugt Bron, Kees 

Kuiper, Klaas Brouwer, Ate Westra en Zwanet Heida. 
- Genoemde personen eind december de Sint Thomaskuiertocht hebben 

georganiseerd. 
- Zwanet Heida alleen meehelpt met de Sint Thomas Kuiertocht en daarom niet op 

de foto staat. 
- De commissie druk bezig is met de voorbereidingen van de Avond4daagse. 
- Deze meerdaagse wandeltocht gehouden zal worden in week 21 van 21 tot en met 

24 mei (20 mei inhaalavond) 
- De basisscholen hun medewerking hebben toegezegd. 
- Er een keuze gemaakt kan 

worden uit 2 afstanden, nl. 5 
en 10 kilometer. 

- De routes al bekend zijn. 
- De inschrijving en start zal 

zijn bij de Sporthal. 
 
Bij de foto: 
voorste rij: Ria Bakker en 
Nienke Daleboudt. 
achterste rij: Klaas Brouwer, 
Brugt Bron, Kees Kuiper en Ate 
Westra. 
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Aanvragen Stichting Recreatie Oude- en Nieuwehorne 
 
Het bestuur van de stichting maakt bekend, dat er aanvragen om bijdragen uit het 
rentefonds kunnen worden ingediend. 
In de -gemotiveerde- aanvraag dient tenminste het bestedingsdoel en een kostenbegroting te worden 
opgenomen. De aanvraag dient te zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Verzoeken om 
jaarlijkse bijdragen worden niet gehonoreerd. De aanvraag uiterlijk 31 maart 2019 indienen bij: 
Secretariaat Stichting Recreatie, p/a Schoterlandseweg 133, 8413 NH Oudehorne. 
Berichtgeving over de aanvragen vindt schriftelijk plaats. 
 

Geslaagd klaverjastoernooi 
 
Zaterdagmorgen 16 maart was het drukke boel in De Kiekenhof. Hier werd een 
klaverjasmarathon gehouden waaraan 60 personen deelnamen.  
Op verzoek van het Kiekenhof bestuur had Jelle Jongsma samen met Arjen Dolstra en diens assistente 
de organisatie op zich genomen. Het begon om half 10, maar voor negenen meldden zich de eerste 59 
deelnemers al. Dat was een onhandig aantal, maar opgeroepen buren brachten uitkomst.  
In zijn openingswoord legde Jelle – op verzoek van een ‘betufte’ veteraan - eerst nog eens de 
spelregels uit, omdat deze lokaal nog wel eens verschillen. Nadruk werd er ook op gevestigd dat 
gespeeld werd onder het motto “Het is maar 
een spelletje’”. Aan 15 tafels werd vervolgens 
de strijd gestreden. De indeling gebeurde 
door loting en tot de lunchpauze werden er 3 
bomen gespeeld. Bij de lunch werd snert met 
roggebrood geserveerd, met daarnaast een 
broodje en melk of ‘sûpe’. Na de pauze nog 
drie bomen keer. Arjen Dolstra en assistente 
hielden alle standen goed bij, waarna om half 
vijf de prijsuitreiking met vleesprijzen kon 
plaatsvinden. 1e werd mw. Jongschaap, 2e 
mw. Siegersma en 3 dhr. De Wit. Maar elke 
deelnemer had prijs: voor iedereen was er 
ook een droge worst..  
Er wordt nog aan gedacht om dit succesvolle 
evenement in oktober te herhalen. 
 

Vogelwacht ontvangt cheque van Coop Brouwer  
 
In de laatste maanden van vorig jaar kon bij Coop Brouwer statiegeld gedoneerd worden 
aan de Vogel- en Natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne e.o.. 
Deze actie was zeer geslaagd en op 28 februari 
jl. kon aan het bestuur van de Vogelwacht een 
cheque van maar liefst € 559,60 worden 
uitgereikt.  Voorzitter Kees Kuiper toonde zich 
zeer ingenomen met het bedrag, waarmee een 
geluidsinstallatie zal worden aangeschaft, die 
huiszwaluwen zal lokken naar de zwaluwtil van 
Nieuwehorne. Deze zwaluwtil is in 2018 door de 
Vogelwacht geplaatst in de plaatselijke 
hertenkamp. 
 
Het bestuur.  
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IJsbaanvoorzitter Tjalling de Vries: ‘it soe heve’ 
 
Heel even leek het erop dat er in de (bijna) voorbije winter geschaatst kon worden 
op de smûke baan van IJsvereniging Ien, Twa, Trije in Nieuwehorne. ‘Ja, it soe 
heve,’ zegt voorzitter Tjalling de Vries.  
 
Om er direct aan toe te voegen: ‘Mar it koe 
dus krekt net.’ Het korte wintertje in 
januari leverde prachtig mooi zwart ijs op. 
Met nog een, of twee nachten vorst had de 
baan geopend kunnen worden. ’Mar doe 
kaam de snie en doe wie it net mear 
fertroud om op de baan te kommen,’ aldus 
De Vries. 
 
Het leverde de vereniging wel heel wat 
telefonische reacties van leden op. Mensen 
wilden weten of er al op de baan gereden 
kon worden. Toen het antwoord ‘Nee’ was 
werd af en toe nogal met onbegrip 
gereageerd. De Vries daarover: ‘Der wiene 
minsken dy’t fregen: koenen jim de baan 
dan net skjinmeitsje? Dat koe dus net. 
Troch de snie begûn it iis te broeien. Wy 
koenen der amper noch op rinne. Us 
faaimasjines koenen der al hielendal net 
op. Dy wienen der seker troch sakke.’ 
 
De voorzitter herinnert zich nog goed hoe 
elders in de provincie op verschillende 
ijsbanen veegmachines door het ijs zakten. 
Zoals in De Knipe. ‘Spitich fansels. Wy 
wienen der heulendal klear foar. Wy hienen 
de masjines fantefoaren noch goed 
neisjoen.  

