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Voorwoord
De zomereditie van De, onze, Waldknyn 2017 ligt voor ons. Het is weer gelukt. Met vereende krachten en een, zoals gewoonlijk, zeer gevarieerde inhoud. Natuurlijk beginnen we met de actualiteiten
van Plaatselijk Belang. Voorzitter Jochem bericht over de ontwikkelingen rond de A32 die door
Oranjewoud loopt, over boskap en de vlag. De notulen van de laatste bijeenkomst van Plaatselijk
Belang. We houden u op de hoogte van de voortgang van de opknapbeurt van de Lollius Ademalaan en de ontwikkeling van plan Meerzigt. Er gebeurt van alles in ons dorp. Soms wekelijks: nordic
walken, soms jaarlijks: zomerspelweek, dorpsfeest, lammetjesdag, of eenmalig: de nieuwe windvaan op de nok van de klokkenstoel in Brongergea werd geplaatst. Nou ja, eenmalig… Er wordt daar
wel vaker iets geopend of onthuld in Brongergea. Evenementen genoeg in Oranjewoud: Wâldstermiddei in de Koningshof, Wâldster Ljochtjes Struuntocht, het Oranjewoud Festival. Oranjewoud
heeft z’n eigen feestjes, maar ook een evenement met uitstraling die tot ver over de grenzen van
het dorp reikt.
De agenda voor de komende maanden is een vast onderdeel van De Wâldknyn. Het is leuk hier niet
alleen te lezen wàt er te doen is, maar ook hoe dat dan gaat… bijvoorbeeld bij de koffieochtenden,
waarover Herdi Oosterbaan bericht. Een bedrijvig dorp. Wanneer het om ontspannen gaat, maar
ook wat de plaatselijke ondernemers betreft.
Kunst in Oranjewoud is een vast item. We spraken dit keer met musicus Johan Koers. Wie heeft er
wel eens iets van hem gehoord? De windvaan van Rokus Greebe, in Brongergea… Het Kninebeledsje, de gezellige kinderrubriek, verzorgd door Fenneke en Doutzen mag natuurlijk niet ontbreken.
In het vorige nummer van De Wâldknyn vertelden we over de herinneringen van Joop Jasper aan
het vroegere Tropenfauna. Dat was voor Frans Koning aanleiding contact met ons op te nemen: op
zaterdag 18 januari 2018 organiseren we, voor iedereen die belangstelling heeft, een gezellige en
nostalgische middag in de Koningshof, waarbij herinneringen kunnen worden opgehaald en souvenirs bewonderd, wie weet wel geruild.
De Wâldknyn houdt u op de hoogte!
Namens de redactie,
Dik Bolkestein
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MEDEDELINGEN VAN PLAATSELIJK BELANG

Beste dorpsgenoten,
Dinsdag 21 maart jl. hielden we onze jaarvergadering in De Koningshof. We konden
daar o.a. vertellen dat dankzij de aanmelding van 2 nieuwe bestuursleden, Louwina
Wijma en Jan de Haan, ons bestuur weer
op volle sterkte is. Verderop in deze Wâldknyn een verslag van deze jaarvergadering.
Op deze plaats wil ik graag ingaan op de
stand van zaken van een drietal onderwerpen die deels ook tijdens de jaarvergadering aan de orde kwamen: de aansluiting
van Oranjewoud op de A32, het ontwerp
van een dorpswapen en -vlag van Oranjewoud en de geplande houtoogst door SBB
in Oranjewoud.
Aansluiting van Oranjewoud op de A32
Tijdens de jaarvergadering gaf Kees den
Otter (verkeerskundig adviseur PB, woonachtig in de Heidelaan) een toelichting op
de stand van zaken, zoals die toen (21
maart) bekend was.
Inmiddels is daarna in een informatieavond
van de Gemeente aangegeven dat het aanvankelijke plan met de vele verkeerslichten
is vervangen door een variant met 1. aan de
Stadion-kant een “omgekeerde hockeystick” (door Kees eerder al voorgesteld als
alternatief) en 2. een turbo-rotonde aan de
kant van Oranjewoud; zie ook www.heerenveenbeterbereikbaar.nl. In deze variant
worden de afrit vanaf Leeuwarden en die
van de Stadionweg dus gecombineerd. In
de nieuwe variant resteert nog één kruising
met verkeerslichten, namelijk op de plek
van de huidige afrit uit Leeuwarden en oprit
naar Wolvega. De nieuwe plaats van deze
kruising (verder van woningen af) betekent

een grote verbetering voor de woningen
aan de Alma Tademaweg. Bovendien hoeft
ook het tankstation bij deze variant niet te
worden verplaatst. Deze variant is helemaal
doorgerekend en kan de verkeersstromen
tot na 2030 aan.
Ondanks dat we blij zijn met deze positieve
ontwikkelingen hebben we de Gemeente
uiteraard wel laten weten dat we ook de
(laatste) kruising met verkeerslichten hier
liever niet zien. Volgens de (voorlopige)
berekeningen van Kees den Otter zijn deze
namelijk niet strikt noodzakelijk en zou ook
hier gekozen kunnen worden voor een
turbo-rotonde. De Gemeente heeft na aandringen van onze kant toegezegd in ieder
geval ook deze variant geheel te willen
laten doorrekenen. Wel benadrukte de
Gemeente tijdens de informatieavond van
9 mei jl. dat de verkeersveiligheid van deze
kruising voorop staat. We wachten de uitkomsten van de doorrekening met spanning af.
Conclusie is dat de nu voorliggende variant
veel beter is dan de aanvankelijke; dus we
hebben zeker iets bereikt in ons overleg
met de Gemeente. Namens het bestuur van
PB wil ik Kees den Otter van harte danken
voor zijn deskundige ondersteuning!
Ontwerp van een dorpswapen en -vlag
van Oranjewoud
Tijdens de jaarvergadering ontvouwde het
bestuur van PB het plan om voor het dorp
Oranjewoud zowel een vlag als een wapen
te laten ontwerpen. Samen met de Stichting Brongergea op de Kaert was de Fryske
Rie foar Heraldyk hiervoor benaderd.
Tijdens de vergadering
gaven meerdere leden/aanwezigen aan dat men graag
inspraak over het ontwerp
had willen hebben. Ook
had het bestuur van PB bijvoorbeeld meerdere alternatieven kunnen tonen.
Het bestuur van PB heeft
daarmee geconstateerd dat
er te weinig draagvlak is om
verder te gaan met het huidige ontwerp van ‘de vlag’:
de plannen hiervoor zijn
daarom stopgezet.
We hebben de Fryske Rie
foar Heraldyk op de hoogte
gebracht van de reacties
van de leden/aanwezigen
van de jaarvergadering op
het ontwerp van de Fryske
Rie. Teleurgesteld heeft
men hiervan kennis geno-

men, maar wel met de toevoeging dat er
zeker aanpassingen mogelijk zijn. Eventuele
aanpassingen aan het ontwerp moeten wel
gebaseerd zijn op de geschiedenis van het
dorp en zijn ligging. In een zeer uitgebreid
artikel (te omvangrijk voor de Wâldknyn; zie
hiervoor website www.oranjewoud-dorp.
nl/) geeft de Fryske Rie een toelichting op
het ontwerp van het wapen en de vlag en
welke aanpassingen er wellicht mogelijk
zijn.
Bovendien heeft de Fryske Rie aangeboden
dat ze het ontwerp en de achtergronden
daarvan wel middels een presentatie kunnen toelichten tijdens de jaarvergadering
van Plaatselijk Belang. Bij de jaarvergadering van PB Oudeschoot heeft men deze
presentatie onlangs al gehouden. Na enige
discussie tijdens die jaarvergadering werden het wapen en de vlag van Oudeschoot
tot aller tevredenheid bijgesteld. Misschien
een idee voor volgend jaar om de Fryske Rie
eens uit te nodigen?
Houtoogst door SBB in Oranjewoud
Zoals verschillende van jullie ongetwijfeld al
hebben gezien, is Staatsbosbeheer in het
Veenwijk- en Reigerbos van plan om dit jaar
hout te gaan oogsten. Dit zal waarschijnlijk
dit najaar gebeuren, maar de bomen die
gekapt gaan worden, zijn nu al “geblest” (=
voorzien van gele stippen).
Op initiatief van de Bos- en Natuurwerkgroep Oudeschoot e.o.(BNO) werd er op
zaterdag 15 april jl. een fietsroute georganiseerd langs enige plaatsen met discutabel
gestipte bomen, in casu ‘natuurbelevingssituaties’. De leden van deze werkgroep en
ook een aantal bezoekers zijn verontrust
over de keuze van de betreffende bomen
en zijn bang voor “kaalkap”. Een verslag van
deze fietstocht is o.a. naar SBB gestuurd,
die daarop het initiatief nam een rondwandeling te houden.
Tijdens deze rondwandeling op 25 april jl.
heeft SBB uitgelegd wat de uitgangspunten
zijn bij het “blessen” van de bomen. De
leden van de Bos- en Natuurwerkgroep
gaven op hun beurt aan wat voor hen de
kritische punten zijn met betrekking tot de
nu gekozen bomen. Beide partijen hebben
hun standpunten uitgebreid wederzijds uitgewisseld, maar men is uiteindelijk niet
echt dichter bij elkaar gekomen.
U ziet het: “never a dull moment” voor het
bestuur van Plaatselijk Belang.
Samen staan we sterk(er).
Jochem Liemburg, voorzitter Plaatselijk
belang, mei 2017
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Verslag
jaarvergadering
n

