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Voorwoord
Oude paden, nieuwe wegen
In 2009 speelde ik mee in het toneelstuk Omke Wanja, geschreven door Anton Tsjechov. Het stuk
speelt zich af op een landgoed en in de naaste omgeving daarvan. De acteurs in dit stuk zijn
boeren, dokters, dienstmeisjes en verliefde meisjes. Een landgoed hebben we ook in Oranjewoud,
dokters en verliefde meisjes ook wel!
Hoe klassiek is het stuk: het gaat over geldzorgen, de liefde en het afbetalen van het huis. Over
mensen die zorgen hebben, maar ook gelukkige momenten beleven. Net zoals in Oranjewoud.
De personen in dit stuk staan er niet alleen voor. Samen vormen ze een familie, een kleine
gemeenschap. Met elkaar delen ze het leven, zoekend naar antwoorden. Ze lachen met elkaar, ze
plagen elkaar en soms maken ze ruzie met elkaar.
Momenteel ben ik aan het repeteren voor het “Iepenloftstik De Reade Loper”. In Nij-beets wordt
het verhaal over de vrouwen in het veen op een originele manier verteld. In de geschiedenis,
maar ook nog vandaag de dag, spelen vrouwen een hoofdrol bij veranderingen. Wat dat betreft
is er niet veel verschil tussen eind 19e eeuw en de toestand in de wereld van nu, anno 2013. Oude
paden, nieuwe wegen dus.
Oude paden, nieuwe wegen: hoe actueel is het nieuwe wandeltraject tussen het Kerkepad van
Nieuweschoot via Oranjewoud naar Katlijk. Door subsidies zijn er uitbreidingen en verbeteringen
van de wandelroutes mogelijk gemaakt in Oranjewoud. Veel mensen uit de omgeving hadden
wensen t.a.v. de wandelpaden. Uitbreiding van routes, meer informatie via panelen, gekleurde
paaltjes. Een werkgroep bestaande uit Dorpsbelang en Staatsbosbeheer werkte de plannen uit.
Dit, en nog meer onderwerpen zoals Oranjetoerisme, een smakelijk verhaal over een albino bok
en een gesprek met twee bevlogen mannen kunt u terug vinden in deze krant.
Oranjewoud, het lijkt een heel gewoon dorp, maar voor ons dan wel een heel bijzonder, gewoon
dorp! De redactie wenst u weer veel leesplezier.
Namens de redactie,
Herdi Oosterbaan
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In dûk yn it ferline...
“Wallstreet” fan it Wâld
 Door: Fetsje van der Meer

De “Tolhuisweg” wurdt somtiden
oantsjut as de “Wallstreet” fan it Wâld.
Wol in bytsje oerdreaun soe men sizze
kinne, mar dochs. Op nr. 1 hold eartiids it
pensionearde skoallehaad Planting sitting
as bankhâlder. Letter die it hûs op nr. 41
(fan Bikker) tsjinst as Boerenleenbank. Yn
de eartiidse biblioteek (no û.o. de
toskedokterspraktyk) hie de Friesland
Bank in festiging. Yn’e santigger jierren
kaam der in nije RaBo bank op it plak
dêr’t men no noch altyd wat út’e muorre
helje kin. De namme RaBo is ûntstean as
ôfkoarting fan de fúzje fan de Raiffeisen
banken en de Coöperatieve
Boerenleenbanken.
As we noch wat fierder werom gean yn’e
tiid, sa rûn 1300, doe wie de Tolhuisweg in
sânpaad. Der waard doe in kleaster boud
yn Aldskoat, oan’e Tsjonger. It kleaster hie
lân yn besit oan’t yn’t Hearrenfean ta, dat
hie doe Schoteruiterburen as namme
(1551 oprjochting VeencompagnieHeerenveen). It gritenijpaad fan Ljouwert
nei it Hearrenfean en fierder nei it suden is
yn 1828 troch it ryk oernaam en ferhurde.
It waard offisjeel “De Rijksweg”. Dêrnei liet
de adel Heremastate bouwe (1829). De
Rijksweg” moast bekostige wurde en
dêrom kaam der in tolhûske, op it plak fan
it lettere Blauhûs (it âlde diel fan
Ingenieursbureau Oranjewoud). As men
mei in reau (hynder en wein) fan it Fean
nei Oranjewâld woe dan moast men hjir
del en betelje fansels. Rinnendewei koe
men lâns de hjoeddeiske Binnenweg, lâns

it café “Halfweg”, (no De Koningshof) en
fierder nei it súd-easten op it Wâld oan.
Tolhûske
It wie rûn 1840 dat de hear Lollius Adema,
wenjende oan wat no de Prins

Bernhardweg is, der foar soarge dat der in
koarter paad kaam nei it Wâld ta. Wat we
no allegearre kinne as Koningin Julianaweg
waard begeanber makke, der kaam ek in
brechje oer de Bienemawyk. Hy woe
fansels wol wat fan de kosten werom ha,
dus liet hy yn 1842 it no noch besteande
tolhûske pleatse. Omdat it rykstolhûs no
folle minder klanten krige, men koe
binnentroch nei it Wâld, waard dit
ferpleatst. It kaam tsjinoer it oare te stean,
op it plak wêr no De Túnkerij is. De
koartere wei nei it Wâld wie funksjoneel
mar ek djoerder (2 kear tol betelje). Wat sil
dat in frjemde fertoaning west ha. Wy
kinne ús der no net folle mear fan
foarstelle yn dizze tiid weryn alles tsien
kear sa fluch giet.
Bieruma Oosting en Cats ha yn 1845 it
tolhûs oernaam, om’t Lollius Adema faillyt
wie. De funksje fan de tolhuzen kaam yn
1895 te ferfallen. It rykstolhûs is yn 1933
ôfbrutsen.
Mei tank oan dhr. A van der Ploeg.
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Nieuwe ontwikkelingen
gevellocatie
Eindelijk komt er schot in de plannen
voor de gevellocatie op de hoek Prins
Bernhardweg/Koningin Julianaweg. Te
lang was de plek, waar nu alleen nog de
gevel van hoeve Meerzigt staat,
overgeleverd aan de greep van de natuur.
Fascinerend voor sommigen, een doorn in
het oog voor de meesten.
Oranjewoud-inwoner Udo de Goede, met
zijn gezin woonachtig op Beukenburg aan
de Marijke Muoiwei, heeft samen met een
andere projectontwikkelaar, firma Van
Wijnen, een plan uitgewerkt dat is
afgestemd met Woonzorg Nederland (de
huidige eigenaar) en de goedkeuring heeft
van de gemeente Heerenveen. Het plan
behelst de bouw van een aantal vrij
staande en 2-onder-1-kapwoningen op het
grote perceel, met behoud van de allure
van wat eens een grote hoftuin was.
Dorpskamer
Ook de bouw van een dorpskamer, los van
de woningen, is hier gepland. Zo blijft de
gevellocatie ook nog een beetje publiek

domein. De partijen willen in overleg met
Plaatselijk Belang bekijken hoe het plan,
samen met de bouw van een dorpskamer,

kan worden gerealiseerd en willen
daarover in de loop van dit jaar een besluit
nemen.

US-Aventoer

Ben en Ellen hebben hun US-Aventoer
afgerond en zijn weer in Oranjewoud
geland op hun oude stekkie aan de
Bernardweg. Ze werden door familie,
vrienden en buren verrast met een mooi
spandoek aan hun huis. Een warmer
welkom kun je je niet voorstellen.
dorpskrant oranjewoud

7

De Bijenstal
van Oranjewoud
 Door: Bouke Oosterloo, beheerder bijenstal

Oranjewoud

Op de Dag van het Park, zondag 26 mei,
staat Bouke Oosterloo van
imkervereniging Oranjewoud in De
Overtuin klaar om alle vragen te
beantwoorden die bezoekers maar
kunnen hebben over bijen, het houden
van bijen, bijenkorven en honing. Ze
zullen wel goed naar hem moeten
zoeken, want de bijenstal bevindt zich op
een onopvallende plaats, verscholen
achter het groen van een smalle bosrand,
net voorbij de stenen schuur van
Gemeentewerken. Het gunstige van deze
locatie is dat de volken zich hier in het
seizoen goed ontwikkelen en ongestoord
door de winter kunnen komen.
Natuurlijk komt er het hele jaar door wel
bezoek, maar dat zijn vaak gasten, met
interesse in de natuur in het algemeen en
bijen in het bijzonder. Dat zijn overigens
niet alleen ouderen; ook kinderen vragen
de imker soms de oren van het hoofd. Ook
komen er nog wel eens mensen langs die
al eerder de Open Park-dagen hebben
bezocht en daarmee al wat eerste kennis
van de imkerwereld hebben opgedaan. En
er zijn er die niet naar de stal hoeven te
zoeken, omdat ze hier al van kinds af aan
kwamen.

