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Om ‘e moanne 
 

Tijdsverschijnselen 
 
 
Veel onderwerpen kom je telkens tegen in een 
bepaalde tijd van het jaar. ‘Vaste prik’ 
zogezegd. 
 
Zo hingen er ook dit jaar weer de nodige tassen 
en vlaggen aan woningen. Symbool voor 
leerlingen die geslaagd zijn voor het examen in 
het voortgezet onderwijs. Allemaal van harte en 
veel succes met de vervolgstudie! 
 
Vaste prik in juni is ook het nieuws over het 
komende Flaeijelfeest in september. In deze 
dorpskrant treft u weer vier pagina’s aan over 
dit onderwerp. 
 
Jarenlang was de avond4daagse vaste prik in 
mei/juni. Vorig jaar is dit helaas niet gelukt, 
maar dit jaar konden de wandelaars hun hart 
weer ophalen. 
 
De Nachtswalkerstocht was jarenlang vaste 
prik, maar deze werd jaar nu net voor het laatst 
georganiseerd. Ook al wordt voor 2020 een 
Swalkerstocht in het vooruitzicht gesteld. Zo’n 
1.000 wandelaars namen 7 juni deel aan de 
laatste editie. 
 
Ook het maken van deze dorpskrant kost natuurlijk 
geld. Het is jaarlijks geen grote jaarlijkse bijdrage die 
wij van u vragen, te weten 6 euro. Deze zal 
binnenkort via automatische incasso weer van uw 
rekening worden afgeschreven. 
Deze krant wordt nog altijd in het dorpshuis gedrukt 
met een dupliceermachine. Zo langzamerhand blijkt 
dit nog de enige te zijn in Fryslân. Daarom 
onderzoeken wij andere mogelijkheden om deze 
krant te drukken. De bedoeling is dat dit dan in kleur 
zal gaan gebeuren, wat met name de scherpte en 
duidelijkheid van de foto’s ten goede zal komen. 
U hoort hierover later meer van ons als ook wij hier 
wat duidelijkheid over gekregen hebben. 
Wij wensen u een fijne zomer met mooi weer en op 
zijn tijd(liefst ’s nachts) een beste regenbui voor de 
tuin en weilanden. 
 
HN 
 
 

Kopij voor het volgende nummer  

moet uiterlijk 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 

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

 
Incasseren lidmaatschapsgeld 
Plaatselijk Belang  
Allereerst een zakelijke mededeling: 
binnenkort wordt de contributie voor 
Plaatselijk Belang weer geïnd. Heeft u een 
machtiging afgegeven, dan gaat dit 
automatisch via uw bankrekening. 

 
 
Oproep! Gezocht: twee beheerders 
voor buurtpreventie-app 
In navolging van een groot aantal dorpen 
in Friesland willen wij ook graag proberen 
om onze dorpen een stukje veiliger te 
maken door een buurtpreventie-app in het 
leven te roepen. Omdat wij denken dat 
Oude- en Nieuwehorne samen teveel 
inwoners hebben om één app-groep op te 
richten, lijkt het ons goed om twee aparte 
app-groepen op te richten, eentje voor 
Oudehorne en eentje voor Nieuwehorne. 
Bent u nieuwsgierig geworden naar hoe het 
functioneren van een dergelijke app-groep 
precies in zijn werk gaat, kijk dan even op 
www.wabp.nl , daar staat precies uitgelegd 
wat het inhoudt.  
Allereerst zijn wij op zoek naar twee 
vrijwilligers, een inwoner van Oudehorne 
en eentje van Nieuwehorne, die zich hier 
voor in willen zetten om de buurtpreventie-
app in Oude- en Nieuwehorne in de praktijk 
te brengen! Aanmelden kan via info@oude-
nieuwehorne.nl of schiet één van de 
bestuursleden aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Fjilden 
De gemeente Heerenveen wil graag weten 
hoe ze de locatie De Fjilden het beste 
verder kunnen gaan invullen. Zij hebben 
daarvoor KAW adviseurs uit Groningen 
opdracht gegeven een quick-scan uit te 
voeren en daar hoorde natuurlijk ook 
overleg met aanwonenden en bewoners 
van het dorp bij. Dit was op 27 november 
’18. 4 juni jl. zijn de resultaten en de 
rapportage die het adviesbureau heeft 
opgesteld met de bewoners besproken. Er 
zijn verschillende opties en scenario’s 
geschetst, die uit de eerste avond 
voortgekomen zijn. Alle plannen zijn 
uitsluitend gericht op het stuk dat in het 
verlengde van de Sterrenkamp ligt (achter 
het Groene Kruis-gebouw tot aan de 
huidige bebouwing). Dit deel zal nog verder 
ontwikkeld en gebouwd worden. Het hele 
perceel aan de andere kant van het 
boslaantje (tot aan het Sevenaerpad), zal 
de komende jaren vooralsnog geen 
bebouwing krijgen. Er is in groepen 
gediscussieerd over de geschetste plannen, 
er werd druk geschoven en veranderd met 
straten en soorten bebouwing en er zijn 
nieuwe plattegronden getekend. Al deze 
nieuwe input zal weer worden 
meegenomen door de gemeente. Wordt 
vervolgd! 
Er is ook kort gesproken over het perceel 
dat vooralsnog onbebouwd blijft. Laten we 
hier de natuur zijn gang of…? Goede ideeën 
zijn welkom! 
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Verenigingsnieuws 

 
 

Goed geslaagde avond4daagse 
 
 
 

 
 
In de week van 20 tot en met 24 mei 
organiseerde de kuiercommissie Oude-
en Nieuwehorne de avond4daagse. 
De kuiercommissie had de organisatie op 
zich genomen mede omdat de 
avond4daagse vorig jaar niet was 
doorgegaan. Het bleek dat vooral de 
scholen er erg prijs op stelden dat er weer 
een avond4daagse georganiseerd zou 
worden. 
 
De weersomstandigheden waren elke 
avond goed; het was prima wandelweer. 
De wandelaars waren erg tevreden over de 
routes. Onderweg moest er gestempeld 
worden en was er elke avond bij de 
stempelposten een traktatie. 
Zo’n 150 deelnemers deden aan de 
wandeltocht deel, waarvan de meeste 
wandelaars hadden gekozen voor afstand 
van 5 kilometer. 
 
