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Ik zou haast schrijven: beste lezers van deze onvolprezen dorpskrant, maar dat is helemaal niet
waar. Onze dorpskrant wordt juist alom geprezen (lees bijvoorbeeld het artikel op p. 19) en dat stimuleert ons als redactie natuurlijk enorm.
Ook deze editie hebben we weer van alles uit de kast gehaald om u te informeren en te amuseren.
Doutzen Gieskes en Fenneke Koopman vormen  onze kinderredactie en vertellen iets over het predikaat “Gezonde School”, en over hun overbuurmeisje Isa Spruijt, die haar sporen eerst verdiende
in de paardensport en nu in de tenniswereld. Wat een veelzijdig meisje!!
Ook prijzen wij ons gelukkig met onze jeugdredacteur die nu al een paar jaar stage bij ons loopt,
Tom van der Wolf. Met succes: hij doet het hoe langer hoe beter kunt u constateren. Aan enthousiasme en ideeën ontbreekt het hem niet. Onthoud die naam, u komt hem later vast nog weer
tegen! In dit nummer vertelt hij de historie van Huize “De Brem”, momenteel eigendom van Piet
Boersma, en legt hij u de constructie van een drone uit en wat Yi Habers daar nu weer mee te
maken heeft.
En wat houdt de gemoederen verder bezig? Juist: hout. Wat een kaalslag zeg. U leest er alles over
in het artikel over bosbouw, en de vrijwilligers die in deze bossen de natuur een handje helpen en
met al die gekapte bomen danig in hun maag zitten.
Waar we nog meer mee in onze maag zitten: damherten. Dat is soms letterlijk, maar, let op: afschot
is niet toegestaan! De voorzitter van PB doet er een boekje over open, maar Sies Siebenga zorgt als
een herder voor ze, zodat ze niet door een onverwachte beweging op zijn terrein de Schoterlandseweg op vluchten. Overigens interviewde ik Sies niet over de damherten, maar over het hout.
Zodat we de damherten en het hout weer in één artikel hebben kunnen samenvatten.
Zoals onze voorzitter op de volgende pagina nog eens herhaalt: Never a dull moment. En dat klopt.
We hebben het dorpsfeest uitbundig gevierd, en hoe, dat leest u hier nog eens. Er worden koffieochtenden en Wâldstermiddagen georganiseerd, we hebben een nieuw B&B, en ook een bejaarde
globetrotter. Trotter betekent: draver, en daar wist dan haar schoonvader weer alles van af…..Kees
den Otter van de Heidelaan sprak het verlossende woord over de nieuw aan te leggen afritten en er
staat een gloednieuw evenement op stapel: de Wâldster Ljochtsjes Strúntocht. Ik ben ervan overtuigd dat dit een doorslaand succes zal worden. De toekomst zal leren of ik gelijk heb gekregen…
Wij willen u als lezerspubliek hartelijk danken voor uw positieve waardering over onze dorpskrant.
Maar wij houden ons ook aanbevolen voor kritische noten, daar doen we alleen ons voordeel
mee….Mocht u nieuwe ideeën hebben, ook die horen wij graag. Wilt u zelf over een onderwerp
schrijven: Tige wolkom! Zoals bekend, dit is ons mailadres: oranjewoud-krant@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
namens de redactie,
Ingrid Struijk.
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Mededelingen van Plaatselijk Belang
Beste dorpsgenoten,

aantal damherten binnen ons dorp neemt
namelijk toe. De kudde wordt steeds groter
en houdt zich niet aan ‘menselijke grenzen’.
Zo brengen de dieren steeds meer schade
toe aan planten en struiken in de tuinen
van onze dorpsbewoners. De damherten
brengen brutale bezoeken (omheining met
schrikdraad ten spijt) aan onze groentetuinen die leeg en “omgespit” worden achtergelaten. De meeste van deze dieren zijn
ontsnapt uit het hertenkamp van Oranjestein en – zo bleek later – ook uit het oude
hertenkamp in Oldeberkoop.

Plaatselijk Belang blijft graag vooruitkijken
om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Samen met de diverse
verenigingen, organisaties en betrokken
dorpsbewoners willen we daarbij zorgen
voor ‘verbinding’, op z’n Fries gezegd ‘Mienskip’. En laat dat nu net één van de thema’s
zijn voor het komende jaar 2018, waarbij
Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad
van Europa is.
Verbinding dan wel ‘Mienskip’ was ook de
insteek om een bijeenkomst te beleggen
tussen de besturen van deze verschillende
verenigingen en clubs binnen Oranjewoud.
Dit overleg vond plaats op 10 oktober jl. en
had tot doel om te informeren en te verbinden. Aanleiding hiervoor was o.a. een discussie tussen Plaatselijk Belang en de
IJsclub Oranjewoud over de (toenmalige)
plannen voor de afritten van de A32. We
hebben toen gemerkt dat er over het algemeen (te) weinig communicatie plaatsvindt
tussen de besturen van de verschillende
verenigingen en clubs die binnen ons dorp
actief zijn. Dit ondanks dat we dachten dat
“de lijnen kort zijn in het dorp”.
Tijdens het zeer nuttige en plezierige overleg op 10 oktober jl. kwam naar voren dat
het erg goed is om elkaar te leren kennen
en met name ook te horen waar elke vereniging/club mee bezig is en waar we elkaar
kunnen versterken/ondersteunen. Daarom
is uitgesproken dat dit initiatief een vervolg
krijgt en jaarlijks zal plaatsvinden, waarin
we elkaar kunnen informeren over actuele
onderwerpen en activiteiten.
Ik moet een keuze maken waar ik weer de
aandacht op zal richten, want jullie weten
dat we als bestuur met heel veel onderwerpen bezig zijn om de belangen van het dorp
te dienen. Laat ik me deze keer beperken
tot een tweetal onderwerpen: de nieuwe
website van Plaatselijk Belang Oranjewoud
en de (overlast van de) damherten in ons
dorp.
Nieuwe website Plaatselijk Belang
Oranjewoud:
Hebben jullie ‘m al gezien? De nieuwe website van Oranjewoud www.oranjewouddorp.nl zit sinds een aantal maanden in een
nieuw jasje. Een frisse uitstraling en een
geheel nieuwe, overzichtelijke indeling.
Oranjewoud krijgt daarmee een gezicht,
een prachtig visitekaartje!
Met onze website brengen we veel nieuws
en informatie bij je thuis: op je computer,
laptop, tablet of smartphone. Nieuws dat
we graag met je willen delen. Informatie
waar je wat aan hebt, zoals: het laatste
nieuws over ons dorp, de agenda met de

activiteiten die op stapel staan, de verenigingen en organisaties (met contactgegevens) die Oranjewoud rijk is en uiteraard
alle informatie over en van Plaatselijk
Belang Oranjewoud. Een speciale pagina
voor de Dorpsfeestcommissie en uitgebreide aandacht voor de historie van ons
mooie dorp completeren het geheel. En kijk
vooral ook even bij de fotoalbums!
Een website is hét middel om verbinding te
leggen met elkaar. Wil je ook iets met je
medebewoners van Oranjewoud delen?
Nieuwtjes? Een leuke foto? Of wil je misschien een keer iets schrijven als een heuse
columnist? Het mailadres is
websiteoranjewoud@hotmail.nl.
Overlast door… damherten (!) in
Oranjewoud
Waar meldingen van overlast meestal gaan
over verlichting, geluidhinder, verkeer etc.
gaat het deze keer over damherten. Het

Als voorzitter van Plaatselijk Belang Oranjewoud heb ik in april jl. hierover contact
opgenomen met de eigenaar van Oranjestein, mevrouw Odilia de Beaufort, over
het toenemende aantal damherten binnen
ons dorp. Mevrouw de Beaufort heeft haar
rentmeester ir. W.G. (Wilbert) Nijlant ingeschakeld om dit probleem verder op te pakken. Dit heeft geresulteerd in een
bespreking op 29 juni jl. waarbij aanwezig
waren:
• De heer Zijlstra van It Fryske Gea
• De heer Leereveld van Staatsbosbeheer
• De heer Wouters van de Faunabeheereenheid Friesland
• De heer Mensink en de heer Westerveld
van de Provincie Friesland
• De heer Kragt van de Bosgroepen
• De heer Van der Heide van de WBE Aengwirden Schoterland
• De heer Nijlant, rentmeester voor (de
eigenaar van) landgoed Oranjestein
In dit overleg is het volgende besproken:
Een eerder door de provincie afgegeven
ontheffing voor het schieten van de dam-

Damherten yn Brongergea
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herten is – op verzoek van de Faunabescherming – door de rechtbank vernietigd.
Dit betekent dat het niet mogelijk is de
damhertenstand door middel van afschot
te reduceren. Een nieuwe ontheffing van de
provincie die de toets van de rechter wél zal
kunnen doorstaan, zal pas worden afgegeven als het provinciale faunabeheerplan
wordt aangevuld met een hoofdstuk c.q.
paragraaf over het beheer van de damherten. In dit ‘beheerplan’ moeten dan argumenten staan op grond waarvan
populatiebeheer door middel van afschieten te verantwoorden is. In het huidige faunabeheerplan is Friesland voor wat betreft
damherten aangewezen als zogenoemd
‘nulstand gebied’. Dit betekent overigens
dat er in Friesland geen enkel damhert mag
voorkomen.
Deze beperkte formulering staat dus het
afgeven van een ontheffing om de damherten te mogen afschieten in de weg. Bedrijfsmatige schade aan bos en natuurterreinen,
verkeersslachtoffers (veiligheid), dierenwelzijn en wellicht nog andere zijn wel argumenten voor een actief populatiebeheer.
Schade aan particuliere tuinen en erven is

daarentegen meestal onvoldoende om een
ontheffing te verkrijgen om dieren te
mogen afschieten.
De conclusie van de bespreking op 29 juni
2017 was dat alle partijen wel van mening
zijn dat er “iets” moet gebeuren met het
beheer van damherten in Friesland. Dit
geldt dan niet alleen voor de omgeving
Oranjewoud, maar ook voor het Lauwersmeergebied en rondom Dokkum/Rinsumageest. In deze gebieden zijn de
populaties respectievelijk circa 30 en 45
stuks, terwijl de populatie rondom Oranjewoud een kennelijke omvang heeft van om
en nabij 175 dieren.
De provincie Friesland heeft tijdens het
overleg uitgesproken om het faunabeheerplan uit te breiden met de nu ontbrekende
argumenten zoals (bedrijfsmatige) schade
en veiligheid. In afstemming met Faunabescherming komt de provincie dan met een
beheerplan op grond waarvan actief populatiebeheer door middel van afschieten te
verantwoorden is.
Een faunabeheerplan-op-orde wil overi-

gens nog niet zeggen dat Staatsbosbeheer
en/of It Fryske Gea uiteindelijk zullen overgaan tot het afschieten van de damherten.
Tijdens de bespreking werd duidelijk dat dit
vanwege hun achterban kennelijk een
moeilijk besluit is. Tegelijk realiseren zij zich
dat problemen zoals deze zich bijvoorbeeld
hebben voorgedaan in de Kennemerduinen, midden- Veluwe en Zeeland moeten
worden voorkomen.
We zijn benieuwd hoe dit zich verder zal
ontwikkelen. We hopen dat alle partijen
gezamenlijk één doel voor ogen houden,
namelijk met elkaar werken aan een (houdbare) ontheffing die populatiebeheer van
de damherten mogelijk maakt.
Je ziet het: “never a dull moment” voor het
bestuur van Plaatselijk Belang.
Overigens is dit mijn voorlaatste bijdrage
(na acht jaar) aan de Wâldknyn als voorzitter van Plaatselijk Belang Oranjewoud.
Samen staan we sterk(er).
Jochem Liemburg,
voorzitter Plaatselijk Belang,
Oktober 2017

Geocaching
n

Door :Peter Bijlsma en Jaap Jongedijk

zitter Jochem Liemburg, de geocache route
uit geprobeerd. We passeerden bijzondere
en geweldige plekjes. Zelfs Jochem Liemburg gaf aan op plaatsen te zijn geweest
waar hij nooit eerder kwam. Jochem kon met enige hulp - de vragen goed oplossen
en wist ook de cache-plaatsen te ontdekken

In de Wâldknyn van januari 2017 schreven
wij over het fenomeen GEOCACHING in ons
dorp Oranjewoud. Afgelopen jaar zijn de
bestuursleden Peter Bijlsma en Jaap Jongedijk, samen met de ervaren geocacher Roelof van der Bij, intensief bezig geweest met
het uitzetten van een route. Deze route
heeft een lengte van totaal 7,7 km en dient
per voet te worden afgelegd. Er zijn diverse
verstopplekken bedacht, alwaar de caches
zich bevinden. Tevens zijn er vragen ingepast, welke behoren bij de caches of betrekking hebben op een kunstwerk in de
omgeving. De antwoorden op deze vragen
spelen een belangrijke rol in het vinden van
andere caches en bepalen mede het eindresultaat.
Op vrijdagavond 16 juni jl. hebben
genoemde personen samen met P.B. voor-
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(zij het soms met enige hulp). Kortom: het
eindpunt werd met succes bereikt.
Ongeveer 400 mensen hebben deze route
nu gelopen. Op de website www.geocaching.nl kunnen jullie alles vinden over het
spel Geocaching.

