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Voorwoord
Daar ligt hij dan weer op uw kokosmat of tegelvloer. De Wâldknyn, inmiddels zevende jaargang. Ik
heb de geboorte van het blad meegemaakt en ben inmiddels een oude rot in het vak. Maar het
verveelt nog steeds niet om erop uitgestuurd te worden met de opdracht er een mooi artikel van
te maken. Voor dit nummer was ik te gast bij buurman Bert links van mij en bij buurvrouw Sas
rechts van mij, op landgoed Oranjewoud en op de Marijke Muoiwei. En overal werd ik even vorstelijk ontvangen.
Collega Dik schrijft iets over de Heideblom en is bij Janke Otter op bezoek geweest om alle ins and
outs van de jaarlijkse rommelmarkt boven tafel te krijgen. De kinderredactie bezocht Dewi die wel
een heel speciale hobby heeft: motorcrossen, en ze hadden een interview met hun overbuurjongen
Jordy die een kei is in het carbidschieten. Tom, onze stagiair, produceerde een razend interessant
artikel over een bijzondere Mercedes en over een aftandse auto waarmee vader en zoon Bron naar
Dakar zijn gereden.
Hoe komen we toch aan al die onderwerpen? Voordat er een nieuwe editie verschijnt is er al heel
wat water door de Prinsenwyk gestroomd. Eerst hebben we een redactievergadering waarop we
de onderwerpen die mogelijkerwijs aan bod zouden kunnen komen bespreken, de taken worden
verdeeld en ieder gaat aan de slag, van de kleinsten – Fenneke en Doutzen – tot de grootsten, laten
we zeggen dat dat Dik is. In centimeters misschien niet, in jaren zeker.
Plaatselijk Belang levert ons veel onderwerpen aan – logisch, wij worden geacht haar spreekbuis
te zijn. Maar er is meer. Soms halen we dat uit de krant, soms uit de eigen buurt “Wordt dit niet te
veel de Brongergea-chronicles,” mailde Anneke mij toen ik nóg een leuk artikel rook in de Marijke
Muoiwei. En van mijn eigen Prins Bernhardweg zijn er nu ook al twee artikelen.
Om nou te voorkomen dat de redactieleden elke keer weer het nieuws uit de eigen straat moeten
halen, roepen wij alle inwoners van ons mooie dorp op om leuke, vertederende, grappige, wetenswaardige, bijzondere en doodgewone dingen te melden. Of, beter nog, daar zelf een artikel over te
schrijven. Want de redactie wil verder kijken dan haar neus lang is en daar hebben we jullie bij
nodig!
Namens de redactie,
Ingrid Struijk
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MEDEDELINGEN VAN PLAATSELIJK BELANG

Beste dorpsgenoten,
Als ik dit schrijf is de jaarwisseling alweer
voorbij en zijn we in 2017 beland. Ook hebben we weer een ouderwets Nieuwjaarsfeest met veel dorpsgenoten in de
Koningshof mogen beleven. Bij het verschijnen van deze krant zijn we al haast aan
onze jaarvergadering op dinsdag 21 maart
toe.
Daarom bestaat een groot deel van de
Wâldknyn dit keer weer uit stukken aangaande deze vergadering; de agenda, de in

2016 ondernomen en de nog in 2017 op te
pakken activiteiten van Plaatselijk Belang.
Ik nodig u van harte uit om deze stukken
door te nemen en gewapend met deze kennis onze jaarvergadering in de Koningshof
te bezoeken.
We hebben als bestuur een paar jaar niet
op “volle sterkte” kunnen werken, omdat
een aantal bestuursleden waren gestopt en
er geen nieuwe kandidaten kwamen. Maar

dit jaar kan ik u het heuglijke feit meedelen
dat zich spontaan twee nieuwe bestuursleden hebben aangemeld; daarmee is ons
bestuur weer voltallig! Ze stellen zich hieronder in de Wâldknyn voor.
We hopen u allen op de jaarvergadering op
21 maart te mogen begroeten.
Jochem Liemburg,
voorzitter Plaatselijk belang,
januari 2017

Even voorstellen….
praten over zaken en ontwikkelingen in je eigen buurt is interessant. Ik heb dit eerder
ervaren als raadslid en fractievoorzitter in de gemeente het
Bildt, mijn geboortegemeente.

Louwina Wijma-van Noord
Toen Rein Soet de eerste (!)
contributie voor Plaatselijk
Belang persoonlijk bij ons kwam
innen, volgde ook de vraag of ik
interesse had bestuurslid van
PB te worden. Tsja, amper lid,
nauwelijks een jaar woonachtig
aan de Tolhuisweg en slechts
ietsje langer een ‘Feanster’….en
dan al in het bestuur….? Ik
moest wel even wennen aan die
gedachte.
Toch heb ik ingestemd: het
boeit me om “iets” te kunnen
betekenen in eigen leefomgeving. Mee te denken en mee te

De reden dat ik als ‘klaaiklút’
vanuit St.-Annaparochie naar
Heerenveen/Oranjewoud ben
verhuisd is de liefde: ik ontmoette Martinus Wijma (overigens ook een ‘klaaiklút ’,
afkomstig uit Marrum maar al
jaren woonachtig in Heerenveen). We besloten een nieuw
huis te bouwen aan de Tolhuisweg 21 en zijn zomer 2016
aldaar, in eigen tuin, getrouwd.
We voelen ons hier erg thuis,
we wonen er met veel plezier.
Ik heb overigens mijn werk aan
huis als zelfstandig tekstschrijver (“tekstwerk van noord”) en
soms werk ik als interim-secretaresse. Ik hou van sport, met
name zwemmen en fietsen.
Even een rondje door Oranjewoud en dan een paar herten
spotten maakt mij helemaal blij.
Tot slot hoop ik ook blij te worden van onze inzet voor Plaatselijk Belang van ons prachtig
Oranjewoud: samen komen we
verder!

arbeidshygiënist en ikzelf als lid
van de OR commissie Veiligheid,
Gezondheid en Welzijn.
Toen ik in de Wâldknyn enkele
malen zijn oproep las dat men
nog op zoek was naar een
bestuurslid voor het Plaatselijk
Belang heb ik besloten om mij
kandidaat te stellen.

Jan de Haan
Ik ben Jan de Haan, 62 jaar oud
en sinds mei 2007 woonachtig
op landgoed Klein Jagtlust.
Wij, mijn echtgenote Nel en ik,
zijn daar in dienst van de
Koninklijke Smilde als beheerderechtpaar.
Sinds september 2015 geniet ik
van mijn vroegpensioen, daarvoor was ik 44 jaar werkzaam
bij VDL bus (voorheen Berkhof
en in een nog verder verleden
Hainje).
Daar was het ook dat ik kennismaakte met Jochem Liemburg
in zijn toenmalige functie als

Bij het Oranjewoudfestival zijn
wij op onze locatie al vanaf het
begin betrokken bij dit culturele
gebeuren. Een groeiende,
steeds meer professioneler
werkende organisatie, die zoals
zovele zaken tegenwoordig in
onze maatschappij afhankelijk is
van enthousiaste vrijwilligers.
Als aanvulling hierop lijkt het
me een uitdaging om samen
met de bestaande groep
bestuursleden (vrijwilligers!!)
proberen iets te betekenen
voor het algemene belang van
Oranjewoud. Gezien de verschillende onderwerpen die ik
in de Wâldknyn voorbij zie
komen zijn die uitdagingen er
de komende tijd genoeg voorhanden.
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Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud nodigt u van harte uit
tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op
21 maart 2017
om 20.00 uur in restaurant De Koningshof.
De agenda:
1. Opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering op 22 maart 2016 (te vinden in de
Wâldknyn 2016 - editie 6.2 en op de website www.oranjewoud-dorp.nl)
3. Verantwoording van het beleid in 2016 door de voorzitter, Jochem Liemburg
In deze Wâldknyn pag. 10 is een overzicht opgenomen van de activiteiten van het afgelopen
jaar.
Toelichting door de voorzitter.
4. Het woord aan de wethouder ….
Aanwezig zijn wijkwethouder Hans Broekhuizen en wijkmanager Annie Stelma.
Zij geven een reactie en aanvulling op de besproken onderwerpen.
5. Financiële zaken, door de penningmeester:
Financieel verslag (opgenomen in dit blad)
Verslag van de kascontrolecommissie
Decharge van het bestuur
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
6. Verkiezing bestuursleden
Dit jaar zijn er geen aftredende bestuursleden, maar gelukkig wel twee nieuwe bestuursleden.
We stellen voor als nieuwe bestuursleden te benoemen Louwina Wijma en Jan de Haan.
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2017
Een korte schets van de voorgenomen activiteiten van PB in 2017 door het bestuur.
Verderop in deze Wâldknyn (pag. 13) is een overzicht opgenomen van de voorgenomen
activiteiten 2017.
8. Wvttk/Rondvraag
9. Feanetië
Een presentatie van het plan om een vaarroute door Heerenveen en Oranjewoud te
creëren door Geert Bosman.
10. Sluiting van de vergadering
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Financieel verslag Plaatselijk Belang Oranjewoud jaar 2016

Begroting Plaatselijk Belang Oranjewoud jaar 2017

Werkelijk
x € 1,-

Begroot
x € 1,-

Contributies

2.618

2.500

Contributies

2.650

Wijkbudget

2.030

2.030

Wijkbudget

2.020

Advertenties Wâldknyn

2.170

2.100

Advertenties

2.150

Rente bank jaar 2015

64

63

Donatie verkiezing gemeenteraad

88

Inkomsten jaar 2016

Totaal ontvangsten

6.969

Bijeenkomst vrijwilligers

Rente bank jaar 2016

22

Donatie i.v.m. verkiezingen

88

6.693

Uitgaven jaar 2016
Kosten Wâldknyn

Begroot
x € 1,-

Begrote Inkomsten 2017

6.930
Begrote Uitgaven 2017

2033

2.000

391

400

Bijeenkomst vrijwilligers

400

250

Stratenbijeenkomst

250

Stratenbijeenkomst
Portokosten

50

Kosten bestuur

282

Afscheid best.leden

2.150

Porti

50

Kosten bestuur

300

230

Kosten jaarvergadering

500

Bijdragen koffieplein

250

Onderhoud website

400

Reinigen springend hert

456

Bankkosten

170

Bijdrage Wâldhelp

100

Lanenproject

Bloembollen

500

QR codes wandelpaden

100

Kosten Jaarvergadering

340

450

Geocaching

100

2.500

Onvoorzien

260

Lanenproject

250

Wâldknyn

Onderhoud website

502

375

Bankkosten

161

160

QR codes wandelpad en geocashing

200

Laptop secretaris

500

Fietsenrekken

1.500

Onvoorzien

100

Totaal uitgaven

5.245

8.735

Overschot resp. Tekort

1.724

-2.042

2.500

Begrote uitgaven

-7.180

Begroot : Tekort

-250

De Reserve van de vereniging bedraagt
per 31 december 2016 € 12.491
Op grond van bovenstaande stelt het Bestuur voor
het begrote tekort te onttrekken aan de reserve.

Liquide middelen:
Rekening Courant 01-jan 2016

901

Spaarrekening 01-jan 2016

9.866

Totaal

10.767

Ontvangsten 2016

6.969

Uitgaven 2016

-5.245

Over

1.724

Saldi bank per 31 december 2016

1.724
12.491

Saldi bank zijn als volgt te specificeren:
Rabobank Rekening Courant

191

Rabobank Spaarrekening

12.300

Totaal liquide middelen 31 dec. 2016

12.491

Het bedrag ad € 12.491,- is de reserve van de Vereniging Plaatselijk Belang Oranjewoud.

DORPSKRANT ORANJEWOUD

9

Jaaroverzicht 2016
Bestuur
Verandering in de samenstelling van het
bestuur Plaatselijk Belang (PB):
Twee bestuursleden zwaaiden tijdens de
jaarvergadering op 22 maart af: secretaris
Janny Klein en Marjan Hoogeveen. Peter
Bijlsma is als nieuw bestuurslid benoemd
tijdens de jaarvergadering.
Aanwinsten voor het dorp
- De afgelopen jaren hebben allerlei
enthousiaste personen gewerkt aan de
realisatie van het plan om een poëzieroute te creëren. De uitvoering kende
meerdere obstakels welke met succes zijn
overwonnen. Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH) heeft als initiatiefnemer op 10 juni feestelijk het Poëzijpaad
Oranjewâld geopend. Het Poëzijpaad
omvat een route van ca 4 kilometer door
het bosgebied van Oranjewoud en Brongergea. Aan de route liggen in totaal 11
zwerfkeien waarop een gedicht is gemonteerd. ( Routekaartje is bij Hotel Tjaarda
verkrijgbaar.)
- Er zijn fietsenrekken geplaatst nabij elke
parkeerplaats die toegang verleent tot het
autoluwe gebied van Oranjewoud. De rekken zijn van verduurzaamd hout gemaakt.
- PB heeft samen met Stichting Brongergea
op de Kaert het initiatief genomen om bij
de Fryske Rie foar Heraldyk een ontwerp
te laten maken voor een wapen en vlag
van ons dorp Oranjewoud.
- Het kunstwerk Springend Hert aan de
Koningin Julianaweg is schoongemaakt.
- PB heeft het theoretisch kader uitgedacht
van een Geocaching route in Oranjewoud
en het komende jaar zal de uitvoering
hiervan plaatsvinden.
- De buurtapp voor extra veiligheid in het
dorp is in ontwikkeling.
Samen de dorpsgemeenschap vormgeven
Welzijnsorganisatie Caleidoscoop heeft van
iedere wijk en ieder dorp een “wijkscan”
gemaakt. Deze uitkomsten hebben we in
maart 2016 ontvangen. Op 8 maart is er
een eerste bijeenkomst geweest met alle
betrokken organisaties en professionals,
werkgroepen en vrijwilligers.
Hierbij zijn voor Oranjewoud onderstaande
vier thema’s geselecteerd welke aandacht
behoeven:
1. Betrekken van jongeren
2. Eenzaamheid
3. Zorg
4. Gemeenschappelijke ruimte.
Deze onderwerpen zijn vervolgens op 7 juni
verder besproken in Hotel Tjaarda met vertegenwoordigers van de Gemeente en
Caleidoscoop. Janny Klein en Marjan Hoogeveen hebben als afgevaardigden van
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Plaatselijk Belang de bijeenkomst (mede)
georganiseerd.
Tijdens de bijeenkomst zijn a.d.h.v. de voornoemde vier thema’s ideeën en voorstellen
geïnventariseerd.
De huidige aandachtspunten zijn:
a. op zoek gaan naar een vertegenwoordiger van de jongeren in ons dorp
b. zorgorganisaties in beeld brengen m.m.v.
Caleidoscoop
c. contact leggen met thuiszorginstanties
d. netwerkteams vormen om de eenzaamheid in kaart te brengen
In de Koningshof hebben Herdi Oosterbaan
en Bokko Jan Huitema van Caleidoscoop
een Koffieplein georganiseerd voor de
ouderen in Oranjewoud. Eén keer per
maand is op dinsdag een koffie-ochtend in
de Koningshof onder het motto: Alles mag,
niks hoeft!
Woningbouw
De bouw van de 6 woningen op de “Gevellocatie” is in volle gang, waarmee we een
zorg minder hebben m.b.t. de verwaarloosde locatie in dit deel van ons dorp.
Op voorspraak van de gemeente is het
bestuur uitgenodigd door de familie de
Beaufort (eigenaar van Donglust) om hun
plannen over de mogelijke invulling/ (her-)
inrichting van het perceel Donglust mee te
delen. De familie de Beaufort benoemde de
geschiedenis van het perceel en zij toonde
de eerste ontwerpen van de herinrichtingsplannen. Het bleek dat gekozen is om het
silhouet van de boerderij zo goed mogelijk
te handhaven. Om te komen tot een sluitende bekostiging zouden een drietal extra
landhuizen achter op het perceel worden
gebouwd. De familie de Beaufort is m.b.t.
hun plannen in gesprek met de Provincie en
Gemeente.
Onderhoud wegen, lanen en verlichting
- De slechte plekken van het fietspad aan
de Prins Bernhardweg heeft de Gemeente
in het voorjaar hersteld.
- De verlichting aan de Heidelaan heeft de
Gemeente iets gedimd (11 stuks) en de
uitgeschakelde lichtmasten (7 stuks) langs
het fietspad van de Cissy van Marxveldlaan zijn weer ingeschakeld.
- De werkzaamheden van de herinrichting
van de Lollius Ademalaan zijn in volle
gang. De straat is opgebroken en de riolering in de straat wordt vervangen. Op 18
november hoorden de bewoners dat de
firma Bastiaan failliet was verklaard waardoor er vertraging ontstond bij de werkzaamheden. Gelukkig zijn dankzij
voortvarend handelen van de Gemeente
de werkzaamheden snel hervat door Knipscheer Infra B.V.

