
 
 Dorpskrant Hoarnekrite                                 1 

Colofon 
 
April 2019, 31e jaargang, nr 10 
Verschijnt 10 maal per jaar; oplage: 860 
 
Uitgeefster:  
Stichting Dorpshuis "De Kiekenhof" 
 
Redactie: 
Appie Hoekstra   Ynskje Hoekstra 
Frans Hogerheijde  Henk Nijzing 
Hielke Peereboom  Ate Westra 
Vacature 
 
Drukkers: 
Jan de Bruin    Gerrit Jongbloed  
Harm Kalsbeek   Jappie Kuiper  
Frank Verweijen   Jan Rieks Vlag 
 
Overige medewerkers: 
Jouke Andringa   Els van den Berg 
Anneke van der Bijl Ellie Blaauw 
Gerrit Boek     Geartsje Boek 
Guus Broeren   Hassie Davidse 
Wim Davidse   Margje Dekker 
Antje Dijk     Jantine de Roos 
Jans de Glee   Henk de Graaf 
Jappie de Groot  Adri Hendriks 
Froukje Hoekstra  Henny Hoekstra 
Froukje van Houten Mary Hulsebos 
Geke de Jong   Janke Oord 
Minke Peereboom  Jan Posthumus  
Hendrik ter Schuur Trijnie Sloothaak 
Sietse Soet    Atsje Vissinga 
Gemma Vreeburg  Loes van der Wal 
Jetske Wijngaarden Annie van der Woude  
Richtsje Zwanenburg 
 
Redactieadres:   
Bouwkamp 2, Nieuwehorne 
(0513) 54 20 73 
 
Kopij:  hoarnekrite@oude-nieuwehorne.nl 
 
Advertenties:  
Frans Hogerheijde, De Kastlein 1, Nieuwehorne 
(0513) 54 22 53  of 06 13 04 30 78   of  
via e-mail hoarnekrite@oude-nieuwehorne.nl 
 
Bezorging: 
Tiny Nijzing (0513) 54 20 73 
 
Abonnement:  
€ 6,--   seizoen 2018/2019 
 
Postabonnement:  
€ 25,--  seizoen 2018/2019 
Verhuizingen en opzeggingen graag doorgeven 
via e-mail. 
 
Bankrekening: 
NL53 RABO 0351 4034 26 
 
Omslag: 
Bouwactiviteit op De Fjilden.  
(Foto: Henk Nijzing). 
Privacyreglement: 
http://www.oude-nieuwehorne.nl/wp-
content/uploads/privacystatement-Hoarnekrite.pdf 

Om ‘e moanne 
 
Stabiliteit en (af)wisseling 
 
 
Inmiddels zitten we officieel weer in het 
voorjaar. De gezegden ‘Maart roert zijn 
staart’ en ‘April doet wat hij wil’ vallen nog 
alleszins mee in de praktijk. Het is wel iets 
wisselvallig, maar een noordelijk 
hogedrukgebied geeft de nodige stabiliteit 
in het weerbeeld. Zij het met een enkele 
sneeuwvlok en nachtvorsten. 
 
Ook in deze uitgave van de dorpskrant 
weer een grote verscheidenheid aan 
onderwerpen. Met daarnaast de 
constatering dat deze steunen op een 
stabiele basis. De plaatselijke verenigingen 
zetten hun werk onverkort voort, met 
daaraan verbonden hun vaste activiteiten 
en op vaste tijden zoals de ALV van 
Plaatselijk Belang en de jaarlijkse 
Dodenherdenking.  
Maar ook al lijken zaken op eerste blik 
stabiel, toch vallen er ontwikkelingen te 
melden. De gemeente betrekt momenteel 
burgers bij het ontwikkelen van een 
omgevingsvisie. Dit vloeit voort uit de 
nieuwe Omgevingswet die in 2021 in 
werking treedt. 
Wat de omgeving betreft kan onder meer 
worden vastgesteld dat de bouwactiviteiten 
op het plan De Fjilden gestaag vorderen. 
Aan het Sevenaerpad zijn al verschillende 
woningen gereedgekomen of in aanbouw, 
terwijl ook op het voormalige sportveld 
diverse woningen in aanbouw zijn. Een foto 
daarvan ziet u op de voorpagina. 
Wij wensen u weer het nodige leesplezier 
en een fijn begin van het voorjaar. 
 
HN 
 
 

Kopij voor het volgende nummer  

moet uiterlijk 

ZONDAG 5 MEI 

op het redactieadres binnen zijn.
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Nieuws van Plaatselijk Belang april 2019 

 
4 mei herdenking
Op 4 mei wordt ook dit jaar weer de 
Dodenherdenking georganiseerd vanuit de 
kerk in Nieuwehorne. Om 19.00 uur start 
de herdenking, vanaf 19.45 uur gaat de 
stille tocht naar de begraafplaats in 
Nieuwehorne, waarna we om 20.00 uur 

twee minuten stil zijn bij de graven van 
zeven jonge militairen. Het belooft weer 
een bijzondere bijeenkomst te worden. 
Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. 

 
Omgevingswet 
Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de 
Omgevingswet. Met ingang van 2021 moet de nieuwe omgevingswet in werking treden. 
Plaatselijk Belang is de laatste maanden ook bezig geweest omtrent de Omgevingswet. 
Hieronder een korte uitleg over dit onderwerp. 
 
Uitgangspunten Omgevingswet 
Met de nieuwe Omgevingswet wil het 
kabinet: 

- de verschillende plannen voor 
ruimtelijke ordening, milieu en 
natuur beter op elkaar afstemmen; 

- duurzame projecten (zoals 
windmolenparken) stimuleren; 

- gemeenten, provincies en 
waterschappen meer ruimte geven. 
Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid 
afstemmen op hun eigen 
behoeften en doelstellingen. 

Verder biedt de wet meer ruimte voor 
particuliere ideeën. Dit komt doordat er 
meer algemene regels gelden, in plaats van 
gedetailleerde vergunningen. Het doel staat 
voorop en niet het middel om er te komen. 
De houding bij het beoordelen van plannen 
is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo 
ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven 
en organisaties om met ideeën te komen. 

