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naar de penningmeester
Wim Swart, Coehoorn van
Scheltingaweg 235, 8442
EZ Heerenveen.
Het aanmeldingsformulier
is ook te downloaden
via de website:
www.oranjewoud-dorp.nl
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KINDERREDACTIE
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hotmail.com.
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zich het recht voor om
ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen.

Er moet wel een beetje een evenwicht zijn tussen het dorp en de dorpskrant. Oranjewoud is een
dorp met een bijzondere geschiedenis en een zekere allure. Dat schept verplichtingen voor de
dorpskrant. Hierbij presenteren we onze eerste dorpskrant “De Wâldknyn” van 2015. Opnieuw
zijn we erin geslaagd een veelzijdig blad te presenteren. Natuurlijk zijn hier weer de belangrijkste
adressen voor de dorpsgemeenschap en het nieuws van Plaatselijk Belang te vinden. Er wordt
verslag gedaan van terugkerende evenementen als kerstboomwerpen en carbidschieten tijdens
de jaarwisseling. We verwachten ook dit jaar nieuwe festiviteiten en zijn er benieuwd naar wat
overheidsmaatregelen op het gebied van zorg en welzijn voor ons in Oranjewoud betekenen.
Daar is “De Wâldknyn” een nieuwsbron voor. Mensen, natuur, curieuze verhalen in een
aantrekkelijke verpakking. Dat maakt dit blad de moeite waard.
Het is een boeiende bezigheid om deel uit te maken van de groep mensen die “De Wâldknyn”
samenstelt. Twee redactieleden moeten, omdat ze het toch al druk hebben, het nu even wat
rustiger aan doen voor onze dorpskrant. We zoeken daarom op korte termijn gegadigden om de
redactie aan te vullen of, vrijblijvender, als free-lancer hun medewerking te verlenen. Mensen die
een beetje nieuwsgierig zijn naar wat er in Oranjewoud om gaat. Mensen die het leuk vinden om
zo nu en dan een artikeltje te schrijven. Mail maar even naar oranjewoud-krant@hotmail.com.
Namens de redactie,
Dik Bolkestein
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C1000 v.d. Linde

Jister 11
8446 CD Heerenveen

Openingstijden:

Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 20.00
08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
Gesloten

Beste dorpsgenoten,
Als ik dit schrijf zijn de feestdagen net
voorbij en zijn we alweer in 2015 beland.
Bij het verschijnen van deze krant zijn we
ook al haast aan onze jaarvergadering op
24 maart a.s. toe. Daarom bestaat een
groot deel van de Wâldknyn dit keer uit
stukken aangaande de ondernomen en
nog te ondernemen activiteiten van
Plaatselijk Belang.
Ik nodig u van harte uit om deze stukken
door te nemen en gewapend met deze
kennis onze jaarvergadering in de
Koningshof te bezoeken.
In deze Wâldknyn kunt u lezen dat ook dit
jaar weer vele onderwerpen aan de orde
geweest zijn en verschillende activiteiten
zijn opgepakt, vaak in overleg met de
gemeente.
Om wat meer inzicht te geven in hoe
dingen lopen, wil ik er een paar
onderwerpen uitlichten.
Straatverlichting:
Wij hebben vorig jaar juli al contact
opgenomen met de verantwoordelijke
wethouder Hans Broekhuizen, nadat het
plan in de Heerenveense Courant had
gestaan. We hebben onze ongerustheid
over het buitengebied aangegeven en
gevraagd waarom we als Plaatselijk Belang
niet bij de plannen zijn betrokken. Na enig
aandringen hebben we uiteindelijk de
plannen ontvangen, waar we van
schrokken omdat er in het geheel geen
rekening is gehouden met het feit dat er,
m.n. in het buitengebied, nu al (te) weinig
verlichting is. We hebben nogmaals bij de

