Rein Soet, penningmeester
“Ik, Rein Soet en mijn vrouw Trijntje Hoekstra hebben ruim 30 jaar in Grou gewoond, maar
vanaf maart 2010 wonen wij aan de Anna Charlottelaan 32 in Oranjewoud. Ik ben geboren
na de oorlog in Bovenknijpe waar mijn ouders een melkveehouderij bedrijf exploiteerden.
Met de omgeving van Oranjewoud ben ik derhalve niet onbekend. Mijn zwemlessen kreeg ik
bij badmeester Schuiveling in het voormalig natuurzwembad ten zuiden van de huidige
ijsbaan, langs de oude Rijksweg tegenover het toenmalige vogelpark Tropenfauna van de
heer Wink. Hij was ook exploitant van Restaurant Tropenfauna, thans De Koningshof. Trijntje
en ik hebben een dochter en een zoon. Zij hebben beiden met hun partner ook weer een
dochter en een zoon. Onze kinderen wonen respectievelijk in Boxtel en Soest. Het oudste
kleinkind is 4 jaar.
Na de militaire dienstplicht werkte ik ca 15 jaar bij de Rabobankorganisatie. Hiervan was ik 6
jaar Hoofd Bedrijven bij de lokale Rabobank in Grou en omstreken. Vanaf 1985 werkte ik
ruim 25 jaar op verschillende locaties als accountant en vestigingsleider bij het
accountantskantoor CCLB dat na enkele naamswijzigingen en fusie thans acconavm
adviseurs en accountants heet.
Naast mijn dienstbetrekkingen vervulde ik diverse bestuursfuncties als voorzitter en als
penningmeester bij para-commerciële verenigingen en stichtingen . Vanaf april 2014 maak ik
deel uit van het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud. Sinds de laatste jaarvergadering
van 24 maart ben ik penningmeester.
Ik ervaar Plaatselijk Belang Oranjewoud als een actieve vereniging die zich inzet voor het
dorp. Hiervan is het contact houden met haar leden en overheidsinstanties, in het bijzonder
de gemeente Heerenveen, een belangrijk onderdeel. De bewonersbijeenkomsten tonen dit
reeds aan. Ook de realisatie van het wandelpaden-netwerk en bouw van een
voetgangersbrug over de Prinsenwijk is tot stand gekomen mede door onze vereniging.
Momenteel zijn de reconstructie en onderhoud van de wegen en fietspaden, de
straatverlichting en gladheidsbestrijding belangrijke punten. Samen met mijn medebestuursleden hoop ik het dorp Oranjewoud en het woongedeelte van Heerenveen
geflankeerd door Rijksweg – Koningin Wilhelmina weg (west) – Tolhuislaan en Oranje
Nassaulaan leefbaar te houden zodat een passend en geactualiseerd woonleefklimaat blijft
behouden.”