 
Mar as it net kin, dan kin it net. Sa 
ienfâldich leit it. Wy ha as bestjoer in stik 
ferantwurdlikheid. En dan moatte jo soms  
 
ditsoarte fan beslissings nimme. Wy hienen 
de baan graach iepen stelle wold. Dat smyt 
dan faaks ek wer in soad nije leden op.’  
 
Ien,Twa,Trije telt ruim 400 leden, die 
jaarlijks het luttele bedrag van € 5,-- 
betalen.  
 
De Vries 
hoopt nu 
maar weer 
op de 
volgende 
winter. ‘Ik 
hoopje dat 
de 
ljochtmêsten 
dan werris 
in kear 
brâne kinne. 
De lêste fiif jier ha se mar twa jûnen brând. 
Dat wie foarich jier, doe’t wy ein febrewaris 
in winterke hiene. Dit jier lei ein febrewaris 
de temperatuer tweintich graden heger.’ 
 
 
 

 

Afval & biobak (rectificatie) 
 
Het gebeurt niet vaak dat we een rectificatie moeten rectificeren, maar dit doen we nu toch. 
In de vorige Hoarnekrite stond een reactie van een lezeres over het scheiden van afval, 
waarbij gezegd werd dat koffie(pads) en theezakjes – anders dan vermeld in onze column 
van januari – niet in de biobak mogen.  
Een andere lezer maakte ons er op attent dat dit niet (meer?) klopt. In de laatste 
scheidingswijzer van Omrin voor de gemeente Heerenveen staat evenwel vermeld dat 
koffie(pads) en theezakjes WEL in de biobak thuis horen. Zie: 
https://www.omrin.nl/uploads/bestanden/documenten-scheidingswijzers-2019/heerenveen-kalender-
scheidingswijzer-2019.pdf. 
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Toanielútfiering ‘De Maerteblom’ 
 
De spilers fan de toanielferiening “De Maerteblom” ha op 23 febrewaris en 2 maart 
harren jierlijkse útfiering hân yn it doarpshûs “De Kiekenhof”. Twa jounen in 
útferkochte seal. Mei sa'n 360 minsken hienen se twa jûnen in útferkochte seal. 
 
Se spilen dit jier it stik “Ja dokter, nee 
dokter”. It spile him ôf op de 
kreamôfdieling “De Earrebarre”.  Dat it oer 
poppen gong wie wol dúdlik. By de foardoar 
fan it doarpshûs stie in grutte opblaasde 
earrebarre en yn'e hal hongen allegear 
flagjes ”Het is een jongetje” yn blau en 
“`het is een meisje” yn it rôze. De sfear 
siet er dan ek direkt goed yn. Ynset fan it 
stik wie dat de direktrise, frou Zeelenberg, 
de âlde dokter Popkema, fuort jeie woe. 
Dêrfoar betocht se fan alles en besocht se 
Floor, de sekretaresse, yn mei te krijen. 
Suster Clivia hearde dit en besocht 
tegearre mei Sjaffie it tij te kearen. Sjaffie 
rûn stage op de ôfdieling, hie in donker  
úterlik (it like wol in Swarte Piet) en in 
swier bûtenlansk aksint. Mar hy hie ien 
probleem, hy koe net tsjin bloed. Dat joech 
ek wer de mâlste tafrielen. Doe kaam 
dokter Popkema op it toanielen en wat die 
bliken, hy hie de piamabroek noch oan.  
 
‘Verstrooide professor’ 
Yn it hiele stik  bliuwt hy in grutte 
ôfwêziche professor. Dan wit er net wêr’t 
hy is of wêr ‘t hy hinne moat, is hy fan alles 
kwyt ensfh. It wie in grutte gaos by him. 
En dan hiene je noch de oansteande âlden. 
In boer mei syn frou, die hiene inoar moete 
fia “Boer zoekt vrouw”. In kreaze jonge 
frou mei in hiel âld mantsje, opa Koos. 
Hylarisk wie dat dit mantsje in rollator mei 
in motorke hie, dêrmei racede hy oer it 
toaniel. In swerver, dy sabearre ek 
swanger wurde, de earste man ea die’t yn 
ferwachting wie. En dan diene der nog twa 
skilders mei, dy’t yn de rin fan it stik samar 
ynienen dokter en assistente waarden. 
Genôch bestândielen om der in echte klucht 
fan te meitsjen. En dat wie it. 
 
 

‘Sitte en stinne‘  
Yn trije bedriuwen kaam it iene mâle feit 
nei it oare. Sa wol dokter Popkema wat 
opskriuwe, hat er in termometer yn'e hân, 
jo snappe wol wêr’t as de pinne bleaun is. 
Wurdt der swierwêzenichgymnastiek jûn, 
moatte de mannen ek meidwaan oan de S. 
en S oefening, “sitte en stinne”. Wol de 
boer Auke graag in opfolger foar syn 
pleats, mar krije se earst in famke, en dan 
samar ynienen ek nog in jonkje, in twilling. 
Fan skrikt falt Auke sawat flau. Ek de 
swerver kriget in poppe. Mar de grutste 
ferrassing is wol de poppe fan Jellie en opa 
Koos. It is in hiel donker berntsje mei swart 
krollend hier en hij liket in protte op Sjaffie. 
Ek jouwe Karin en Erna oan dat se alhiel 
gjin dokter en assistint binne, mar dat se 
opdracht krigen ha om de keamers te 
fervjen. Sa kaam der in ein oan dizze 
prachtige útfiering fan de Maerteblom. 
Fansels wer ûnder rezjy fan Doeke van 
Seijen. Dennis de Kroon betanke alle 
spilers en meiwurkers foar harren grutte 
ynset en ek it publyk dat mei mannemacht 
kaam wie. Mei it sjongen fan it Frysk 
folkslied kaam der in ein oan it offisjele 
part fan'e joun en koenen de minsken 
ûnder mei live musyk yn'e bar nog efkes 
neigenietsje. 
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Treflike útfiering ‘It wie op in simmerjûn’ 
 
Sneon te jûn 9 maart siet de grutte saal fan ús doarpshûs De Kiekenhof groatfol. 
Mear as 200 minsken wiene ôfkommen op it stik “It wie op in simmerjûn” spile 
troch Jan Arendz en Joke Tjalsma. Beide spilers hâlden likernôch de taskôgers 
oardel ûre yn ‘e besnijing. 
In treflike útfiering. 
 