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de 
provincie en gemeente een omgevingsvisie 
te maken. In de omgevingsvisie moeten zij 
rekening houden met de verschillende 
belangen in een gebied. Nu beslissen de 
overheden vaak alleen over een 
deelproject. Ze kijken vaak niet naar de 
andere plannen voor het gebied. 
De gemeente Heerenveen wil hierbij de 
bewoners betrekken en organiseert daarom 
meerdere bijeenkomsten. 
Tot nu toe zijn er 2 bijeenkomsten geweest 
m.b.t. omgevingsvisie. De 1e was 22 
november 2018 in Bontebok voor 
vertegenwoordigers van wijken en dorpen 
in de gemeente Heerenveen en de 2e 
bijeenkomst voor inwoners van Bontebok, 
Jubbega, Oude-Nieuwehorne en 
Hoornsterzwaag afgelopen dinsdag de 12e 
maart. (Voor een verslag hiervan, zie elders in 
deze Hoarnekrite, redactie) 
Doel is om na te denken en visie te geven 
op de toekomstige leefomgeving. 

 
Bûtengewoan Berikber 
Plaatselijk Belang heeft onlangs meegedaan aan een gespreksavond m.b.t. het openbaar 
vervoer binnen onze regio: wat is al goed en wat kan beter? De organisatie van deze avond 
lag in handen van bureau Sweco. Bureau Sweco heeft de rapportage van haar bevindingen 
m.b.t. BûtenGewoan Berikber afgerond, zie: https://www.butengewoanberikber.nl/ en draagt 
nu het stokje over aan de Provincie Fryslân (tevens opdrachtgever van dit onderzoek) en zij 
gaan verder met het project en voeren mogelijke pilots uit. Nieuwsgierig geworden? Neem 
gerust een kijkje op de site! 
 



 
 Dorpskrant Hoarnekrite                                 3 

Nederland Schoon 
 
Een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving heeft veel voordelen voor bewoners en bezoekers 
van ons dorp. Een schoon gebied draagt namelijk bij aan een groter gevoel van veiligheid en 
zorgt voor een positieve en sociale houding.  
 
NederlandSchoon biedt bij het schoonhouden en schoonmaken van de leefomgeving 
ondersteuning. Dit gebeurt via het project (zwerfafvalbrede aanpak) in Heerenveen.   
In het kort houdt dit project in:  
 

- Op de website www.schoonopdekaart.nl/heerenveen laat u zien welk stuk u schoon 
houdt in uw dorp. Bewoners, ondernemers, buurtverenigingen, scholen, iedereen kan 
mee doen.  

- NederlandSchoon levert aan ondernemers een gratis 
afvalbak voor zwerfafval. 

- NederlandSchoon zorgt voor het legen (via Omrin) van de 
afvalbak. 

- Voor elke volle zak zwerfafval wordt een lot uitgereikt 
(beloningssysteem). Hierdoor maakt u als ondernemer kans 
op € 250,- contant. Hoe meer volle zakken, hoe groter de 
kans op de prijs en hoe schoner de omgeving.  

- Daarnaast richt het project zich op educatie, opruimacties, 
aanpak hotspots/snoeproutes en monitoring.  

  
Door deel te nemen aan het project, claimt 
(adopteert) u een stukje dat u schoonhoudt, zoals 
de parkeerplaats of een stoep. In Heerenveen 
doen al meer dan 70 ondernemers, bewoners en 
verenigingen mee. Maar dit kan nog beter, want 
hoe meer deelnemers, hoe schoner de 
leefomgeving van Heerenveen en de omringende 
dorpen. 
Aanmelden kan via de website 
www.schoonopdekaart.nl/heerenveen. Daar 
claimt u uw schoonhoudgebied door op gebied in 
te tekenen.  
  
 

Meer informatie: https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/flesjes-de-bak 
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Verenigingsnieuws 

 
 

 
Volleyballen bij UDIROS:  
Wat is daar nu zo leuk aan? 

 
 
 
Volleybal is veel meer dan alleen een balletje slaan: 

 
De gezelligheid, 

de warming-up met buikspieroefeningen, 
de gezellige avondjes met je team, 

de lekkere snackschaal als we gewonnen hebben, 
het slappe ouwehoeren tijdens de training en onder de douches, 

de besprekingen voor en na een wedstrijd, 
het voldane gevoel als een snoeiharde smash lukt, 

de lullig over de netrand rollende en vervolgens aan de  
goede kant van het net ploffende ballen, 

de perfecte ‘opzet’ die een scorende aanval betekent, 
het teamspel 

het lekker sportief met elkaar bezig zijn, ongeacht hoe oud je bent. 
 

Dát allemaal is volleybal. En dat is precies waarom volleyballen zo leuk is! 
Ook jij kunt meedoen! 
Elke week werken zo’n 60 volleyballers zich met veel plezier in het zweet bij UDIROS.  Wil je 
het ook eens proberen? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
We hebben altijd plek voor je: 
• In één van de 3 damesteams,  
• Het herenteam of het  
• Jeugdteam (13-17 jaar).  
• Cool Moves Volleybal (6-12 jaar) 
• Speel je liever geen wedstrijden? Doe dan mee met één van onze recreatieteams. 
Voor elk wat wils! 
 
Nieuwsgierig? Stuur een e-mail naar volleybal@udiros.nl voor meer informatie. 
 

 
 
 
 
 
 

Dat wie doe 
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In 1936 is begrafenisvereniging Draagt 
Elkanders Lasten Oude- en 
Nieuwehorne opgericht als 
buurthulpvereniging. Samen zorgen 
voor een waardige begrafenis voor de 
inwoners van onze dorpen tegen zo 
laag mogelijke kosten door de 
begrafenis door de leden samen te 
laten uitvoeren. 
 