- Plannen A32: In mei vond een inwonersbijeenkomst plaats in het kader van het
project Heerenveen Beter Bereikbaar
(www.heerenveenbeterbereikbaar.nl).
Tijdens deze avond konden bewoners
meepraten over een verbeterde aansluiting (op- en afritten) van de Oranje Nassaulaan met de A32. In september konden
de bewoners meepraten over de inrichting van het plangebied. Door een
landschapsarchitect werden ideeën ge
presenteerd over de inrichting van groen,
bestrating etc. M.b.t. de op- en afritten
van de A32 heeft PB een plan ingediend
m.m.v. Kees den Otter (een dorpsgenoot
uit de Heidelaan, hij is verkeersdeskundige). Dit plan omvat een voorstel tot het
bewerkstelligen van een extra lus zodat er
een goede doorstroming van het verkeer
kan komen zonder dat er gebruik wordt
gemaakt van verkeerslichten. Aanvankelijk was het plan vanuit Rijkswaterstaat en
de Gemeente om wèl verkeerslichten te
plaatsen bij de op- en afritten van de A32,
analoog aan de huidige situatie bij Mc
Donalds. PB wenst met deze voorgenomen plannen niet akkoord te gaan, omdat
verkeerslichten meer uitlaatgassen en
geluidshinder geven door optrekkend verkeer. Bovendien leidt het niet tot een vlottere doorstroming van verkeer. Het door
ons voorgestelde alternatief heeft echter
wel een tweetal belangrijke aandachtspunten, namelijk de geluidshinder voor
het afscheidshuis en dat de ijsbaan kan
worden “geraakt”. Deze verloren grond
moet dan worden gecompenseerd. De
volgende inwonersbijeenkomst wordt in
februari/maart 2017 door de Gemeente
georganiseerd.
Onderhoud lanen
De lanenstructuur is één van de vijf belangrijke redenen waarom ons dorp is aangewezen als “beschermd dorpsgezicht”.
Plaatselijk Belang heeft met de Gemeente
overleg gehad over plannen om de
bestaande lanenstructuur te behouden en
te beheren. Het blijkt dat hiervoor nog een
plan moet worden opgesteld.
PB heeft daarom 2 jaar geleden het initiatief genomen om vertegenwoordigers van
de verschillende eigenaren (Oranjehoeve/
Bosgroep, Oranjestein, Staatsbosbeheer en
de Gemeente) uit te nodigen om samen te
kijken naar de mogelijkheden om te komen
tot een gezamenlijk beheer- en uitvoeringsplan voor de diverse lanen.
Verheugend was dat alle partijen hier het
nut van inzien. PB heeft het initiatief genomen om een “Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud” in te stellen met
deze doelstelling:

“Om te komen tot het noodzakelijke herstel
en beheer van de lanen zullen alle lanen
moeten worden beoordeeld, op basis waarvan er per laan een plan voor herstel/verjonging en ook onderhoud en beheer kan
worden opgesteld. Uiteindelijk zal er een
beheervisie en -plan voor een termijn van
minimaal 30 jaren moeten komen voor alle
laan- en boombeplantingen in het Parklandschap ‘Het Oranjewoud’, om de karakteristieke lanenstructuur in Oranjewoud te
behouden”.
Deze werkgroep heeft inmiddels een eerste
inventarisatie van lanen uitgevoerd en
heeft ook een eerste aanzet gegeven voor
een plan van aanpak/projectplan “lanen
binnen Oranjewoud”.
Dit zal de komende jaren verder uitgewerkt
worden m.b.v. alle genoemde partijen.
Gasboring
Door Vermillion wordt inmiddels via drie
putten bij Langezwaag gas gewonnen.
Omdat één van de gashoudende gebieden
onder Brongergea ligt is hierover contact
geweest met Fokke Jansma van Vermillion,
waarbij met name gesproken is over de
eventuele bodemdaling en (on)veiligheid
die door de gaswinning zouden kunnen ontstaan. We hebben toen verschillende vragen aan Vermillion gesteld; de belangrijkste
afspraken die we toen hebben gemaakt was
dat Vermillion zou zorgen voor periodieke
begrijpelijke (“in Jip & Janneke taal”) rapportages die betrekking hebben op de zorgen over bodemdaling en veiligheid en het
instellen van een onafhankelijke informatiepunt samen met Gemeente(n) en Provincie.
Op de website: www.oranjewoud-dorp.nl is
een brief van Fokke Jansma van Vermillion
geplaatst met informatie over de boringen.

Yntselaan en Bieruma Oostingweg naar
Brongergea; dit zijn de witte gebieden in
ons dorp. We wachten de verdere ontwikkelingen af.
Contacten met de Gemeente
- Met wijkmanager Annie Stelma, teamleider van het wijkteam Hendrik Kromkamp
en meerdere ambtenaren wordt regelmatig contact onderhouden. Periodiek
hebben we ook overleg met onze dorpswethouder, Hans Broekhuizen. Zaken die
wijkbeheer kan oplossen worden vaak
snel en soepel geregeld. Hierna een overzicht van de onderwerpen waarover we
met de Gemeente hebben gesproken:
- In 2014 is voor Oranjewoud een Wijkkrachtscan gemaakt in opdracht van de
Gemeente Heerenveen. Met de informatie hieruit is Plaatselijk Belang samen met
Caleidoscoop en de Gemeente aan de slag
(zie voorgaand).
- Plannen voor op- en afritten in het gebied
rond de A32 (zie voorgaand).
- Eerste plannen voor een Van der Valk
Hotel.
- Prullenbakken hondenpoep bij de IJsbaan
(zie hieronder).
- Ontwikkelingen Donglust (zie voorgaand).
- 30 km op Kon. Julianaweg/Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan
- Beschermd Dorpsgezicht
- Fietspad Prins Bernhardweg (AA-school)
- Verlichting (zie voorgaand).
- Borden BuurtApp (zie pagina 13).

- Rol gemeente bij realiseren glasvezelnetwerk.
Overig
- Achter het voetbaldoel aan de Lollius
Ademalaan zal een voetbalnet worden
opgehangen.
- Vlakbij de ijsbaan Oranjewoud Noord zal
een poepbak voor honden worden
geplaatst.
- PB heeft in juni op verzoek van Feike
Bangma (hoofd Talant regio Noord) een
gesprek gehad over de toekomst van de
locatie Heidewoud aan de Van Bienemalaan. De Alliade groep is van plan om de
locatie te verkopen, maar deze actie is op
Bangma’s verzoek opgeschort, zodat hij/
Talant tijd heeft om met een gedegen en
exploitabel plan te komen om deze locatie
een zinvolle en nuttige toekomst te geven.
PB heeft aangegeven geen partij te zijn
voor de invulling van deze plannen en een
eventueel nieuw te bouwen pand.
- In december maakte PB kennis met de
nieuwe bestuursleden van de Scouting
Van Maasdijk aan de Van Bienemalaan. Zij
deelden o.a. mee dat het scoutinggebouw
niet meer wordt gehuurd door Talant. Ook
de verhuur aan particulieren voor feesten
en partijen is i.v.m. overlast voor de buurt
geëindigd. Bij het nieuwe bestuur bestaan
plannen te gaan verhuren aan bedrijven
en organisaties voor bijeenkomsten en
vergaderingen en aan andere scoutinggroepen.

Bloembollen en vrijwilligersavond januari
Er zijn veel aanvragen voor het poten van
bloembollen. De bloemen geven in het
voorjaar het dorp een vrolijk en fleurig aanzien. In deze editie van de Wâldknyn
(pagina 11) staat een verslag over het plan
van aanpak bij het poten van de bloembollen.
Op 3 februari 2017 is er een vrijwilligersavond in Tjaarda geweest, waarbij alle vrijwilligers onder het genot van een hapje en
drankje worden bedankt voor hun inzet.
Glasvezel, breedband internet
Vanuit het bestuur hebben we verschillende bijeenkomsten op het Provinciehuis
bezocht m.b.t. de plannen om de “witte
gebieden” (= adressen zonder glasvezel en/
of kabel aansluiting) in Friesland op glasvezel aan te sluiten. Inmiddels is er een derde
variant in studie om dit te bewerkstelligen.
Helaas zit er niet echt schot in de zaak. De
vraag is of er - en wanneer dan wel - een
concreet en realiseerbaar plan door de Provinsje Fryslân zal komen?
Inmiddels is er wel een particulier initiatief
van de firma NorthNets.com. Zij maakt
plannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk vanaf de Schoterlandse weg via de

PB bestuur bedankt de vrijwilligers in Tjaarda
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Jaarplan 2017
Hieronder vindt u verschillende onderwerpen waar Plaatselijk Belang in 2017 mee
aan de slag of verder mee gaat. Daarnaast
zullen zich gedurende het jaar waarschijnlijk ook nog andere onderwerpen aandienen.
Onderhoud lanen
De commissie lanen heeft inmiddels een
eerste inventarisatie van lanen uitgevoerd
en heeft ook een eerste aanzet gegeven
voor een Plan van aanpak/projectplan
lanen binnen Oranjewoud. Dit zal de
komende jaren verder uitgewerkt worden
m.b.v. alle genoemde partijen.
Glasvezel, breedband internet
We zullen de plannen om de “witte gebieden” (= adressen zonder glasvezel en/of
kabel aansluiting) in Friesland op glasvezel
aan te sluiten op de voet blijven volgen.

Inrichting nieuwe op- en afritten
van de A32
We zullen de plannen m.b.t. de inrichting
van de nieuwe op- en afritten van de A32
uiteraard ook op de voet volgen. Waarbij
voorop staat dat we geen verkeerslichten
willen en dat er speciale aandacht is voor
het beperken van de geluidshinder en het
voortbestaan van de ijsbaan.

Geocaching route
In 2017 zal de uitgedachte Geocaching
route in Oranjewoud verder vorm worden
gegeven.

Gezamenlijk overleg verenigingen in
Oranjewoud
In de eerste helft van 2017 zal er een eerste
oriënterende bijeenkomst worden georganiseerd met de verenigingen die binnen
Oranjewoud actief zijn.

Terrein Donglust
PB zal in 2017 de plannen van de familie de
Beaufort en de vorderingen bij de provincie
en gemeente blijven volgen.

WhatsApp groepen Oranjewoud
In 2017 zal de buurt-/straatApp voor extra
veiligheid in het dorp verder vorm worden
gegeven.

Dorpsvlag Oranjewoud
In 2017 zal PB samen met stichting Brongergea op de Kaert het initiatief voor een
dorpsvlag verder uitrollen.

Feanetië
PB zal in 2017 het plan om een vaarroute
door Heerenveen en Oranjewoud te creëren blijven volgen.

“BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND”

BuurtWhatsApp:
ook iets voor uw buurt?
Wie kent ‘m nog? Veldwachter Bromsnor
die in de tv-serie Swiebertje met regelmaat
door het dorp fietste om “de orde te handhaven”? Vervlogen tijden, de veldwachters
zijn er niet meer……
Waar de veldwachter vroeger nog wel eens
een inbreker op heterdaad kon betrappen,
kunnen wij nu met elkaar digitaal verdachte situaties signaleren en daarover
elkaar én natuurlijk de politie waarschuwen. Hoe dat werkt? Dat kan met een
BuurtWhatsApp.
Wat is een BuurtWhatsApp?
Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep
die zich richt op het signaleren van verdachte
situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of
stad. Het is een moderne vorm van buurtwacht. Door een BuurtWhatsApp kunnen we
met elkaar onze buurt of straat in de gaten
houden en elkaar waarschuwen via de
smartphone als we “onraad” signaleren. Het
doel van een BuurtWhatsApp is dan ook o.a.
het zorgen voor meer ogen en oren voor de
politie en andere toezichthouders, die nu
eenmaal niet op iedere hoek van de straat
kunnen staan.

BuurtWhatsApp: handig!
Maar natuurlijk is een BuurtWhatsApp ook
handig om andere berichten met je buurt uit
te wisselen, bijvoorbeeld om hulp te vragen
of om actuele zaken te melden. Zo werd bijvoorbeeld bij de stroomstoring in de L.
Ademalaan (die inmiddels met een BuurtWhatsApp werkt) snel en adequaat gemeld bij
alle deelnemers dat een kabel was geraakt
door de graafwerkzaamheden in deze straat.
Handig om te weten wat er aan de hand is!
Beter een goede buur dan een verre vriend
Dit spreekwoord is eens te meer van toepassing als het gaat om veiligheid en elkaar helpen. Zo zijn er cijfers bekend dat dergelijke
BuurtWhatsApp-groepen inbraken voorkomen: inbraakcijfers dalen en u begrijpt: hoe
meer mensen het gebruiken, hoe veiliger de
buurt wordt.
Wilt u ook een BuurtWhatsApp?
Als u samen met de bewoners uit uw straat
ook wel een dergelijke BuurtWhatsApp wilt,
moet er uiteraard eerst geïnventariseerd
worden wie mee wil doen. Informeer eens
bij een aantal buurtbewoners en vraag of
iemand deze actie wil coördineren. Men kan

zich dan aanmelden via een mailtje of een
briefje met vermelding van het daarvoor
bestemde telefoonnummer. Daarnaast is het
handig om met elkaar duidelijke afspraken te
maken, zoals bijvoorbeeld de BuurtWhatsApp alleen te gebruiken bij calamiteiten,
onveilige situaties en hulpvragen. Het is niet
de bedoeling de groep via een dergelijke App
erop te attenderen dat de slager zijn karbonades in de aanbieding heeft, om maar wat
te noemen…. En bij te veel (niet-interessante) berichten bestaat het gevaar dat je
een belangrijk bericht over het hoofd ziet.
Borden/stickers
Er zijn ook borden en stickers verkrijgbaar
die op (lantaarn)palen kunnen worden
bevestigd om inbrekers af te schrikken: dit
werkt! De borden worden overigens
beschikbaar gesteld door de gemeente. Als
uw buurt of straat ook een dergelijk bord
wenst, graag even mailen naar onze wijkmanager Annie Stelma via a.stelma@heerenveen.nl
Namens Plaatselijk Belang Oranjewoud,
Louwina Wijma-van Noord (kandidaatbestuurslid).
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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APK - keuringen
Schadeherstel
Grote en kleine onderhoudsbeurten

Heremaweg 25 • 8444 AL Heerenveen
Tel. 0513 - 63 25 50 • Fax 0513 - 63 27 56 • E: autoserviceLaN@hotmail.com

EEN WARME DOUCHE VOOR...?