Troch Ate Westra 
 
It stik giet oer fjouwer minsken spile troch twa betûfte akteurs. Se spylje sawol in jong as in 
âld stel yn in nijsgjirrige dûbelrol. Theo en Anneke binne it jonge stel. Sij ha elkoar op lettere 
leeftyd fûn. 
Theo helpt sa goed as er kin bij it finen fan in noflik plak yn in  fersoargingstehûs foar Anneke 
har heit en mem. Dit binne Daniël en Wimmy. Daniël is noch goed bij syn ferstân, mar 
Wimmy is dementearjend. Beide binne op in leeftyd dat se allang net mear op in paad kinne 
mei Daniël syn grutte hobby: it draaioargel. 
 
Daniël en Wimmy wolle perfoast net 
ôfhinklik wêze fan oaren en ha dan ek 
oare plannen. Se wolle tegearre tagelyk 
út it libben stappe en sparje derfoar de 
slieppillen fan Wimmy op. Se wolle dat 
dwaan nei in lêste dûns op de wize fan 
“It wie op in moaie simmerjûn”. 
Anneke wol dit keare, mar dat slagget 
net. De ferhâlding mei Theo rekket ek 
noch út. Lang om let stapt Wimmy út it 
libben, mar Theo giet har net efternei. 
De foarstelling lit fjouwer minsken sjen 
dy’t wol harren eigen plannen meitsje 
foar de rest fan har libben, mar it libben 
giet somtiden syn eigen gong. 
 
Jan Arendz en Joke Tjalsma hawwe al 
yn in protte stikken spile, foaral foar 
Tryater. 
It stik “It wie op in simmerjûn” wie 
beide spilers op it liif skreaun. Al moat 
sein wurde dat Joke Tjalsma yn ‘e  rol 
fan Anneke en Wimmy justjes better 
út ferve kaam. 
Mar al mei al wie in treflike útfiering. 
In tige slagge jûn. 
 

© Foto’s:  
produksjebedriuw Pier21 (bovenste foto) 
René den Engelsman Fotografie fia JMTeaterwurk (onderste foto) 
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UDIROS: afdeling voetbal richt vizier op zaterdag! 
 
Het afgelopen jaar is er door het 
voetbalbestuur, in samenwerking met 
de leden en vrijwilligers van de 
afdeling voetbal, onderzocht welk 
scenario het meeste perspectief biedt 
voor de toekomst van de vereniging.  
De resultaten van dit onderzoek hebben 
het bestuur, met overtuigende steun van 
de leden en vrijwilligers, doen besluiten om 
over te stappen naar zaterdagvoetbal. 
UDIROS volgt hierin de maatschappelijke 
tendens dat steeds meer traditionele 
zondagclubs overstappen naar de 
zaterdagtak. De club verwacht hiermee de 
continuïteit te waarborgen en de binding 
tussen de jeugd en andere leden te 
versterken. 
Met pijn in het hart wordt afscheid 
genomen van het zondagvoetbal. Waar de 
herinneringen blijven wordt er met 
vertrouwen en frisse energie uitgekeken 
naar de toekomst. Hierin zal alles in het 
werk worden gesteld om UDIROS als 
zaterdagvereniging op de kaart te zetten. 
 

 
 
NIEUWE HOOFDTRAINER 
Willem Schokker keert terug bij 
UDIROS ! 
Na een periode als hoofdtrainer bij 
Harkema Opeinde keert Willem Schokker 
komend seizoen terug als hoofdtrainer bij 
UDIROS. Eerder wist Willem de club al van 
de vijfde naar de derde klas te loodsen. 
Waar de club nu nog onbekend is met het 
zaterdag voetbal, weet Willem na een 
mooie periode bij Harkema Opeinde er alles 
van. Dit is samen met de binding met de 
club en selectie een belangrijke factor 

geweest om Willem weer terug te halen 
naar UDIROS. Het bestuur kijkt uit naar de 
nieuwe samenwerking en hoopt op deze 
wijze weer een frisse stap te maken voor 
beide partijen! 
 

 
Damesvoetbal maakt verrassende 
comeback bij UDIROS. 

Dat de beste ideeën ontstaan in de kroeg is 
natuurlijk niet helemaal waar. Dat er met 
een slokje op bepaalde zaken eerder ter 
sprake komen is daarentegen zeker waar. 
Of er vervolgens iets mee gedaan wordt is 
altijd maar weer de vraag. Zo kwam er een 
aantal vrouwelijke begin-twintigers op het 
idee om te kijken of er animo is om weer te 
starten met damesvoetbal bij UDIROS. Na 
een goed eerste gesprek met het 
voetbalbestuur, die uiteraard het idee met 
enthousiasme ontvangen, besluiten de 
initiatiefneemsters om zoveel mogelijk 
dames uit de omgeving met en zonder 
voetbal verleden te vragen. Binnen de 
kortste keren kon er een groepsapp 
aangemaakt worden met maar liefst 22 
geïnteresseerde vrouwen. 
Na een eerste kennismaking is men 
overeengekomen dat er twee teams 
worden ingeschreven voor de 7 tegen 7 
competitie met de vrijdagavond als 
speeldag. Eén van de twee ploegen gaat 
uitkomen in de 30+ competitie. Op de 
dinsdagavond is er ruimte om te trainen 
onder leiding van oud-trainer Wieger 
Minkes. Een uitspraak als; “Sommige 
vrouwen kunnen na 25 jaar nog steeds niet 
voetballen” heeft hopelijk meer te maken 
met het talent van die desbetreffende 
vrouwen dan met het trainingsniveau van 
Wieger. 
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Intussen zijn de eerste trainingen geweest 
en staat de eerste oefenwedstrijd op 15 
maart gepland om de dames klaar te 
stomen voor de competitie. Waar de dames 
nog maar net zijn begonnen en we 
misschien nog niet te veel mogen 
verwachten van het niveau, brengen de 
vrouwen op het veld en in de kantine veel 
enthousiasme met zich mee! Bij interesse 
ben je altijd welkom om eens mee te 
trainen en hopelijk mogen we 15 maart het 
nodige publiek ontvangen bij onze eerste 
oefenwedstrijd tegen Mildam.  

