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Voorwoord
We gaan, met Leeuwarden als culturele hoofdstad, een bijzonder jaar tegemoet in Oranjewoud. Het Oranjewoud Festival strekt zich dit jaar
over meer dagen uit dan in vorige jaren. In dit
nummer van De Wâldknyn is daarover te lezen.
In de eerste plaats is De Wâldknyn natuurlijk het
platform van Plaatselijk Belang – van ons dus.
Wat gaat er in Oranjewoud om? Het bestuur van
Plaatselijk Belang doet hier financieel en inhoudelijk verslag over het afgelopen jaar én publiceert hier het nieuwe jaarplan. Er is steeds veel
te doen en te zien. Pompeblêdfair en rommelmarkt. Markante huizen en ontmoetingen.
Voorlopig zijn we niet uitgepraat en –gekeken.
Intussen zijn nieuwe ideeën welkom. Ons dorp
maken we samen, net als ons dorpsblad.

“Mienskip” is de slogan voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad. En dat zijn wij. Inwoners,
buren en vrijwilligers van Oranjewoud.
We hopen dat we er als redactie met verschillende andere schrijvers en schrijfsters weer in
geslaagd zijn een leuke Wâldknyn te presenteren, waardoor we ons samen des te meer verantwoordelijk kunnen voelen voor en betrokken
bij Oranjewoud.
Namens de redactie,
Dik Bolkestein
PS:
Kent u misschien nog een leerling van de basisschool die in Oranjewoud woont en die onze
kinderredactie wil komen versterken? Dan kan
hij of zij contact opnemen via
oranjewoud-krant@hotmail.com.

De WALDKNYN is een
uitgave van Plaatselijk
Belang Oranjewoud,
verschijnt in februari, juni
en december en is gratis
voor leden.
Voor opgave lidmaatschap/
abonnement kunt u uw
gegevens mailen naar:
pboranjewoud@gmail.com
of schrijf een briefje naar
de penningmeester Rein
Soet, Anna Charlottelaan
32, 8453 VG Oranjewoud.
Het aanmeldingsformulier
is ook te downloaden
via de website:
www.oranjewoud-dorp.nl
REDACTIE
Dik Bolkestein
Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Tom van der Wolf
KINDERREDACTIE
Fenneke Koopman
Doutzen Gieskes
Vragen, opmerkingen
en ingezonden stukken
kunt u mailen. Email:
oranjewoud-krant@
hotmail.com.
De redactie behoudt
zich het recht voor om
ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen.

Redactieleden Wâldknyn. (foto: Sas Bregman)
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Mededelingen van de voorzitter…
Beste dorpsgenoten,
Het is alweer het jaar 2018. Dit betekent
dat mijn tweede termijn van vier jaar als
voorzitter van Plaatselijk Belang er in
maart op zit. Na acht jaar verlaat ik het
bestuur van Plaatselijk Belang, wetende
dat er naast mij zeer goede mensen in zitten die ook het klappen van de zweep kennen.
Verschillende mensen hebben mij de laatste jaren gevraagd of het de moeite waard
is om zitting te nemen in Plaatselijk Belang.
Mijn antwoord op deze vraag is een volmondig ja!
Hoewel we niet altijd bereiken wat we
graag willen, hebben we wel verschillende
zaken kunnen bijsturen. Daarbij is het van
belang om in overleg met andere partijen
en met name met de gemeente niet op
zoek te gaan naar “succes” op korte termijn. Kijkend naar de langere termijn
wordt wèl zichtbaar wat er is bereikt en
waar onze inbreng waardevol was.
Als voorbeelden uit mijn bestuursperiode
kan ik o.a. het volgende noemen:
• Uitwerking en uitvoering van actiepunten uit de Dorpsvisie
• Het verder opzetten/ontwikkelen van
onze Dorpskrant (Wâldknyn) en website
www.oranjewoud-dorp.nl
• Inspraak bij de herinrichting van verschillende straten
• Het realiseren van een kunstwerk/beeld
op de kruising van de Bernhard en Julianaweg.
• Plaatsen van extra speeltoestellen o.a. in
de Overtuin

• Het planten van bloembollen langs verschillende straten
• Medewerking aan de ontwikkeling van
het Wandelpadennetwerk; als onderdeel
hiervan het realiseren van een bruggetje
over de Prinsenwyk.
• Initiatief voor het opstellen van een
beheerplan voor de lanen
• Het leveren van een alternatief voor stoplichten in de A32, dat door de gemeente
wordt overgenomen.

Dit is slechts een klein deel van de onderwerpen die voorbij zijn gekomen en waar
we in meer of mindere mate onze stempel
op hebben mogen drukken tijdens mijn
bestuursperiode.
Bij het verschijnen van deze krant is onze
jaarvergadering aanstaande, namelijk op
dinsdag 13 maart. Daarom bestaat een
groot deel van deze Wâldknyn dit keer weer
uit stukken voor deze vergadering, zoals de
agenda, de in 2017 ondernomen activiteiten en de nog in 2018 op te pakken plannen van Plaatselijk Belang. Ik nodig u van
harte uit om deze stukken door te nemen
en gewapend met deze kennis onze jaarvergadering in de Koningshof te bezoeken.
We hebben als bestuur nu een jaar op
“volle sterkte” kunnen werken, maar zoals
gezegd verlaat ik het bestuur in maart a.s.
Hierdoor ontstaat er een vacature, die we
nog niet hebben ingevuld. We hebben
evenwel goede hoop dat we u tijdens de
komende jaarvergadering een kandidaatbestuurslid kunnen presenteren.
We hopen u allen op de jaarvergadering
op 13 maart te mogen begroeten!
Jochem Liemburg,
voorzitter Plaatselijk Belang,
januari 2018
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Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud nodigt u van harte uit
tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering
op 13 maart 2018
om 20.00 uur in restaurant De Koningshof.
De agenda:
1. Opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang en mededelingen.
2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering op 21 maart 2017 (te vinden in de
Wâldknyn 2017 - editie 7.2 en op de website www.oranjewoud-dorp.nl)
3. Verantwoording van het beleid in 2017 door de voorzitter, Jochem Liemburg.
In de Wâldknyn is een overzicht opgenomen van de activiteiten in het afgelopen jaar.
Toelichting door de voorzitter.
4. Het woord aan de wethouder ….
Aanwezig zijn wijkwethouder Hans Broekhuizen en wijkmanager Annie Stelma. Zij geven
een reactie en aanvulling op de besproken onderwerpen.
5. Financiële zaken, door de penningmeester:
Financieel verslag (opgenomen in dit blad)
Verslag van de kascontrolecommissie
Decharge van het bestuur
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
6. Verkiezing bestuursleden
Twee bestuursleden zijn aftredend: Jochem Liemburg en Rein Soet.  Rein Soet is herkiesbaar en wil de rol van penningmeester blijven vervullen. Jochem Liemburg is niet herkiesbaar.
We hebben goede hoop dat we u tijdens de komende jaarvergadering een kandidaatbestuurslid kunnen presenteren, eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een week
voor de jaarvergadering aanmelden bij het bestuur.
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2018
Een korte schets van de voorgenomen activiteiten van PB in 2018 door het bestuur.
In de Wâldknyn is een overzicht opgenomen van de voorgenomen activiteiten in 2018.
8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
9. Presentatie Werkgroep Beheer Lanenstructuur Oranjewoud door het Bestuur van Plaatselijk Belang als initiatiefnemer van dit project.
10. Sluiting van de vergadering.

6

DORPSKRANT ORANJEWOUD

Jaaroverzicht 2017
Bestuur
Verandering in de samenstelling van het
bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
(PB): Tijdens de jaarvergadering op 21
maart 2017 zijn 2 nieuwe bestuursleden
benoemd, namelijk Louwina Wijma- van
Noord en Jan de Haan.
Aanwinsten voor het dorp
• Er is een nieuwe website van Plaatselijk
Belang Oranjewoud gelanceerd: www.
oranjewoud-dorp.nl. Het is de moeite
waard om te bekijken! Als u een verhaal
of leuke foto met uw medebewoners van
Oranjewoud wilt delen op deze site, kunt
u dit/ deze mailen naar: websiteoranjewoud@hotmail.nl.
• De geocaching route van 7,7 km in
Oranjewoud is uitgezet en volop in
gebruik. Er zijn diverse verstopplekken
bedacht waar de caches zich bevinden. Er
zijn vragen bij die betrekking hebben op
deze zogenoemde “schatten” of op de
omgeving. De antwoorden op deze vragen spelen een belangrijke rol in het vinden van andere caches. Op de website
www.geocaching.nl kunt u alles vinden
over het spel. Inmiddels hebben al meer
dan 450 mensen deze route gelopen.
Samen de dorpsgemeenschap vormgeven
• De uitkomsten van de wijkscan van 2016
zijn verder onderzocht. Door welzijnsorganisatie Caleidoscoop, thuiszorginstanties, netwerkteams, omtinkers van de
gemeente Heerenveen en dorpsgenoten
is geïnventariseerd met welke activiteiten
de sociale cohesie kan worden bevorderd. Bewoners komen eenmaal per
maand op dinsdagochtend bij elkaar op
de koffieochtend in de Koningshof. Op
dinsdag 16 januari 2018 is de themabijeenkomst “Vorstelijke Verhalen” georganiseerd.
• Van 1 t/m 5 juni 2017 vond het Oranjewoud Festival plaats. Het hele dorp ontving van het festivalcomité een
uitnodiging om op 3 juni in de Proeftuin te
komen ontbijten. De eerste 200 aanmeldingen konden bij het ontbijt aanwezig
zijn op deze zonnige zaterdagmorgen.
• Van 14 t/m 16 september 2017 vond het
dorpsfeest plaats. Dit jaar een jubileum,
het dorpsfeest bestond 40 jaar. Met het
thema “Werom nei ‘77” werden diverse
festiviteiten georganiseerd.
• Op 10 oktober 2017 heeft het bestuur
van PB een groot aantal verenigingen van
het dorp uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Het doel van het overleg was
om elkaar beter te leren kennen, vindbaar te zijn voor elkaar en de dorpsgenoten, te horen waar iedereen mee bezig is