Het waren merendeel schoolkinderen die 
deze afstand liepen. Elke avond kon er 
tussen 18.00 uur en 18.30 uur gestart 
worden. De kinderen van de Meester S. 

Wijbrandischool en de Sevenaerschool 
hadden zich via de contactpersonen laten 
inschrijven. Dit bleek een gelukkige keus. 
De inschrijving tijdens de eerste avond 
verliep daardoor erg soepel.  
 
Gelukkig beschikte de organisatie over een 
flink aantal vrijwilligers die na afloop, de 
laatste avond door voorzitter Kees Kuiper 
in het zonnetje werden gezet. Voor alle 
deelnemers was er een mooie medaille, die 
in de kantine van de sporthal werd 
omgehangen door de flaeijelkoningin met 
haar hofdames.  
 
De organisatie wil hierbij de volgende 
sponsoren bedanken voor hun bijdrage: 
* Rabobank 
* Swimfun te Joure 
* AA drink Bar le Duc. 
* Peijnenburgkoek 
* Coop Brouwer 
* UDIROS. 
De organisatie kan terugzien op een 
geslaagde avond4daagse. 
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Vogel- en natuurbeschermingswacht Oude- en Nieuwehorne 
 

 
In 

het land van 
weidevogelbeschermers en 
alle andere 
vogelliefhebbers in Fryslân 
is altijd nieuws te melden. 
Of het nou in het 
broedseizoen of tijdens de 
vogeltrek is, er gebeurt 
altijd wel wat. De BFVW 
meldt op haar website 
feiten en ontwikkelingen 
die zij relevant vindt. 
Interessante nieuwtjes zijn 
natuurlijk altijd welkom. U 
kunt altijd contact met hen 
opnemen om nieuws uit te 
wisselen. Wellicht plaatsen 
ze dan uw bericht op de 
website die maandelijks 
door honderden mensen 
wordt bezocht. 
2019 leek een vroeg 
seizoen te worden, met 
een eerste kievitsei op 28 
februari. De eerste pullen 
van de kievit werden al op 
8 april gemeld. Het weer 
bleef eerst warm, maar 
regen bleef uit. De droogte 
vormde een bedreiging 
voor die eerste kuikens. 
Later werd het vooral in de 
nachten weer behoorlijk 
koud. Veel grutto’s leken 

de eileg uit te stellen. De 
piek in meldingen is 
hierdoor ook niet vroeger 
gekomen dan vorig jaar, 
toen we een laat voorjaar 
hadden. De periodes voor 
alarmtellingen vallen 
daardoor ook vrij laat. De 
afgelopen tijd zijn de  
nazorgers in Friesland met 
het tellen van alarmerende 
ouderparen van de weide 
vogels begonnen, we 
noemen dat de 
alarmtellingen. Hierbij 
wordt gekeken welke 
oudervogels nog kuikens 
hebben, aan de hand 
hiervan kan bepaald 
worden wat het 
broedsucces is in een 
bepaald gebied. De 
periodes voor de 
alarmtellingen worden 
ieder jaar bepaald aan de 
hand van de piek in de 
eileg van de grutto’s. Pas 
als die piek achter de rug 
is, kunnen we gaan 
rekenen. 
Met de mooi weer periode 
zijn de kievitskuikens uit 
hun ei gekomen, een mooi 
gezicht. Deze kuikens 
gaan meteen op zoek naar 
voedsel, insecten, maar 
vinden niets. Door de 
droogte in de velden zijn 
er geen insecten, 
waardoor de kuikens nog 
voor ze twee dagen oud 
zijn door honger sterven. 

Ook de volwassen 
weidevogels hadden het 
moeilijk, door de droogte 
zijn de regenwormen diep 
in de bodem weggekropen. 
De bodem is bovendien 
uitgedroogd en hard, 
waardoor de grutto er met 
zijn gevoelige snavel niet 
in kan prikken. Boeren 
kunnen de kievit en 
andere weidevogels helpen 
door hier en daar water op 
het land te pompen. 
greppels laten vollopen of 
peilverhoging  in de sloten. 
Het water trekt insecten 
aan voor de 
kievitskuikens. Ook andere 
vogelsoorten hebben last 
van de droogte. Zwaluwen 
bijvoorbeeld gebruiken 
vochtige modder om hun 
nestjes te metselen, maar 
vinden nu alleen droge 
tuingrond. Iedereen kan 
hier zelf wat aan doen 
door in een hoek van de 
tuin te zorgen voor een 
'regen' plas op de aarde. 
Dit trekt ook insecten aan, 
die de vogels gebruiken 
om hun jongen te voeren. 
Voorgaande nieuwsfeiten 
staan op de site van de 
BFVW. U kunt zelf ook 
eens kijken op de site van 
de BFVW, zoals eerder al 
aangegeven is er altijd wel 
nieuws te melden. 
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KinderKring brengt Het Sleutelbos tuingereedschap 
 
Woensdag 29 mei brachten kinderen van de KinderKring een bezoek aan Het 
Sleutelbos. De kinderen van Protestantse gemeente De Regenboog in Oude- en 
Nieuwehorne hadden 2 jaar gespaard voor een goed doel en dat werd de 
Dagbesteding in Nieuwehorne. Hier worden van maandag tot en met vrijdag tussen 
4-8 cliënten ontvangen. Iedere dag zijn er andere bezigheden en worden de leukste 
dingen gedaan en gemaakt. 