gemeente aangegeven dat we het niet
eens zijn met de huidige uitvoering van
het beleid om elektriciteit te besparen als
het ten koste gaat van de (sociale)
veiligheid. Temeer daar we ook steeds
meer klachten van dorpsbewoners kregen
naarmate de dagen korter werden. Als
antwoord van de gemeente kwam het
volgende:
“In het buitengebied wordt, waar mogelijk,
zoveel mogelijk verlichting uitgeschakeld.
Ten aanzien van sociale veiligheid kunnen
wij u uitleggen dat sociale veiligheid in
buitengebieden soms alleen gevoelsmatig
aanwezig is. Daadwerkelijke sociale
veiligheid is met openbare verlichting in
het buitengebied niet haalbaar. Het
lichtbeleid van de gemeente Heerenveen is
er op gericht om in het
buitengebied minimaal verlichting toe te
passen”.
Het lijkt net of de gemeente geen oor
heeft voor de inwoners; een tijdje geleden
hoorde ik wethouder Broekhuizen op de
radio ook weer alleen over “besparing en
duurzaamheid”, maar veiligheid schijnt
niet in het vocabulaire van de gemeente
voor te komen!
Zoals u verderop in deze krant kunt lezen
hebben we in februari (eindelijk) een
overleg met de gemeente om onze
bezwaren verder toe te lichten.
Gasboringen Langezwaag:
Middels een inwoner van Langezwaag
kwamen we er toevallig achter dat bij de

gasboringen aldaar de gaswinning tot
onder ons dorp (t.w. in Brongergea) en
overigens ook onder Skoatterwald en de
Knipe plaatsvindt. We hebben toen de
gemeente hierover vragen gesteld, maar
die bleek echter niet op de hoogte van de
gasboringen. We hebben vervolgens onze
bezorgdheid uitgesproken en gevraagd of
er een voorlichtingsbijeenkomst voor de
inwoners zou kunnen worden
georganiseerd. Dit met name omdat er
vragen bestaan t.a.v. de aansprakelijkheid
in geval er verzakkingen plaats gaan
vinden door de gasonttrekking. Ook willen
we de mogelijkheden van een nulmeting
nagaan (vastleggen huidige situatie d.m.v.
foto’s o.i.d.?) om in de toekomst
aanspraak te kunnen maken op
schadevergoeding. Als gevolg hiervan zal
er in januari (eindelijk) een
voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden in
de Knipe.
Uit het bovenstaande blijkt dat we als
Plaatselijk Belang geduld en met name
doorzettingsvermogen moeten hebben,
maar dat we wel degelijk invloed kunnen
hebben.
Daarom wil ik u als leden oproepen om
eens na te denken over de mogelijkheid
een bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid en de toekomst van ons
mooie dorp en u aan te melden als
vrijwilliger en nog liever als nieuw
bestuurslid van Plaatselijk Belang; we
hebben nog vacatures! Samen staan we
sterk(er).
Jochem Liemburg, voorzitter Plaatselijk
Belang, januari 2015

ONTEVREDEN OVER DE STRAATVERLICHTING?
Kom naar de jaarvergadering!
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Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering
Deze wordt gehouden op:

24 maart 2015
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 25 maart 2014 (te vinden in de Wâldknyn 2014-2 en
op de website www.oranjewoud-dorp.nl)

3.

Verantwoording van het beleid in 2014 door de voorzitter, Jochem Liemburg
In de Wâldknyn 5.1 zijn overzichten opgenomen van de activiteiten van het afgelopen jaar. Korte
toelichting door de voorzitter.

4.

Verlichting in Oranjewoud
Verslag van de acties door het bestuur en het overleg met de gemeente. Afspraken over vervolgstappen.

5.

Verkeerscirculatieplan A32
Plannen van de gemeente voor de aanpassing van de verkeersstructuur met (mogelijk) de aanleg van een
parallelweg oostelijk van de A32 en aanpassing van op- en afritten.

6.

Het woord aan de wethouder
Aanwezig zijn wijkwethouder Hans Broekhuizen en wijkmanager Annie Stelma. Zij geven een reactie en
aanvulling op de besproken onderwerpen.

7.