en of we elkaar in activiteiten kunnen
ondersteunen. Het bleek een zinvol en
plezierig overleg. Er werd besloten tot
een jaarlijks vervolg waarbij informatie
over actuele onderwerpen en activiteiten
gedeeld kunnen worden.
• Op 16 december 2017 werd door Gepke
Kamstra en Helga Lycklama à Nijeholt de
eerste Wâldster Ljochtjesstruuntocht
georganiseerd. Een groot aantal mensen
hadden hun verlichte huis/ schuur/ tuin
open gesteld voor publiek.
• Op donderdag 8 februari 2018 is er een
vrijwilligersavond in Tjaarda georganiseerd, waarbij alle vrijwilligers onder het
genot van een hapje en drankje werden
bedankt voor hun inzet.
Onderhoud wegen, lanen en verlichting
• De Lollius Ademalaan is gerenoveerd en
op 21 november 2017 feestelijk geopend
door de heer Broekhuizen (dorpswethouder) en Jochem Liemburg (voorzitter PB).
Na de officiële opening stond er voor de
bewoners een hapje en drankje klaar.
• Het afslagbord naar Oranjewoud op de
A32 was beschadigd. PB heeft hierover
een brief gestuurd naar Rijkswaterstaat
met het verzoek deze te vervangen.
Recentelijk is het verkeersbord vernieuwd.
• Plannen A32: : in het kader van het project Heerenveen beter bereikbaar (www.
heerenveenbeterbereikbaar.nl) werd in
mei 2017 een inwonersbijeenkomst georganiseerd. Het eerdere ontwerp voor de
Oranje Nassaulaan sloot niet aan bij de
wensen van de inwoners en PB. Daarom
zijn er een aantal wijzigingen in het definitief ontwerp doorgevoerd. Zo worden
de afrit A32 Noord en de Stadionweg
samengevoegd tot een nieuw kruispunt
met een drietaks turborotonde. Verder
krijgt de oostkant van de A32 een turborotonde in plaats van verkeerslichten.
Aan de westkant van de A32 blijft echter
één kruispunt met verkeerslichten
bestaan. Het is de wens van PB om ook
van dat kruispunt een rotonde te maken.
De gemeente doet nog onderzoek of het
plan op dit punt aangepast kan worden
zonder de verkeersveiligheid nadelig te
beïnvloeden.
• De gemeenteraad Heerenveen heeft in
december 2017 een hernieuwd gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)
vastgesteld. De afgelopen maanden was
het bestuur van PB betrokken bij de Klankbordgroep bestaande uit wijkraden en
besturen van PB’s van andere dorpen. Tijdens de bijeenkomsten kregen we de
gelegenheid om aan te geven wat we op
verkeersgebied belangrijk vinden. Daar-

naast hebben we gemeld waar problemen
worden ervaren en konden we onze
ideeën met anderen delen. We hebben
een schriftelijke inspraakreactie ingediend
bij het college van B&W Heerenveen
m.b.t. de volgende twee onderwerpen:
1. Aanpassing maximumsnelheid A32
		 van 130 km/u naar 100 km/u
2. Te hard rijden op de Koningin Juliana		 weg Oranjewoud
In november ontvingen we een schriftelijk reactie van de gemeente hierover. Het
eerste verzoek is door Rijkswaterstaat
niet gehonoreerd. Wat betreft het
tweede verzoek stelt de gemeente voor
om infrastructurele maatregelen te treffen om de problemen op te lossen. In
overleg met PB wordt een plan ontwikkeld voor te nemen maatregelen.
• Houtkap bossen Oranjewoud en Oudeschoot: in het najaar van 2017 is Staatsbosbeheer (SBB) druk bezig geweest met
bomen kappen in enkele bosgebieden in
Zuidoost Fryslân. SBB geeft hierbij aan
dat houtoogst een belangrijk onderdeel
van hun beheer is om een bos in stand te
houden. Door uitdunning krijgen andere
bomen meer ruimte om zich te ontwikkelen. Er valt meer licht op de bodem
waardoor nieuwe lage begroeiing ontstaat. Op deze manier ontstaat ruimte
voor jong bos wat goed is voor verschillende planten- en diersoorten. Het plan
tot houtkap riep veel vragen op bij de
bewoners. Op 25 april 2017 heeft SBB
daarom een avondwandeling georganiseerd. Hier konden de aanwezigen hun
vragen stellen en heeft de boswachter
van Staatbosbeheer Fryslân uitleg geven.
Woning/ hotelbouw
• De bouw van de 6 woningen van project
Park Meerzigt is in volle gang. Enkele
woningen zijn al klaar en bewoond.
• PB heeft aan mevrouw de Beaufort
gevraagd hoe het er voor staat met de
vorderingen van de plannen rondom
Donglust. Zij gaf aan hierover nog in
gesprek te zijn met de gemeente.
• De mogelijke komst van een Van der Valkhotel bij de afslag Oranjewoud/A32 in
Heerenveen leidt tot uiteenlopende reacties. Voor de inwoners van Oranjewoud
was er eind maart en begin april 2017 op
2 verschillende locaties (bij de voetbalvereniging VV Heerenveen en De Spil
Skoatterwâld) de mogelijkheid om hun
mening achter te laten. Ook is een digitaal discussieplatform opgezet: https://
argu.co/Heerenveen. De gemeente organiseerde op 16 januari 2018 een avond
voor bewoners om het schetsontwerp te
presenteren.
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Beheer lanenstructuur
De lanenstructuur is één van de vijf belangrijke elementen waarom ons dorp is aangewezen als een “beschermd dorpsgezicht”.
In 2014 is het initiatief genomen om vertegenwoordigers van de verschillende eigenaren (Oranjehoeve/Bosgroep, Oranjestein,
Staatbosbeheer en de Gemeente) uit te
nodigen om gezamenlijk een beheer-/uitvoeringsplan voor de lanen op te stellen.
Hiertoe is de “Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud” samengesteld met
als doelstelling: “Om te komen tot het noodzakelijke herstel en beheer van de lanen zullen alle lanen moeten worden beoordeeld,
op basis waarvan er per laan een plan voor
herstel/verjonging en ook onderhoud en
beheer kan worden opgesteld. Uiteindelijk
zal er een beheervisie en -plan voor een termijn van minimaal 30 jaren moeten komen
voor alle laan-boom beplantingen in het
Parklandschap ‘het Oranjewoud’, om de
karakteristieke lanenstructuur in Oranjewoud te behouden”. Het afgelopen jaar is
de werkgroep meerdere malen bij elkaar
geweest. De gemeente heeft aan het
Beheer € 70.000 beschikbaar gesteld. Hier
zijn we erg blij mee. Op dit moment is het
plan van aanpak bijna klaar en zijn de offertes aangevraagd voor een “historisch
onderzoek” van de lanen.

Gasboring
Op 29 november 2017 werd een informatieavond gehouden in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen over gaswinningenplan
Langezwaag 3. De specialisten van het
ministerie van EZ, TNO en Vermillion waren
hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden. Zie overige info over de gaswinning:
https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen.
Contacten met de gemeente
Periodiek hebben we overleg met onze
dorpswethouder de heer Broekhuizen. Ook
met wijkmanager mevrouw Stelma, teamleider van het wijkteam de heer Kromkamp
en meerdere ambtenaren wordt regelmatig
contact onderhouden. Een overzicht van de
onderwerpen waarover we met de
gemeente hebben gesproken (zie voorgaande items):
• Ontwikkelingen Donglust
• Sportbeleid gemeente
• Gaswinning Vermillion
• Wijkscan Oranjewoud
• Renovatie werkzaamheden Lollius
Ademalaan
• GVVP
• Hotelplannen van der Valk
• Schade aan verkeersbord A32
• Onderhoud wegen
• Naamgeving bossen

Overig
• Om verdachte situaties te signaleren kunnen bewoners van straten een buurtwhatsapp-groep aanmaken. Stickers
– om bijvoorbeeld op (lantaarn)palen te
plakken om zo ongenode gasten af te
schrikken – kunnen aangevraagd worden
bij de wijkmanager mevrouw Stelma.
• De paaltjes op het bruggetje aan de zuidzijde van Museum Belvédère zijn verwijderd.
• Het publicatiebord van het dorp is verplaatst. Het bord bevindt zich nu naast de
brievenbus op de Lollius Ademalaan.
• Het beeld “Blêdeklauwer” is schoongemaakt en opgeknapt in opdracht van de
heer de Wolff, directeur van hotel
Tjaarda.

Jaarplan 2018
Plaatselijk Belang gaat in 2018 (verder) aan
de slag met onderstaande zaken. Daarnaast
zullen zich gedurende het jaar waarschijnlijk
ook nog andere onderwerpen aandienen.
Onderhoud lanen
Net als vorig jaar gaan we als Plaatselijk
Belang samen met de verschillende eigenaren door met de Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud. Inmiddels ligt er een
Plan van Aanpak en zijn er een tweetal
inventarisaties/onderzoeken  aanbesteed
aan externe bureaus. Dit betreft een historisch onderzoek en een onderzoek naar de
staat en vitaliteit van de verschillende
lanen.
Inrichting nieuwe op- en afritten
van de A 32
De inrichting van de nieuwe op- en afritten
van de A32 begint vorm te krijgen. Dankzij
Plaatselijk Belang zijn de meeste van de
aanvankelijk geplande verkeerslichten niet
meer aan de orde. We zijn nog bezig om
mogelijkheden te zoeken om ook de laatste
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kruising - waar nog verkeerslichten gepland
staan - aan te passen, zodat er totaal geen
verkeerslichten nodig zijn.
Gezamenlijk overleg verenigingen in
Oranjewoud
In 2017 is er een eerste oriënterende bijeenkomst georganiseerd met de verenigingen die binnen Oranjewoud actief zijn. Dit
is als zeer positief ontvangen en zal ook in
2018 een vervolg krijgen.
Donglust terrein
PB zal in 2018 de plannen van de familie De
Beaufort en de vorderingen bij de provincie
en gemeente blijven volgen.
Feanetië
PB zal in 2018 het plan om een vaarroute
door Heerenveen en Oranjewoud te creëren blijven volgen.
Gaswinning
Hoewel we als Plaatselijk Belang hier geen

echte invloed op hebben en de Gemeente
nu zijn rol hierin heeft genomen, blijven we
ook de ontwikkelingen met betrekking tot
dit onderwerp kritisch volgen.
Vervolg Wijkscan
Ook in 2018 zullen we samen met Caleidoscoop en de andere deelnemende instellingen mogelijkheden blijven onderzoeken om
de sociale cohesie binnen ons dorp te
bevorderen.
Brievenbus / Mededelingenbord
De mogelijkheden voor het verplaatsen van
de brievenbus en het mededelingenbord in
de L.A. laan zullen nader worden onderzocht. We zitten te denken aan een plaats in
de buurt van het beeldje van Sanne van der
Wal. Een mogelijk idee is om daar dan ook
een bankje bij te plaatsen.
GVVP
De uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan zal in overleg met
de gemeente verder worden opgepakt.