Geschiedenis bijenstal
Op deze locatie in De Overtuin staat al
weer heel wat jaren een bijenstal. De
eerste stal werd meer dan een halve eeuw
geleden geplaatst voor de heer Plantinga
die aan de Landbouwschool leraar biologie
en bijenteelt was. De stal werd in 1955
door de locoburgemeester van
Heerenveen geopend. De voormalige
penningmeester van de imkervereniging,
de heer De Ruiter (inmiddels 93 jaar!), was
hierbij aanwezig. De heer Plantinga was lid
van de vereniging Oranjewoud en de opzet
was dat hij beginnende imkers het vak zou
leren. Hiervoor was ook een
observatiekast beschikbaar. De gelden
hiervoor waren afkomstig uit een
lotenverkoop met een daarop volgende
loterij onder de leden. De oude bijenstal
heeft dienst gedaan tot 2007. Toen was
deze zo lek en in de grond verzakt dat
timmerman Jan Oosterbaan de opdracht
kreeg om een nieuwe bijenstal te bouwen.
Oorlogsjaar 1943
De afdeling Oranjewoud is opgericht in het
oorlogsjaar 1943, in het voormalige (later
afgebrande) hotel Weener. Dat moest bij
volle maan gebeuren. Dat was overigens
niet vanwege iets biologisch-dynamisch,
maar destijds was er geen licht of mocht
er geen licht gemaakt worden vanwege de

verduisteringsplicht. Bij de oprichting
werden flink wat leden ingeschreven.
Onder deze leden van het eerste uur
waren verscheidene sigaar- en
sigaretrokende notabelen, die als
voornaamste persoonlijke agendapunt de
mogelijkheid tot ruilhandel op hun agenda
hadden staan. Tabak was, evenals
voedingswaar, door de bezetter op de bon
gedaan, dus mooier kon het niet: gewoon
je honing bij de nieuwbakken vereniging
inleveren en er tabaksbonnen voor terug
ontvangen. Wie niet rookte kon voor zijn
honing suikerbonnen ontvangen. Ook het
gratis bakkie koffie werd zeer gewaardeerd
en was zeer aanlokkelijk, want dit
genotmiddel was destijds helemaal een
schaars goed. Op die winterse avond
werden er dan ook veel imkers als lid
ingeschreven. Dit kon ook best, want
vergeleken met nu waren er toen
natuurlijk veel meer mensen die bijen op
hun erf hadden. Dit was dé manier om aan
zoetstof te komen, suiker was gewoon te
duur. Het hoorde er gewoon bij, net zoals
er toen bijvoorbeeld veel meer gestroopt
werd. Noem het maar overlevingsdrang.
Informatie
Wilt u verdere informatie over de
bijenteelt en/of het volgen van
imkerlessen, dan kunt u Bouke Oosterloo
bellen: 06 – 22 30 25 41 of mailen
(boosterloo@planet.nl). En natuurlijk bent
u van harte welkom op de Dag van het
Park. Op deze zondag 26 mei is de
imkervereniging met de nodige educatieve
uitleg in De Overtuin aanwezig.

dorpskrant oranjewoud
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Autobedrijf W. Kromkamp
A l m e e r da n 75 j aa 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

Herenkapsalon Harm Hijlkema
De échte herenkapper!

Gespecialiseerd in heren- en jongeren kapsels.
Behandeling volgens afspraak.

Tel. 0513 632000

of via website
Parkeren (gratis) is bij ons geen probleem!

Kon. Julianaweg 27, 8443 DP Heerenveen

Uit de natuur

Strijd om de macht
in hertenkamp Oranjestein
 Door: Willia Habers

U heeft het wellicht gezien op de
voorpagina van de Heerenveense
Courant, wel klein, maar toch: een
foto van een albino hertenbok. Deze
albino hertenbok is geboren in het
hertenkamp van Landgoed
Oranjestein. Toen hij een jonge vent
werd, is hij ontsnapt. Puberaal gedrag
zullen we maar zeggen. Herkenbaar,
dat wel. Lange tijd hadden we hem
niet gezien, tot afgelopen bronsttijd.
Hij was terug. En hoe! Een imposante
witte verschijning zagen wij. En wij
niet alleen; de vrouwtjes uit de roedel
zijn ook danig onder de indruk.
Op een dag kreeg de albinobok een
geduchte concurrent tegenover zich: een
manke bok! Jawel, het zit zo: deze bok
verscheen op een gegeven moment op
Oranjestein met aan zijn gewei
oranjedraad (afrasteringsdraad) met
hieraan bungelend een stuk hout, het
beest had dit oranje draad ook vast om
zijn achterpoot en bij iedere stap drong dit
draad zich dieper in het vlees van de poot.
Een afschuwelijk gezicht. Wij konden dit
niet aanzien, er moest wat gebeuren.
Verdovingsgeweer
Op een middag kwam Berry thuis en zei
dat de bok links naast ons huis rondhinkte.
Hij opperde dat ik snel mee moest komen.
Berry had zijn verdovingsgeweer bij zich,
deed er een ampul in, gaf mij een
stanleymes en zei dat ik in snelle
bewegingen het dier moest verlossen van
het draad om zijn poot. Hij zou het beest
in bedwang houden door erop te gaan
zitten en het hout met draad van zijn
gewei te halen. Als je man je zo’n opdracht
geeft met een bepaalde dwang in zijn
stem, sputter je natuurlijk niet tegen.
Maar eerlijk gezegd vond ik dit nou niet
een klusje voor mij. Zo’n held ben ik nou
ook weer niet, als het op daden aankomt.
Maar hij zei dat het moment aangebroken
was en het snel moest gebeuren.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat Berry
zich goed kan verplaatsen in James Heriott
personages (bijbehorende auto hebben
we inmiddels, een nieuwe versie dat dan
jammer genoeg wel weer). Dus ja…. Wij

togen die kant uit en ja hoor, daar stond hij
vlak voor een bosschage met
rododendrons en keek ons aan. Berry
schoot gelukkig in één keer raak, het beest
brulde en zakte in elkaar. Laat ik je dit
vertellen: volgens mij schuilt er in iedere
man een jager, als het moet. Maar goed,
dit terzijde.
Wij er naar toe en daar lag hij, van dichtbij
toch een enorme knaap. Berry ging op het
beest liggen en hield zijn gewei vast, ik
knielde bij hem neer en sneed met het
mes zo snel als ik kon het draad los. Ook
trok ik de stukjes oranje draad uit zijn
gewonde poot. Dit lukte wonderwel. Toen
de klus geklaard was zijn we op een
afstand gaan kijken, het dier ging staan en
viel weer terug in de bosjes. Na een paar
minuten probeerde hij het nog eens, keek
versuft om zich heen en verdween.
Bokkenstrijd
Dit beest besloot dus de strijd aan te gaan
met de albinobok, hoe dapper van hem!
Super. Zo’n groot beest met maar één deel
van het gewei nog op zijn kop. En dan zijn
kreupele poot. Tegenover hem de grote en
stoere albino, samen vechtend en brullend
in het midden van de hertenkamp....Tja en

voor wie ben je dan, de witte of de
manke…. Na een robbertje stoeien tussen
de twee heren blies de manke de aftocht.
De albinobok wilde na de overwinning een
vrouwtje bespringen doch het vrouwtje
was ”not amused” en gaf hem een ferme
trap met haar achterpoten. Hij bleef
verdwaasd staan en deed enkele minuten
helemaal niks, hij was helemaal van de
kaart, de knappe jongen. Werkelijk
schitterend om te zien! De manke bok
stond aan de zijlijn met een aantal hindes
bij zich. En als ik mij niet vergis met een
enorme grijns op zijn smoel. Net als ik.
De redactie is op zoek naar de
verhalen van andere inwoners van
Oranjewoud e.o. over deze albino
damhertenbok. Heeft u hem ook wel
eens gespot? Waar? Met wie? Heeft u
misschien zelfs een foto van dit
bijzondere dier kunnen maken? Wij
horen het graag! Mail naar
oranjewoud-krant@hotmail.com

dorpskrant oranjewoud
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Mei ik jo wat freegje?
Stel u krijgt een groot geldbedrag, te
besteden in het dorp voor de
gemeenschap, wat zou u hiermee doen?
Het antwoord luidt gelijk: “Dan koop ik
een stuk grond naast boer Sierdsma. Ik
laat er een muziektent op plaatsen, met
daarom heen allemaal bankjes. In het
weekeinde komen er dan allemaal
muzikanten spelen. Iedereen die dan langs
komt, mag aanschuiven. Of ’s avonds
gezellig met vuurkorven er bij. Oooh, heb
ik wel gezegd dat het dan klassieke muziek
moet zijn?” Waar echtgenoot Klaas op
antwoord: “Muziek is muziek.”

 Door: Herdi Oosterbaan

Wilt u zich aan ons voorstellen?
“Ik ben Appie Nutters-Van der Veen,
geboren in 1943 in het Jagershuis aan de
Bieruma Oostingweg. Een mooie locatie
vlakbij Tjaarda en de Prinsenhof. Ik heb
één broer, George. Het Jagershuis werd
toen bewoond door twee gezinnen. Bij de
buren woonden ze met elf personen, wij
dus met ons vieren. Op de Prinsenhof
woonden twee vriendjes, Siang en Bing.
Hun vader was arts in het ziekenhuis in
Heerenveen, dokter Lie.
Toen ik 4 jaar was stond mijn moeder met
de handkar voor hotel Tjaarda. Zij verkocht
daar pinda’s, chocola, appels en
pepermunt. Naast haar stond een
mevrouw met ijsco’s. Soms kwamen er wel
tien bussen per dag, vooral bedrijven,
maar ook schoolreisjes. Ik mocht met die
schoolkinderen meespelen. Heit had een
fietsenstalling aan de andere kant van de
weg. Heit startte op 16-jarige leeftijd met
een hondenkar met groenten, zo ventte hij
door Oranjewoud. Later kreeg hij een
groentewinkel in Heerenveen. Voor de
ingang van de speeltuin speelde een
orkestje, de familie Tinge.”
Waar woont u nu?
“Wij wonen met veel plezier op de
Elizabethlaan 2, volgens man Klaas een
belangrijke weg. Iedereen die Oranjewoud
in wil, moet langs deze weg. We zijn verhuisd vanuit Nieuwehorne, daar hebben
we 21 jaar gewoond. Klaas had daar een
schildersbedrijf; voorheen Firma Bijker.
Toen er grond te koop kwam in
Oranjewoud, wilden we hier graag naar
toe om van ons pensioen te gaan
genieten.”

Wat voor werk deed u voor de kost?
“Tot mijn 14e heb ik thuis gewerkt, we
hadden een groentewinkel aan de Oude
Molenweg in Heerenveen. Maar ik heb
ook in de Hema gewerkt, daar mocht ik
graag de mensen adviseren. De eerste
gastarbeiders die in ons land werkten,
gingen in de zomervakantie weer naar hun
thuisland. Dan kwamen ze bij mij om
kinderkleding te kopen. Op de vraag welke
maat de kinderen hadden, wisten ze geen
antwoord, want ze hadden hun kroost al
een jaar niet gezien.”
Heeft u ook hobby’s?
“O ja hoor, ik vermaak me prima. Ik mag
graag bloemschikken, landschappen of
bloemen schilderen, sieraden maken van
kralen en buxus snoeien.”