Zo kon iedereen een waardig afscheid 
worden geboden. Eén keer per jaar in het 
laatste weekend van september leven wij 
nog even in deze tijd.  
Nu ruim 80 jaar later is er zowel financieel, 
technisch en sociaal veel veranderd, ook op 
het gebied van de uitvaart. Zo heeft 
bijvoorbeeld de crematie zijn intrede 
gedaan evenals begraven op een 
natuurbegraafplaats. We kunnen ons op 
vele manieren hiervoor verzekeren. En 
commerciële bedrijven verdienen een goed 
belegde boterham aan een uitvaart. De 
ouderwetse ‘sociale’ gedachte, waarbij de 
leden voor elkaars uitvaart zorgen, komt 
nog sporadisch voor. Ook onze plaatselijke 
begrafenisvereniging heeft hierover vele 

jaren geleden al afspraken gemaakt met 
uitvaartverzorger Van der Zwaag uit 
Heerenveen. 
Door al deze ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren is binnen het bestuur van 
de begrafenisvereniging de vraag gerezen 
of de vereniging nog aan de verwachtingen 
voldoet van de leden. Niet in de laatste 
plaats omdat het bestuur jaarlijks ziet dat 
er nauwelijks nieuwe leden bij komen, 
waardoor het aantal leden verder 
terugloopt. Dat roept de vraag op bij het 
bestuur in hoeverre de vereniging nog wel 
bestaansrecht heeft op de langere termijn. 
Belangrijk is daarbij hoe de leden dit zien. 
Het bestuur wil daarom met de leden 
hierover in gesprek treden. Dit zal 
plaatsvinden tijdens de algemene leden 
vergadering van de begrafenisvereniging 
op 2 mei aanstaande in De Kiekenhof te 
Nieuwehorne.   
Meer informatie over de 
begrafenisverenging Draagt Elkanders 
Lasten Oude- en Nieuwehorne en 
contactpersonen kunt u vinden op 
www.oude-nieuwehorne.nl, als vereniging 
onder het kopje ‘wonen en leven’. 

 
 
 

Uitnodiging ledenvergadering Draagt Elkanders Lasten 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen 
van de jaarlijkse ledenvergadering van 

Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten 
Oude– en Nieuwehorne 

op 2 mei 2019 in dorpshuis “De Kiekenhof”, 
Molenweg 29 in Nieuwehorne.  

Aanvang 20.00 uur. 
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Avond4daagse Oude- en Nieuwehorne 
 
Wist u dat: 

- De organisatie van de avond4daagse bijna rond is. 
- Deze gehouden zal worden in week 21 van 21 tot en met 24 mei. (20 mei 

reserveavond. 
- De start zal zijn bij de sporthal. 
- Er gestart kan worden tussen 18.00 uur tot 18.30 uur. 
- Naast de Sevenaer- en de Meester S. Wijbrandischool ook de scholen van de 

omliggende dorpen meedoen. 
- De inschrijving voor basisschoolleerlingen via de contactpersonen van de scholen gaat. 
- Andere deelnemers zich voor 10 mei kunnen aanmelden via de mail of op 21 mei bij 

de start. Mailadres: a4oudehornenieuwehorne@gmail.com  
- De deelnemers kunnen aangeven hoeveel keer ze de avond4daagse hebben gelopen. 

Dit in verband met de medaille. 
- De routes voor de 5 kilometer lopers zijn:  

1e dag Kiekenberg route 
2e dag vlinderbosroute 
3e dag wijkenroute 
4e dag dorp en tochtsloot route  

- De routes voor de 10 kilometer lopers zijn: 
1e dag Tjongervallei route 
2e dag Katlijker heide route 
3e dag Jubbega route 
4e dag Jonkerslân route 

- De organisatie nog op zoek is naar een aantal vrijwilligers. 
- De vergunningen rond zijn. 
- De deelnemers elke avond een traktatie krijgen. 
- De inleg € 3,50 is. 
- De slotdag een feestelijk tintje krijgt door medewerking van muziekvereniging De Vrije 

Fries.  
- Alle deelnemers dan een medaille ontvangen. 
-  
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 Kiek’nberg cross 
 
Beste sporters!  
Wegens groot succes in 2018, organiseert UDIROS Outdoor ook dit jaar weer de 
Kiek’nberg cross! 
 
Met het eerste startschot op vrijdag 12 
april, ligt er nu maandelijks weer een 
prachtige, grotendeels onverharde route 
door het bos en over graspaden klaar. 
Iedereen kan en mag meedoen! 
De data van 2019 zijn:  
- vrijdag 10 mei 
- vrijdag 14 juni 
- vrijdag 12 juli 
- vrijdag 9 augustus 
- vrijdag 13 september 

De starts zijn om: 
19:15 uur: 2 km (8 t/m 14 jaar) 
19:30 uur: 4, 8 en 12 km 
Inschrijven kan vanaf 18.30 uur op het 
sportcomplex van UDIROS:  
Master van Dykpaad 4, 8414 NB 
Nieuwehorne.  
Hier is tevens de mogelijkheid voor 
omkleden en douchen.  
Leden van UDIROS betalen 1 euro, niet-
leden 2 euro. 
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Oproep voor erkend Oranje Kruis EHBO 
 
Zijn er kandidaten die belangstelling hebben voor een erkend Oranje Kruis EHBO 
diploma ?  
Bij voldoende deelname willen wij in het najaar 2019 starten met een EHBO opleiding cursus 
(min. 8 pers.). De cursus duurt 12 avonden á 2 uur en wordt afgesloten met een examen. De 
cursus wordt gehouden in De Vallei, Schoterlandseweg 20, Oudehorne.  
Kosten: € 250,00 p.p.  
Bent u aanvullend verzekerd bij uw Zorgverzekering? Informeer dan bij uw zorgverzekering 
of zij de kosten van deze opleiding vergoeden. 
Er zijn namelijk zorgverzekeringen die een EHBO cursus vergoeden. 
U kunt zich opgeven bij mevr. H. de Boer, tel. (0516) 46 14 18 of e-mail: 
augu48nw@kpnmail.nl 
 
Secretaris EHBO afdeling Oude-Nieuwehorne 
 

Jeugdavond Vogel- en natuurbeschermingswacht 
 
De jeugdavond op vrijdag 8 maart is weer een geslaagde avond met diverse 
onderdelen geweest. 
 
