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Om ‘e moanne 
 

Herdenking 
 
Negen op de tien Nederlanders heeft 
tijdens de Dodenherdenking op 4 mei twee 
minuten stilte gehouden. Het merendeel 
doet dat om alle oorlogsslachtoffers te 
herdenken, ruim een derde geeft aan 
specifiek stil te zijn voor de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. In Friesland geeft 
volgens het onderzoek honderd procent 
van de ondervraagden aan stil te zijn op 4 
mei. 58 procent doet dat om alle 
oorlogsslachtoffers te herdenken, 32 
procent herdenkt alleen de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. Vier procent 
denkt aan de slachtoffers van de Holocaust, 
een andere vier procent herdenkt iets 
anders. Twee procent van de respondenten 
weet nog niet wat zij herdenken. 
De dodenherdenking op 4 mei in onze 
dorpen is elk jaar een bijzondere 
gebeurtenis. Ook dit jaar was de 
herdenking enorm stijlvol en 
indrukwekkend. De organisatie zowel in de 
kerk te Nieuwehorne als de plechtigheid op 
de begraafplaats was tot in de puntjes 
geregeld; een compliment meer dan waard. 
Een verslag van de herdenking vindt u 
elders in deze Hoarnekrite. 
Belangstellenden kunnen binnenkort 
meedenken over de toekomst van 
Nieuwehorne en de invulling van de locatie 
De Fjilden. Dit is een vervolg op de 
bijeenkomst van 27 november 2018. De 
resultaten en rapportage zullen op 4 juni 
besproken worden. Verdere bijzonderheden 
vindt u in deze Hoarnekrite. 
Volgende week kunt u weer wandelen 
tijdens de Avond4daagse. Vorig jaar is deze 
wandeltocht niet doorgegaan, maar een 
nieuwe commissie heeft de organisatie 
weer opgepakt. Vooral een gebeurtenis die 
meestal veel kinderen van de scholen trekt. 
Veel leesplezier toegewenst. 
A.W. 
 
 

Kopij voor het volgende nummer  

moet uiterlijk 

ZONDAG 9 JUNI 

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

 
4 mei-herdenking 
 
We kunnen weer terugkijken op een mooie, druk bezochte herdenking. 
In de kerk te 
Nieuwehorne 
werd vanaf 
19.00 uur een 
bijeenkomst 
gehouden. 
Allereerst 
vertelde 
Welmoed de 
Jong over 
Bouwe van Ens 
en Jelle 
Boersma, twee 
inwoners die 
tijdens de 
oorlog 
betrokken 
waren bij het 
verzet tegen de 
Duitsers en dit 
verdrietig genoeg niet overleefd hebben. Vervolgens was het de beurt aan de Vrije Fries en 
de Jan de Roassjongers, die met een mooie muzikale bijdrage de juiste toon wisten te treffen. 
Ytzen Benedictus en Amely Smidt lazen een gedicht voor en dominee Dingena Hasper 
vertelde over vrijheid. Aansluitend aan de bijeenkomst was er de stille tocht naar de 
begraafplaats. Daar werd 2 minuten stilte gehouden en vervolgens volgde de kranslegging bij 
de graven van de zeven militairen die omgekomen zijn tijdens de crash met de Lancaster-
bommenwerper in 
september 1942. Ook 
dit jaar was er voor 
gekozen om bij de 
graven van de 
soldaten jonge 
dorpsbewoners plaats 
te laten nemen, om 
het besef te vergroten 
hoe jong deze 
soldaten waren toen 
ze op missie werden 
gestuurd en daarbij 
tot groot verdriet het 
leven moesten laten. 
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Uitreiking boek ‘Missing in Action’ aan Sevenaer- en Wijbrandischool 
 
Op 12 april jl. hebben de Sevenaerschool en de 
Wijbrandischool een aantal boeken mogen ontvangen 
in het kader van de 4 mei-herdenking en Lancaster-
crash tijdens WOII. Lieuwe Boonstra, de schrijver van 
het boek 'Missing in Action', heeft samen met Evert de 
Jong een prachtige presentatie gegeven over het boek 
aan de bovenbouw van beide scholen. Ze hebben veel 
verteld en foto's en tekeningen getoond. De kinderen 
konden vragen stellen en ook authentiek materiaal 
van de Lancaster bekijken (waaronder het trappetje 
van het toestel en een paar handschoenen van één 
van de bemanningsleden). Drie kwartier lang 
luisterden de kinderen ademloos, een waardevolle 
beleving! 
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Jaarvergadering 
 
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang op dinsdag 16 april jl. had een bescheiden 
opkomst. Desalniettemin was het een geslaagde avond. Het officiële gedeelte bestond uit een 
overzicht van de ondernomen acties en activiteiten door Plaatselijk Belang het afgelopen jaar 
en het financieel jaarverslag werd toegelicht door onze penningmeester Rinke Heida. Afscheid 
hebben we genomen van Welmoed de Jong en Jeroen van Vliet, zij verlaten Plaatselijk 
Belang. Nieuwkomers vielen gelukkig ook te begroeten; Baukje de Jong en Piet Blokstra 
komen de gelederen de komende jaren versterken. Na de pauze was er gelegenheid vragen 
te stellen aan een vertegenwoordigster van de gemeente over het nieuwe afvalbeleid.  
 
[Redactie: zie verder in deze krant] 
 

Verenigingsnieuws 

 
 

ONMKB bestaat 50 jaar 
 

 
 
 
 
 
 

 

Noteer alvast in uw agenda. 
Alle bewoners van 55+ uit bovengenoemde dorpen worden uitgenodigd om het 50-jarig 
bestaan van de ONMKB te vieren op zaterdagmiddag 23 november 2019 in het Hof van 
Schoterland. Nader bericht komt in de volgende dorpskrant en website. 
 