Wat kunt u vertellen over de straat
waarin u woont?
“De Elizabethlaan is een leuke straat. De
helft van de bewoners bestaat uit jonge
gezinnen met kinderen. De andere helft
wordt bewoond door 65-plussers. Wij
genieten ook van de spelende kinderen en
houden met elkaar een oogje in het zeil.
Zomers wordt er een buurtbarbecue
georganiseerd.”
Aan wie wilt u de pen overdragen?
“Die zou ik willen overdragen aan
mevrouw Kok. Zij woont in de Lollius
Ademalaan en is geloof ik wel 89 jaar.
Vroeger kwamen we al met groenten aan
de deur bij haar. Haar man had zulk mooi
donker krullend haar. Nu zie ik haar wel
eens lopen met de rollator voor huis langs.
Ik ben wel benieuwd hoe het met haar is.”
Mevrouw Kok heeft aangegeven tegen
het interview op te zien, daarom heeft
de redactie iemand anders gevraagd,
te weten Hester Walda.

Na een leuke middag krijg ik het poëziealbum mee. Hierboven ziet u één van de versjes.

dorpskrant oranjewoud
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APK - keuringen
Schadeherstel
Grote en kleine onderhoudsbeurten

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

Wel of geen dorpskamer?
In een vorige editie van De Wâldknyn
vertelde Liekele de Jong dat hij wel graag
een dorpskamer zou willen hebben in
Oranjewoud. Een plek waar activiteiten
voor het dorp worden georganiseerd. En
waar gekaart, gedamd en vergaderd kan
worden of waar een Sinterklaasfeest kan
worden gehouden.
Liekele de Jong heeft gelijk; een
ontmoetingsplek in het dorp ontbreekt.
Gelukkig kunnen we vaak terecht in De
Koningshof en ook de Albertine
Agnesschool wordt gebruikt voor
bijeenkomsten, maar een eigen ruimte is
er niet. Een compleet dorpshuis (met
horeca, beheerder, continu inloop) is niet
haalbaar. Daarvoor heeft het dorp te
weinig inwoners, hebben we - nu nog - te
weinig activiteiten en is het financieel niet
rond te krijgen. Een dorpskamer zou een
mooie oplossing zijn. Een plek waar
activiteiten worden georganiseerd, waar
verenigingen en Plaatselijk Belang kunnen
vergaderen, waar organisaties spreekuur
kunnen houden. Uit contacten met de
wijkwethouder is duidelijk geworden dat
aansluiten bij een bestaande locatie de
meeste kans van slagen heeft. We hebben
meerdere ideeën over mogelijke plaatsen,
maar we willen eerst weten of er
voldoende vraag is naar een dorpskamer.
Daarna komt de plek aan de beurt.
Afgelopen najaar hebben we een enquête
gehouden onder alle bij ons bekende
verenigingen en organisaties in het dorp.
Daaruit bleek dat er weinig behoefte is aan
een vergaderruimte. De meesten komen
thuis bij elkaar. Wel werd meerdere keren
gemeld dat er (meer) activiteiten zouden
moeten zijn om elkaar te ontmoeten, zoals
middagen voor kinderen of senioren,
gezamenlijk eten, een maandelijkse borrel.

Uw mening telt
We willen graag weten wat u vindt van dit
idee. Moet er een dorpskamer komen?
Wat moet daar gebeuren? Zou u zelf naar
de dorpskamer toegaan? Bent u bereid om
als vrijwilliger mee te draaien? Zo maar
een paar vragen.

Als er genoeg belangstelling is, zet
Plaatselijk Belang een werkgroep op die de
ideeën verder gaat uitwerken. Dan gaan
we kijken naar een mogelijke locatie, de
exploitatie, de wijze van beheer en de
werving van vrijwilligers.

✁
Onderstaande vragenlijst kan u helpen, maar aanvullingen / reacties zijn welkom!
• Waar zou naar uw mening een dorpskamer voor gebruikt kunnen worden?
- Activiteiten van mijn buurt
- Overleg van Plaatselijk Belang / dorpsfeest / werkgroepen
- Kindermiddagen
- Gezamenlijke maaltijden
- Kaarten en andere spellen
- Ontmoetingsplek voor senioren
- Workshops
- Spreekuur omtinker
- Bedrijfsactiviteiten
- Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Geen dorpskamer nodig
• Bent u bereid om als vrijwilliger een bijdrage te leveren?
- Ja
- Nee
• Overige suggesties en opmerkingen:
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Naam (niet verplicht): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reactie via mail: pboranjewoud@gmail.com of bij het secretariaat:
Pr. Bernhardweg 30
8453 XD Oranjewoud

Actuele e-mailadressen gevraagd
Plaatselijk Belang heeft in januari alle
leden met bekende emailadressen een
bericht gestuurd over het bestellen van
huisnummerpaaltjes. Penningmeester
Wim Swart heeft in dit bericht gevraagd de

boodschap te verspreiden, omdat er vóór
1 februari besteld moest worden.
De actie is nu dus afgelopen. Hebt u deze
mail niet gehad, dan is uw mailadres niet

bekend bij Plaatselijk Belang. Wilt u
voortaan actueel nieuws ontvangen, geef
dan nu uw mailadres door aan:
pboranjewoud@gmail.com

dorpskrant oranjewoud
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Vrijwilligers
Oranjewoud
in ‘t zonnetje

Gevulde soep van verse en
zongedroogde tomaten
Jelly de Jong heeft de pollepel doorgegeven aan
Sylvia Bleeker. Zij verrast ons deze keer met een
recept voor een heerlijke gevulde soep waar de
familie Bleeker regelmatig van smult.

Het was weer gezellig; de jaarlijkse vrijwilligersavond van
Plaatselijk Belang. Deze keer vond de bijeenkomst plaats in De
Koningshof, op 11 december jl. Onder het genot van een kopje
thee of koffie met wat lekkers werd er gezellig gekletst over het
één en ander. Voorzitter Jochem Liemburg bedankte iedereen
voor de verrichtte werkzaamheden en de betrokkenheid van het
afgelopen jaar. Ook een speciaal compliment voor de prachtige
kalender en onze dorpskrant De Wâldknyn. Al met al een
genoeglijke avond! We gaan met z’n allen weer op naar een
nieuw jaar vol inspiratie en activiteiten.

Ingrediënten (voor 4-6 personen):
2-3 el olijfolie
2 sjalotjes fijngesneden
2 teentjes geperste knoflook
1 tl fijngesneden salie
4 el grofgesneden basilicum
3 plakken grof brood in blokjes
1 kg verse, rijpe tomaten, ontveld, zaadjes verwijderd
en in stukjes
200 gr zongedroogde tomaten, gesneden
5 dl groenten- of kippenbouillon (van tablet)
zout en peper
Bereiding:
Verhit de olie in een grote pan en bak hierin de
sjalotjes, salie en 2 el basilicum gedurende 5 minuten.
Voeg het brood toe en bak dit al roerend 2 minuten
mee.
Voeg de zongedroogde tomaten toe en de bouillon.
Breng het aan de kook en laat alles 20 minuten
zachtjes koken. Roer regelmatig.
Breng de soep op smaak met zout en peper.
Serveer de soep direct, bestrooid met 2 el basilicum.

Rectificatie

Wat ook heel goed kan is:
lekkere gehaktballetjes er in...!!!!
Succes en eet smakelijk!
Sylvia draagt de pollepel over aan Margriet Veldman
van de Koningin Julianaweg.

De honden op de foto bij het
verhaal in de vorige uitgave zijn
niet de honden waarover in het
verhaal sprake was.
dorpskrant oranjewoud
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Krystbeamsmiten op oudja
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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

De Vogelwacht;
bevlogen mannen
 Door: Wiep Fenna de Jong

In gesprek met Johan van Aalsum en
Evert de Leeuw van Vogelwacht
Heerenveen/Oranjewoud. Er heerst
deze maandagmiddag een serene rust
in de Overtuin. Zelfs de mensen van
de gemeente Heerenveen, belast met
wijkbeheer, laten hun kettingzagen en
ander materiaal even rusten en
komen bij ons voor een kort praatje.
“Het is hier op het moment een
kaalslag. Maar je weet niet hoe snel
dat weer groeit”. Aan het woord is
Johan van Aalsum, voorzitter van
Vogelwacht Heerenveen en
Oranjewoud. Evert de Leeuw beaamt
dit volmondig. Hij is schrijver van het
boek “Een melodie van de wind.
Winter-Voorjaar-Zomer-Herfst”. Het
gaat over vijfentwintig jaar
natuurbelevenissen rond Oranjewoud
en Heerenveen. Het boek is prachtig
geïllustreerd. Een aanrader voor alle
liefhebbers van de natuur in en om
Oranjewoud.
De twee heren zijn natuurliefhebbers pur
sang. Ze weten alles over de vogelstand in
Oranjewoud. Vandaar dat we hen een
aantal vragen willen stellen.
Welke vogels worden gespot in
Oranjewoud?
“Pimpelmees, koolmees, boomklever en
bonte vliegenvanger zijn de meest
voorkomende soorten. Totaal hebben we
190 vogelkastjes in beheer. En dat alleen al
in Oranjewoud. Het is een nauwkeurig
karwei; niet alle vogels maken hun nest in
het daarvoor bestemde kastje. Je hebt ook
wel eens krakers, de bonte vliegenvanger
is daar een mooi voorbeeld van. Hij komt
steeds meer voor in Nederland, tijdens het
insectenseizoen heeft hij hier een waar
paradijs.”
Waarom zijn de kastjes genummerd?
“Voor de statistieken. Wij kunnen een
grafiek over de jaren maken voor een
bepaald kastje. Hoe vaak is het bezet?
Welke vogel broedt er? Soms worden
kastjes leeggehaald door boommarters of
eekhoorns. Wij zorgen ervoor dat er - door
de toegang te bemoeilijken - een volgend
jaar wellicht een nieuw nestje kan worden
gemaakt. Soms is een kastje nooit bezet,
wij kijken dan of het wel goed hangt of dat
we het moeten verplaatsen.”