Financieel jaarverslag 2017
FINANCIEEL VERSLAG Plaatselijk Belang Oranjewoud jaar 2017		BEGROTING Plaatselijk Belang Oranjewoud jaar 2018
Inkomsten jaar 2017

Werkelijk
x € 1,-

Begroot			Begroot
x € 1,Begrote Inkomsten 2018
x € 1,-

Contributies
Wijkbudget
Advertenties Wâldknyn
Rente bank jaar 2016
Donaties en Coöpfonds Rabo

2.627
2.020
2.269
22
108

2.650
2.020
2.150
22
88

Contributies
2.650
Wijkbudget		2.100
Advertenties Wâldknyn
2.200
Rente bank jaar 2017		
3
Donatie i.v.m. verkiezingen
88

Totaal ontvangsten

7.045

6.930

7.041

Uitgaven jaar 2017			
Kosten Wâldknyn
2.166
2.150
Bijeenkomst vrijwilligers
268
400
Bijeenkomst verenigingen
149
250
Portokosten
50
Kosten bestuur
105
300
Kerst-en nieuwjaarswens
351
Pen bij kerstkaart
546
Kosten jaarvergadering
530
500
Lanenproject		2.500
Bouw nieuwe website + webhosting
2.093
Abonnement onderhoud website
774
400
Bankkosten
170
170
QR codes wandelpad en geocaching		
200
Onvoorzien		 260

Begrote Uitgaven 2018
Wâldknyn
Bijeenkomst vrijwilligers
Bijeenkomst verenigingen
Porti
Kosten bestuur
Kosten jaarvergadering
Onderhoud website
Bankkosten
Lanenproject
Zitbankje 1x
Oranjewoudfestival
QR codes wandelpaden
Geocaching
Onvoorzien

Totaal uitgaven
Tekort

Begrote uitgaven
Begroot: Tekort

7.153
-108

7.180
-250

Staat van Bezittingen en Schulden
Bezittingen
31/12/2017
31/12/2016
			
Rabobank rekening courant
84
192
Rabobank spaarrekening
12.300
12.300
12.384
Het vermogen van de vereniging
bedraagt per 31  december 2017

2.200
350
200
50
150
550
50
175
3.000
375
250
50
50
50
-7.500
-459

Voorstel:
Het beoogde tekort zal ten laste moeten komen
van het vermogen van de vereniging.

12.492

€  12.384

Nieuwsflitsen per e-mail
Medio januari j.l zond het bestuur een nieuwsbrief met enkele belangwekkende onderwerpen naar haar leden, zoals de
situatie met betrekking tot Van der Valk en de ontwikkeling van de op- en afritten van de A32.
De bedoeling is om meerdere malen per jaar per e-mail een korte nieuwsflits naar haar leden te mailen.
Heeft u medio januari dit mail bericht niet ontvangen dan beschikken wij blijkbaar nog niet over uw e-mail adres.
Bent u geïnteresseerd in deze nieuwsflits  dan verzoeken wij uw e-mail adres door te geven.
Het e-mail adres van Plaatselijk Belang Oranjewoud is: pboranjewoud@gmail.com.
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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

Op zaterdag 14 april is de

JAARLIJKSE
ROMMELMARKT
op het schoolplein van de Albertine Agnesschool
van 10.00-13.00 uur.
Op vrijdag 13 april, vanaf 16.00 uur
kunt u bruikbare spullen aan de weg zetten.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Jelly Verhoef
via het e-mailadres G.Verhoef30@chello.nl
of bij Janke Otter, tel. 632872.

~20 MEI 2017~

POMPEBLÊDFAIR
~26 MEI 2018~

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

宕守宖宗宄官宕宄宑宗季宇守季宎宒宑完宑宊宖宋宒安季
宓宕完宑宖守宑定守宊季孴孯季宋守守宕守宑宙守守宑季
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In dûk yn it ferline
Tutte mei de linten
Bûsfol sinten
Bûsfol kattebrea
Slofke blau, slofke rea
Rok mei risseltsjes
Prûk mei frisseltsjes
Gatsjes yn’e wanten, gatsjes yn’e hoas
Gatsjes yn’e earen, gatsjes yn’e noas
Wolst net nei my hearre
Krûp mar yn’e fearren
Goeie jûn, goeie moarn
Tutte mei de linten komt der oan

Wa is der net mei opgroeid, it bekende
opsisferske fan Diet Huber!

Wurk fan Diet Huber
Huber publisearre sawol yn it Frysk as yn it
Hollânsk, dat hie alles te krijen mei har
eftergrûn. Mei har mem prate se Frysk/
Liwadders en mei heit wie dat Hollânsk. Har
Frysktalige debuut wie Tutte mei de linten
(1955), har Hollânsktalige debuut, De uil
met de zeven zuurtjes (1959). Sûnt dy tiid
kaam der sawol dichtwurk as proaza fan har
hân. Ek besocht se skoallen en biblioteken
om it wurk by de lêzers te bringen.
Inkele titels fan har boeken:
- De Mâlbroekmich (1957)
- De Teltsjebeam (1976) produkt fan de
Sweedske Trolle ferhalen.
- Fryske poesyalbum ferskes (1979)
- It abee fan Boukje (1980)
- Blinder de boekeflie (1993)
Prizen:
- De Mâlbroekmich – Nominaasje bêst fersoarge boek
- De uil met de zeven zuurtjes- Nominaasje
Gouden Griffel
- It abee fan Boukje –Bekroaning yn it ramt
fan Premio Europea di Padua

Berendina Barkey-Huber

Musikus Hindrik van der Meer skreau yn’e
santiger jierren muzyk op ferskillende
gedichten fan de wurdkeunstneresse.
Ynspiraasje
Har spontaan en intuïtief brûken fan taal fia
klank en assosiaasje is ek hjoeddedei noch
hiel ferrassend. Ynspiraasje die se oeral op.
Yn it ynterview út 2004 yn it Friesch Dagblad sei se: ,,Ik hoegde mar in wurdboek
iepen te slaan of de ideeën boarrelen al
omheech. De klank fan wurden boeit my no
ienkear o sa. Ek as ik oan it jirpelskilen wie
of op it húske siet, spoeken der spontaan
begjinrigels fan ferskes troch de holle. Soms
pleage it my ek wol hear. Dan lei ik op bêd,
soe ik sliepe en dan kaam der my wer sa’n
muzykje yn’e holle”.
Se woe mei hert en siel bern stimulearje
kreatyf te wêzen. Erkenning wie moai, herkenning it moaiste.
Guon minsken drage libbenslang in gefoelige antenne op’e rêch wêrmei’t se de ferbylding, de dreamwrâld fan bern opheine,
sei berneboekeskriuwster Berber van der
Geest yn in réaksje op it ferstjerren fan Diet
Huber (07-10-2008).
Diet Huber en de bern wiene net te skieden.

(09-04-1924/07-10-2008)
Dizze Fryske skriuwster en yllustratrise fan
Fryske en Hollânske berneboeken wenne
yn’e jierren 1938 oant 1946 mei har âlden
en suster yn it Wâld. Njonken de skearwinkel fan Abma oan de hjoeddeiske Wilhelminaweg. It famke fan,tramman’ Huber
skreau letter ek berneboeken dy’t har
ôfspilen yn Oranjewâld: Rinske en de
stoomtram (1986) en Meisjes trouwen toch
(zei tante Dirkje) (1993).
Amsterdam/Stockholm
Yn 1946 gong Diet Huber nei Amsterdam
en besocht dêr de keunstnijverheidsskoalle, de foarrinner fan de Rietveld Academie. Se siet 4 jier lang yn de yllustraasje
klasse. Nei ôfrin reizge se foar in jier nei
Stockholm ta dêr’t se wurke as free-lancer.
Se makke yllustraasjes foar boeken en
tydskriften, mar stjoerde ek ferhalen op.
Yn 1952 frege Friese Koerier haadredakteur, Fedde Schurer har foar de bernerubryk ‘De kleine koerier’. It waard de oanset
ta har twatalich skriuwerskip. Se skreau
foar de Friese Koerier fan 1952-1961. Op
fersyk fan Wim Hora Adema hat se, as
opfolchster fan Annie M.G.Schmidt, njoggen jier berneferskes skreaun foar Het
Parool.
Fan 1961-1971 wenne se yn Noard-Sweden
mei har man Bert Barkey en dochter Yelka,
dit yn ferbân mei it wurk fan har man.

Diet Huber

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

Oranjewoud Festival en… gastgezinnen

Gastgezin voor
Thomas & Thomas
n

Door: Wiep de Jong

Ieder festival draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Vaak studenten, of mensen
die het leuk vinden om betrokken te zijn bij de organisatie en uitvoering van een festival.
Dat geldt ook voor Oranjewoud Festival, dit jaar van 1 – 10 juni in ons schitterende dorp.
Er zijn veel mensen nodig voor hand- en spandiensten, kaartcontroles en allerhande
andere werkzaamheden. Ga je naar een voorstelling, dan kom je regelmatig bekende
gezichten uit het dorp tegen die een aardig praatje met je maken. Maar met alleen
bewoners van ons dorp redt het festival het niet. Er zijn meer mensen nodig waarvan
een groot deel van buiten Friesland komt, en hiervoor wordt onderdak gezocht.
Ik ga in gesprek met Frans en Truke Bouwers. Afgelopen jaar logeerden vrijwilligers
Thomas en Thomas bij dit leuke echtpaar.
Hoe is het jullie bevallen, twee jonge,
enthousiaste mensen in huis?
Frans: Heel goed. Ondanks dat Thomas en
Thomas een heel ander ritme hadden dan
wij, hebben we elkaar nooit in de weg gelopen. Mijn vrouw Truke en ik staan ’s ochtends redelijk vroeg op, zij waren vaak veel
later, omdat de programmering van het festival nu eenmaal grotendeels ’s avonds is.