 

Peuteropvang De Lytse Bearkes 
 
 
Maandag 15 april en dinsdag 16 april zijn we met de peuters naar de boerderij van 
Hans en Ineke Jongsma aan de Tjongervallei geweest.  
Bij het vertrek vanuit de peuterzaal zei Jelte: “Kom mar achter my oan, ik wit it wol!” Hans 
en Ineke zijn de pake en beppe van Jelte. 
De peuters kwamen de schuur binnen en gingen direct naar de kalfjes toe, die in 
verschillende boxen stonden. Er waren veel kalfjes, sommige daarvan vonden het ook leuk 
om geaaid te worden. Een paar peuters vonden het eerst een beetje eng, maar durfden al 
gauw ook dichterbij te komen. De kalfjes waren ook net zo nieuwsgierig naar de kinderen als 
andersom. 
Achter in de schuur stond een kruiwagen vol biks, de peuters mochten hiervan aan de kalfjes 
geven. Volgens ons hebben de beesten deze dagen een hele grote maaltijd gehad, het was 
zo’n mooi gezicht, al die handjes vol biks en maar heen en weer lopen van de kruiwagen naar 
de kalfjes. 
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De kinderen konden heerlijk hun gang 
gaan, de schuurdeuren zaten dicht, zodat 
ze in de hele schuur konden lopen, kijken 
en spelen. 
In een ander gedeelte van de schuur 
stonden pony’s, dit vonden ze ook prachtig. 
Ineke haalde brood, zodat de peuters dit 
aan de pony’s konden geven. Eén jongentje 
vroeg of hij het stukje brood ook zelf op 
mocht eten, dit mocht en hij at er, net als 
de pony’s, lekker van. 
Er lag veel hooi en stro en veel peuters 
vonden het heerlijk om hier in te spelen, 
hier middenin stond ook de veewagen met 
de klep naar beneden, het was ook 
spannend om hier in en uit te lopen. Door 
het hooi en stro konden ze zich geen pijn 
doen als ze vielen. 
Voor het fruit eten waren er hooipakken in 
een vierkant gezet, hierop konden de 
peuters, juffen en begeleidsters heerlijk 
zitten. We hadden bananen meegenomen 
voor fruit en Ineke zorgde voor het 
drinken. Ook voor de volwassenen had ze 
koffie en thee, super! 
Na het fruit eten zijn we met z’n allen naar 
de stal gegaan, hier lopen aan weerskanten 
koeien, ook deze zijn heel nieuwsgierig en 
komen me de snuit naar buiten. Een paar 
peuters vonden die grote beesten wel wat 
eng, anderen voerden ze hooi. 
Na de stal was de grote schuur met 
trekkers, shovel en kraan aan de beurt. 
Ook dit vonden de kinderen heel 
indrukwekkend, de meeste peuters hebben 
ook in een trekker gezeten, ‘zelf achter het 
stuur’, heel stoer. De shovel was ook 
steeds bezet en er waren een paar die wel 

in de grote kraan durfden te zitten. Overal 
stonden volwassenen bij om de peuters te 
helpen. Eén meisje klom zodra ze een leeg 
plekje zag steeds weer in de trekkers. 
Nadat we het machinepark verlieten, 
mochten de peuters nog in de schuur, met 
de kalfjes en het hooi spelen. Daarna was 
het echt tijd om weer naar de peuterzaal te 
gaan. De peuters - en daardoor ook de 
volwassenen - hebben genoten. Eén peuter 
verzuchtte bij het weggaan, “Ik wil hier wel 
wonen”! (in die schuur dus). 
 
Paaseizoeken 
 
Op 17 en 18 april hebben we met de 
peuters paaseieren gezocht. Bewoners 
van De Finne hadden paaseieren 
verstopt in hun tuin en de peuters 
mochten deze opzoeken.  
Er werd druk gezocht en elk gevonden eitje 
werd naar Hilda gebracht, die met een 
mand klaar zat. Het was een gezellig heen 
en weer geloop. De kinderen genoten van 
het zoeken en de bewoners genoten van de 
peuters. Aan het eind werd er nog een 
kringspelletje gedaan waar ook een paar 
van de fittere bewoners graag aan mee 
deden. 
Weer terug in de peuterzaal werden alle 
gevonden eitjes onder de peuters verdeeld 
en in hun eigengemaakte paasmandjes 
gedaan. Iedereen mocht alvast eentje 
proeven. 
Wilt u foto’s van onze uitstapjes bekijken, 
dan kan dit op onze Facebook pagina: 
peuteropvang Lytse Bearkes. 

 

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. 
Entree € 5,--. Senioren en vrienden van UDIROS gratis. 
Reserveer kaarten via groenlevencup@outlook.com.  
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Rommelmarkt 
 
 
 

 
 

 
 
 

Komt allen! 
Vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur op het schoolplein van de  

Meester S. Wijbrandischool in Oudehorne! 
 

Heeft u bruikbare spullen staan, die nog goed zijn  
voor een tweede ronde? 

Op vrijdagavond 21 juni rijdt er een tractor door het dorp om  
bruikbare spullen bij u thuis op te halen! 
Zet de spullen om 18.00 uur bij de weg! 

U mag uw spullen op vrijdag 21 juni ook op school brengen. 
 
 

UDIROS draait op vrijwilligers 
 
 
Zonder de inzet van vrijwilligers kan UDIROS niet bestaan. Als 
kantinevrijwilliger krijg je van buitenstaanders regelmatig te 
horen dat wij een prachtig sportcomplex hebben.  
En vaak is de vervolgvraag: hoe beheren en onderhouden jullie dat 
allemaal? Ja, met vrijwilligers! Dat is natuurlijk fantastisch en een 
prestatie van formaat. Er moet namelijk heel veel werk worden verzet, 
niet alleen bij de afdelingen, maar ook bij het beheer en onderhoud van 
het complex en het runnen van de kantine. Er zijn zo’n 200 vrijwilligers die hun steentje 
bijdragen. Dat is mooi maar tevens kwetsbaar, want als teveel leden het laten afweten om 
vrijwilligerswerk te doen dan is het snel gebeurt met UDIROS. Vandaar ons motto: mei elkoar 
ien. 
 