 
 
Trainerscursus Jeugdvoetbal 
 
Dit seizoen krijgen de trainers bij UDIROS 
een trainerscursus aangeboden door Emiel 
Kramer. Onder leiding van  de oud-trainer 
van UDIROS 1 (tegenwoordig sc 
Heerenveen O12) wil UDIROS iets terug 
doen voor de tijd die de trainers in de 
jeugd stoppen, maar daarnaast ook de 
kwaliteit te verbeteren van de trainingen. 
In 7 bijeenkomsten gedurende het seizoen 
worden de trainingen teruggekoppeld en 
krijgen ze handige tips om de trainingen 
beter te laten verlopen. Niet onbelangrijk: 
De trainers liggen op koers voor een mooi 
papiertje!  
 

 
 
Op de foto waren UDIROS O11 en O13 
aanwezig om de voorbeeldtraining uit te 
voeren. 
 

Aanmelden 
Altijd al eens willen proberen te voetballen? 
Of ben jij als voetballer net in Nieuwehorne 
of omgeving komen wonen. Kom gerust 
eens langs of neem even contact op met: 
Senioren: Bob Heida  (06) 53 83 31 78 
Jeugd:    Martin Heida (06) 12 06 06 09 
Dames:    Lisa van der Wier (06) 31 25 56 22 
 

 
Derde editie GroenLeven Cup op 15 
juni 2019.  
 
Ook dit jaar organiseren een aantal 
voetballeden van UDIROS de GroenLeven 
cup weer. Nieuw dit jaar is de damespoule, 
net als de afgelopen twee edities kan de 
winnaar een oefenwedstrijd tegen sc 
Heerenveen winnen! Na afloop van dit 
toernooi zal er weer een feestavond 
plaatsvinden waar Solid Ash het podium zal 
betreden. Iedereen is van harte welkom! 
 

 
 
 
Programma eerste elftal 
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Filmavond Doarpsargyf 
 
Wat een belangstelling voor de jaarlijkse filmavond van het doarpsargyf “Oude- en 
Nieuwehorne”. 
Vol optimisme waren 85 stoelen klaargezet 
voor de bezoekers. Maar voor acht uur 
moest er nog een aantal stoelen bijgezet 
worden. 100 mensen uit Oude- en 
Nieuwehorne, Bontebok maar ook uit de 
wijde omgeving kwamen naar het 
dorpshuis om oude beelden van Bontebok 
en de omnivereniging UDIROS te bekijken.  
Voorzitter Evert de Jong heette iedereen 
van harte welkom en gaf aan zeer 
verheugd te zijn met deze grote opkomst. 
Deze avond worden UDIROS en Bontebok 
in het zonnetje gezet. UDIROS, omdat deze 
omnivereniging zeventig jaar bestaat en 
Bontebok omdat dit dorp veertig jaar 
geleden een zelfstandig dorp werd. Tot dat 
moment was het een buurtschap en werd 
het “Nieuwehorne aan de vaart” genoemd.  
 

‘Foarút mei de bok’  
Ter gelegenheid van die zelfstandigheid 
heeft Henk Schreur deze dorpsfilm 
gemaakt met als titel “Foarút mei de bok”. 
Eerst waren beelden te zien van 300 jaar 
geleden, toen was het nog een woeste 
vlakte. Deze vlakte werd vergraven tot 
bouwland en ook werd de 
Compagnonsvaart aangelegd. De bewoners 
bouwden kleine boerderijtjes en 
probeerden zo in hun onderhoud te 
voorzien. Naast de boerderijen werden 
kleine arbeiderswoninkjes gebouwd, een 
enkele staat er nog, de meeste arbeiders 

woningen zijn intussen vervangen door 
grotere woningen. Ook voeren dagelijks 
veel schepen door de vaart, die er nu nog 
net zo bij ligt als vroeger. De 
sluiswachterswoning ( die in 
oorspronkelijke staat hersteld is) herinnert 
nog aan deze tijd.  Waren er voor de oorlog 
nog 7 winkels, nu is er al jaren geen 
middenstand meer. Ook werd aandacht 
besteed aan de oude boterfabriek, die na 
sluiting nog een aantal jaren dienst heeft 
gedaan als confijtfabriek.   
 