Maar ze maakten absoluut geen lawaai als ze
pas laat thuis kwamen. Integendeel, ze waren
bang om ons wakker te maken, dus slopen ze
heel stilletjes de trap op, haha. Voor de maaltijden wordt gezorgd door het festival. Daar
hoefden wij ons niet druk over te maken.
Uiteraard dronken we koffie met elkaar en zo
kwamen we tot leuke gesprekken.
Hebben jullie nog contact?
Frans: Jazeker. Niet heel veel, maar via
Facebook wel en zo blijven we op de hoogte
van elkaars leven en interesses.

Melden jullie je dit jaar weer aan als gastgezin?
Frans: Zeer zeker. Het is erg gezellig en wanneer je een slaapkamer over hebt, dan zeggen Truke en ik: zeker doen. Oranjewoud
Festival is uniek in Nederland en daar helpen wij graag een handje aan mee. Op deze
manier kunnen nog meer mensen genieten
van al het moois dat het festival én Oranjewoud te bieden heeft en zijn wij ook betrokken bij dit prachtige evenement.

Vind jij het ook leuk om gastgezin te zijn
voor vrijwilligers van het Oranjewoud
Festival?
Meld je dan aan bij Nanda Tuinstra via
mail: nanda@oranjewoudfestival.nl

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

Oranjewoud Festival en… vrijwilligers

Illemille uut Aemstie

(Vertaling: Helemaal uit Haamstede)

n

Door: Hanna Hoogerhuis

Wat vooraf ging.....
De reis Zeeland-Friesland heeft meestal
een aanleiding nodig, en die had ik in drievoud in mei 2016. Nijkleaster bezoeken,
mijn beste vriendin van vroeger zien en
onze gezamenlijke oud-lerares Ingrid ontmoeten in Oranjewoud.
Ik boekte een B&B en kwam in een paradijsje terecht bij Marja in “ Het Huis”. Tijdens een ontbijt daar zag ik de poster van
OF hangen en vroeg er naar bij Marja. Zij
vertelde heel enthousiast over het prachtige festival en de bijzondere locatie. Ik zei
even enthousiast: “Daar kom ik volgend
jaar voor terug!”
Vrijwilliger is vast wel wat voor mij
In januari 2017 bedacht ik dat ik eventueel

ook als vrijwilligster zou kunnen gaan,
omdat ik daar hier in Zeeland ook ervaring
in heb (Zeeland Nazomer Festival). Contact
opgenomen via mail, verteld over mijn

Wel blond en blauwe ogen
ervaring, niet Friessprekend, wel blond en
blauwe ogen, en enthousiast. Natuurlijk
was ik welkom.
Op naar Oranjewoud!
In juni afgereisd naar het huis van Ingrid. Op
dat moment was zij nog op vakantie en ik
zou daar op de beestenboel passen tot zij
terug was. Op maandag aangekomen en

direct met een boek de tuin in. Op en top
genieten was dat. Vanaf de volgende dag
ging ik regelmatig even bij de Overtuin kijken en zag een prachtige sfeervolle ambiance groeien. Op donderdag 1 juni kon ik
mij melden en kreeg ik het OF t-shirt; en
dan ineens ben je ook het gezicht van het
Festival!
En dan: gastvrouw
Tijdens de catering maakte ik kennis met
collega-vrijwilligers, sommigen net zo groen
als ik, anderen all-round en zeer ervaren.
Maar allemaal met plezier aan het werk (en
verbaasd dat ik helemaal uit Zeeland kwam
om daar te komen werken). De daarop volgende dagen heb ik als gastvrouw veel bijzondere en mooie contacten gehad.
Ondertussen ook genoten van de concerten, w.o. het magnifieke kaarslicht-concert.
Daar zou ik een gast naar een specifieke
plaats begeleiden, en wat bleek….: het was
Marja!

Ik had mij geen mooiere
werkweek kunnen wensen
De daarop volgende dagen werden warmer,
mooier, gezelliger, boeiender, leuker en
ikzelf wel wat vermoeider….maar mijn
enthousiaste gevoel nam alleen maar toe.
Prachtig
Het was een aaneenschakeling van prachtige ervaringen: het vrienden-ontbijt, de
bewakingsdienst op een stoel bij het Rabobank-paviljoen, intens genieten van de
muziek, contact met gasten, collega’s, verkeersregelaars, en niet te vergeten: heerlijk
eten en drinken. Op zondag genoot ik zelf
met mijn vriendin in de openlucht van een
prachtig concert bij de Belvédère, als afsluiting een drankje in de Overtuin. En toen
werd ik nog met de golfkar naar huis
gebracht ...ik had mij geen mooiere werkweek kunnen wensen op het OF als vrijwilligster!
Wat een geweldig mooi festival, met zoveel
mooie mensen op zo’n bijzondere plek !
Hanna Hoogerhuis

Ik heb genoten en ben dankbaar dat ik er
deel van mocht zijn.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Oranjewoud Festival en… Leeuwarden-Fryslân 2018

Tien dagen feest
n

Door: Wiep de Jong

Het is u vast niet ontgaan: 2018 wordt hét culturele jaar van Leeuwarden en Fryslân. Van
alles is er gaande, niet alleen in onze hoofdstad, maar zeker ook in de provincie. Het
belooft een prachtig cultureel jaar te worden.
Om bij ons eigen dorp te blijven, dan zien we meteen dat het Oranjewoud Festival langer
duurt in 2018. Dit jaar – in het kader van culturele hoofdstad – kunnen we maar liefst
tien dagen lang genieten van klassieke muziek. Het niveau van het festival was altijd al
hoog; dit jaar is er door de organisatie nog een tandje bij gezet. Klinkende namen kregen
wij al door van Yoram Ish-Hurwitz, bevlogen musicus en initiator van het festival.
Komende zomer zullen o.a. Nigel Kennedy - de bekende Britse violist - en de Franse cellist Jean-Guihen Queyras optreden.
Afgelopen jaren bespeurden wij toch nog
veel onbekendheid bij de Wâldsters over
Oranjewoud Festival. Of men wist het wel
– wanneer je regelmatig wandelt kan het je
ook bijna niet ontgaan – maar toch hoorde
ik vaak dat men het niet in de agenda zette.

Dat is heel erg jammer, want je hoeft niet
een uitgesproken klassieke-muziekliefhebber te zijn om bijzondere optredens mee te
maken in het altijd oergezellige festivalhart
De Proeftuin in de Overtuin. Vorig jaar was
het een heel weekend lang genieten van

kleine performances met een hapje en een
drankje onder handbereik. Dankzij het
schitterende weer deed de plaatselijke
horeca goede zaken. Aanschuiven aan
lange tafels in de stralende zon; het was
één groot feest.
Dit jaar zal het hoofdpodium in de kom van
de Prinsenwyk zijn, achter landgoed
Oranjewoud. Hou vooral de website www.
oranjewoudfestival.nl  in de gaten. Er zullen
fantastische optredens worden gegeven.
Het is een uniek festival en dát tien dagen
lang in ons schitterende dorp.
Onze achtertuin.
Dit mogen Wâldsters dit jaar niet missen.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Helemaal
je eigen plek

MAATWERK IN HOUTBOUW
TUINHUISJES • GARAGES • PRIEELTJES
PAARDENBOXEN • OVERKAPPINGEN
CHALETS • CARPORTS

HOUTBOUW TALEN
Wetterkant 19
8401 GC Gorredijk
tel: 0513-688861
fax: 0513-688485

www.houtbouw-talen.nl

Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Dat is volgens ons
het recht van iedereen en daar maken we ons hard voor. Daarom
doen we meer dan het aanbieden van betaalbare, comfortabele
woningen. We werken samen met organisaties op het gebied van
wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Ons doel: voor iedereen een
passende woonplek in een aangename buurt.

We hebben woningen in en om Drachten, Franeker,
Heerenveen, Joure en Sneek.

www.accolade.nl

Ondernemers in Oranjewoud
Sjoerd de Jong
n

Door: Janny Klein

In de serie over ondernemers ditmaal
één ondernemer en twee bedrijven.
De ondernemer is Sjoerd de Jong,
woonachtig aan de Elisabethlaan.
Hierna maken we nader kennis met
hem en zijn zaken.
Timmerbedrijf Sjoerd de Jong
Wellicht het bekendst is het timmerbedrijf
van Sjoerd. Zijn busje is immers regelmatig
ergens in het dorp te zien. Ooit begon
Sjoerd zijn eerste baan in de bouw. Vervolgens, toen het slechter liep bij zijn werkgever, maakte hij een uitstap naar de PTT. Hij
werd postbode en viel in waar nodig. Dat
betekende kennis van meer dan veertig verschillende routes. Na een jaar of tien was
duidelijk dat dit niet de baan voor het leven
was. En dus volgde een geleidelijke terugkeer naar de eerste (werk)liefde en werd
een eigen timmerbedrijf gestart. Ook dat is
alweer zo’n 25 jaar geleden. Sjoerd zegt: “Ik
heb er nooit spijt van gehad”. Aanvankelijk
werkte hij vanuit huis; nu vanuit een loods
in Tjalleberd. Alle verbouwingen en klussen
in en om huis worden aangepakt. Alleen
complete nieuwbouw zit niet in het pakket.