Door: Louwina Wijma-van Noord

Wanneer: 21 maart 2017
Waar: Restaurant De Koningshof
Aantal aanwezigen: ca.80
1. Opening
Voorzitter Jochem Liemburg opent de vergadering en verwelkomt een goed gevulde zaal.
Speciaal woord van welkom is er voor
wijkwethouder Hans Broekhuizen, vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen en
politieke partijen, wijkagent Peter van Harten,
wijkbeheerder Hendrik Kromkramp alsmede
vertegenwoordigers van Caleidoscoop.
2. Notulen jaarvergadering 22 maart 2016
Enkele genoemde onderwerpen zijn wederom
geagendeerd. Jan Wagenmakers betreurt dat
hij tijdens de vorige jaarvergadering ten aanzien van een in strijd met dorpsvisie en
beschermd dorpsgezicht aangelegde boswal
gesproken heeft over “handhaven”, waar hij
bij nader inzien beter om “toezicht” had kunnen vragen. Met dank aan de secretaris worden de notulen goedgekeurd.
3. Verantwoording van het beleid /
Jaaroverzicht 2016
Het Jaaroverzicht 2016 staat in de Wâldknyn
(nr 1-2017). Als onderwerpen passeren: Poëzieroute, nieuwe fietsenrekken op parkeerplaatsen, ontwerp wapen en vlag, geocaching,
buurtapp, woningbouw ‘Gevellocatie’, plannen Donglust, onderhoud wegen, lanen en
verlichting, gasboring, bloembollen, vrijwilligersavond PB, glasvezel.
Vanuit de wijkscan werden drie thema’s
benoemd die aandacht nodig hebben om de
dorpsgemeenschap samen vorm te geven: a.
vertegenwoordiging jongeren b. inventarisatie zorgorganisaties en c. in kaart brengen
eenzaamheid. Herdi Oosterbaan geeft ten
aanzien van dit punt een toelichting. Het
onverwachte succes van het Koffieplein tijdens het dorpsfeest in september 2016 luidde
een reeks van deze Koffie-ochtenden in met
als motto ‘Alles mag, niks hoeft!’. Deze maandelijkse bijeenkomsten in De Koningshof
voorzien duidelijk in een behoefte. Sociale
eenzaamheid wordt een groeiend probleem;
Herdi deed daarom een oproep om hier gezamenlijk alert op te zijn en pleitte tevens voor
meer bekendheid voor de Koffie-ochtenden.
A32: Kees den Otter (verkeerskundig adviseur
PB) geeft een toelichting op de stand van
zaken. Nieuw in dezen is dat er mogelijk een
rotonde komt in plaats van de (vele) verkeerslichten in het oorspronkelijke plan. Er is nog
geen nieuwe datum vastgesteld voor de eerder uitgestelde informatieavond. Zodra deze
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datum bekend is, wordt deze gepubliceerd op
de website van PB Oranjewoud. Vanuit de zaal
komt de tip om ook de speciale website www.
heerenveenbeterbereikbaar.nl hierover in de
gaten te houden.
Vlag: Zoals PB ook in de Wâldknyn al had
gemeld, had het bestuur van PB het plan
opgevat om voor het dorp Oranjewoud zowel
een vlag als een wapen te laten ontwerpen.
Samen met de Stichting Brongergea op de
Kaert werd de Fryske Rie foar Heraldyk benaderd om hiervoor een ontwerp te maken. Het
concept-ontwerp is getoond in de Wâldknyn.
Jaap van der Zee verwoordt het algemeen
gevoel van meerdere leden/aanwezigen dat
men graag inspraak over het ontwerp had willen hebben dan wel dat er meerdere alternatieven zouden worden getoond tijdens de
jaarvergadering. Het bestuur van PB constateert dat er te weinig draagvlak is om verder
te gaan met ‘de vlag’ en meldt aan de aanwezigen de plannen daarom niet verder voort te
zetten.
Donglust: Ook deze plannen zijn benoemd in
de Wâldknyn. Naar aanleiding van een ingekomen stuk van Jaap van der Zee is dit onderwerp geagendeerd voor de jaarvergadering,
aldus voorzitter Jochem Liemburg. Waar het
bestuur van PB de ontwikkelingen (4 nieuwe
landgoederen erbij op het perceel Donglust)
als positief beschouwt om het verdere verval
van de huidige boerderij te voorkomen, is
Jaap van der Zee minder blij met de plannen.
“Het bestuur loopt voor de muziek uit en laat
haar oor te veel naar mevrouw De Beaufort
hangen”, zo omschrijft hij zijn gevoel dat overigens door meer aanwezigen wordt gedeeld.
Voorzitter Jochem Liemburg hield zijn gehoor
voor dat in het verleden PB op verzoek van de
gemeente Heerenveen betrokken is geweest
bij de ontwikkeling van mogelijke plannen ten
aanzien van een duurzame exploitatie van de
landgoederen. Donglust is weliswaar privébezit, maar vanwege de aanwijzing als
Beschermd Dorpsgezicht en de impact op het
hele gebied, werd PB wel meegenomen in de
mogelijke maatregelen om te komen tot een
duurzame exploitatie. Versnippering van de
landgoederen zou kunnen worden voorkomen door deze duurzame exploitatie. Overigens moet het Bestemmingsplan worden
aangepast om de eventuele nieuwbouw te
kunnen realiseren. Hierop kan door een ieder
op de gebruikelijke wijze bezwaar worden
gemaakt.
Voorzitter Jochem Liemburg dankt alle aanwezigen voor de constructieve input bij het
bestuur van PB over deze en andere zaken die
voor iedereen in zijn omgeving van belang
zijn.

4. Het woord aan de wethouder…..
Wijkwethouder Hans Broekhuizen meldt ten
aanzien van diverse actuele onderwerpen het
volgende:
- de gasboringen door Vermillion: “gemeente
is in dezen helaas geen baas in eigen huis”
- de inspraak rondom Van der Valk-hotel:
“gemeente wil eerst verkennen, er zijn nog
geen plannen,  geen tekeningen etc.”
- fietspad aan de Bernhardweg: “zolang ik
wethouder ben, blijft het fietspad bestaan”
- boswal: “er volgt nog gesprek tussen
gemeente en de heer H. Visser”
- klachten over te snel rijden op de Julianaweg
tussen beeld springend hert en hotel
Tjaarda:
“maximale snelheid moet naar 30 km per
uur”.
In vervolg hierop stelt de nieuwe wijkagent
Peter van Harten zich voor en meldt dat hij
(vaker) zal controleren op snelheidsovertredingen in Oranjewoud.
5. Financiële zaken
Penningmeester Rein Soet geeft een korte uitleg over een aantal financiële overzichten. De
kascommissie, bestaande uit Anja Hofstra en
Japik Wilman heeft alles in orde bevonden en
verleent het bestuur décharge. Kascommissielid Anja Hofstra zwaait met dankwoorden
van het bestuur af. In haar plaats neemt Martin de Jong zitting in de kascommissie.
6. Verkiezing bestuursleden
Door het toetreden van Louwina Wijma-van
Noord en Jan de Haan tot het bestuur van PB
is het bestuur nu weer voltallig. Beide nieuwelingen stellen zich kort aan de zaal voor en
worden bij acclamatie benoemd.
7. Activiteiten Plaatselijk Belang 2017
Voorzitter Jochem Liemburg benoemt een
aantal activiteiten die voor 2017 op stapel
staan. Het volledige overzicht staat opgenomen in de Wâldknyn.
8. Rondvraag
Jaap van der Zee vraagt zich af “…wat het nut
is van inbreiding van huizen op het perceel
Koningin Wilhelminaweg (waar vroeger kinderarts Dijkstra woonde)…?” Perceel is kennelijk geschikt voor meerdere kavels c.q. er
was belangstelling voor nieuwbouw.
Mevrouw De Vries informeert naar de betekenis van “Geocaching”: een soort spel waar
men met behulp van een GPS op zoek gaat
naar een cache, dit is een “schat”. Men
spreekt het uit als dzjio-keshing.
Na afloop van de reguliere agendapunten
volgt een presentatie van het plan “Feanetië”
door Geert Bosman van de Werkgroep Feane-

tië. Het doel van dit plan is om het water in
Heerenveen weer bevaarbaar te maken met
o.m. de aanleg van een aantal (authentieke)
bruggen. Doel hiervan is om Heerenveen een
sfeerimpuls te geven. Een vaarroute door

Heerenveen en Oranjewoud is dan mogelijk
en kan een toeristische meerwaarde (meer
bezoekers) betekenen. De aanwezigen vinden
de plannen een positieve ontwikkeling voor

Heerenveen en Oranjewoud en reageren
enthousiast.

aanse stad van het water – is om de beleving
in het centrum van Heerenveen te versterken. Stelt u het zich eens voor: bootjes in de
grachten van Heerenveen, dat geeft immers
reuring en gezelligheid. Een leuk en sfeervol
centrum geeft zowel Heerenveen als de hele
regio een “boost”. De vaarrecreant kan straks
afmeren nabij winkels, musea, terrasjes, restaurants etc. De verlaagde kades – dichtbij
het water – kunnen fungeren als wandelroute of terras. Met sfeerverlichting zijn deze
kades ook ’s winters een eye-catcher. Een
toeristische passantenhaven met camperplaatsen is ook onderdeel van het plan.

rondje voor grotere boten loopt via ‘t Nannewiid naar het Tjeukemeer en via de Tjonger weer terug.

Rond de klok van 22.00 uur sluit voorzitter
Jochem Liemburg de vergadering.

Feanetië
n

Door: Louwina Wijma-van Noord

Aan het einde van de laatste jaarvergadering van Plaatselijk Belang Oranjewoud op
21 maart jl. vertelde een enthousiaste Geert
Bosman namens de Werkgroep Feanetië
wat het plan “Feanetië” inhoudt. Een informatief verhaal, versterkt met een aantal
fraaie beelden.
De ambitie van dit project is om van Heerenveen een aantrekkelijke pleisterplaats te
maken, door o.m. het centrum van Heerenveen bereikbaar te maken voor boten. Met
nostalgische bruggen en verlaagde kades
wordt de oorspronkelijke identiteit van Heerenveen (bedrijvigheid door turfschepen)
hersteld. De complete naam van het plan
luidt dan ook “Feanetië geeft Heerenveen
haar (G)oude(n) hart terug”.
Haalbaarheidsonderzoek
De Gemeenteraad van Heerenveen heeft
onlangs via een motie het College van B&W
gevraagd de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek te onderzoeken. De Werkgroep
Feanetië (een aantal enthousiaste initiatiefnemers) is erg ingenomen met deze positieve ontwikkeling van overheidszijde.
Een opleving van het centrum van
Heerenveen
Het hoofddoel van “Feanetië” – de naam verwijst met een knipoog naar de grote Itali-

Routes voor grote en kleinere vaartuigen
Een eerste stap is een vaarroute vanaf de Fok
naar het centrum van Heerenveen. Aanlegplaatsen, een “nieuwe” beweegbare hoofdbrug op de plek van de overkluizing,
verhoging van een aantal bruggen, een
haven bij het Gemeenteplein en verlaagde
kades zijn de belangrijkste onderdelen van
dit deeltraject. Boten tot 2,5 meter kunnen
vanaf hier doorvaren tot de passantenhaven
die wordt aangelegd op de plaats van het
huidige parkeerterrein aan de Opslach.
Het volgende deel van de route wordt
geschikt gemaakt voor sloepen, kano’s en
fluisterboten die een rondje kunnen varen
om Heerenveen. De doorvaarroute gaat via
Skoatterwâld, Museum Belvédère, Oranjewoud, de Tjonger en via de van Engelenvaart
terug naar het centrum. Een ander mooi

Economische impuls
Met al deze mogelijkheden wordt Heerenveen aantrekkelijk(-er) voor bootjesvaarders
en andere bezoekers, maar natuurlijk ook
voor de eigen inwoners. “Feanetië” zorgt
voor een sfeerimpuls die tegelijkertijd een
economische impuls inhoudt: aanlegplaatsen, haventjes, terrassen, bootjesverhuur,
fietsenverhuur etc. brengen immers volop
bedrijvigheid.
Meer informatie
Presentaties – zoals tijdens de Jaarvergadering van PB Oranjewoud – zorgen voor draagvlak en feedback. Het plan en het doel ervan
breder bekend maken gebeurt momenteel
via de Facebookpagina en via de website
www.feanetie.nl.
Stapt u ook mee aan boord?
1. Aanlegsteiger
2. Insteekhavens (Breedpad)
3. Oude ophaalbrug
4. Voetgangersbrugje
5. Haven (Gemeenteplein)
6. Brug met 2 rijstroken+2 voetpaden
7. Beweegbare brug
8. Park/recreatie (+sanitaire ruimte)
9. Sluisje
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Ondernemers in Oranjewoud
Germ Holtrop
n

Door: Janny Klein

Het gesprek in het kader van de ontmoetingen met ondernemers in Oranjewoud brengt
me dit keer naar de L. Ademalaan. Daar
woont, al 20 jaar, Germ Holtrop met vriendin
en beide kinderen.
Hij is samen met zijn broer eigenaar van
DecoKeuken, gevestigd in Heerenveen. Germ is
51 jaar en woont – op de eerste fase na – zijn
hele leven in het dorp. Eerst in de Van der Sluislaan en nu hier. Dat zal nog wel even zo blijven, want Germ is te spreken over de recente
opknapbeurt van de straat en bovendien zeer
betrokken bij alles wat er in het dorp gebeurt.
De zaken
Gevraagd naar de zaak, tenslotte de aanleiding
voor dit gesprek, blijkt dat hij daar van kinds af
is ingegroeid. Vader had een HUBO en de
broers later een Formido. Nadat deze zaken
verkocht waren is gestart met de keukenspeciaalzaak. De derde broer had al een meubelmakerij. Beide bedrijven zijn gevestigd op
hetzelfde adres. De meubelmakerij kan dus
onderdelen-op-maat leveren voor het keukenbedrijf. Vader helpt nog geregeld een handje
en inmiddels is op zaterdag ook de derde generatie in de zaak te vinden. Keukens worden
geleverd in alle prijsklassen, in alle soorten,
maar wel vaak van hout. In Oranjewoud is er in
meerdere huizen één terug te vinden. Maar
ook buiten de eigen regio wordt geleverd, vaak
naar aanleiding van de foto’s op de website.
Met foto’s wordt ook met de klant verkend wat
hij of zij mooi vindt, zodat een eerste beeld
ontstaat wat voor soort keuken geleverd kan
worden. Naast de keuken zelf worden ook de
andere werkzaamheden desgewenst geregeld:
vloer, muren enz.