Is er verschil in vogelkastjes?
“Jazeker. Een paar millimeter in de opening
kan al het verschil maken of een
pimpelmees erin broedt, dan wel een
koolmees of bonte vliegenvanger.” De
mannen wijzen naar een gedeeltelijk
opengemaakt zolderraam in het tuinhuis
van de Overtuin. Daarachter is kastje nr. 1.
Het is bedoeld voor de bosuil, maar die
heeft daar nog geen nest gehad. Echter de
holenduif vindt daar af en toe onderdak.
Wanneer er spinnenwebben voor het
raampje hangen, dan is er geen activiteit.
Evert de Leeuw hoopt vurig op een nest.
“Er zijn wel drie mannetjesuilen gespot,
maar met een vrouwtje kunnen ze
evengoed een nest maken in een gat in de
eik die tegenover de schuur staat. De
natuur laat zich niet sturen”.
Hoe brengen jullie de verschillende
soorten zo goed in kaart?
“Een jarenlange veldervaring. We zijn heel
alert op zeldzame soorten. Dat is altijd
weer de voldoening na uren, soms
dagenlange observaties.

Zijn er bijzondere soorten in
Oranjewoud?
“De ijsvogel. Een prachtig, zeer schuw
vogeltje, dat hier toch te vinden is. Andere
zeldzame vogels zijn bosuil, ransuil en
wespendief. De kerkuil komt voor in Katlijk.
De grote roofvogels zijn hier ook; havik en
sperwer zijn minder talrijk dan de buizerd,
die zien we hier tamelijk veel.”
Wat zouden jullie nog wensen voor
Oranjewoud?
Beide mannen zijn daar kort en duidelijk
over. “Een hogere waterstand. Aan de
Fuotpaden is een watermeter, hij staat nu
– met al die regen – een heel klein beetje
groen. Daar mocht wat ons betreft nog
wel een twintig, dertig centimeter bij. We
hebben nu drie nachtegaalmannetjes
gespot, met meer water zouden er
wellicht broedparen komen. Dat zou heel
mooi zijn’.
Het boek “Een melodie van de wind” is te
bestellen via de boekhandel, of bij
uitgeverij Elikser, www.elikser.nl

dorpskrant oranjewoud

21

Knineblêdsje
Wat wil jij later worden?
 Door: Maaike Roubos

Als je een jongen vraagt wat hij later wil
worden, dan zeggen de meesten iets van
profvoetballer, politieagent of piloot. De
jongen die ik heb geïnterviewd wil dat
niet. Hij wil al heel lang ijsmeester worden.
Zelf wist ik niet dat dat een beroep was.
Wat is je naam?
Ik ben Jelco Holtrop.
Hoe oud ben je?
Ik ben 10 jaar oud.
Waar woon je?
Ik woon op de Lollius Ademalaan nr. 1
Oranjewoud.
Wat doe je voor sport?
IJshockey.
Wat vind je zo leuk aan ijshockey?
Het schaatsen.
Wat zijn jouw – andere - hobby’s?
Het liefst vis ik en daarnaast vind ik
motorcross rijden in de modder heel leuk.
Wat wil je later worden?
Het lijkt me leuk om dierenarts en/of
ijsmeester te worden.
Waarom wil je dat later worden?
Omdat het superleuk is en m’n pake doet
ook iets met ijs.
Hoe ben je er op gekomen om later
ijsmeester te worden?
Door mijn familie.

Rebusssss

Wat lijkt je daar zo leuk aan?
Het onderhouden en het schaatsen.
Heb je wel eens in Thialf geholpen?
Nee, ik heb daar nog nooit geholpen. Maar
ik zou het wel een keer willen doen.
Waar zou je ijsmeester willen worden?
Het liefst in Thialf in Heerenveen.
Waarom hielp jij de ijsbaan van
Oranjewoud onder water te zetten?
Omdat ik ben gevraagd door Jan
Oosterbaan en omdat het wel leuk is.

Tot slot: wat is jouw ergste blunder op
het ijs? (haha)
Ben wel eens met ijshockey heel erg hard
onderuit gegaan.
Jelco, bedankt voor dit leuke interview.
Misschien zien we je later op tv als
ijsmeester van de Thialf.
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Wat vind jij er leuk aan? (om de ijsbaan
onder water te zetten)
Dat mensen er plezier van hebben dat er
weer ijs ligt en er weer lekker hard op
kunnen schaatsen!!!

dorpskrant oranjewoud
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Een kersverse kinderboekenschrijver: Ronald Belkega
 Door: Fenna van Seijen en Fetsje van der Meer

Een artikel in de Heerenveense Courant
over de kersverse kinderboekenschrijver
Ronald Belkega uit Heerenveen prikkelde
onze nieuwsgierigheid. Enige tijd geleden
debuteerde hij met het spannende
kinder-/jeugdboek: Vlammetjes. Het leek
ons de moeite waard om deze schrijver,
die bovendien heel lang in Oranjewoud
heeft gewoond, te interviewen. We
werden zeer gastvrij ontvangen.
Wie bent u?
“Ik ben Ronald Belkega en ik ben
opgegroeid in Heerenveen. Toen ik vijf jaar
was, verhuisden we naar Oranjewoud.
Hier heb ik tot mijn 19e gewoond.”
Wanneer bent u geboren?
“Op 4 maart 1981.”
Wat is uw grootste blunder?
“Ik heb een keer gel op mijn tandenborstel
gesmeerd.”
Wat is uw dagelijkse beroep?
“Ik ben pedagoog.”

Waarom bent u ook nog schrijver
geworden?
“Toen ik in groep 8 zat van de Albertine
Agnesschool kon mijn meester heel goed
voorlezen. Op een dag raakte hij zijn stem
kwijt. Hij vroeg aan mij en mijn
klasgenootjes: “Wie wil er voorlezen, wie
durft dat?” Dat leek mij wel leuk. Dus dat
heb ik gedaan en vanaf dat moment vond
ik geschreven teksten en bedachte
verhalen heel leuk. Zo is het een beetje
begonnen, zodat ik later ging schrijven.”
Hoe komt u aan uw onderwerpen?
“Meestal heb ik ze meegemaakt en verder
bedenk ik er dingen bij waar ik
nieuwsgierig naar word.”
Wat vindt u zo leuk aan schrijven?
“Het bepalen waar het verhaal over gaat
en lezers op het verkeerde been zetten.
Dat het verhaal dus anders afloopt dan je
eerst denkt.”
Heeft u nog meer boeken geschreven?
“Ja, maar die zijn niet uitgegeven. Ik ben
nu bezig met een nieuw spannend
jeugdboek.”

Samenvatting Vlammetjes
(zoals op de achterkaft)
Als Sannes ouders op vakantie gaan, ontdekt ze
dat de zilveren koffer van haar vader een groot
geheim bevat. Vanaf het moment dat ze met haar
vriendin Iris op onderzoek gaat, liggen er gevaren
op de loer. Komt ze op tijd en krijgt ze antwoord
op al haar vragen? Heeft de vermissing van haar
ouders iets te maken met de inhoud van de
koffer? De grote vraag blijft: wie kan Sanne
vertrouwen en wie niet?

Heeft u nog andere hobby ‘s?
“Ja, muziek luisteren en maken. Ik ben
toetsenist geweest in een band. Verder
vind ik het leuk om films te kijken en te
tekenen.”
Wilt u van uw hobby uw beroep maken?
“Ja, heel graag.”
Heeft u ook huisdieren?
“Ja, twee vissen en twee gerbils
(woestijnratjes).”
Voor meer informatie over Ronald en zijn
boeken; het is de moeite waard om zijn
website eens te bekijken: www.
ronaldbelkega.nl
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Plaatselijk Belang Oranjewoud
Beste dorpsgenoten,
De tijd gaat snel, we zijn alweer in 2013
beland en we zijn haast aan onze
jaarvergadering toe. Daarom bestaat een
groot deel van deze Wâldknyn uit stukken
aangaande de ondernomen en nog op te
pakken activiteiten van Plaatselijk Belang.
We hebben overigens veel positieve
reacties ontvangen op ons initiatief om
een echte “Oranjewoud Verjaarskalender”
bij de vorige Wâldknyn uit te geven.
Zoals u kunt lezen in deze Wâldknyn, zijn
afgelopen jaar weer vele onderwerpen
aan de orde geweest en zijn er
verschillende activiteiten opgepakt. Vaak
in overleg met de gemeente Heerenveen.
Dit is niet altijd gemakkelijk en soms

hebben we het gevoel dat we “aan een
dood paard staan te trekken” als het
overleg en de uitvoering van bepaalde
punten erg stroef gaat en erg lang duurt.
Maar dan blijkt het inderdaad zeer nuttig
om periodiek de dorpsvisie te evalueren
en ook voor de jaarvergadering even stil te
staan wat er het afgelopen jaar allemaal is
voorgevallen. Dan kom je erachter dat we
toch al heel veel van de actiepunten uit de
dorpsvisie hebben gerealiseerd en dat de
laatste punten op de planning staan om de
komende tijd opgepakt te worden.

leefbaarheid en de toekomst van ons
mooie dorp. Dit kunnen we als bestuur
echter niet zonder onze “achterban”, dus
komt allen op onze jaarvergadering op 12
maart a.s., want met zijn allen vormen we
Plaatselijk Belang. We stellen alle
opmerkingen en reacties van leden op
prijs. Samen staan we sterk(er)!

Dit motiveert om als Plaatselijk Belang ons
te blijven inspannen voor het algemeen
belang van de inwoners van Oranjewoud.
Hierbij gaat het in de eerste plaats om de

Jochem Liemburg,
voorzitter Plaatselijk Belang

Wist u trouwens dat u voor actualiteiten
ook terecht kunt op de website en dat u
ons zelfs kunt volgen op Facebook? U bent
van harte welkom!