 
UDIROS 
Uit twee dorpsfilms van 1953 en 1965 heeft 
Gerrit Boek fragmenten van UDIROS 
gehaald en deze samengevoegd tot één 
film met een rustig muziekje op de 
achtergrond. Initiatiefnemer en oprichter 
van UDIROS was Meester van Dijk, die ook 
in deze film te zien was. Het sportveld van 
UDIROS was toen nog op de plek waar nu 
de woningen aan de Kalverkamp staan. Op 
het moment dat er niet gesport werd, 
graasden daar de koeien en u begrijpt, 
voor een training of wedstrijd moesten 
eerst de koeienvlaaien geruimd worden. Er 
waren mooie oude beelden van atletiek (op 
initiatief van Alle Jan Boerstra) voet- 
korfbal en gymnastiek. De atleten hebben 
zelfs landelijke successen geboekt. 
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Topturnster 
Eén van de topturnsters van UDIROS was 
Gonnie de Glee, naast zelf actief sporter 
was ze ook gymleidster. Ze was deze 
avond ook aanwezig. Bijzonder om te zien 
dat de gymtoestellen gewoon op het gras 
stonden. Een heel verschil met nu, er wordt 
nu alleen nog maar in de sporthal geturnd.  
En wat dacht u van het hoogspringen, 2 
palen, een touwtje ertussen en springen 
maar.  
Na de pauze werd het tweede deel van de 
film van Bontebok vertoond. 
Mooie beelden van markante 
dorpsbewoners, zoals Tsjalke Molenaar 
(accordeonspeler) en Siep, Durk en Aukje 
Jonkers, Anne Koen (die in het water 
springt om een fuik met paling er uit te 
halen), de familie Klijnstra die vertelt over 
de duivensport. Maar ook een bijdrage van 
Jappie van der Laan (destijds voorzitter 
Dorpsbelang) en Appie Heida (destijds 

hoofd lagere school) over hoe zij de 
toekomst van Bontebok zagen. Ze gaven 
aan dat al veel bereikt was, maar dat de 
eigen identiteit van het dorp belangrijk 
blijft. Daarnaast mooie beelden van een 
schaatswedstrijd voor schooljeugd, een 
wedstrijd prikstoksleden en mooie plaatjes 
van de natuur.  
Evert de Jong gaf in zijn slotwoord aan dat 
oud materiaal van harte welkom is, omdat 
daarmee nog meer bekend wordt van de 
geschiedenis van de dorpen en hij wijst de 
aanwezigen op de mogelijkheid donateur te 
worden van het Doarpsargyf. Daarnaast 
geeft hij aan dat op dit moment gewerkt 
wordt aan een eigen website van het argyf. 
Zodra deze in de lucht gaat, wordt dit 
gemeld in de Hoarnekrite. Met een 
dankwoord aan alle betrokkenen en het 
publiek komt een eind aan deze 
interessante en gezellige avond. 

 
 

Proeftrainingen volleybal voor kinderen 
 

 
Op maandag 1, 8 en 15 april van 14.30-15.30 uur is er voor kinderen van 6-12 jaar 
mogelijkheid om deel te nemen aan proeftrainingen volleybal (gratis) . 
Voor de jongere kinderen is er circulatievolleybal, ook wel Cool Moves Volley (CMV) genoemd. 
Een leuke manier van volleybal voor kinderen. En tevens een spannende en beweeglijke 
voorloper van het echte volleybal. Naast de trainingen kan er  ook competitie gespeeld 
worden. De teams bestaan dan uit 4 kinderen die op een aangepast veld spelen.. 
 
Cool Moves Volley is speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 6 jaar tot en met 12 jaar. 
Door middel van verschillende niveaus leer je stapsgewijs volleyballen. 
 
Cool Moves Volley bestaat uit zes niveaus die speciaal ontworpen zijn voor elke 
leeftijdscategorie en zo aansluiten bij de motorische ontwikkeling van de kinderen. Cool 
Moves Volley is een sport met veel ‘coole moves’ zoals: opslag, pass, set-up, smash, blok en 
duik. 
Kinderen van 6 jaar beginnen in niveau 1 met gooien en vangen en in elk volgend niveau 
leren ze een nieuwe “move”. 
Waar: UDIROS sportcomplex. 
Opgave via volleybal@udiros.nl. 
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[Advertentie] 
 

Inloopochtend  
Aardema Huys. 

 
Lijkt het u leuk en gezellig om eens in de 2 weken gezellig een kop koffie te komen drinken bij het 
Aardema Huys? 
Dan bent u van harte welkom op woensdag 27 februari 2019 om 10 uur bij het Aardema Huys, 
dan hebben wij de koffie voor u klaar. Voor vragen mag u ons altijd bellen telefoonnummer: (0513) 
54 21 78. 
Op de volgende ochtenden bent u van harte 
welkom voor de inloopochtend in het Aardema 
Huys. 
13 Maart 2019 om 10.00 uur. 
27 Maart 2019 om 10.00 uur. 
10 April 2019 om 10.00 uur. 
24 April 2019 om 10.00 uur. 
 
Adres: 
Schoterlandseweg 104 
8414 LZ Nieuwehorne 
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Bootcamp en Survival zijn de ultieme sporten voor in de buitenlucht! 

Begjinne mei….. BOOTCAMP 
Is binnen in een sportschool zitten niks voor jou? Maar wil je buiten fit, sterk en soepel in 
beweging zijn? Dan is Bootcamp echt iets voor jou! 
De Bootcamp groepstrainingen bestaan o.a. uit: hardlopen, intervaltraining en 
fitnessoefeningen. De ideale work-out om je sterk en energiek te laten voelen in de frisse 
buitenlucht! 
Begjinne mei…..  

SURVIVAL 
Lijkt het je leuk om mee te doen aan een survivalrun en wil je goed voorbereid aan de start 
verschijnen, geef je dan op voor Begjinne mei SURVIVAL en leer bij ons in 6 weken tijd de 
basistechnieken beheersen. 
Locatie: Sportcomplex Master van Dijkpaad 4 in Nieuwehorne 
Begjinne mei bootcamp: Dinsdag: 2, 9, 16, 23, 30 april en 7 mei. 
Begjinne met survival: Vrijdag: 5, 12, 19, 26 april en 3 en 10 mei. 
Tijd: 19.30 uur. Leeftijd: 16+ 
De kosten bedragen € 20,00 
Laat je begeleiden, trainen en inspireren door trainers en atleten met de juiste ervaring!! 
Geef je op via de mail: bestuur.outdoor@udiros.nl 
 
 
 
 

 
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. 
  