De kantine 
 
De kantine is de ontmoetingsplek van iedere sportvereniging.  
Dat geldt zeker voor onze OMNI-vereniging. Nu de voetbal, de korfbal, de volleybal, de gym 
en de outdoor hun trainingen en wedstrijden op hetzelfde complex hebben, leren de omni-
leden van UDIROS elkaar ook beter kennen, vooral in de kantine. Wij hebben een mooie 
kantine met zicht op zowel de sportvelden als op de sporthal. Hier kun je na afloop van de 
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training of de wedstrijd gezellig een drankje en een hapje nuttigen met je teamgenoten. Ben 
je nog nooit in de kantine geweest? Kom vooral een keer langs. 
 
Er moeten natuurlijk ook mensen achter de bar staan. Vooral op de vrijdagavond, de 
zaterdag en de zondag kan het gezellig druk zijn in de kantine. Op dit moment hebben wij 
zo’n 90 kantinevrijwilligers die af en toe een weekend 3 á 4 uur achter de bar staan of in de 
keuken. Hoewel je wel een beetje de weg moet 
zien te vinden in de kantine, is het niet echt 
ingewikkeld en er zijn altijd wel ervaren vrijwilligers 
die je wegwijs kunnen maken. Het gaat vooral om 
koffie schenken, frituren, bier tappen en afrekenen 
op de kassa. Naast de reguliere trainingen en 
wedstrijden zijn er regelmatig evenementen, zoals 
turnwedstrijden, de Nachtswalkerstocht, de Groen 
Leven Cup en de Trailrun. Ook wordt er af en toe 
op vrijdagavond in de kantine een kaartavond 
georganiseerd. Tijdens deze evenementen kan het 
heel druk zijn, maar ook heel gezellig.  
 
Naast dat het gezellig is achter de bar, leer als je 
kantinevrijwilliger tevens veel mensen in Nieuwe- 
en Oudehorne kennen. Misschien lijkt het je wel 
iets om een keertje achter de bar te staan. Wie 
weet bevalt het wel heel goed. Aarzel niet om 
contact op te nemen. Stuur een mailtje naar 
jbergs@chello.nl of bel even met Jappie van den 
Bergs (06-10870412). 
 
Complexbeheer 
 
Hoe krijgen we het voor mekaar dat het er op en om ons sportcomplex zo mooi 
verzorgd uitziet? 
Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. We hebben het Complexbeheer verdeeld in 2 hoofdgroepen, 
Complex-Buiten en Complex-Binnen. De vrijwilligers van Complex-Buiten zorgen er voor dat 
het eerste aanzicht, wat het visitekaartje is, er netjes uitziet. Het verzorgen van het groen 
rondom en het onderhoud van de kunst- en natuurgrasvelden wordt door een vaste ploeg 
gezellige en enthousiaste mannen uitgevoerd. Hiervoor hebben we de beschikking over een 
uitgebreid modern machinepark 
zodat het werken makkelijk en 
plezierig is. Voor grootonderhoud 
en specialistische werkzaamheden 
worden externe specialistische 
bedrijven ingeschakeld.  
Ook complex-binnen heeft een 
vaste groep vrijwilligers. Iedereen 
wil sporten, douchen en nazitten in 
een gezellige en schone omgeving. 
Bijna onzichtbaar is hier een club 
mensen een paar keer per week 
bezig om de sporthal, kleedkamers 
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en toiletten, gangen, kantine en toegang schoon en netjes te houden. Hiervoor hebben we 
ook  de nodige apparatuur die het werk makkelijker maken. Hiernaast is er een stuk techniek 
die zorgt voor ventilatie en verwarming die ook de nodige aandacht moet hebben om het 
binnenklimaat aangenaam te houden. Natuurlijk is er tussen de werkzaamheden tijd om 
gezellig met elkaar even te zitten en even wat te drinken.  
Lijkt het je leuk en heb je tijd om regelmatig iets te doen voor Complex-Buiten of Complex-
Binnen stuur dan even een berichtje naar complex.beheer@udiros.nl  
 
 

Vogel- en natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne 
 
 

Het voorjaar is al weer in volle gang, de natuur ontwikkelt zich in een 
snel tempo en de nestkastjes die we met onze actie hebben 
uitgegeven zijn misschien al bewoond. 
De situatie over te weinig regen en grondwater zoals we hier en daar lezen, 
zijn mede de oorzaak dat onze bloemenweides wat later gaan bloeien.  Op de 

oude sportvelden is een gele zee van paardenbloemen te zien geweest, daarna was het een 
mooie witte gloed van paardenbloemen zaadbollen. De rode kleur van de zuring gaf ook een 
mooi contrast. 
Met dit gebied zouden we tot de bebouwing meer moeten doen en we kunnen hier een betere 
invulling aan geven,  hierover hebben we overleg met de gemeente. 
 
De bermen in onze omgeving zijn ook een aandachtspunt. Op diverse stukken is zaad 
gestrooid om een snellere ontwikkeling van de inheemse plantensoorten  te bewerkstelligen. 
Over het maaibeleid  hebben we ook contact met de gemeente. 
De agrariërs in onze omgeving die vorig jaar  hebben mee gedaan met onze akkerranden 
inzaai actie zijn nu de eerste snee van het land aan het halen. Nu is mooi te zien dat er op 
diverse plekken stroken aan de slootwallen blijven staan. Hier en daar zijn al extra bloemen 
te zien.  
Door het verarmen van deze stroken, ze worden niet of nauwelijks bemest, zal dit alleen 
maar meer worden. 
Op dit moment kunnen de planten uitgroeien en zaad vormen voor de komende jaren. 
Het is nu al een schuilgebied voor diverse insecten en vogels 
 
In de Hertenkamp bij de zwaluwtil wordt een geluidsinstallatie  geplaatst met zachte geluiden 
van zwaluwen, dit om de zwaluwen te trekken en we hopen dat ze de nestjes kunnen vinden. 
 

 
Bij de Foto: duidelijk is te zien dat er een 
mooie strook niet is gemaaid.   
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Seniorenreis 21 mei 
 
De SENIOREN-REIS (ook jongere ouderen mogen mee) is op dinsdag 21 mei. 
 