Roelof van der Bij, Jaap Jongendijk en Jochem Liemburg

Ondernemers in Oranjewoud
Klaas Lycklama à Nijeholt
n

Door: Janny Klein

Het bedrijf aan de Heremaweg

Voor veel dorpsbewoners zal voorstellen deze keer niet nodig zijn. Ik praat
met Klaas Lycklama à Nijeholt over
hemzelf en zijn garagebedrijf. Ook
Klaas steunt vanaf het begin de Wâldknyn; reden om hem nu te benaderen
en wat meer te weten te komen over
zijn achtergronden.
De ondernemer
Klaas werd geboren in Sneek en groeide
daar op. Rond 1990 ging hij samen met
Helga, nu zijn echtgenote, op zoek naar een
woning. Helga was voor haar werk gericht
op zowel Sneek als Heerenveen, dus beide
plaatsen kwamen in beeld. Er stond een
woning te koop in de L. Ademalaan in
Oranjewoud, een voor hen onbekend en
waarschijnlijk afgelegen dorp. Maar, verrassing, je kon gemakkelijk op de fiets naar het
centrum van Heerenveen. Dus huis gekocht
en op deze plek samen een start gemaakt.

Zijn bedrijf
De aanleiding voor het gesprek vormde het
bedrijf van Klaas, dus terug daar naar toe.
Hij heeft, al twintig jaar, een garagebedrijf
aan de Heremaweg In Heerenveen, schuin
tegenover Thialf. Het bedrijf lijkt tussen de
woonhuizen te liggen, maar het perceel
hoort bij het achterliggende bedrijventerrein. Klaas voorziet daardoor geen moeilijkheden met de omgeving. Ook geeft de
locatie voldoende ruimte voor de bedrijfsvoering of zoals Klaas zegt: “meer ruimte,
meer troep”.
In het bedrijf worden personenauto’s en
kleine bestelbussen onderhouden, gerepareerd en gekeurd. In principe kunnen de

Daarnaast is regulier onderhoud
van auto’s nodig
klanten terecht voor alle voorkomende
werkzaamheden en met alle merken auto’s.
Koop en verkoop van die auto’s zit niet in
het pakket. Wel onderdeel van het werk is
het uitvoeren van APK-keuringen, ook voor
andere bedrijven die dit niet zelf doen. Als
vakman benadrukt Klaas dat de APK alleen
minimumeisen stelt. Daarnaast is regulier
onderhoud van auto’s nodig. Dat besef is
niet altijd voldoende aanwezig. Daarbij
geldt dat in de beleving van de klant onder-

houd altijd geld kost, terwijl een nieuwe(re)
auto blij maakt.
Medewerkers en klanten
Klaas doet zijn werk samen met een medewerker. Helga is de steun voor de administratie. In principe is Klaas vijf dagen per
week in het bedrijf te vinden. Zijn planning
zit in zijn hoofd; hij weet wanneer het een
keer kan uitlopen. Voordeel van zo’n eigen
bedrijf vindt hij dat je ook zelf verantwoordelijk bent. De klanten zijn voornamelijk
particulieren uit de omgeving, die zelf hun
auto’s brengen en halen. Nieuwe gezichten
komen vooral binnen door mond-tot-mond
reclame.
Techniek
De techniek wijzigt erg snel, daardoor is
het vak de afgelopen jaren volkomen veranderd en is de ambitie wel wat minder
geworden, zo geeft Klaas aan. Ook de klant
moet mee gaan in de veranderingen en dat
blijkt soms lastig. Klanten zijn vaak verbaasd door alle elektronica; ze hebben
daarvan geen besef. En dat terwijl toch
veel van de auto’s die Klaas krijgt van de
tweede generatie zijn en dus niet zijn uitgerust met de nieuwste snufjes. Gevraagd
hoe Klaas al die veranderingen bijhoudt
zegt hij: gedrevenheid voor je vak, vakbladen lezen, informatie van collega’s en

De L. Ademalaan
Het huis waar Klaas en Helga introkken is
inmiddels flink veranderd. Er kwam een
forse uitbouw. Eigenlijk is dat het beeld van
de hele straat. Er is bijna geen huis waaraan
sinds 1990 niet het nodige gemoderniseerd
of uitgebouwd is. Nu zijn daar de nieuwe
huurwoningen nog bij gekomen. Klaas was
lid van de werkgroep die namens de bewo-

Er is bijna geen huis waaraan sinds
1990 niet het nodige is gemoderniseerd of uitgebouwd
ners van de Lollius Ademalaan met de
gemeente heeft overlegd over de herinrichting van de straat. Die is compleet over de
kop gegaan. Dit klankbord is volgens Klaas
een goede zaak geweest. Niet ieders idee
was haalbaar, maar naar zijn mening is de
beste optie uitgevoerd. Inmiddels is het
werk gedaan en is de werkgroep opgeheven. Van nostalgische gevoelens heeft hij
geen last. Het is goed zoals het nu is.

Links Klaas en rechts Wissam El Khalaf
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gewoon proberen. Van importeurs of dealers komt niet zo veel kennis; blijkbaar is
het ook voor hen vaak zoeken hoe een probleem op te lossen. Naast de techniek veranderen ook de milieu-eisen en wetgeving.
Volgens Klaas is daarmee echter goed te
werken.
Voortgang
Voor Klaas startte met deze eigen zaak,
heeft hij bij diverse leerbedrijven gewerkt.
Als daar ruimte voor was, zou hij nu best
weer eens bij een ander bedrijf in de keuken willen kijken. De vraag is nu ook hoe de
kennis weer doorgegeven kan worden. Het
blijkt lastig om nieuwe aanwas te krijgen.
Daardoor blijft onduidelijk hoe de toekomst
eruit zal zien. Voorlopig gaat Klaas zelf verder met het bedrijf. En, zo geeft hij aan, je
weet toch niet wat er gaat gebeuren.

Bezigheden buiten het werk
Terug naar de L. Ademalaan. Vraag is wat
Klaas doet als hij niet werkt. Zijn eerste
reactie: klussen, want we hebben een oud
huis. Daarnaast aandacht voor het gezin en
lekker bijkomen. Af en toe zingt hij bij een
shantykoor. En na enig nadenken komt er
nog een bijzondere activiteit boven: verre
reizen maken, samen met een kameraad.
De eerste trip ging naar Suriname, via een
klant. Deze vakantie betekende ook voor
het eerst vliegen, en kennis maken met een
andere wereld. Na Suriname volgde Kenia
en tenslotte Australië. De reizen starten via
een bekende. De bedoeling is zoveel mogelijk mee te krijgen van het leven in het
betreffende land. Vooraf is een strakke
planning noodzakelijk, om de reis te combineren met de zaak. Maar eenmaal ter
plekke laten de heren alles op zich afkomen

en zien ze wel wat er gebeurt. Concrete
plannen voor een volgende reis zijn er nog
niet, maar een toevallige ontmoeting kan
zomaar de aanleiding vormen opnieuw in
het vliegtuig te stappen.
Binding met Oranjewoud
Als laatste praten we over de binding met
het dorp. Tenslotte was dat Klaas volkomen
onbekend toen hij hier neerstreek. Inmiddels voelt hij zich hier thuis en ervaart
Oranjewoud als een echt dorp. Hij ziet dat
er in andere dorpen meer activiteiten zijn,
dat er meer samenhang is. Hij verwacht
niet dat er hier draagvlak is voor meer verenigingen. Heerenveen vangt dat op. En er
worden wel de nodige initiatieven genomen zoals door Yoram Ish-Hurwitz met
Oranjewoud Festival en in december de
eerste Strúntocht. Klaas is tevreden.

In dûk yn it ferline
n

Troch : Fetsje van der Meer

Op’e nij in bewurking fan in artikel út de
searje ‘it Oranjewâld,it sâlt fan de Fryske
wrâld’.
Dizze kear in folksferhaal dat lang lyn troch
in âlde ynwenner fan Brongergea oanlevere is oan Anders Japiks fan’t Wâld.
It ferhaal spilet omtrint it jier 1640. Op ien
fan de pastorijpleatsen yn Brongergea
buorke doe Jan Bearns, dy’t in arbeider mei
de namme Jelle Jeips yn’t wurk hie. Dizze
lêste wenne yn in lyts arbeidershúske njonken de pleats fan de boer. De lape grûn dy’t
njonken it húske lei wie troch Jeips folplante mei bjirkebeamkes. Hy woe dan letter de stamkes oan de boeren ferkeapje en
fan it riis stâlbiezems meitsje, dêr wie doe
in protte ferlet fan. De beamkes groeiden
hurd mar it foel Jeips op dat der gauris
tûken fan de beamkes skuord waarden en
soks komt it groeien fansels net ten goede.
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Dêrom sei Jeips op in dei tsjin syn frou: ,,It
kin my allegearre neat skele, mar ik sil
útfine wa’t dat docht. Al moat ik der ek
bûtendoar foar oernachtsje’’. Omdat it
altyd mei ljochtmoanne plakfûn, ferskûle
Jeips him op sa’n nacht yn in hok efter it
hûs, mei it doel de dieder yn’e kraach te gripen. Omdat hy fan al it wurk by de boer sa
wurch as in maits wurden wie, rekke hy al
gau yn’e slomme. Mar ynienen skrok hy
wekker fan it kreakjen fan tûken. Hy seach
in tsjuster figuur yn’t boskje omtoarkjen
dy’t de tûken fan de beamkes ôfbruts. Jeips
die hoeden ien fan syn klompen út, slûpte
op de ferskining ta en soe him krekt in slach
mei de klompe op’e kop jaan, doe’t de
figuer ta syn ferbjustering, ynienen de loft
ynfleach en in hiel frjemd lûd makke. Jeips
bestoar it hast fan benaudens. Hy seach de
gedaante yn noard-westlike rjochting fuortfleanen en ynienen krige hy troch dat it in
tsjoenster op in biezem wie. Alhiel oerstjoer
kaam Jeips yn’e hûs. Syn frou tocht earst
dat er de duvel yn eigen persoan sjoen hie,
want har man seach der sa ferwyldere út.
It ferhaal fan Jeips syn aventoer waard al
gau bekend en sa koe it barre dat de buorlju
de oare deis by Jeips gearkamen om te
berieden wat der barre moast. Oan tsjoensters hie elts it mier. Ien fan de buorlju, in
man dy’t nea benaud wie, bea oan om út te
sykjen, wêr’t de tsjoenster weikaam. Dat
slagge doe’t er fjouwer ljochtmoannenachten yn’t fjild omdoarme hie. Ut syn ferslach die bliken dat de tsjoenster yn in
húske yn de buorren,,Kninebulten’’wenne.
Dy buorren leine eartiids tichtby Hearren-

fean, it plak waard letter ‘de Kavelstrook’
neamd.
Nei’t er ynformaasje ynwûn hie by buorlju
fan’e tsjoenster, wist er dat der in frommis
mei wyt hier yn dat húske wenne, dy’t
nuvere streken hie. As de moanne oan de
himel stie hearde men gauris frjemde
lûden. No’t de Brongergeasters wisten
wêr’t se wenne moast der in plan komme
om der foar te soargjen dat se net wer
besite krigen fan dizze riedseleftige dame.
De earderneamde man soe by nacht nei it
húske fan de tsjoenster slûpe en har biezem
sabotearje.
Sa barde it en it pakte goed út. De tsjoenster siet yn har húske te breidzjen, doe’t de
Brongergeaster oanslûpen kaam, wylst de
biezem neist de bûtendoar stie. Rimpen
pakte hy de seage en al gau wie de biezemstok foar de helte trochseage. Hy gong doe
gau wer op hûs oan.
By de folgjende ljochtmoanne barde der
neat yn Brongergea. Doe’t hja op’e Kninebulten neifraach dienen, die bliken dat men
ek dêr de tsjoenster net mear sjoen hie.
Wiken letter waard der yn it Mar in stikkene
biezem fûn, mei in deade swarte kat dernjonken. De tsjoenster hie by it fleanûngelok
noch besocht harsels yn in kat te feroarjen
om sa te oerlibjen. Hoewol’t katten altyd op
harren poatsjes terjochte komme, wie dit
dochs net slagge…
Neitiid hat der yn Brongergea nea wer in
tsjoenster op besite west, mar heksebiezems fynt men der hjoeddedei noch by’t
soad.