Doarpshûsnijs(gjirrich) 
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Nestkasten aan woningen 
 
Waarom hangt Accolade soms nestkasten op aan 
woningen in Nieuwehorne? 
Het is u misschien al opgevallen. Aan sommige woningen 
hangen wij nestkasten op. Waarom is dat? De redactie 
van Hoarnekrite vroeg ons hier meer over te vertellen. 
 
Wet natuurbescherming 
Als woningcorporatie hebben wij te maken met de Wet natuurbescherming. Als wij onderhoud 
en verbetering aan woningen uitvoeren dan hebben 
wij met deze wet te maken. Door het 
onderhoudswerk kunnen nesten verdwijnen of 
verstoord worden. Dat is natuurlijk niet wat we 
willen. Daarom plaatsen wij voor vleermuizen, 
gierzwaluwen of huismussen andere onderkomens. 
 
Eerst onderzoek 
Bureau Altenburg & Wymenga uit Veenwouden voert 
eerst ecologische onderzoeken uit. Meestal doen ze 
dit met zijn tweeën. Ze kijken dan welke dieren in de 
omgeving verblijven. Ze doen ook ’s avonds en ’s 
nachts onderzoek omdat dan juist de vleermuizen actief zijn. Tijdens het onderzoek in de 
nacht schijnen de onderzoekers mogelijk met een zaklamp op gevels. Ze proberen zo min 
mogelijk overlast te veroorzaken. Zo schijnen ze niet met het licht naar binnen. De ecologen 
zijn duidelijk te herkennen aan een geel of oranje hesje met daarop de tekst ‘ecologische 
inspectie’ en de firmanaam. 
 
Hoe gaat het verder? 
Afhankelijk of deze diersoorten worden aangetroffen bepalen de ecologen wat de beste plek is 
voor de nestkasten. Ook bepalen zij of het slim is om tijdelijke (opbouw) of permanente 
nestkasten in de gevel te plaatsen. De tijdelijke nestkasten blijven in elk geval drie jaar 
zitten. Aannemer Kranendonk plaatst de nestkasten in opdracht van Accolade. Zij kunnen 
zich altijd legitimeren. Bewoners van woningen waar we nestkasten plaatsen, krijgen van ons 
altijd bericht. 
 
Wennen aan het nieuwe onderkomen 
De nestkasten plaatsen wij minimaal een jaar voordat 
het onderhoudswerk of verduurzamingswerk begint. 
Hiermee hebben de dieren een volledig broedseizoen 
om te wennen aan hun nieuwe onderkomen. Soms 
maken we de woning ‘natuurvrij’. Dit hangt af van het 
moment wanneer het werk aan de woning gaat 
beginnen. Het houdt in dat de dieren uit hun oude 
onderkomens, zoals spouwmuren of daken kunnen 
komen. En hier niet terug kunnen keren.  

Doarpsnijs 
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Eerste kievitsei Hennie van der Heide 
 
Onze dorpsgenoot Hennie van der Heide uit Oudehorne heeft op 11 maart het eerste 
kievitsei van de gemeente Heerenveen gevonden.  
Hij raapte het eerste eitje om exact 20 minuten voor 9. Hennie belde direct de Bond en deze 
kon hem melden dat hij de eerste binnen de gemeente Heerenveen was. Twee 
vertegenwoordigers van de vogelwacht Heerenveen kwamen daarna checken of alles in goede 
orde was. Dit bleek het geval. 
Hij vond het ei op een weiland in de buurt van Heerenveen, niet ver van museum Belvédére.  
Hennie is een rasechte eierzoeker getuige zijn lange lijst van het vinden van het eerste 
ljipaai. 
Zo vond hij vier keer eerder het eerste ei van de gemeente Heerenveen (2007,2008, 2012, 
2016) en nu 2019. Ook vond hij 2014 het eerste ei van Opsterlân en in 2016 en 2018 van 
Ooststellingwerf. Om half vijf ’s middags overhandigde Hennie het eerste ei aan 
burgemeester Van der Zwan, die hem een oorkonde en € 25,-- overhandigde behorende als 
vindersloon. 
We willen Hennie van harte feliciteren met bovengenoemde prestatie. 
 
 

Nieuwe wijkagent voor Oude- en Nieuwehorne 
 
Oude- en Nieuwehorne heeft een nieuwe wijkagent . 
Yvonne de Jong houdt toezicht op dit gebied en werkt 
eraan om deze wijk veilig en leefbaar te houden. 
 

Yvonne de Jong 
heeft veel zin om 
in dit gebied haar  
werkzaamheden 
als wijkagent uit 
te voeren. 
Yvonne vertelt: 
"Sinds 2008 ben 
ik werkzaam bij 
de politie. Sinds 

2012 ben ik werkzaam in Heerenveen. Ik 
heb altijd als politie op straat gewerkt. Nu 
mag ik de rol van wijkagent vervullen in 
onder andere Oude- en Nieuwehorne. De 
dorpen welke ook onder mijn gebied vallen 
zijn Jubbega, Bontebok en Hoornsterzwaag. 
Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk 
wil graag aanspreekbaar zijn voor de 
mensen, want  zij weten als geen ander  
wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn 
de ogen en oren van de politie.” 
 