Na het overhandigen van de limegroene 
kruiwagen, grondboor, handige bladhark, 
een hele grote bezem en een voetenveger 
(mede mogelijk gemaakt door de 
sponsoring van Kuperus Oudehorne; 
hulde!), kregen we een rondleiding. De 
kinderen konden van alles bekijken, zoals 
de grote konijnen, verschillende kippen en 
de moestuin boordevol groentes, 
bessenstruiken en mooie bloemen. De 
pomp en het tankstation voor de skelters 
waren voor de kinderen ook een 
bezienswaardigheid!  We sloten af in het 
atelier en het 
winkeltje. Hier worden 
voor kleine prijsjes 
kettingen, dekentjes, 
bijzondere cadeautjes 
en hele mooie 
eyecatchers verkocht. 
De cliënten hebben dit 
met hart en ziel 
gemaakt, maar helaas 
kun je niet alles 
bewaren.  “Aan de 
Schoterlandseweg, 
tussen de bomen is 

onlangs een gedeelte ingericht met knusse 
zitjes tussen mooie kunstvoorwerpen, ook 
gemaakt door de mensen van Het 
Sleutelbos. Een kopje koffie of thee kunnen 
drinken of een tussenstop om even op 
adem te komen is hier altijd mogelijk”, gaf 
begeleidster Ineke aan. De deuren staan 
altijd open: u bent meer dan welkom! En 
de kinderen van de KinderKring? Zij gaan 
weer sparen voor een nieuw goed 
doel…..  Adres: Dagbesteding Het 
Sleutelbos – Schoterlandseweg 2a in 
Nieuwehorne, www.hetsleutelbos.nl
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Gebruik Het Trefpunt en pastorie 
 
Vanaf 1 juni 2019 huurt “Aardema Zorggroep” de “Pastorie en Het Trefpunt” van de kerk.  

Bedoeling van de “Pastorie” is een kleinschalige logeeropvang voor jonge kinderen met een 
beperking een fijn weekend te bieden.  

“Het Trefpunt” zal in gezamenlijkheid worden gebruikt met de kerk. Voor boekingen vanuit de 
kerk mag dit bij Rommie Haarsma (koster) worden opgegeven en zij regelt dit dan met de 
“Aardema Zorggroep”.  

Mocht u “Het Trefpunt” als buurtvereniging of een andere manier willen huren, dan kunt u dit 
rechtstreeks boeken bij “Aardema Zorggroep” tel. (0513) 54 21 78.  

Wij gaan uit van een fijne samenwerking en een optimaal gebruik van de gebouwen.  

 

Tjidi Aardema-Kuperus “Aardema Zorggroep” 

College van Kerkrentmeesters  

 

         

 

    

 

 

  

 

 

 

Rommelmarkt Meester S. Wijbrandischool 
 

Komt allen!   

Vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur op het schoolplein van 
de 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.  
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[ Advertentie] 
 

Kapsalon NR. 85 opent binnenkort haar deuren! 
 
 
Hallo dorpsgenoten, 
 
Graag verwelkom ik jullie vanaf begin september in mijn kapsalon aan de 
Schoterlandseweg 85 in Nieuwehorne. 
Na bijna twintig jaar ervaring te hebben opgedaan als haarstyliste, start ik mijn 
kapsalon aan huis. Met veel passie en creativiteit oefen ik mijn beroep uit. 
Dames, heren en kinderen kunnen bij mij terecht voor een eerlijk advies en een 
goede haarverzorging op maat. 
De producten waarmee ik werk bevatten geen parabenen, zijn vegan en 
dierproefvrij. 
Graag tot ziens bij Kapsalon NR. 85: de koffie staat klaar! 
 
Groet, 
Annie Aardema-Boersma 
 
Geopend op afspraak: (0513) 43 56 32  
of boek 24/7 online op 
www.kapsalonnr85.nl 
 
Openingstijden: 
Maandag  09.00-14.00 en 18.30-21.00 
Dinsdag   09.00-16.00 
Donderdag  09.00-14.00 en 18.30-21.00 
Vrijdag    09.00-16.00 
Zaterdag   08.00-13.00 
 
Kapsalon Nr.85 
Schoterlandseweg 85 
8414 LP Nieuwehorne 
Tel. (0513) 43 56 32 
www.kapsalonnr85.nl 
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Donkere wolken bij start laatste nachtswalkerstocht 
 
30 km tocht afgelast door 
Doelgericht wandelen  De 
hele dag is het prachtig 
weer maar juist als ik op 
de fiets wil stappen om 
naar het sportcomplex te 
gaan, waar de start van de 
nachtswalkerstocht om 
21.00 zal plaatsvinden, 
trekt een fikse regenbui 
over Nieuwehorne. Ik 
besluit om even te 
wachten en tot het weer 
droog is en ben gelukkig 
toch nog mooi op tijd om 
de start mee te maken. 
 
Duizend deelnemers 
Het maximale aantal van 
duizend deelnemers is 
gehaald bij deze zevende 
nachtswalkerstocht. De 
start is nog bij daglicht 
maar het grootste deel 
van de wandeling vindt in 
het donker plaats. “De 
route wordt onderweg 
verlicht met vuur en 
lichteffecten waardoor een 
en ander een magische 
belevenis wordt”, aldus 
Gretha Kuiper van 
Doelgericht wandeling, die 
deze tocht voor de 
zevende en laatste keer 
organiseert. De 
deelnemers krijgen bij de 
start, een 'Light up your 
Walking'-armband, die 
gedurende de tocht alle 
deelnemers in het licht 
zet. Juist omdat het de 
laatste keer is, dat deze 
tocht wordt gehouden, is 
het extra feestelijk! 

Gretha: “Dans, theater, 
kunst, live muziek, hapjes 
en drankjes: we pakken 
dubbel uit om deze 7e 
editie uitbundig af te 
sluiten.”  
 
Enthousiasme 
Als ik aankom zie ik een 
groep meisjes enthousiast 
een dansact opvoeren en 
een DJ die met 
enthousiasmerende 
muziek iedereen in de 
juiste stemming brengt. 
Een grote groep (bijna 
duizend) mannen en 
vrouwen van jong tot oud 
staat te popelen om van 
start te gaan voor de 15 
kilometerloop. Ook 
degenen die zich hadden 
opgegeven voor de 30 
kilometer wandeling. Op 
basis van de 
weersvoorspellingen 
halverwege de dag (veel 
regen met onweer) had de 
organisatie besloten om 
deze wandeling niet door 
te laten gaan. De sfeer is 
er niet minder om, ik zie 
alleen maar blije 
gezichten. Ook Gretha 
heeft zich niet uit het veld 
laten slaan door de 
afgelasting. “Met de kennis 
van nu (vlak voor de start) 
had ook de 30 kilometer 
wel door kunnen gaan. 
Maar zo’n beslissing moet 
je tijdig nemen en dat kan 
niet meer vlak voor de 
start. Een wandelfeest is 
en blijft het, kijk maar om 

je heen.” En zo is het, je 
ziet en proeft een 
uitgelaten stemming. En 
hoewel de lucht zwaar 
bewolkt is hebben de 
deelnemers gelukkig een 
droge start. Ik spreek 
enkele dames die geen 
enkele vrees blijken te 
kennen voor wat hen te 
wachten staat. Ze hebben 
goed getraind en ik heb de 
indruk dat de meeste 
deelnemers zich goed 
voorbereid hebben. Er 
wordt gestart in groepen 
van 200 en als Gretha het 
hek open draait mag de 
eerste groep weg en zo’n 
kleine tien minuten later 
de tweede groep 
enzovoort.  
 