Germ en Hendrikus Holtrop
Taakverdeling
De heren blijken een strikte taakverdeling te
hebben. Germ zorgt voor de verkoop, het
maken van de tekeningen, contacten met klanten en de boekhouding. Zijn broer is de man
die het bouwen van de keukens regelt. In
Oranjewoud zelf wordt niet meer gedaan dan
telefoontjes en andere zaken die met de laptop
af te handelen zijn. De kinderen lijken geen
ambitie te hebben verder te gaan met de zaak.
Zij hebben inmiddels andere keuzes gemaakt.
Betrokkenheid
Naast DecoKeuken blijkt Germ nog tijd te hebben voor vele anderen zaken. Vier of vijf avonden per week is hij op pad. En dan komt naast
Oranjewoud ook Mildam om de hoek. Germ
blijkt een groot hart te hebben voor de voetbalvereniging daar. Daar zit een verhaal achter.
Jaren terug zocht de voetbalvereniging aanvulling bij de jeugd. Meester Sipke van Dijk voet-

balde bij deze club en hij had jeugd voldoende
en nam jongens van school mee. Zo ook Germ.
Nog altijd is hij er actief en ook zijn zoon is er
nu voetballer en trainer. Naast het voetbal is
de familie betrokken bij de rommelmarkt,
bezorgt Germ de Wâldknyn, is hij volleybalcoach en sneeuwschuiver op de ijsbaan. En
dan loopt hij ook nog hard. Een bezige bij dus.
Het dorpsgevoel
Standaard wordt het gesprek afgesloten met
de vraag of de geïnterviewde nog een boodschap heeft. De reactie: “Behoud het dorpsgevoel”. Als voorbeeld noemt Germ de eigen
ijsbaan. Verder de buurtbarbecue en het initiatief van Herdi Oosterbaan om een koffieochtend voor ouderen op te zetten. Het is jammer
dat er geen gemeenschapshuis is, al ziet ook
Germ dat dit lastig te realiseren is. Aan hem ligt
het niet: zijn bedrijf sponsort zo ongeveer alle
activiteiten die in het dorp plaats vinden.

NIEUW: SPECIAAL VOOR DE INWONERS VAN ORANJEWOUD:

Fysica Faroun Club Member bij Tjaarda
Word Fysica Faroun Club Member voor
€ 125,- per half jaar (i.p.v. € 150,- per half
jaar). Dan kunt u vrij gebruik maken van ons
zwembad en onze sauna- en fitnessfaciliteiten, krijgt u 5% korting op losse behandelingen en kunt u o.b.v. beschikbaarheid
gebruik maken van de tennisbaan.
Fysica Faroun is Grieks voor ‘de natuur heel
en maakt deel uit van de vergeten genezings- en hersteltraditie van de oude Grie-

ken en hun voorgangers. Ons lichaam en
onze geest hebben een natuurlijk herstelsysteem. Dat werkt uitstekend mits we er
gebruik van maken.
Fysica Faroun Wellness & Spa Tjaarda
Oranjewoud
Koningin Julianaweg 98
8453 WH Oranjewoud
www.beautycentrum.nl
0513 433533
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Festival Oranjewoud:

“Yoga in concert” en “De Proeftuin”

Een zonovergoten Proeftuin
n

Door: Wiep Fenna de Jong

Vorig jaar kwamen mijn vriendin en ik volledig zen uit ‘Yoga in concert’ door gitaarvirtuoos en yogi Jan Kuiper, tijdens Festival
Oranjewoud 2016. Onder de eeuwenoude
beuk in de Overtuin kwamen wij op onze
matjes tot volledige en serene rust. Met
een diepe, meditatieve ademhaling en
compleet in het moment liepen wij traag
en in alle stilte naar de Proeftuin waar we
koffie gingen drinken. Hooguit tien mensen zaten samen met ons te genieten van
een miniconcert in ‘Het Proevertje’ in het
tentenpaviljoen. ‘Volgend jaar zeker weer’,
knikten wij tevreden naar elkaar.
Onder de aangenaam fijne klanken van Jan
zijn gitaar, ondersteund door zachte klankschaaltonen die door zijn vrouw Yvonne
werden gemaakt, lagen veel vrouwen en
een enkele man – door onze enthousiaste
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verhalen deden nog meer lieve vriendinnen
mee – en ik dit jaar weer onder de oude
beuk. Na de sessie van ruim anderhalf uur
liepen we naar de heerlijke Proeftuin voor
een kop koffie om na te praten over deze
bijzondere jaarlijkse happening.
Geweldige en sfeervolle Proeftuin
Maar in de weliswaar geweldige en sfeervolle Proeftuin is het dit jaar compleet
anders. Het was dringen om een cappuccino te bemachtigen; veel mensen die
terugkwamen van een concert in het Rabobankpaviljoen of elders verzamelden zich
rond de koffiecorner. Na een wat aarzelend
begin is de Proeftuin een ontmoetingsplaats geworden voor jong en oud, liefhebbers van klassieke muziek, gezinnen en
inwoners van Oranjewoud en Skoatterwâld.
Zag je voorgaande jaren naar onze smaak
(te) weinig Wâldsters, dit jaar had de stevige reclamecampagne én het mooie weer

zelfs de meest verstopte inwoners van ons
prachtige dorp naar de Proeftuin gelokt. De
kinderen werden vermaakt met een vertelsprookje, ze konden muziek maken, op én
over de oude muren die het park omzomen
klimmen. Hun ouders zaten aan lange tafels
met elkaar te eten en te drinken en de
meesten hadden letterlijk geen kind aan
hun kroost. Hier en daar werd getroost,
wat te drinken gehaald en werden toeten
geveegd, voor de rest hoorde je de kinderen niet op deze stralende eerste Pinksterdag. Het Oranjewoudfestival op zijn mooist.
Grote kannen water met muntblaadjes en

grote kannen water met
muntblaadjes en citroen
citroen op de tafels. Wijn in echte glazen
(op welk festival vind je dit nog?) onder
functioneel, maar prachtig tentzeil. Het was

één groot feest, vijf dagen lang in de Overtuin van Oranjewoud.
Kleine kanttekening
Helaas was er een kleine kanttekening bij
dit eclatante festivalsucces te bespeuren. Je
was de Proeftuin nog niet ingelopen of je
kreeg een camera op je snufferd. Niet
alleen werden er foto’s (professioneel én
amateuristisch) gemaakt, maar er werd ook
gefilmd. In de Proeftuin hoorde het erbij en
dat moest ook om dit geweldige festival
door Omrop Fryslân onder de aandacht te

laten brengen. Echter tijdens onze yogasessie waren er ook fotografen en cameramensen die rondliepen tussen onze matjes en

hinderlijke camera’s in je aura
hoorden daar niet bij
ongevraagd gingen filmen terwijl wij in
soms ietwat ongemakkelijke posities tot
volledige ontspanning probeerden te
komen. Jan en Yvonne deden hun uiterste
best om ons onze eigen innerlijke reis te

laten ervaren en alleen te luisteren naar het
ruisen van de wind en het ochtendconcert
van de vogels. Hinderlijke camera’s in je
aura hoorden daar wat ons betrof niet bij.
Maar ondanks dat was de koffie wél heel
erg lekker en werd het naderhand toch
weer ouderwets gezellig in de prachtige
Proeftuin. Volgend jaar doen we graag weer
mee met ‘Yoga in Concert’. Liefst zonder
storende camera’s. Kunnen we dan weer
volledig zen zijn.

Ontbijtje voor het hele dorp
n

Door : Ingrid Struijk

Het hele dorp had een uitnodiging van Festival Oranjewoud gekregen om op zaterdagmorgen 3 juni te komen ontbijten in De
Proeftuin. Daar werd massaal gehoor aan
gegeven, dus kon je op die bewuste morgen
heel wat bekenden tegenkomen. Nou ja;
niet meer dan 200 want dat was het maximum aantal mee-eters. Oud en jong genoot
in het morgenzonnetje van een perfect ont-

bijt en van elkaar. Omrop Fyslan presenteerde hun radioprogramma live vanuit de
proeftuin. Croissantjes, bruine boterhammen met kaas, koek, yoghurt met muesli,
fruit, thee, koffie... en, let wel: alles met het
fair-trade label! Dat is voorwaar een prestatie van formaat. De dag ervóór had de organisatie als eerste festival in Friesland het
Fairtrade-certificaat ontvangen namens de
werkgroep (H)eerlijk Heerenveen uit handen van wethouder Coby van der Laan.

De redactie van De Wâldknyn wil Festival
Oranjewoud hartelijk bedanken voor haar
initiatief om het hele dorp te trakteren. En:
we zijn trots op jullie!
Wat, waarde lezer, bent u nog geen
vriend??!! Daar kan wat aan gedaan worden. Met één muisklik: https://oranjewoudfestival.nl/nl/word-vriend

Al vroeg gezellig in de Proeftuin
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

Jubileum Dorpsfeest: 40e keer
n

mat vallen en zult u lezen hoe dit thema
wordt vormgegeven. Auke licht alvast een
tipje van de sluier op.

Door: Ingrid Struijk

Het was in 1977 dat er voor het eerst een
dorpsfeest werd georganiseerd, destijds
nog zo kleinschalig dat het allemaal paste
in Tropenfauna. Wat klein begon, is inmiddels uitgegroeid tot een groot jaarlijks evenement dat gedragen wordt door vele
schouders. Wat ook wel nodig is, gezien de
omvang van het feest. Ik ga op bezoek bij
de huidige voorzitter, Auke van der Veen,
op de Tolhuisweg.
Auke woont sinds 2011 aan de Tolhuisweg.
Hij werkte altijd in de horeca, maar alle
avonden weg brak hem op sinds hij en zijn
vrouw Saskia kinderen kregen. Hij slaagde
erin regelmatiger werk te krijgen als catering-manager van het Provinciehuis te
Leeuwarden. Al gauw werd hij gevraagd om
in de dorpsfeestcommissie plaats te nemen.
Henk van der Meer, even verderop aan
dezelfde Tolhuisweg, had hem in het vizier
gekregen. Er is een ongeschreven wet dat
als je af wilt treden je zelf voor een opvolger moet zorgen. Zo kwam het dat Auke
drie jaar geleden het stokje overnam van
Wim Hobbelink.

Als je af wilt treden moet je zelf
voor een opvolger zorgen
Veel werk?
Het lijkt me een hele klus om zo’n grootschalig evenement te organiseren. Maar
Auke ligt er niet wakker van. Na 40 jaar
ervaring ligt er inmiddels een beproefd
draaiboek en de animo vanuit het dorp om
mee te helpen is groot. Er is in al die jaren
een enorme bining ontstaan en mochten er
al eens vrijwilligers afhaken door verhuizing
of ouderdom, een jongere generatie staat
al klaar. Bij elkaar heb je dan wel zo’n 50
man yn ’t spier, dat wel. Maar ze zijn er.
Organisatiestructuur
De jonge aanwas van vrijwilligers heeft DFC
(De Feest Commissie) ook te danken aan de
jongste poot in de organisatie, de Oekeles.
Deze jonge vrijwilligers, het zijn er ongeveer
8, organiseren activiteiten voor hun leeftijdgenoten. Zij kunnen terug vallen op 1 à 2
mentoren vanuit DFC.
Een andere poot is de Activiteitencommissie, die bestaat uit plm. 7 personen. Zij
organiseren de kinderspelen en een spor-

15 september
Donderdagavond
Dropping voor kinderen en één voor volwassenen. Start en finish bij de tent op het
feestterrein
16 september
Vrijdagmiddag
Kinderoptocht met daaropvolgend kindertheater

Auke van der Veen
tief toernooi zoals het volleybal, de playback show, de dropping, en de survival.
DFC, De Feest Commissie, is het overkoepelende orgaan met zo’n 9 vrijwilligers. Zij
regelen de tenten, de muziek, de bar plus
de catering. U begrijpt dat de juiste man –
Auke – op de juiste plaats – voorzitter – zit!
Bovendien is zijn gezin een afspiegeling van
de structuur, want zijn vrouw en dochter
zitten in de activiteitencommissie en zijn
zoon in Oekele. Er kunnen dus heel wat dingen aan tafel in huize Van der Veen besproken worden. De vergaderfrequentie is dan
ook vrij laag.
Vergaderingen en voorbereidingen
Er wordt zo’n zes keer per jaar vergaderd
door DFC. De evaluatie van het afgelopen
dorpsfeest wordt in september/oktober al
gehouden en dan beginnen ze in november
met de nieuwe start voor het dorpsfeest
van 10 maanden later. Als het thema
bekend is kan de activiteitencommissie
daarop inspelen en kan er ook een passende band besproken worden.