activiteiten in het dorp
moet je steunen
De zaak is een eenmansbedrijf, maar veelal
werkt Sjoerd samen met een collega-zelfstandige. De klant wil de boel tenslotte snel
aan kant en voor veel klussen zijn vier handen nodig. Zijn er andere specialismen
nodig, van stukadoor tot dakdekker, dan
heeft Sjoerd daarvoor “vaste jongens”.
Andersom vragen zij hem voor timmerwerkzaamheden.
Het werkgebied beslaat zo’n twintig kilometer rondom Oranjewoud. Via mond tot
mond reclame komen de opdrachten binnen. Gevraagd waarom Sjoerd dan adverteert in de Wâldknyn, is de reactie dat dat
meer sponsoring is. Activiteiten in het dorp
moet je steunen, of het nu de Wâldknyn, de
feestcommissie of Oranjewoud Festival is.
Goed guod
Hoewel het timmerbedrijf een fulltime baan
betekent, is Sjoerd samen met een maat
nog een tweede onderneming begonnen:
een handelsonderneming. Dat kan van alles
betekenen, dus is de vraag waarin dan
gehandeld wordt. Het aanbod varieert van
een motor tot een theelepeltje . De heren
zijn gestart met de aankoop van een partij

motorfietsen. Daarvoor was een plek nodig
en dus werd een bewoner van de Pr. Bernhardweg gevraagd zijn loods ter beschikking
te stellen. Zo geschiedde. Echter, de loop
kwam er goed in en de overlast op het particuliere terrein werd te groot. En zo verhuisde ook het tweede bedrijf naar
Tjalleberd, naar een loods op hetzelfde terrein als het timmerbedrijf. Loop je nu op een
avond of zaterdagochtend binnen, dan vind
je ook hele andere artikelen dan die motorfietsen. Wil je neonverlichting, een kast, een
elpee, zilveren theelepeltjes of een minihelikopter waarin kinderen kunnen zitten? Het
is er allemaal. Als de heren maar verwachten dat er belangstelling voor bestaat. Een
deel van de spullen komt uit Polen en Oekraïne en wordt door handelaren hier gebracht.
Een ander deel komt uit de opkoop van
complete boedels. Hieruit selecteren Sjoerd
en zijn maat de beste spullen en bieden die
aan. Wat overblijft gaat naar kringloopwinkels. Daarmee is gelijk gezegd dat alleen artikelen van goede kwaliteit verkocht worden.
De toekomst
Waarom doe je zoiets terwijl je het al druk
hebt? Het antwoord is duidelijk: “Omdat je
het leuk vindt”. En er is altijd nog wel een
gaatje in de tijd te vinden; gevulde dagen
zijn prettig. Later in het gesprek komt nog
een ander motief naar boven. Werken in de
bouw is zwaar en het is de vraag of je dat
tot je pensioen volhoudt. Een geleidelijke
ombouw naar het handelsbedrijf ziet
Sjoerd om die reden wel zitten. Maar voorlopig wordt er nog getimmerd.
Oranjewoud
In ieder gesprek komt ook de binding met

Oranjewoud aan de orde. Bij Sjoerd ligt dat
simpel. Hij is geboren in de L. Ademalaan,
woonde kort in Mildam, kwam terug en
ging naar de Albertine Agnesschool. En
daarmee kent hij een flink aantal dorpsbewoners. Beide bedrijven zijn hier bovendien
gestart. Doordat ze uit hun jasje groeiden,
zijn ze naar Tjalleberd gegaan. In de garage
bij huis heeft Sjoerd nu alleen nog het
kleine materiaal. De rest van de ruimte is

van motor tot theelepeltje
voor de auto’s van “de dames” en zijn
hobby: het herstellen en restaureren van
klassiekers, vooral “lelijke eendjes”. Daarbij
gaat het meer om het klussen dan om het
toeren. En zeker zodra er pekel op de weg
ligt, blijven de auto’s binnen. Als andere
hobby noemt Sjoerd het wandelen met de
hond, een flinke herder. En hij heeft ook
nog 11 jaar in de feestcommissie gezeten.
Bezig blijven lijkt dus geen enkel probleem
voor hem.
Een Boodschap?
De laatste vraag is of Sjoerd nog een boodschap heeft voor zijn dorpsgenoten. Tenslotte heb je met zo’n interview de kans
iedere medebewoner toe te spreken. Na
enig mijmeren constateert Sjoerd dat de
bewoners van Oranjewoud een gemêleerd
volkje vormen, waardoor er niet zoveel
samenhang is. Wel begrijpelijk, maar toch
… Jammer blijft dat er geen buurthuis is,
zoals in andere kleine dorpen wel blijkt te
kunnen. Dat zou een mooie ontmoetingsplek zijn, ook voor de oudere inwoners.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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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

Bijzondere huizen in Oranjewoud

Tuinmanswoning Klein Jagtlust
n

Door: Tom van der Wolf

Iedere keer als je langs Tjaarda rijdt zie
je rechts naast het prachtige landgoed
Klein Jagtlust een huisje van bescheidener afmetingen staan. Veel mensen
zullen zich afvragen wie er woont, en
wat het te maken heeft met het imposante landgoed ernaast.
Het antwoord op de eerste vraag: Jacob
Drost, geboren in 1951 in hetzelfde huis als
waar hij nu woont. Maar nu woont hij er
met zijn vrouw Enny. Jacob heeft 46 jaar bij
ingenieursbedrijf Oranjewoud (dat inmiddels Antea Group heet) gewerkt.
Een beknopte geschiedenis
Huize Klein Jagtlust is gebouwd in 1856. Het
staat centraal te midden van voormalige
dienstwoningen er omheen. Links van het
landgoed staat het rentmeestershuis,
rechts dus de tuinmanswoning. Voordat
dhr. Pieter Heringa Cats het allemaal kocht
stond er nog een ander klein huisje, op de
plek waar nu de tuinmanswoning staat. In
dat voormalige huis woonde destijds  de
familie Groenewoud. Toen Heringa Cats het
huisje sloopte, kwam er een nieuw huisje
op te staan. Dat was voor de tuinbaas. De
tuinbaas had weer knechten onder zich.
Het huis was heel functioneel gebouwd: er

Veiling van het complete landgoed

Omstreeks 1968
zaten meerdere bedstedes in, aan de zijkant van het huis bevonden zich twee kassen, er onder een riante kelder en boven
had het huis zelfs een spekkast. Tussen
1940 en 1945 had de fam. Drost (senior)
verschillende keren Joodse onderduikers.

Er hebben ook verschillende keren
Joden ondergedoken gezeten
De Duitsers hebben bij een razzia het complete landgoed een keer over de kop
gehaald, maar gelukkig werd de tuinmanswoning overgeslagen
Wonen in het tuinmanshuis
Jacob zijn ouders zijn hier komen wonen in
het begin van de oorlog. Hij is hier dus
geboren, en was de jongste van het gezin.
Hij had nog twee broers en een zus. “Mijn
ouders hadden beiden tbc gehad in de jaren
dertig. In 1939 werden ze beiden gezond
verklaard. Ze moesten goed aansterken, en
het advies was om “in gezonde boslucht” te
gaan wonen.” Ze kregen  een tip van een in
Oranjewoud wonende familie dat de tuinmanswoning leeg stond en mogelijk te huur
was.
De laatste echte bewoner van Klein Jagtlust, de heer van Duyl, is in 1939 overleden,
toen werd het complete landgoed geveild
en in drieën verdeeld. De tuinmanswoning
werd gekocht door de familie Bieruma Oosting, en zij waren bereid om het te verhuren. Maar er was één voorwaarde…
Officieel hadden zij het gekocht als reservehuis, het was in die tijd oorlog, en ze waren
bang dat ze door de Duitsers uit het grote
huis, Oranjestein, zouden worden gezet.
Mochten de Duitsers dit besluiten, dan
waren ze genoodzaakt om in het tuinmansDORPSKRANT ORANJEWOUD
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huis te gaan wonen. Gelukkig is dat nooit
gebeurd.
Renovatie
In 1970 is het hele huis verbouwd. De indeling is helemaal veranderd. Dat moest ook
wel, er was geen badkamer, toilet of centrale verwarming, en zelfs geen aardgas om
te koken. “Mijn moeder kookte in het begin
op petroleumstellen en later eind jaren vijftig op butagas. Om beurten haalden we
achter op de fiets de gasflessen bij Heida,de
“petroleumboer” uit de Heidelaan, vandaan.”
Jeugdsentiment
Van 1940 tot 1970 was Klein Jagtlust een
particulier bejaardentehuis. Als klein kind
kwam Jacob daar samen met kinderen uit
de buurt om op woensdag- en zaterdagmiddag een uurtje tv kijken in de salon. Eén

Officieel hadden zij het gekocht als
reservehuis
van de bejaarde bewoonsters zorgde voor
het aan- en uitzetten van de tv en bleef ook
zolang toezicht houden.
Ook kerfde hij als kwajongen af en toe zijn
naam in bomen. Tot zijn verbazing kwam
hij na vijftig jaar dus zijn eigen naam weer
op een boom tegen.

Julianaweg 75
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Na 40 jaren terug
Na veertig jaar elders te hebben gewoond,
o.a. in Oude- en Nieuwehorne kwam Jacob
met zijn vrouw terug op de oude stek: de
tuinmanswoning te Oranjewoud. Inmiddels
waren de kinderen uitgevlogen. Net als zijn
ouders (maar dan 60 jaar later) kreeg ook
hij de kans het huis van de huidige eigenaar,
Royal Smilde, te huren. Zo gezegd zo
gedaan, Jacob en zijn vrouw wonen met
veel plezier sinds 2010 in dit prachtige
huisje.
Garage
Van de grote garage naast het huis is een
appartementje gemaakt. Ze kwamen vanuit
Nieuwehorne hier naar toe, in die tijd
woonde schoonvader, reeds op leeftijd, bij
hun in de buurt. Een verzorgingshuis was
geen optie, dus kon hij door deze verbouwing mooi bij hun gaan wonen. Nog 3 jaar
heeft hij van dit prachtige plekje kunnen
genieten.
Momenteel wordt het appartement een
deel van het jaar bewoond door Jacobs zus.
Groentetuin
Natuurlijk had ieder landgoed in die tijd een
prachtige groentetuin, dus ook Klein Jagtlust.
Het complete landgoed was zelfvoorzienend. Na de oorlog, dus vanaf 1945, werd er
niks meer aan de groentetuin gedaan. Sinds
Jacob met pensioen is, wil hij graag de hele
groentetuin weer in ere herstellen.