Een echte Sinterklaas-verrassing
5 December om klokslag 18.00 uur gaat de bel bij de familie van Dijk. Als zij de
deur openen is die geblokkeerd door een ingepakt langwerpig voorwerp en
horen ze een auto snel weg rijden.
Als zij “het cadeautje” beter bekijken, zien ze dat er het volgende gedicht op
geplakt zit:
Cadeau voor Sipke van Dijk
Hierbij een pols voor het leven.
Je weet het mischien niet, maar ooit “geleend”.
Maar nooit teruggegeven.
Je kwam met veel brafour en erg stoer in je Ford (welke was grijs)
Toen voelde Benny in zijn eend zich niet meer in het parradijs.
Tijdens de lessen in de wei waren wij allemaal blij.
Wij sprongen over de sloot met stokken uit het bos
En jij ging helemaal met je dure pols los.
Wij vonden de stok te mogen lenen.
Jij dacht; deze is voor altijd verdwenen.
Maar niets is minder waar
Want naar 37 jaar is ie weer daar.
Sint en Piet.

Sipke van Dijk met de pols
Nu blijft de familie van Dijk natuurlijk met de vraag zitten, waar de polsstok al die jaren is geweest. Dat zouden ze heel graag weten, want zij vinden dat de
berouwvolle “dader” een warme douche verdient.

IN DÛK YN IT FERLINE

Hichtepunten út’e bernetiid
n

Troch: Fetsje van der Meer

Op’e nij waard ik gastfrij ûntfongen by Jacob
Drost en hat hy prachtige ferhalen ferteld
oer syn bernetiid yn it Wâld.
Dizze kear binne it de hichtepunten en de
feesten troch it jier hinne dy’t sintraal
stean.
Om te begjinnen de Peaskefekânsje, dizze
wike stie folop yn it teken fan it opbouwen
fan de merke by Tjaarda. Wat in ferdivedaasje, helpe mei opbouwen joech in
protte fertier! Yn’e hoeke de rups, fansels
ek in sjittinte en in draaimole. Se waarden
oanfierd mei twa skûtsjes fanút de Knipe
nei Oranjewâld. In oantal kearen is it ferfier
fêstrûn troch bagger yn’e Prinsewyk. De
botsauto’s hienen in plakje achter Tjaarda,
op it plak fan’e hjoeddeiske tennisbaan. It
feest begûn al as dizze botsauto’s proefdraaiden, de bern krigen dan gratis munten. In inkele kear wie der in ,Steile wand
race’ by de boarterstún, dy’t no spitigernôch ek ferdwûn is. De merkeminsken
hienen ek bern, se boarten mei de bern út
it Wâld en binne ek wol by Drost thús west.
As de merke draaide wie it swart fan’e
minsken, op it lân by Donglust wie in fyt-

sestalling. Tjaarda waard letter oernaam
troch Oosting en nei ferrin fan tiid hearde
de merke ta it ferline.
Yn’e waarme simmers brocht it swimbad in
protte fertier. De rânen wienen fan beton
en de boaiem fan sân. In grutte beamstam
dreau yn it djippe en in sitsje joech romte
om efkes te bekommen fan de boarterij yn
it wetter. Ek waard der swimles jûn, mei in
blikje op’e rêch en in plankje yn’e hannen.
De badmeester hie in stok mei in heak der
oan, dat soarge derfoar dat sommige bern
bang waarden en útnaaiden. In inkele kear
waard der swommen yn’e Tsjonger, heit en
mem gongen dan mei. In hichtepunt wie in
útstapke nei it Nannewiid, in boatsje hiere
en farre. Al foar de ferdûbeling fan de Rykswei is it swimbad ferdwûn, it foldie net
mear oan’e easken.
Sint Maarten wie ek altyd spesjaal. Yn
groepsferbân waard songen by de bûtens
Oranjewoud, Oranjestein, De Prinsenhof en
Klein Jagtlust, al of net mei in eigenmakke
lampion. De bern waarden trakteard troch
behearders en tsjinstfammen op sûkelade
en oare snobberij. De bern út de heechste
klasse rûnen mei in kollektebus, it feest
moatst ek betelle wurde. It einpunt wie

Tjaarda, der wie poeiermolke en koeke èn
in priisútrikking foar de moaiste lampion.
De haadpriis wie in stel Fryske Noren (Nijdam). De lampion fan Jacob Drost wie faak
foar it einpunt al nei de barrebysjes. Hy hat
letter wolris Fryske noren wûn mei sprytrinnen op it Befrijingsfeest. Dit waard holden
op it gersfjild achter Tjaarda ( no parkearplak en tennisbaan). Ek op dit gersfjild hat
hockeyclub Quick Stick har earste wedstriden spile.
Sinterklaasfeest by kafee Oord, in feest om
nei út te sjen. Der waarden pakjes útdield
en…der draaiden films, Charlie Chaplin en
Laurel & Hardy. Yn in tiid sûnder televyzje
en ynternet wie ek dit in jierliks hichtepunt.
Mei in bytsje gelok lei der winterdeis iis en
koe der riden wurde op’e iisbaan. Op de
fiver by de Kom waard oan iishockey dien,
in kromme stok ut’e wâl en in tennisbal,
wat in wille! Fierder fuort wie fansels noch
moaier, op redens nei de Knipe, it Hearrenfean en dêrnei op nei it Nannewiid.
Wat wie der in protte te belibjen sa troch it
jier hinne, waarme oantinkens oan in prachtige bernetiid yn in omjouwing dy’t ta de
ferbylding sprekt.
Mei tank oan Jacob Drost.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Uw vertrouwd adres voor:
De verkoop van uw woning
Aankoopbemiddeling
Taxaties
Bedrijfsonroerend goed
Kraak en Donker makelaardij
K.R. Poststraat 17
8441 EL Heerenveen
0513-627474
www.kraakdonker.nl
info@kraakdonker.nl

Anna Charlottelaan 8
8453 VG Oranjewoud
Telefoon (0513) 64 71 21

ONDERNEMERS IN ORANJEWOUD*:

Jos de Vries
n

Door: Janny Klein

Door de voordeur van zowel praktijk als
woonhuis stap ik binnen bij Jos de Vries,
fysiotherapeut in Oranjewoud-Noord. Hij
meldt direct: “De meesten kennen me wel.”
Desondanks gaan we toch maar om de tafel
om het beeld wat verder in te kleuren.
Want waarom kies je dit beroep en wat verandert er in de loop van de tijd allemaal?
We gaan terug naar 1992. Jos werkte bij de
politie en hield zich daarnaast bezig met het
geven van sportmassage. Dit deed hij bij
sportverenigingen, maar ook ontving hij
sporters aan huis. De kriebels om nog eens
iets anders te gaan doen leidden tot het starten van de opleiding fysiotherapie. Dat leek
een logisch vervolg op de sportmassage.
Eigen baas zijn trok, en de verwachtingen
van het vak bleken gelukkig te kloppen.
Zware jaren, met een studie naast een baan,

Nu komen de klanten
uit het hele Noorden
volgden en vroegen opofferingen van vrouw
en kinderen. Na een propedeuse in Utrecht
en de verkorte opleiding tot fysiotherapeut
daarna was het in 1996 zover. Aan huis, in de
Greiden, werd de praktijk gestart. Ook het
moment om de oude baan, en de daarbij
horende zekerheden, langzaam los te laten.
Verhuizing naar Oranjewoud
In 1998 kwam Oranjewoud in beeld. Het
eigen huis bleek te klein en niet geschikt
voor een groeiende praktijk. In Oranjewoud
kwam bouwgrond beschikbaar, de verbindingen waren goed én er was nog geen
fysiotherapeut die in het dorp zijn praktijk
uitoefende. In januari 1999 kon de praktijk
hier worden geopend. Gestart werd met
particuliere klanten. In die jaren was de
markt nog vrij gesloten en het was lastig
contracten te krijgen met verzekeraars. Jos
geeft aan dat het opbouwen van vertrouwen
jaren kost. Nu komen de klanten uit het hele
noorden. Meestal is dat voor een behandeling, maar soms ook voor een advies of
second opinion, waarna verdere verwijzing
volgt.
Enthousiasme
Zodra Jos over zijn vak praat, klinkt het
enthousiasme overal doorheen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het nieuwe echoapparaat,
dat wordt gebruikt om nog betere diagnoses
te stellen en te monitoren op het gebied van
spieren, pezen, gewrichten etc. Jos heeft
hiervoor een opleiding echografie en aanvullende studies gevolgd. Sowieso zijn er
binnen het vak meer specialisaties gekomen.

Jos de Vries aan het werk in z'n praktijk
Voor Jos de Vries zijn dat ook de rug- en bekkengerelateerde aandoeningen, specifieke
kennis van nek- en schouderklachten, sportgerelateerde blessures en chronische pijn.
Continue bijscholing en grondige kennis van
anatomie zijn noodzaak om het vak goed uit
te oefenen. Jos wil zijn opgedane ervaring
graag delen en doorgeven aan collega’s.
Druk
Zoals in veel beroepen is de administratieve
druk toegenomen en zijn er steeds meer
eisen met betrekking tot de privacy van de
patiënten. Zorgpunt is het financieringssysteem, waarbij druk van verzekeraars ontstaat door de plafonds in de aantallen
behandelingen. Geld wordt dan het beslissende criterium. Voor Jos is de keuze duidelijk: de noodzaak van de behandeling is
bepalend; je laat de patiënt niet de dupe
worden.
Vrije tijd
Geven alle werkzaamheden ook nog ruimte
voor betrokkenheid met het dorp en voor
andere activiteiten? Dat blijkt gelukkig wel
het geval. De praktijk is naast de uren overdag nog één avond per week geopend. Op

Je laat de patient
niet de dupe worden
vrijdagmiddag wordt regelmatig de camper
van stal gehaald en volgt een weekend op
wisselende plekken in Nederland of Duitsland. En dan liefst actief: fietsen en wandelen. En de dinsdagavond is steevast voor

brassband Advendo in Oudeschoot, waar Jos
solocornet speelt. Toch geeft hij toe regel-

Ga je nu alweer
naar die bunker toe?
matig nog even aan het werk te gaan, of,
zoals zijn vrouw zegt: “Ga je nu alweer naar
die bunker toe?” Voor andere activiteiten in
het dorp blijft niet veel tijd over.
Boodschap
Gevraagd of hij nog een boodschap heeft, is
het antwoord ja en volgt een pleidooi voor
gezonder ouder worden. Jos bedoelt dan
niet alleen het fysieke, maar ook de mentale
veerkracht. Continu blijven bewegen is
nodig. Hij verwijst naar onderzoek, waarin
bekeken wordt, hoe mensen hierin beïnvloed kunnen worden. Binnen vijf jaar, zo
voorspelt hij, gebruiken we vormen van
e-health. We lopen rond met stappentellers
en smartwatches en monitoren continu
allerlei lichaamsfuncties, zoals slaap en hartslag. Met de signalen passen we onze
manier van leven aan.
Bij het vertrek vallen in de wachtruimte de
mooie foto’s op. Deze worden gemaakt door
de vrouw des huizes en wisselen per seizoen. Uit de enorme collectie worden steeds
in gezamenlijk overleg nieuwe foto’s gekozen. Alleen die foto’s al, maken het de
moeite eens binnen te stappen.
*Noot van de schrijver: de keuze van de ondernemer
wordt door loting bepaald.
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AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
A L M E E R DA N 75 J A A R E E N V E R T R O U W D A D R E S !
U kunt bij ons terecht voor :
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
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- Schade-reparatie
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- Reparatie en inbouw van autoruiten
- Leenauto’s beschikbaar
- Verhuur van luxe auto’s en bedrijfswagens
- Tevens verhuur van een A-Ford uit 1930
als Trouwauto of voor andere speciale gelegenheden.

Extra service : u brengt uw auto bij ons thuis op de Heidelaan in Oranjewoud en u kunt hem ’s avonds weer ophalen.
Wij zien u graag in onze garage en showroom in Oldeberkoop, waar de koffie klaar staat !

AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
Wolvegasterweg 4-6 • 8421 PB OLDEBERKOOP • Tel.: 0516 - 451277 • Fax: 0516 - 451509
Privé : Wilco en Sietske Kromkamp • Heidelaan 7A • 8453 XE ORANJEWOUD • Tel.: 0513 - 633916
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TERUGBLIK

Landgoed Oranjewoud
in kerstsfeer
n

Door: Ingrid Struijk

Drommen mensen zag ik vanaf de parkeerplaats aan de Blocq van Scheltingaweg
naar het landgoed lopen. Wat was hier aan
de hand? O ja: ik had in de Heerenveense
Courant gelezen dat Huize Oranjewoud
van 14 t/m 18 december open zou gaan
voor publiek. En dat gebeurt niet zo vaak,
dus die toestroom begreep ik wel. Temeer
daar het landgoed speciaal voor deze
openstelling in kerstsfeer was gebracht.
Daar moet natuurlijk een verslagje van in
deze dorpskrant. Op een dinsdagmorgen in
januari ga ik op visite bij Cees en Janneke
Wagenaar, de beheerders van het landgoed.

Welke school is gespecialiseerd
in Kerst?
Zij zijn in dienst van Stichting F.B. Oranjewoud en beheren het landgoed en de bijbehorende kunstschatten. Behalve dit
echtpaar zijn er nog drie mensen in vaste
dienst.
De aanloop naar
In de zomer van 2016 speelden Janneke en
Cees al met de gedachte om het landgoed
weer eens open te stellen voor bezoekers.
Eenmaal per jaar is het sowieso geopend
op Open Monumentendag (september), en
verder bij een enkele tentoonstelling, zoals
die van oude Friese kostuums in 2015, het
Marijke Muoi-jaar. En tijdens de concerten
van Oranjewoud Festival natuurlijk.
Rond de Kerstdagen leek wel een goed
idee, hoewel er dan al heel veel georgani-

De prinsjes en prinsesjes
konden zó aan tafel schuiven
seerd wordt. Maar een soort kerstfair, nee,
dat absoluut niet. Dat past niet bij de adellijke sfeer van het landgoed.
Een hele organisatie
Omdat dit de eerste keer was, moest alles
wat bij hen opkwam getoetst worden op
haalbaarheid. Daar was het echtpaar Wagenaar vele dagen mee zoet. In een later stadium, toen de plannen al wat concreter

Kerstexpo Slot Oranjewoud
werden, werd ook de voorzitter van de
stichting betrokken bij de ideeën. Eén ding
was zeker: dit konden ze niet alleen, er
moesten hulptroepen bijkomen. Een
school. Een school met projecten. Een vakopleiding?  Welke  opleiding  heeft  raakvlakken met Kerst? Een bakkersschool
natuurlijk! Maar dat werd ‘m niet. Ze kwamen uiteindelijk terecht bij MBO-Terra uit
Meppel, een groenopleiding. Zeven meiden
van rond de 18 inventariseerden de boel en
maakten een plan met bijbehorende
offerte. Ze konden aan de slag.
Een sprookjeskasteel
Dat werd het. Alle vertrekken behaaglijk
verwarmd (dat is trouwens altijd zo). Overal
grote decoratieve kerststukken, het mooie
porselein werd uit de kast gehaald (ook
werden daarvoor nog stukken geleend) en
de tafels werden gedekt. De prinsjes en
prinsesjes konden zó aan tafel aanschuiven.
Ook werd er voor live muziek gezorgd, elke
dag weer wat anders: een harpiste, een klarinetkwartet, een pianiste, een zangeres.
Op de valreep kon er nog een unieke verzameling kerststallen getoond worden.
Overweldigend succes
Zo kreeg de bezoeker heel wat waar voor
zijn geld: 5 euro entree en glühwein, koffie
en thee 1 euro. Sommige bezoekers kwamen nog een tweede keer om hun buur of

vriend mee te nemen. In het gastenboek
staan louter superlatieven. De gasten kwamen niet alleen uit de regio, maar ook wel
van verder, tot aan Australië toe (die hadden hun huis geruild met een Mildamse
familie)! Een bruidspaar hoorde tot de
meest spectaculaire gasten. Normaliter is
het terrein verboden voor fotografen en