“Buurtbewoners kunnen met structurele 
problemen en wijkgerelateerde vragen bij 
mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden 
uit vanaf het team Zuidoost-Fryslân, locatie 
Heerenveen. Ik ben te bereiken via het 
telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). 
Als ik niet aanwezig ben, kunnen 
buurtbewoners een bericht voor mij 
achterlaten. 
Bel voor spoedgevallen met 112. 
Spoedgevallen zijn alle heterdaad situaties 
waarbij de komst van de politie direct nodig 
is. U ziet bijvoorbeeld dat er vernielingen 
gepleegd worden, dat er ingebroken wordt 
in een woning, er een vechtpartij gaande 
is, dan mag u altijd 112 bellen. Voor niet 
heterdaad situaties kan u melding doen via 
het telefoonnummer 0900-8844. Mocht u 
kennis hebben van criminele activiteiten in 
uw buurt maar wenst u dit anoniem te 
melden dan kan dit via het telefoonnummer 
0800-7000 Meer informatie over Meld 
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Misdaad Anoniem kunt u vinden op 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 
 
 
 
Taken wijkagent 
De wijkagent is verantwoordelijk voor de 
totale politiezorg binnen zijn/haar wijk. 
Hij/zij richt zich op de aanpak van sociale 
problemen, maar ook op zaken als 
overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In 
samenwerking met collega’s van de 
surveillancedienst, recherche, milieu en 
jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan 
het verbeteren en vergroten van de 
veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent 
onderhoudt contact met externe partners, 

zoals de gemeente en maatschappelijke 
organisaties. Met deze organisaties worden 
problemen besproken en wordt overlegd 
hoe deze adequaat aangepakt kunnen 
worden, en door wie. Ook dan is informatie 
uit de buurt van essentieel belang. De 
buurt weet namelijk  als geen ander wat 
het normale beeld in de buurt is en 
wanneer dit beeld verstoord is. Heeft u 
vragen, tips of opmerkingen over de 
veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan 
gerust contact op met uw wijkagent. 
 
Kijk op www.politie.nl 
Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn 
buurt, vindt u alle informatie over uw wijk 
en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn. 

 

Koartsjes/Koart nijs 
 
 

Kopijsluiting: belangrijke mededeling van de redactie 
 
Kopij voor deze krant kan worden ingeleverd tot 
en met de datum die altijd vermeld staat onder 
het voorwoord op de eerste pagina.  
Geregeld kwam het voor dat ook na die datum 
nog kopij binnenkwam. Dit werd dan voor zover 
mogelijk dan toch meegenomen in de 
betreffende editie. Dit gaf vaak toch wel 
praktische problemen.  
Mede ook met het oog op een mogelijk nieuwe 
wijze van drukken zal de kopijsluitingsdatum 
voortaan STRIKT worden gehanteerd. Noteert u 
daarom deze op uw kalender om problemen in 
de toekomst te voorkomen! 
 
 

Bedankt 
 
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes en 
blijken van medeleven. 
Dit heeft ons heel goed gedaan. Het gaat nu gelukkig heel goed. 
Iedereen heel hartelijk bedankt. 
 
Namens Jacob Mulder en familie 
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Dorcas kledingactie 
 
Op zaterdag 13 april tussen 10.00 en 12.00 uur is er weer een Dorcas kledingactie 
in het Trefpunt aan de Pastorielaan te Nieuwehorne. 
De ingezamelde kleding zal voor een gedeelte worden gesorteerd en via de projecten van 
Dorcas in Oost-Europa en Afrika onder de allerarmsten worden verspreid. 
Een ander deel van de kleding wordt ongesorteerd verkocht, waarbij de opbrengst wordt 
besteed aan de transportenkosten van de rest van de goederen. Kleding die wordt ingeleverd 
dient heel en schoon te zijn. 
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in twintig landen in Oost-Europa en Afrika 
180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de 
wereld, ongeacht, ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn 
tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas  betrokken. 
Meer informatie: www.dorcas.nl. 
 
 
 

Dorpstreffen 11 april 
 
Het eerstvolgende dorpstreffen is op donderdag 11 april 2019. Komt u ook weer 
gezellig mee-eten? 
Iedereen vanaf zestig jaar is van harte welkom. Opgeven kunt u zich bij Annie Bakker (0513)  
54 22 38 of bij Ineke van de Water (0513) 54 27 87. Het Trefpunt zal vanaf vier uur geopend 
zijn voor een bakje koffie of thee, waarna we om ongeveer half zes met de warme maaltijd 
zullen beginnen. Er wordt een bijdrage van 6,50 euro per persoon gevraagd. Als u wilt 
worden opgehaald is dat mogelijk, dat kunt u bij uw opgave vermelden. Wilt u ons in verband 
met de planning voor 9 april  laten weten of U komt? Graag tot dan. 
 
 
 

Uitnodiging Pasen 
 
Op woensdagochtend 17 april willen we met elkaar stilstaan bij de boodschap van Pasen  
Da. Jeannette v/d Veen –Bosgra komt bij ons spreken over het thema “Het Lam Gods”. 
Locatie: Het Trefpunt te Nieuwehorne. 
Om 9.15 staat de koffie klaar, zodat we om half tien kunnen beginnen . 
We hopen met elkaar op een gezegend samenzijn. 
Iedereen is van harte welkom.  
 
Interkerkelijke vrouwengroep  
Oude– en Nieuwehorne. 
 
Info bij: Hermien Plantinga (0516) 45 16 90 
             Romkje Zwanenburg (0513) 54 22 17 
             Henny Methorst (0513)  43 67 68 
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 De welkokende Friesche keukenmeid 
 

alias Adri Hendriks 
 
 

 
Ook de goeie ouwe pannenkoek gaat met zijn tijd 
mee. Hij schijnt  tegenwoordig  zelfs als pizza 
vermomd te worden uitgeserveerd. Hier gaan we nog 
een stap verder: een hartige taart gelaagd met 
pannenkoeken.  
 