Vorig jaar is hij begonnen, hij heeft er een
groot hek omheen geplaatst zodat het de
reeën buiten de deur houdt. Tijdens graafwerkzaamheden kwam ook weer de oude
waterleiding te voorschijn, die ervoor
zorgde dat er vanaf de Krukmanslaan water
naar Klein Jagtlust stroomde. De groente-

Iedere dag een nieuw
bosje bloemen
tuin is zo’n 2500 vierkante meter, een klus
die niet zomaar is geklaard. Op dit moment
is een deel ingericht als groentetuin. Een
ander deel is fruithoek geworden en een
derde deel ingericht als bessenhof. In de
planning ligt nog de inrichting van de kruidentuin en tenslotte op een resterend deel  
komen notenbomen.
Langs het hoofdpad bevinden zich perken
met diverse zaaibloemen en vaste planten,
geselecteerd om te plukken. Zo kan zijn
vrouw iedere dag wel een nieuwe bos bloemen op tafel zetten. Hij hoopt er daarom
nog jaren met veel plezier te kunnen
wonen, iedere dag een nieuw bosje bloemen, wie wil dat nou niet?

Vorstelijk Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Op woensdag 7 februari kwam de werkgroep “Vorstelijk Oranjewoud” bij elkaar.
Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse “velden” (Koningshof, Tjaarda, SBB, Oranjestein, gemeente Heerenveen etc.). De bedoeling is om
met elkaar te netwerken en zo ons prachtige dorp aantrekkelijk, nóg aantrekkelijker, te maken voor toeristen.
Op deze prachtige koude morgen werden
wij vorstvrij onthaald door Willia Homans in
de Oranjerie van Oranjestein. Onze voorzitter, Oeds Westerhof, nam het woord en
leidde ons door de agendapunten. Eigenlijk
was dat maar één punt:
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
Want alle andere agendapunten vallen ook
weer onder deze noemer. Misschien kunnen we toch nog even apart de expositie
van Morandi (Bologna) noemen in Museum
Belvédère, en als u snel bent kunt u Boele
Bregman daar ook nog zien. Zijn werken,
althans.
Stichting Tijd (U weet wel, van Louis le Roy)
organiseert speciaal in dit jaar negen workshops en diverse lezingen. En natuurlijk
hebben wij maar liefst tien dagen Oranjewoud Festival! In deze uitgave vindt u hierover alvast een prélude, maar de volgende
editie van onze Wâldknyn zal haast helemaal in het teken staan van dit grootse
feest.
De aftrap van Leeuwarden 2018 met als
thema “Mienskip” vond plaats in het weekend van 27-29 januari. Op vrijdagavond
waren er overal in de provincie verhalenvertellers verhalen aan het vertellen – de
organisatie verwachtte 5000 luisteraars, het
waren er 20.000. Ook in Oranjewoud werden verhalen verteld, en wel in Klemburg
op initiatief van Udo de Goede. In totaal
togen 70.000 mensen naar onze hoofdstad
en ging de voorstelling Marijke Muoi, die
meteen was uitverkocht, in première.
Wij hingen natuurlijk aan Oeds’ lippen. Wat
een succes zeg, en dat meteen al.
Verder zijn er natuurlijk 1001 dingen te
doen in dit jaar. Op de vergadering werden
er een vijftal uitgelicht, maar ik wil u op het
hart drukken om toch vooral een kijkje te
nemen op de site https://www.friesland.nl/
nl/culturele-hoofdstad/programma. DOEN
HOOR.
De Stormruiter (vanaf september)
Honderd glanzende Friese paarden in de
hoofdrol van een ongekend theaterstuk
over de overmoedige dijkgraaf Hauke Haien
en de eeuwige strijd tegen het water. Het
belooft één van de grootste cultuurproducties van 2018 te worden. Het verhaal is
gebaseerd op de negentiende-eeuwse
novelle ‘Der Schimmelreiter’ van Theodor

Storm. In opdracht van het Koninklijk
Friesch Paarden-Stamboek en Stichting
Faderpaard bewerkte Jos Thie de Duitse
novelle tot een groots muziektheaterstuk
en geeft een hoofdrol aan honderd Friese
paarden. Dit wilt u natuurlijk allemaal gaan
zien, zoiets unieks. Helaas waren 100.000
mensen u vóór. Aanvankelijk waren er
70.000 tickets in de aanbieding, die waren
meteen uitverkocht. De 30.000 extra ook.
Misschien kunt u op de zwarte markt nog
iets op de kop tikken:)?
Kening fan ‘e Greide (heel 2018)
Driewerf hoera voor biodiversiteit in Fryslân. Nergens vind je zo’n divers landschap
als in onze noordelijke provincie. Water,
wouden, wadden, veenpolders en uitgestrekte weides wisselen elkaar af. Maar die
diversiteit dreigt te verdwijnen. Kening fan
‘e Greide brengt in 2018 een ode aan onze
prachtige omgeving. Het Natuurmuseum
Fryslân, in het centrum van Leeuwarden,
verandert onder regie van Theun Mosk in
het Grote Grutto Theater. Op een oogverblindende buitenlocatie komt muziektheatervoorstelling Conference of the Birds met
honderden blazers, het Noord Nederlands
Toneel en dansgezelschap Club Guy & Roni.
Op diverse locaties, binnen en buiten Friesland, presenteert Pier21 de indringende
voorstelling Koning van het Grasland. Wie
de schoonheid van het landschap echt wil
ervaren, kiest voor Ontwakend Landschap,
een nachtelijke expeditie in de natuur die
eindigt in de schoonheid van het ochtendgloren.
Lost in the Greenhouse (Sexbierum,
april-mei)
Tussen de paprika’s en komkommers genieten van een muziektheatervoorstelling. Hoe
klinkt dat? Lost in the Greenhouse is een
tragisch liefdesverhaal dat zich afspeelt tussen die groentes. De Poolse cultuur ontmoet die van de Friezen in een tuinbouwkas
op het platteland. In die kassen werken
Friese en Poolse arbeiders. Groente plukken van negen tot vijf, feesten tot diep in de
nacht. Er wordt geproost en gesproken,
geroddeld en geflirt. Er is ruzie en er ontstaan vriendschappen. De arbeiders vormen samen een gemeenschap, een
mienskip. Dan ligt er plotseling een lijk. Wie
is het? Wat is er gebeurd?

Phantom Limb Art (hele jaar)
Iedereen kent wel het werk van Escher.
Vanaf april kun je zijn beroemde prenten in
het Fries Museum bewonderen. Escher
suggereerde alternatieven voor de dagelijkse werkelijkheid. Hoewel zijn werk op
het eerste gezicht logisch en realistisch
oogt, blijkt dat bij nadere beschouwing
vaak niet zo te zijn; een trap voert niet naar
boven of beneden, een vloer blijkt een
muur.
Andere, hedendaagse kunstenaars treden
met de expositie “Phantom Limb Art” in zijn
voetsporen. Knipper eens met je ogen.
Klopt dit wel? Of houdt iemand je voor de
gek? In 2018 word je in het Fries Museum
op het verkeerde been gezet. Monumentale installaties van nationaal en internationaal gewaardeerde kunstenaars nemen je
mee in een wereld waarin niets is wat het
lijkt. Een bezoek aan deze tentoonstelling is
een vervreemdende ervaring. De kunstwerken spelen met contrast, licht, orde, perspectief, oneindigheid en ruimtelijkheid. Ze
plaatsen je in een wereld die schijnbaar
onmogelijk is en geven je een gevoel van
desoriëntatie. Het Fries Museum toont een
mix van gevierde installaties en werken die
nog niet eerder te zien waren in Nederland
van onder meer Michiel Kluiters, Funda Gül
Özcan, Saskia Olde Wolbers, Dominique
Teufen, Mark Philip van Kempen, Matthijs
Munnik en Patrick Corillon.
Places of Hope (april-november)
Tenslotte heb ik, als die-hard milieu-activiste, deze voorstelling voor u eruit geselecteerd. Het sprak mij erg aan, en naar ik
aanneem u ook: wonen in je eigen natuurgebied, of met je buren een windmolen
aanschaffen die het hele dorp van stroom
voorziet. De tentoonstelling Places of Hope
neemt je mee naar bijzondere plekken en
gaat over landmakers, de geuzentitel voor
bijzondere mensen die de moed, de creativiteit en het doorzettingsvermogen hebben
ons land een nieuwe toekomst in te leiden.
Die toekomst begint in Leeuwarden, waar
mens en natuur, stad en platteland onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
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Kninebledsje
Raad de plaat(s)
Raad de plaat(s)
We hebben een rondje door Oranjewoud gemaakt en
We zijn
een rondje
Oranjewoud
hebben
deze foto's
gemaakt.geweest
Zit jij opende basisschool en
weet
jij waar
foto's zijn
hebben
deze
foto’sdegemaakt.
Zitgemaakt?
jij op de Mail dan de naam
van het bord met het adres en huisnummer naar de redacbasisschool
en Waldknyn
weet jij waar
de foto’s zijn
tie van de
(oranjewoud-krant@hotmail.com).
gemaakt.
Mail
dan
de
naam
van
het een
bordleuk
metprijsje. Bij meerDegene die alles goed heeft wint
dere
gelijke
scores
zal
er
worden
geloot.
het adres en huisnummer naar de redactie
van de Waldknyn. Degene die alles goed
heeft wint een leuk prijsje. Bij meerdere
gelijke scores zal er worden geloot.
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Oproep kinderredactie
Zit jij op de basisschool en houd je ervan om verhalen te schrijven, (jonge) mensen te interviewen over hun hobby’s of
sport? Dan zijn wij op zoek naar jou!  Meld je aan als jeugd-redactielid bij de dorpskrant van Oranjewoud “De Wâldknyn”.
We vergaderen drie keer per jaar op de namiddag op de Prins Bernhardweg. Lijkt het je wat of wil je misschien eerst meer
weten? Mail dan gerust naar oranjewoud-krant@hotmail.com of bel 631114
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persoonlijk,
vertrouwd
en dichtbij

Ons werk gaat door na het afsluiten van
een verzekering of lening. Wij geven
uitleg, beantwoorden tussentijdse
vragen, houden de vinger aan de pols
en zorgen dat uw schade snel en netjes
wordt afgehandeld. Zelf noemen we het
wel eens EHBG: Eerste Hulp Bij Gedoe.
Wij regelen alles voor u.

verzekeringen - hypotheken
financieringen - pensioen - belasting
Henry van Drogen