Gehuld in een kerstrode jurk
hun modellen. “Mogen wij er ook in?,”
vroeg het kersverse stel, zij gehuld in een
kerstrode jurk. Dat kon, als ze een kaartje
kochten… Wat zullen die twee verguld zijn
geweest met hun bijzondere bruidsreportage.
Gelijktijdig met dit evenement werd het
Dickens-festijn te Lemmer georganiseerd,
dat 30.000 bezoekers trok. Cees en Janneke
hadden er van te voren geen idee van hoe
het zou verlopen. Boven verwachting dus!
Is het voor herhaling vatbaar? Het is zeker
voor herhaling vatbaar, maar wanneer?
Waarschijnlijk wordt het niet een jaarlijks
terugkerend evenement. Ze moeten er nog
een poosje over nadenken. Het is nog lang
geen Kerst, dus ze hebben de tijd.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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KUNSTERNAARS IN ORANJEWOUD:

Sas Bregman
n

Door: Ingrid Struijk

Het is alweer jaren geleden dat ik nieuwe
buren kreeg. Ik herinner het mij nog als de
dag van gisteren, want de eerste nacht die
zij op de Prins Bernhardweg 20 doorbrachten, raakten zij – en wij – compleet ingesneeuwd en van de bewoonde wereld
afgesloten.
Het was die onvergetelijke 2 maart 2005
waarin ik ’s morgens na het wakker worden
zo’n dik pak sneeuw zag liggen als ik in mijn
hele leven nog niet had gezien. Snowboots
aan en direct naar buiten natuurlijk met de
camera. De eerste foto nam ik van het jammerlijk onbruikbaar geworden autootje van

Lessen
Als kind al hield Sas van tekenen en schilderen. Ze herinnert zich hoe ze als klein meisje
in de weer was in het atelier van haar opa in
Coevorden, waar het heerlijk rook naar
verf, olie en terpentijn. Een leraar van de
beroepsopleiding die zij destijds volgde
raadde haar ouders aan om haar de artistieke kant op te sturen, maar daar kwam
toen weinig van. Wel nam ze later lessen,
eerst in Hoorn (waar haar vier kinderen zijn
geboren), en wel van beeldend kunstenaar
Kerre de Graaf. Materiaalkennis en technieken kwamen aan de orde. Ongeveer tien
jaar later, ze woonde toen in Zeewolde,
bekwaamde ze zich in het intuïtief schilderen onder leiding van Ton Peters. Van zelf
veel schilderen kwam echter niet veel.
Exposities aan huis
Tot Sas in Oranjewoud kwam wonen. Toen
was de tijd kennelijk rijp: ze begon met
schilderen en later met etsen (voor dat laatste nam ze lessen bij Marty Poorter uit Don-

Zo is het leven ook…..
je zult ermee verder moeten
kerbroek). Het ene creatieve moment
volgde op het andere, hetgeen resulteerde
in een serie schilderijen die ze elke herfst in
hun huis tentoonstelde voor vrienden en
buren. Talent had ze zeker, dat spatte van
de werkstukken af en was zelfs zichtbaar
voor complete cultuurbarbaren zoals (sommige van) haar buren. Ze kon niet meer
ophouden, het werd een noodzaak om wat
er in haar leefde vorm te geven.

Sas en Cees dat verscholen ging onder een
hoeveelheid sneeuw zo groot als het Woutersbergje. Het zou nog tot de avond duren
eer een sneeuwschuiver van de gemeente
Heerenveen de buurt kwam ontzetten.
Mensen, wat een zeldzame en plotselinge
bining onder de getroffen buren. Daar kan
geen feestcommissie tegenop.

Authenticiteit
Ze schilderde heel veel om te kijken wat het
materiaal doet en of het inderdaad de vertaalslag kan maken van haar innerlijk, haar
gevoelens en gedachten, naar een uiterlijke
manifestatie waar ze zelf tevreden mee is.
Hiervan zegt ze: “Ik ben hoogsensitief en ik
kan alleen scheppen als ik zo dicht mogelijk
bij mijn eigen kern blijf. Ik zoek vooral
authenticiteit, in de eerste plaats in mijzelf,
maar ook in mijn onderwerpen. Dieren bijvoorbeeld zijn nog volop authentiek.” In de
loop van de jaren heeft ze al heel wat verschillende technieken uitgeprobeerd.

Naar Oranjewoud
Sas Bregman is getrouwd met Cees Dijkstra.
Zij heeft vele jaren in Holland gewoond en
Cees komt uit Leeuwarden. Omdat Sas
eigenlijk wel weer terug wilde naar haar
roots in Friesland – haar opa was een broer
van de bekende Boele – zochten zij en Cees
een huis hier in de buurt…en waren direct
verkocht toen ze nummer 20 te koop zagen
staan.

Technieken
Ik lees op www.dau-art.nl (haar website)
dat Sas werkt met olie, met gemengde
technieken en met etsen. Olie op doek en
olie op museumkarton. Ik vraag haar wat
dat is, museumkarton. Ze laat het me zien,
het is ongeveer hetzelfde materiaal als
waarvan passe-partouts zijn gemaakt. Met
de guts maakt ze daar kerven in die als donkere lijnen terugkomen in het schilderij. De

Sas Bregman
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Vogel2
snede is onherstelbaar, onherroepelijk. “Zo
is het leven ook….je kunt niets wegpoetsen,
je zult ermee verder moeten,” zegt ze.
Expositie in Pronkkeamer museum
Willem van Haren
In de maand december hing een selectie
van haar werk in de Pronkkeamer van het
museum. Hoe kwam je daar zo, vraag ik. Ze
vertelt dat ze zelf nooit op het idee gekomen zou zijn. Maar op een dag stond er in
de krant een oproep van het museum om
mee te doen aan de wissel-exposities. Op
aandringen van haar vrienden stuurde ze
wat werk in. En ja hoor, haar aanvraag werd
gehonoreerd. In het kielzog daarvan kreeg
ze nogal wat publiciteit in de pers, o.a. een
boeiend artikel in de LC. Sas blijft er nogal
nuchter onder: we zien wel wat voor leuke
dingen eruit voortkomen. Want eigenlijk
overvalt haar al die belangstelling nogal. Ze
schildert gewoon omdat ze niet anders kan
en wil, niet om beroemd te worden. We
zien wel waar het ons brengt.
Kunst kijken
Ik vraag de kunstenares hoe ik naar kunst
moet kijken, want ik heb dat nooit geleerd,
ik weet niet hoe dat moet. “Sluit je af voor
alles en kijk wat het kunstwerk jou vertelt.
Wat het met je doet. Niks? Dat mag….”
Gelukkig onthult Sas mij zelf hoe het schilderij “De Huisjes” tot stand is gekomen. Het
valt op omdat het heel andere kleuren
heeft dan de rest. Onder invloed van
muziek (bij voorkeur iets mystieks, Rachma-

Wel 25 keer verhuisd
ninov of de IJslandse componist Olafur
Arnalds) heeft zij eerst een enorm doek
indigo-blauw geschilderd. Dat contrasteert
mooi met de lichte pasteltinten van de huisjes die er later op geschilderd zouden worden. In haar leven is zij wel 25 keer verhuisd,

De witte bok
In haar schilderijen vinden we Oranjewoud
ook meermalen terug. Soms heel letterlijk
doordat er een flink vlak oranje in is verwerkt. Zelf ben ik heel erg gecharmeerd van
het schilderij “Wit hert”, vooral omdat ik dit
majestueuze dier al heel wat keren in het
echt heb gezien. Voor de kunstenares heeft
zijn verschijning ook een magische betekenis; hij is als een boodschapper uit een
andere wereld. Stel je voor dat in het donker opeens zo’n enorm wit hert voor je koplampen opdoemt. Je zou spontaan een
wens doen. Reden te meer de voorpagina
te wijden aan dit schilderij en om een apart
artikel aan dit damhert te wijden, zie pag.
39 in dit nummer.

vertelt ze mij; zoiets heeft natuurlijk wel
gevolgen voor de rest van je leven. De kerk
staat bovenaan, dat is al van jongs af aan,
hoewel zij nu heel anders gelooft dan vroeger. Eén huisje heeft geen ramen en geen
deuren. Dat staat voor de minder leuke dingen in haar leven.
Vogels
Opvallend is dat in veel van haar werken
één of meer vogels voorkomen. Die vogel
staat voor het kleine en het goede en kijkt
als het ware over haar schouder mee. Ze
dichtte er zelf over:
Vogels
Zijn mijn inspiratiebron Ze houden me scherp,
Ze leren me kijken,
Te luisteren.
Ze zijn voor mij de verbinding
Naar het Hogere,
Het spirituele, het intuïtieve, het creatieve.
(…………..)

Eend

Na een aantal uren luisteren en kijken verlaat ik de buren, waarbij de drie honden mij
uitgelaten uitlaten. Ik ben erg onder de
indruk. Van het talent en van de bescheidenheid. Let op mijn woorden: u gaat nog
vaker van haar horen.

Geocaching,
Om ons schitterende dorp Oranjewoud met zijn prachtige omgeving nog beter op de kaart te zetten, onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheden van het
fenomeen geocaching.
Voor velen zal dit een onbekend gebeuren zijn. Een
tipje van de sluier alvast : het lijkt iets op het wereldberoemde Pokemonspel, maar dan professioneler. Voor
meer informatie raadplege men de website van geocaching: www.geocachingwijzer.nl
We houden jullie op de hoogte!!!
Deze leuke zandsculptuur werd een paar weken geleden, na het
overlijden van tekenaar Dick Bruna, in het zand in de Lollius
Ademalaan aangetroffen. Wie maakte dit leuke Nijntje?
(foto: Maaike Bluemink)

Peter Bijlsma en Jaap Jongedijk van PB

VOORKOM RELATIONELE ESCALATIE - KIES VOOR :
0513 – 846084
www.hoekstragreve.nl
• bij overlegscheiding,
ouderschapsplannen en
ouder-kind problemen
• bij intermenselijke
conflicten in scholen
en bedrijven
• bij revitalisering en
strategiebepaling
van organisaties
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Kninebledsje
Interview met Dewi Nicola
over haar hobby Motorcross
n

Wat doe je tijdens de les?
Springen over een plank, scherpe bochten
maken, leren snel te starten en wedstrijdjes.
Dankjewel Dewi en nog veel succes in deze
stoere sport!

Door: Doutzen Gieskes en Fenneke Koopman

Even voorstellen:
Ik ben Dewi Nicola, ben 9 jaar oud en woon
in Oranjewoud.
Hoeveel prijzen heb je?
Ik heb al 2 prijzen gewonnen.
Hoe vaak train je per week?
Ik train 1 keer per week in Joure bij de M.C.
Flying Boetoe
Hoe lang cross je al?
Ik cross al sinds mijn 5de
Hoe ben je er op gekomen om te motorcrossen?
Ik ben gaan crossen omdat mijn vader het
ook doet.
Wat heb je nodig als je wilt motorcrossen?
Crosshelm
Motorcrosslaarzen
Motorcrossbroek
Motorcross shirt
Handschoenen
Body-protector

Moppen

Dewi op haar motorbike
Wat vind je leuk aan het crossen?
Ik vind het leuk omdat het een stoere sport
is.
Wat vind je het moeilijkst aan het crossen?
Het moeilijkste aan het crossen vind ik het
springen over een wiebelende plank.

p
gelpoep o
“Ik heb vo ehad!”
g
mijn ho ofd j dat koeien
bli
“Ach wees vliegen”
n
niet kunne

Rara: wat is h
et langste wo
ord
op aarde? K I
L O M ET E R

Bidden ze bij jou thuis
vo or het eten?
Nee, dat hoeft niet. Mijn
moeder kan goed koke
n….
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Dewi

Er liggen 2 ba
by ’s in een w ie
gje.
Zegt de een te
gen de an der:
hoe laat ben ji
j geboren?
Zegt de an de
r: 12 uur
Zo dan mag ji
j lang opblijve
n!!
Een agent vraag aan een man die net
bero ofd is:
“Als alle uitgangen op slot zaten,
hoe is de inbreker dan ontkomen?
- Hij is door de ingang weggevlucht….

Interview met Jordy Spruyt over carbidschieten met oud en nieuw
n

Door: Fenneke Koopman en Doutzen Gieskes

Hoe oud was je toen je begon?
10 jaar oud, samen met mijn vader en mijn
buurman achter bij ons thuis. Wij gingen
dan samen met hen carbid schieten. Zo heb
ik het ook geleerd.
Wat vind je er leuk aan?
Ik vind het leuk omdat het zo hard knalt en
het is gezellig met z’n allen.

Waarom doen we dit met oud & nieuw?
Om de geesten te verjagen en omdat het
maar één keer in het jaar mag.
Met wie ga je altijd carbid schieten?
Robin, Jelco en nog veel meer mensen uit
Oranjewoud . Wij staan altijd bij de ijsbaan.
Dit jaar hadden we vergunning voor 29
melkbussen.
Wat is carbid?
Carbid is een mengsel van cokes (koolstof)
en ongebluste kalk. Carbid werd vroeger

door boeren gebruikt om de mollen weg te
jagen uit hun weiland. Door water bij carbid
te doen komt er een  reactie waarbij gas
vrijkomt. Dit gas ontploft zomaar wat
ervoor zorgt dat bij het schieten harde knallen komen.
Hoe laat begin je met carbid schieten?
We beginnen altijd oudejaarsdag om 11 uur
’s ochtends.
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van
Jordy’s geknal!!

Carbid schieten met Jordy Spruyt

Voor het up to date houden van onze ledenadministratie en omdat wij
regelmatig informatie via
e-mail verspreiden, stellen wij het zeer op prijs als
u uw e-mail adres zou willen doorgeven of, als u in
de afgelopen tijd verhuisd
bent, de wijziging van uw
mailadres via pboranjewoud@gmail.com. Alvast
hartelijk dank!
namens Plaatselijk Belang
Oranjewoud
Peter Bijlsma, secretaris
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Tastbare herinneringen van
Joop Jasper aan “Tropenfauna”
n

Serviesgoed, speldjes en lepeltjes
Hij weet niet alleen veel over het vroegere
park, over vogels en hoe die verzorgd werden (wie van u komt de naam van P Sluis vogelvoeders nog bekend voor?), maar
heeft ook een aantal tastbare herinneringen. Dankzij met name kinderen van vroegere medewerkers heeft hij wat
Tropenfauna-serviesgoed, speldjes en
lepeltjes. Wie kent ze niet, de speldjes die
kinderen in de jaren vijftig en zestig verzamelden - Joop Jasper heeft ze! Heel apart
zijn de papieren Tropenfauna-servertjes.
Wie heeft ze nog?