Muziekfestival Oranjewoud
Een presentatie, in beeld en geluid, van de activiteiten van het muziekfestival Oranjewoud en Opera
Spanga, in mei 2015, door Yoram Ysh-Hurwitz.

8.

Culturele Hoofdstad 2018
Een indruk van de plannen voor dit evenement en de rol die Oranjewoud daarin speelt, door projectleider
en dorpsgenoot Oeds Westerhof.

9.

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

10. Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn Dick Roos en, tussentijds, Wim Swart. Zij zijn niet herkiesbaar. In de vacatures die daardoor
zijn ontstaan is nog niet voorzien. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter.
11. Activiteiten van Plaatselijk Belang in 2015
Een korte schets van de voorgenomen activiteiten van PB in 2015 door het bestuur.
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering

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

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

Jaarplan 2015
Verkeerscirculatieplan
Toenemende verkeersstromen op A32 en
A7, o.a. als gevolg van uitbreiding van de
industriële activiteiten, vragen om
aanpassing van op- en afritten en van de
afwikkeling van het verkeer rondom deze
wegen. Het hiervoor eerder opgestelde
plan is door provincie en gemeente weer
uit de kast gehaald. Onderzocht wordt nu
of de aannames uit dit plan nog kloppen.
Mogelijk wordt aan de oostkant van de
A32 een nieuwe parallelweg aangelegd en
veranderen op- en afritten bij de Oranje
Nassaulaan. Zodra overleg over de
plannen start, zal een vertegenwoordiger
van Plaatselijk Belang daaraan deelnemen.
Verlichting
Nadat we in juni 2014 al onze bezorgdheid
hadden uitgesproken over de plannen van
de gemeente om ook in het Parklandschap
de helft van de verlichting uit te schakelen,
hebben we nu in februari met wethouder
en wijkmanager een overleg over de
verminderde verlichting. We willen niet
afdingen op noodzakelijke bezuinigingen,
maar wel een meer gelijke vermindering in
de hele gemeente. Op meerdere plaatsen
in het dorp moet de verlichting terug
komen. Daarnaast kan gekeken worden
naar andere, goedkopere vormen van
verlichting.
Proefboringen
Vermillion voert vanaf een locatie in
Langezwaag proefboringen uit, op zoek
naar gas. Najaar 2014 bleek dat er ook
(schuin) geboord wordt onder Brongergea
en De Knipe. De gemeente bleek niet op
de hoogte van deze boringen. Mede op
aandringen van beide Plaatselijk Belangen
wordt eind januari alsnog een
informatiebijeenkomst voor de bewoners
georganiseerd, in het café in De Knipe. PB
wil duidelijke informatie over de mogelijke
gevolgen van de boringen en waar
gewenst nulmetingen. Wij zijn van mening
dat naast Vermillion ook de gemeente een
duidelijke verantwoordelijkheid heeft in
deze situatie. Op zijn minst moet er een
“loket” komen waar bewoners terecht
kunnen met vragen en klachten.

Gladheidbestrijding
In het jaaroverzicht is al aangegeven dat
gepoogd is met de gemeente in gesprek te
komen over de gladheidbestrijding, een
van de onderwerpen die ook in de
beheervisie aan de orde was. In het
overleg met de wethouder in februari
wordt besproken hoe we met dit
onderwerp verder kunnen komen.
Reconstructie Lollius Ademalaan
In 2015 wordt de Lollius Ademalaan
aangepakt. Tijdens een bewonersavond
zijn de wensen van de bewoners
geïnventariseerd. Het gaat o.a. over
andere verkeersremmende maatregelen
en een veilige uitgang van de speeltuin.
Bomen moeten blijven en hun aantal moet
zelfs worden aangevuld. Uit onderzoek is
duidelijk dat de vervanging van de
riolering niet nodig is. Bewoners praten
mee over de uitwerking van de plannen.
Zij overleggen met de andere buren.
Tegelijk met de Lollius Ademalaan worden
ook de Van Bienemalaan, Koningin
Wilhelminaweg (oostzijde) en Koningin
Julianaweg (tussen hert en Tjaarda) onder
handen genomen. Met de bewoners van
deze straten wordt nog een overleg
gepland door PB. Van de zijde van PB is de
wens de maximum snelheid op het
genoemde deel van de Koningin
Julianaweg ook terug te brengen naar 30
km.
Fietsenrekken, hekken, informatieborden
Zoals bekend is het wandelpadennetwerk
gerealiseerd. Daaraan waren wensen
gekoppeld voor een aantal voorzieningen.
Die zijn er nog niet. De gemeente
ontwikkelt een plan voor uitbreiding van
de stallingsmogelijkheden voor fietsen en
nieuwe hekwerken. We verwachten dit in
het eerste kwartaal. In de plannen stond
daarnaast het plaatsen van
informatieborden of aanbrengen van
QR-codes. In de loop van het jaar gaan we
daarover opnieuw in gesprek met de
gemeente.
Realiseren kunstwerk
Het ontwerp voor een kunstwerk is
gereed. Voor hieraan verder gewerkt kan