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

Famylje Hoogeveen út it Appelhof
n

Troch : Alie Kok

Healwei de sechstiger jierren kamen de
earste bewenners yn it Appelhof.
It twadde ynterview mei bewenners fan
dizze strjitte, dizze kear in èchte oarspronklike bewenner, ien dy’t der sels berne is.
Op moandeitemiddei 2 oktober 2017 is it
behaachlik waarm yn huize Hoogeveen op
nûmer 12. Pieter knutselt yn it spesjaal dêrfoar ynrjochte stiennen skuorke, wêr alle
ark oersichtlik oan de muorre hinget. Pieter
wennet mei syn 81-jierrige mem, Harmke
van het Meer yn de tuskenwenning wêr hy
op 7 maart 1966 berne waard. Syn heit,
Willem Hoogeveen, is yn febrewaris 2006
yn’e âldens fan 76 jier ferstoarn. Pieter hat
noch in 5 jier âldere suster Afke, mei wa’t
de famylje spitigernôch gjin kontakt mear
hat.
Mem Harmke komt oarspronklik út Rottum,
se wenne oan de Sydtakke. Nei har houlik
yn 1957 setten sy en Willem harren ta
wenjen yn Akkrum, letter yn it Mar, de
Knipe. Dêr krigen se harren âldste bern .
Doe’t mem swier wie fan Pieter is de húshâlding op 16 jannewaris 1966 ferhúze nei
in nijbou wenning yn Hearrenfean: Appelhof 12. Wat wienen se grutsk op harren nije
wente. It wie wol wat djoerder dan dat se
wend wienen: de nije hier wie f 20,65 yn’e
wike, ynklusyf de hier fan de geiser (f 2,50

Pieter en Harmkje van der Meer
Julianaweg, fan Jappie Hielkema (sjoch
foto). De pomp waard yn de rin fan’e jierren
û.o. bemanne troch Jan de Vries (hy hat no
de Texaco-pomp oan de Burgemeester Falkenaweg), Tjalling Piersma en Albert van
der Meulen. De garaazje is no fan Harry Pit.
‘’Efter ús wennen famylje Huisman (nr.2),
fam. Coehoorn (nr.4), fam. Krikke (nr.6) en
fam. Hagedoorn (nr.8). Op’e hoeke neist ús

De rekening
yn’e wike), in rútfentilator (f 0,28 yn’e wike)
en glêsfersekering mei skoarstienreachjen
(0,34 yn’e wike). Yn 1967 waard de hier mei
yngong fan 1 july yn’e moanne berekkene
en ferhege nei f 76,65 yn’e moanne! De
wenning hie in foar- en achterkeamer, skieden troch in tuskenwand mei ruten en in
doar. Beide keamers hienen in gaskachel.
De bou fan de strjitte wie noch net hielendal folslein. Itselde jilde foar Fiat garaazje
Drost mei benzinepomp oan de Koningin
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Trabantje

op nr. 10 wenne de grutte húshâlding fan
de famylje Stoelwinder. Wat hawwe we in
protte wille mei harren belibbe. Op nr.14
wenne de fam. Post, op nr. 16 de fam.
Tinge, op nr. 18 de fam. Eekhof mei neist
harren yn it oare hoekhûs (20) de fam. Klijnstra. It wie in rêstige buurt, it wie hiel gesellich en eltsenien koe elkoar.’’
Pieter gong destiids nei beukerskoalle ’t

Hummelhonk yn de Brouwerslaan. Letter
gong hy nei ‘’De Akker’’, de kristlike legere
skoalle op De Akkers. Heit wurke yn de bou,
as timmerman by Noppert. Mem hie yn de
wenomjouwing meardere adressen as húshâldlike help, û.o. by de skoaljuffer fan Pieter, mei har hat de famylje noch altyd
kontakt.
Hoewol’t de sûnens fan mem te winskjen
oerlit binne se tegearre noch hiel tefreden
yn harren fertroude wenning. Mem en soan
folle elkoar oan: ‘’We krigen hjir ús earste
auto. Heit die de motor fuort neidat ik
berne waard en we krigen doe in auto foar
ús húshâlding: in Trabantje. Ek kuieren we
graach yn Oranjewâld (sjoch foto, foarjier
1966, Koningin Julianaweg/Prins Bernhardweg). We wienen regelmjittich yn it Vogelpark fan Tropenfauna of dêr op it terras. As
der in feestje wie fan’’ Nocht en Wille ‘’wienen we derby, dat wie ek altyd by Tropenfauna.’’ Pieter toant grutsk twa drinkglêzen

Drinkglêzen

mei dêrop it logo fan it fûgeltsjepark. Ek oan de âlde iisbaan efter it âlde swimbad
bewarje se moaie oantinkens.
‘’De boadskippen hellen we
by bakker van der Brug, slachter Ter Schure, grienteboer
Schaaf ( wêr krektlyn kapper
Hielkema siet). Ek kochten we
oan’e doar fan molkboer Jappie Koopmans en bakkerke
Woudstra, beide út’e Altenalaan. De oare boadskippen
hellen we by de Centra op de
Akkers of yn it sintrum by de
Cash&Carry efter de Heideburen.’’
De wenning wurdt noch altyd
ferwaarme mei gaskachels,
Kuierke
de hier is wol ‘’in bytsje’’heger wurden: der wurdt no sa’n 400
euro yn’e moanne delteld, sûnder garaazje
mar mei dûbele glêzen, in nij dak, in nije
foardoar en prachtich skilderwurk.
Pieter fertelt fierder:’’Ik bin altyd skilder
west, fan 1995 ôf foar Heidewoud en de
lêste jierren yn tsjinst fan Talant. By de lêste
ûntslachronde moast ek ik der út en no bin
ik al romme tiid sûnder wurk. Wat we wol
misse is it kontakt op’e buurt. Eartiids wienen we sa meielkoar mar no kinne de minsken elkoar net mear. Dat fine we spitich! It
ferrin is grut by ús yn’e strjitte, der binne
regelmjittich nije bewenners, dy’t nei
koarte tiid al wer ferhúzje. De âldere, oarspronklike bewenners fan it Appelhof binne
meastal ferhúze of ferstoarn. Ek de buurtferiening bestiet net mear. We ha no hielendal gjin kontakt mear mei it Wâld. Sûnt
inkele jierren ha we soms flachjes yn’e
strjitte tidens de wike fan it doarpsfeest.
Mar sûnt ús buorlju (Germ en Jelly Verhoef)

ferhúze binne moat ik dat allinnich dwaan.
Graach soe ik dit mei oaren wer oppakke.
We ha it hjir tige nei ús sin. Doe’t we hjir
kamen te wenjen moasten we wenne oan it
lûd fan it (oplûkende –en remjende) ferkear
by de ferkearsljochten op de twabaans
Rijksweg 32. Doe’t de ferkearsljochten ferdwûn wienen misten we de lûden en moasten we dêr earst wer oan wenne’’.
Mem fertelt glunderjend fierder:’’ Witst dat
dit jier de berne-fytsoptocht by ús troch de
strjitte kaam? Dat fûnen we in grutte ferrassing. Dat joech it gefoel dat we der dochs
wol by hearre. It wie prachtich om te sjen!’’
Nei in gesellich neipraatsje oer eardere
bewenners fan it nije Appelhof(is fansels
fêstlein) waard hertlik ôfskie nommen
ûnder de tasizzing dat Pieter in luchtfoto
oanleverje sil fan it westlik part fan Oranjewoud. Dizze sil mooglik de folgjende kear
dield wurde mei de lêzers.

Zaterdag 20 januari 2018 :

vervolg Tastbare herinneringen aan
“Tropenfauna” in de Koningshof
In de eerste dorpskrant van dit jaar besteedden we aandacht aan de “tastbare herinneringen” van Joop Jasper aan “Tropenfauna”.
Joop heeft verschillende souvenirs van dit
vogelpark: bordjes, speldjes en dergelijke.
Er bleken verschillende mensen uit Heerenveen en omgeving te zijn die ook dergelijke
memorabilia hadden. Hoeveel, dat is onduidelijk. Maar er zijn ook mensen die nog wel
foto’s en misschien ook filmpjes hebben
rond “Tropenfauna”.

Frans Koning, van de Koningshof, pakte dit
artikel op om daar in januari een vervolg
aan te geven.
Het idee is om op zaterdag 20 januari ’s
middags open huis te houden in de
Koningshof, waarbij allerlei hebbedingetjes
van “Tropenfauna” uitgestald en getoond
kunnen worden. Dat kan aanleiding zijn
samen heel informeel en gezellig herinneringen op te halen. We beginnen binnenkort met de praktische voorbereidingen.

De Heerenveense Courant zal aandacht
besteden aan deze nostalgische middag.
We richten ons daarbij namelijk op een wat
ruimer publiek dan alleen dat uit Oranjewoud. Het vogelpark had immers een ruimer bereik dan onze Wâldknyn!
Wie wat kan en wil inbrengen kan daarvoor
op vrijdag de 19e ’s middags en ’s avonds bij
de Koningshof terecht. Het is wel handig
daarover tevoren even contact op te
nemen: 68 16 18 of 0622 54 20 25
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Dorpsfeest 2017
n

Door: Neeltje Riemersma en Helma Kok

Blijft het wel droog?
Dat was de vraag die de gemoederen in de
aanloop naar het dorpsfeest bezig hield:
zijn de weergoden ons goed gezind? De
40ste editie van het dorpsfeest is voorbij
gevlogen. Wat waren het geweldige dagen
met nieuwe evenementen, nieuwe dorpsbewoners ontmoeten en plannen maken
voor het volgende jaar.
Het programma was anders dan men
gewend was, maar zeker voor herhaling
vatbaar.

Koningshof met hun versierde
vervoermiddelen de optocht
fietsten. Ze werden eerst begeleid door Sjoerd de Jong in zijn
eend met gezellige muziek, hij
werd afgelost door Grote
Dorus. Deze vrolijke optocht
trok veel bekijks van jong en
Winnaars survival o.l.v. Pieter Riemersma
oud. Nadat de kinderen bij de
tent aankwamen werd er door de dames van dansen. De oekeles hebben ook dit jaar
het kindertheater een theaterstuk opge- weer een spokentocht georganiseerd en
voerd. Onder het genot van een drankje en hieraan werd fanatiek  deelgenomen door
van een heerlijke bbq die verzorgd werd zowel de jeugd als begeleiders. De winnaars
door de Koningshof kon iedereen even lek- van de spokentocht waren Isa Spruijt, Sam
ker bijkomen en bijpraten. Daaropvolgend Cjin, Jorrit Koperdraad, Tom de Boer, Jens
werd de playbackshow ingezet. Dit jaar Beetsma, Thijmen Kools, Sil Deurloo, Youp
waren er 9 opgaves voor de playbackshow. Kooman, Tjeerd Roubos en Lieke Koopman.