Na de opening met mooie woorden voor de jeugdwacht, van onze voorzitter Kees Kuiper, 
volgde een dia presentatie van de afgelopen jaaractiviteiten.  
Dit was mooi in beeld gebracht door Jacqueline en Meintje. 
De aanwezige jeugd genoot op deze wijze nog een keer van de activiteiten. 
Van het uitpluizen van uilenballen tot een broeihoop maken, het is allemaal nog een keer 
gepasseerd. Het uitpluizen van de uilenballen is uitstekend gelukt, er passeerde een compleet 
skelet van een muis op de dia presentatie. 
 
Vervolgens was er de jaarlijkse uitreiking van de trofee, 
Jeugdlid van het jaar. 
Dit wordt bepaald door wie het meeste aanwezig is geweest 
met de activiteiten. 
Als eerste eindigde Frieda van der Meulen, zij mocht de 
wisseltrofee mee naar huis nemen, 
Een goede tweede was Merwe Toker en als derde eindigde 
Klaas Bos.    
De naam Jacqueline is al genoemd, zij gaat zich terug 
trekken als aanjager van het jeugd bestuur. 
Dit betreuren wij ten zeerste maar zij gaat onze nieuwe 
kracht wel ondersteunen. 
De nieuwe kracht heb ik ook al genoemd en dit is Meintje 
Jonkman, zij gaat de kar trekken v.w.b. het jeugdbestuur, 
hier is het vogelwacht bestuur heel erg blij mee. 
Uiteraard is er uitgebreid afscheid genomen van Jacqueline, 
na een uitgebreid betoog met lovende woorden van de 
voorzitter is er een mooi cadeau uitgereikt. Ieder jeugd lid is 
gevraagd iets leuks of een beleving op papier te zetten , dit 
is vervolgens verzameld en gebundeld tot een geheel. 
Jacqueline was hier erg blij mee en bedankte alle kinderen 
en ouders voor de leuke en mooie activiteiten, die ze de laatste jaren beleefd hebben. 
Meintje heeft in samenwerking met Jacqueline deze keer een mooie quiz in elkaar gezet, met 
leuke vragen en met als slot onderdeel het spijker poepen, dit is natuurlijk een hilarisch 
einde. 
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De jeugd leden waren in drie groepen verdeeld  
met de namen Dolfijnen, Konijnen en Leeuwen. 
En u raadt het al: de leeuwen hebben de quiz 
gewonnen. 
Als slot  zijn er nog een aantal mezenkastjes 
verloot onder de kinderen. 
De gelukkige waren: Marije, Merwe, Marijke, Jorn 
en Frieda. 
Na het slotwoord van Kees en het genot van een 
drankje is er nog even nagezeten. 
Het was een zeer geslaagde avond voor iedereen. 
 
Op de foto Jacqueline Andringa- Cox met haar 
afscheidscadeau en Meintje Jonkman de nieuwe 
begeleidster van de Jeugd vogelwacht. 
 
 

Bloeiende bloemenweides centraal  
op jaarvergadering Vogelwacht 

 
Op 29 maart hield de vogel- en natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne 
haar jaarvergadering. Voorzitter Kees Kuiper opende rond de klok van acht uur de 
vergadering voor de goed opgekomen leden. In een kort openingswoord 
memoreerde Kees aan “De Mûzebiter” het clubblad wat de laatste jaren meer dan 
het aanzien waard is. De vergadering werd vrij snel door de agenda geloodst. 
Notulen en jaarverslag werden bij hamerstuk goedgekeurd.  
Door: Ate Westra 
 
Jeugdvogelwacht 
Bij het punt bestuurssamenstelling werd 
afscheid genomen van Jacqueline Andringa-
Cox. Jacqueline haar hart lag bij de jeugd. 
Voor de jeugdvogelwacht heeft ze zich de 
bestuursperiode met volle overgave 
ingezet. Het ledental van de 
jeugdvogelwacht is mede door haar inzet 
de laatste jaren enorm gestegen. Enkele 
activiteiten met een prima deelname waren 
de werkochtend aan het hertenkamp, het 
ringen van kerkuilen, het schoonmaken van 
nestkastjes, braakballen pluizen en de 
deelname aan de koekactie. 
Voor haar inzet kreeg Jacqueline een 
bijenhotel aangeboden. 

 
Voorzitter Kees Kuiper overhandigt Jacqueline 
Andringa-Cox het bijenhotel. 

 
Als nieuw bestuurslid werd Meintsje 
Jonkman, die zichzelf aan de vergadering 
voorstelde, met applaus verwelkomd. 
Enkele andere zaken die ruim aandacht 
kregen waren o.a. de nazorg van de 
weidevogels, de broedzorg, de 
ledenactiviteiten met o.a. een bezoek aan 
de ecokathedraal, het geweldige project 
bloemenweides en de samenwerking met 
de scholen. 

Tijdens de rondvraag ontspon zich een 
heftige discussie over het feit dat de 
vogelwacht als sponsor voor de kosten van 
het inzaaien van de bloemenweides van 
Vermillion subsidie had ontvangen. Voor en 
tegens werden hierbij afgewisseld, maar tot 
een eensluidende visie kwam men niet. 
Daarvoor lagen de standpunten te ver uit 
elkaar. 
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Presentatie bloemenweides 
Na de pauze gaf voorzitter Kees Kuiper het 
woord aan Jasper Helmantel. 
Jasper en vrouw Jojanneke hebben een 
bedrijf Cruijdt Hoeck te Nijeberkoop. 
Ze kweken op hun bedrijf zaad van wilde 
planten. Dit zaad verkopen zij aan 
gemeentes, wegenbouw en 
hoveniersbedrijven. Die gebruiken het om 
bloeiende bermen, bloemenweides en wilde 
bloemenhoekjes te maken om zo de natuur 
een handje te helpen. Wilde bloemen 
zorgen voor een betere leefomgeving van 
allerlei insecten, zoals bijen, vlinders en 
andere dieren. En ze maken uiteraard het 
landschap mooier. 
Jasper en Jojanneke hebben zo’n 500 wilde 
planten, waarvan 15 standaardmengsels. 