Door: Dik Bolkestein

Het vogelpark “Tropenfauna” is niet meer,
maar het is zeker niet vergeten in Oranjewoud, Heerenveen en wijde omgeving.
Zeker niet door Joop Jasper (68) van de
Van Goghlaan in Heerenveen, waar ik op
bezoek ging.
Joop Jasper had wat te laten zien! Hij
groeide op in Nieuweschoot, in een gezin
met veel konijnen, pluimvee, andere vogels
én een jaarkaart van “Tropenfauna”. Midden jaren vijftig richtte de heer Wink dit
vogelpark op. Een park voor het betalend
publiek, een goed lopende uitspanning met
volières, een eendenvijver (waarin overigens ook zwanen zwommen) en een restau-

Joop Jasper
rant. Het bestaat niet meer. Het lag bij de
huidige Koningshof, op een terrein tussen
de Julianaweg, de oude Rijksweg en een
laantje waar nu de Cissy van Marxveldlaan
loopt. Een - zeker voor kinderen - uitdagend
en romantisch terrein met tal van vogels, de
genoemde vijver, bruggetjes, begroeiing. Je
kon er door een grote doorloopvolière wandelen, de vogels direct om je heen. Vooral

Wie kent ze niet, de speldjes
die de kinderen verzamelden

Memorabilia van Tropenfauna

voor kinderen was dat geweldig spannend.
De jonge Joop was er niet weg te slaan.
Alles staat hem nog helder voor de geest.
Hij praat er graag over.

Verdwenen
Restaurant en park kwamen een paar keer
in andere handen. De snelweg A 32 deed de
rest. Het park bestaat niet meer en is spoorloos verdwenen. Nou ja, spoorloos. Joop
Jasper kan zijn verzameling nog laten zien
en aan de hand ervan vertellen. Opmerkelijk is, dat ons de afgelopen weken bleek dat
er meer - meestal wat oudere - mensen zijn
die dergelijke tastbare herinneringen in
huis hebben.
Zou het geen aardig idee zijn een middag in
de Koningshof te beleggen voor ouderen en
hun - al dan niet tastbare - herinneringen
aan het vogelpark “Tropenfauna”?

Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Jaap Jongedijk
Sophia Hedwiglaan 15, 8451 VC Oranjewoud
j.jongedijk@chello.nl
Tel. 0513 627568

Louwina Wijma-van Noord (kandidaat)
Tolhuisweg 21, 8443 DT Oranjewoud
louwina@hetnet.nl
tel. O6 30084730

Rob Meijnen
Marijke Muoiwei 10, 8453 JH Oranjewoud
rfmeijnen@hetnet.nl
tel. O513 631609

Jochem Liemburg, voorzitter
Marijke Muoiwei 12, 8453 JH Oranjewoud
Jochem.anneke.liemburg@hetnet.nl
Tel. 0513 633250 of 06 111 79 317

Peter Bijlsma
Prins Bernhardweg 28,
8453 XD Oranjewoud, Tel: 06 23808959,
peterbijlsma79@hotmail.com

Rein Soet, penningmeester
Anna Charlottelaan 32, 8453 VG Oranjewoud
rsoet@chello.nl
tel. 0513 682642 of 06 53365447

Jan de Haan (kandidaat)
Kon. Julianaweg 73
8453 WH Oranjewoud
tel. 06 42904260
jan.dehaan@kpnplanet.nl
Mailadres van Plaatselijk Belang:
pboranjewoud@gmail.com
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ALTERNATIEVE WOONVORMEN

A. De Kangoeroe-woning van Bert van het Meer
n

Door: Ingrid Struijk

In de aanloop naar en het invoeren van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) hebben er heel wat veranderingen
plaatsgevonden. De zorg was onbetaalbaar geworden en moest weer tot reële
proporties worden teruggedrongen. Het
doel werd zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven en mantelzorgers in te schakelen in
plaats van professionals.
In dit blad hebben we u al enige malen
bericht over de Meitinkers. Hun telefoonnummer staat achterin dit blad, evenals dat
van de vrijwillige Wâldhelp. Bert van het
Meer van de Prins Bernhardweg heeft in

Moeder zou er niet jonger
op worden immers
het verleden mede gestalte gegeven aan de
Meitinkers, in de fase van verkennen en
inventariseren van de hulpvraag. En nu ga ik
naar hem toe vanwege een bijzonder project: de verbouw van zijn huis tot kangoeroe-woning!
Mantelzorger pur sang
Bert komt oorspronkelijk uit Oudeschoot,
waar zijn moeder nog steeds woont. Of
woonde, als u dit leest. Sinds 1999 bewoont
hij de voormalige timmermanswoning op
nr. 12 die een grondige verbouwing en vergroting onderging. Bert komt uit een gezin
van vijf kinderen. Eén van zijn broers, Cees,
heeft het syndroom van Down. Eens in de
drie weken komt Cees naar huis, en dat is

De kangoeroewoning van Bert van het Meer
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het huis van Bert waar hij een eigen kamer
heeft. In die weekenden is zijn moeder er
ook altijd, zij neemt het “dagprogramma”
van Cees voor zijn rekening en Bert is voor
de zwaardere zorgtaken. Berts moeder is al
op leeftijd en hoewel zij de routine-huishoudelijke taken nog prima kan uitvoeren,
wordt haar zelfredzaamheid wel kleiner. Ze
is tenslotte ook al haast 94 jaar! Zo heeft ze
twee keer per dag iemand nodig om haar
steunkousen aan- en uit te doen. Bert doet
dat voor en na zijn werk (hij heeft een
drukke baan als directeur en eigenaar van
administratiekantoor Parsec te Leeuwarden). Om deze praktische redenen logeert
zijn moeder vaak bij hem.
Vooruitzien
Enkele jaren geleden rees het plan – moeder zou er niet jonger op worden immers –
om moeder Van het Meer permanent bij
hem te huisvesten. Bert zette zijn woning te
koop om naar een woning te verhuizen die
geschikter was om met twee “gezinnen” te
bewonen. Na enige tijd probeerde hij ook
een bouwvergunning te krijgen om achter
zijn huidige woning een nieuw appartement te bouwen met doorgang naar zijn
eigen huis. Met enige moeite en aanpassingen lukte het tenslotte die bouwvergunning
te krijgen in oktober 2016. Bert nam zijn
huis uit de verkoop en de aanbouw startte
in december. In februari 2017 hoopt moeder Van het Meer haar nieuwe appartement te betrekken.
Riant
Het is begin januari als Bert mij de aanbouw, die volop in aanbouw is, laat zien.

V.l.n.r. Femke, mem en Bert van het Meer
Een ruime woonkamer, aparte keuken, badkamer en slaapkamer. Openslaande tuin-

Wij gaan alle dagen uit eten
deuren naar een prachtige, natuurlijke tuin
die de reeën gebruiken om van het achterliggende weiland richting Skoatterwald te
kuieren. Beiden kijken uit naar het moment
waarop het zo ver zal zijn. “Wij gaan alle
dagen uit eten”, merkt Bert ondeugend op.
Huh? “Ja, de ene dag ga ik bij mijn moeder
eten en de andere dag komt zij bij mij.”

B. De meer-generatiewoning van de families
Buis en Wagenmakers
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw
hebben Gea Wagenmakers en haar man
Henk Buis een periode in Afrika gewoond
(Guinee-Bissau en Tanzania) om daar ontwikkelingswerk te doen. Het was een
inspirerende tijd die ze nooit zullen vergeten. Terwijl in West-Europa de individualisering steeds verder toeneemt, wonen
daar hele families nog steeds bij elkaar in
één huis – uit noodzaak, maar alle partijen
varen daar wel bij. Als oudere word je niet
afgeschreven en in een seniorenwoninkje
gestopt, je hebt altijd een functie. Het hele
concept van ouderenzorg zoals wij die hier
hebben is daar totaal onbekend.

basisschool; en aan het water, dat vooral.
Beide ouderparen zijn verknocht aan het
water en bezaten of bezitten een boot. En
alles in overleg met de vier zussen en broers
van Gea, tot en met het regelen van de erfdeling toe. Dat moet gewoon.

Zoiets wilden Gea en Henk ook. Terug in
Nederland waren zij inmiddels neergestreken in Balk. Gea haar ouders, Jan en
Dieuwke Wagenmakers, woonden toentertijd in Goingaryp. (Dieuwke is trouwens
afkomstig uit Oranjewoud, uit de Van der
Sluislaan. Haar vader, Ruurd Hoeksma, was
aannemer in de wegenbouw.)

Bonustijd met Rikst, Wytse
en Nynke

Een idee wordt geboren
Het idee van Gea en Henk viel bij hun
ouders in goede aarde. Dieuwke paste al
elke vrijdag op de drie kleinkinderen Wytse,

Jan was van het slopen
Nynke en Rikst. Samen gingen ze brainstormen om de uitvoerbaarheid van hun plan in
kaart te brengen. Absolute voorwaarden
waren: een maximale reistijd naar Balk
(waar Henk zijn werk zich bevond) van 40
minuten; op fietsafstand van een openbare

Zoektocht van een jaar
Het zoeken naar een geschikt groot pand
begon. Henk struinde op vrijdagavond het
internet af naar de zojuist voor de verkoop
aangeboden huizen en op zaterdag stapten
Dieuwke en Jan in de auto om het huis te
bekijken. De ene keer lag het niet aan het
water, de andere keer moesten de kinderen

te ver naar school fietsen. Tot de dag dat ze
de boerderij van Uilke en Thea de Jong
bezichtigden aan de Marijke Muoiwei 13.
Boven de begroting, geen water te bekennen of het moest een dobbe zijn en 13
wachtenden vóór u. Maar alle vier hadden
zij het gevoel: dit is het. De familie de Jong
was sinds een eeuw eigenaar van deze
boerderij uit 1858. Het was voor hen niet
gemakkelijk om die van de hand te doen.
Aan de familie Wagenmakers durfden zij
hun kostbare familiebezit wel toe te vertrouwen. In 2000 verhuisden de families
Buis en Wagenmakers, eerst Henk en Gea
en hun gezin in januari en later in mei Jan
en Dieuwke.
Afbreken en opbouwen
Voordat het zover was moest er heel wat
gesloopt, verbouwd en opgebouwd wor-

V.l.n.r. Jan en Dieuwke Wagenmakers en Henk en Gea Buis

den. Henk heeft de tekeningen gemaakt en
voor de afwerking gezorgd, Jan was van het
slopen en in de weekeinden kwamen alle
kinderen helpen. Twee prachtige appartementen kwamen er onder hetzelfde dak.
De jonge generatie woont in het voormalige woongedeelte, de ouwelui op de deel
en in de koeienstal. Die is meteen levensloopbestendig gemaakt met alles gelijkvloers.
Afspraken
Wil je goed met elkaar door één deur, de
tussendeur in dit geval, dan moet je dus
altijd even kloppen. Iedereen stelt prijs op
zijn privacy. En als de twee partijen geen
“klik” met elkaar hadden gehad, dan waren
ze hier ook nooit aan begonnen. Maar allen
hadden hier het volste vertrouwen in en de
praktijk heeft uitgewezen dat dit terecht
was.
Herkansing voor pake
De kleinkinderen zijn inmiddels allemaal de
deur uit. Met innig genoegen denken de
grootouders terug aan de mooie periode
dat zij voor hen konden zorgen. Jan zegt

De dubbele woning Brongergea

De geiten van Jan
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daarvan: “Toen mijn eigen kinderen klein
waren, had ik het zo druk dat de hele opvoeding eigenlijk neerkwam op mijn vrouw. Als
ik iets over mocht doen in mijn leven, dan
had ik meer tijd willen besteden aan mijn
kinderen toen ze nog klein waren. Daarom
heb ik dubbel genoten van deze bonustijd
met Wytse, Nynke en Rikst.” En Wytse verklaarde onlangs: “Die tijd dat pake en beppe
op ons pasten heeft mijn leven echt meerwaarde gegeven.”
Toekomst
Gea en Henk hebben drukke banen – inmiddels runnen zij allebei hun eigen onderne-

ming. Mocht de ouderdom Jan en Dieuwke
parten gaan spelen, dan gaan de jongelui
aan de bak om hen met alle liefde de hulp
te bieden die zij nodig zullen hebben. Dat is
al eens even aan de hand geweest, toen
Dieuwke een schouder brak. Gea kon zo
even helpen met douchen.
Stil
Onlangs hebben Gea en Henk Guinee-Bissau weer bezocht, zij waren er al die jaren
niet meer terug geweest. Drie weken waren
ze weg. “Het was hier maar stilletjes,” zegt
Dieuwke over die weken.

Ik loop nog even met Jan achter de voormalige boerderij om de geiten en de kippen, de
boomgaard en de moestuin te zien. Er ligt
daar nog vijf hectare land van hen, tot aan
de vaart. Typisch is dat een gedeelte hoogland is en een gedeelte laagland. Dat is niet
het werk van moedertje natuur, maar van
wie dan wel? Van vader Hoeksma. Hij had
immers zand nodig v oor de wegenbouw.
Alleen vanwege een nieuwe verordening
moest hij ter plekke met de zandwinning
stoppen. Over toeval gesproken...

Twee van de drie mogelijkheden (tw kangoeroewoning en meer-generatiewoning) hebben wij hierboven genoemd. Een derde vorm
van samen wonen is de mantelzorgwoning. Dit is een niet-permanente unit, bestaande uit één of meerdere blokken, die vergunningsvrij achter een huis geplaatst kunnen worden. Een dergelijke woning wordt o.a. gefabriceerd door de firma Scheenstra in Ter Idzard.
In 2016 kon u van 8-13 maart een modelwoning bekijken bij Tjaarda.

Kerstboom werpen én carbid
schieten: een prachtige traditie!
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Men
neme de top van een kerstboom, je zet een
baan uit, koopt wat prijsjes, schenkt wat
drankjes en serveert een overheerlijke kop
snert erbij en voilà het kerstboom werpen
wordt een prachtig evenement! Wat een
gezelligheid op oudejaarsmiddag met een
grote groep mensen die niet alleen op het
kerstboom werpen afkwamen, maar ook op
het carbid schieten.
De prijswinnaars van kerstboom werpen
2016:
Heren
1 Pieter Riemersma 9.70 meter
2 Harm Jan Roubos 8.60 meter
3 Marten van der Tempel 8.30 meter
Dames
1 Isa Spruyt 5.60 meter
2 Jildau Holtrop 5.40 meter
3 Lara Kerkhof 5.25 meter
Jeugd 13-16 jaar
1 Sven ten Berge 6.00 meter
2 Hessel Slagman 5.70 meter
3 Hidde Westra 5.70 meter
Jeugd 10-12 jaar
1 Tjeerd Roubos 6.10 meter
2 Jildou Verhoef 6.00 meter
3 Wessel Biesma 5.70 meter
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Carbidschieten foto : Koos Lanting

Jeugd 0-9 jaar
1 Mats Westra 5.40 meter
2 Lasse van der Tempel 4.70 meter
3 Jacco Riemersma 4.40 meter
Alle prijswinnaars gingen naar huis met een
leuke prijs. De eerste prijswinnaars krijgen
ook nog de wisselboom waar hun naam in
gegraveerd wordt!
Eeuwige roem verzekerd!