Ook na afloop nog 
gezellig 
De wandelaars gaan eerst 
richting Oldeberkoop waar 
de eerste post staat en 
waar de eerste muziek en 
act wacht op de 
wandelaars. 
En, eenmaal terug op het 
sportcomplex hoef je niet 
meteen naar huis want, zo 
lees ik op de site van 
Doelgericht wandelen, ook 
na afloop is het nog erg 
gezellig met o.a. live 
muziek. 
 
Ik heb dat niet 
afgewacht… 
H.P. 
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Jan de Roas Sjongers verblijd met fors bedrag uit statiegeldactie Coop 
 
Mannenkoor Jan de Roas Sjongers in 
Nieuwehorne werd onlangs zeer verblijd 
met een cheque van de statiegeldactie van 
de plaatselijke supermarkt Coop. Dankzij 
deze actie kon de penningmeester van het 
koor een bedrag van €629,10 in ontvangst 
nemen. Klanten van Coop Brouwer konden 
in het eerste kwartaal van 2019 de waarde 
van de ingeleverde statiegeldflessen zelf in 
ontvangst nemen, of bestemmen aan een 
plaatselijke vereniging. In dit geval de Jan 
de Roas Sjongers. 
Het ingeleverde statiegeld werd door de 
landelijke Coop-organisatie, met meer dan 
300 supermarkten in het land, verdubbeld. 

Penningmeester Rein Bonsma van het koor 
toonde zich bijzonder verheugd en verrast 
door het forse bedrag. Namens het 
voltallige bestuur bedankte hij de Coop-
organistie in het algemeen en de 
plaatselijke Coop Brouwer in het bijzonder. 
Hij bracht een uitspraak van ruim en halve 
eeuw geleden van plaatselijk coiffeur en 
barbier Hendrik de Vries in herinnering: 
koopt in den vreemde niet wat eigen dorp u 
biedt. Hij varieerde daarop met de slogan: 
Coop in den vreemde niet wat eigen dorp u 
biedt. 
 

 

 
 
Op de foto het bestuur van de Jan de Roas Sjongers. Achter van links naar rechts 
voorzitter Evert de Jong, penningmeester Rein Bonsma en Peter Kroeze. Gehurkt 
Jan Heida en secretaris Joop van den Bent 
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Even voorstellen: UDIROS Outdoor 
 

U heeft ons vast al eens gezien tijdens de verschillende trainingen 
door het dorp. Hardlopend, soms met balken of andere ballast, en 
veel oefeningen doen.  
De zwarte tights met grote witte letters UDIROS. Met nog opvallender 
daarbij het blauw witte logo met het gebogen armpje: UDIROS Outdoor. 
Wie zijn dat en wat doen ze allemaal? We stellen ons graag verder aan u 
voor! 

Opgericht in 2017 als nieuwe afdeling van UDIROS, met als eerste bestuursleden Ydo de 
Vries, Frea Douma en Werner Valk. Zij begonnen in de zomer van 2017 met de bouw van een 
nieuw trainingsterrein achter de sporthal van UDIROS. Rinske Wierda en Dennis Kamperveen 
sloten al snel aan, begin 2018 werd Robert-Jan Ritsema de nieuwe voorzitter.  
 
Foto onder: Feestelijke opening van het survivalterrein. 

Nu inmiddels bijna 2 jaar verder 
volgen de ontwikkelingen elkaar 
snel op. Inmiddels hebben we 110 
leden, zijn de voorbereidingen 
opgestart om het trainingsterrein 
te verdubbelen, wordt er nieuwe 
verlichting aangebracht bij het 
trainingsterrein en volgt een eigen 
groep van 12 leden de Basis 
Trainer Survivalrun cursus van de 
Survivalrunbond Nederland. En we 
gaan een eigen survivalrun 
organiseren in en rond 
Nieuwehorne! 
 

 
 
Wat kun je doen bij UDIROS 
Outdoor? 
Bij de start in 2017 waren er twee 
soorten trainingen voor de leden: 
hardlopen en survival. Inmiddels wordt er 
ook bootcamp gegeven. Een perfecte 
mogelijkheid voor diegenen die survival 
net een stapje te gek vinden, maar wel 
lekker buiten actief willen zijn en willen 
werken aan kracht, uithoudingsvermogen 
en lenigheid. Alle trainingen worden 
gegeven door eigen leden. Onze leden 
mogen aansluiten bij alle 
trainingsmomenten die we aanbieden.  
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Outdoor evenementen kalender 
Al snel werd ook begonnen met het organiseren van verschillende evenementen. Ons 
sportcomplex ligt in een prachtige omgeving die zich geweldig leent voor outdoor activiteiten. 
Afgelopen jaar is de organisatie van de Sint Thomas Trailrun overgenomen door UDIROS 
Outdoor. Deze trailrun vindt traditioneel plaats eind december, tussen Kerst en Oud en Nieuw 
en leidt de deelnemers over de mooie bospaden van de Kiekenberg en de heidevelden van 
het Katlijker Schar. Door goede contacten met vele landeigenaren kunnen we daar rondes 
uitzetten die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zijn. Het aantal 
deelnemers groeit nog steeds voor dit evenement, afgelopen jaar stonden er bij de 7de editie 
600 atleten aan de start! 
 
Het hardlopen heeft een belangrijke plaats in ons trainingsprogramma. Daarom organiseren 
we elke eerste vrijdag van de maand, van april tot en met september, de Kiek’nBerg cross. 
Met rondes van 2 tot 12 kilometer een heerlijk trainingsmoment, met vaste rondes die per 
keer tussen de 40 en 
60 deelnemers 
trekken, ook veelal 
van buiten de club. 
En leuk om te zien, 
aan de ene kant is 
er de strijd om de 
verschillende 
parcoursrecords, aan 
de andere kant het 
plezier van de 
recreatieve lopers. 
Voor elk wat wils 
dus.  
 