LET OP: 
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. 
 
 

 
 

Jaarvergadering Plaatselijk Belang matig bezocht 
 
Op dinsdag 16 april jl. hield de vereniging van plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne 
weer de jaarlijkse ledenvergadering. Of de voetbalwedstrijd Juventus-Ajax hierin een rol 
speelde is een – niet wetenschappelijk vastgesteld – vermoeden. Maar jammer is het wel, 
want in deze avond werd op inzichtelijke wijze getoond wat het bestuur afgelopen jaar 
allemaal gedaan had en van plan is te doen in het komende jaar. 
Naast vertegenwoordigers van enkele politieke partijen kon voorzitter Bonne Schokker ook 
de wijkwethouder Jelle Zoetendal, wijkmanager Rixt Wind en wijkagent Yvonne de Jong 
verwelkomen. 
 
Aan de hand van Powerpoint presentaties gaven 
de bestuursleden een toelichting op veel 
punten.  
Over de omgevingsvisie heeft u in vorige 
Hoarnekrites al het nodige kunnen lezen, terwijl 
in deze editie het onderwerp is opgenomen. 
Ook de gemeente werkt mee aan de 
energietransitie. Zij wil hierover in gesprek met 
haar bewoners en streeft daarbij ernaar om in 
2050 volledig duurzaam te zijn.  

Er zijn klachten ontvangen over de snelheid van 
het gemotoriseerd verkeer zowel binnen als 
buiten de dorpen op de Schoterlandseweg. Dit 
is een provinciale weg en de provincie is bezig 
met een evaluatie van deze weg. Dit jaar is het 
plan om de Schoterlandseweg nieuw in te 
richten in overleg met de bewoners. Het 
provinciale budget voor aanpassingen is echter 
beperkt. 

Doarpsnijs 
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Wat betreft de gaswinning werd vermeld dat dit 
gebeurt op verschillende locaties in de 
gemeente. De juridische mogelijkheden van de 
gemeente zijn erg beperkt, maar daar waar 
mogelijk komt zij op voor de belangen van haar 
burgers. Geconstateerd werd dat de 
communicatie vanuit Vermillion te mager is. Het 
is gebleken dat er binnenkort een 0-meting zal 
plaatsvinden van de woningen ouder dan 1940. 
De plaatselijke belangen en wijkverenigingen 
worden hierover nog geïnformeerd. 
Plaatselijk Belang is geen partij ten aanzien van 
de bouwplannen van de stichting Uit de Bron 
van Christus” voor het pand aan de 
Schoterlandseweg 24 in Oudehorne. Daar zijn 
bouwplannen om hier zorgappartementen te 
maken, maar een concrete bouwaanvraag ligt 
er nog niet. Aan de eigenaren is gevraagd om 
over de bouwplannen duidelijk te 
communiceren met de omwonenden. 
 
Plaatselijk Belang kijkt ook naar plannen voor 
recreatieve voorzieningen, waaronder eventueel 
een locatie voor camperplekken. Hierover komt 
nog contact met campings in de omgeving. 
Ook wil Plaatselijk Belang ijveren voor een 
geschikte speelplek die ook aantrekkingskracht 
heeft op kinderen uit de wijdere omgeving. 
Sparjebird wordt daarbij als voorbeeld 
genoemd. 
Bij de hertenkamp is de laatste tijd volop actie. 
Er is een nieuwe beheerder aangesteld en er 
zijn meer dieren, waaronder walibi’s. De oproep 
om zwerfstenen heeft succes gehad: er ligt nog 
ongeveer 15 ton aan stenen die nog een plekje 
moeten krijgen. 
Het lancaster monument is opgeknapt. Dit 
monument wordt jaarljks in september bezocht 
door schoolkinderen van beide scholen. 
Eerder dit jaar was een bijeenkomst gepland 
waarbij T-Mobile belangstellenden zou 
informeren over de plannen voor een zendmast 
bij het sportcomplex. Deze werd echter te 
elfder ure afgeblazen omdat er nieuwe 
ontwikkelingen waren. T-Mobile heeft namelijk 
afgehaakt en de gemeente is nog in overleg 
met KPN. Er ligt nu nog geen nieuwe aanvraag 
en zodra die er is worden omwonenden 
geïnformeerd. 
Op de agenda voor het seizoen 2019-2020 
heeft Plaatselijk belang de volgende 
actiepunten staan: 

o Buurtkracht preventie door 
buurkrachtteam via een app 

o Ontwikkelen recreatiemogelijkheden 

o Energietransitie 
o Omgevingsvisie 
o Overleg gaswinning 
o Verdere verbetering hertenkamp 
o Aankleding dorpen d.m.v. bloembakken 

aan lichtmasten 
o Ideeënbus 

 
Bij de bestuursverkiezing werd afscheid 
genomen van Welmoed de Jong en Jeroen van 
Vliet. Als nieuwe bestuursleden werden 
aangenomen Baukje de Jong en Piet Blokstra. 
 
Bij de rondvraag gaf Jan Stelma namens de 
Flaeijelcommissie een toelichting op de plannen 
om het terrein te verplaatsen. De plannen om 
te verhuizen zijn een gevolg van overleggen 
tussen het bestuur en de huidige 
landeigenaren. Vooral de veiligheid was een 
prominente reden. Vorig jaar is er een overleg 
geweest met de buurt om de locatie te 
verplaatsen naar een locatie op de hoek 
Sevenaerpad-Buitenweg. Er zijn nog veel 
vragen die beantwoord moeten worden. Onder 
andere over het verkeer. Er is nu een plan 
gemaakt dat nog bij de gemeente ligt. Ook is er 
een klankbordgroep waarin ook omwonenden 
van de beoogde locatie en een lid van 
Plaatselijk Belang zitting hebben. Er volgt nog 
een vergunningentraject, terwijl ook het 
bestemmingsplan zal moeten worden aangepast 
om dit jaarlijkse evenement op de nieuwe 
locatie mogelijk te maken. Het bestuur hoopt 
dat in 2020 het evenement op de nieuwe locatie 
kan plaatsvinden. 
 