Donderdagavond
In verband met het jubileum begonnen we
op de donderdagavond met een buffet voor
de oud- bestuursleden en de vrienden van
het dorpsfeest. Wat
een opkomst was
dat. Onder het
genot van een heerlijk buffet en een
drankje werden er
herinneringen
opgehaald aan 40
jaar dorpsfeest.
Rond 21.15 uur vertrok een volle
geblindeerde bus
naar een onbekende bestemming.
Lopend mocht men
de weg terug vin- Winnaars zeskamp Henriëtte Amalialaan
den naar de feesttent. De eerste groep die binnen kwam was De kinderen hebben weer hard geoefend en
de groep van Cas Hendriks, Jeremy dat was te zien. De jury, bestaande uit Herdi
Sierdsma, Mats Wijers en Jelmer Sybrandy. Oosterbaan, Cristel Koning en Ben Brouwer,
Terwijl de dropping-gangers bezig waren de had er een flinke kluif aan. De winnaars van
weg terug te vinden naar de tent werd er in de jongste groep waren Feline Westbroek en
de tent een pubquiz gehouden. Dit was Stelle Riemersma, de winnaars van de
voor het eerst dit jaar, maar een geweldig oudere groep kinderen waren Femke Slagsucces en zeker voor herhaling vatbaar. De man, Femke van Droogen, Jenna van
namen van de winnaars: de Juultjes.
Droogen en Noor de Boer.
Ook de twee groepen volwassenen hadden
Vrijdag
hun best gedaan. Er was al ver van tevoren
De vrijdag startte als vanouds met een vro- druk geoefend en gelachen om te kunnen
lijke optocht voor de kinderen die vanaf de synchroonzwemmen zonder water. Ook was
er een gezamenlijk
optreden van de
dorpsfeestcommissie en activiteitencommissie die GRIIS
(Grease maar dan
40 jaar later) ten uitvoer brachten. Uiteindelijk gingen de
dorpsfeestcommissie en de activiteitencommissie met
de eerste prijs naar
huis.
Na de playbackshow was het tijd
voor muziek en
Playbackshow

Zaterdag
De zaterdag begon al vroeg voor alle vrijwilligers en natuurlijk de starters voor de survival. Voor de survival was het weer
redelijk: nat (maar dat worden de meesten
toch wel), soms even droog. De winnaars
van de survival waren Maurits de Vries,
Jacco en Alec Riemersma en Julian en Stella
Westerik met hun begeleider Pieter Riemersma. Helaas waren de regengoden ons
in de ochtend niet goed gezind, het kwam
met bakken uit de lucht, daarom werd
besloten de fietstocht af te lasten. Het weer
weerhield de mensen er niet van om naar
het koffieplein te komen en omdat de fietstocht niet door ging werd het extra druk op
het koffieplein. Wat een gezellige ochtend
hebben we gehad.
In de middag werd het gelukkig droog en
was het tijd voor een nieuw onderdeel, de

Irene Veenstra in actie tijdens de survival
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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zeskamp, veel teams hadden zich opgegeven en het was een succes, wat hebben de
deelnemers gelachen en gestreden. Martin
Koopman als omroeper van de zeskamp
wist iedereen te boeien en zo miste het
publiek niets. Uiteindelijk heeft het team

van de Henriette Amalialaan gewonnen.
Sommigen bleven daarna wat eten en
anderen gingen naar huis voor een welverdiende douche, bad of maaltijd. Rond half
tien begon het al wat drukker te worden in
de tent en was het meteen gezellig.

Piano&Co werd positief ontvangen en
kreeg de sfeer er goed in. Tot in de late uurtjes was het erg gezellig in de tent.
PS: excuses als namen verkeerd gespeld zijn

Afslag 11
n

Door: Dik Bolkestein

Afslag 11, “onze afslag” van rijksweg
32. Die kennen we allemaal, zo niet als
automobilist dan toch doordat we daar
stilletjes onderdoor kunnen fietsen.
We spraken Kees den Otter, in zijn huis aan
de Heidelaan, waar hij sinds 2000 met
vrouw en kinderen woont. Voor die tijd
woonden ze al een aantal jaren in Heerenveen. Uit ervaring kent Kees de afslag. Kees
den Otter is verkeerskundige van beroep,
HTS-er, en afgestudeerd op het onderwerp
“openbaar vervoer”. Hij werkt bij Arriva.
Dan stel je je een praktisch mens voor, meer
dan alleen een “ervaringsdeskundige”.
Toegenomen verkeersdrukte
Al langer is het verloop van de A32 langs,
beter gezegd dóór, Heerenveen een punt
van zorg. De A32, dan hebben wij het over
de snelweg van Meppel naar Leeuwarden.
Het verkeersaanbod is sterker gegroeid dan
zo’n 25 jaar geleden verwacht werd. De
drukte verdubbelde. Dat geeft niet alleen
problemen rond geluidsoverlast en luchtvervuiling, maar ook bij de afwikkeling van
de verkeersstroom bij de afslagen 11 en 12.

Boffen wij even
Wanneer de rij auto’s niet snel genoeg de
afrit kan verlaten dan is dat tot op de snelweg te merken. Dat levert gevaarlijke situaties op. Het is niet te verwachten dat die
verkeersstroom gaat afnemen. Dat vraagt
om een oplossing!
Gemeentelijke nota
In juni 2015 verscheen de gemeentelijke
nota “Heerenveen Bereikbaar”. Daar wordt
ingegaan op de verkeersafwikkeling rond
de afritten en de bereikbaarheid van onder
meer Oranjewoud. Ook milieu-aspecten
komen aan de orde. Behalve wij, als omwonenden, zijn ook andere omliggende wijken, de gemeente, de provincie en
Rijkswaterstaat bij de situatie betrokken.
Het is toe te juichen hoe de gemeente die
omwonenden raadpleegt en betrekt bij het
zoeken naar een oplossing voor de situatie
rond afrit 11 en de Oranje Nassaulaan. Er
zijn daarvoor onder meer open bijeenkomsten belegd in het Abe Lenstrastadion.

14

DORPSKRANT ORANJEWOUD

Links Dik Bolkestein (red.) en rechts Kees den Otter.
Adviserende rol bij PB
Rein Soet, penningmeester van Plaatselijk
Belang, raakte met Kees in gesprek over
deze verkeerssituatie en de rol van onze
bewonersorganisatie. Bij hem was Rein aan
het goede adres. Kees is ter zake kundig,
kent de situatie als omwonende en is een
betrokken inwoner van Oranjewoud. Hij
bleek bereid om zijn licht over de situatie te
laten schijnen en mee te denken over een
oplossing. Maar dan wel in voortdurend
contact met het bestuur van Plaatselijk
Belang. Boffen wij even! Met het oog op de
lijn naar Plaatselijk Belang was Louwina
Wijma bij ons gesprek aanwezig.

verkeersstroom inderdaad goed te laten
vlotten. Ook het idee meerdere kruisingen
van verkeerslichten te voorzien leek niet
erg geslaagd.

Een schets van het probleem
Kees kon ons, al schetsend, gemakkelijk uittekenen waar de schoen wringt. Op een
betrekkelijk klein oppervlak komen verschillende verkeersstromen bij elkaar: vanuit het westen en uit Skoatterwâld en
Oranjewoud naar de snelweg, daar twee
kanten op, terwijl er een stroom verkeer de
snelweg af komt die de omgekeerde kant
op gaat. Daarnaast is er bovendien verkeer
van en naar de Stadionweg. ’s Morgens de
ene kant een piek en ’s avonds omgekeerd.
Een wirwar, zou je zeggen! Bij de gemeente
werd gedacht aan het aanleggen van vier
rotondes in de Oranje Nassaulaan. Rotondes remmen weliswaar afzonderlijke auto’s
af, maar laten het verkeer als geheel vlotter
doorstromen. Al gauw werd duidelijk dat
die te dicht op elkaar zouden komen om de

passing van het verloop van de Stadionweg
en de afrit voor het verkeer dat van het klaverblad komt. Een heel nieuw concept!
De ontwikkelingen rond “Afslag 11” zijn
voortdurend te volgen via de site www.heerenvenbeterbereikbaar.nl. Goed dat de
gemeente Heerenveen samen met omwonenden naar oplossingen zoekt, en die
inbreng heel serieus neemt. Én mooi meegenomen dat onze dorpsgenoot Kees den
Otter zijn kennis van zaken en netwerk zo
gedreven wil inzetten!

En een oplossing
Er is dus een aanpassing van het wegenpatroon nodig. Op die betrekkelijk kleine
oppervlakte. En er is natuurlijk een beperkt
budget beschikbaar. Al luisterend naar
Kees, kijkend naar zijn schetsen, piekerde ik
mee. Kees ziet niet alleen problemen, maar
vooral ook wat er moet gebeuren: een aan-

De drukte verdubbelde

Hoe gaat het nu verder? In november/
december zullen er, naar Kees verwacht, uitgewerkte voorstellen liggen. Volgend jaar
kunnen er besluiten vallen zodat in 2021 de
aanleg van een nieuwe situatie rond “afrit
11” een feit zal zijn.

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

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

Omdat je elkaar vaak niet op een vanzelfsprekende manier tegen komt,
organiseren wij 1 keer per maand een koffie ochtend voor oudere
bewoners van Oranjewoud in De Koningshof.
1 keer per maand op de dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.
Data 2018:
16 januari
13 februari

13 maart
10 april

8 mei
5 juni

Gezellig een bakje drinken!

Herdi Oosterbaan 0513 – 631585 of 06 – 2002 23 65

Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Inschrijving: vanaf 13.45 uur
Leeftijd: 0 t/m 100 jaar

Kerstboomwerpen/Strykizerskowe
31 december 2017, ijsbaan Oranjewoud

Kom gezellig met uw dorpsgenoten een glaasje drinken, een kommetje zelfgemaakte snert eten
of gewoon even kletsen bij het strykizerskowen óf kerstboomwerpen. Ondertussen kunt u kijken
en luisteren  naar het carbidschieten, inmiddels óók een traditie geworden in Oranjewoud!
U kunt meedingen naar leuke prijsjes in verschillende categorieën!

IJsclub, Plaatselijk Belang en Dorpsfeestcommissie Oranjewoud
wensen u
Fijne Kerstdagen & een Gezond 2018

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Het Kleine Buiten
n

Door: Ingrid Struijk

Vanouds telt Oranjewoud meerdere buitens: Oranjewoud, Oranjestein, Klein Jagtlust. Sinds kort hebben we hier nu ook
gevestigd Bed&Breakfast Het Kleine Buiten, op de Marijke Muoiwei 21.
Ik ben te gast bij Annegreet van Dijk en Ben
Geurdes. Ben is vorige week aan een hernia
geopereerd. “We hebben al drie keer een
bloemetje gekregen,” grinnikt hij. “Als welkomstgeschenk toen we hier kwamen
wonen en twee keer nadat ik in het ziekenhuis was geopereerd.” Zij zijn zeer te spreken over de sociale cohesie van de Marijke
Muoiwei en voelen zich hier helemaal
thuis. Ik voel me ook zeer gevleid als zij zeggen prettig verrast te zijn door de kwaliteit
van onze dorpskrant (die zij een glossy noemen!) en ik geef bij dezen dit compliment
graag aan de rest van de redactie door.
Begonnen met Bed&Breakfast
Hun vorige woonplaats was IJsselmuiden,
maar ze zijn wel “honderd keer verhuisd”
aldus Ben. Het echtpaar houdt namelijk van
klussen en zodra een huis helemaal klaar
was, gingen hun handen weer jeuken en
verhuisden ze naar hun volgende project.
In IJsselmuiden bewoonde het gezin een
enorme woonark van wel 200 m2 in de IJssel. Aan de overkant zag je de wonder-

wel honderd keer verhuisd
schone skyline van Kampen. Toen de
kinderen de deur uit waren was er sprake
van dat Annegreets moeder bij hen in zou
komen wonen, dus werd een gedeelte van
de ark verbouwd tot een zelfstandig appartement. Van die inwoning is echter nooit
iets gekomen en iets in Annegreet zei dat
het eigenlijk wel zonde was om zo’n prachtig woongedeelte onbenut te laten. Met het
pensioen van Ben in het vooruitzicht zijn zij

in 2011 hun Bed&Breakfast begonnen.
Zenuwachtig
Wat waren ze zenuwachtig, de eerste keer
dat er gasten zouden komen! Maar alles
viel reuze mee en al gauw wisten ze niet
beter. De B&B liep als een trein, geen wonder: het was een schitterende omgeving
met een aantal fietsknooppunten  voor de
deur én je kon lopend Kampen in en rustig
een wijntje drinken zonder een Bob te hoeven aanwijzen. In 2015, hun laatste volledige B&B-jaar, hadden ze wel 400