Voor de allerkleinsten - de minirun 
Survival, de sport, het trainingsterrein, het heeft allemaal een enorme aantrekkingskracht op 
kinderen. Dat merken we zeker! De jeugdafdeling groeit gestaag en we kunnen zelfs al 
trainingen aanbieden voor verschillende niveaus. Zo ontstaat er nu een groep atleten van 12 
tot 16 jaar, die elkaar naar een hoger niveau trainen en serieus meedoen aan wedstrijden 
met top 10 plaatsen en soms 
zelf al op het podium.  
Vanaf 7 jaar mag je lid worden 
bij Outdoor. Voor de kinderen 
die nog geen 7 zijn organiseren 
we 2 keer per jaar de minirun, 
waarbij we een speciaal 
parcours voor deze groep 
uitzetten. Met kruipnetten, 
evenwichtsbalken, klimnet en 
een echte tarzanzwaai mogen 
zij zich uitleven. Als 
voorbereiding op later!  
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Minirun actie! 
Jeugdzomerkamp 
Ook organiseren we een zomerkamp voor onze jeugdleden. Samen twee dagen optrekken, 
overnachten in een oude legertent en een spannend avondspel in de bossen. De tijd vliegt 
voorbij met spelletjes en uitdagende challenges op en rond het terrein,  En uiteraard ’s 
ochtends op tijd eruit voor een fijne survivaltraining.  
 
What’s next? 
Ons motto: #Doorbouwen! Doorbouwen aan onze club, ambities en plannen. Dat doen we 
samen met onze leden, onder andere door momenten te organiseren waarbij we met elkaar 
nadenken over wat we willen als club, uiteraard gecombineerd met de nodige gezelligheid. De 
uitbreiding van ons trainingsterrein 
was ook een prachtig onderwerp om 
met elkaar over te brainstormen. 
Van jong tot oud, recreatief tot 
wedstrijdsporter, met elkaar hebben 
we bedacht hoe we verder kunnen 
verbeteren en doorbouwen. 
 
  
Leden aan de slag met een 
brainstorm 
 
Om al deze energie, plannen en 
ideeën zo goed mogelijk te 
stroomlijnen is afgelopen periode door het bestuur hard gewerkt aan een 5-jaren plan voor 
de club. Een levendig beleidsplan waarin we onze ambities en doelstellingen samen met onze 
leden hebben opgeschreven. Eén evenement willen we uit ons plan halen, de U3 RUN! 
Oftewel, onze eigen UDIROS survivalrun, in en door het dorp! 
 
U3 RUN 
In onze survivalrun staat het team centraal, met allerlei variaties rondom het cijfer 3. We 
dagen iedereen uit om teams van drie af te vaardigen om te strijden om de felbegeerde 
teambokaal. Er wordt gestart in verschillende klassen, zoals 
de estafettevorm: elk teamlid loopt 1 ronde van 6 kilometer 
en geeft het stokje door aan zijn teammaat. Maar ook de 
langere variant, waarbij de eerste deelnemer start, in de 
tweede ronde zijn maatje meeneemt, bij de derde ronde 
starten ze alle drie: kop over kop! Of met een team van 3 
tegelijk over het parcours, en elkaar helpen om de run te 
halen! Dit organiseren we voor zowel de jeugdcategorieën als 
de volwassenen.   
 
Uiteraard houden we ook rekening met de individuele lopers. 
Degenen die graag zelf een run willen lopen, of in ouder-kind 
verband. Voor deze mensen bieden we een passend parcours, 
onder dezelfde gezellige en sportieve omstandigheden, maar dan vanuit de individuele 
insteek.  
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Save the date! 
Het is een feest om mee te doen aan survivalruns, zeker aan onze eigen U3 RUN. We willen 
er met het dorp een mooi feest van maken. Dus bij de hindernissen vrolijke muziek & 
aanmoedigingen, misschien zelfs wel hier en daar een tribune en een goede meefiets route. 
De survivalrun vindt plaats in en rondom ons sportcomplex in Nieuwehorne, de finish zal in de 
sporthal zijn. De hele dag door 
starten en finishen daar 
deelnemers, er zal muziek en 
gezelligheid zijn, genieten van 
sportieve prestaties en 
uiteraard de analyses achteraf. 
Met live muziek en goed eten & 
drinken maken we er een mooie 
afsluiting van. In 2020 vindt de 
eerste U3 RUN plaats op 1 
maart. Tot dan!  
 
 
 

 
 

 Culturele programma seizoen 2019-2020 

 

Zaterdag 26 oktober 2019 - 20:00 uur : It komt wer foar it ljocht (liedjes en sketches) 

Zaterdag 23 november 2019 - 20:00 uur: Libje yn in jongesdream - Geert van Tuinen 

Vrijdag 17 januari 2020 - 20:00 uur:  De man fan dyn libben (Jan Arendz, Marijke 
Geertsma en Anke Bijlsma) 

Zondag 16 februari 2020 - 15:00 uur:  Brouwer's Akkordeon Orkest 

Zondag 29 maart 2020 - 15:00 uur:  Berkoper Popkoor 

 
 

Kiekenhof bibliotheek in juli en augustus 
 
 
 Kiekenhof bibliotheek in juli en augustus 
 
De bibliotheek in De Kiekenhof is in de maanden juli en augustus de 
volgende dagen geopend: 
9 juli en 6 augustus. 
Vanaf 27 augustus weer elke dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur. 
 
 

Doarpshûsnijs(gjirrich) 
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Pastorietuindienst 
 
Het is weer bijna zomervakantie! Op 7 juli is er in de tuin van de pastorie van Nieuwehorne 
de jaarlijkse pastorietuindienst. Thema is: De Wereld Draait Door! 
Aan de tafel van Matthijs maken we kennis met een paar 
bijzondere gasten die een de reis van hun leven gaan 
maken.  
Na deze dienst kunt u ook goed voorbereid op reis gaan.  
Welkom! 
 