worden, moeten de financiën geregeld
worden. Begin 2015 worden plannen
uitgewerkt hoe hiermee verder aan de
slag te gaan.
Plaatsing speeltoestellen
Bedoeling is de glijbaan uit de Appelhof te
verplaatsen naar de speeltuin in de Lollius
Ademalaan. Mogelijk wordt een aantal
toestellen in deze speeltuin anders
geplaatst. Als er ruimte is, wordt een extra
schommel aangeschaft. Alle acties zullen
in overleg met de naastwonenden worden
uitgevoerd.
Overleg Antea
Tijdens de bewonersbijeenkomsten met
Brouwerslaan, Koningin Wilhelminaweg en
Tolhuisweg zijn diverse opmerkingen
gemaakt die te maken hebben met Antea
(voorheen ingenieursbureau Oranjewoud).
Het gaat over snoeiwerk, verkeersgedrag
en geluidsoverlast. Antea heeft eerder
toegezegd met de omwonenden in
gesprek te willen. Dit overleg zullen we
organiseren.
Bloembakken Kon. Julianaweg
Voor de Kon. Julianaweg (westzijde) zijn
bloembakken voor aan de lantaarnpalen
besteld. De bewoners zorgen zelf voor de
beplanting en het onderhoud. Desgewenst
komen ook in de Brouwerslaan dergelijke
bloembakken.
Beheer en onderhoud lanen
Vanaf januari 2015 is bij de gemeente een
stagiaire beschikbaar om een
inventarisatie uit te voeren van de huidige
toestand van de lanen, waarna er een
onderhouds- en beheerplan kan worden
opgesteld. Een eerste overleg met deze
extra kracht is gepland.
En verder …..
brengt het jaar ons ongetwijfeld nieuwe
verrassingen. Hopelijk treden nieuwe
bestuursleden aan, komen er initiatieven
van bewoners en betrekken gemeente en
Staatsbosbeheer het dorp bij plannen. We
rekenen op uw inbreng daarbij: geef tips
voor mogelijke nieuwe bestuursleden of
meld uzelf aan.

VERKEERSCIRCULATIEPLAN?
JAARVERGADERING!
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Afrekening 2014
Saldo 01-01-2014 rek.crt

€ 63,24

Saldo 01-01-2014 spaarrek.

€ 16.918,91

Totaal

€ 16.982,15

Lopende rekening 2014

Inkomsten

Uitgaven

Contributie

€ 2.434,00

25

2409

Wijkbudget

€ 2.030,00

1584,94

445,06

Waldknyn

€ 2.170,00

1282,16

887,84

€ 217,54

55,15

162,39

€ 1.032,50

1032,28

0,22

Bank
Bestuurskosten
PROJECTEN

Saldo

0

Bruggetje + wandelnetwerk

€ 10.911,00

12819,92

-1908,92

Kunstwerk

€ 0,00

3015

-3015

Dorpsingangen

€ 0,00

0

0

Meitinkers

€ 0,00

30

-30

€ 710,00

878,46

-168,46

€ 19.505,04

20722,91

-1217,87

Wandelnetwerk kleur
TOTAAL
Saldo 31-12-2014 rek.crt

€ 627,83

Saldo 31-12-2014 spaarrek

€ 15.136,45

Totaal

Wijkbudget 2014
Subsidie
Tres website
Straatbijeenkomsten
Ontwerp logo
laptop penningmeester
Totaal
Gereserveerd 500 bloembollen