Financieel overzicht over 2012
Saldo per 01-01-2011
Lopende rekening			
Spaarrekening			

€ 291,36
+ € 15.750,00

Vermogen			

€ 16.041,36

Uitgaven
€ 15,00
€ 2.410,37
€ 2.026,58
€ 0,00
€ 58,55
€ 1.072,88
€ 0,00

Saldo
€ 2.441,50
€ 9,63
€ 198,42
€ 0,00
€ 206,47
- € 1.072,88
€ 0,00

Exploitatiesaldo			

+ € 1.783,14

Contributie
Wijkbudget
Wâldknyn
Website
Bank
Bestuur en vereniging
Diverse baten en lasten

Ontvangsten
€ 2.456,50
€ 2.420,00
€ 2.225,00
€ 0,00
€ 265,02
€ 0,00
€ 0,00

Gezocht:
nieuw
bestuurslid
Plaatselijk
Belang

In 2012 is het ledental toegenomen van 458 naar 477.

Plaatselijk Belang Oranjewoud is op
zoek naar een nieuw bestuurslid.
Bestuurslid Barry ten Brummelhuis
heeft zijn eerste termijn volgens het
reglement van aftreden erop zitten.
Hij stelt zich niet herkiesbaar. Wie
zou hem willen vervangen? Het
bestuur zoekt iemand die affiniteit
heeft met het dorp en het leuk
vindt zich met lokale zaken bezig te
houden. We zoeken iemand die zich
hiervoor een paar uur per week kan
inzetten. Opgeven kan door middel
van een mail naar pboranjewoud@
gmail.com.

Net als 2011 zijn de inkomsten groter dan de uitgaven met als gevolg een positief saldo
van € 1.783,14. Er is dus zuinig gewerkt mede doordat een beroep gedaan kon worden
op andere bronnen. Het wijkbudget is dit jaar besteed aan bloembollen,
verkeersmaatjes op kruisingen Julianaweg en Wilhelminaweg, aan de website,
verjaardagskalender en bijeenkomst vrijwilligers.

Voor meer informatie over de
functie kun je ook even bellen met
voorzitter Jochem Liemburg
(633250) en/of secretaris Janny
Klein (631418).

Saldo lopende rekening		
Saldo spaarrekening 		

€ 74,50
€ 17.750,00

Vermogen 31-12-2012			
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€ 17.824,50

Agenda jaarvergadering
Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud nodigt u van harte uit
tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering
Deze wordt gehouden op 12 maart 2013 om 20.00 uur in restaurant De Koningshof

De agenda:
1.

Opening door de voorzitter van PB en mededelingen

2.

Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering op 13 maart 2012

3.

Financiële zaken, door de penningmeester:
a. Financieel verslag (opgenomen in dit blad).
b. Verslag van de kascontrolecommissie.
c. Decharge van het bestuur.
d. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

4.

Verkiezing bestuurslid
Twee van de bestuursleden zijn aftredend: Barry ten Brummelhuis en Janny Klein. Janny Klein is
herkiesbaar en wil de rol van secretaris blijven vervullen. Barry ten Brummelhuis is niet herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter, Jochem Liemburg.

5.

Verantwoording van het beleid van het bestuur
In deze Wâldknyn zijn overzichten opgenomen van de activiteiten in het afgelopen jaar. Korte toelichting
door de voorzitter.

6.

De veranderende relatie tussen gemeente en inwoners, door wijkwethouder Siebren Siebenga

7.

Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2013
Een beeldende schets van de voorgenomen activiteiten van PB in 2013 door één van de bestuursleden.

8.

Landgoedconcerten 2013, aankondiging door Yoram Ish-Hurwitz

9.

Het Oranjejaar 2013, presentatie van de activiteiten en de geschiedenis

10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering
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Jaaroverzicht 2012
 Door: Janny Klein, secretaris Plaatselijk Belang

Oranjewoud

Om geen ellenlang overzicht voor te
schotelen aan u als lezer, is het
jaaroverzicht van Plaatselijk Belang (PB)
opgeknipt in een aantal stukken. Elders
leest u over de reconstructie van de
Koningin Julianaweg, de inventarisatie
van belangstelling voor een dorpskamer
en over de contacten met de gemeente.
In het artikel “Kort Nieuws van PB” wordt
terug gekeken op wat er afgelopen jaar is
gerealiseerd. Tijdens de jaarvergadering
op 12 maart a.s., in De Koningshof,
worden de plannen voor 2013 besproken.
Beschermd dorpsgezicht
In april 2012 kwam eindelijk de aanwijzing
van het Beschermd Dorpsgezicht rond.
Vanaf dat moment kon ook verder worden
gewerkt aan het bestemmingsplan Het
Oranjewoud. De gemeente Heerenveen
organiseerde een informatieavond over
het ontwikkelingsplan en het
bestemmingsplan. Aansluitend konden bij
de gemeente visies worden ingediend. De
daaropvolgende stappen worden
afgewacht; er is geen planning bekend. PB
heeft ingestemd met de ontwikkelingsvisie
en kan zich in grote lijnen vinden in het
bestemmingsplan. Enkele onderdelen
zoals de uitbreidingsmogelijkheden bij
Tjaarda, het parkeren en de ontwikkeling
van de landgoederen vragen concretere
invulling en overleg, ook als dat volgens de
officiële regelingen niet noodzakelijk is.
Gevellocatie
De gevellocatie aan de Koningin
Julianaweg ligt er nog altijd verlaten en
slecht onderhouden bij. Inmiddels is
duidelijk geworden dat eigenaar
Woonzorg Nederland hier niet gaat
bouwen en het terrein wil verkopen. Een
gegadigde, met een concreet bouwplan,
heeft zich gemeld. We verwachten in
januari 2013 duidelijkheid of de verkoop
door gaat. U vindt de meest recente

informatie op pagina 7.
Speeltoestellen in de Overtuin
PB wilde graag de speeltoestellen terug in
de Overtuin en had nog een beetje geld
beschikbaar uit het speelbudget (een
budget dat we van de gemeente
ontvangen). De gemeente bleek een plan
te hebben liggen, maar had geen budget
beschikbaar. Samen waren we er snel uit.
De Rabobank bleek bereid de resterende
financiën, €1.500,00 te schenken.
Daarvoor willen we graag, ook hier, onze
dank uitspreken. De speeltoestellen zijn
inmiddels besteld. In maart 2013 worden
ze geplaatst.
Begraafplaats Brongergea
Door diverse bewoners is PB aangesproken
op de kaalslag rond de begraafplaats
Brongergea. De heggen zijn hier
verwijderd en bomen zijn gekapt. Samen
met de stichting “Brongergea op de kaert”
heeft PB contact gezocht met de eigenaar,
de PKN. Deze blijkt wel plannen te hebben
voor herstel: voorjaar 2013 komt er aan de
voorzijde een smeedijzeren hek en
rondom het kerkhof een beukenhaag.
Langs het kerkhof komen staptegels, in
plaats van het oude pad.
Wandelpadennetwerk
Op initiatief van Staatsbosbeheer is
gekeken naar de bewegwijzerde
wandelroutes in en om Oranjewoud. Aan
dit overleg namen ook de omliggende PB’s
en de gemeente deel. Gezamenlijk is een
voorstel gemaakt voor een nieuwe opzet
van de routes die op elkaar aansluiten.
Gevolg is o.a. dat de huidige gekleurde
paaltjes verdwijnen en er nieuwe
markeringen komen. In het plan zijn ook
twee routes opgenomen, waarvoor PB
zich eerder sterk heeft gemaakt: het
Kuierke en het Tsjerkepaad. Informatie
over de wandelmogelijkheden verschijnt
ook in brochures en op nieuwe
informatieborden. B&W hebben zich
achter het plan geschaard; bij de provincie

is subsidie aangevraagd. Als het wordt
toegekend, begint de uitvoering van het
plan in januari 2013 en is deze in april
2013 gereed. De Marrekrite gaat
vervolgens zorgen voor het onderhouden
van de routes. PB wordt in het overleg
vertegenwoordigd door Ruth v.d. Hul.
Met Staatsbosbeheer is ook afgestemd
over het geplande onderhoud, de nog
aanwezige grafkelders, picknickplaatsen
en prullenbakken. Ook hier geldt dat door
het teruglopen van de financiële middelen
de mogelijkheden kleiner worden. Als
gevolg daarvan verdwijnen o.a. de
prullenbakken. Een verkenning naar
betaald parkeren heeft geleid tot het
besluit dit niet in te voeren.
Overleg met wijkagent
Met de wijkagent is gesproken over
overlast door hangjongeren bij de
Belvédère, over het handhaven van de
maximum snelheid en de
parkeerverboden, het rondjes rijden door
het Parklandschap en de recente inbraken
in het dorp. Als vervolg hierop heeft de
wijkagent, Anne Louwsma, materiaal
geleverd voor de Wâldknyn en de website
van PB. Een andere vervolgactie was de
snelheidsmeting op de Cissy van
Marxveldtlaan. M.b.t. inbraakpreventie
komt er een vervolg in 2013.
Communicatie vanuit PB
Drie maal verscheen afgelopen jaar weer
de Wâldknyn (de feestcommissie brengt in
de zomer haar eigen programmaboek uit).
Daarnaast werden regelmatig berichten
geplaatst op de website oranjewoud-dorp.
In het najaar is besloten aan degenen van
wie we het mailadres hebben ook
rechtstreeks actuele berichten te sturen.
Het eerste ging over de
onderhoudswerkzaamheden van
Staatsbosbeheer. Als laatste is een
facebookpagina aangemaakt, waarop
onder andere een weblog over de
geschiedenis van Oranjewoud te volgen is.

Overleg met de gemeente
Zeer regelmatig is er contact tussen
Plaatselijk Belang (PB) en de gemeente
Heerenveen. Dat gebeurt in een jaarlijks
overleg met wijkwethouder Siebren
Siebenga, regelmatig overleg met
wijkmanager Annie Stelma en vele
incidentele contacten. De in Heerenveen
gekozen structuur, met wijkmanagers,
overleg met PB’en en aparte budgetten
functioneert over het algemeen goed,
zeker als we vergelijken met hoe het in
andere gemeentes gaat.