Kerstboomsmijten Henk Kok

Jan Jonker út De Appelhof
n

Ynterview troch: Ali Kok

Healwei de sechstiger jierren waard de
greide mei appelhôf, oan de westkant fan
de inkelbaanse Rykswei 32, bouryp makke
foar in nije strjitte mei sosjale hierwenten,
it lettere Appelhof. In earste ynterview
mei in bewenner fan dizze strjitte…..
It is tiisdeitemiddei 8 oktober 2016, bûten
is it ûnlijich hjerstwaar. De houtkachel
strielt har gesellige waarmte út yn de
smûke wenkeamer fan de 74-jierrige Jan
Jonker. In gefoel fan wolkom oerhearsket en
al gau wurdt der folop ferteld oer it libben
yn it Appelhof.
Wêr komme jo oarspronklik wei?
Ik bin in echte Hearrenfeanster. Ik wenne
mei myn âlders yn de Kleine Kerkstraat
doe’t ik yn 1966 troude mei myn grutte
leafde Grietje de Wit. Neidat we twa jier yn
de Korflaan wenne hienen (achter de Sieger
van der Laanstraat) waard yn 1968 de
twadde fase fan it nijbouplan Appelhof
oplevere. De noardlike helte fan de strjitte
wie al earder oplevere. Wy waarden de
grutske hierders fan dizze wenning. Appelhof perseelnûmer 60, foar in hierpriis fan
86 gûne yn’e moanne.
Jim wienen de earste bewenners?
Net hielendal, de earste bewenner, van der
Meer, hat hjir mar koart wenne, dêrnei krigen wy de kaai . Ik wurke doe by Batavus.
Us hûs oan de Korflaan waard ôfbrutsen en
we moasten nije wenromte sykje. Dat
slagge troch bemiddeling fan dûmny Verdriet. Doe’t wy hjir hinne ferhuzen wie ús
soan Wietze twa jier. Wat wienen we bliid
mei ús nije, geryflike hûs.
Wenje hjir noch earste bewenners?
Op nûmer 14 wennet de famylje Hoogeveen, op nûmer 36 frou Boonstra, op
nûmer 48 Jan Eerhard en op nûmer 98 de
hear Post. Sy binne destiids yn in hagelnije
wenning kaam.
Hoe ha jo it wenjen eartiids ûnderfûn?
Yn dy tiid hienen de buurtbewenners in
protte kontakt mei elkoar. Do koest eltsenien en eltsenien koe dy. Men wie der foar
elkoar. Yn it Appelhof wie yn de 60er/70er
jierren in libbene buurtferiening, ûnder lieding fan de hearen Jan van der Meché

Jan Jonker
(wenjende yn de frijsteande wenning op’e
hoeke Altenalaan/Appelhof), Gerrie Eekhof
(destiids Appelhof 18) en Jan Klijnstra ( destiids Appelhof 20). Dat wie in gesellige tiid.
We ha hjir hiel wat belibbe yn’e strjitte, in
protte , lief en leed’ mei elkoar dield. Letter
ha we sels noch in protestaksje op tou set
om in boarterstún foar de bern te realisearjen. Dat is slagge!
Hoe wennet it hjir no?
Nei in houlik fan hast 45 jier is myn frou op
5 desimber 2009 ferstoarn. Dat hat myn libben o sa feroare, it sil ek wol nea echt
wenne! Boppedat ha ik sterk it gefoel dat
alles tsjintwurdich minder persoanlik is,
minsken fiele harren minder belutsen by
elkoar. Der is folle minder ûnderling kontakt
as eartiids, dat fyn ik hiel spitich. Ek mis ik
de Rykswei fan froeger. Dat heart miskien
raar mar we binne no min of mear ôfsletten
fan dy drokke wei. Eartiids seachst it ferkear, foaral jûns seachst de lampkes en dat
makke it wat libben. No sjogge we allinnich
in grut swart gat, sûnder beweging. Dy
Rykswei 32 wie in trekpleister rûn de TT. We
namen ús klapstuoltsjes en in tas mei kofje
en koekjes mei. Sa sieten komplete húsgesinnen oeren lâns de kant fan de Rykswei
yn’e berm te sjen nei de lânsridende moto-

ren. Dat wie in gesellige tiid! Oerdei seagen
we it fee yn it lân fan boer Dijk fan de Koningin Wilhelminaweg. Dat lân lei doe ek al
tusken ús strjitte en de Rykswei. Lokkich
rinne der sûnt koart wer in hynder, in esel
en inkele pony’s yn it lân.
Wat kinne jo fertelle oer it gefoel fan
belutsenheid by Oranjewâld?
Dat ha ik nea hân en ik wit dat in protte mei
my dat sa fiele/fielden. We ha ús altyd wat
ferstjitten field, wêrom kin ik net útlizze.
As minsken jo werkenne, wêr is dat dan
fan?
Ik wie 20 jier steward by SC Heerenveen,
wie jierren begelieder/jeugdtrainer by fuotbal ( Tjongerboys, Oudeschoot/Heerenveen). Fanwege myn jierren bin ik dêrmei
opholden. Ek bin ik al 26 jier parkearwachter by Thialf by grutte eveneminten.
Hoe komt it dat jo hjir ,nei hast 50 jier,
noch altyd mei plesier wenje?
De wenning is prima en ik bin hjir oan
wend. Us bern, Wietze, Wieger, Karin en
Jan binne hjir opgroeid, ús gesinslibben wie
hjir, dat makket it foar my sa spesjaal. My
sjogge se net yn in âldereintehûs, salang as
it kin wol ik hjir wenjen bliuwe.

Oproep: Maakt u mooie foto’s in Oranjewoud?
Dan kunt u die mailen naar oranjewoud-krant@hotmail.com.
Misschien staat uw foto wel op de voorpagina van de volgende Waldknyn.
(Graag rechtopstaande foto’s met een grootte van minimaal 1 MB.)

DORPSKRANT ORANJEWOUD

31

Rommelmarkt en Pompeblêdfair
n

Door: Dik Bolkestein

Om nu, met een rommelmarkt en Pombeblêdfair 2017 in het vooruitzicht, te zeggen
dat Oranjewoud “van alle markten thuis
is”, is misschien wat overdreven. Maar er
staan ons weer twee gezellige zaterdagen,
met heel verschillende koopjes, te wachten. Twee heel verschillende evenementen.
De rommelmarkt op zaterdag 8 april heeft
voor ons, inwoners van Oranjewoud, wel
het meest voeten in de aarde. We kunnen

Het werd populair om iets te doen
met gebruikte kleding
en nostalgische huisraad
er allemaal bij betrokken zijn. Het is niet
voor niets een vaak terugkerend onderwerp in De Wâldknyn. Begin jaren 80 werd
de rommelmarkt opgezet in en rond het
padvindersgebouw Scoutinghiem. Het was
de tijd dat het populair werd om iets te
doen met gebruikte kleding en nostalgische
huisraad. En daar lagen de zolders en
schuurtjes mee vol. Wanneer er vraag en
aanbod is, spreken economen en gewone
mensen als wij van een “markt”. Maar die
moet dan natuurlijk wel georganiseerd worden, anders wordt het nooit een rommelmarkt. Wij spraken met Janny Otter, van de
Marijke Muoiweg in Brongergea, al jaren
één van de organisatoren.
Boedels ruimen
De rommelmarkt wordt ook dit jaar
opnieuw bij de Albertine Agnesschool
gehouden. Daar komt van te voren heel wat
bij kijken, maar dat maakt een rommelmarkt nu net zo leuk. Het hele jaar door is
een klein groepje vrijwilligers bezig zo nu en
dan een boedel te ruimen, wanneer een

File voor de hekken
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dergelijke situatie zich voordoet. Huizen
komen leeg en de betrokkenen selecteren
wat voor hen van waarde is. Maar wat moet
er met de rest? De potten en pannen, de
oude koffiemolens, mixers, het serviesgoed? Daar is de rommelmarkt goed voor.
Het jaar door worden alle spullen bij Jaap
v.d. Zee opgeslagen. Kort van te voren krijgt
iedereen nog een flyer in de bus gestopt. En
dan, op de vrijdag vóór de rommelmarkt
zetten we in heel Oranjewoud  overtollige
maar nog bruikbare huisraad en zo meer,
vanaf vier uur ’s middags aan de weg. Een
groep vrijwilligers komt dat ophalen.
Wie trekt welke kar
De organisatie weet precies wie ze daarvoor moet hebben. Welke vrijwilliger een
kar heeft, en zo meer. Alles wordt verzameld, op bruikbaarheid beoordeeld, van
een (schappelijke) prijs voorzien en op
zaterdag uitgestald bij de school. Daar zijn
dan ook weer vrijwilligers voor, zoals anderen voor de verkoop zorgen. Iedereen moet
worden geïnstrueerd en van koffie, thee en
broodjes voorzien. Dit gebeurt al jaren zo;
Janny Otter heeft het draaiboek in haar

Wat moet er met de potten
en pannen, de oude koffiemolens
en de mixers?
hoofd, weet wie ze waarvoor kan vragen.
De meeste medewerkers kennen hun rol
inmiddels ook wel. Waar zo nu en dan helpers afscheid moeten nemen, is het ook
zaak dat er weer anderen klaarstaan. In de
praktijk levert dat geen problemen op.
De grote dag
En dan is er de marktdag. De kopers komen.
Soms benieuwd iets bijzonders te vinden,
soms op koopjes uit. Het gaat ook om de
gezelligheid. Elkaar weer even zien. In die

Janke Otter
zin is deze markt, waarin zo veel mensen
meewerken of komen sneupen, een belangrijk evenement voor Oranjewoud. Janny
vertelt hoe de marktdag wordt afgesloten
met het inleveren van de geldtasjes en het
tellen van het geld. De opbrengst wordt
50/50 verdeeld tussen de Albertine Agnesschool en het dorpsfeest. Niet alles is op de
rommelmarkt verkoopbaar. Een deel van de
restanten gaat naar het kringloopcircuit,
kleding vaak naar het buitenland en een
deel – helaas – blijkt afval.
Hoe lang zullen de rommelmarkten doorgaan, vroegen we ons af. Janny denkt in termen van een minimale omzet. Daar heb ik
m’n twijfels bij. Het lijkt me een zo’n aardige markt, dat alleen de saamhorigheid,

Snuisterijen die misschien,
op den duur,
weer op de rommelmarkt belanden
de dag van de markt waar we elkaar tegenkomen, al de moeite waard is. Iets om over
na te denken.
Wie mee wil doen of meer wil weten kan
zich bij Janny Otter melden via telefoon 632
872.
Pompeblêdfair: 20 mei
En dan, zaterdag 20 mei, de “Pompeblêdfair”. Bij de Koningshof. Een heel andere
markt, en weer een gezellig evenement. Nu
met aardige kunstnijverheid, stands met
een gevarieerd aanbod van huisvlijt, ideetjes voor praktische dienstverlening met
betrekking tot financiën, hand-en-spandiensten voor ouderen, bloemstukjes en zo
meer. Veel leuke hebbedingetjes. Snuisterijen die misschien, op den duur, weer op
de rommelmarkt belanden..... en dan is de
cirkel weer rond…

‘Bronnies’ go Dakar
n

Waar wij ook ontzettend van genoten hebben, is de gezellige avonden met onze medereizigers die ook zeker niet vies waren van
een biertje. Niels is zelfs nog met een heel
clubje op stap geweest in Gambia, voor hem
ook een ervaring om nooit weer te vergeten.
Ook heb ik in Gambia een oude matras aan
een Gambiaanse man gegeven, hij sliep over
het algemeen altijd op de grond. Vanaf dat

Door: Tom van der Wolf

De ‘Amsterdam-Dakar Challenge’, iedere
raceliefhebber heeft er wel eens van
gehoord. Je reist van Amsterdam in een
aantal weken met een oud barrel naar
Dakar in Afrika. Aan het einde van de reis
worden alle auto’s geveild, en de
opbrengst gaat dan ieder jaar naar de
‘Solar Foundation’.   Imke Bron en zijn zoon
Niels kunnen er nu over mee praten: afgelopen jaar hebben ze meegedaan aan deze
exotische reis naar Dakar. Enthousiast vertellen ze mij over hun fantastische ervaringen.
Hoe is dit idee ooit ontstaan?
Toen Niels nog klein was wilde hij altijd al
eens deze reis maken. Inmiddels is Niels
‘groot’ en werd het tijd om wat voorbereidingen te treffen. De meeste mensen doen
er een aantal jaren over om voorbereidingen  te treffen, wij hebben het in drie maanden bedacht en uitgevoerd.
Waar is deze reis begonnen, en hoe ging
het in zijn werk?
Vijf november startte iedereen die mee
deed aan de ‘Amsterdam-Dakar Challenge’

Een matras voor een man
uit Gambia
vanuit Amsterdam. De reis ging eerst richting Frankrijk, toen door naar Spanje, en
vanuit Spanje op de boot naar Marokko.
Eenmaal aangekomen in Marokko door naar
Mauritanië en daarna langs de grens naar
Senegal. In Mauritanië is de wet, dat auto’s
ouder dan vijf jaar niet zomaar het land in
mogen, daarom moesten we eerst door naar
Gambia.
In totaal is de reis 8200 km. De officiële reis
duurt zo’n 7000 km maar wij hebben bewust
gekozen voor de moeilijkere reis, waar nog
meer spanning en sensatie bij kwam kijken.
Als onze lezers dit lezen zullen ze zich
natuurlijk afvragen of jullie ook ongemak
hebben ervaren door de Islamitische
Staat?
Nee, eigenlijk hebben we er vrij weinig van
mee gekregen. Van de grens van Marokko
naar Mauritanië was het voor ons best wel
spannend in verband met de burgeroorlog
door de IS strijders.
Ook konden wij merken dat de politie en het
leger daar niet goed samen werken; vooral
bij de grens moesten we soms om de 300
meter stoppen om vervolgens weer gecontroleerd te worden. We werden daarom ook
beveiligd door zes militairen, en
steeds gevolgd door een helikopter, puur
voor de veiligheid. Eigenlijk was ons enige
stressmoment als er geen bier aanwezig

Eigenlijk was ons enige
stressmoment als er
geen bier aanwezig was
moment heeft hij iedere dag nog goed geslapen, hij was er dolgelukkig mee!
Imke en Niels Bron bij de finish
was. Soms kochten we maar voorraden in,
zo wisten we zeker dat er voldoende bier
was.
Wat was jullie motto die drie weken?
‘Gas erop en gaan’
In Mauritanië was een ontelbaar aantal bergen waar wij zonder enige twijfel door heen
moesten. Met weinig pks hebben we echt
doorgezet om alle bergen op te komen. Tijdens het reizen in de bergen ging er ook
eens wat mis: op een steile heuvel met allerlei stenen kwam er een gat in de tank te zitten zodat hij lekte. Wonder boven wonder
hebben we in een wanordelijke autogarage
de perfecte tank gevonden, die nota bene bij
de auto hoorde. Hier in Nederland was zo’n
tank zelfs onvindbaar, maar daar in Mauritanië hebben ze ons toch maar weer even op
weg geholpen. Echt geluk dus!
Wat waren bijzondere dingen voor jullie
tijdens deze reis?
Tijdens één van onze laatste dagen hadden
we een klein huisje afgehuurd waar we even
in konden bijkomen van de reis. Wat wij niet
wisten was dat moeder Geertje als verrassing langs kwam. Dat was natuurlijk een
mooi moment.

Wat was de opbrengst van jullie auto?
Wij waren als laatste aan de beurt, de veiling
was al bijna gesloten…Uiteindelijk is er heel
wat geld geboden voor onze auto t.w.v €400.
We hebben er maar liefst €2150 voor gekregen. Omgerekend in Gambiaanse Dalasi:
106000; dit mooie bedrag is meteen naar de
stichting Solar Foundation gegaan.
Hoe is jullie terugreis verlopen en hoe
heeft het thuisfront er op gereageerd?
Eenmaal terug in Nederland zijn we overladen met leuke berichtjes en spontane reacties.
Ook de vriendinnen van Iris (dochter van
Imke en zusje van Niels) hebben hun steentje zeker bijgedragen: eenmaal thuis was het
hele huis versierd met slingers en ballonnen,
er was zelfs een creatieve taart gemaakt.  
Is de reis voor herhaling vatbaar?
Absoluut, Niels wil sowieso de reis nog eens
maken en terug keren naar Dakar.
Ook is dochter Iris geïnteresseerd in deze
reis, dus als zij het ziet zitten ga ik deze reis
nog eens met haar maken. Maar zo snel zal
dat niet zijn. Imke zegt tenminste: “Voorlopig blijven we mooi in Oranjewoud, lekker
bier drinken en genieten.”