Elly van Seijen - de Goede

Koornbeursweg 28 • 8442 DJ Heerenveen • telefoon: (0513) 68 23 34 e-mail: info@oranjewald.nl • www.oranjewald.nl

de deskundige meedenker
bij u in de buurt
Administratiekantoor VS Administratie & Consultancy
is betrokken, deskundig en dichtbij. Onze werkwijze:
actief meedenken met uw specifieke situatie.
Belastingaangifte
• Inkomstenbelasting
Loonheffing
Omzetbelasting
Vennootschapbelasting
Financiele administratie
Personeelsadministratie
Jaarrekeningen
Bedrijfsadviezen

wij werken voor
ondernemers en particulieren
Jannie Mienstra – Bruinsma

Gosse van Seijen

Koornbeursweg 28 • 8442 DJ Heerenveen • telefoon: (0513) 68 23 34 e-mail: info@oranjewald.nl • www.oranjewald.nl

Tropenfauna: een stuk nostalgie

Drukte in de Koningshof
n

Door: Dik Bolkestein

Precies een jaar geleden stond er een artikeltje in de Wâldknyn over herinneringen van de heer Joop Jaspers aan het
vogelpark “Tropenfauna’. Dit park lag waar nu restaurant
de Koningshof is, en nog wat verder naar het oosten.
De heer Jaspers liet een jaar geleden zijn souvenirs zien:
glazen, bordjes, suikerzakjes en zo meer. Tastbare herinneringen aan een vervlogen tijd. Aan de hand van die tastbare
herinneringen kwamen verhalen boven… en dat maakte
tongen los. De heer Frans Koning, die zich inmiddels wat
heeft teruggetrokken uit de Koningshof (de leiding daarvan
droeg hij over aan zijn dochter), belde me naar aanleiding
van dit artikeltje. De herinnering aan “Tropenfauna” leeft
nog duidelijk bij vooral vijftigers en zestigers in de omgeving. Overal heeft men anekdotes en souvenirs. In het
vorige nummer van de Wâldknyn bleek dat nog.
Wordt vervolgd
Frans Koning nodigde me uit om bij een kop koffie in de Koningshof
eens te bedenken hoe we een vervolg zouden kunnen geven aan
dit artikeltje van begin 2017. Iets van een nostalgische middag? We
prikten de datum van 20 januari van dit jaar…. En voor ik het wist
waren we aan het brainstormen: een middag waarop we de toch
al aanwezige nostalgische accenten van emaille borden en een

Wie kent deze dames die destijds optraden in Tropenfauna?
aankondiging van de openingstijden van het vroegere zwembad in
het “Grand Café” zouden aanvullen met een oude Batavus-brommer uit het Batavusmuseum en mijn eigen motor uit 1956.
Halfweg
Het vogelpark is destijds, bij een ouder etablissement genaamd
“Het Badpaviljoen”, opgericht door de zwagers Hulsinga en Wink.
Zoon Meije Wink had nog veel verhalen en een indrukwekkend
plakboek. De geschiedenis van de plek gaat verder terug. Dat er,
begin 19e eeuw, een melkinrichting was, halverwege Heerenveen
en de uitspanningen van Oranjewoud, treffend “Halfweg”
genaamd, is geschiedenis, maar geen nostalgie.
In de pers
We gaven wat ruchtbaarheid aan het idee van de nostalgische
“Tropenfauna-middag” in de pers van Heerenveen en de provincie.
Omrop Fryslân besteedde er aandacht aan. Nostalgie leeft. Ruim
honderd meest wat oudere bezoekers kwamen zaterdag de 20e
opdagen. Elkaar ontmoeten en samen herinneringen ophalen. Het
werd een gezellige drukte, een drukte die de voorpagina van de
Heerenveense Courant haalde.

Een drukte van belang

Nog één keer…
Ik sprak deze zaterdagmiddag twee wat oudere dames die zo’n 50,
60 jaar geleden, als zangeres, wel met een orkestje optraden in de
feestzaal van Tropenfauna. Van dat orkestje leeft de accordeonist
weliswaar nog, maar hij kon jammer genoeg niet komen. Anders
waren ze graag nog één keer opgetreden…
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Koffiegroep Oranjewoud
1x per maand, op de dinsdagochtend, van
10:00 tot 12:00 uur is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten in De Koningshof. Eind
vorig jaar hebben alle dorpsbewoners via
Plaatselijk Belang een prachtige uitnodiging
mogen ontvangen. Op deze uitnodiging
werd de koffie-ochtend van 16 januari aangekondigd, waar Alt Liemburg een lezing
met “Vorstelijke Verhalen” heeft verzorgd.
Dit was een groot succes, aangezien er zo’n
kleine 60 gasten waren.
Aan het eind van de ochtend op 16 januari
heb ik gevraagd of mensen nog leuke
onderwerpen weten, om eens aan te snijden op de koffie-ochtenden. Blij verrast was
ik met de mail die ik mocht ontvangen, van
een oud-inwoner van Oranjewoud. Dit jaar
mogen we nog een mooie presentatie tegemoetzien, welke in de herfst gaat plaatsvinden. Maar ook actuele onderw erpen
komen aan bod, hier kan ik nog niet te veel
over vertellen, want ik ben nog in gesprek.
Heeft u een leuke hobby of een prachtige
reis gemaakt en vindt u het leuk dit met ons
te delen? Dan hoor ik dat graag via de hiernaast staande gegevens.

Meestal is de koffiegroep veel kleiner,  zo’n
10 personen. Maar ook de volgende keer,
13 februari, zal iemand van de vaste gasten
een boeklezing verzorgen. Vanzelfsprekend
is er nog genoeg tijd voor een kop koffie en
een gezellig praatje.
Mooi en opvallend is dat er ook “oud-inwoners” langs komen. Op de 50+zondagmiddag, 10 december jl., bezochten de oudinwoners van Donglust deze middag. Zij
namen mem, oud-boerin van Donglust
weer mee op de koffie-ochtend van 16
januari. Met zijn allen hebben we kunnen
genieten van prachtige verhalen en anekdotes.
Vervoer mag geen belemmering vormen
om naar de koffie-ochtend te gaan. Daar
passen we een mouw aan, samen met u
kunnen we kijken naar de mogelijkheden.

Als seniorencoach vind ik het ook heel
belangrijk dat mensen hun eigen regie,
indien mogelijk, houden. Wees bewust van
uw kunnen, samen denk ik graag met u in
kansen en mogelijkheden. Tot slot geef ik
hierbij de data van de koffie-ochtenden
door: 13 maart- 10 april- 8 mei- 5 juni van
10:00 tot 12:00 uur in De Koningshof.
Op 4 februari en 4 maart wordt de 50+ zondagmiddag weer georganiseerd in De
Koningshof. Vanaf 16:00 uur krijgt u voor
€10-  drie consumpties, met Fryske oranjekoeke en een borrelhapje.
Graag zien en/of horen we u!
Herdi Oosterbaan
info@coachherdi.nl
0513 – 63 15 85 /
06 – 2002 23 65

Koffieochtenden
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Bladzijden uit het avontuurlijke jongensboek van

Andries van der Molen
n

Door: Ingrid Struijk

Andries woont in de voormalige personeelswoning van de familie De Blocq van
Scheltinga, Prins Bernhardweg 71. Als kind kwam hij daar met zijn ouders en nog
zes broers en zusjes te wonen. Maar zijn wiegje stond op een andere, wel heel
bijzondere plaats, om de hoek: hij is geboren in De Tent, zo’n 65 jaar geleden.
Daar herinnert hij zich nog wel het een en ander van. Ook van hotel Weener, dat
destijds pal tegenover het ouderlijk huis gelegen was, weet hij veel te vertellen.
En wat ze als jonge jongens allemaal uitspookten. Al met al, de moeite waard
om eens aan te bellen op nr. 71.
Bij Andries moet je achterom lopen, en
meteen waan je je terug in de tijd. Een
waterput, een emmer aan een ketting. Wat
schuurtjes. Een trekbel die mijn komst aankondigt. Andries maakt de deur open en ik
moet bukken met mijn toch maar bescheiden 1.72 m. Ook binnen lijkt de tijd te hebben stilgestaan (afgezien van een laptop en

een I-pad die ergens rondslingeren). In het
gangetje hangen oude gebruiksvoorwerpen
die Andries heeft gerestaureerd. Hij laat me
de enorme zaag zien waar ze vroeger met
twee man een eeuwenoude eik mee velden. Vroeger…..maar zo gek lang geleden is
dat nog niet. Andries heeft het zelf nog
meegemaakt. De tijden zijn veranderd.

De Tent
Andries is van 1952. De Tent is wat ouder,
de oudste geschriften vermelden het jaartal
1740. Het verblijf van koninklijke gasten op
het Landgoed Oranjewoud bracht nogal
wat belangstellenden naar het dorp. Je zou
van de eerste toeristen kunnen spreken, die
niet alleen een glimp hoopten op te vangen
van een prinselijke neus of handschoen,
maar zich ook wilden vergapen aan de
sinaasappelbomen en exotische dieren. En
wat wilden recreëren in de mooi aangelegde bossen. De parken waren natuurlijk
niet toegankelijk voor het gewone volk. De
Tent werd gebouwd als eenvoudige herberg
en heeft diverse stadia van groei onder
diverse logementhouders doorgemaakt. In
de loop der jaren was alleen een stal voor
het paard en een bed voor de koetsier niet
meer voldoende, er moest meer vertier
komen. Dus werden er harddraverijen georganiseerd. Later kon je er ook bootjes huren
of naar een concert luisteren. Aan de oostkant kwam een menagerie. Tegenover De
Tent verrees een klein gebouwtje, De Koepel genaamd, het terrein eromheen
noemde men de Brink en dat was het centrum van Oranjewoud. Het fungeerde op
het laatst als onderkomen voor de padvinderij en de toneelvereniging.
Persoonlijke herinneringen aan De Tent
Nou, dat wist u natuurlijk allemaal wel, het is
in de historische boeken over Oranjewoud
terug te lezen. Maar Andries kan deze
geschiedenis levendig inkleuren door zijn
belevenissen aan ons te vertellen.
Andries heeft tot zijn vierde in De Tent

Hier heb je die rotbeesten die mijn
tuin kaal vreten terug!