Verder kwam in de rondvraag de wens naar 
voren om van de Molenweg een woonerf te 
maken. Er zijn heel veel voetgangers terwijl 
hier geen trottoir aanwezig is. Ook de 
verlichting kan beter.  Wijkwethouder Zoetendal 
antwoordde dat de gemeente geen nieuwe 
woonerven meer maakt. Wellicht kunnen er wel 
waarschuwingsborden komen. 
Gewezen werd ook op het slechte wegdek van 
de Trekvogel. Voor fietsers is dit nu geen 
aantrekkelijke route. 
Er komt nog een brief over de aanleg van 
glasvezel in de zogenaamde witte gebieden. 
Tot slot werd duidelijk dat de overlast door 
hondenpoep rond de hertenkamp nog steeds 
bestaat. Helaas ruimen niet alle 
baasjes/bazinnen dit op.. 
 
HN  
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Wereldkampioen schutjassen woont in Nieuwehorne! 
 
Het jaarlijkse wereldkampioenschap schutjassen vond dit jaar in januari plaats in 
Warga waar 96 deelnemers streden om de fel begeerde titel.  
De wedstrijden begonnen om twee uur ’s 
middags en pas ’s avonds laat (tegen 
elven) viel de beslissing. Tryntsje van Dijk 
(38 jaar) uit Nieuwehorne en haar vaste 
partner mem Jitske van Dijk-Mulder uit 
Joure (70 jaar) trokken uiteindelijk aan het 
langste eind en mochten zich de trotse 
wereldkampioenen noemen. Ze zijn al jaren 
vaste partners en zijn het eerste tweetal 
dat de WK-titel voor de tweede keer pakte. 
In 2011 lukte hen dit ook al eens. Hiermee 
hebben Tryntsje en Jitske historie 
geschreven. 
 
Spelen in tweetallen 
 
Schutjassen wordt gespeeld met twee 
tweetallen tegen elkaar. In de eerste ronde 
loot je een tegenstander. De winnaars gaan 
steeds door naar de volgende ronde, de 
verliezers vallen af, tot er twee duo’s 
overblijven die de finale spelen. Het doel 
van het kaartspel is om als eerste 100 
punten te behalen. De belangrijkste 
verschillen met klaverjassen zijn: je mag 
altijd troeven en de puntentelling is anders. 
Op Wikipedia lees ik waar de naam 
vandaan komt:  
Schutjassen is een op 
kruisjassen gelijkend kaartspel 
(en wordt dus gespeeld door 
twee paren spelers), maar is 
daarvan te onderscheiden 
doordat de kaarten 'geschut' 
mogen worden (schutten = 
tegenhouden). Dat wil zeggen 
dat op grond van het eigen spel 
en met behulp van de 
informatie die gedurende het 
spel is verkregen de (verdere) 
loop van het spel kan worden 

tegengehouden om de overwinning voor 
zich op te eisen. De naam van het spel is 
afgeleid van schut (zie hierboven) en jas, 
een negentiende-eeuws woord voor troef 
boer. 
Tryntsje geeft aan dat ze in het verleden 
ook wel in clubverband (bij meerdere 
clubs) heeft geschutjast maar op dit 
moment is ze clubloos. Wel speelt ze met 
een zekere regelmaat toernooien.  
 
Tactiek 
Op mijn vraag wat hun tactiek is bij deze 
wedstrijden antwoordt Tryntsje: “Heel goed 
opletten,  punten tellen, troeven onthouden 
en ook welke kaarten er al uit zijn. En: 
nuchter blijven. Veel spelers nemen tijdens 
het toernooi een alcoholische versnapering. 
Dat moet je niet teveel doen want dan ben 
je net wat minder scherp.”  
Tryntsje vindt schutjassen een fantastische 
sport die helaas alleen nog maar in 
Friesland wordt beoefend. Naast 
wereldkampioen is ze dus tegelijkertijd ook 
Fries kampioen, Nederlands kampioen en 
Europees kampioen! Hulde. 
 
H.P. 

 
  



 
                                                      Dorpskrant Hoarnekrite                                                   12 

Witte goudkoorts in Nieuwehorne 
 

Met ‘het witte goud’ worden in de volksmond de asperges 
aangeduid. Waarom wordt dit eigenlijk zo genoemd?  
 
Dit houdt verband met de relatief hoge prijs die voor deze 
groente wordt betaald. Er zit namelijk heel wat werk in om goede 
asperges te kweken en klaar te maken voor consumptie.  
Maar asperges komen toch meestal uit het zuiden van ons land? 
Nee dus.  
 
Ook in Nieuwehorne worden deze verbouwd en geoogst. Sinds 
een jaar of 20 houden Uulke en Wiepkje Hoekstra uit Katlijk zich 
bezig met deze agrarische tak. Op een perceel land even ten 
noordwesten van de Flaeijel zien we de gebruikelijke hoge 
bedden in rechte lijnen uitgespreid.  
Op de voorpagina zien we Hoekstra en zoon Rick op een frisse 
lentedag bezig om de asperges uit te steken. Ik loop even een 

stukje mee, met de camera en niet om uit te steken… Aan de barsten in de grond zou je 
moeten kunnen zien waar je er een zou kunnen uitsteken. Met mijn oog zie ik echter een 
heleboel barsten in de grond die kortgeleden opnieuw is aangeschoven. Het vereist dan ook 
ervaring om te zien waar je moet zijn. 
 