Schaap en Bron auto
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‘Herman van Oldeneel en zijn zoektocht
naar de bijzondere Mercedes’
n

Door Tom van der Wolf

Herman van Oldeneel op de Tolhuisweg
heeft veel onderzoek gedaan naar de Mercedes-Benz 500-K ‘Special Stromlinienwagen.’ Toen ik dit via via hoorde was ik
meteen dolenthousiast, niet zo zeer als
autoliefhebber maar puur om het hele
verhaal er om heen. Herman vertelt met
grote passie over zijn onderzoeken. Fascinerend om naar deze man te luisteren.
Hoe is dit bijzondere onderzoek van u zo
ontstaan? En wat inspireert u om er zo
mee bezig te zijn?
Op een dag, zo’n twee jaar geleden, was ik
in de bibliotheek. Daar hing een poster met
daarop de auto die ik uit duizenden herkende. Er stond bij vermeld ‘Wie kent deze
auto?’ Ik gaf eigenlijk meteen aan de auto
wel te kennen. Zo ben ik er dus een beetje
ingerold. Ik mag mijn tijd graag nuttig besteden en daarom vond ik dit zeker de uitdaging waard.
Wie was de eigenaar van deze bijzondere
auto?
Het betreft een Mercedes-Benz 500-K ‘Spezial Stromlinienwagen’ uit 1935. De eerste
eigenaar was dhr. Tan Tjoan Keng. Tan, die

daarom ook volop gebruik van de capaciteiten van zijn zeer bijzondere Mercedes. Het
was niet zo zeer voor het vertoon, maar
meer zijn trots op de auto. Vooral de grill en
de aerodynamische uitstraling deden het
hem in die tijd helemaal.
Welke reizen heeft Tan gemaakt met zijn
auto?
Met de Mercedes-Benz 500K maakte hij
eens een indrukwekkende reis. Hij vertrok
uit Stuttgart en reisde via Spanje, Noord
Afrika en Turkije naar Oost Europa. In Turkije kreeg de auto mankementen als gevolg
van de slechte wegen. Zo werd er zelfs een
deel in Turkije per trein gereisd. Uiteindelijk
kwamen Tan en de auto weer terug in
Nederland. De plaatwerkschade werd hersteld en de auto kreeg een zeer mooie donkere kleur. Van die reis is onlangs een
reportage van acht pagina’s opgenomen in
het blad Mercedes Benz Classics.
In 1938 vertrok Tan per schip naar Indië en
nam de auto met zich mee. Na de oorlog
kwam Tan - vermoedelijk met de auto- per
schip terug naar Nederland.
Wat is er vervolgens van de auto
geworden?
De auto werd in 1949 via Garage Rooijak-

Kunt u mij wat technische details van
deze auto noemen?
De auto was voorzien van een 8 cilinder
compressormotor. Eigenaar Tan maakte
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Een voorbeeld hiervan: Tan had ook nog
een chauffeur, genaamd meneer Visser. Op
het internet heb ik ontzettend veel naar
deze man gezocht. Via via kwam ik aan de
gegevens van de dochters van de chauffeur.
Die waren ook erg enthousiast en wilden
dolgraag mee helpen bij verdere onderzoeken. Ze hebben op zolder allemaal foto’s en
documenten gevonden en naar mij opgestuurd. Een aantal maanden later heb ik de
dochters van meneer Visser zelfs ontmoet.
Ook ben ik in Duitsland, in hét Mercedes
archief geweest. Daar waar iedere Mercedes liefhebber ooit eens zou willen kijken,
daar ben ik gewoon geweest, dat vond ik
werkelijk adembenemend. In dat archief
heb ik zelfs de geboorteakte van de Mercedes-Benz 500K gezien.
Had die Tan alleen deze auto?
Nee, hij had nog veel meer exclusieve
auto’s onder andere de Mercedes-Benz 320
W142 cabriolet en de Mercedes-Benz 170
V Roadster (sportiever type); ook deze twee
waren speciaal voor hem gebouwd. De
Mercedes-Benz 320 W142 heb ik met eigen
ogen op de beurs in Duitsland gezien.

Mercedes Stromlinienwagen
op dat moment in Oegstgeest woonde, was
een telg uit een zeer welgestelde JavaansChinese familie in Nederlands-Indië. Hij was
in 1911 in Kedoeng geboren en in de jaren
dertig naar Leiden gekomen voor een studie Indisch recht. Hij reisde veel en woonde
afwisselend in Nederland en Batavia, het
huidige Jakarta dat gelegen is in Indonesië.
De auto werd besteld via Garage Rooijakkers en in 1935 te Leiden afgeleverd. Tan
had daarnaast ook nog andere MercedesBenz modellen. De MB 500K werd tot in
detail gemaakt zoals dhr. Tan Tjoan Keng
dat wilde.

Herman van Oldeneel

kers aangeboden in het blad De Auto van
de Koninklijke Nederlandse Automobielclub (KNAC). Na nog een advertentie uit
1951 ontbreekt verder elk spoor..
Stopt hiermee uw speurtocht?
Hier zal ik natuurlijk niet stoppen met de
onderzoeken, ik wil de historie van de auto
van zijn wieg tot aan zijn graf ontraadselen
en op papier hebben. Het bijzondere aan
deze onderzoeken is ook: als je je maar
ergens lang genoeg in verdiept wordt er
ontzettend veel duidelijk. Inmiddels bezit ik
boeken, paspoorten, reisdocumenten en
allerlei data. Het naspeuren van deze dingen kostte mij dagen tijd en moeite. Toch
heb ik van veel mensen alle nodige hulp
gehad.

Wat kunnen we nog van u verwachten?
De verdere historie van deze auto wil ik uiteindelijk vastleggen in een boek. Niet alleen
om de bijzondere levensloop maar ook
omdat het een prachtige auto is. Deze Mercedes is volgens kenners een van de meest
bijzondere auto’s die ooit in Nederland is
geweest
Tot slot:
Zelf rijdt Herman van Oldeneel in een degelijke auto voor hem en zijn vrouw, mountainbike achterop en klaar is Kees. Een auto
zegt hem verder niks. ‘Een auto hoeft je
immers alleen maar van A naar B te brengen.’ Daar zullen de meeste lezers het wel
mee eens zijn denk ik.

Luuk Bennink en
Kaartclub “De Heidebloem”
n

Door: Dik Bolkestein

Geduldig staat de kaartclub “De Heidebloem” telkens weer in het overzicht van
vaste activiteiten in Oranjewoud. Als contactpersoon staat Wim Metselaar vermeld,
maar met hem hadden we ook al een
gesprek over de tennisclub. Er is een breder
bestuur bij de kaartclub, er zijn meer mensen die daar wat over kunnen vertellen.
Wim Metselaar, de secretaris, verwees ons
derhalve naar de voorzitter, Luuk Bennink.
Ook hij woont niet in Oranjewoud, maar zal
bij veel mensen bekend zijn als de man van
de rijdende winkel, een voorziening die per
1 maart a.s. stopt. Een bekend gezicht in ons
dorp. Er zijn nog twee bestuursleden: penningmeester Tette Paulusma en algemeen
bestuurslid/competitieleider Henk Kok.

Op 25 februari 1868 opgericht
Luuk Bennink vertelt enthousiast over de
kaartclub. Er gaat een hele wereld voor ons
open. “De Heidebloem” is al op 25 februari
1868 opgericht. Oorspronkelijk als club voor
uitsluitend boeren uit Oranjewoud. Even wat
onderling vertier en een mogelijkheid om
wat bij te praten. Een mannen-aangelegenheid. Veel van de oude tradities en sfeer is in
die bijna 150 jaar bewaard gebleven, maar
het nodige is wel met de tijd meegegaan. Een
kaartclub met alleen boeren uit Oranjewoud
zou nu een noodlijdend bestaan leiden. Er
komen nu niet alleen boeren, er zijn niet
alleen leden uit Oranjewoud, en er zijn nu
ook enkele dames lid. Wat bleef is de voertaal: Fries. En dat het vooral wat oudere
leden, meest vijfenvijftigplussers, zijn. In de
loop van de bijna 150 jaar hebben de verschillende etablissementen in Oranjewoud
gastvrijheid verleend. Nu is dat De Konings-

Spelattributen
hof, waar men om de andere woensdagavond van acht tot tien tevreden bij elkaar
komt.
Schutjassen
Wat speelt de kaartclub? Ook dat is door de
traditie bepaald: schutjassen. Een spel voor
vier spelers. Toen we even kwamen kijken bij
zo’n clubavond was de gemoedelijkheid
zichtbaar. Er waren dertig leden gekomen.

Wat bleef is de voertaal: Fries
Dat wil zeggen zeven tafels met elk vier spelers. Door na verloop van tijd, en volgens een
vast stramien, af te wisselen kwam ieder aan

bod. Vraag ons niet wat schutjassen is. Luuk
Bennink legt uit dat het wat lijkt op klaverjassen, maar een wat slimmer spel is. Dat hadden we kunnen verwachten. “De
Heidebloem” speelt een mooier spel. Zoals al
bijna anderhalve eeuw, gezellig en met een
licht geroezemoes. Tot tien uur. Dan is het
weer mooi geweest.
Benieuwd hoe het jubileum volgend jaar
gevierd gaat worden. Een kleine expositie of
een boekje misschien?
Wie zich wil aansluiten kan dat doen bij het
bestuur of, dat is de gewoonte, op de vaste
clubavonden. De meeste aanwas komt een
keer mee, heeft het naar het zin en blijft
meedoen.

Nieuwe vlaggetjes dorpsfeest
In 2017 vieren we het 40e dorpsfeest!
Dit jubileumjaar willen we extra feestelijk
maken door de aanschaf van nieuwe vlaggetjes.

Meld het ons dan zo snel mogelijk en dan
kunnen we ook voor u nieuwe vlaggetjes
laten maken! Vier het 40e dorpsfeest kleurrijk!

Zijn de vlaggetjes in uw straat ook aan vervanging toe?

U kunt ons mailen:
dorpsfeest.oranjewoud@hotmail.com
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Gastgezinnen voor
Oranjewoud Festival
Oranjewoud Festival heeft veel bezoekers, die niet in de omgeving wonen. De
overnachtingsmogelijkheden voor hen,
in de directe omgeving, zijn beperkt.
Vanaf dit jaar willen we vrienden van
het Festival onderdak bieden bij particulieren. De Steunstichting van het Festival bemiddelt tussen vrager en
aanbieder. Vervolgens maakt u zelf met
de gasten afspraken over voorwaarden
en vergoeding. Heeft u belangstelling en
kunt u ruimte aanbieden, stuur dan een
mail naar vrienden@oranjewoudfestival.nl. We nemen dan contact op,
bespreken de opzet en vervolgens
beslist u of u wilt meedoen.

Op zaterdag 8 april is de

POMPEBLÊDFAIR

jaarlijkse rommelmarkt
op het schoolplein
van de Albertine Agnesschool
van 10.00-13.00 uur.
Op vrijdag 7 april,
vanaf 16.00 uur kunt u
bruikbare spullen
aan de weg zetten.

~20 MEI 2017~
宊宕宄宗完宖季宗宒守宊宄宑宊|季宕官完宐守季宓宄宕宎守守宕宊守宏守宊守宑宋守完宇| 宒宓守宑季孴孳孱孶孳季孰季孴孺孱孳孳季官官宕季
http://pompebledfair.jouwweb.nl季

宕守宖宗宄官宕宄宑宗季宇守季宎宒宑完宑宊宖宋宒安季
宓宕完宑宖守宑定守宊季孴孯季宋守守宕守宑宙守守宑季
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Vrijwilligers kunnen zich
aanmelden bij Jelly Verhoef
via het e-mailadres
G.Verhoef30@chello.nl of bij
Janke Otter, tel. 632872.

Museum Belvédère
in 2017 en verder …
n

Door: Janny Klein

Afgelopen najaar plaatste de Heerenveense krant een interview met Han
Steenbruggen, de directeur van museum
Belvédère. Daarin stelde hij onder andere:
“Ik zou willen dat Oranjewoud als museumpark steviger verankerd wordt en dat er
nog meer initiatieven komen om hier wat
aan te doen”. Een uitspraak die nieuwsgierig maakt. Waaraan denkt hij? Zijn er concrete plannen? Dus een afspraak gemaakt
en op naar het museum.
Han Steenbruggen vertelt dat zijn gedachte
niet nieuw is. Het museum heeft eerder uitbreidingsplannen gehad, waarin hetzelfde
idee werd uitgewerkt. Gedacht werd toen
aan een aantal paviljoens en een poortgebouw, waarin allerlei activiteiten kunnen
samenkomen. Helaas bleken deze plannen
op dat moment niet haalbaar. Maar het
idee om meer met de omgeving te doen
leeft nog steeds. Er zou in het parklandschap meer kunnen gebeuren op het
gebied van gerichte recreatie en wandelmogelijkheden. Daarbij is “kwaliteit” wel
een criterium. Het gebied leent zich niet
voor massatoerisme. Je moet er zuinig mee
omgaan. Han Steenbruggen pleit voor het
opstellen van een overkoepelend plan,
waarin alle mogelijkheden concrete vorm
krijgen. Ook het idee voor een poortgebouw zou daarin passen; een gebouw
waarin verschillende functies en betrokken
instanties samen komen. Als betrokken partijen noemt Han Staatsbosbeheer, het

museum zelf, Oranjewoudfestival, Plaatselijk Belang en het Landgoed Oranjewoud.
Natuurlijk kunnen anderen daarbij aanhaken.
Gevraagd waarom het museum deze kar
niet zelf al is gaan trekken, wijst Han Steenbruggen op de beperkte capaciteit en financiële mogelijkheden van het museum. Als
één van de weinige particuliere musea in
Nederland zijn de mogelijkheden zeer
begrensd. Op dit moment is de eerste zorg
een goede basis te creëren voor de naaste
toekomst. Dus is de vraag: wie pakt de
handschoen op?
Op deelgebieden gebeurt wel degelijk iets.
Voor 2018 staat “Natuur en natuurbeleving” gepland, waarbij er ook een presentatie komt in het gebouw van Landgoed
Oranjewoud. Bezoekers kunnen heen en
weer wandelen tussen beide locaties en
genieten van de natuur. Ook het project
met Jan Mankes, dat afgelopen jaar gerealiseerd is, krijgt een vervolg met huidige en
nieuwe kunstenaars. En er wordt geëxperimenteerd met het brengen van fotografie.
Streven van het museum zelf is constant
open te staan voor ontmoetingen met de
omgeving, laagdrempelig te zijn en verantwoording te nemen voor de buitenwereld.
Dat gebeurt onder andere door jonge kunstenaars uit de omgeving kansen te geven.
Han Steenbruggen benadrukt het goede
kunstklimaat in Friesland. Er is veel samenwerking tussen museum, galerieën, verzamelaars en kunstenaars. Meer steun van de

overheid zou erg welkom zijn. Deze steun is
vaak ook een voorwaarde bij het verkrijgen
van sponsoring.
De beperkte mogelijkheden en de binding
met Oranjewoud brengen ons op een ander
gespreksonderwerp: de inzet van vrijwilligers. Het zijn er zo’n tachtig, uit de hele
omgeving. Het is een goede, zeer betrokken
ploeg, die lang actief blijft. Selectie, zoals in
andere musea, vindt niet plaats. De positieve conclusie is dat nieuwelingen welkom
zijn, maar dat er zeker geen tekort aan
mensen is.
Tot slot de vraag wat we in 2017 in het
museum kunnen verwachten. De eerste
expositie, tot 9 april,  komt uit een anonieme collectie, bestaat uit een verzameling van “van alles en nog wat”. Vervolgens
een tentoonstelling van werk van Christiaan
Kuitwaard, een bekende in het museum.
Later in het jaar volgt een expositie “On the
spot”, waarin twaalf kunstenaars hun visie
geven op een bepaalde plek, variërend van
Laaxum (Van Althuis) tot verdwenen plekken in Syrië (Theo de Feyter).
Duidelijk is dat er genoeg nieuws te zien en
beleven valt in het museum. Ook de vaste
collectie wordt steeds opnieuw kritisch
bekeken en in een nieuwe samenhang tentoongesteld. Al met al vragen de ideeën
een flinke inspanning van het kleine vaste
team van museum Belvédère.