Dorpsvisie en het vervolg daarop
Onze dorpsvisie dateert alweer van 2008.
Deze is weliswaar geschreven voor de
periode tot 2020, maar de werkelijkheid
wil zich niet aanpassen aan het papier. Dus
tijd om stil te staan bij evaluatie en
actualisatie. Een evaluatie vanuit de
gemeente van het werken met dorpsvisies
levert een positief beeld op. Alle dorpen
zijn bezig met acties, op een zeer zuinige
manier. Met tevredenheid kunnen we
constateren dat ook in ons dorp een groot
aantal acties is uitgevoerd of in gang gezet.

Voor de resterende activiteiten konden we
dit jaar een aanvraag indienen voor een
dorpswerkbudget voor de komende jaren.
Bovendien is door B&W en de
gemeenteraad dit najaar besloten het
resterende bedrag voor de dorpsvisies
beschikbaar te houden voor de dorpen en
wijken. Er zijn dus financiële middelen om
verder te werken. Vanuit de gemeente is
ook het initiatief gekomen om een
voorzittersoverleg PB’en te starten, zodat
er meer van en met elkaar geleerd en
gedaan kan worden.
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Beheervisie
Een beheervisie kan worden gezien als een
soort servicecontract tussen dorp en
gemeente op het gebied van onderhoud
van de openbare voorzieningen. In 2011
en afgelopen jaar hebben we gewerkt aan
zo’n overeenkomst. Tijdens de vorige
jaarvergaderingen hebben we daaraan
ook aandacht besteed. De opzet is nu
gereed: er ligt een lijst van thema’s
waarover we afspraken maken, die dit
voorjaar verder geconcretiseerd worden.
Al pratende kwamen er natuurlijk ook
wensen voor nieuw beleid ter sprake. Ook
die zijn op een rij gezet; PB zal nu de
prioriteiten daarin aangeven. Die komen in
2013 in het overleg met de gemeente aan
bod.
Door de gemeente is toegezegd in 2013
een experiment op te zetten met
cursussen voor PB en geïnteresseerden.

Doel is betrokkenen meer kennis te geven
van regelingen en beleid op een specifiek
terrein. Als eerste komt aan bod:
beschermd dorpsgezicht en
bestemmingsplannen. Als volgende
onderwerpen zijn genoemd
cultuurhistorisch erfgoed en
monumenten.
En verder:
• Ligt de procedure bestemmingsplan
Oranjewoud-dorp bij de gemeente nog
steeds stil
• Heeft de gemeente besloten tijdens
evenementen geen parkeerverbod in te
stellen in de omgeving van het
Afscheidshuis. Volgens de gemeente is
er geen sprake van overlast, hebben
hulpdiensten voldoende ruimte om te
passeren en zijn er geen klachten van
omwonenden. PB neemt geen verdere
actie

• Wordt nog overlegd over de aanplant
van nieuwe bomen op de Kon.
Julianaweg, de Elisabethlaan en tussen
Casimiralaan en Oranje Nassaulaan
• Heeft de gemeente op ons verzoek
enkele eigenaren van hoge heggen
aangesproken, daar waar de heggen het
zicht op het verkeer belemmeren
• Heeft de gemeente aangegeven geen
geld te hebben voor uitvoering van het
verkeerscirculatieplan (o.a. wijziging van
de aansluitingen op de A32). Het
initiatief ligt nu bij de provincie
• Is de gemeente begonnen met de
aanleg van het laatste deel van de
bufferzone tussen Skoatterwâld en
Oranjewoud
• Wordt de actie voor de aanschaf van
reflecterende huisnummerborden
herhaald en
• wordt gesproken over de mogelijkheden
van acties op het gebied van
brandpreventie.

Rondom de Koningin Julianaweg
Al jaren was het plan om te komen tot
reconstructie van de Koningin Julianaweg.
Om allerlei redenen is dit steeds
uitgesteld. In 2010 was het toch zover.
Het aanzien van de oostelijke kant van de
Koningin Julianaweg is afgelopen jaar
behoorlijk veranderd. Daarom in dit
artikel een korte terugblik.
Het beleid van de gemeente is om zoveel
mogelijk verkeer van de weg gebruik te
laten maken. Hierdoor zijn de fietspaden
verdwenen. Alleen het deel in het
verlengde van de Prins Bernhardweg is op
verzoek van buurtbewoners en PB
gebleven, vooral voor de schoolkinderen.
Daarnaast is afgesproken dat oogluikend
wordt toegestaan dat jonge kinderen op
de stoepen fietsen.
Het struikgewas is vervangen door gras en
heggetjes. Niet tot ieders genoegen, maar
een kwestie van terugbrengen van
onderhoudskosten bij de gemeente. Een
aantal slechte bomen wordt in 2013 nog
vervangen.

Kruispunt
De reconstructie van het kruispunt met de
Lollius Ademalaan heeft veel beroering
gegeven, vooral bij de ouders. De
communicatie met de gemeente over
aanpassingen verliep moeizaam.
Uiteindelijk is toch nog een aanpassing
gedaan en hebben de kinderen van de
Albertine Agnesschool ter plekke
verkeersles gehad.
Snelheidsbeperking
De maximumsnelheid is teruggebracht tot
30 km. Om chauffeurs te stimuleren zich
aan dit maximum te houden, zijn de
voorrangskruisingen verdwenen.
Plaatselijk Belang heeft bij de kruising met
de L. Ademalaan en het tunneltje drie
attentiepoppen geplaatst. Om iedereen
ook eens te confronteren met eigen
gedrag, is in november twee weken de
snelheid aangegeven op de C. van
Marxveldtlaan. De gemeente had de
meter op verzoek van Plaatselijk Belang
geplaatst. Daarnaast is op vele
lantaarnpalen een 30-km sticker
aangebracht. Wie nu nog niet weet wat de
maximumsnelheid is ….

Verlichting
Idee vanuit Plaatselijk Belang was om
tegelijkertijd met de reconstructie de
verlichting aan te passen. Hierover is
enkele malen overleg gevoerd en is in
overleg met de betrokken ambtenaar een
voorkeur uitgesproken. Dit voorstel kon
geen genade vinden bij de beslissers
binnen de gemeente. Het alternatief was
voor bewoners en PB niet acceptabel. En
dus blijft alles bij het oude tot de
lantaarnpalen zijn afgeschreven
(omstreeks 2017).
Bloembollen
Al eerder waren met de gemeente
afspraken gemaakt om langs de Kon.
Julianaweg bloembollen te planten. Door
het uitlopen van de werkzaamheden lukte
dat vorig jaar niet. De gemeente heeft dat
nu alsnog voor ons gedaan. Hopelijk
kunnen we dit voorjaar van een
bloemenzee van narcissen en krokussen
genieten.

Kort nieuws - Een terugblik op 2012
• Alle leden ontvingen bij de Wâldknyn in
december een verjaardagskalender. Een
groot aantal leden sprak zijn waardering
uit voor deze kalender
• Het Landschapsfonds OranjewoudKatlijk startte in december met beheer
en aanplant van boomwallen. PB was
aanwezig bij de officiële aanvang
• De vrijwilligers werden in december
weer bedankt voor hun inzet tijdens een
bijeenkomst in De Koningshof
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• De werkgroep Beheer, onderhoud,
groen en recreatie heeft haar
werkzaamheden beëindigd, na
belangrijke bijdragen geleverd te
hebben aan de beheervisie, de visie op
recreatie, ideeën over zonering van het
Parklandschap en meer duurzaam
onderhoud
• PB heeft met vreugde kennis genomen
van het besluit op de gronden bij de
Oranjehoeve geen mais meer te

verbouwen
• De geluidswal langs de snelweg is
gereed
• In overleg met Staatsbosbeheer is
besloten geen ATB-route aan te leggen
in de bossen bij Oranjewoud
• In de zomer verscheen het boek “’t Gea
fan Bronger”, uitgegeven door de
stichting “Brongergea op de kaert”. PB
gaf een financiële bijdrage voor de
realisatie

Wedstrijden voor leerlingen
Albertine Agnes op ijsbaan Oranjewoud
De leerlingen van de Albertine
Agnesschool hoefden maandag
middag 21 januari niet naar school.
Na de lunchpauze mochten ze naar de
ijsbaan van Oranjewoud, waar
speciaal voor hen kortebaan
wedstrijden waren georganiseerd.
Door de constante sneeuwbuien was het
in eerste instantie moeilijk de baan
sneeuwvrij te krijgen. Maar met de
bekende ‘vereende krachten’ onder
begeleiding van de ijsclub en de
activiteitencommissie van school lukte het
de aanwezige ouders, opa’s en oma’s,
leerkrachten en vrijwilligers uiteindelijk
toch de baan sneeuwvrij te krijgen.
Het werd een zeer sportieve middag met
veel ijs- en sneeuwplezier en
vanzelfsprekend koek-en-zopie. De
leerlingen zetten hun beste schaats voor
en er werden scherpe tijden gereden op
het Woudse natuurijs.