Auke ligt er niet wakker van
“Werom nei 77”
Dat is het thema van het aanstaande dorpsfeest, en daar hoefde men deze keer niet
lang over te piekeren. Vlak vóór de zomervakantie zal de dorpsfeestgids bij u op de

Vrijdagavond
Playbackshow (ben benieuwd hoe de jongere garde zich inleeft
in 77) en een spokentocht voor de jeugd in
het bos. De Oekeles zullen met groot
enthousiasme hun jonge dorpsgenoten
proberen te laten schrikken

Allemaal wat brak
17 september
Zaterdagmorgen
Survival , de fietstocht, en het koffieplein
Zaterdagmiddag
Sporttoernooi
Spelletjescircuit voor de kinderen
Optreden van Oranjewâlds eigenste jeugdband In Control
Zaterdagavond
DE feestavond met een fantastische en verrassende band!!
18 september
Zondagmorgen
Puinruimen, misschien wel de belangrijkste
activiteit van het hele feest… na een kort
nachtje presenteren zich om 11 uur zo’n
twintig vrijwilligers, allemaal wat brak, om
de boel weer aan kant te krijgen. Daar doen
ze een uur of drie over. Of Auke daarna
weer in bed kruipt? Nee hoor. Hij gaat
breeduit nagenieten met zijn gezin.
De redactie van De Wâldknyn wenst DFC
veel succes met de resterende voorbereidingen en alle Oranjewâldsters een schitterend dorpsfeest met veel mooi weer!

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

NIEUW IN ORANJEWOUD:

Wâldster Ljochtjesstruuntocht
Op zaterdag 16 december organiseren wij
de eerste Wâldster Ljochtjesstruuntocht.
Het lijkt heel ver weg, maar we willen u de
gelegenheid geven om uw ideeën ruim op
tijd vorm te geven.
Wat houdt deze Struuntocht in?
De naam verklapt het al: lekker strúne langs
gezellige adresjes in Oranjewoud.
Overal in Oranjewoud kan iedereen zijn/
haar schuurtje, carport, woonkamer, tuin,
garage, noem maar op, openstellen voor
publiek! Alles is mogelijk: verkoop van
tweedehands spullen, antiek, brocante,
glühwein, lekkernijen, muziek, eigengemaakte producten die al dan niet met kerst
te maken hebben, schilderijen, kunst,
foto’s, een goed doel enz.. Misschien heeft
u wel ideeën waar wij nooit aan gedacht
zouden hebben.
Als bezoeker komt u op plekken waar u misschien nooit bent geweest.
We vragen geen vergunning aan, omdat
alle activiteiten plaats vinden op eigen terrein.

Wat zijn de openingstijden?
Om 16.00 uur gaan de schuurtjes, garages
enz. van degenen die meedoen, open voor
publiek. Rond een uur of 9 sluiten we de
gezelligheid af.
Hoe creëren we met zijn allen een gezellige
sfeer in Oranjewoud?
Het zou fantastisch zijn wanneer iedereen
in Oranjewoud zijn/haar medewerking zou
willen verlenen door de straten te verlichten met bijvoorbeeld glazen potjes met
waxinelichtjes, kaarsjes, lichtslangen, kerstbomen enz..
Hoe laat u zien dat u meedoet aan de
Ljochtjesstruuntocht?
Wanneer u meedoet is het uiteraard ook
belangrijk dat er mensen bij uw verkoopplek langs komen. Zet een bord, een vuurkorf of iets dergelijks bij uw huis zodat
mensen weten dat u meedoet aan de
Struuntocht en dat zij bij u welkom zijn.

Hoe laten we het publiek weten dat deze
Ljochtjesstruuntocht plaats vindt?
We kondigen de deelnemers en de route
aan op social media en de krant. Ook
publiek van buiten Oranjewoud is welkom!
Hoe doet u mee?
Deelname aan deze eerste editie is volkomen gratis. Lijkt het u leuk om mee te doen
aan de Wâldster Ljochtjesstruuntocht dan
kunt u zich opgeven vóór 16 november
door een mail te sturen naar ljochtjesstruuntocht@gmail.com
Ook voor vragen, tips of suggesties kunt u
ons op dit mailadres bereiken.
Wij hopen op vele enthousiaste acties en
deelnemers die deze Wâldster Ljochtjesstruuntocht meer maken dan een gewone
kerstmarkt!
Gepke Kamstra en Helga Lycklama à Nijeholt

Vorstelijk Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Op woensdag 22 maart werden de leden
van de werkgroep Vorstelijk Oranjewoud
welkom geheten door Christel Koning, in de
Koningshof. Zij waren daar om het toerisme
in ons prachtige Oranjewoud te stimuleren
en vertegenwoordigen: Leeuwarden 2018,
Heerenveen ’n Gouden Plak, FestivalOranjewoud, Stichting Tijd/ Le Roy tuinen, Plaatselijk belang, landgoed Oranjestein, Fryske
Frucht, IVN, en dan natuurlijk de gemeente
Heerenveen, Tjaarda en de Koningshof. En
De Wâldknyn!!
Kleine en grote initiatieven bijeen. En dat
vergaderen is belangrijk, want de één brengt
de ander op ideeën en linkt zijn netwerk aan
dat van de ander. Zo ontstaat een vruchtbare
samenwerking.
Leeuwarden 2018
Ik zoom hier even in op Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa; een giga-organisatie met ook zijn effecten op ons
Oranjewoud. Onze dorpsgenoot Oeds Westerhof praat ons bij over de vorderingen van
het evenementenjaar. In september 2013
werd het bidboek van Leeuwarden uitverkoren op grond van het proces en het thema

Iepen Mienskip. Vanaf toen is het snel
gegaan en inmiddels rest er nog een klein
jaar. Er is al heel veel bereikt. Er staan 300
projecten in Leeuwarden op stapel en nog
eens 300 in de regio.

paar noemen en ben al een half uur bezig om
te kiezen. Het lukt me niet, ik duizel er
gewoon van. Doet u het zelf maar: http://
www.2018.nl/nl/projecten#list-view-project-4552

De kunst afkijken
Leeuwarden 2018 hoeft natuurlijk het buskruit niet opnieuw uit te vinden; in het verleden waren er andere steden culturele
hoofdstad. In 1985 viel die eer te beurt aan
Amsterdam, in 2001 aan Rotterdam. Dat
deze laatste plaats Amsterdam nu schijnt
voorbij te streven als grootste toeristische
trekpleister van Nederland, heeft zeker te
maken met de boost die Rotterdam meekreeg rond 2001. Elders in Europa waren in
het verleden Aarhûs, Marseille, Malta,
Cyprus en Liverpool culturele hoofdstad. En
dat merken deze steden nog steeds in de
opgebloeide toeristenindustrie.

Panties
Menige toerist (en niet alleen die uit het buitenland) zal ontdekken dat Leeuwarden niet
zo ver is als men altijd gedacht heeft! En dat
zal niet alleen in 2018 veel mensen naar
Friesland brengen, maar ook daarna. Een
mooi voorbeeld is de onlangs gehouden tentoonstelling over Alma Tadema in het Fries
Museum. Er waren 75.000 bezoekers
geraamd, maar er kwamen er 150.000. Een
winkelier aan de Voorstreek meldde dat hij in
deze periode zeven keer zoveel panties verkocht als normaal J.

Projecten
“Ons” Oranjewoudfestival is natuurlijk groots
aanwezig in 2018. In plaats van enkele dagen
zal het hele festival nu elf dagen beslaan.
“Onze” landgoederen vormen, samen met
andere landgoederen van Oranjewoud tot
aan Oldenburg in Duitsland, het project
Noordelijke Lustwarande. Ik wil er nog een

Publiciteit
De molen draait al op volle toeren. Internationale beurzen worden bezocht, websites
gaan de lucht in, heel Friesland is al aangesloten. Sinds 23 maart zijn plaats en tijd van
de highlights bekend (zie bovenvermelde
site) zodat u die in uw agenda kunt noteren.
Vanaf 5 oktober is het volledige programma
beschikbaar en kunnen de tickets worden
gereserveerd.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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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
- FORD specialist
- BOVAG lid
- Onderhoud en reparaties alle merken
- APK ll keuringsstation
- Schade-reparatie
- Airco-reparatie
- 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

WWW.AUTOBEDRIJFKROMK AMP.NL

Lammetjesdagen Oranjestein
n

Door: Tom van der Wolf

In het weekend van 22 en 23 april werden
er op landgoed Oranjestein ‘lammetjesdagen’ georganiseerd. Er was van alles te
doen, en het weer heeft ook zeker mee
geholpen, Met ca. 600 bezoekers was het
een groot succes. Er was zelfs een journalist van Groot Heerenveen aanwezig!
Herderin Jacqueline Meijners was die zaterdag en zondag aanwezig met enkele schapen uit de kudde “De schapen van
Paramoudra” met natuurlijk wat liefelijke
lammetjes, om lekker te aaien en te knuffelen. Naast deze bijzondere activiteit werd
er nog van alles georganiseerd.
Bezoekers konden mee met het rijtuigje van
Ingrid, voor een toeristische route door
Oranjewoud, met Haflinger Jelle.

den. Voor de echte mannen onder ons werden er blokken hout verkocht, van het
landgoed, voor in de houtkachel.
Natuurlijk waren er ook dit keer twee bijzondere routes uitgezet, over het uitgestrekte 19e eeuwse landgoed die leidden
langs de vijvers, het hertenkamp, de zonderlinge theehuisjes en de pauwenverblijven.
In de Oranjerie en op het gezellige buiten-

terras konden de bezoekers genieten van
een kopje koffie of thee met heerlijk
ambachtelijk gebak. Na half vier werd er
zelfs een heerlijk wijntje aangeboden, en zo
bleven de meeste bezoekers tot een uur of
vijf zitten.
De beheerders en werknemers van het
landgoed keken zeer tevreden terug op
deze gezellige dag. En… ze kunnen niet
wachten tot volgend jaar.