Op jaarbasis perste ik
2500 sinaasappels uit
reserveringen. Ben zegt lachend dat hij op
jaarbasis 2500 sinaasappels uitperste. Ze
hebben allerlei soorten mensen in huis
gehad, ook wel Russen en Spanjaarden
waar ze niet mee konden communiceren.
Maar het is altijd goed gegaan. Wat betreft
de wederzijdse contacten: de meeste
bezoekers zijn graag op zichzelf, en dat vinden Ben en Annegreet helemaal prima.
Hoog bezoek
In 2013 zijn zelfs koning Willem Alexander en
koningin Máxima een keer komen lunchen,
wat een eer! Annegreet laat mij een prachtige foto zien van het koninklijk paar met
haarzelf en Ben ernaast. Wat was namelijk
het geval? Het koninklijk paar zou een dag
op statiebezoek gaan naar de Flevopolder en
Overijssel. Hun woonark was uitgekozen als
de plek waar zij de lunch zouden gebruiken.
Daar ging wel een screening van zo’n drie
maanden aan vooraf om de veiligheid van de
koning en zijn gemalin te garanderen. In de
boot werden alle laatjes opengetrokken en
ook zouden duikers nog onder water de
directe omgeving van de ark onderzoeken,
wat later toch maar achterwege is gelaten.
De lunch en het
korte verblijf in hun
onderkomen was
een onvergetelijk
moment voor Ben
en Annegreet. “Het
zijn hele aardige
mensen”, verklaart
Ben. Die indruk had
ik ook al.
Neergestreken in
Oranjewoud
Hoe ze dan hier bij
ons terecht komen?
Een van de kinderen zou in de woonark komen wonen,
dus zagen zij om

Ben en Annegreet voor hun B&B
naar iets anders. Ja, wél met de mogelijkheid tot weer een B&B, maar verder gaf het
niet waar. Aanvankelijk zijn ze op zoek
gegaan naar iets in Frankrijk, maar dat is niet
doorgegaan. Toen ging hun voorkeur uit
naar Overijssel en het was dus vooral in die
omgeving dat ze rondkeken. Annegreet is
trouwens geboren en getogen in Dokkum,
en zoals zoveel Friezen van een zekere leeftijd denkt zij met alle mogelijke vormen van
genoegens terug aan de schoolreisjes van
weleer: de speeltuin van Tjaarda! Met de
doolhof en de lachspiegels! Ach – vergane
glorie, je vindt er niets meer van terug
behalve een gedicht op een steen. Voorgoed
verleden tijd. Eventjes was Friesland in zicht
– áls ze dan in Friesland zouden neerstrijken,
dan moest het op zijn minst Oranjewoud
worden. Er leek iets beschikbaar, maar dat

Je vindt er niets meer van terug
behalve een gedicht op een steen
bleek al verkocht te zijn. Op het moment dat
ze in Ommen een ander pand aan het bekijken waren, ging de telefoon. De makelaar
van het Oranjewâldster pand. Het was weer
te koop.
Bed&Breakfast Het Kleine Buiten
Op de gelijknamige website kun je de B&B
van Ben en Annegreet bezoeken. Het oogt
heel mooi. Ik krijg een rondleiding en ben
onder de indruk van de perfecte staat van
dit onderkomen. Qua ruimte hebben zij
niet zoveel te bieden als in de woonark: in
plaats van drie kamers één kamer met
slaapgelegenheid voor max. 4 personen.
Maar ruimte heb je genoeg in het appartement. Het ziet er fris en verzorgd uit, en ja,
natuurlijk ook: wat een schitterende omgeving zo vlak bij de dravers en het bos, bij
wandel- en fietsroutes en ruiterpaden, en
Tjaarda en de uitkijktoren op loopafstand.
“Als je in zo’n mooie omgeving woont,” zegt
Annegreet, “wil je dat graag delen met
anderen.” Dat beaam ik volmondig.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Nieuwe wijkagent voor Oranjewoud
Oranjewoud heeft een nieuwe wijkagent.
Peter van Harten houdt per 01/03/2017
toezicht op dit gebied en werkt eraan om
deze wijk veilig en leefbaar te houden.
Even voorstellen:
Mijn naam is
Peter van Harten.
Ik ben 48 jaar oud
en vanaf 2000
werkzaam bij de
Politie in Heerenveen.
Hier heb ik 17 jaar
als politieagent op
straat gewerkt.
Ik heb veel zin om
te beginnen aan
mijn taak als wijkagent.
Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk
wil graag aanspreekbaar zijn voor de men-

sen, want zij weten als geen ander wat er
speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen
en oren van de politie.
De volgende dorpen en wijken vallen onder
mijn gebied: De Knipe, Oranjewoud, Skoatterwald, Mildam en Katlijk.
Buurtbewoners kunnen met structurele
problemen en wijkgerelateerde vragen bij
mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden
uit vanaf het team Heerenveen. Ik ben te
bereiken via het telefoonnummer 09008844 (lokaal tarief). Als ik niet aanwezig
ben, kunnen buurtbewoners een bericht
voor mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen met 112.
Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor de
totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt
zich op de aanpak van sociale problemen,

maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking
met collega’s van de surveillancedienst,
recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en
vergroten van de veiligheid in uw wijk of
buurt. De wijkagent onderhoudt contact
met externe partners, zoals de gemeente
en maatschappelijke organisaties. Met deze
organisaties worden problemen besproken
en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook
dan is informatie uit de buurt van essentieel
belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen
over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem
dan gerust contact op met uw wijkagent.
Kijk op www.politie.nl
Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn
buurt, vindt u alle informatie over uw wijk
en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.

Albertine Agnesschool

Linksboven:
Kleutergroep naar
speelpark de Drentse Koe
in Ruinerwold
Rechts: Schoolkamp
groep 7 en 8 Ameland
september 2017
Rechtsboven: Winnende
foto aktie Veilig Verkeer
Nederland
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Kninebledsje
Interview met Isa Spruyt
n

door Doutzen en Fenneke

Even voorstellen: Isa Spruyt is 17 jaar en
woont in Oranjewoud. Ze zit op het OSG
Sevenwolden en doet daar op de Havo de
opleiding IBC. Voor het IBC heeft zij samen
met een klasgenoot  een eigen bedrijfje
opgericht: Studentenwerk.ibc. Naast
school is ze erg vaak te vinden op de tennisbaan, wat zoals jullie kunnen raden haar
grootste hobby is.

Hoe oud was je toen je begon met tennis?
Ik was 10 jaar oud toen ik begon met tennislessen.

Waarom is de tennisbaan naar jou vernoemd?
De tennisbaan is naar mij vernoemd, omdat
ik 3 keer achter elkaar clubkampioen ben
geworden bij TV Ten Woude.

n

door: Fenneke en Doutzen

In september hebben we als school het vignet “gezonde school” behaald. Als school
kun je voor diverse onderdelen het vignet
ontvangen. Het vignet gezonde school is
een kwaliteitskeurmerk voor scholen die
werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Om hier meer over
te weten hebben wij aan juf Lysbeth Wind
een aantal vragen gesteld.
Waarom zijn wij een gezonde school?
De Albertine Agnesschool is een gezonde
school omdat we veel aan sport doen want
er zijn veel sportmogelijkheden bij de
school. Er is voor school een voetbalveld en
ook doen we vaak mee aan de toernooien
zoals die worden georganiseerd in Heerenveen, bijvoorbeeld het volleybal-, voetbalen korfbaltoernooi. We besteden ook veel
aandacht aan een goede gezondheid.

Isa Spruyt

Hoeveel bekers heb je in totaal gewonnen?
Ik heb in totaal 18 bekers gewonnen, bijvoorbeeld voor Fries kampioen en clubkampioenschappen. Van deze bekers zijn er
ook een paar wisselbekers.

Albertine Agnesschool is
Gezonde school

Waarom koos je tennis als sport?
Ik koos voor de sport tennis omdat mijn
pake en beppe tennisten, een aantal van
mijn vrienden en vriendinnen ook en ik
keek het al veel op televisie. Daarom leek
het mij erg leuk en wou ik er op. Daarvoor
zat ik eerst op paardrijden en ik heb ook
nog een paar maanden gehockeyd.
Wie is je idool?
Bij de vrouwen is Serena Williams mijn
idool. Bij de mannen die tennissen is dit
Roger Federer.

Wat is een gezonde school?
Een gezonde school is een school waar veel
aandacht is voor gezonde voeding en beweging. Wij eten bijvoorbeeld in de kleine
pauze alleen maar fruit en geen koek of
andere zoete dingen.
Wat moet je doen om een gezonde school
te zijn?
Om een gezonde school te worden moet je
een aantal punten behalen. Er moet bijvoorbeeld genoeg  gymtijd op het rooster staan.
En er wordt gekeken of alle leerkrachten wel
gymles mogen geven en of ze daar wel een
diploma voor hebben. Ook moet de omgeving gebruikt kunnen worden voor sport.
Wat krijg je als je een gezonde school bent
geworden?
Als je een gezonde school bent geworden
krijg je €1000 om materialen aan te schaffen voor op het plein en op het voetbalveld.
De juffen hebben samen gekeken wat er
voor materialen moeten komen om leuke
sportactiviteiten te doen.
Van wie krijg je het vignet gezonde school?
Je krijgt het vignet gezonde school van het
ministerie van volksgezondheid, welzijn en
sport. Bij ons heeft de wethouder het
samen met de kinderen van school onthuld.

Uitreiking predikaat Gezonde school door wethouder Hans Broekhuizen.
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Doutzen (l) en Fenneke (r) bij de plaquette

Moppen en raadsels
door: Fenneke en Doutzen

De meester geeft natuurkundeles. “Bij
hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets.
Wie kan daar een goed voorbeeld van
geven?” Mark: “De zomervakantie duurt
acht weken, maar de kerstvakantie
duurt maar veertien dagen, meester!”

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de
seizoenen van het jaar opnoemen?”
Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar Jantje!”
“Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil.
“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf.
“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!”

Waarom doet een
dom blondje de
deur in de zomer
nooit open?
De herfst staat dan
voor de deur.

n
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Uitnodiging

“Vorstelijke Verhalen”
dinsdag 16 januari 2018
10.00 uur in de Koningshof
Wat hebben troubadours, minstrelen en
u met elkaar gemeen?
Een verhaal vertellen! Dit is van alle tijden:
we vertellen elkaar wat we doen en wat we
beleven. Op visite, bij verjaardagen, in de
winkel, langs het sportveld: we hebben
elkaar altijd wel iets te vertellen. Vroeger
was het vertellen van verhalen een echt
‘vermaak’, verzorgd door bijvoorbeeld de
troubadour of minstreel in de Middeleeuwen.
Vorstelijke verhalen
Een aantal organisaties waaronder Plaatselijk Belang Oranjewoud organiseert op dinsdag 16 januari 2018 om 10.00 uur in de
Koningshof een eerste themabijeenkomst

waarbij het “vertellen van verhalen” centraal staat. Oud-Oranjewoud inwoner en
verhalenverteller-bij-uitstek Alt Liemburg
bijt het spits af met “Vorstelijke Verhalen”.
Wat kunt u verwachten?
Alt Liemburg neemt u mee, terug in de tijd,
in de geschiedenis van Oranjewoud. Hij vertelt verhalen over Oranjewoud van toen en
van nu. En natuurlijk wilt u uw eigen verhaal vertellen. Dat kan onder het genot van
koffie, thee en een lekkernij.

ari om 10.00 uur in de Koningshof. Wilt u
liever niet alleen komen? Neem gerust uw
buurman of buurvrouw mee*!
*ook vervoer kan geregeld worden, bel of
mail dan even met Herdi Oosterbaan
06-20022365 / 0513-631585 hm.
oosterbaan@outlook.com

Enthousiast geworden?
Ook nieuwsgierig naar de verhalen van Alt
Liemburg in de rol van ‘troubadour’? U
bent van harte welkom op dinsdag 16 janu-

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

Louwina Wijma-van Noord
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 (secretaris)
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
Kon. Julianaweg 73
8453 WH Oranjewoud
tel. 06 42904260
jan.dehaan@kpnplanet.nl
Mailadres van Plaatselijk Belang:
pboranjewoud@gmail.com
Website van Plaatselijk Belang:
www.oranjewoud-dorp.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

Loslopende honden
n

Door: Dik Bolkestein

Loop je nietsvermoedend door de
bossen en lanen in en om Oranjewoud,
dan kan het je overkomen dat je
andere wandelaars ontmoet die een
hond bij zich hebben. Dan laten we
even in het midden wat voor hond.
Een bibberend schoothondje met een
geruit dekentje over z’n rug, een stabij
of een dobermann. Vaak niet aan de
lijn. Dan kan er van alles gebeuren: je
kunt genegeerd worden, de hond kan
ook opdringerig aan je gaan snuffelen
of tegen je opspringen, of allebei.