Andries van der Molen

gewoond. De familie Van der Molen is een
bekende naam in Oranjewoud, er hebben
meerdere generaties Van der Molen gediend
als tuinman voor het Landgoed Oranjewoud.
De bekende Paulus van der Molen was een
oom. Die had nog 12 broers en zussen. Op
een gegeven moment had de familie De
Blocq van Scheltinga wel twintig tuinlieden
in dienst, waaronder dus de vader van
Andries. En die moesten allemaal onderdak
hebben. Zodoende kreeg De Tent in 1917 de
bestemming van woonhuis. Er woonden vier
gezinnen in. De familie van der Molen
bestaande uit vader, moeder en zeven kinderen, woonde in het achterhuis (zie de
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Hotel de Tent
ansichtkaart op p.35). Zij hadden de beschikking over een grote voorraadkamer, een
gang en een keuken. Dan was er nog de
mooie kamer die alleen in het weekend
werd gestookt. Boven waren twee slaapkamertjes en daarboven nog een grote zolder.
Met onweer werd de hele kinderschare uit
bed getrommeld, stel je voor dat er brand uit
zou breken! Het huis had nl. een rieten kap.
Gelukkig is dat nooit gebeurd, want er was
maar één uitgang en hoe hadden ze daardoor met zijn allen kunnen ontsnappen….
Buiten bevond zich nog een hok met ruiven,
herinnert Andries zich. Je moet je voorstellen dat daar vroeger de paarden stonden
nadat ze uitgespannen waren. Daarnaast
was it hûske. Het was een heel eind lopen,
zeker als de nood hoog was….In de gang was

Die schoenpoetskant natuurlijk naar
het beton toe
één kraan. En moeder waste buiten, elke
maandag. Achter het huis was een grote
moestuin die genoeg opbracht om het hele
gezin het jaar rond van eten te voorzien. In
de oogsttijd was het gezin druk in de weer
met wecken. Gelukkig wist vader van der
Molen hoe je moest tuinieren.
Persoonlijke herinneringen aan Hotel
Weener
In 1956 vond er een huizenruil plaats; voorman J. Bosma verhuisde naar De Tent en de
ganse familie van der Molen naar nr. 71 van
de Prins Bernhardweg. Voorheen woonden
er op dit adres twee gezinnen, maar sinds
1876 was het pand verbouwd tot één
woning. Vanuit de voorkamer had de kleine
Andries een prachtig zicht op hotel Weener.
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Op zondag zag hij de auto’s voorrijden
waaruit een serie kinderen rolde die
natuurlijk eerst allemaal moesten plassen
en daarna hop de speeltuin in. Die was in
die tijd echt de moeite waard, de uitbater,
dhr. Makkinga, deed er van alles aan om het
hotel in trek te maken en te houden voor
hele horden toeristen en scholieren. Er
werden bruiloften gehouden en Andries
herinnert zich nog dat op het hoogtepunt
van de bruiloft  een lange sliert mensen
achter de harmonicaspeler aan de polonaise dansten. Wat een vermaak voor de
kinderen daar achter de raampjes van nr.
71…Ook werden er bij het hotel konijntjes
als attractie gehouden, die zich echter
regelmatig een weg naar de vrijheid groeven. En ja, dan deden ze zich te goed aan de
slaplantjes van heit van der Molen en die
was daar, op zijn zachtst gezegd, niet blij
mee. Op een dag had hij er een paar gevangen en kwakte die bij Weener op de tapkast
met de mededeling: Hier heb je die rotbeesten die mijn tuin kaal vreten terug!
Er was een doolhof en een lachspiegelgalerij die uniek was voor Noord-Nederland, een
donkere grot met allemaal griezelige figuren
en een enorme glijbaan. Verder een draaiend rad van betonblok waar je zo heerlijk
van af kon glijden op een stuk karton. Dat
moest je wel eerst insmeren met schoenpoets, om beter te kunnen glijden (let wel:
die schoenpoetskant natuurlijk naar het
beton toe). Dat deed de Oranjewâldster
jeugd wel met vijf tegelijk! In een hoek
stond nog een schuin rad, op hun klompen
voerden ze daarop acrobatische toeren op
uit. Andere bezoekers keken vol ontzag toe
maar durfden er zelf niet op, nog niet met
hun goede schoenen aan. Ze wisten natuurlijk niets van de wekelijkse trainingen….

Er kwam een abrupt einde aan het bestaan
van hotel Weener door de grote brand die
daar in 1970 woedde. Andries zag het allemaal gebeuren, want het was overdag. Hij
herinnert zich de consternatie omdat er
twee kleine meisjes werden vermist. Gelukkig bleken die aan het spelen te zijn in de
Krukmanslaan.
Hotel Weener werd nimmer weer opgebouwd.
De jeugd van vroeger…
Met veel plezier haalt Andries herinneringen uit zijn jeugd op. Toen hij zes jaar was,
ging hij in Heerenveen naar school, naar de
School met de Bijbel. Hij ging daar op de
step heen. Hij kan zich niet herinneren dat
zijn moeder hem bracht of dat hij met zijn
oudere broers en zussen op liep.
Om nog even op hotel Weener terug te
komen, elke woensdagmiddag mocht de
dorpsjeugd daar gratis in de speeltuin  als
zij die eerst gingen schoonmaken. En als ze
daar mee klaar waren, kregen ze ook nog
een ijsje toe! Geen wonder dat ze zo behendig waren geworden op, in en onder alle
speeltoestellen.
Andries, zijn broertjes en vriendjes hebben
heel wat avonturen beleefd daar rond De
Tent. Toen die op de nominatie stond om
gesloopt te worden – er zou een villa verrijzen, Andries Gaastra had het pand gekocht
– werd het een ideaal speelterrein voor de
jeugd. Zo probeerden de jongens met een
zelfgemaakte katapult de ruitjes aan diggelen te schieten. Van sloophout maakten ze
een echt vlot waarmee ze door de Prinsenwyk konden varen. Ze verborgen hun vaartuig onder de rhododendrons tegen
ongewenste ontdekking, maar tuinmanknecht Jan Hoekstra vond het op een

dag en hij nam de moeite om het onklaar te
maken door het in stukken te zagen.
Klaas, één van zijn broers, hield Vlaamse
reuzen waar hij trouw voor zorgde. Tegen
Kerst kwam er een handelaar langs die ze

Hoewel uit zijn drollenvanger een
paar konijnenoren staken
opkocht. Daar stond Klaas dan bij te huilen….maar hij wist hoe hard ze dit geld
nodig hadden. Ook gingen de oudere jongens wel konijnen stropen, iets wat streng
verboden was. Zijn broer Fedde “leende”

dan een hazewindhond van iemand aan
de Krukmanslaan, die was sneller dan het
konijn. Op een dag kwam de boswachter,
die lucht van deze zaak had gekregen, zijn
verhaal halen bij de familie Van der
Molen. Fedde werd er bij geroepen. Maar
hij ontkende hardnekkig, hoewel uit zijn
drollenvanger een paar konijnenoren staken.
De tijden zijn veranderd
Dát was nog eens een tijd… Andries was ’s
avonds bekaf en dook al vroeg de koffer in
om uit te rusten van alle avonturen. De volgende dag zou een nieuwe aflevering wor-

den van het spannende boek van zijn
kinderjaren.
Onwillekeurig denk ik aan de jeugd van
tegenwoordig. ’s Morgens tegen half 9 is
het file op de Prins Bernhardweg als de kinderen door hun ouders met de auto naar
school worden gebracht. Buiten spelen??
Hele campagnes worden er op touw gezet
om de jeugd te bewegen hun telefoon neer
te leggen en naar buiten te gaan. Was vroeger dan alles beter? Nee, zeker niet. Eén
ding is wel zeker: Andries heeft een fantastische jeugd gehad!

Hotel de Tent, omstreeks 1900

Bibliotheek op zoek naar leen-Friezen
‘Een nieuwe manier om kennis en
ervaringen op te doen en te delen’, zo
wordt Leen een Fries in 2017 door de
Friese bibliotheken aangekondigd. Het
platform brengt mensen die weten, en
mensen die wíllen weten, samen. Ook
Bibliotheken Heerenveen is één van de
initiatiefnemers en is daarom op zoek
naar mensen met een verhaal.

Met het project willen de bibliotheken de
ontmoeting en het uitwisselen van kennis
en verhalen tussen mensen mogelijk
maken. Iedereen kan gratis meedoen, door
een profiel aan te maken op leeneenfries.
nl.  Friezen en niet-Friezen kunnen elkaar
lenen, daarnaast worden toeristen het
komende jaar uitgenodigd om samen met
een leen-Fries op pad te gaan.

Want, zo redeneren de organisatoren, kennis opdoen hoeft niet altijd te gebeuren in
een klaslokaal of met behulp van Google.

Geen commercieel doel
Inmiddels behoren onder andere webdesigners, molenaars en docenten tot het

kleurrijke aanbod van het platform dat in
het kader van Culturele Hoofdstad is gelanceerd. Vanuit zowel de organisatie als de
deelnemers wordt hieraan belangeloos bijgedragen. De reden hiervoor is dat er zo
meer vorm gegeven wordt aan een ‘iepen
mienskip’; een samenleving waarin het
gemeenschapsgevoel wordt gestimuleerd.
Aanmelden voor Leen een Fries kan het
hele jaar op www.leeneenfries.nl.
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Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
Museum Belvédère

27-09-2018/30-09-2018
Art Noord - vierdaagse kunstbeurs, kunst uit het Noorden
06-10-2018/27-01-2019
Tjibbe Hooghiemstra – Wâldmannen
Een serie tekeningen, foto’s, beelden en schilderijen met
De Fryske Wâlden’ als thema.
30-11-2018/21-04-2019
De Friese Salon
110 jaar schilderkunst in Friesland.

Oranjewoud

04-03-2018
Wâldstermiddei in De Koningshof (16.00-18.00 uur)
13-03-2018/10-04-2018/08-05-2018/05-06-2018
Koffieochtend in De Koningshof (10.00 uur)
14-04-2018
Rommelmarkt    Albertine Agnes school (10.00 uur)
26-05-2018
Pompeblêdfair   De Koningshof  (10.30-17.00 uur)
01-06-2018/10-06-2018
Oranjewoud festival

Nieuwehorne

08-06-2018
Nachtswalkerstocht Fryslân

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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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 en het mailadres
h.kromkamp@heerenveen.nl

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 4 april 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