En in het park stonden een aantal leuke
kraampjes, zoals Imkerij Kuipers met heerlijke honing, Jappie Bijlsma met een zalmen palingrokerij, en natuurlijk was Hans van
Hans en Sietske’s Wijnen ook aanwezig,
met een heerlijk voorproefje. En er werden
allerlei andere producten te koop aangeboDORPSKRANT ORANJEWOUD

17

40 jaar dorpsfeest: een uniek
feest voor en door bewoners!
n

Door: Helga Lycklama à Nijeholt

Dit jaar vieren we met zijn allen het 40e
dorpsfeest. Hoe bijzonder is dat! Dit fantastische feest is dit jaar op 14, 15 en 16
september.
Het ontstaan van het dorpsfeest in een
notendop
In 1976 liepen de kinderen mee in de lampionnenoptocht met als eindpunt het cafetaria van de familie Hakze. Zij hanteerden
de slogan: ‘Hakze die bakt ze’. Hier kregen
de kinderen die meededen patat en ijs. Er
bleven nog wat mensen napraten, waaronder Jelle Siebenga, Jelle Hakze en Sipke van
Dijk. Ze kwamen aan de praat over het feit
dat het zo ontzettend leuk was met die lampionnenoptocht en dat er niet zo veel op dit
gebied te doen was in het dorp. Vroeger
had men de bevrijdingsfeesten met versierde wagens, die door het dorp gingen.
Na dit gesprek werd er een oproep gedaan
bij de diverse verenigingen(o.a. de gymnastiekvereniging, dansvereniging, toneelvereniging “Nocht en Wille”, de plattelandsvrouwen en de kaartclub) die Oranjewoud
rijk was. Er werd een bijeenkomst georganiseerd waarbij iedere vereniging een afgevaardigde stuurde. Zo is het dorpsfeest
destijds opnieuw leven in geblazen. De
spelletjes werden gehouden op het par-

keerterrein naast café Oord aan de Prins
Bernhardweg en ’s avonds was er feest.
Later werd de feestavond verplaatst naar
Tropenfauna.
Zonder vrijwilligers geen dorpsfeest
Sinds 1977 heeft een groot aantal vrijwilligers zich ingezet om een kleine dorpsgemeenschap bijeen te brengen gedurende
een paar dagen per jaar. Zoals men dit
tegenwoordig noemt “bevordert dit de
sociale cohesie in een dorp”.
Maar goed, hoe het ook moge heten, deze
vrijwilligers zijn van zeer groot belang voor
het slagen van een dorpsfeest en daarbij
maakt het niet uit of je in de feestcommissie, activiteitencommissie of jeugdcommissie een rol speelt of gespeeld hebt, koffie
schenkt, helpt bij de spelletjes, de survivalbaan opbouwt, scheidsrechter bij het volleybal bent, collecteert of wat er allemaal
nog moet gebeuren. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar! Daarom bestaat het dorpsfeest
dit jaar maar liefst 40 jaar!
Wat gaan we met zijn allen doen tijdens
het dorpsfeest?
Dit jaar zullen er een aantal traditiegetrouwe onderdelen de revue passeren,
maar ook hebben we gezellige nieuwe
onderdelen op het programma staan. Dropping, kinderoptocht, kindertheater, buffet

en playbackshow, spokentocht, survival,
fietstocht, het koffieplein en volleybal zijn
oude bekende onderdelen, maar nu is er
ook een Pubquiz en zeskamp. Hoe het één
en ander in het programma wordt gezet
laten we u nog weten!
Reünie oud-bestuursleden
Speciaal voor oud-bestuursleden is er een
besloten feest voor oud-bestuursleden die
zich door de jaren heen hebben ingezet
voor ons dorpsfeest. Zij krijgen van ons een
uitnodiging.
Feest = versieren!
Dat het feest is laten we met zijn allen zien
door de straten te versieren. Dit mag uw
eigen tuin zijn, maar er worden ook vlaggetjes verstrekt door de dorpsfeestcommissie.
De oude vlaggenlijnen waren aan vervanging toe. Daarom hebben we nieuwe vlaggetjes laten maken. Er zijn al straten die hun
vlaggetjes hebben geïnventariseerd. Sommige straten vinden hun vlaggetjes nog
prima, maar anderen hebben nieuwe
besteld. Mocht uw straat ook nieuwe vlaggetjes nodig hebben dan kunt u dat laten
weten via dorpsfeest.oranjewoud@hotmail.com.
Samen maken we er een feestelijke 40e editie van!

Ooievaarsnest
Een jaar of twee geleden is door toedoen van PB een ooievaarsnest
verrezen naast de Albertine Agnesschool.  PB kreeg daarbij te
maken met een onwaarschijnlijke hoeveelheid aan voorwaarden
en voorschriften. Desalniettemin kon het nest geplaatst worden en
toen werd het spannend – zou het nest aantrekkelijk genoeg zijn
voor een paartje pas getrouwde ooievaars? Zo vlak bij het rumoer
van het schoolplein?
Jawel: vanaf het begin heeft er een stel ooievaars genesteld.
Helaas is het broedsel in de eerste twee jaren mislukt. Maar op dit
moment, zo kan directrice Lysbeth Wind mij vertellen, zijn er drie
jonge ooievaars in het nest die gestadig groeien dankzij de goede
zorgen van papa en mama ooievaar. Zelfs met de hete dagen in
mei zijn ze niet bezweken. Op dit moment van schrijven balanceren
de jongen al klapwiekend op de rand van het nest. Nog even en ze
zwieren het blauwe zwerk in.
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Nordic walking in Oranjewoud
n

Door: Dik Bolkestein

Oranjewoud is natuurlijk een uitgelezen
plek voor licht-sportieve recreatie. Wandelaars, fietsers, ruiters. Je hebt ze in soorten. Dat bedachten we toen we contact
kregen met een groepje mensen van een
jaar of 65/70. “Waar kennen jullie elkaar
van, wat hebben jullie gezamenlijk?” Dat
bleek het “nordic walken” te zijn, “nordic
walken” in Oranjewoud. Het waren gezellige mensen. We raakten benieuwd en
maakten een afspraak met Fokko Schaafsma, de instructeur van de groep.
Fokko, fysiotherapeut, 65, praktijk in
Grouw, woont in Heerenveen. Hij legt uit
hoe het recreatieve nordic-walkingprogramma van de groep die ik toevallig tegen
kwam er uit ziet: iedere woensdagmiddag
een stukje lopen door Oranjewoud, te vertrekken bij Tjaarda. In sportieve kleding,
met gewone, stevige, lichte wandelschoenen aan. Recreatief, geen competitie, geen
poeha. Ontspannen lopen met lichte stokken, “poles”, vrijwel dezelfde die ook bij het
langlaufen worden gebruikt. Alleen al het
samen een uurtje goed in beweging zijn
buiten is een gezonde bezigheid, waarbij
verrassend veel spieren worden gebruikt.
Door de stokken loop je vanzelf wat rechter
op. Door je lichtjes af te zetten gaat ’t vanzelf wat sneller dan gewoon kuieren. Nordic
walken is, wat je noemt, een trendsport, en
wie weet een blijvertje.
Diverse vormen van nordic walking
Fokko adviseert me een website te bekijken, www.nordicwalking.nl . Daaruit blijkt
dat er een hele wereld van onderzoek en
wetenschap achter dit “kuieren met stokken” zit. We klikken even verder en zien dat

De Nordic Walking groep
er elders, in Duitsland bijvoorbeeld, zelfs
kampioenschappen worden gehouden.
Maar dát kennen we in Oranjewoud niet.
Fokko Schaafsma begeleidt in Oranjewoud
drie groepen: de groep die ik ontmoette,
die puur voor de ontspanning loopt, verder
een meer therapeutische groep met deelnemers die vanwege gezondheidsklachten
en fysieke beperkingen als hart- en ademhalingsproblemen loopt en tenslotte een
groep wat snellere en gevorderde lopers.
Die lopen dus wat sneller en verder, wel tot
aan Bontebok!
Wij gaan ook nordic walken
Om het nordic walken in Oranjewoud aan
den lijve te ervaren nodigde Fokko ons uit
eens mee te doen. Een hele ervaring. Na
een korte instructie en even de spieren wat
los maken, vertrokken we bij Tjaarda en
gingen op pad door het Reigersbosch. Van

daar langs het Woutersbergje en zo weer
terug. Onderweg hadden we het over de
ontluikende varens, de vogels, het voorjaar.
Opvallend hoe veel mensen er op zo’n
woensdagmiddag nog meer aan het wandelen en het hollen zijn! Onze scepsis over
het nordic walken is verdwenen. Wat is dít
ontspannend en leuk! Je komt zo ook nog
eens iemand tegen. Wat past dit goed in
Oranjewoud. Alleen: zou er nou echt geen
Nederlandse of Friese vertaling zijn voor
dat “nordic walken”?
Ook een keertje proberen?
Voor wie wil deelnemen bestaat de mogelijkheid een keer “op proef” mee te lopen.
Daarna kan men besluiten al of niet deel te
nemen. Deelname kost € 10.--.
Fokko Schaafsma vertelt graag meer over
deze “milde beweegvorm”: 06 42 13 22 46
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Kninebledsje
Interview met juf Kristie Hoeksma van de Albertine Agnesschool
n

Door: Doutzen Gieskes en Fenneke Koopman

Even voorstellen :
Ik ben juf Kristie Hoeksma en ik ben jullie juf
in groep 6/7. Ik werk al 5 jaar op de Albertine Agnesschool in Oranjewoud. Ik woon
met mijn vriend Rick in Ouwsterhaule. Mijn
hobby’s zijn: hardlopen, wielrennen en
mountainbiken.
Als ik jullie les geef doe ik altijd wat tussendoortjes bijvoorbeeld levend kwartet, rennen over het veld of Freeze dance.
Hoe ben je er op gekomen om dit te gaan
doen ?
Ik las het in de krant en ik vind het heel erg
leuk omdat ik zelf ook niet stil kan zitten.
Ook heb ik op internet gezien dat kinderen
moeilijk heel lang stil kunnen zitten. Dus ik
heb sinds een paar maanden binnenban-

Juf Kristie en de voetbalploeg

den van de fiets om de tafels zodat ze daar
met hun voeten op kunnen wiebelen.
Waarom laat jij je klas bewegen?
Ik laat de kinderen in de klas tijdens de lessen bewegen zodat jullie weer nieuwe
energie krijgen. Dan gaat het leren daarna
weer beter.
Beweeg je zelf ook heel veel?
Ja, ik sport 4x en soms wel 5x in de week!
Ook fiets ik graag naar school op de mountainbike en dat is 12 km fietsen. Ook fiets ik
altijd met jullie naar de gymnastiek bij De
Spil in het Skoatterwald.
Vinden de kinderen het bewegen ook leuk?
Ik zie altijd dat de kinderen er erg vrolijk van
worden. Daarna kunnen ze weer rustig verder met hun werk.

fietsbanden om de tafelpoten

Juf Kristie

Raadsel
Iedereen, want een berg kan niet springen,
dus als je ook maar een millimeter springt,
spring je al hoger dan een berg.

Hoe heet de vrouw
van voetballer messi?
VORKI
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Een vader met zijn twee zonen moet een rivier
oversteken. Er is slechts een kano en die kan enkel het
gewicht van de vader alleen dragen of het gewicht van de
beide jongens samen.
Hoe kunnen ze alle drie op een veilige manier de rivier oversteken?
1. De twee jongens stappen in de kano en steken de rivier over.
2. Eén van hen stapt uit, de tweede keert terug naar de vader met de kano.
3. De tweede die terugkeerde stapt uit en de vader stapt in en steekt de rivier over.
4. De eerste jongen, die reeds aan de overkant stond, stapt nu weer in de kano en
keert terug naar de tweede.
5. De tweede jongen stapt in en samen steken ze de rivier over.

Wie kan er hoger springen
dan een berg???

Koningsspelen 2017
n

Door: Doutzen Gieskens

Vrijdag 21 april waren de koningsspelen op
onze school, de Albertine Agnesschool. De
dag begon met dansen op het Koningsspelenlied van “Kinderen voor kinderen”.
Daarna werden alle kinderen in groepjes
ingedeeld. Ons groepje bestond uit 7 kinderen die kwamen uit groep 4 tot en met 8.
Ieder groepje legde een ronde van 10 spellen af. Er was penalty schieten, skippy bal
racen, frisbee werpen, “in de knoop uit de
knoop”, verspringen, estafette lopen, speer
werpen, skippy bal werpen, waterparcours
en tikkertje.
We hebben veel bewogen en heel veel plezier met elkaar gehad. Na afloop hebben

Koningsspelen
we nog een lunch gehad. Er waren allemaal
lekkere en gezonde dingen zoals komkommer, kaas, boterhamworst, crackers, jam,
appelstroop en nog veel meer.