Mijn aanname dat asperges uit het zuiden van het land komen blijkt niet helemaal correct. 
Hoekstra vertelt dat dit in Nederland eerder in het zuidwesten van Brabant (rond Bergen op 
Zoom) begonnen is. Van oorsprong komt de plant uit de 
Levant en is via Spanje (daar gebracht door de Moren) via 
Frankrijk bij ons terecht gekomen. Ook de Egyptenaren en 
later de Romeinen consumeerden al asperges. 
Er zijn verschillende soorten asperges. Hier in Nieuwehorne 
worden de witte asperges gekweekt. Hoekstra vertelt dat de 
groei met dit koude weer – ondanks de warme periode eerder 
dit voorjaar – momenteel niet zo snel gaat. Afhankelijk van de 
temperatuur kan dit qua opbrengst vele kilo’s schelen voor het 
betreffende perceel.  
 
Ik sta al een aardige tijd te observeren en dan wordt het wel 
duidelijk dat je even bezig bent om een bakje te vullen. En dat 
zie je natuurlijk terug in de prijs. De asperges die hier in 
Nieuwehorne uit de grond worden gehaald zien er fraai wit en 
stevig uit. Maar ook de manier van opslaan blijkt van belang: 
gekoeld en in het donker bewaren dus. De asperges kunnen 
worden gekocht bij de boerderij van Hoekstra aan de 
Schoterlandseweg in Katlijk.  
 
HN 
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4 Mei herdenking 
 
Zaterdag 4 mei startte de dodenherdenking zoals gebruikelijk in de kerk in 
Nieuwehorne. Veel inwoners uit Oude- en Nieuwehorne hadden de behoefte bij deze 
plechtigheid aanwezig te willen zijn.  
Jong en oud, veel gezinnen, waren ondanks e 
kou naar de kerk gekomen. Met 2 
muziekstukken opende een aantal leden van 
muziekvereniging “De Frije Fries” deze 
avond. Vervolgens heette Welmoed de Jong 
namens Plaatselijk Belang Oude- en 
Nieuwehorne iedereen van harte welkom. In 
het kort lichtte ze het verloop van de avond 
toe. Toen de bestuursleden bij de 
voorbereiding de graven van de 
verzetsstrijders bezochten, beseften ze dat ze 
het verhaal van deze beide slachtoffers niet 
kenden. 
Uit onderzoek bleek dat beide mannen 
betrokken waren bij het verzet en ook een  
heel actieve rol hadden bij de 
wapendroppings. Vier droppings zijn gelukt, 
de vijfde werd op het laatste moment 
afgeblazen. Helaas was het leed toen al 
geschied. Een aantal namen, waaronder die 
van Boersma en Van Ens waren al bekend en 
de beide mannen werden gearresteerd. 
Boersma is samen met 9 andere mannen in 
Doniaga een maand voor het eind van de 
oorlog gefusilleerd. Van Ens werd 
meegenomen naar Crackstate en werd daar 
onder ernstige mishandelingen verhoord. Hij 
hield vol en verried niemand. Een paar uur 
voor het einde van de oorlog is hij vermoord 
en werd hij in een sloot gevonden. Na dit 
ingrijpende verhaal speelden de leden van  
“De Frije Fries” nog een drietal liederen. 
Vervolgens lazen 2 kinderen, Emily en Ytze, 
elk een gedicht voor. Alhoewel ze best 
zenuwachtig waren, deden ze het geweldig. 
Daarna was het de beurt aan de “Jan de 
Roassjongers”. Zij zongen “Nijs” met tekst en 
muziek van Sitta Bosman, “Wij sjonge foar de 
frede” en “Bange nacht” een gedicht van 
Marie Koldijk en voorzien van muziek door 
Sitta Bosman. 
Toen was het de beurt aan dominee Hasper. 
In haar overdenking refereerde zij aan het 
landelijke thema “In vrijheid kiezen”. Wij 

weten –gelukkig - niet hoe het is om in 
oorlog te leven. Wij hebben veel verhalen 
gehoord, niet alleen over de dappere 
soldaten en verzetstrijders in de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook van soldaten die na 
deze oorlog in het kader van vredesmissies 
werden uitgezonden naar oorlogsgebieden. 
Wij kennen niet de angsten die zij hebben 
uitgestaan. Wij kunnen niet zonder vrijheid 
leven om een volledig mens te zijn. Daarom 
is en blijft het ook altijd belangrijk om hier op 
4 en 5 mei bij stil te staan. Er zijn zoveel 
vormen van vrijheid, zowel in tijden van 
oorlog als de vrijheid bij het maken van 
keuzes. Welke keuze het ook mag zijn. Ook 
de vrijheid om gelovig te zijn in welke vorm 
dan ook, is iets wat ons gegeven is. In de 
kerk gaat vrijheid hand in hand met liefde. 
Vrijheid is kwetsbaar en een geschenk waar 
we elke dag voor moeten gaan.  
Na deze overdenking zongen de “Jan de 
Roassjongers” nog een drietal liederen. 
Daarna ging iedereen in stilte uit de kerk en 
begeleid door een trommelaar naar de 
begraafplaats. 
Bij de ingang van de begraafplaats kreeg een 
ieder, die geen bloemen had meegenomen, 
een roos die na de plechtigheid op de graven 
van één van de piloten kon worden gelegd. 
Na ‘The Last Post’, twee minuten stilte en het 
Wilhelmus, werd door het bestuur van 
Plaatselijk Belang een krans gelegd bij de 
graven van de piloten. Evenals vorig jaar 
stond bij elk graf een dorpsgenoot in de 
leeftijd van 20-25 jaar. Dezelfde leeftijd die 
de piloten hadden toen zij werden 
neergeschoten. Je krijgt kippenvel als je die 
jongens daar ziet staan, nog zo jong, een 
leven voor zich en dan het leven moeten 
laten voor de vrijheid. Indrukwekkend. Na 
het leggen van de rozen kwam een einde aan 
de plechtigheid. 
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Avond4daagse 
 
 
Wist u dat: 
- De organisatie van de avond4daagse 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 en 18.30 uur. 
- Naast de Sevenaer- en de Meester S. Wijbrandischool ook de scholen van de omliggende 
dorpen meedoen. 
- De inschrijving voor basisschool leerlingen via de contactpersonen van de scholen gaat. 
- Andere deelnemers zich kunnen aanmelden via de mail of op 21 mei bij de start: 