Blaming the victim
Wat doe je wanneer een vreemde hond op
jou, je kind of de oude tante met wie je een
ommetje maakt afstuift, terwijl je daar niet
van gediend bent?
Dat is een heikel probleem. Er zijn mensen
die een wel erg simpele reactie hebben
wanneer je dit voorlegt. “Wanneer een
hond bijt ligt dat aan het baasje. Het is nou
eenmaal de aard van zo’n hond.” Of: “Dan
heb je niet goed op zo’n hond gereageerd,
anders zou hij niet bijten.” Nou moet het
niet gekker worden. Moet ik als wandelaar,

Het lijkt wat op de discussie over
ongewenste intimiteiten

Een baasje zegt dan vaak verontschuldigend
dat het dier gewoon nieuwsgierig is en je
even wil begroeten. “Vosje doet niets”. Je zit
dan wel met een modderveeg op je kleren.
Of, en dat dit in juli weer gebeurde weten
we, de hond zet z’n tanden in het been van
een dorpsgenote. Hoe zo’n ontmoeting
afloopt weet je van te voren niet.

moet mijn kleinzoontje eerst met honden
leren omgaan voor we naar buiten kunnen
gaan? De niets vermoedende wandelaar of
fietser verantwoordelijk maken voor hinderlijke honden (of erger) is zoiets als “blaming the victim”. “Dan moet je een hond
ook maar niet laten merken dat je schrikt of
misschien bang bent… “ Het lijkt wat op de
discussie over ongewenste intimiteiten.
Losloopgebieden
Het zou wel fijn zijn wanneer het duidelijker
is waar in het buitengebied van Oranjewoud honden los mogen lopen. Dat is nu

wat vaag. Bij navraag bij Staatsbosbeheer
bleek een flink stuk bos ten oosten van de
Van Bienemalaan en een gebied langs het
pad links van het landgoed Oranjewoud als
zodanig te zijn aangewezen. Dat weten we

Een bibberend schoothondje met
een geruit dekentje over zijn rug
nu dus, maar de vele mensen van buiten
weten dat niet. Bovendien blijk je ook in
deze gebieden op de paden te moeten blijven. Hoe maak je dat een hond duidelijk?
Het blijft een boeiend thema. Zouden meer
bordjes en een plattegrond voor hondenvrienden helpen? Het blijft een nare ervaring wanneer je door een hond gebeten
wordt, zeker voor een argeloze wandelaar!

Nieuw in Oranjewoud

Wâldster Ljochtsjes Strúntocht
16 DECEMBER 2017 - 16.00- 21.00 UUR Als bezoeker komt u op plekken waar u mis- waxinelichtjes, kaarsjes, lichtslangen, kerstOp zaterdag 16 december organiseren wij de
eerste Wâldster Ljochtsjes Strúntocht. In
oktober zijn de flyers huis-aan-huis verspreid
en is er een facebookpagina aangemaakt. Er
zijn al prachtige initiatieven door dorpsgenoten aangemeld. Dus: 16 december is het tijd
om in ons mooie dorp te strúnen!
Wat houdt deze Strúntocht in?
De naam verklapt het al: lekker strúne langs
gezellige adresjes in Oranjewoud.
Overal in Oranjewoud zijn er mensen die hun
schuurtje, carport, woonkamer, tuin,
garage, noem maar op, openstellen voor
publiek! Van verkoop van tweedehands
spullen tot antiek, brocante, glühwein, lekkernijen, muziek, eigengemaakte producten, die al dan niet met kerst te maken
hebben, schilderijen, kunst, foto’s, een
goed doel enz..

schien nooit bent geweest.

bomen enz..

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 laten we het publiek weten dat deze
Ljochtsjes Strúntocht plaats vindt?
We kondigen de deelnemers en de route
aan op social media en de krant. Ook
publiek van buiten Oranjewoud is welkom!

Hoe kunt u zien dat iemand meedoet aan
de Ljochtsjes Strúntocht?
Wanneer iemand meedoet is er een bord,
een vuurkorf of iets dergelijks bij het aangemelde adres gezet. Zo weet u dat u welkom bent!

Wilt u nog meedoen?
Dat kan! Alleen is er kans dat uw adres niet
meer opgenomen kan worden in de flyer.
Mocht het u toch nog leuk lijken, meld het dan
bij ons. U zorgt er dan zelf voor dat men kan
zien dat u meedoet! U kunt ons bereiken via
mailadres ljochtjesstruuntocht@gmail.com.

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

Wij hopen op vele enthousiaste acties en
deelnemers die deze Wâldster Ljochtsjes
Strúntocht meer maken dan een gewone
kerstmarkt!
Gepke Kamstra en Helga Lycklama à Nijeholt
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Bijzondere huizen in Oranjewoud

‘Huize de Brem’
n

Door: Tom van der Wolf

Piet Boersma, ook wel bekend van de
schilderswinkel Piet Boersma, heeft op
de Tolhuisweg in ‘oud Oranjewoud’
wel een heel bijzonder huis. Een huis
dat je niet zo snel verwacht in die
straat, het huis staat zelfs op de monumentenlijst van Heerenveen.
Even voorstellen
Piet Boersma, geboren in 1949 in de Altena
laan te Oranjewoud. Ik kwam er voor de
eerste keer om te interviewen en ik had er
een uur voor gerekend, maar we waren zo
drie uren verder, dat zegt al genoeg. Piet
woont inmiddels alweer veertien jaar met
veel plezier in Huize de Brem, laten we
maar snel naar het verhaal gaan….
Geschiedenis
In 1922 is dit huis gebouwd. Mevrouw de
weduwe. L.M. Besuijen-Lindeboom was
een bekend statenlid van Leeuwarden. De
zeer bekende architect Senior Baart, ook uit
Leeuwarden, heeft het ontworpen, en er
voor gezorgd dat het gebouwd kon worden.
Het huis is gebouwd in de ‘Amsterdamse
school’ stijl, een zeer luxueuze stijl in die
tijd.  Mevrouw de weduwe heeft het huis
‘Huize de Brem’ genoemd.
Dhr. Gotter kocht in 1931 het huis van
Mevrouw de weduwe, hij bouwde er een
garage aan, want hij had als één van weinigen een auto. Hij heeft er maar liefst 63 jaar
gewoond, en nog tien jaar verhuurd. In
1940-1945 (de oorlogsjaren) was hout heel
erg schaars, de familie die er dus toen

Woonkamer in 1922
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De Brem
woonde, leefde op de voorste slaapkamer
in het huis, zodat ze daar zuinig hout konden stoken. Dhr. Gotter is 73 jaar eigenaar
geweest. Piet heeft in 2003 het huis gekocht
van de dochters van dhr. Gotter.
Omschrijving en omgeving
Het is een prachtig woonhuis met rieten
kap. Een expressionistische bouwmassa
met wisselende dakrandhoogte, een halfronde aankapping boven de voordeur en
een horizontale roedeverdeling. Op alle
slaapkamers zit een aansluiting op de
schoorsteen, dat is zo gebleven.
Er is een riante tuin, met wat kippetjes, een

garage en een heel bijzondere pipowagen.
‘’Dat was altijd een schaftkeet van mijn
ouderlijk bedrijf, maar helaas was die afgekeurd. De pipowagen is opnieuw geverfd
door mijn schoonzoon en die staat mooi te
pronk, er is een echte wagen van gemaakt.
Met bedden en al.’’ ‘De treie Wâldknyn
tsjes’ zo heet de pipowagen.
Nu Piet met pensioen is kan hij lekker genieten hier, vooral lekker in zijn tuin werken.
Want de mensen uit Oranjewoud heten
tenslotte de Wâldknynen en niet Blêddeklauwers.
Eens een wâldknyn altijd een wâldknyn
Piet heeft het altijd een adembenemend
huis gevonden, anders kreeg je in die tijd
zo’n naoorlogse woning, dat type huis heeft
hem nooit aangesproken. Het huis kwam
helaas nooit te koop. Piet woonde bijna vijfentwintig jaar boven de schilderswinkel,
samen met zijn toenmalige vrouw Annemieke, en hun dochter Marije. Toen zijn
dochter wat groter werd, wilden ze graag
een huis met een tuin, ze hebben dus destijds gekozen voor een boerderijtje in Katlijk.
‘’Ik schilderde het huis altijd voor mijn
werk, en toen het te koop kwam wilde ik er
meteen wel in.’’ Toen Piet het eenmaal had
gekocht, moest er nog van alles aan gebeuren. Hij heeft het helemaal naar zijn smaak
ingericht. Alle oude elementen zijn mooi
behouden. Ook heeft Piet alle papieren van
het huis bewaard. Hij bezit zelfs een paar
blauwdrukken van het huis. Maar het allerbelangrijkste voor Piet is en blijft dat hij
toch weer in Oranjewoud woont. Wij
hopen dat hij daar nog vele jaren van kan
genieten.

Op bezoek bij techneut
Yi Habers, en zijn drone
n

Door: Tom van der Wolf

Even voorstellen: Yi Habers, geboren
op 15 augustus 1998, woont op de Bieruma Oostingweg, en is een echte
techno-fanaat. Yi is de zoon van Willia
Homans en Berry Habers, medewerkers van Landgoed Oranjestein en
samen willen zij de mooiste beelden
van Landgoed Oranjestein maken, die
ooit gemaakt zijn. Vanuit de lucht!
Yi was altijd al fan van radiografisch bestuur
bare voertuigjes. Kleine autootjes, bootjes,
helikoptertjes; eigenlijk alles wat je vanaf
een afstand kunt bedienen Op een avond
keek hij, zoals altijd, naar De Wereld Draait
Door. Zo’n vier/vijf jaar geleden was daar
een aflevering op met Alexander Klöpping,
die had een nieuwe uitvinding bij zich,
namelijk de parrot air drone, dat was de eerste betaalbare drone, die was toen net uitgebracht. Yi was zeer nieuwsgierig, en vanaf
dat moment begon hij zich te verdiepen in

Eigenlijk alles wat je vanaf een
afstand kunt bedienen
de ‘dronewereld’, zoals Yi dat omschrijft. En
nadat hij met de studie Media Entertainment Management was begonnen, werd die
interesse alleen nog maar groter.
De technische aspecten
Voor wie het interesseert, bespreken wij hier
de onderdelen, waar een drone uit bestaat.
1.Het eerste onderdeel is natuurlijk het
frame, het startpunt van waaruit je de drone
opbouwt; alle onderdelen komen daaraan
vast te zitten. Zie het frame als een basis.