In een standaardmengsel zitten 30 soorten 
zaden van wilde planten. 
Naast bovengenoemde instanties kopen 
ook scholen veel standaardmengsels. 
In een schooltuin kun je er een prachtig 
wilde bloemenhoek mee inrichten, waarvan 
je veel kunt leren. Het is een mooi 
voorbeeld van aanschouwelijk onderwijs. 
Bijvoorbeeld: hoe groeit een plant, hoe 
ruikt ze, welke insecten komen er op af 
enz. 
Kortom: Wilde bloemen keren de laatste 
jaren steeds meer terug in openbare 
ruimtes. Om ruimte te geven voor 
biodiversiteit voor vlinders en bijen. 
Jasper onderstreepte zijn boeiend betoog 
met prachtige dia’s. 
In zijn slotwoord bedankte Kees Kuiper 
Jasper en wenste de aanwezigen wel thuis. 

 
 

Seniorenreis 21 mei 
 
De SENIOREN-REIS (ook jongere ouderen mogen mee) is op dinsdag 21 mei. 
 
8.00  - 10.15 De bus start bij garage van Damme te Oudehorne en gaat via de reguliere  
      route naar Vilsteren. 
10.15 –12.30 We worden bij Herberg de Klomp in Vilsteren ontvangen met koffie en  
      appelgebak waarna u samen met een gids een prachtige rondrit maakt over  
      de Sallandse Heuvelrug. 
12.30 – 13.15 We zetten de gids weer af en rijden naar Ommen. Ondertussen kunt u  
      genieten van de door ons meegebrachte lunchpakketjes. Aangeboden door  

Coop Supermarkt Brouwer. Dank daarvoor! 
13.30 – 14.45 U brengt een bezoek aan het Nationaal Tinnen Figuren Museum. Kunst,  
      ambacht, geschiedenis, verzamelen, kinderspeelgoed en veldslagen; dat kunt  
      u allemaal verwachten in het museum. 

De wereld van de tinnen figuren lijkt heel erg op de echte wereld maar dan 
slechts 30 mm hoog. Maar niet alles in het museum is zo piepklein; de 
wandschildering van Matthijs Röling waarop hij al de aspecten van de wereld 
van de figuur heeft verbeeld, vult het gehele trappenhuis van het museum. 
Daarnaast woont u nog een demonstratie bij van het tingieten. 

15.00 – 16.30 U stapt aan boord voor een prachtige rondvaart over de Vecht. 
16.30 – 17.30 Ommen – Nijetrijne 
17.30 – 18.45 Er staat een heerlijk 3-gangendiner voor u klaar bij Paviljoen Driewegsluis. 
18.45 – 19.30 Terugkomst bij uw opstapplaats. 
 
Kosten  € 70,-- per persoon, contant te betalen. 
We komen bij u langs. Wanneer we u niet treffen dan kunt u zich opgeven tot zaterdag 4 mei 
bij: Hiltsje Rusken (0513) 54 23 64, Wil Berg (0513) 54 12 82  of Antsje Dijk (0513) 54 15 
52. 
 
WE REKENEN, NET ALS VORIG JAAR, OP EEN BUS VOL GEZELLIGE MENSEN!  
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Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip 
 

 
Provinciale Staten: 

 Kiekenhof Kiekenhof Koppenjan 
Gebiednummer: 22 23 24 

 Opgeroepen 1203 847 861 
1 CDA 91 90 67 
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 165 117 70 
3 VVD 56 43 30 
4 SP (Socialistische Partij) 28 27 47 
5 FNP 53 41 30 
6 PVV (Partij voor de Vrijheid) 41 19 27 
7 ChristenUnie 41 30 12 
8 Democraten 66 (D66) 35 39 18 
9 GROENLINKS 55 42 24 

10 Partij voor de Dieren 32 16 19 
11 50PLUS 18 15 8 
12 Provinciaal Belang Fryslân 9 7 24 
13 Natuurlijk Fryslân 6 8 4 
14 DENK 0 0 0 
15 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1 3 4 
16 Forum voor Democratie 92 63 75 

 Totaal uitgebrachte geldige stemmen 723 560 459 
 
 
Algemeen bestuur Wetterskip Fryslân 
 
 

 Kiekenhof Kiekenhof Koppenjan 
Gebiednummer 22 23 24 

 Opgeroepen: 1208 851 864 
1 CDA 102 89 84 
2 Water Natuurlijk 121 69 63 
3 FNP 90 73 54 
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 158 119 72 
5 Lagere Lasten Burger 50 39 44 
6 VVD 54 48 31 
7 ChristenUnie 49 31 20 
8 Partij voor de Dieren 53 37 46 
9 50PLUS 35 34 25 
 Totaal uitgebrachte geldige stemmen 712 539 439 
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Koffieconcert De Nihona’s 
 
Op 31 maart 2019 organiseerde het 
accordeonorkest “De Nihona's” een 
koffieconcert in het dorpshuis De 
Kiekenhof. De belangstelling was groter 
dan verwacht, circa 100 belangstellenden. 
Ook voor dit evenement moesten stoelen 
bijgeplaatst worden. Het concert werd 
uitgevoerd door acht leden van de club 
(zeven vrouwen en een man) onder leiding 
van dirigent Jelle Voolstra. Lastig om met 
zo'n kleine groep een volledig programma 
te kunnen samenstellen. Daarom is in de 
nieuwsbrief aangegeven, dat gekeken zal 
worden of het volgend jaar nog mogelijk is 
om opnieuw een concert te organiseren. 
Het lag in ieder geval niet aan de publieke 
belangstelling. 
Het orkest speelde voor de pauze een 
zestal liedjes, zowel Franse, Duitse als 
Nederlandse, sommigen deels met een 
solo. Vier vrouwelijke leden oefenen 
regelmatig extra, dit viertal, “de kleine 
groep”, genoemd, speelde voor de pauze 
ook nog een aantal liederen. Tijdens de 
eerste pauze werden loten verkocht. Na de 
pauze zong Maaike Brouwer begeleid door 
Jelle Voolstra op zijn accordeon een aantal 
bekende liedjes die bijna iedereen wel kon 
meezingen of neuriën, zoals “de Clivia”, 