Voorgangers: ds Piet Hulshof en ds Dingena Hasper.  
Tijd: half 10 
Plaats: de tuin van de pastorie in Nieuwehorne (we hopen op 
mooi weer!).  
 
 

Schilderijen en muziek tijdens Tsjerkepaad 2019 
 
In Friesland zijn deze zomer weer meer dan 250 kerken op zaterdagmiddag geopend voor 
belangstellenden. Onze kerk zal tijdens Tsjerkepaad 2019 ook opengesteld zijn.  
Tsjerkepaad is dit jaar vanaf zaterdag 6 juli tot en met 14 september. Iedere zaterdagmiddag 
vanaf 13.30 uur zijn er twee gastheren/-vrouwen die de bezoekers voorzien van een bakje 
koffie met koek.  
Tijdens de openstelling is er een expositie van schilderijen van de schildersgroep De Munnik. 
 
Zaterdag 6 juli komt Willem Kuipers op het orgel spelen en Mient Veenstra en Henk v.d. Bij 
zullen zaterdag 13 juli samenspelen op orgel en trekharmonica. De doedelzakgroep Applepie 
Pipers zijn zaterdag 17 augustus aanwezig. Zij spelen op Franse doedelzakken (cornemuses). 
Die middag komt ook Tonny Holsbergen uit Harlingen. Zij is niet alleen een verdienstelijk 
kunstenares maar is ook muzikaal goed onderlegd.  Zij brengt dan haar bijzondere 
instrumenten meebrengt. Zij 
speelt draailier, nyckelharpa 
(een snaarinstrument uit 
Zweden en Northumbrian 
smallpipes.  
 
 
De andere zaterdagen wordt het orgel bespeeld door Geartsje Nolles (20 juli), Alle v.d. Wal (3 
augustus), en Wilma Marico (24 augustus).  
 
De overige zaterdagen is er geen invulling maar wanneer u zelf muziek maakt en een 
zaterdagmiddag in de kerk wilt spelen dan kan dat. Neem dan contact op met Tiny Nijzing 
(tel. 54 20 73) of met Geartsje Nolles (tel. 54 19 35).  
 
 

Sterke mannen en vrouwen ‘in touw’ voor Max 

Doarpsnijs 
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Onder fraaie weersomstandigheden was het parkeerterrein van UDIROS op zaterdag 1 juni 
toneel van een bijzonder evenement. Er stond een flink aantal sterke mannen en vrouwen 
klaar om een grote truck voort te trekken over het parkeerterrein bij de sporthal. Het was 
indrukwekkend om te zien hoe zelfs vrouwen er in slaagden om een truck van 11 ton niet 
alleen van zijn plaats te krijgen, maar ook nog een flink aantal meters in beweging te 
houden. 
 
 

Bedankt!  
Op zaterdag 1 juni 2019 werd er een benefietwedstrijd Vrachtwagentrekken georganiseerd op 
het parkeerterrein van UDIROS door Strong Men Team Bargewear uit De Knipe. 
De opbrengst was speciaal voor dorpsgenoot Max met het syndroom van Phelan McDermid , 
die door verslechtering van zijn lichamelijke gezondheid nu rolstoelgebonden is en hierdoor 
vele veranderingen nodig zijn in huis. 
  
Max en wij hebben ontzettend genoten en willen langs deze weg iedereen bedanken die op 
wat voor manier dan ook ervoor gezorgd hebben dat dit een onvergetelijke dag is geworden. 
Een geweldige opbrengst van maar liefst 4000 euro , maar vooral de warmte en respect die 
we deze dag zo ontzettend gevoeld hebben!! 
  
 Liefs van Max en zijn ouders!! 
 

 
Foto: © Berend Drent 
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Kantinecollege gebroeders Anker 
 
De organisatie van de GroenLeven Cup hebben op donderdagavond 13 juni 2019 de 
gebroeders Hans en Wim Anker uitgenodigd om de sponsoren en vrienden, maar ook 
andere belangstellenden van sc UDIROS iets te vertellen over hun werk en over één van 
hun grote passies sc Heerenveen. 
De kantine was mooi gevuld met ca 130 belangstellenden. Alle beschikbare stoelen uit 
de sporthal waren verzameld, zelfs de mooie bonte uit de Chill Out ruimte. Jelmer 
Brouwer heette iedereen van harte welkom en gaf aan dat deze avond de aanloop was 
naar de GroenLeven Cup die zaterdag 14 juni werd gehouden.  
 
Eeneiige tweeling 
Wim mocht de aftrap geven. Hij vertelde dat 
ze een eeneiige tweeling zijn en daardoor ook 
hetzelfde DNA hebben. Ze hebben geen 
strafblad want ze verwijzen altijd naar elkaar. 
Toeval of niet, sommige gebeurtenissen 
vinden tegelijkertijd plaats of hebben 
tegelijkertijd plaatsgevonden. Zo gingen ze 
samen naar de ULO, HBS en studeerden 
samen in Groningen, 
volgden daar dezelfde vakken en studeerden 
ze op dezelfde dag af. Toen was er een 
verschil, Hans wilde cum laude afstuderen, 
dat lukte hem niet maar Wim wel. Daarom 
krijgt Wim ook altijd de ingewikkelde zaken. 
Ze hebben sinds 1991 hun eigen kantoor, 
waar intussen 22 mensen werken, waaronder 
5 chauffeurs. De zaken spelen overal in het 
land en het is regel dat de advocaten niet zelf 
rijden. Hun kantoor staat niet op een A-
locatie en heeft ook geen eigen 
parkeergelegenheid. 
Dit is ook niet nodig want 98 % van hun 
cliënten zit in de gevangenis en de overige 
2% heeft rijontzegging.  
 
Aantal principes 
Ze volgen een aantal principes: 
1. Ze doen alleen strafzaken en staan alleen 

verdachten bij. 
2. Ze staan iedereen bij, of het nu gaat om 

een dubbele moord of een zedenzaak of 
een lichtere zaak. 

3. Zij hebben de regie en niet de cliënt. Ze 
zijn geen verlengstuk van de verdachte en 
hebben hun eigen verantwoordelijkheid. 