Uitslagen kortebaanwedstrijden Albertine Agnesschool:
Groep 1/2: 1e Mats Westra, 2e Doutzen Gieskes, 3e Alyssa Müller
Groep 3/4: meisjes: 1e Fenna Koperdraad, 2e Femke van der Hoek, 3e Brecht Gieskes
Groep 3/4: jongens: 1e Marlin Müller, 2e Raymond Bandell, 3e Wessel Biesma
Groep 5/6: meisjes: 1e Mirthe Dijk, 2e Jildou Verhoef, 3e Marije van der Hoek
Groep 5/6: jongens: 1e Jorrit Koperdraad, 2e Hidde Westra, 3e Thijmen Kools
Groep 7/8: meisjes: 1e Marijn Kuipers, 2e Daniek Wever, 3e Zita van Boetzelaar
Groep 7/8: jongens: 1e Jelco Holtrop, 2e Jur Deurloo, 3e Rein Jonkman
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Tweehonderd jaar
Oranje, hoera!
 Door: Ingrid Struijk

Het koninkrijk der Nederlanden is niet
zo oud als de meesten van ons
denken. Het dateert van 1813 toen
Willem Frederik, zoon van stadhouder
Willem V, vanuit Engeland voet zette
op het strand van Scheveningen. Hij
werd als koning Willem I gekroond.
De naam Oranje wordt natuurlijk al
vanaf “onze” Willem van Oranje met
Nederland in verband gebracht. Hier
ging het altijd om stadhouderschap
van een of meer provincies.
Tweehonderd jaar koninkrijk, dat
moet natuurlijk gevierd worden en
niet in het laatst in ons eigen dorp
Oranjewoud. Uw verslaggever toog
naar de voorzitter van de werkgroep
Oranjetoerisme, Tjitte de Wolff.
Oranje-activiteiten in 2013 in Oranjewoud
De werkgroep Oranjetoerisme (zie vorig nummer van De Wâldknyn) heeft al
menigmaal vergaderd en op dit moment staan de volgende activiteiten op het
programma:

Velen van ons kennen De Wolff als
directeur van Golden Tulip Hotel Tjaarda in
Oranjewoud en natuurlijk heeft hij dan
ook beroepsmatig belangstelling voor de
ontwikkeling van het Oranjetoerisme in
Oranjewoud. Maar ook in zijn persoonlijk
leven is hij oranjegezind; hij vindt dat
iedere Nederlander de vaderlandse
geschiedenis dus ook die van ons
koningshuis hoort te kennen!
Het Oranje-arrangement
De viering van het jaar 2013 wordt in
Oranjewoud dus groots aangepakt. Er
wordt niet alleen bekendheid aan gegeven
in de regionale pers, maar ook op landelijk
niveau: een vermelding in tijdschriften als
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• vanaf maart hopen we officieus deel uit te maken van de Oranjeroute; dit is
een met name in Duitsland uitgezette route van ongeveer 2.600 km die via
bekende plaatsen als Dillenburg en Nassau ook Nederland aandoet (zie De
Wâldknyn jaargang 2 editie 1)
• vanaf mei is het knooppuntennetwerk gereed, waarbij de toerist een
wandeling kan maken langs de cultuurhistorische hoogtepunten van
Oranjewoud. Die hebben alles te maken met onze band met de Oranjes. De
bedoeling is dat er net zo’n bord komt als Brongergea heeft bij de
begraafplaats. Dat bord, met daarop de geschiedenis van Oranjewoud, de
nummers van de knooppunten en foto’s, zou dan geplaatst moeten worden
op de plaats waar ons dorp ontstaan is: bij de Overtuin, tegenover landgoed
Oranjewoud
• van 24 tot 26 mei vindt opnieuw het Kamermuziekfestival plaats (zie
activiteitenkalender elders in dit nummer). En, hoe kan het ook anders, ook
tijdens dit muziekfestival wordt aandacht geschonken aan 200 jaar Oranje
boven
• op 26 mei vieren we de Dag van het Park en natuurlijk wordt ook deze dag
oranje ingekleurd
• in juli gaat in museum Willem van Haren een expositie van start waarin een
bijzondere Oranjeverzameling bekeken kan worden
• van september – november organiseert museum Belvédère een expositie
met werken van Auke de Vries die een Koninklijk tintje hebben
• in september 2013 vieren we ons jaarlijkse dorpsfeest met het passende
thema: “Prinsen en prinsessen”
• in oktober wordt de week van de smaak georganiseerd, met lokale producten
en een oranje tintje
• tot slot: het is de bedoeling dat er een openluchtexpositie van 50 appels van
Oranje komt, de locatie is op dit moment van schrijven nog niet bekend. Het
betreft appels van wel een meter doorsnee die door verschillende
kunstenaars zijn beschilderd met afbeeldingen die met het Koninklijk Huis
hebben te maken. Daarnaast worden er ook door SBB nieuwe wandelroutes
uitgezet, waaronder een “prinsen- en prinsessenpad”.

Vorsten en Royals en wie weet
ook nog voor de televisie in
“Blauw Bloed”!
Tjitte de Wolff heeft een uniek
Oranje-arrangement in de
aanbieding voor de toeristen
die afkomen op alles wat er
rond 200 jaar koninkrijk wordt
georganiseerd in Oranjewoud.
Ik vraag hem, wat dit speciale
arrangement inhoudt. “Het
betreft een arrangement voor
twee nachten met een
combi-toegangskaart voor
museum Willem van Haren en
een bezoek aan Leeuwarden
(Stadhouderlijk Hof en de
keramiektentoonstelling in de
Prinsenhof). Als de gasten de
Oranjeroute volgen, kunnen zij
naadloos aansluiten bij het
knooppuntennetwerk.” Op
mijn vraag of ook de
menukaart aangepast zal
worden aan het Koninklijke
jaar – ik denk zelf aan
wortelsoep bijvoorbeeld antwoordt hij: “Natuurlijk!
Koninginnesoep is dan het
eerste waar je aan denkt en
mijn koks zullen nog veel meer
koninklijks kunnen verzinnen.”

En Oranjekoek? Ik heb gehoord
dat deze lekkernij voor het
eerst door Marijke Muoi werd
uitgedeeld op landgoed
Oranjewoud, wanneer de
pachters hun pacht kwamen
betalen, eenmaal per jaar, wist
u dat? “Nee, maar het is zeker
de moeite waard om dat uit te
zoeken! Overigens serveren wij
Oranjekoek niet alleen in
2013!” Gelukkig maar. Wat is
Oranjewoud zonder
Oranjekoek.

Ik bedank Tjitte De Wolff
hartelijk voor de gastvrije
ontvangst in het sfeervolle
Grand Café. Onderweg naar
huis laat mij de geschiedenis
van de Oranjekoek maar niet
los. Wat zou er van waar zijn?
Wedden dat u daar meer van
hoort in de volgende editie?

De schop gaat erin

Eerste ‘werk in uitvoering’ Oranjewâld-Ketlik
Door samenwerking van Lânskipsfûns, ondernemers, provincie en
gemeente blijft het landschap Oranjewoud-Katlijk de komende
dertig jaar op orde. Op het erf van agrarisch ondernemer Anko
Hofstra in Katlijk ging daarom op vrijdag 14 december de eerste
schop de grond in met geld van het Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik.
Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Siebren Siebenga
van de gemeente Heerenveen openden het eerste
winterwerkseizoen door te starten met het herstel van drieduizend
meter houtwal en elzensingel.
Het gebied Oranjewoud-Katlijk is van groot
cultuurhistorisch belang voor de
gemeente Heerenveen. Door het fonds is
het herstel, beheer en onderhoud voor dit
gebied gegarandeerd. Het werk wordt
betaald door Lânskipsfûns OranjewâldKetlik dat bij het bedrijfsleven € 40.000,heeft ingezameld. Het bedrag wordt door
de gemeenten en de provincie verhoogd
met nog eens € 240.000,- Het geld wordt
geïnvesteerd in beheer, herstel en
ontwikkeling van het karakteristieke
landschap in de regio.
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Activiteitenkalender
23 maart
Radio 538 voor War Child van 6-23 uur,
plaats: Gemeenteplein Heerenveen
30 maart
Wandeltocht “Walk for Mali”,
vertrekpunt: sportveld Udiros,
Nieuwehorne
start om 9.00 uur

Landgoed Oranjestein
Vanaf juni gaat de historische Roodbaardtuin elke vrijdag- en zondagmiddag open. Na
een wandeling kunt u heerlijk van een kopje koffie of thee genieten in de pas
gerestaureerde Oranjerie of lekker buiten in de tuin onder de catalpa’s.
Het is ook mogelijk om het gehele jaar door in groepsverband (min.8 pers.) te wandelen
onder leiding van een gids. U bent dan ongeveer anderhalf uur onderweg. Tip: maak er
een leuk uitje van en sluit dit af met koffie en gebak in de oude personeelskeuken van
het Landgoed. Voor informatie/boekingen: Willia Habers tel. 0513-631077

Geïnspireerd door het succes van het
afgelopen kamermuziekfestival vindt van
24 tot en met 26 mei de tweede editie
plaats van Landgoedconcerten
Oranjewoud op de landgoederen
Oranjewoud en Klein Jagtlust, bij de
Oranjerie van landgoed Oranjestein, in
Museum Belvédère en nu ook in het
Reigerbosch. Wederom is een keur aan
uitmuntende musici uit binnen- en
buitenland bereid gevonden op en rond de
buitenplaatsen te musiceren, waaronder
bariton Maarten Koningsberger, het
Matangi Kwartet, altvioliste Esther
Apituley en Slagwerk Den Haag. Artistiek
leider en pianist Yoram Ish-Hurwitz laat in
drie programma’s van zich horen.
Nieuw als concertlocatie is het
Reigerbosch dat door Staatsbosbeheer ter
beschikking wordt gesteld en het decor
vormt van een heel avontuurlijk
programma. Op de route naar het concert
wordt het publiek verrast door musici op
wel heel bijzondere instrumenten.
Noemenswaardig is verder het
Oranjerieconcert met Esther Apituley en
haar Viola Big Band dat ook zeer geschikt
is voor gezinnen. Naast maar liefst acht
altviolisten treden een tapdanser en een
drummer op met gevarieerd en
toegankelijk repertoire. Ook Yoram laat
zich bij deze gelegenheid van een
onverwachte kant zien.
Het volledige programma is te vinden op
www.festivaloranjewoud.nl. Kaarten zijn te
bestellen via de website alsmede bij het
Posthuis Theater (0513) 61 94 94 en bij
alle Nederlandse Primera-winkels.
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Museum Belvédère
Expositie rond brieven Jan Mankes t/m 19 mei 2013
Precies een eeuw geleden woonde en werkte Jan Mankes in De Knipe, ter hoogte van
de Woudsterweg. Tegenwoordig is deze lange, met bomen omzoomde laan één van de
toegangswegen naar Museum Belvédère. Jan Mankes is er inmiddels met een groot
aantal schilderijen vertegenwoordigd. De natuurlijke verbondenheid tussen Mankes en
Museum Belvédère heeft het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
ertoe bewogen, het museum te benaderen met het verzoek om een tentoonstelling te
organiseren bij het verschijnen van de omvangrijke publicatie ‘Jan Mankes – een
kunstenaarsleven in brieven’. Vanzelfsprekend ging het museum graag op de uitnodiging
in, wat uiteindelijk resulteerde in de intieme tentoonstelling ‘Jan Mankes – in beeld en
woord’. Getoond worden enkele tientallen schilderijen uit particuliere en museale
collecties, maar ook werken op papier en originele brieven in vitrines. De brieven
bevatten vaak verrassende opmerkingen en werpen een nieuw licht op Mankes’
artistieke uitgangspunten. Er worden vooral werken getoond die in de brieven worden
besproken of genoemd.
Verder:
23 feb. t/m 9 juni
15 juni t/m 1 sept.