“Droomland”, maar ook “it Bûthúsbankje” 
en “Harmonica Jim”. Vervolgens speelde de 
zogenaamde “kleine groep” nog een aantal 
liedjes. Tijdens de tweede pauze werden de 
lootjes getrokken voor de prijzen. De 
organisatie had een flink aantal leuke 
kleine prijzen. 
Na deze pauze was het weer tijd voor een 
optreden van het accordeonorkest. Met 
vrolijke liederen, waaronder 
“Fingerscottisch', een Duitse Polka, kwam 
een einde aan dit concert. 
Eén van de leden, Johannes, kreeg een bos 
bloemen (alle bloemen waren gesponsord 
door Trienke Reitsma), omdat hij tien jaar 
lid was van het orkest. 
Ook Jelle en Maaike werden met een bos 
bloemen bedankt voor hun inzet, evenals 
de bediening van De Kiekenhof die elke 
week weer klaar staat voor het orkest. Ook 
werd het publiek van harte bedankt voor 
hun aanwezigheid. De leden waren erg blij 
met deze grote opkomst. 
Kees Kuipers deed, gezien de grote 
belangstelling en het welgemeende grote 
applaus van het publiek, een beroep op het 
orkest vooral door te gaan met repeteren 
en ook volgend jaar weer een concert te 
verzorgen.  

 
 

Jaarlijkse bingoavond SVV 
 
Op 23 maart was het weer zo ver. De SVV 
organiseerde de jaarlijkse bingoavond.  
Ook nu kwamen er meer mensen dan 
verwacht. Zo'n 100 belangstellenden in 
totaal. Er moesten zelfs stoelen en tafels 
bijgeplaatst worden. De organisatie had er 
dit jaar voor gekozen, om zowel de bar als 
de helft van de grote zaal als “gokpaleis” te 
gebruiken. Wat was er een gezellig 
gemêleerd gezelschap in de leeftijd van 10 

tot 80 jaar. Velen waren met een groepje 
familie of vrienden gekomen om zo een 
gezellig avondje uit te hebben. Voor 
aanvang kreeg iedereen van het bestuur 
van ‘De Kiekenhof’ een kopje koffie of thee 
aangeboden en in de pauze zorgde de SVV 
voor lekkere hapjes voor de deelnemers. 
De organisatie had weer gezorgd voor 
mooie prijzen, die uitgestald stonden op 
een paar tafels. 

Doarpsnijs 
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Rond acht uur werd gestart met de 
opwarmronde. De 1e prijs was een toren 
van wc-papier.  De winnaars konden er 
volgens de deskundigen wel een jaar mee 
toe. Voor de pauze werden drie ronden 
gespeeld. Hadden twee of meer mensen 
tegelijk een volle kaart, dan moest er 
worden gedobbeld. Degene met het hoogst 
aantal punten won de prijs, de andere(n) 
kregen een troostprijsje. 
Na de pauze werden opnieuw drie ronden 
gespeeld, plus nog een extra ronde voor de 
hoofdprijs. 
De hoofdprijs was deze keer een look-alike 
Green Egg barbecue. De winnaar was er 

dolgelukkig mee. Dat gold voor alle 
winnaars, alhoewel de één wat meer geluk 
had dan de andere en sommigen met 
meerdere prijzen naar huis gingen. Aan het 
eind van de avond werden ook nog de 
troostprijsjes verdeeld. Ria, als 
presentator, bedankte iedereen voor de 
gezellige avond en gaf aan dat het leuk zou 
zijn als er volgend jaar nog meer 
deelnemers zouden zijn. Uit de reacties van 
de aanwezigen, zowel de winnaars als 
degenen die niks hadden gewonnen, was te 
horen dat iedereen het een zeer geslaagde 
avond had gevonden. 

 
 
 
  

 

4 maaie betinking 

Ald- en Nijhoarne 

19.00 uur Kerk Nieuwehorne 

Met medewerking van de Vrije Fries, Jan de Roassjongers 
en jongeren uit Oude- en Nieuwehorne 

Aansluitend stille tocht naar de oorlogsgraven op de begraafplaats in 

Nieuwehorne. Wij nodigen u uit zelf bloemen mee te nemen. 

Organisatie: Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne 
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Inspirerende omgevingsdialoog in Nieuwehorne 
 
 
Op 12 maart vond in de Kiekenhof in Nieuwehorne de eerste omgevingsdialoog 
plaats in het kader van de gemeentelijke Omgevingsvisie. Om klokslag 19.30 startte 
de eerste van vijf bijeenkomsten, verspreid over de gemeente, waarin inwoners met 
elkaar in gesprek gingen over kansen en grote toekomstige opgaven in hun eigen 
leefomgeving.  
 
Interviews  
Presentator Jaap Jepma trapte de avond af 
met een inleiding en drie interviews met 
inwoners over de kwaliteiten van het 
gebied en wat er in de toekomst gaat 
spelen in deze omgeving. Centrale vraag: 
hoe zien de dorpen Oude- en Nieuwehorne, 
Bontebok en Hoornsterzwaag-Jubbega er 
over pakweg 20 jaar uit? 
Janko Heida uit Nieuwehorne sprak over 
het belang van evenementen als het 
Flaijelfeest voor de leefbaarheid en binding 
met het dorp. Voor jonge mensen is het 
belangrijk dat er plekken zijn om elkaar te 
ontmoeten en samen dingen te kunnen 
organiseren. Dat geldt ook voor een 
sportvereniging als Udiros. Wel maakt hij 
zich zorgen over de afnemende instroom 
van nieuwe leden en vrijwilligers. Volgens 
Janko worden boeren in de toekomst meer 
betaald voor het creëren van meerwaarde 
voor de streek, dan voor de hoeveelheid 
productie. Ook noemt hij het initiatief 
Streekboer als platform om lokale 
agrarische producten aan de lokale 
bevolking te verkopen. 
Voor Tine Bijstra is het duidelijk dat 
verduurzaming en zorg voor het landschap 
voor de agrarische sector steeds 
belangrijker wordt. Verder pleit ze ervoor 
dat boeren ook in de toekomst zelf kunnen 
kiezen welke vorm van bedrijfsvoering 
goed bij ze past. 
Voor Barteld Boerma uit Bontebok is het 
aantrekkelijke coulisselandschap het 
‘kapitaal van de streek’ en de reden 