15.764,28

Inkomsten

Uitgaven
2030

2030

402,39
757,55
100
325
1584,94

Saldo
2030
-402,39
-757,55
-100
-325
445,06

Toelichting afrekening 2014
Uit het wijkbudget 2014 moeten nog de kosten van vrijwilligersbijeenkomst en het planten bloembollen betaald worden. Onder
bestuurskosten vallen kosten van bestuurs-en jaarvergadering, bijdrage festival Oranjewoud en attenties. De inkomsten zijn hoog,
omdat de helft van het ooievaarsnest pas in 2014 terugkwam. Een bedrag van 945 euro. Bij het bruggetje zijn de inkomsten diverse
subsidies en de uitgaven de brugbouw (€ 11.350,-), leges, verzekeringen en de festiviteiten bij de opening.
Uitgaven voor 2014 die pas in 2015 geboekt worden zijn Waldknyn no. 3, vrijwilligersbijeenkomst en bloembollen, ca. € 1.200,-.
Als we die uitgaven voor 2014 rekenen, was het negatief saldo € 2.417,87 geweest en het totale saldo € 1.4564,28.
Begroting 2015
Zoals boven aangegeven moet in 2015 nog ca.€ 1.200,- betaald worden voor 2014. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting.
De vereniging staat er dus nog steeds gezond voor.
Wim Swart, penningmeester.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Jaaroverzicht 2014
Terugblik op 2014
Ook in 2014 heeft Plaatselijk Belang zich
bezig gehouden met zeer uiteenlopende
onderwerpen. Gemeenschappelijke
noemer daarin is dat we ons richten op
behoud en verbeteren van de leefbaarheid
in het dorp. Dat kan bijvoorbeeld te maken
hebben met veiligheid, natuur of
contacten met elkaar. De behartiging van
de individuele belangen van het individu
laten we over aan de betrokkenen. Bij het
realiseren van verbeteringen hebben we
vaak de medewerking nodig van de
gemeente of Staatsbosbeheer. Deze
contacten verlopen over het algemeen
constructief, al draaien ambtelijke molens
ons wel eens te langzaam.
Jochem Liemburg is begonnen aan zijn
tweede termijn als voorzitter. Rein Soet
werd benoemd als bestuurslid.

het wijkteam van de gemeente. Deze is
inmiddels volledig gesnoeid en de uitgang
van de speeltuin is aangepast.
In de Altenalaan wordt gekeken naar het
éénrichtingverkeer en de bebording.
Met de bewoners van de Tolhuisweg en de
Koningin Wilhelminaweg zijn afspraken
gemaakt om met de gemeente en
omliggende bedrijven in gesprek te gaan
over het snoeien van de bomen,
verkeersveiligheid en parkeren en
geluidsoverlast. Het eerste overleg met de
gemeente is geweest.
De bewoners van de Krukmanslaan zijn via
een enquête benaderd met de vraag of er
behoefte bestaat aan éénrichtingverkeer
in deze straat (een actie uit de conceptbeheervisie). Vrij unaniem wordt
aangegeven dat de huidige situatie
voldoet, zodat deze actie geschrapt is.

Wandelpadennetwerk
Een project dat al enkele jaren in
voorbereiding was, is de realisatie van het
wandelpadennetwerk. In mei was het dan
zo ver: de nieuwe informatieborden en de
bewegwijzering waren gereed. Plaatselijk
Belang had daarbij ook nog de brug over
de Prinsenwijk gerealiseerd!
Gedeputeerde Jannewietske de Vries
verrichtte de opening. Er wordt nu nog
gewerkt aan de aansluiting op onderdelen
van het netwerk in naburige gemeentes en
afspraken over het onderhoud. Een aantal
wensen, waaronder fietsenrekken en
informatie over de omgeving, is nog niet
gerealiseerd. Deze onderwerpen komen in
het volgende jaarplan terug.