Paula Modersohn-Becker
Willem van Althuis

Toeristische rondleiding per ponykar
door ons mooie dorp Oranjewoud op
afspraak. U kunt bellen of mailen met
koetsier Ingrid Struijk 0513-631114 of
ingridstruijk@hetnet.nl
Voor meer informatie zie: www.
oranjewoud-per-rijtuigje.nl
25 mei: Pompeblêdfair
Met een diversiteit aan standhouders is de
Pompeblêdfair een unieke en inmiddels
goed bezochte fair bij Restaurant De
Koningshof. Dit jaar vindt de 4e
Pompeblêdfair plaats op zaterdag 25 mei
van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis! Het
bewijs is geleverd dat de sfeer niet te
lijden heeft onder de
weersomstandigheden! Volg ons op
facebook, twitter of op onze website
http://Pompebledfair.jouwweb.nl.
26 mei: Dag van het Park

Wat gebeurt daar
achter die deur
zo vlak voor Kerst?

Eerste verjaardagskalender voor
wijkmanager

Een workshop kerstdecoraties in Oranjewoud? Op 12
december vond er één plaats aan de Prins Bernhardweg
18. Bewoonster Ingrid Struijk was de organisator en onder
leiding van Agnes Numan uit Skoatterwâld maakten maar
liefst 16 dames verschillende, maar allemaal even mooie
kerststukken.
Een aantal mooie dunne berkjes werd geschonken door
Staatsbosbeheer. De andere materialen waar de dames mee
werkten kwamen uit privé-tuinen. Jan de Vries van de Lollius
Ademalaan (u weet wel, waar je die leuke vogelhuisjes kunt
kopen) had belangeloos een aantal van die berken verwerkt tot
een basis-tafelstuk, waarmee de dames aan de slag konden.
Met de opbrengst (240 euro) wordt het schoolgeld voor
Pakistaanse kinderen uit Lahore (Pakistan) betaald. Deze
workshop werd georganiseerd via de PKN Heerenveen.

Het eerste exemplaar van de verjaardagskalender van
Oranjewoud was voor wijkmanager Annie Stelma. PB-lid Marjan
Hoogeveen overhandigde haar de mooie kalender op de
vrijwilligersavond van PB (11 december 2012).
dorpskrant oranjewoud
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Helemaal
je eigen plek

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

Een preventiebericht van uw wijkagent Anne Louwsma

Vreemde mensen aan de deur?
Naar aanleiding van mijn bericht in de
vorige Wâldknyn over het
verminderen van woninginbraken,
vertel ik deze keer iets over
gelegenheidsdieven. Op het
platteland geven we namelijk dieven
te vaak de gelegenheid om in te
breken.
Regelmatig bedenken inbrekers een
smoesje om een huis binnen te komen.
Wees daarom alert en laat nooit zomaar
een onbekende binnen. Vraag
meteropnemers en reparateurs naar hun
legitimatie en controleer deze.
Het komt ook voor dat inbrekers zich ziek
gedragen. Als u iemand ergens mee wilt
helpen, laat deze dan buiten staan. Sluit
de buitendeur terwijl u haalt wat u aan de
persoon wilt geven.

Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die
u niet heeft besteld. Er zijn gevallen
bekend waarbij een nepkoerier mensen
vraagt te pinnen via een mobiel
pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt
dan teruggegeven en er wordt geld van de
rekening gestolen.
Sommige inbrekers werken alleen, andere
in groepen. De groep kan bestaan uit
mannen, vrouwen en/of kinderen met of
zonder kinderwagen. Iets wat veel
voorkomt is dat de ene dief aanbelt en u
aan de praat houdt, terwijl de handlanger
via de achterdeur naar binnen gaat en uw
huis doorzoekt.
Merkt u dat er vreemde dingen gebeuren
of gebeurd zijn? En vertrouwt u het niet?

Onderneem dan actie! Schrijf
kenmerkende dingen op zoals kleding, het
postuur en het geslacht van de persoon/
personen. Noteer ook het kenteken, kleur
en merk van de auto.
Ga er nooit zelf op af, maar bel de politie
via 0900-8844. Als er op dat moment iets
gebeurt, bel dan 112.
Meer tips over het voorkomen van
diefstallen kunt u vinden op de website
van Plaatselijk Belang Oranjewoud:
www.oranjewoud-dorp.nl. Voor vragen
en/of informatie kunt u met mij contact
opnemen via 0900-8844, vragen naar
Anne Louwsma.

Samenstelling bestuur

Plaatselijk Belang Oranjewoud
Barry ten Brummelhuis,
Pr. Bernhardweg 22,
8453 XD Oranjewoud
barrytenbrummelhuis@hotmail.com
Tel. 06 461 57 175

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

Marjan Hoogeveen
Koningin Wilhelminaweg 8,
8443 EK Heerenveen
marjanhoog@hotmail.com
Tel. 0513 647127 of 06 46172367

Odette Noom
Tûnkery 4,
8443 DL Heerenveen
odettenoom@hotmail.com
Tel. 0513 841645 of 06 29737427

Janny Klein, secretaris
Pr. Bernhardweg 30,
8453XD Oranjewoud
Janny.klein@planet.nl
Tel. 0513 631418 of 06 138 06 119

Dick Roos
Koningin Julianaweg 58, 8453 WD
Oranjewoud
dickroos@xs4all.nl
Tel. 0413 842380 of 06 534 02 940

Wim Swart, penningmeester
Altenalaan 21, 8443 EB Heerenveen
Wim.swart@gmail.com
Tel. 0513 650730
Mailadres van Plaatselijk Belang:
pboranjewoud@gmail.com

dorpskrant oranjewoud
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Overzicht van werkgroepen/contactpersonen,
verbonden aan PB Oranjewoud - Juli 2012
Werkgroep beheervisie
Oranjewoud:
Leden:
Jochem Liemburg
Janny Klein
Dick Klootwijk /Ruth v.d. Hul
Margje Smit
Annie Stelma
Elly van Haastert (gemeente)
Hanneke Huisman (gemeente)
Werkgroep dorpsgrens:
Trekkers:
Ali Kok, Jan Oosterbaan en Dick
Roos

Redactie dorpskrant
Leden:
Herdi Oosterbaan
Marjan Hoogeveen
Ingrid Struijk
Fetsje van der Meer
Maaike Roubos
Fenna van Seijen
Redactie website PB
Leden:
Yvette van der Laan
Helga Lycklama à Nijeholt
Jelly v.d. Werk
Janny Klein

Werkgroep uitbreiding
museum Belvédère
Lid namens PB Oranjewoud:
Jan Wagenmakers

Adviseurs Beschermd
Dorpsgezicht/
bestemmingsplannen
Oranjewoud-dorp en Het
Oranjewoud
Jaap van der Zee en Rob
Meijnen
Landschapsfonds OranjewoudKatlijk
Bestuurslid namens PB
Oranjewoud:
Jacob Drost
Landinrichtingscommissie
Oranjewoud-Katlijk
Vertegenwoordiger PB
Oranjewoud:
Ruth v.d. Hul

Oude paden, nieuwe wegen +
overleg wandelpadennetwerk
Vertegenwoordiger PB
Oranjewoud:
Ruth v.d. Hul
Kascommissie 2012/20123
Jelly v.d. Werk en Willia Habers
Werkgroep oranjetoerisme
Lid namens PB Oranjewoud:
Anneke Liemburg-Kramer
Lid namens de redactie:
Ingrid Struijk
Beheerders attentiepoppen
Kon. Julianaweg:
Hester Walda
Kon. Wilhelminaweg:
Marjan Hoogeveen

Telefoonnummers Wijkbeheer/management
Voor losse stoeptegels, overhangend
groen en andere ongemakken kunt
u rechtstreeks contact opnemen
met de afdeling Wijkbeheer van de
gemeente. Vervangend 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 Siebren

Siebenga, met hem kunt u een gesprek
aanvragen aangaande zaken die
Oranjewoud betreffen.
Wijkagent Anne Louwsma
te bereiken op 0900 8844

Wie, wat, waar in Oranjewoud
Volksdansgroep Oranjewoud
G. van Dijk, tel. 636 031

Rommelmarktcommissie
Janke Otter, tel. 632 872

Dorpskrant Oranjewoud
oranjewoud-krant@hotmail.com

Tuinclub Oranjewoud
R. Klijnstra, tel. 633 351

Kaartclub “De Heidebloem”
W. Metselaar, tel. 633 919

Buurtcomité “Ús Leantsje”
Marja Piek, tel. 633 473

Buurtvereniging Brouwerslaan
R. Steunebrink, tel. 631 623

IJsclub Oranjewoud
Jan de Boer, tel. 681 778
info@ijscluboranjewoud.nl

Dorpsfeestcommissie Oranjewoud
Wim Hobbelink, tel. 840 820

Website Oranjewoud
www.oranjewoud-dorp.nl

Zangvereniging “De Woudklank”
Guus Broeren, tel. 541400

Webmaster
websiteoranjewoud@hotmail.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

De deadline voor het volgende nummer is 6 mei.
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Voor advisering
en bemiddeling
bij agrarisch vastgoed,
woningen en
woonboerderijen

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