Mailadres: a4doudehornenieuwehorne@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 Flaeijelkoningin met haar hofdames de laatste avond de medailles zullen uitreiken.  
- De vergunningen rond zijn. 
- De deelnemers elke avond een traktatie krijgen. 
- Er inmiddels voldoende vrijwilligers zijn. 
- De inleg € 3,50 is. 
- De slotdag een feestelijk tintje krijgt door medewerking van muziekvereniging De Vrije 
Fries.  
- Alle deelnemers dan een medaille ontvangen. 
- Er voor alle kinderen een gratis kaartje is voor het zwembad Swimfun te Joure 
 
 

Verrassende solo bij matineeconcert Jan de Roassjongers 
 
Op deze mooie zondagmiddag kwamen circa 150 mensen kijken en luisteren naar 
de “Jan de Roassjongers”. Leuk om te zien dat er ook gezinnen met kinderen 
waren, die hun pake wel eens wilden horen zingen. En ús pake kin hiel goed sjonge’ 
zei één van de pakesizzers in de pauze.  
Tijdens een intro van Sitta en Evert kwamen 
de leden al zingend het podium op met het 
lied “Sjong, Sjong”.  
Jappie Kuiper heette iedereen van harte 
welkom, met zoals hij zelf zei “twee petten 

op”. De ene als voorzitter van het bestuur 
van het dorpshuis en de andere als 
praatjesmaker van de “Jan de Roassjongers”. 
Als voorzitter vertelde hij dat het bestuur met 
het nieuwe podium meer cultuur wilde 
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binnenhalen. Hiervoor is een speciale 
commissie samengesteld, bestaande uit 
Anneke, Peter en Geke. Deze commissie 
heeft voor deze middag de “Jan de 
Roassjongers” gecontracteerd. 
Als praatjesmaker vertelde Jappie dat voor 
deze middag een gevarieerd programma is 
samengesteld. Bij een aantal liederen zal een 
korte toelichting worden gegeven. Daarna 
werden de dirigent/pianiste Sitta Bosman, 
accordeonist Evert de Jong en geluidsman 
Jan Stelma voorgesteld. Tijd voor muziek. 
Eerst werden een aantal Engelse liedjes 
gezongen met een aantal solo’s en een 
enkele met begeleiding van een banjo, 
gespeeld door Joop van den Bent. Na het 
Nederlandse lied “Wees niet bang” volgden 
een aantal meezingers. Om het voor het 
publiek wat gemakkelijker te maken was de 
tekst te lezen op een groot scherm 
(bediening apparatuur Peter de Jong). O.a. 
Sofietje, Ja zuster, nee zuster, Het rijtuigie, 
Het stekkie van de Fuchsia werden gezongen. 
Zoiets geeft natuurlijk direct een geweldige 
sfeer,  
er werd zoveel mogelijk meegezongen of 
meegeneuried. Na de pauze werd onder 
andere het lied “Goya Goya Goal” gezongen. 
Bijzonder is dat dit lied uit een aantal 
verschillende talen bestaat, zoals Fins, Fries, 
Turks. Bij het lied “Steel Away” ging de ene 

helft van de “sjongers” de zaal in en kwam de 
andere helft via de coulissen de zaal binnen. 
Verspreid over de zaal zongen de heren dit 
geweldige lied in groepjes of solo. 
Een mooie variatie bij dit optreden. Toen was 
het tijd voor een Friese potpourri. Het publiek 
mocht weer meedoen en zong voor zover ze 
dat konden uit volle borst mee met 
“Dokkumer lokaaltsje”, “Ik kom út Fryslân” 
en de “Maitiid”. 
Toen kwam de verrassing van de middag, 
tijdens het zingen van het lied “Sing me back 
home” kwam een hele jonge solist op het 
podium: Ruben Regeling uit Emmeloord (ook 
gekleed in zwart met een rood vlinderdasje). 
Hij zong solo de sterren van de hemel. 
De kleinste man, de grootste ster werd hij 
genoemd. Hij kreeg natuurlijk een daverend 
applaus van het publiek. 
Tijdens het één na laatste lied, “Take me 
home”, stonden een aantal mensen uit het 
publiek op. Zij zongen met de mannen op het 
podium dit lied. Dit koor wordt ook begeleid 
door Sitta Bosman en had speciaal voor dit 
concert dit lied ingestudeerd. De Jan de 
Roassjongers sloten dit zeer geslaagde en 
gevarieerde concert af met het alom bekende 
“We’ll meet again”. Maar dan op zijn Fries. 
Daarmee kwam een eind aan deze gezellige 
en zeer geslaagde muzikale middag. 

 
 

Verdere invulling plan ‘De Fjilden’ 
 
In Nieuwehorne is door het verplaatsen van de sportvelden bouwlocatie De Fjilden beschikbaar. 
De gemeente Heerenveen wil graag weten hoe deze locatie het best ingevuld kan worden. Ze 
heeft daarvoor KAW Adviseurs uit Groningen opdracht gegeven een quick scan van de 
woningmarkt in Nieuwehorne op te stellen. Onderdeel van die opdracht was het overleg met de 
inwoners van het dorp. Hiervoor is op 27 november 2018 een eerste dorpsbijeenkomst 
georganiseerd waar gemeente, professionals en dorpsbewoners samen kwamen om na te denken 
over de mogelijke invullingen voor De Fjilden. We hebben toen afgesproken dat we de resultaten 
van die avond en de rapportage die het adviesbureau KAW uit Groningen heeft opgesteld met het 
dorp zouden bespreken in het voorjaar van 2019.  
 
Op dinsdag 4 juni 2019 willen we de resultaten met u delen. 
U bent van harte uitgenodigd om naar de bijeenkomst op dinsdag 4 juni 2019 te komen.  
De avond duurt van 19.30 tot (uiterlijk) 21.30.  
De locatie is het Dorpshuis de Kiekenhof in Nieuwehorne. 
 