1. Daarom krijgen ze ook nooit cliënten uit 
de onderwereld, die willen hun eigen regie 
houden. 

2. De cliënt kiest hun kantoor, zij benaderen 
geen verdachten. Jos B. zat nog maar net 

vast toen 6 advocaten al aanboden dat ze 
hem wel wilden bijstaan. Dat doen zij 
niet. En zij springen ook niet op een zaak 
waar een andere advocaat al mee bezig 
is. 

4. Ze kijken niet naar het inkomen of 
vermogen van de cliënt, 70 % van de 
zaken zijn pro-deo (daarvoor krijgen ze 
5á 600 euro). Bij 30% van de zaken 
wordt per uur betaald. (Ca. 285 euro per 
uur). 
 

Een paar anekdotes. 
Iemand mocht om 9 uur naar huis. Voor zijn 
bezittingen kreeg hij een plunjezak. Met 
medeweten kroop een andere gevangene in 
de plunjezak. En het lukte om langs allemaal 
posten en controles deze gevangene naar 
buiten te smokkelen. Ontsnappen op welke 
manier dan ook is niet strafbaar, iemand 
hierbij helpen is echter wel strafbaar. 
Hiervoor kun je een maximumstraf krijgen 
van 1 jaar. 
Een Turkse veroordeelde kreeg bezoek van 
zijn broer. Tijdens dit bezoek ruilden ze 
stiekem hun jasjes. Na afloop stond de 
veroordeelde op, zei tegen zijn broer tot 
ziens en liep weg. Na 3 dagen(de 
veroordeelde moest eerst de tijd hebben om 
naar Turkije te vluchten), vertelde de broer 
dat hij onschuldig was. Ze moesten hem toen 
wel laten lopen omdat op helpen bij 
ontsnappen geen 4 jaar gevangenis stond 
(het minimum voor voorarrest). Dit is nu 
intussen wel veranderd, het is nu 4 jaar en 
voorarrest is nu wel mogelijk. 
 
Is levenslang, levens lang? Ja dat is het. Wel 
wordt meestal na zo’n 25 jaar gekeken naar 
een mogelijke invrijheidsstelling.  
Gratie komt tegenwoordig niet meer voor, 
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daarvoor is de politiek veel te hard geworden. 
Eén van de laatsten die dit gekregen heeft 
was Hans van Z.  
Alleen een bekentenis is niet voldoende, de 
politie moet meer belastend materiaal 
zoeken. Dit geldt ook voor alleen DNA-bewijs.  
De mooiste zaak was een principezaak over 
de betrouwbaarheid van flitspalen. Deze zaak 
hebben ze gewonnen, waardoor nu een 
foutmarge wordt gehanteerd van 3%.  
 
Na de pauze 
Na de pauze werd eerst aandacht gevraagd 
voor de Groen Leven Cup actie “Spring je 
rijk”. In een filmpje liet men zien wat dit 
inhoudt. Op het terrein van de sporthal is 
zaterdag een springkussen geplaatst van 10 
bij 10 meter. Een stuntman is zaterdag 
vanuit een hoogwerker op dit kussen 
gesprongen. Toeschouwers konden met een 
inleg van 5 euro drie kaar raden van af welke 
hoogte dit zou gebeuren (maximale hoogte 
13 meter). Er is een hoofdprijs verloot van € 
500,--. Vanaf één uur kreeg het publiek de 
mogelijkheid om zelf een sprong te wagen De 
gebroeders wilden wel meedoen aan deze 
actie, maar niet springen. Wim gaf aan 
ernstige hoogtevrees te hebben. 
Maximale hoogte voor hem was staan op een 
barkruk. Tijdens het vragenrondje kwam de 
vraag naar voren hoe de gebroeders 
aankijken tegen de zaak “Van Zeggeren”. 
Tjalling van der Goot van hun kantoor heeft 
deze mevrouw zelf een jaar verdedigd, maar 
na zijn vijfde mislukte poging haar 
voorwaardelijk vrij te krijgen, heeft ze een 
andere advocaat gezocht. Helaas is het deze 
advocaat -ondanks verschillende pogingen- 
ook niet gelukt haar voorwaardelijk vrij te 
krijgen. Het is een hele lastige zaak, er is 
geen moordwapen, er is geen concreet 
bewijs, maar er zijn wel veel bewijspunten. 
In alle zaken moet er eerst een wettig bewijs 
zijn en dan de overtuiging. Het omgekeerde 
ligt in deze zaak op de loer. 

Ze hebben ook veel zaken gehad met de 
Vesuviusclub, zoals het weghalen van de 
Olympische ringen en het beeld van 
Gorbatsjov. Dat waren prachtige zaken.  
Ook hebben de heren samen met vrienden uit 
Akkrum zeventien jaar lang 
voetbalwedstrijden tegen gedetineerden 
gespeeld. Prachtig om te doen. 
 
Sc Heerenveen 
De gebroeders hebben al 42 jaar een 
seizoenkaart en hebben met hun cluppie veel 
hoogte- en dieptepunten beleefd. 
Bijvoorbeeld de wedstrijd Heerenveen-
Heracles 9-0, waarbij Alfonso Alves zeven 
keer scoorde of de sneeuwwedstrijd op 30 
december 2005 tegen Ajax. Heerenveen won 
met 4-2, dit was de laatste wedstrijd van 
Huntelaar voor Heerenveen of de Champions 
League in het seizoen 2000-2001. Bij het 
oude stadion hadden ze de auto altijd dicht 
bij het stadion staan bij oud-wethouder 
Hofstra. Toen het nieuwe stadion kwam, 
belden ze aan bij de dichtstbijzijnde woning 
en vroegen aan het jongetje dat opendeed of 
hij 150 euro in zijn spaarpot wilde. Zijn vader 
kende hen en ging natuurlijk akkoord. Dus zij 
mochten en mogen daar de auto neerzetten. 
In het koopcontract is vastgelegd dat zij dit 
privilege hebben en dat dit ook geldt voor 
nieuwe bewoners. 
Waarom zij fans zijn en blijven van sc 
Heerenveen en zo enthousiast zijn, komt 
doordat zij tijdens hun werk geen emoties 
van vreugde of verdriet mogen tonen, niet 
ten opzichte van veroordeelden, maar ook 
niet ten opzichte van nabestaanden. Bij sc 
Heerenveen kunnen ze helemaal losgaan. 
Met deze mooie woorden kwam een einde 
aan deze boeiende, maar ook gezellige 
avond. De gebroeders gaven aan genoten te 
hebben van deze mooie avond en het 
aanwezige publiek. Uit het daverende applaus 
bleek dat ook het aanwezige publiek erg 
heeft genoten. 
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Koartsjes/Koart nijs 
 