Met die basis kun je verder bouwen.
2. De drone bezit een maincontroller, dat zijn
eigenlijk de hersenen van de drone, die sturen de drone aan, van rechts naar links, en
van boven naar beneden.
3. De motoren: Je hebt verschillende soorten
motoren, je hebt grote motoren en je hebt
kleine motoren, dat is helemaal aan jezelf.
4. De ESC (electronic speed controller) zit
aan de motoren vast, en zorgt voor de hoeveelheid stroom die naar de motoren gaat.
Je hebt ook nog 5. de zender/afstandsbedie-

Ze zijn nieuw vrij prijzig
ning en 6. de ontvanger, met de zender
bestuur je de drone, en de ontvanger zorgt
ervoor dat jouw handelingen worden verricht.
De camera (7) is optioneel en daarom kun je
er zelf voor kiezen om er een camera op te
plaatsen. Natuurlijk heeft Yi voor de camera
gekozen, om daarmee de mooiste beelden
vanuit de lucht te maken.
Bij de camera kan een gimbal (8), dat is een
houder die er voor zorgt dat de beelden stabiel zijn, ondanks dat de drone schommelt,
want je hebt altijd last van de wind. De batterij (9)zorgt voor voeding van de drone, je
moet er natuurlijk altijd voor zorgen dat hij
volledig is opgeladen, anders dondert hij op
den duur gewoon uit de lucht. De batterij
komt heel precies, je moet de juiste batterij
bij de juiste drone plaatsen, want je zit altijd
met het gewicht in de lucht.
De ontwikkeling van het project
Vorig jaar heeft Yi alle onderdelen tweedehands aangeschaft, want ze zijn nieuw vrij
prijzig.

Hij wilde hem zelf ontwerpen en in elkaar
zetten. Dit heeft het voordeel dat je hem
later ook weer kunt upgraden, of als er iets
kapot gaat, dat je dan het kapotte onderdeel
vervangt voor een nieuw onderdeel. Zelf
heeft hij ontzettend veel onderzoek gedaan,
voordat hij de onderdelen bestelde.
Wat Yi zijn hobby zo bijzonder maakt
Het is gewoon een hobby die je niet vaak
tegen komt, het geeft je een enorme vrijheid
als de drone eenmaal de lucht in is, het is
echt zijn ding, hij kan er mee doen en laten
wat hij zelf wil. Al die onderzoeken nemen
ook veel tijd in beslag, als dan eenmaal maar
die drone klaar is, na jaren onderzoek, geeft
dat enorm veel voldoening.
De mislukte pogingen tot opstijgen
Toen Yi de drone ontving wou hij hem meteen uittesten. De eerste keer was aan de
keukentafel, samen met zijn vader, maar
helaas was dit geen succes. Want toen ze
de drone activeerden, wilde de drone
ineens niet meer uit. Hij bleef maar draaien
en draaien, en toen moest zijn vader met
bebloede handen de accu uit de drone verwijderen, zo’n propeller is natuurlijk levensgevaarlijk, hij zou wel iemand kunnen
onthoofden. De vingers zaten er gelukkig

Zo’n propeller is natuurlijk
levensgevaarlijk, hij zou wel
iemand kunnen onthoofden
nog aan. Voordat de tweede poging van
start kon gaan, had Yi zich natuurlijk uitstekend ingelezen.
De tweede poging was zeer geslaagd, hij
steeg op en vloog mooi door de lucht.
Helaas bleek hij een afwijking naar rechts
te hebben, dat moest natuurlijk verholpen
worden.
Na verder onderzoek gedaan te hebben,
bleek de maincontroller de oorzaak. Die
was zeer verouderd en functioneerde niet
meer naar behoren.
Dit probleem is inmiddels verholpen, er
zijn nieuwe onderdelen aangeschaft en
gemonteerd.
Het doel van dit project
Dit is in de lead ook al een beetje gezegd,
het doel is toch echt om uiteindelijk de
mooiste beeldopnames te maken met de
drone. Vooral voor het Landgoed maar ook
zeker voor school en andere projecten.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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De Bos- en Natuurgroep
Oudeschoot/Oranjewoud
n

Door: Dik Bolkestein

Goed tien jaar geleden ontstond er
spontaan een groep vrijwilligers die
zich meldde om samen mee te werken
aan het onderhoud van het bosgebied
bij de dorpen Oranjewoud en Oudeschoot. We spraken met twee van hen,
Anton en Antoinette van Veldhoven.
Het echtpaar Van Veldhoven woont dicht
bij het fietstunneltje in Oudeschoot . Zij zijn
zogenaamde “import”,  afkomstig uit Den
Haag. Inmiddels zijn ze bijna zestig jaar
getrouwd. Anton is van huis uit meubelma-

Vrijwilligers voelen zich erg
verantwoordelijk
ker. Hij heeft iets met hout. Zo kwamen ze
bij de vrijwilligersgroep van ongeveer 12 à
15 mensen, die je vitale oudere natuurliefhebbers zou kunnen noemen. Zij komen
allemaal uit de directe omgeving. Eén van
hen is onze dorpsgenoot Ruth van den Hul,
gepensioneerd buitendienstman bij SBB,
Staats Bos Beheer.
Eén dag per twee weken
Op aanwijzing en onder toezicht van medewerkers van SBB ging men er zo om de
week een dag samen op uit om stukken bos
op te schonen. Ze waren vooral in het Veenwijkbos en het Reigersbos actief. Ze kregen
wat gereedschap en een SBB-hesje ter
beschikking, en een fietsaanhanger om het
gereedschap te vervoeren. Anton en Antoinette staken, net als de anderen in de
groep, veel op van Ruth van den Hul. Naar-

De vrijwilligers van de Bosgroep

30

DORPSKRANT ORANJEWOUD

mate de kennis van zaken toenam en hun
werk meer gewaardeerd werd kreeg de vrijwilligersgroep meer zelfstandigheid.
Plakboek
Met veel voldoening maakten de Van Veldhovens verschillende plakboeken met foto’s
en berichten over hun werk in het bos. In
april 2016 trokken zij met nog een andere
vrijwilliger een bosgebied rond Oranjewoud en Oudeschoot door om knelpunten
in het gebied in beeld te brengen. Dit terrein besloeg het gebied van de Van Bienemalaan tot de Brandeleane. De vrijwilligers
werden begeleid door Roel Vriesema en
Micha Mulders van SBB Jubbega. Daar
maakte Anton een gedetailleerd verslag
van. De groep vrijwilligers had zich duidelijk
niet alleen met de toestand van bomen en
houtopslag bezig gehouden, maar ook
meer om zich heen gekeken. Paden die uit-

Hij heeft iets met hout
gesleten waren, sporen van auto’s en sulky’s in het bos, loslopende honden,
hinderlijke mountainbikers. Het is duidelijk
dat de vrijwilligers zich erg verantwoordelijk voelen voor het bos.
Kaalslag?
Dit jaar werd door SBB grootscheeps
“gedund” in onze bossen. Enerzijds met het
oog op het halen van opbrengst uit het bos.
Dat is er niet alleen voor recreatie, als
schuilplaats voor wild en vogels of meer
algemeen “de natuur”, maar moet ook wel

Groot materieel
wat opbrengen. Bomen werden door SBB
“geblest”, dat wil zeggen voorzien van gele
en blauwe verfstippen. Daarmee werd aangegeven welke bomen zouden kunnen blijven en welke geveld moesten worden. Met
deze selectie was de werkgroep het helemaal niet eens. Er ontstond ook onrust bij
wandelaars. Wat gebeurde er met het bos?
De emotie liep hoog op. Zeker toen er
zwaar materieel werd ingezet om grote
aantallen bomen om te zagen en uit het bos
te rijden. We hebben de grote stapels stammen langs onder meer de Bieruma Oostingweg gezien (zie even verderop het artikel
van mijn collega over bosbouw).
Activiteiten voorlopig opgeschort….
De spanning tussen de vrijwilligersgroep en
SBB liep op. Dat leidde ertoe dat hun
betrokkenheid sinds de zomervakantie is
opgeschort. De meeste boomstammen zijn
nu wel afgevoerd, maar de gemoederen
nog niet helemaal tot rust gekomen.

Een bejaarde
globetrotter
n

Door: Ingrid Struijk

Het reizen zit Gretha de Jong-Lublink in het bloed. Dat heeft zij niet van een
vreemde: vader Lublink mocht er graag op uit gaan met zijn jongste: “Nimt it
meiske mar mit”, zei mem dan.
Verre reizen waren dat overigens niet in die tijd; het betrof altijd familiebezoek
op het vasteland: Engelum, Reduzum, Warrega. Dat zijn dochter nog eens de
hele wereld over zou reizen en daar tot ver in de 80 mee doorging, dat had hij
niet kunnen dromen.

Gretha op Bali
Ik bel aan op de Marijke Muoiwei nummer
1, waar Gretha sinds 1992 met haar man
Uilke woont. De hond slaat direct aan maar
is ook heel enthousiast over mijn komst; als
ik niet zo’n stabiel persoon was geweest
zou ik gevloerd zijn. De twee katten die het
huishouden rijk is (“Ik kan niet zonder kat,”
zal Gretha later in het interview verklaren)
zijn en blijven wat meer op afstand, zoals te
doen gebruikelijk voor katten trouwens.
Gretha’s wiegje stond in Hollum op Ameland.
Haar ouders hadden daar een bakkerij maar
kwamen zelf van het Friese vasteland. Gretha
zou nog een periode in Den Helder wonen
maar kwam later door omstandigheden weer
bij haar ouders thuis te wonen met haar twee
dochtertjes. Ze haalde fluks haar rijbewijs en
hop, daar ging het met zijn vijven de hort op:
heit, mem, Gretha zelf en de twee bern in de
auto naar Meersum in Zuid-Limburg. Gretha
aan het stuur vanzelfsprekend, vader had voldoende vertrouwen in zijn dochter. Koudwa-

Ik kan niet zonder kat
tervrees had zij niet, koelbloedig stuurde zij
de familie in Aken door het centrum waar de
auto’s zich vijf rijen dik doorheen worstelden.
Ook vader wilde na vijf jaren het stuur wel
weer eens overnemen, maar op een kruising
werd het hem toch te machtig en hij zette de
auto pontificaal stil. “Vader, wat doe je? Je
staat midden op een kruising!!” “Ach, ze zien
me wel staan hoor.”

Later, in 1975, ontmoette zij
Uilke de Jong die een melkveebedrijf had in De Knipe.
Samen met hem is zij in 1992
verhuisd naar Oranjewoud
waar ze het huis van Uilkes
vader Bonne na zijn overlijden
betrokken. Gretha’s reislust
werd niet gedeeld door Uilke;
hij kon moeilijk weg van de
boerderij vanwege het melken. Eén keer heeft hij het
geprobeerd, ze gingen samen
naar Noorwegen en er was
oppas geregeld voor de
koeien. Bij thuiskomst verklaarde Uilke
plechtig: “Dat was het,” en met deze woorden sloot hij zijn carrière als toerist af.
Gretha ging niet bij de pakken neerzitten.
Integendeel, zij ging – en gaat - gewoon
door met haar bagage pakken als dat zo uitkwam. Met een vriendin of alleen, dat

Met deze woorden sloot hij zijn
carrière als toerist af
maakt haar niets uit: ook al ga je alleen, je
reist toch altijd met een groep en als je aansluiting wilt is dat niet moeilijk te realiseren.
Gretha begon met dagtochtjes
per bus. Je schreef je in voor
een herfsttocht, een kerstmarkt, een verrassingstocht,
wat al niet meer. Later waren
het meerdaagse vakanties, nog
steeds met de bus. Zwitserland
is daarbij haar favoriete land,
zij houdt van de bergen. Maar
al gauw was ze hier ook op uitgekeken. Verder weg wilde zij.
En nu vertrekt zij elk jaar,
ondanks haar leeftijd, per
vliegtuig naar een verre
bestemming: Tunesië (2007),
Portugal (2008 en 2016), Thailand (2011), Indonesië en Bali
(2012),  Zuid-Afrika (2013). In
Tunesië was zij onder de indruk
van de fantastische waterval-

Gretha de Jong
len. En van de armoede. De binnenlanden
van Portugal vond zij adembenemend
mooi, de kust was minder (want er gaat
niets boven Ameland).  Van Thailand zijn de
overal aanwezige boeddha-beelden haar
bijgebleven, en de omgebouwde kerels in

In Zuid-Afrika aaide ze leeuwen en
reed ze op een struisvogel
Phuket. Op Bali genoot zij van de danseressen in hun prachtige kostuums en in ZuidAfrika aaide ze leeuwen en reed op een
struisvogel.
En die arme Uilke dan? Maakt u zich over
hem maar geen zorgen. Hij vindt de diepvries rijk gevuld met bakjes vlees - Gretha
maakt er precies zoveel klaar als zij dagen
weg is, gehakt met veel jus – volop potjes
met gevarieerde groenten en de wereld aan
toetjes.
Dit najaar wilde Gretha verder dan ooit:
China. Maar helaas: die reis ging niet door.
Griekenland dan maar. Als u dit leest heeft
Gretha er weer een prachtige reis op zitten
en is zij een ervaring en vele verhalen rijker.