waarom hij hier weer is komen wonen. 
Barteld ging in op het belang van 
technologische veranderingen voor het 
wonen in dit gebied. Waterstof kan volgens 
hem een belangrijke rol spelen bij het 
verduurzamen van woningen in het 
buitengebied, omdat je daarmee gebruik 
kunt maken van het bestaande gasnet. 
Daarnaast maakt volgens hem zelfrijdend 
vervoer op langere termijn het openbaar 
vervoer overbodig. Ook denkt hij dat snel 
internet het wonen en werken op het 
platteland aantrekkelijker maakt. Ook hij 
onderstreept het belang van een goed 
voorzieningen- en mobiliteitsniveau, zodat 
het mogelijk wordt en blijft dat zowel 
jongeren als ouderen in de dorpen kunnen 
blijven wonen. 
Tine merkte op dat Heerenveen als grote 
plaats en het landschap elkaar mooi 
aanvullen. In Heerenveen kun je naar het 
theater, terwijl je in het afwisselende 
landschap geweldig kunt recreëren. Een 
grotere plaats als Leeuwarden heeft die 
uitloopmogelijkheden veel minder. 
Jeroen Stegeman, projectleider van de 
gemeente geeft aan dat in mei een 
vervolgbijeenkomst zal zijn rondom de 
vragen: welke oplossingen zijn er voor 
ideeën, zorgen en problemen en hoe 
brengen we samenhang aan. Omdat er in 
de dorpen veel ontwikkelkracht is, is 
gekozen voor een opzet met dialoogtafels 
waar onder leiding van twee 
gemeenteambtenaren volop gebrainstormd 
kan worden. 
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Dialoogtafels  
Na de pauze werd aan zes verschillende dialoogtafels gebrainstormd over opgaven rond de 
onderwerpen:  
  
• Gezonde leefomgeving  
• Leefbaarheid en voorzieningen  
• Natuur en landschap  
• Wonen  
• Energietransitie  
• Klimaatadaptatie en openbare ruimte 
 
Het doel was om de belangrijkste opgaven te benoemen, na te gaan welke kennis nodig is om 
goede oplossingen te bedenken en aan te wijzen wie nog meer betrokken moeten worden in 
mei. Ook hier was er een aantal onderwerpen die bij meerdere tafels terugkwam. De 
bereikbaarheid van voorzieningen, de veiligheid van het langzaam verkeer en het bevorderen 
van dagelijkse beweging worden gezien 
als belangrijke opgaven. Alle drie zijn 
volgens de aanwezigen gebaat zijn bij 
goede, vrij liggende fietsroutes. Het 
diverse landschap wordt gezien als een 
belangrijke kwaliteit van het gebied. Voor 
het duurzaam in stand houden van het 
landschap moet worden gezocht naar een 
balans tussen landbouw, natuur en 
recreatie. Veel inwoners zien het liefst 
dat de toekomstige energiebehoefte 
zoveel mogelijk wordt opgelost op 
bestaande daken of binnen bestaand 
bebouwd gebied. 
 
Geschikte woningen voor alle leeftijdscategorieën worden gezien als een belangrijke opgave, 
maar men wil wel graag meer weten over de demografische ontwikkeling in het gebied. 
Voorzieningen als sportverenigingen en scholen zijn als ontmoetingsplek belangrijk voor de 
binding met het dorp. Wel vindt men het belangrijk om te kijken naar de behoefte op lange 
termijn. Meer afstemming en samenwerking binnen het gebied kan nodig zijn om 
voorzieningen te behouden.  
 
Tot slot  
Aan het eind van de avond werd bij de verschillende tafels opgehaald welke opgaven als 
belangrijk worden gezien en wat er voor nodig is om naar oplossingen te werken. Veel 
deelnemers gaven aan dat ze de avond leuk en interessant vonden en dat ze in mei weer 
aanwezig zullen zijn. 
 
HP (een door mij enigszins bewerkt verslag van de gemeente) 
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Koartsjes/Koart nijs 
 

Kantinecollege Hans en Wim Anker 
 
Organisaasje GroenLeven Cup presenteert op 13 juni: kantinecollege met Hans en 
Wim Anker! Er zal gesproken worden over hun werk als strafpleiter, maar ook hun 
ervaringen en belevenissen rondom sc Heerenveen komen voorbij.  
Het geven van informatie staat centraal, 
maar een en ander zal worden gebracht 
op een enigszins luchtige wijze, waarbij 
ook anekdotes aan de orde zullen komen. 
Er is royale gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 
Reserveer kaarten via 
groenlevencup@outlook.com. 
 
 
 
 
 

Overlijdensbericht 
 
Op 15 maart is onze buurtgenoot  
 
Piet Vries  
 
overleden. 
Wij willen zijn vrouw Froukje, kinderen en kleinkinderen sterkte wensen. 
  
De Kûpersbuurt 
 

Bedankt 
 
Popkoor Let's Try wil graag de inwoners van Oude en Nieuwehorne bedanken voor het 
steunen van de rookworsten-actie. Dankzij de goeie verkoop van de worsten, hebben wij 
weer een mooie opbrengst kunnen realiseren ! BEDANKT! 
 