Pannenkoek-spinazie taart 
 
Wat men nodig heeft: 
 ⁃ ½ pak meergranen pannenkoekmix 
 ⁃ 2 eieren 
 ⁃ ¼ liter melk 
 ⁃ 1 zakje béchamelsaus voor ½ liter 
 ⁃ 150 gram geraspte kaas 
 ⁃ 450 gram verse spinazie 
 ⁃ 1 ui, gesnipperd 
 ⁃ 1 bakje champignons, in plakjes 
 ⁃ 2 eieren  
 ⁃ zout/peper 
 ⁃ 500 gram rijpe vlees tomaten, in plakken 

 
Hoe men het maakt: 
Maak het beslag volgens de 
gebruiksaanwijzing op de 
verpakking met eieren en 
melk en bak hiervan ± 8 
pannenkoeken. 
De bechamelsaus volgens de aanwijzingen op de 
verpakking bereiden met melk en de kaas erdoor 
roeren.  
Kook de spinazie 5 minuten en druk in een zeef al 
het vocht eruit. 
Fruit de ui en de champignons 5 minuten, giet 
daarna het vocht eraf. 
Klop de eieren los met zout en peper en meng dit 
met de champignons door de spinazie. Vet een 
springvorm in ter grootte van de pannenkoeken en 
vul in lagen met pannenkoek, spinazie, 
tomaatplakken en kaassaus. Eindigen met een 
pannenkoek met daarop kaassaus. 
Bak de taart 25 minuten op 175° C. In punten 
snijden en warm serveren. 
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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: 

7 APRIL 18 APRIL 

5 MEI 16 MEI 

9 JUNI 20 JUNI 

JULI & AUGUSTUS GEEN HK 

25 AUGUSTUS 5 SEPTEMBER 

29 SEPTEMBER 10 OKTOBER 

3 NOVEMBER 14 NOVEMBER 

1 DECEMBER 12 DECEMBER 
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Weekagenda Kiekenhof 

 
 
    Maandag 
ochtend  Biljarten (competitie)  

Fysiotherapie Noordwolde (8-12) 
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 (v.a. 13.00) 
    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 
    Fysiotherapie Noordwolde (8-12) 
middag  Biljarten (competitie) 
    Kaartclub “Skutters” 

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

 
    Vrijdag 
middag  Biljarten 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

24 maart  OH  9.30 u.  ds P. Hulshof 
31 maart  OH  9.30 u.  dhr. Brouwer  
     uit Rouveen 
  7 april     NH  9.30 u. ds. D. Hasper 
14 april    OH  9.30 u.  Palmpasen   
     ds. P. Hulshof 
18 april     NH 19.30 u. Witte Donderdag 
     ds. D. Hasper 
19 april    NH 19.30 u. Goede Vrijdag 
     ds. D. Hasper 
20 april     NH 20.30 u. Stille Zaterdag  
     ds. D. Hasper 
21 april     OH  9.30 u. Pasen   
     ds. D. Hasper  
  m.m.v. De Vrije Fries 
 
 
OH = kerk Oudehorne 
NH = Nieuwehorne 
 
Bezoek ook de site: 
www.pgderegenboog.nl  
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Dorpsagenda 
 

Datum: Tijd: Wat?      Waar? 
22 maart 15.30 Kennismakingsdag tennis (tot 20.30) TV De Horne 
23 maart 20.00 Bingo (SVV) Kiekenhof 
29 maart 20.00 Algemene ledenvergadering Vogelwacht Kiekenhof 
31 maart 14.00 Uitvoering accordeonorkest De Nihona’s Kiekenhof 
7 APRIL  DEADLINE Hoarnekrite  
11 april 16.00 Dorpstreffen Trefpunt 
13 april 10-12.00 Kledingactie Dorcas Trefpunt 
13 april 9.00-14.00 Oud ijzer actie UDIROS Sportcomplex –  

parkeerterein 
14 april 15.00 Matineeconcert Jan de Roas Sjongers (Entree 3,50) Kiekenhof 
16 april  20.00 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Kiekenhof 
27 april v.a. 11.00 (Koningsdag) Vrijmarkt bij het Aardema Huys Aardema Huys 
21-24 mei  Avondvierdaagse Omgeving O/N 
 7 juni  Nachtswalkerstocht Omgeving O/N’ 
    

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             22 mrt 19:30 UDIROS:             Klaver- en Schutjasavond 
Zaterdag          23 mrt 09:00 GYM:                  Turnwedstrijden KNGU (gehele dag) 
 14:30 VOETBAL:          SC H’veen VR (Bel) - AJAX VR (Bel) 
Zondag             24 mrt 09:00 GYM:                  Turnwedstrijden KNGU (gehele dag) 
 14:00 VOETBAL:          UDIROS 1 - Aengwirden 1 
Vrijdag             29 mrt 19:30 VOLLEYBAL:      Competitiewedstrijden UDIROS 
Zaterdag          06 apr 09:00 GYM:                  Turnwedstrijden KNGU (gehele dag) 
Zondag             07 apr 09:00 GYM:                  Turnwedstrijden KNGU (gehele dag) 
Vrijdag             12 apr 19:30 VOLLEYBAL:      Competitiewedstrijden UDIROS 
Zondag             14 apr 14:00 VOETBAL:          UDIROS 1 - Oranje Zwart 1 
 
Kijk voor het volledige programma van het Sportcomplex (maar ook voor wijzigingen in bovenstaande 
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 
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  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: Jan Hendrik Pesman (aanw. di t/m vr) 
 
Caleidoscoop Welzijnsorganisatie  
Geertje Wijnja (jongerenwerker)  
Postbus 604, 8440 AP Heerenveen   (06) 54 94 25 84  
e-mail: g.wijnja@caleidoscoop.net 
 
De Friese Wouden wijkteams 
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  
 (0513) 54 28 70, of  (0561) 43 13 15 
 
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 do) 
 
Peuterzaal en Peuteropvang "De Lytse Bearkes" 
(Kinderwoud kinderopvang) 
Inlichtingen:          (0513) 610 825 
Site: www.kinderwoud.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 
Beheerder Hertenkamp: Hilbrand Postma   (0513) 41 81 38 
 
Politie Heerenveen 
Wijkagent: Yvonne de Jong       0900 88 44 
 
Postagentschap 
Openingstijden gelijk aan de 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:  Rixt Wind (op di en vr) (0513) 617 619 of 
            (06) 27 02 70 22 
  
              maart 2019 
 

 