Bloembollen
n

Door: Jaap Jongedijk, PB

In een vorige editie van ons dorpsblad de
Wâldknyn werd gelegenheid gegeven om
mee te denken over het planten van bloembollen in ons dorp. Hieraan is buitengewoon veel gehoor gegeven. Zoveel zelfs dat
we in overleg met de gemeente een plan de
campagne hebben opgezet. Gezien het
budget van Plaatselijk Belang en de praktische uitvoering van het planten van de bollen, met daaraan gekoppeld het onderhoud
op de diverse plaatsen, is besloten tot de

volgende actie. Door PB zijn een elftal
plaatsen uitgezocht die een centrale zichtpositie in ons dorp innemen. Hiermee zijn
we met de gemeente nogmaals om tafel
gaan zitten. De gemeente heeft ons er op
geattendeerd dat een aantal aangewezen
plaatsen reeds beplant waren. De
gemeente gaf echter aan dat zij niet duidelijk in beeld hebben waar in het verleden
gepoot is. Komend voorjaar zal derhalve
worden geïnventariseerd en in kaart worden gebracht, hoe de situatie alsdan is. Vervolgens zal opnieuw worden bekeken welke

plaatsen alsnog in aanmerking komen voor
beplanting. Wellicht kunnen de door jullie
ingebrachte voorstellen in de toekomst alsnog gehonoreerd worden (blijven dus in
portefeuille). Wel kan ik vermelden dat we
voor dit jaar gekozen hebben voor 2 stroken
(2x 25m2) aan de Elisabethlaan. De meeste
inwoners van Oranjewoud passeren deze
locatie. Wordt dus vervolgd…
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Udo de Goede uit Brongergea
ontving de Gouden Plak 2016
n

Door: Dik Bolkestein

Het overviel hem, die “Gouden Plak”. Udo
de Goede kwam nietsvermoedend naar de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heerenveen. Daar maakte burgemeester Van
der Zwan bekend wie de onderscheiding
de “Gouden Plak” voor 2016 zou ontvangen. De Goede was net zo benieuwd als de
andere bezoekers.
De “Gouden Plak” is een initiatief van de
Vereniging “Heerenveen ‘n Gouden Plak”,
opgericht in verband met de vele schaats-

Hij weet waar en hoe hij een goed
fundament kan leggen
successen tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji. Heerenveen werd daarbij
op de kaart gezet. Nu is de “Gouden Plak”
een jaarlijkse blijk van waardering voor die
persoon of organisatie die het afgelopen
jaar op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling,
het positieve imago en de promotie van de
regio Heerenveen. Een mond vol. Heerenveen is een gemeente met 50.000 inwoners. Wie hier een dergelijke onderscheiding
krijgt heeft iets gepresteerd. En dat heeft
Udo de Goede!
Signalement
Tijdens de toespraak van de burgemeester
hoorde hij dat degene die de plak kreeg zich
als bestuurslid van de serviceclub Kiwanis
verdienstelijk had gemaakt voor het

Udo en de burgemeester
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“Foppefonds”, een fonds gericht op het
bevorderen van sport voor mensen met
een beperking. Degene die de plak zou krijgen was bovendien betrokken geweest bij
de geslaagde fondsenwerving door Kiwanis.
Die bracht ruim € 50.000,-- op. De winnaar
van de plak verliet Kiwanis en werd actief
bij een andere serviceclub, de Lions, de
afdeling van Heerenveen 2.0 die nog in
oprichting is.  Eveneens betrokken bij het
Heerenveense Herengrachtconcert van
september 2016. Daar werd hij, het was
dus een “hij”, opnieuw opvallend actief. Het
kon, toen hij dit signalement hoorde, niet
anders dan dat hij, Udo de Goede, de uitverkorene was. Op dat moment onderging
hij wat er gebeurde. De uitreiking van de
plak, de loftuitingen, de bloemen. Er was
geen ontkomen aan.
Op het lijf geschreven
Het nemen van initiatieven is Udo, 50 jaar,
geboren in Heerenveen en daar tot zijn 11e
grootgebracht, eigen. Hij is ondernemer in
de onroerend goed branche. Dan neem je
gemakkelijk het voortouw. Hij heeft er slag
van situaties snel te overzien, ideeën, middelen, kwaliteiten en mensen zo bij elkaar
te brengen dat die elkaar versterken. Dan
lijkt ’t wagentje vaak als vanzelf te rollen en
krijgt hij veel voor elkaar. Dat is zakelijk zo,
en ook bij de liefdadigheidsacties van de
serviceclubs waarvan hij lid was of is. Sociale projecten van de grond trekken, fondsen werven, dat is, naast de onderlinge
persoonlijke band, eigen aan serviceclubs
als Kiwanis en Lions. Het is Udo de Goede
op het lijf geschreven.

Udo de Goede
Kleinschaligheid en hoge kwaliteit
Udo de Goede kocht in 1995, vanuit zijn
toenmalige woonplaats Amstelveen, een
eenvoudige woning aan de Marijke Muoiweg in Brongergea. Destijds de woning van
melkrijder Faber. Hij heeft het gebouw en
de tuin grondig aangepakt en opgeknapt.
De Goede is een man met daadkracht.
Intussen heeft hij ook het pand “Klemburg”,
vlak bij zijn huis, gekocht. Dat zal niet alleen
tot (huur-)woning dienen, maar ook ruimte
bieden aan zijn zakelijke activiteiten. Zo
beziet hij Oranjewoud ook. Een qua bebouwing en landschap unieke plek die zo
behouden en goed benut moet worden.
Een goede, hoogwaardige en zakelijke
invulling, met behoud van het historisch en
landschappelijk eigene. Daar past een verdere ontwikkeling van het jaarlijkse Oranjewoud Festival in. Hij vindt het zaak te blijven
zorgen voor een goede balans van kleinschaligheid en hoge kwaliteit. Udo ziet niet
alleen een kans weggelegd voor dit festival
in relatie tot het project Leeuwarden Culturele Hoofdstad, maar ook voor een vruchtbare link met het Heerenveense
Herengrachtfestival, waar hij ook bij betrokken is. Udo is een man die graag en gauw
zinnige combinaties ziet. Of, om het met
andere woorden te zeggen: hij weet waar
en hoe hij een goed fundament kan leggen
om iets moois en stevigs op te bouwen.
Wie weet wat Oranjewoud nog van de
daadkracht en visie van Udo de Goede kan
verwachten.

De witte bok
n

Door: Wiep Fenna de Jong

U heeft hem vast weleens gezien in de bossen rond Oranjewoud. De witte bok. De
koning – wat zeg ik? - de keizer van het
bos struint met name in de herfst- en wintermaanden door onze omgeving.
Hij is de baas over de kudde, daar kan geen
misverstand over bestaan. ‘s Zomers is hij
elders en dan neemt de oudste hinde de leiding over de roedel. Ook de andere bokken
verspreiden zich in kleine groepen of alleen

gratis bordeel
in de wijde omgeving. Doorgaans komen ze
in de bronsttijd terug naar de hertenkamp
van Oranjestein waar de hindes op hen
wachten. Voor de in de zomer volgevreten
bokken is het daar een gratis bordeel. De
bokken gaan het gevecht met elkaar aan
om de gunst van de hindes. De hindes kiezen hun bok. Meestal de sterkste, dus onze

witte vriend heeft een fantastische tijd in
oktober, november. Dit ritueel duurt ongeveer vier tot zes weken. In de bronsttijd
eten ze amper. De bokken zijn dan kilo’s
lichter geworden, ze willen hun feestje niet
laten verstoren door zoiets banaals als
eten. Dat doen ze zomers wel weer wanneer de hindes druk zijn met het kroost.
Legendes
Het damhert komt voor in de varianten van
zwart tot wit. Dus deze ferme knaap is geen
albinohert zoals vaak wordt verondersteld.
Hij is gewoon heel licht van kleur. Er zijn
veel mythes en legendes over deze bijzondere kleur damherten. De belangrijkste is
wel dat, wanneer een jager een wit hert
schiet, hij zelf niet lang meer zal leven. Of in
ieder geval komt er rampspoed in zijn leven,
met wellicht de dood als gevolg. Tja. De
jager zal dus niet snel zijn geweer op een
wit damhert richten. Dan wéét je als witte
bok dat jou bijna niets kan overkomen en
dat straalt hij uit. Met een zekere arrogantie
observeert hij je om vervolgens – wanneer
je iets te dichtbij komt – koninklijk en met

grote sprongen weg te rennen, het schemerduister in.
Van een afstandje
Hij blijft ons altijd weer verwonderen. Er
zijn een aantal mooie foto’s van de witte
bok van Oranjestein in omloop, maar er zijn
er weinig die van dichtbij zijn gemaakt. Te
veel media-aandacht blieft hij niet. Hij weet

In ieder geval komt er rampspoed
in zijn leven
exact wanneer hij er vandoor moet gaan
om zijn mystieke verschijning te behouden.
Wellicht is dat het allermooiste aan hem; je
ziet hem, maar altijd van een zekere
afstand. We hopen dat we nog vele jaren
kunnen genieten van zijn aanwezigheid. En
dat willen zijn hindes vast ook, hoewel hij
niet – voor zover bekend - voor wit nageslacht zorgt. Maar dat zal hem een zorg zijn.
Op deze manier blijft hij de onbetwiste keizer van het bos.

Foto: Willia Habers

Foto: Ina Hoekstra
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Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
Oranjewoud

Heerenveen
Museum Belvédère

Bibliotheek Heerenveen

Posthuistheater

Vervolgdata koffieochtenden in De Koningshof 10.00-12.00 uur:
14 maart, 11 april en 9 mei
08-04-2017
Rommelmarkt Albertine Agnesschool   10.00-13.00 uur
20-05-2017
Pompeblêdfair De Koningshof 10.30-17.00 uur
01-06-2017 t/m 05-06-2017
Oranjewoud Festival

27-06-2017
Night of the Koemarkt

14-04-2017 t/m 09-07-2017
Overzichtstentoonstelling van het werk van de Friese schilder
Christiaan Kuitwaard (1965). Deze schilder is ook landelijk bekend o.a.
doordat Joost Zwagerman meerdere werken van hem selecteerde.
17-06-2017 t/m 17-09-2017
On the Spot –Presentatie van verschillende kunstenaars.
21-10-2017 t/m 28-01-2018
In deze tentoonstelling staan de verbanden tussen het
Constructivisme in Vlaanderen en Noord-Nederland centraal.

05-04-2017
Seniorcafé 10.15 uur –Trekschuiten en beurtschepen,
lezing van Meindert Seffinga,
directeur van het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.
07-06-2017
Op reis naar de Himalaya,
lezing van Froukje Nijholt over haar vele tochten naar Nepal.

02-04-2017
De Stroatklinkers –Groninger Bluegrassband brengt een mix
van traditionele Amerikaanse Volksmuziek en Groninger teksten.
Locatie: Terbantster Tsjerke.
15-04-2017
Ien dei út it knisterjende libben fan in pûdsje.
Tryater spilet in knisterjende natoer opera oer plastic
foar in publyk fan 4+.
06-05-2017
Brekbere Sirkel.
Tet Rozendal, Hilbert Dijkstra en Gurbe Douwstra.
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Overzicht van werkgroepen/contactpersonen,
verbonden aan PB Oranjewoud
Redactie dorpskrant
Leden:
Dik Bolkestein
Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Tom van der Wolf
Kinderredactie
Fenneke Koopman
Doutzen Gieskes
oranjewoud-krant@hotmail.com

Redactie website PB
Leden:
Helga Lycklama à Nijeholt
Jelly v.d. Werk
Rob Meijnen
Marjan Hoogeveen
websiteoranjewoud@hotmail.nl
Landschapsfonds
Oranjewoud-Katlijk
Bestuurslid namens PB Oranjewoud:
Jacob Drost

Kascommissie 2015/2016
Anja Hofstra en Japik Wilman
Werkgroep Vorstelijk
Oranjewoud
Lid namens PB Oranjewoud en de
redactie:
Anneke Liemburg-Kramer
Meitinker Antje Ruiter
0513-617761
a.ruiter@heerenveen.nl

Meitinker Oranjewoud
Ingrid Ahlers
Bel: (0513) 61 78 02
woonservicezone2@heerenveen.nl
Preventiewerker voor vragen bij
opvoeden, opgroeien en gezondheid van uw kind?
Aukje Fennema
Bel: (088) 22 99 827
a.fennema@ggdfryslan.nl

Telefoonnummers Wijkbeheer/management
Voor losse stoeptegels, overhangend
groen en andere ongemakken kunt u
rechtstreeks contact opnemen met de
afdeling Wijkbeheer van de gemeente.
Wijkteamleider is dhr. Hendrik
Kromkamp. Zijn telefoonnummer is
617 788.

Voor meer beleidsmatige zaken kunt u
contact opnemen met de wijkmanager,
mevrouw Annie Stelma 617 490.
Onze wijkwethouder is Hans
Broekhuizen, met hem kunt u een
gesprek aanvragen aangaande zaken
die Oranjewoud betreffen.

Wijkagent
Peter van Harten,
Bezoekadres: Atalantastraat 1,
8442 DH Heerenveen.
Mob. 06-52005216. B.g.g. 0900-8844

Wie, wat, waar in Oranjewoud
Buurtcomité “Ús Leantsje”
Marja Piek, tel. 633 473

Website Oranjewoud
www.oranjewoud-dorp.nl

Dorpsfeestcommissie Oranjewoud
Auke van der Veen, tel. 707 807

Webmaster
websiteoranjewoud@hotmail.nl

Zangvereniging “De Woudklank”
Guus Broeren, tel. 541 400
www.zangkoor-dewoudklank.nl

Dorpskrant Oranjewoud
oranjewoud-krant@hotmail.com

Stichting Geluidshinder Oranjewoud
Anja Hofstra, Oranjewoud,
tel. 435 580
anjahofstra@gmail.com

IJsclub Oranjewoud
Jacob Dijk, tel. 682 038
info@ijscluboranjewoud.nl

Tennisvereniging “LTC Heerenveen”
Wim Metselaar, tel. 633919,
e-mail: ltcheerenveen@gmail.com

Stichting Brongergea op de Kaert
Alt Liemburg, tel. 0512-303 058
www.brongergea.info

Steunstichting Oranjewoudfestival
Aanspreekpunt voor vrienden en
donateurs
Kon. Julianaweg 51, 8453 WD
Oranjewoud
vrienden@oranjewoudfestival.nl

Rommelmarktcommissie
Janke Otter, tel. 632 872
janke-otter@live.nl
Kaartclub “De Heidebloem”
W. Metselaar, tel. 633 919
Reisvereniging Brouwerslaan
R. Steunebrink, tel. 631 623

Stichting Belvédère Oranjewoud
Jan de Boer, tel. 681 778
www.belvedere-oranjewoud.nl

Historische foto’s van Oranjewoud
Oranjewoud Historie op Facebook,
door Alt Liemburg

De deadline voor de volgende editie is 3 mei 2017.
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 - 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 - Fax: 0513-633966

E-mail: info@dekoningshof.nl - Internet: www.dekoningshof.nl