 

 Zomerspelweek 
 
Van 12 t/m 16 augustus is er weer zomerspelweek in Heerenveen. De kinderen van groep 3 
t/m 8 kunnen in de bossen van Oranjewoud dan hutten gaan bouwen, spelletjes spelen en 
nog veel meer. 
U kunt uw kind inschrijven via www.zomerspelweek.nl of in de week zelf. Bij opgave dient u 
aan te geven in welke groep uw kind in schooljaar 2018/19 zat. De kosten bedragen € 4,-- 
per dag of € 15,-- per week. 
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Dichter van Fryslân 
 
 
Skip fûgel lân (‘Substitute’, The Who) 
 
Iepensnien lei my it lichem ûnder 
de kust syn skomflokjende hoarizon. 
 
In Fundgrube fan rotsoai en ramsj 
wie ik. De mage pûle út fan alles 
 
wat ûnfergonklik ivichheid yn hie: 
just plastic, sa’t ik fan kop oant sturt 
 
en fan wjok oant wjok al opset wie 
eardat ik út eigen fearren opgean koe. 
 

’t Wie ûnder de slach fan de toer dy’t 
by Wierum oer de kegen klapte dat 
 
ik út myn dreamen wekker skeat, 
kjel by alle flokjende snie, kerls mei 
 
gjin oare siele as dy fan domme oalje. 
En dêr’t hagel, driftkjendewei, wyt 
 
it boulân gisele, wist ik: We’re all 
born with a plastic spoon in our mouth… 
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De welkokende Friesche keukenmeid 
 

 
alias Adri Hendriks 

 
 
 
 

Een bord macaroni of 
spaghetti met 
tomatensaus gaat er op 
zijn tijd bij de meesten 

van ons graag in. En dat geldt nog meer  
voor die andere pasta: tortellini. Met dit 
recept een onbetwiste smaakmaker!                    
 
Tortellini met broccoli en roomsaus ( 2 
personen) 
 
Wat men nodig heeft: 
 ⁃ zout 
 ⁃ 200 gram tortellini 
 ⁃ 200 gram broccoli 
 ⁃ 1 ui 
 ⁃ 1 el. boter of margarine 
 ⁃ 1 teentje knoflook 
 ⁃ ¼ l. slagroom 
 ⁃ 3 el. Parmezaanse kaas 
 ⁃ peper / nootmuskaat 
 

Hoe men het maakt: 
In een pan met ruim kokend water en zout 
de pasta koken volgens de 
gebruiksaanwijzing. Intussen de broccoli in 
kleine roosjes snijden. 
 
In een pan met weinig water de 
broccolistronkjes ± 5 minuten koken. 
De ui pellen en snipperen en 3 minuten 
zachtjes bakken in de boter. De knoflook 
erboven uitpersen. Voeg de slagroom toe en 
laat op hoog vuur 5 minuten inkoken. Schep 
de broccoli door de pasta en laat op zacht 
vuur even doorwarmen. 
Roer de kaas door de roomsaus en breng op 
smaak met zout, peper en nootmuskaat. 
Schep de pasta op 2 borden en verdeel de 
roomsaus erover. 
 
Lekker met een tomatensalade. 

 
 
 
 
 
 
De fietspaden van de Buitenweg  
en de Siebe Annesweg liggen er weer  
keurig en berijdbaar bij. 
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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: 

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. 
 
 
 
 
 
 

18 april     NH 18.30 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. Haper 
21 april     OH 09.30 u.  Pasen   
 ds. D. Hasper  
 (m.m.v. De Vrije Fries) 
28 april     OH 09.30 u.   ds. E. v.d. Sluis 
 uit Heerenveen 
 5 mei       NH 09.30 u.   ds. J. v.d. Veen 
 uit Drachten 
12 mei      OH 09.30 u.   ds. P. Hulshof 
19 mei   SAMEN VIEREN DIENST 
 IN DORPSHUIS DE 
 KIEKENHOF 
                            09.30 u. ds. D Hasper 
 (m.m.v. Lord’s  Moor 
 Singers  uit Heerenveen)
  
OH = kerk Oudehorne 
NH = Nieuwehorne 
 
Bezoek ook de site: 
www.pgderegenboog.nl  
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Dorpsagenda 
 

Datum: Tijd: Wat?      Waar? 
27 april v.a. 11.00 (Koningsdag) Vrijmarkt bij het Aardema Huys Aardema Huys 
2 mei 20.00 Algemene ledenvergadering D.E.L. Kiekenhof 
4 mei 19.00 Dodenherdenking Kerk Nieuwehorne 
5 mei  Deadline Hoarnekrite  
10 mei v.a. 19.15 Kiek’nberg Cross Kiekenberg 
19 mei 09.30 Samen viering dienst mmv Lord’s Moor Singers Kiekenhof 
21 mei 08.00 Seniorenreis  
21-24 mei  Avondvierdaagse Omgeving O/N 
 7 juni  Nachtswalkerstocht Omgeving O/N’ 
13 juni 20.00 Kantinecollege Hans en Wim Anker Sportcomplex 
14 juni v.a. 19.15 Kiek’nberg Cross Kiekenberg 
12 juli v.a. 19.15 Kiek’nberg Cross Kiekenberg 
9 augustus v.a. 19.15 Kiek’nberg Cross Kiekenberg 
13 september v.a. 19.15 Kiek’nberg Cross Kiekenberg 
30 november 20.00 Uitvoering Vrouwenkoor Sjongnocht Oude- en 

Nieuwehorne e.o.  
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 
Zaterdag           20 apr 16:00 KORFBAL:          UDIROS 1 - Exakwa 1 
Zondag              05 mei 14:00 VOETBAL:          UDIROS 1 - Steenwijk 1 
Vrijdag              10 mei 18:15 OUTDOOR:        Kiek’n Berg Cross (2-4-8-12 km) 
Zaterdag           18 mei 16:00 KORFBAL:          UDIROS 1 - Emmeloord 1 
Zondag              19 mei 14:00 VOETBAL:          UDIROS 1 -  Balkbrug 1 
Vrijdag              07 juni 18:00 NachtSwalkerstocht:  30 km (18 uur) en 15 km (21 uur) 
 
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. 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 Coop winkeltijden.  
 
Sportvereniging 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 
  
              april 2019 

 