Gretha op struisvogel
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Bosbouw in Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Wie de laatste tijd een wandeling of fietstocht maakte door onze mooie bossen
merkte dat er een buitengewone bedrijvigheid plaatsvond: woudreuzen gingen
om met loeiende kettingzagen, enorme tractoren versleepten de geoogste
boomstammen en een grijper legde ze keurig in het gelid, soort bij soort, in de
berm van de Bieruma Oostingweg, klaar om ingeladen te worden en op transport te gaan naar Duitsland.
wachter verloor zijn functie en wandelaars
hadden vrij toegang tot de paden van het bos.
Een aantal jaren lang werd er helemaal niets
aan het bos gedaan. De laatste grote kap
vond zo’n 8 jaar geleden plaats, waarbij de
zieke bomen van enkele oude lanen werden
vervangen door jonge aanplant. Ook werd
een aantal percelen helemaal leeg gekapt en
daarna voorzien van een hoog hek ter
bescherming tegen vraat van reeën en herten. In het begin lijkt dat wel raar, maar de
natuur herpakt zich subliem: veel jonge
bomen konden daardoor opschieten en zijn
nu wel zo groot dat het hek weg kan.

Sies Siebenga
Is dat nou wel goed voor zo’n bos, zal de
gemiddelde wandelaar zich misschien
afvragen. En op het eerste gezicht is het ook
een ravage in het bos waar de machines nu
verdwenen zijn. Om antwoord te krijgen op
deze vraag – ik ben tenslotte ook een
gemiddelde wandelaar – vervoeg ik mij op
de Oranje Hoeve aan de Schoterlandseweg.
Want de bossen die zich uitstrekken vanaf
de Bieruma Oostingweg tot daar horen bij
het terrein van de Oranje Hoeve. Sies Siebenga (niet te verwarren met zijn neef Sies
Siebenga die op Donglust boerde) woont
daar al 62,5 jaar (dat is zijn hele leven). Ik
heb hem gevraagd of hij mij er iets meer
van kon vertellen. Dat kon hij.
Wandelkaarten
De boerderij en de daarbij horende grond
zijn het eigendom van de familie van
Harinxma thoe Sloten. Friso heeft de landerijen geërfd van zijn tante, de freule. In haar
tijd was dit bos nog niet vrij toegankelijk; er
werden per jaar 400 wandelkaarten uitgegeven en een boswachter zag er op toe dat niemand daar illegaal rond liep. Hij inspecteerde
ook de bossen en hij bepaalde wanneer er
welke boom gekapt moest worden. De te
kappen bomen kregen een merkteken, we
noemen dat het blessen van de bomen.
Vrij toegankelijk
Maar de tijden veranderden. De bossen werden zo’n 16 jaar geleden opengesteld voor
publiek, want dat leverde subsidie op. De bos-
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Strategische kap
De vorige keer dat er gekapt is, is er nogal
een ravage aangericht op de wandelpaden.
Nu probeert men dit te voorkomen door
voorzorgsmaatregelen. Op de Flapsingel bijvoorbeeld werden ijzerplaten gelegd. Het
kappen en alles daaromheen is door de eigenaar uitbesteed aan een bosbouwschool,
die de te kappen bomen vakkundig heeft
geblest. Dode bomen blijven zo veel mogelijk staan, omdat die dienen als voedselvoorraad en woning voor insecten en vogels. Ook
beeldbepalende bomen worden gespaard.
Verder houden de bosbouwers rekening
met het laveren van de grote machines die
nodig zijn om de bomen te kappen. Ook de
dassenburchten worden ontzien. De
gekapte boomstammen worden zó neergelegd dat de enorme tractoren die ze het bos
uitslepen er gemakkelijk bij kunnen.
Klaar voor transport
En ja, dan zien wij ze daar dus liggen aan de
kant van de weg, enorme houtwallen van

boomstam. Het ruikt erg lekker, dat verse
hout. Soort wordt bij soort gelegd, en zo
zie je veel Douglas-spar en verder eiken,
beuken en berken. Enorme opleggers
komen ze ophalen. Het valt me op dat er
overal tegelijk wordt gekapt, ook in de bossen van Staatsbosbeheer is lawaai en
bedrijvigheid van machines. Sies denkt dat
de prijs voor hout dit jaar gunstig is en dat
al de eigenaren daarom het moment
geschikt achten.
Zonder toezicht?
De boswachter is al lang verdwenen, Sies
houdt de boel een beetje in de gaten als het
zo uitkomt. Hij pacht de bossen niet, hij
huurt alleen de weilanden voor zijn koeien.
Vroeger, toen er nog wandelkaarten
gekocht moesten worden, ontmoette je
alleen natuurminnaars in het bos met verrekijker of vergrootglas. Nu tref je er hele
families aan verdiept in hun respectievelijke
telefoon. Als hij een loslopende hond
tegenkomt, spreekt hij de eigenaar daar
wel op aan. En mountainbikers mogen ook
niet over de paden crossen. Maar ach, om
van weiland naar weiland te gaan gebruikt
hij er zelf ook één…
Weekendmigratie
Damherten zijn sinds een jaar of twintig
aanwezig op de landerijen. Als er in het
weekend veel wandelaars in de bossen bij
Tjaarda zijn, verhuizen de kuddes dieper
het bos in richting Oranjehoeve. Heeft Sies
er veel last van ? Ach, ze horen erbij. Ze
eten dus zijn gras en hij moet dagelijks de
draden controleren. Ik informeer naar onze
mythische witte bok, ziet hij die wel eens?
De doodstijding valt rauw op mijn dak. Een
week daarvóór is hij, samen met een concurrent, dood gevonden in de draden van
een weide. Ze hadden zich letterlijk doodgevochten.

Ouderen in Oranjewoud
Zoals u waarschijnlijk weet, is er 1x per
maand in De Koningshof gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie. Wat voorop staat is gezelligheid, elkaar ontmoeten en met elkaar in
gesprek raken. Tijdens deze ochtend komen
allerlei onderwerpen naar voren: het verleden bijvoorbeeld, dat voor velen een herkenningspunt kan zijn, maar ook gezamenlijke
hobby’s, vakanties, (klein-)kinderen; noem
maar op.
Het doet goed om even uit je eigen omgeving zijn en te horen dat een ander mis-

Lekker bakje!
schien ook met dezelfde dingen zit zoals het
inleveren van gezondheid, hoe de boodschappen in huis moeten komen en de
gevolgen van minder mobiel te zijn. Wat als
je rijbewijs bijvoorbeeld niet wordt verlengd en je niet meer mag autorijden? Je
wereld kan steeds kleiner worden.

Familie Kok op weg naar het koffieplein

Dit mag geen belemmering zijn om niet
naar de koffie-ochtend te komen. Daar passen we een mouw aan en samen met u kunnen we kijken naar de mogelijkheden. Als
seniorencoach vind ik het ook heel belangrijk dat de mensen de eigen regie, indien
mogelijk, houden. Wees bewust van uw
kunnen, samen denk ik graag met u in kansen en mogelijkheden.
Samen met andere organisaties, waaronder  
Caleidoscoop, Plaatselijk Belang, Omtinker
van de Gemeente Heerenveen, Thuiszorg
De Friese Wouden, en notaris Yvonne
Eerens vergaderen we over
hoe we de oudere bewoners van ons dorp kunnen
faciliteren bij hulpvragen.
Moeilijkste punt tot nu toe
is hoe we met elkaar in contact kunnen komen! De
drempel blijkt hoog.
We zijn wel tot ontdekking
gekomen dat we niet vóór u
moeten denken maar mét
u! We willen graag samen
met u aan de slag, niet voor
eenmalige contacten, doel
is duurzame verbinding. In
welke vorm we dit gaan gieten is nu (het is
september als ik dit schrijf) nog niet
bekend. Ik hoop wel dat we op u mogen
rekenen, u bent de ervaringsdeskundige.
Tot slot geef ik hierbij de data van de koffieochtenden door: 21 november- 19 decem-

Samen aan de koffie
ber- 16 januari- 13 februari- 13 maart- 10
april- 8 mei- 5 juni 10:00 uur. Het 1e kopje
koffie wordt u aangeboden door Plaatselijk
Belang Oranjewoud.
Daarbij introduceren we in samenwerking
met De Koningshof op zondagmiddag de
50+ middag. Vanaf 16.00 uur bent u welkom op: 5 november- 10 december- 4
februari en 4 maart. Voor €10- krijgt u 3
consumpties, met Fryske oranjekoeke en
een hapje.
Graag zien en/of horen we u!
Herdi Oosterbaan
info@coachherdi.nl
0513 – 63 15 85 / 06 – 2002 23 65

Jan Oosterbaan en Lieske de Jong bekijken oude foto's op het
koffieplein
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
Oranjewoud

10-12 2017
Wâldstermiddei – Koningshof 16-18 uur
16-12-2017
Wâldster Ljochtsjes Strúntocht
19-12- 2017
Koffieochtend in de Koningshof,
tevens op 16 januari, 13 februari en 13 maart.
31-12-2017
Krystbeamsmiten/ strykizerskowen: 15.00 uur
(veldje Cissy van Marxveldtlaan).
01-06-2018/10-06-2018
Oranjewoud Festival

Museum Belvédère

21-10-2017/28-01-2018
Constructivistische Verbanden
24-02-2018/10-06-2018
Giorgio Morandi en Bologna
16-06-2018/30-09-2018
Oase Oranjewoud
SLAH-Literaire activiteiten Heerenveenschrijvers te gast in museum Belvédère.
15-01-2018 Lidewijde Paris
15-02-2018 Bert Wagendorp
21-03-2018 Marijke Schermer
18-04-2018  Martin Bossenbroek

Posthuistheater

22-12-2017/ 30-12-207
Kerstmusical ‘De magiër van Mildam’.
26-01-2018
Facade: De wereld van Mata Hari,  muziektheater (première).

Thialf

Terband
Mildam

18-03-2018
De Hollandse 100
Schaatsen en fietsen om geld in te zamelen voor onderzoek naar
lymfklierkanker.
10-12-2017
‘A Celtic Christmas’,
Keltische Kerstmuziek in de ‘Terbantster Tsjerke’, 15.30 uur.
07-10-2017/17-12-2017
Expositie ‘Sylver’ (werk van Sylvie Boersma), in galerie Mildam,
vrijdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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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 2017/2018
Japik Wilman en Martin de Jong
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.

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

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

IJsclub Oranjewoud
Jacob Dijk, tel. 682 038
info@ijscluboranjewoud.nl
Stichting Brongergea op de Kaert
Alt Liemburg, tel. 0512-303 058
www.brongergea.info
Stichting Belvédère Oranjewoud
Jan de Boer, tel. 681 778
www.belvedere-oranjewoud.nl

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

Tennisvereniging Ten Woude,
p/a Heidelaan 41
www.tenwoude.nl
Historische foto’s van Oranjewoud
Oranjewoud Historie op Facebook,
door Alt Liemburg
Stichting Geluidshinder Oranjewoud
Anja Hofstra, Oranjewoud,
tel. 435 580
anjahofstra@gmail.com
Tennisvereniging “LTC Heerenveen”
Wim Metselaar, tel. 633919,
e-mail: ltcheerenveen@gmail.com
Stichting Vrienden Oranjewoud Festival
Aanspreekpunt voor vrienden en
donateurs
Kon. Julianaweg 51, 8453 WD
Oranjewoud
vrienden@oranjewoudfestival.nl

De deadline voor de volgende editie is 12 januari 2018.
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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