Toen moesten we nog even de laatste dingen in de klas afmaken en toen was het
VAKANTIE tot en met 7 mei.

Moppentrommel
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KUNSTENAARS IN ORANJEWOUD

Musicus Johan G. Koers
n

Door: Dik Bolkestein

Johan Koers, in 1953 geboren en daarna
getogen aan de Heidelaan. En daar woont
hij nog steeds, op zijn geboortegrond, al is
het huis dat er aanvankelijk stond vervangen door de huidige woning. Hij kent
Oranjewoud zodoende door en door.
Fetsje van der Meer heeft heel wat van zijn
verhalen voor De Wâldknyn opgetekend.
Zo kennen we Johan als een bekende verschijning en vooral: een verteller.
Buiten Oranjewoud is Johan Koers vooral
bekend als organist. De organist van de
doopsgezinde kerk van Heerenveen en Tjalleberd. In Oranjewoud is geen kerk- of concertorgel. Om orgel te kunnen spelen gaat
hij dus van huis. Het is dan ook te begrijpen
dat de meeste dorpsgenoten hem nog
nooit hebben gehoord, of geen van zijn
composities hebben beluisterd. Want
behalve organist is Johan Koers ook componist. Hij schreef verschillende composities
voor orgel, kamermuziek en koren. Dit werk

Johan achter het orgel
is niet alleen door hemzelf, maar ook door
verschillende andere organisten uitgevoerd. Er zijn CD’s verkrijgbaar waarop zijn
composities, soms naast het werk van
anderen, te horen zijn.
Eigentijds
Tijdens de wekelijkse kerkdiensten is Johan
Koers vooral een gedegen organist. Zijn

Eerste gedachte

Definitieve versie gedrukte bladmuziek

composities zijn duidelijk eigentijds. Dat
betekent voor de gemiddelde luisteraar dat
zijn werk, zoals een recensent in een vakblad beschrijft, “herhaald luisteren vraagt…
zijn oeuvre is niet altijd even toegankelijk,
maar beslist belangwekkend”.

Componist en dichter
In de jaren tachtig begon Koers zich ook op
het componeren te richten. Hij schreef in
opdracht, maar ook naar aanleiding van
ingrijpende gebeurtenissen. Johan liet tijdens ons gesprek zijn “Invocation” horen,
geschreven na het sterven van iemand in
zijn omgeving. Inderdaad lag deze muziek
niet echt gemakkelijk in mijn gehoor, maar
zeker na zijn toelichting was het ook een
aangrijpende ervaring.
Al pratend blijkt Johan meer in zijn mars te
hebben. Zo las hij enkele van zijn gedichten
voor. In die rol kende ik hem nog niet. Een
begenadigd man!

Muzikale wortels
Johan Koers vertelt gemakkelijk. Zo is te volgen hoe hij zich tot de musicus kon ontwikkelen die hij geworden is. Hij komt uit een
muzikaal gezin. De familie bracht verschillende organisten, pianisten en slagwerkers
voort. Zijn vader speelde ooit tuba in de
Koninklijke Militaire Kapel. Als klein kind
ging hij mee naar de kerk aan de Falkenaweg. Daar werd hij gefascineerd door het
orgel. Al op zijn zevende begon hij orgel te
spelen. Hij kreeg orgel- en pianoles. Johan
Koers droomde van een loopbaan als organist en begon, na de middelbare school,
aan de conservatoriumopleiding in Leeuwarden. Hoofdvak orgel, en bijvak piano. Al
snel daarna bleek dat gezondheidsproblemen - een vergroeiing van zijn schouders deze carrière in de weg stonden. Orgel
spelen is fysiek zwaar. Hij beperkte zich tot
minder zware, vaak toch bijzonder mooie,
orgels, als bijvoorbeeld die in Heerenveen
en Tjalleberd. Daarnaast gaf hij, tot voor
enkele jaren, orgelles aan de muziekschool
in Drachten. Nog heeft hij leerlingen.

Inspiratie
De vraag dient zich aan waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Die komt, vertelt hij, - en
gaat nog eens verzitten-, uit zijn leven hier
in Oranjewoud en uit wat hij heeft meegekregen van de Franse cultuur. Zo is hij erg
geboeid door de Franse orgelmuziek: “Het
coloriet daarvan is mijn idioom”.
Het is duidelijk dat we met Johan Koers een
boeiend kunstenaar in ons dorp hebben.
Een gemakkelijke, maar zeker niet oppervlakkige verteller. Wie meer over hem wil
lezen verwijzen we naar zijn website, waar
ook een opgave van zijn composities en
CD’s te vinden is: www.johankoers.nl .
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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

De Zomerspelweek begint weer
en Caleidoscoop zoekt vrijwilligers
Al tientallen jaren organiseert Stichting
Caleidoscoop in samenwerking met tientallen vrijwilligers de Zomerspelweek. De
vrijwilligers zijn alweer enige tijd druk
bezig met de voorbereidingen rondom een
nieuwe week “Zomerspelweek”!

De Zomerspelweek is een activiteitenweek
voor alle basisschoolkinderen uit de
gemeente Heerenveen.
Deze week is jaren geleden in eerste instantie opgezet voor kinderen, die tijdens de
zomervakantie niet op vakantie konden, of
weinig tot geen activiteiten konden ondernemen. Inmiddels is de Zomerspelweek zo
groot geworden, dat alle basisschoolkinderen groepen 3 t/m 8 uit de gemeente Heerenveen, uitgenodigd worden om mee te
komen doen.
Elk jaar komen er tussen de 250 en 300 kinderen enthousiast hutten bouwen, speurtochten lopen en bosspelletjes spelen. Voor
de oudere kinderen is er ook een spokentocht waarna ze mogen blijven slapen. Dit
allemaal georganiseerd in een leuk thema
en dit jaar is het thema “Superhelden”.
Zomerspelweek is onderdeel van Stichting
Caleidoscoop, maar draait volledig op vrijwilligers. Dus zónder vrijwilligers is er géén
Zomerspelweek.
Vorig jaar hebben wij helaas een stop moeten zetten op de aanmeldingen van de kinderen i.v.m. een vrijwilligers tekort, wij
hopen dat dit jaar te kunnen voorkomen

door heel veel nieuwe enthousiaste vrijwilligers te kunnen verwelkomen.
Bent u beschikbaar in de week van 21 t/m
25 augustus, ben jij 16 jaar of ouder en wil
jij er samen met ons een onvergetelijke
week van maken voor én met de kinderen,
meld je dan gauw aan!
Wil je vrijwilliger worden en heb jij kinderen in deze leeftijdscategorie, dan mogen
deze gratis aan de week deelnemen.
De inschrijving is alweer van start gegaan,
dus waar wacht u nog op? Schrijf uw (klein-)
kind in en doe zelf gezellig mee als vrijwilliger. Dan maken we er samen weer een
onvergetelijke week van!
Voor meer informatie:
www.zomerspelweek.nl
of meld je aan :
werving@zomerspelweek.nl

Mooi plekje voor speeltoestellen
Hotel Tjaarda
n

Door: Tom van der Wolf

Park Ten Woude in Heerenveen kreeg op 28 maart een
echte lenteboost! Er werden nieuwe speeltoestellen
geplaatst afkomstig van Hotel Tjaarda.
Na lang overleg heeft het hotel de speeltoestellen aan de
gemeente Heerenveen geschonken. De speeltoestellen
komen uit de speeltuin, daar waren ze afgelopen zomer
afgebroken en opgeborgen. Kinderen kunnen zich vanaf
begin april helemaal uitleven op de schommel, wip, glijbaan, klimtoestellen en niet te vergeten die bekende wiebelbrug. Ook zijn er mogelijkheden om te basketballen op
het vernieuwde basketbalveldje.
We wensen alle kinderen daarom ook veel speelplezier!
En ben je in Park Ten Woude? Kijk dan ook lekker rond bij
alle dieren, ze hebben er zelfs twee jonge biggetjes.
Speeltoestellen in het dierenparkje
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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In dûk yn it ferline
n

Troch: Fetsje van der Meer

Dizze kear in bewurking fan ien fan’e artikels dy’t eartiids publisearre binne yn’e,
Heerenveense Courant’, troch Anders
Japiks fan’t Wâld. De searje hie as namme:
It Oranjewâld, it sâlt fan de Fryske wrâld.
De Wâldsters binne, troch de tiden hinne,
altyd grutte iters west. Dat sil grif fan de
bosklucht komme. Fuort nei de oarloch
wienen de trije doarpsbakkers, Hofma,
Jelsma en Seinstra net by steat om oan de
fraach fan de Wâldster nei bôle te foldwaan. Ek mei help fan de Skoatter bakkers
Meibos en Schaaf, slagge dit net. De sintrale
bakkerij op it Fean en de Koöperaasje
moasten ek bôle yn’t Wâld ôfleverje. De
sutelders Tsjeard Hoekstra en Jabik Meester
hienen it der drok mei. Neist dizze bakkers
wienen der ek twa molkboeren, Hakse en
Koning.

Ierdgas om it hûs waarm te hâlden, wie doe
noch net beskikber. De minsken moasten
harren mei hout en swarte brân behelpe.
Foar dy swarte brân lykas aaikoalen, kooks
en antrasyt , mar ek foar turf koenen je yn’t
Wâld terjochte by brânhandeler Jan Keimpema. Ek syn Skoatter maat van der Wende
en de Feanster Krijnssen kamen meastentiids sa swart as roet by de Wâldster oer de
flier. Foar de peteroalje moasten je by Lageveen of Bouwhuis wêze. Bouwhuis kaam ek
wol yn in swart pak mei sulveren fersiering
by de doarren lâns om mei te dielen dat der
immen yn’t Wâld ferstoarn wie. Dat berop
fan leedoansizzers is ek al lang wer
útstoarn. De froulju dy’t net sa goed mei de
nuddel oerwei koenen, gongen nei
skroarske , frou Kûpers ta. Hja wenne neist
timmerman Fokke Dijkstra. Hy soarge mei
de timmerbazen Halma en Brouwer foar de
bou fan nije wenten en it ûnderhâldswurk.

De nachtlike stilte waard yn dy tiid gauris,
op noflike wize, fersteurd troch it lûd fan
twa frouljusstimmen, dy’t twastimmige lieten lykas “Ik had een wapenbroeder” en “’t
Maantje schijnt zo zacht” songen. It wiene
de dochters fan Dijkstra en Brouwer, dy’t
nei harren sjongrippetysje fan’t koar noch
in iepenloftkonsert joegen, in protte minsken koenen hjir fan mei genietsje.
De grientehandelers, Jager, van der Veen en
Schaaf soargen foar de nedige fitamines
mei harren ierpels, grienten en fruit. Foar in
slokje koenen je yn dy tiid terjochte by
Dijksma, Oord, Weener en Tjaarda, mar ek
de buorlju hienen meastentiids wol wat
ûnder de koark en dat wie neffens guon
folle goedkeaper. Ik soe dit ferhaal beslute
wolle mei in útspraak fan Jonkman (skoanheit fan túnker Geale de Vries). As men him
frege wêr’t de wyn siet, sei de man,
ynpleats fan de wynrjochting mei te dielen,
“Yn’e flesse”!