Wij verzoeken u om u voor deze avond  aan te melden door een mail te sturen naar 
wijkmanagement@heerenveen.nl o.v.v. uw naam en aantal personen met wie u komt.  
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Samen vieren dienst 19 mei 
 

Samen vieren dienst  

    Ken je Mij? 

 

Iedereen is van harte welkom in deze samen vieren dienst . 
Medewerking wordt verleend door  da. Dingena Hasper en de gospelgroep 
Lordʼs Moor Singers uit Heerenveen.  
Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.    
 
Wanneer: 19 mei 
Waar: Kiekenhof Nieuwehorne 
 Hoe laat: 9.30 uur. 
 

---------- pg de  Regenboog Oude en Nieuwehorne ------------ 
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Lekker blijven fietsen 
 
Lekker blijven fietsen! 
een fietsdag met veel informatie én gezelligheid 
woensdag 22 mei 2019 
Fietsen is leuk, handig én gezond! Op een 
doordeweekse dag maken Nederlanders 14 
miljoen fietsritjes! Helaas neemt het aantal 
fietsongevallen flink toe en dan met name 
onder ouderen. Daarom organiseert de 
Fietsersbond in samenwerking de 
Onafhankelijke Ouderen Vereniging 
Heerenveen, de provincie Fryslân en de 
gemeente Heerenveen op woensdag 22 mei een 
dag over fit en veilig blijven fietsen voor 
mensen boven de 60 jaar. Tijdens deze dag 
krijgt u praktische tips om langer en fit te 
blijven fietsen, gaan we fietsen op een 
parcours, kunt u verschillende soorten fietsen 
testen die Profile Chris Jacobs meeneemt, krijgt 
u technische uitleg over uw fiets/e-bike en 
frissen we uw kennis op over (nieuwe) 
verkeersregels. We sluiten de dag af met een 

mooie historische fietstocht langs een aantal 
prachtige locaties in en rondom Heerenveen. 
Gegevens over deze dag: 
Datum : woensdag 22 mei 2019 
Locatie : Trinitas Kerk, Coehoorn van 
Scheltingaweg 1, Heerenveen 
Duur: van 9.00 uur tot 15.30 uur 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via 
www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen. 
Of stuur een mail naar 
fietsschool@fietsersbond.nl (o.v.v. ‘aanmelding 
Fietsinformatiedag Heerenveen 22 mei 2019). 
Noteer in de mail s.v.p. naast uw naam, adres, 
telefoonnummer en leeftijd ook of u met de 
fiets/ e-bike komt en of u WA verzekerd bent. 
✓ Er zijn geen kosten verbonden aan de 
deelname  
✓ Nog vragen? Neem dan contact op met Jetty 
de Vries, 06 – 52 102 331 

 

 De welkokende Friesche keukenmeid 
 

alias Adri Hendriks 
 

Soep als koud voorgerecht? Ja, waarom niet. Niet alledaags wellicht, maar  als intro op een 
zomerse dag beslist een aanrader. 
 

Koude komkommersoep met avocado en garnalen 
 
Wat men nodig heeft:( 4 personen) 
 ⁃ – 1 groene paprika 
 ⁃ – 1 bosje lente-ui 
 ⁃ – 2 komkommers 
 ⁃ – 1 avocado 
 ⁃ – 2 teentjes knoflook 
 ⁃ – 25 ml witte wijnazijn 
 ⁃ – 25 ml olijfolie 
 ⁃ – 125 gram garnalen ( of zalmsnippers) 
 
Hoe men het maakt: 
Snijd de paprika, de lente-uitjes en de komkommers in stukken.  
Schep het vruchtvlees van de avocado uit de schil. 
Doe de paprika, lente-ui, komkommer, avocado, knoflook, azijn, olie en eventueel zout en 
peper in de blender of een hoge beker. Pureer tot een egale soep.  
Laat de soep door en door koud worden in de koelkast. Serveer met een ijsblokje en de 
garnalen .   
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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 op 
zondag: 

Verspreiding vanaf 
donderdag: 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
19 mei   9.30 u.  SAMEN VIEREN DIENST 
 in de Kiekenhof 
 da. D. Hasper  m.m.v.  
 Lord’s  Moor Singers   
 uit Heerenveen  
26 mei   9.30 u.  OH  da. D. Hasper 
30 mei   9.30 u.  Hemelvaart   
 Dienst in Mildam  
 2 juni   9.30 u.  NH  ds. P. Hulshof 
 9 juni   9.30 u.  OH 1ste Pinksterdag   
 da. D. Hasper 
 m.m.v. Sjoukje Hoekstra 
 en Welmoed Claus  
16 juni   9.30 u.  OH  da. D. Hasper 
23 juni 10.00 u.  Tentdienst Mildam 
 
 
 
 
 
OH = kerk Oudehorne 
NH = Nieuwehorne 
 
Bezoek ook de site: 
www.pgderegenboog.nl  
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Dorpsagenda 
 

Datum: Tijd: Wat?      Waar? 
19 mei 09.30 Samen vieren dienst m.m.v. Lord’s Moor Singers Kiekenhof 
21 mei 08.00 Seniorenreis  
21-24 mei  Avondvierdaagse Omgeving O/N 
23 mei  Verkiezingen Europees Parlement  
4 juni 19.30 Invulling plan De Fjilden Kiekenhof 
 7 juni  Nachtswalkerstocht Omgeving O/N’ 
 9 juni  KOPIJSLUITING Hoarnekrite  
13 juni 20.00 Kantinecollege Hans en Wim Anker Sportcomplex 
14 juni v.a. 19.15 Kiek’nberg Cross Kiekenberg 
15 juni 20.00 PUBQUIZ met De Vrije Fries  Kiekenhof 
22 juni 10-13.00 Rommelmarkt Meester S. Wijbrandischool Schoolplein 
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 
23 november  50 jaar ONMKB  
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           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 (start 18 uur) en 15 km (start 21 uur) 
Zaterdag           15 juni 13:00 VOETBAL:          Groen Leven Cup 
 16:00 KORFBAL:          UDIROS 1 - Harich 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. E-mail: 
l.zwanenburg5@chello.nl   
 
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 

 