EHBO opleiding 
 
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 nl. zorgverzekeringen die een EHBO cursus vergoeden. 
U kunt zich opgeven bij mevr. H. de Boer, tel. (0516) 46 14 18 
of per e-mail: augu48nw@kpnmail.nl, secr. EHBO afdeling 
Oude-Nieuwehorne 
 
 
 

 De welkokende Friesche keukenmeid 
 

alias Adri Hendriks 
 

roquefort – walnotenquiche 
picknick- of lunchgerecht voor 6 personen 

 
Thuis of bij een picknick in de vrije natuur is het smakelijk scoren met deze zomerse traktatie.  
 
Wat men nodig heeft: 
 ⁃ 15 gr. walnoten 
 ⁃ 100 gr. bloem 
 ⁃ 1 theelepel zout 
 ⁃ 50 gr. roomboter, koud en in blokjes 
 ⁃ 1 – 2 theelepels koud water 
 

vulling: 
 ⁃ 100 gr. roquefort, in stukjes 
 ⁃ 200 gr. ricotta 
 ⁃ 1,5 dl. slagroom 
 ⁃ 3 eieren, losgeklopt 
 ⁃ 2 eetl. ( walnoten) olie 
 ⁃ zout / peper 

Hoe men het maakt: 
Doe voor het deeg de walnoten in een droge koekenpan en bak ze 1 à 2 minuten op een matig vuur tot 
ze geroosterd ruiken. Laat afkoelen. Draai ze in een keukenmachine of blender tot kruim. Zeef de 
bloem met het zout en wrijf er de boter door tot het mengsel op fijn broodkruim lijkt. Roer er de 
gemalen walnoten door. Voeg met 1 eetlepel tegelijk het water toe en meng tot een zacht deeg. Kneed 
het lichtjes en wikkel het in plasticfolie. Leg het circa 30 minuten in de koelkast. 
Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad en bekleed er een quichevorm mee . Prik de 
bodem in met een vork en zet opnieuw voor 30 minuten in de koelkast. 
Bekleed de vorm met bakpapier en vul met gedroogde bonen of bakerwtjes. Bak het deeg 10 minuten 
op 190° C. Verwijder de bonen en het papier en laat nog 5 minuten bakken tot het deeg krokant en 
goudgeel is. Neem uit de oven en laat 10 minuten afkoelen. Laat de oven aan. 
Maak de vulling; doe de roquefort, ricotta, room, eieren, olie en wat zout en peper in een kom. Mix tot 
alles gemengd is maar niet glad. 
Schep het in de vorm en zet 20 minuten in de oven tot de vulling gerezen en goudbruin is. Neem uit de 
oven en laat in de vorm afkoelen. 
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Van de redactie 
 
 
 

In memoriam 
 
Op 23 mei is overleden onze vrijwilligster 
 

Hassie Davidse. 
 
Jarenlang was zij een betrokken en trouwe 
medewerkster die niet alleen hielp bij het in elkaar 
zetten van de dorpskrant, maar ook bij de bezorging 
daarvan. 
Wij wensen Wim en familie veel sterkte met dit 
verlies. 
 
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: 

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) 
De bibliotheek in de Kiekenhof is in de maanden juli en 
augustus de volgende dagen geopend: 
9 juli en 6 augustus. 
Vanaf 27 augustus weer elke dinsdag van 09.00 tot 
10.00 uur. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 juni 10.00 u. Tentdienst in Mildam 
30 juni   9.30 u. OH  Ds. D. Hasper 
  7 juli    9.30 u.  NH Pastorietuin dienst  
( Achter pastorie in Nieuwehorne) 
                         Ds. D Hasper en Ds. P. 
Hulshof  m.m.v. de Vrije Fries  
14 juli  11.00 u.  NH Ds. P. Hulshof 
21 juli       Geen Dienst 
28 juli    9.30 u.  NH  Ds. J. v.d. Veen Bosgra 
uit Drachten 
  4 aug. 11.00 u. NH  Ds. W. Baas uit 
Donkerbroek 
11 aug.  9.30 u. NH  Ds. D. Hasper 
18 aug.  9.30 u. NH  Ds P. Hulshof 
25 aug.  9.30 u. NH  Ds. K.J. Faber uit 
Wolvega 
  1 sept. 9.30 u. NH  DS. P. den Hollander uit  
Oldeholtwolde 
  8 sept. 9.30 u. OH  Ds. P. Hulshof  
 
 
 
OH = kerk Oudehorne 
NH = Nieuwehorne 
 
Bezoek ook de site: 
www.pgderegenboog.nl  
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Dorpsagenda 
 

Datum: Tijd: Wat?      Waar? 
22 juni 10-13.00 Rommelmarkt Meester S. Wijbrandischool Schoolplein 
7 juli 09.30 Pastorietuindienst Achter Het Trefpunt 
7-7 t/m 14-9 v.a. 13.30 Op zaterdagen: Tsjerkepaad Kerk N’horne 
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 
26 oktober 20.00 It komt wer foar it ljocht Kiekenhof 
23 november 20.00 Libje yn in jongensdream (Geert van Tuinen) Kiekenhof 
23 november  50 jaar ONMKB  
30 november 20.00 Uitvoering Vrouwenkoor Sjongnocht Oude- en 

Nieuwehorne e.o.  
Kiekenhof 

17 januari 20.00 De man fan dyn libben Kiekenhof 
16 februari 15.00 Brouwers accordeonorkest Kiekenhof 
29 maart 15.00 Berkoper popkoor Kiekenhof 

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

 
 
 
D A T U M TIJD A C T I V I T E I T 
   
Zaterdag           24 aug 14:30 VOETBAL:           UDIROS 1 - Oefenwedstrijd 
Vrijdag              30 aug 19:00  VOLLEYBAL:       Toernooi 
Zaterdag           31 aug 15:30 KORFBAL:           UDIROS 1 - Flamingo’s 1 (oefen) 
 
 
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 

 