Herinrichtingsperikelen

Lollius Ademalaan, Koningin Wilhelminaweg
en Van Bienemalaan
n

Door: Helga Lycklama à Nijeholt

Dat de verharding in de Lollius Ademalaan,
Koningin Wilhelminaweg en de Van Bienemalaan aan een opknapbeurt toe was,
staat buiten kijf! Sinds de verharding rond
1960 is aangelegd en de bomen zijn
geplant is er nogal wat veranderd in het
straatbeeld. Met de voorbereiding werd al
in 2014 begonnen. Samen met Plaatselijk
Belang, een aantal vertegenwoordigers
van de straten en de gemeente vond talloze keren overleg plaats om maar tot een
zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

wat bleek het lastigste punt te zijn: de
bomen.
De mooie laan met bomen is door de jaren
heen door ziekte van de bomen en storm veranderd in een gatenkaas waar menig boom
uit de rij is verdwenen. Bovendien waren er
tijdens het planten van de bomen nog niet zo
veel auto’s en is de berk een sta in de weg op
sommige opritten geworden. Een aantal
bewoners benoemde hun allergische reactie
voor het stuifmeel van de berken.

Er werd een mailadres aangemaakt en de
mailadressen van de bewoners geïnventariseerd. Zo kon er snel gecommuniceerd worden. Er werden nieuwsbrieven verzonden
zodra er nieuwe ontwikkelingen waren.
Uiteraard werden de bewoners die niet in
het bezit waren van een computer, schriftelijk op de hoogte gesteld.
Bomen
Tijdens een aantal bewonersbijeenkomsten, waarbij ook de gemeente en Plaatselijk Belang aanwezig waren, kwamen
diverse punten aan de orde zoals het riool,
de asfaltering, opritten, het parkeren en,
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De L.A. in vroeger tijden

D.m.v. schetsen werd de bewoners
gevraagd naar hun mening. Wat in theorie
wenselijk lijkt, blijkt in de praktijk lastig te
zijn om te realiseren. In eerste instantie zou
het riool niet vernieuwd worden, maar na
proefmetingen bleek dit wel degelijk nodig
te zijn. In samenspraak met de bewoners

de kinderen zagen de straat
als één grote zandbak

Boodschappendienst
werden in de Lollius Ademalaan alle bomen
gerooid. Een actie waar met gemengde
gevoelens naar werd gekeken toen het in
maart 2016 eenmaal zo ver was.
Van de regen in de drup?
In september 2016 werd begonnen met het
vervangen van de gasleidingen. Vlot daarna
kwamen de materialen van Bastiaan Infra
de straat in gerold en werd de asfaltlaag
verwijderd, het riool vervangen en de
nieuwe afvoer voor het hemelwater aangelegd. Dit klinkt op deze manier erg gemakkelijk, maar niets is minder waar!
De mannen van Bastiaan Infra stuitten al
snel op kabels en leidingen in de grond, die
niet op de tekening stonden. Er werd dan
ook menig kabel en leiding kapot getrokken
tijdens de graafwerkzaamheden. In de Lollius Ademalaan werd de buurtwachtapp
gebruikt om elkaar te waarschuwen als de
stroom was uitgevallen, de waterleiding
kapot was getrokken (klein Feanetië?) of

Het begint er op te lijken...
geval voor de Kerst de eerste twee asfaltlagen aan te brengen en de opritten te straten.
In feeststemming
Wat een opluchting en blijdschap dat er
weer schot in de zaak zat. Deze nieuwe
ploeg werd ernstig verwend door de bewoners: koffie, cake, kaas, worst, saucijzenbroodjes, gehakt- en oliebollen, ze konden
bijna niet meer door de bocht van al die
lekkernijen. Niet alleen plezier brachten
deze mannen (sommigen in hun kersttruien) met zich mee, maar ook arbeidsvitaminen van Tol Hansen, die uit de bouwradio
door de straat galmden. Zelfs de boodschappen werden vervoerd door een shoveltje! Voor de Kerst werd de asfalt laag er
in gewalst!
Laatste loodjes
Inmiddels zijn ook de oude woningen afgebroken en wordt er druk gewerkt om de

nieuwe huizen voor de bouwvak klaar te
hebben. In de boomvakken zijn nieuwe
bomen geplant. Ook het laatste gedeelte
van de Lollius Ademalaan, het zijstukje van
de Koningin Wilhelminaweg en de Van Bienemalaan zijn weer verhard. Nu is men
bezig te graven in het rechte stuk van de
Koningin Wilhelminaweg. Hier komt de
oude bestrating onder het asfalt vandaan,
een leuke verrassing!

allergische reactie op het stuifmeel
van de berkenbomen
De mannen van Knipscheer hopen voor de
bouwvakantie de werkzaamheden afgerond te hebben. Het veld aan de Lollius
Ademalaan wordt opnieuw ingezaaid,
zodat daar in september de festiviteiten
rond het 40e dorpsfeest plaats kunnen vinden!

Zelfs de boodschappen werden
vervoerd door een shoveltje
men ineens zonder televisie, internet en
vaste telefonie bleek te zitten, sommigen
zelfs dagen! Zo blijkt nu dat ellende mensen
ook verbindt!
Nieuw speelterrein
Nu klinkt het alsof deze herinrichting één
grote ellende was, maar de kinderen zagen
de straat als één grote zandbak; wanneer
komt het nu voor dat je voor je eigen deur
heerlijk kunt spelen en ravotten op de grote
bulten grond, erover heen crossen met je
motor of over de platen, die als bruggetjes
en verharding dienden, fietsen en slippen!
Failliet
Groot was de verbazing toen halverwege
november bleek dat Bastiaan Infra failliet
was verklaard! De werkzaamheden kwamen stil te liggen, in het eerste gedeelte
van de straat lag alleen nog maar een puinlaag. Wat een toestand! Na een aantal
weken van onzekerheid vond de gemeente
de firma Knipscheer bereid om in ieder

Nieuwe riolering
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Klokkenstoel Brongergea
heeft weer een windvaan
n

Door: Dik Bolkestein

Onder het motto “Eenvoudig doch Stijlvol”
is op 22 april de nieuwe windvaan op de
eeuwenoude klokkenstoel midden op het
kerkhof van Brongergea onthuld.
Ooit, tot in de 18e eeuw stond hier een
kerkje. Daaromheen, zoals gebruikelijk, een
begraafplaats. Letterlijk een kerkhof. Het
kerkje is gesloopt en er kwam kort daarna
een klokkenstoel. De begraafplaats was een
kerkhof en bleef dat ook zonder die kerk.
Aardig te weten dat er een bijzondere klok
in deze klokkenstoel hangt. Een heel oude
klok, uit de 13e eeuw, afkomstig uit een ook
afgebroken kerk, die van Boornzwaag.
Windvaan gevlogen
Het kerkhof is van de kerk, de PKN, de klokkenstoel van de gemeente Heerenveen.
Zo’n klokkenstoel vergt natuurlijk onderhoud. Nadat er in 1980 een opknapbeurt
geweest was, bleek de windvaan gevlogen
te zijn. Geen mens weet waar die is gebleven.

met daarop een subtiele
goudkleurige kroon
“Brongergea op de Kaert” wederom in
actie
Geen mens? Hoe dan ook, de Stichting
“Brongergea op de Kaert” – waarvan het

De nieuwe windvaan op de klokkenstoel
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Bewoners van Brongergea
bestuur er alles aan doet om die naam waar
te maken – heeft in het verleden meer wensen gerealiseerd. We noemen hier in willekeurige volgorde: het beeld van de “Pauw”
aan de Marijke Muoiwei, een informatiebord, het pad naar de Belvédère (Belvédère-reed), een monumentaal boek over
Brongergea. Dan moest het ook lukken om
weer een windvaan op de klokkenstoel te
krijgen.
En zo kwam die windvaan er weer
Er zijn sponsoren gevonden en met het ontwerp van Rokus Greebe kwam er weer een
windvaan. Een ferme blauwe “B” met
daarop een subtiele goudkleurige kroon. De
“B” van Brongergea, verantwoord heraldisch blauw en de gouden kroon die naar
de Oranjes, de stichters van Oranjewoud
verwijst. Het smeedwerk is van de firma
Klaas Krist uit Heerenveen, schilderwerk
van de firma Piet Boersma. De gemeente,
eigenaar van de klokkenstoel, werkte mee.
Avontuurlijke onthulling
Daarmee ben je er natuurlijk niet in Brongergea. We beleefden een ware onthulling.
Daags tevoren was de windvaan op de nok
geplaatst en in een, bij de onthulling te verwijderen, doek gehuld. Waar een windvaan
is, is wind. In de nacht voor de onthulling
kreeg die wind vat op dat doek en blies die
weg. Gelukkig is dat tijdig hersteld en hing
er, vóór de feitelijke onthulling, weer een
soort kussensloop om de vaan. Ook toen de
wind ’s middags opzette, hield dát doek
stand. Jan Wagenmakers hield voor de aanwezigen een keurige toespraak. Niet alleen
heel Brongergea was uitgelopen, er waren
ook mensen uit Oranjewoud en Coby v.d.

(foto's Koos Lanting)

Laan was namens de gemeente aanwezig.
Rokus Greebe was er, net als sponsoren en
medewerkers, natuurlijk ook bij. De voorzit-

heel Brongergea uitgelopen
ter deed er goed aan zelf geen halsbrekende toeren uit te halen, en stuurde zijn
schoonzoon de klaarstaande ladder op om
met een ferme haal het stevig verankerde
doek van de vaan te trekken.
Dát werd gevierd, met koffie, thee en oranjekoek, koek aangeboden door bakker Verloop, in de luwte achter de boerderij van
Chrisje Dijkstra, net tegenover klokkenstoel
en windvaan. Brongergea staat weer op de
kaart!

Windvaan

Ouderen in Oranjewoud
n

Door: Herdi Oosterbaan

Herinnert u zich de wijkscan nog? In het
voorjaar van 2016 is met behulp van
diverse organisaties en vrijwilligers een
overzicht gemaakt van o.a. aandachtspunten. Een van de uitkomsten was dat eenzaamheid één van de aandachtspunten is
in ons dorp Oranjewoud.
Aandacht
Naar aanleiding hiervan zijn enkele medewerkers van Caleidoscoop, (oud-) bestuursleden van Plaatselijk Belang Oranjewoud,
thuiszorgorganisatie “Friese Wouden”,
notaris Yvonne Eerens en seniorencoach
Herdi Oosterbaan een overleg gestart. Tijdens de laatste bijeenkomst van 3 april jl.
stond de vraag centraal “wat kunnen we
voor de oudere bewoners in Oranjewoud
betekenen?”. Gezamenlijk concluderen we
dat “eenzaamheid” moeilijk tastbaar is. Ook
speelt eenzaamheid niet alleen bij ouderen,
maar bij alle leeftijden. Het is van belang
aandacht te besteden aan dit thema, omdat

Gezellig aan de koffie
belangrijk. Het oppakken van contacten,
ergens verwacht worden, ertoe doen geeft
zin.
Ontmoeten
Een van de gelegenheden om elkaar te ontmoeten is de maandelijkse koffie-ochtend

hoeft. Komt u ook eens langs? Een praatje,
een kopje koffie of thee met wat lekkers;
met elkaar maken we er altijd een fijne ochtend van. De volgende data kunt u in uw
agenda schrijven: 4 juli, 1 aug, 29 aug, 26
sept, 24 okt, 21 nov, en 19 december 10.00
uur.
Seniorencoach Herdi vertelt:
“Inmiddels heb ik als seniorencoach ervaren dat eenzaamheid veel gevolgen kan
hebben. Minder gevoel van eigenwaarde,
neiging om contacten te ontwijken, angst
voor afwijzing, enzovoort. Misschien herkent u zich hierin? In mijn praktijk kan ik
hier mee aan de slag; gezamenlijk een sociaal netwerk opzetten. Doel is u bewust te
maken van uw eigen kunnen. Leren hoe om
te gaan met verlies, van bijvoorbeeld een
dierbare naaste, verlies van uw gezondheid
of verlies van uw vertrouwde omgeving
door een verhuizing.

blijkt dat eenzaamheid onder meer versneld kan leiden tot dementie.
Oproep
Hierbij willen we dan ook een oproep doen
aan u als dorpsbewoners om aan te geven
wat voor u belangrijk is. Wat heeft u nodig?
Waar kunnen we u bij helpen? We vragen u
om hierin mee te denken. Misschien wilt u
ook helpen organiseren of kunt u op een
ander manier ondersteuning bieden. Zo
komt u in contact met anderen en kunt u
meedoen in uw eigen omgeving.
Zin = plezier
Alles in het teken van het hervinden van
zingeving: het hebben van een doel in uw
leven. Als u geen doel hebt, geen zingeving
ervaart, zult u ook veel minder levensplezier hebben. Het is dan ook een ware kunst
om zin aan uw leven te geven. Hoe klein het
doel ook, de zingeving die u ervaart, is

in De Koningshof. Herdi coördineert deze
ochtend; daarbij zijn er twee vrijwilligers uit
het dorp die meehelpen. Het is een gezellige ochtend waar alles mag, maar niks

Wat is uw verhaal?
Ik hoor het graag, u kunt mij bellen of mailen. Laat mij uw ideeën weten zodat we
met elkaar verder kunnen.” Herdi Oosterbaan, Tolhuisweg 7, 8443 DT Heerenveen.
0513 - 631585/06 - 2002 23 65 of info@
coachherdi.nl

Koffieochtend
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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10.000 kg appels gezocht
Door: Ingrid Struijk

Een paar jaargangen geleden heeft u van
mijn hand een oproepje in de dorpskrant
kunnen lezen. Het ging mij aan het hart dat
er appels weg lagen te rotten onder particuliere bomen waarvan de eigenaren geen
tijd hadden om ze te plukken of te rapen.
Ik wilde deze eigenaars in contact brengen
met anderen die daar wel tijd voor hadden
zodat er volop appelmoes en appeltaart
gemaakt zou worden van dit kostbare
fruit. Maar ik was mijn tijd te ver vooruit.
Het project vond geen weerklank.
In het najaar van 2016 zocht ik zelf een minder tijdrovende manier om mijn appels te
verwerken. Ik kwam uit bij de mobiele fruitpers en tekende in voor de dag dat die in
Steggerda zou draaien. In een mum van tijd
waren mijn 57 kilo Notarissen verwerkt tot
33 liter appelsap, in geschenkverpakking
van drie-liter kartonnen. Een pak weggeven
is er nooit van gekomen. Vol trots schonk ik
mijn eigen overheerlijke grand cru en die 33
liter was zo maar op.

Redactie aan de drank
fruit van kleinschalige oogst uit onze mooie
streek. Welke oude tuin had ze niet, zijn
eigen oude appelbomen met vertrouwde
maar uit de markt geprijsde namen als Present van Friesland of Roem van Drachten.
Maar ook nog zeer onlangs zijn er rassen
(her-)ontdekt, zoals de toevals-zaailing
Ambro in 1990 op Schiermonnikoog.
Goedgekeurd door de redactie
Toen ik onlangs tijdens een vergadering van
Vorstelijk Oranjewoud over de Fryske
Frucht hoorde, zag ik er meteen al een sappig verhaal in. Dus legde ik tijdens een

Niks geen verdelgingsmiddelen
andere vergadering mijn mederedactieleden het onderwerp voor. En omdat wij toch
de thee al op hadden waren wij aan iets
sterkers toe en begonnen aan de door Willia gedoneerde fles Fryske Frucht. Man
man, wat een zalig goedje. De redactie was
het unaniem eens: hier moet niet alleen
geproefd, maar ook geschreven worden.
33 liter appelsap
Geschiedenis
Maar elders bedacht een denktank
gevormd door De Koningshof, Tjaarda en
Hajé hetzelfde: iets te doen met al dat fruit
dat vergeefs op consumptie lag te wachten.
Dat was niet de enige reden hoor, men brak
zich het hoofd over manieren om onze

Man man, wat een zalig goedje
streek, de Fryske Wâlden, Land van natuurlijk ritme, te promoten. Zij kwamen uit op
het idee van Fryske Frucht, te beginnen met
de appel en later uit te breiden met ander
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Ton de Vries brengt appels

Excellent
Hoe komt het dat dit appelsap zo heerlijk
smaakt? Daar zijn diverse oorzaken voor. De
meeste rassen zijn eeuwenoud en hebben
zich kunnen handhaven omdat zij zo lekker
waren én omdat ze bestand waren tegen
fruitziekten en –plagen. Niks geen verdelgingsmiddelen. Die bestonden toen nog
niet. En die hebben ze nu ook niet nodig.
Een andere oorzaak is dat deze appels rijp
geplukt en op tijd gegeten kunnen worden,
want de eigenaar heeft dat tijdstip zelf in de
hand.
Doelstellingen Fryske Frucht
Het hoogste doel is natuurlijk het promoten
van deze streek. U leest elders in dit blad
nog andere initiatieven om dit te realiseren
(zie pag. 29 over Feanetië of pag. 12-13
over Oranjewoud Festival). De manier
waarop Fryske Frucht dit wil bereiken is het
stimuleren van het gebruik van appels en
het (laten) planten van nieuwe bomen. Dat
is ook wel nodig, want werden er in 2016
nog 3000 kg appels gedoneerd, nu streeft
men – ook in verband met de vraag! – naar
maar liefst 10.000 kg appels in 2017; er
mogen trouwens ook peren ingeleverd
worden.

Plant dus een appelboom
Fryske Frucht wil u graag helpen om appelbomen - van mooie oude rassen - in uw
tuin, op uw erf of bij uw bedrijf of restaurant te (laten) planten. U kunt hen bellen
via telefoonnummer 06 12464249; ook

Wat voor Frankrijk de druif is,
moet voor de Fryske Wâlden
de appel worden
vindt u meer informatie op de site: www.
Fryskefrucht.frl. Naast dat ze een aanwinst
zijn voor uw tuin, zijn fruitbomen ook erg
belangrijk voor de biodiversiteit. Ook dat
vindt Fryske Frucht belangrijk. De Stichting
Fryske Frucht werkt samen met de stichting
Fruit Yn Fryslân voor de levering van diverse
fruitrassen.
Ook appeltjes van Oranje(-woud)
Ook in Oranjewoud waren er leveranciers
van appels. De grootste was landgoed
Oranjestein; daar kwamen zelfs hulptroepen bestaande uit leerlingen van het Friesland-college een paar dagen plukken. Ook
zie ik mijn buurman Ton de Vries trots een
kist met appels showen op een foto van de
website van Fryske Frucht.
Appelfeesten
Rondom het product “Appelsap” heeft
Fryske Frucht een aantal evenementen
gepland. Zo vond er op 7 mei jl. een ontmoeting in Boornbergum plaats onder de
noemer “Bloesem in de Friese Wouden”. In
oktober vindt het Plukfeest plaats; wat voor
Frankrijk de druif is, moet voor de Fryske
Wâlden de appel worden. Dit feest valt

Appelpluk op Oranjestein
midden in de inleverperiode die begint op
15 september en eindigt op 28 oktober.
Inleveren van uw fruit kan o.a. bij restaurant De Koningshof. Het seizoen wordt afgesloten met een Oogstfeest in november
met de feestelijke presentatie van het
nieuwe Appelsap 2017, culinaire appelinspiratie door top-koks en de jaarlijkse
wedstrijd ‘Wie bakt het lekkerste Friese
Appelgebak’.

taurant Het Ambacht in Heerenveen, de
VVV Heerenveen en via De Streekboer Heerenveen. Proost!

Waar te koop?
We hebben u vast lekker gemaakt met dit
overheerlijke artikel. Waar kun je het appelsap kopen?? In deze buurt kunt u terecht bij
Restaurant De Koningshof in Heerenveen,
Golden Tulip Tjaarda in Oranjewoud, Res-

www. Fryskefrucht.frl

Plan Meerzigt vordert
n

Door: Dik Bolkestein

Op 11 december 2015 werd, met de nodige
toeters, bellen en een bulldozer, de gevel
van de boerderij Meerzicht aan de Julianastraat neergehaald. We deden er hier verslag van. Toen werd nog verwacht dat de
eerste van de zes “droomwoningen” nog
voor kerst een jaar later betrokken zou kunnen worden. Dàt is niet gelukt. Wishfull
thinking. Nu, zomer 2017 zijn de eerste
twee woningen bewoond en moet nog een
begin gemaakt worden met de bouw van
de laatste villa.
Op enig moment is de naam Meerzicht veranderd in Meerzigt. Wat zou daar achter zitten??
Op 8 mei is in Tjaarda de Vereniging van
Eigenaren (VvE) van de Meerzigt-woningen
opgericht. We spraken kort met de kersverse voorzitster van deze vereniging, Ilsa

van Ast. Zij en haar partner Tjisse Wallendal
zijn inmiddels onder de pannen. Deze vereniging zal de gezamenlijke belangen van
de nieuwe huiseigenaren behartigen. Dat
juist Ilsa van Ast voorzitster werd, zal niet
toevallig zijn. Zij is vastgoedadvocate.
Het is een gemêleerd gezelschap dat in dit
pas ontwikkelde plekje in Oranjewoud
woont of komt wonen. Gezinnen met en
zonder kinderen, maar ook een wat ouder
echtpaar. Zo’n oprichtingsvergadering is
niet alleen zakelijk nuttig, maar draagt ook
bij tot een nadere kennismaking. Je komt
tenslotte allemaal nieuw bij elkaar te
wonen. Ilsa en Tjisse zijn overigens geen
nieuwkomers in Heerenveen. Zij zijn geboren Friezen en woonden eerder “om de
hoek” in Skoatterwâld. Ilse is voorzitster
van de Lionsclub Heerenveen 2.0. Het
inburgeren in Oranjewoud zal zeker ook wel
goed komen. Ze zijn al lid van PB!

Vergadering Vereniging van eigenaren
Meerzigt
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Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
Oranjewoud

08-07-2017
Nachtvlinderavond vanaf 21.00 uur in de tuin van Mies de Roode,
Tjaarda’s laan 3. Zodra het donker wordt met een sterke lamp op zoek
naar nachtvlinders, o.l.v. Jan Brinkgreve.
04-07-2017
Koffie ochtenden Oranjewoud van 10.00 tot 12.00 uur  in De Koningshof.
Volgende data: 1 en 29 aug., 26 sept., 24 okt., 21 nov. en 19 dec.
06-09-2017
Stichting OperY organiseert een opera in Klein Jagtlust : 'De Faam de Baas'.
geschreven door Giovanni Battista Pergolesi uit 1733, vertaald in het
Fries en Nederlands.  http://www.defaamdebaas.nl
14-09 tot 16-09-17
40e Dorpsfeest Oranjewoud
15-10-2017
Happy Tunes in de Koningshof, info: Swingsoos
15-10-2017
Bomenwandeling- 11.00 uur, parkeerplaats Staatsbosbeheer (I.V.N.)
17-11-17
Wâldsterjûn - Koningshof
19-11-2017
Ecokathedraal excursie – Yntzelaan Mildam, o.l.v. Peter Wouda
( I.V.N. en Stichting TIJD).
10-12-17
Wâldstermiddei – Koningshof 16-18 uur.
16-12-17
Wâldster Ljochtjes Struuntocht

Museum Belvédère

17-06-2017/ 17-09-2017
On the Spot - Presentatie van verschillende kunstenaars
(o.a. Jan Mankes, Willem van Althuis en Theo de Feyter).
21-10-2017/28-01-2018
Constructivistische verbanden.
In deze tentoonstelling staan de verbanden tussen het Constructivisme
in Vlaanderen en Noord-Nederland centraal.

Museum Heerenveen

01-07-2017/31-12-2017
Kunst met een Opdracht – Kunst en Gemeenschap – een project gericht
op versterking van de relatie tussen het museum,
de lokale gemeenschap en kunst in de publieke ruimte.
31-10-2017
Stichting TIJD symposium- Stichting TIJD beheert o.a. de Eco kathedraal
in Mildam en de Le Roy tuin in Heerenveen.
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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 6 oktober 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