Oranjewoud nog mooier
Vorig jaar hebben we al aangekondigd dat
Plaatselijk Belang het initiatief heeft
genomen een nieuw kunstwerk te
plaatsen in het dorp. Plaatselijke
beeldhouwer Jeen Bosma heeft inmiddels
een ontwerp gemaakt, dat is goedgekeurd
door het bestuur. Ook de
Welstandscommissie is hierover positief;
de vergunning van de gemeente voor
plaatsing is binnen. Nu de financiering
nog: een aantal fondsen is aangeschreven
en zo nodig worden in het dorp enkele
acties opgezet. Als locatie is gekozen voor
de hoek Koningin Julianaweg en Prins
Bernhardweg.
De bloembollen die enkele jaren geleden
zijn geplant, leveren veel positieve reacties
op. Op twee plaatsen komen er dit jaar
bollen bij: op één van de rotondes in
Oranjewoud-Noord en op de hoek
Koningin Wilhelminaweg – Brouwerslaan.
Het terrein van de gevellocatie (Koningin
Julianaweg) is opgeknapt. Door Plaatselijk
Belang is daarop enkele malen
aangedrongen, omdat er gevaarlijke
situaties ontstonden. Een bouwplan is
gepresenteerd, o.a. bij de jaarvergadering
van Plaatselijk Belang, en inmiddels in
ontwikkeling. Over de toekomst van
Donglust bestaat nog geen duidelijkheid.

Bijeenkomsten per straat
Soms gaan zaken alleen de bewoners van
een bepaalde straat aan. Het bestuur
heeft daarom besloten
straatbijeenkomsten te organiseren. Het
bleek een initiatief met wisselend succes.
De Lollius Ademalaan was zo ongeveer
compleet aanwezig. Daardoor weten we
nu dat er maximaal 60 mensen in de
Prinsenkamer van de Koningshof passen.
Van de Van der Sluislaan verscheen geen
enkele bewoner, het andere uiterste.
Inmiddels is er overleg gestart tussen de
gemeente, een vertegenwoordiging van
bewoners en bestuursleden van PB over
de reconstructie van de Lollius Ademalaan
en de andere geuite wensen, o.a. met
betrekking tot de speeltuin. In 2015 wordt
de straat aangepakt. Met taxibedrijf Klomp
en Omrin is contact opgenomen over de
overlast, die zij in de straat veroorzaken.
In de Brouwerslaan is een werkgroep
gevormd die sturing geeft aan het
onderhoud van de groenwal, samen met
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Wâldhelp
Ons dorp telt bovengemiddeld veel
ouderen. Waar nodig wordt vaak door
buren een helpende hand toegestoken.
Voor situaties waar dat niet het geval is of
onvoldoende soelaas biedt, is Wâldhelp in
het leven geroepen. Iedere inwoner kan
gratis een beroep doen op deze dienst, die
wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit de
eigen omgeving. Vrijwilligers zijn het

afgelopen jaar opnieuw benaderd en
coördinatoren (Ellen Brouwer, Ida Roos en
Doris Laczko) zijn aangetreden. Zij werken
samen met de meitinkers van de
gemeente. Tot nu toe is het aantal
aanvragen beperkt. Waar de overheid zich
steeds meer terugtrekt, willen we klaar
staan om met elkaar het leven zo plezierig
mogelijk te houden.
Communicatie
Drie maal verscheen er afgelopen jaar een
Wâldknyn. Enkele malen ontvingen
degenen van wie het e-mailadres bekend
is, via de mail een aankondiging. Streven is
hiermee terughoudend om te gaan. De
website kreeg een nieuwe webmaster:
Marieke Stelwagen en het team dat de
Wâldknyn verzorgt werd uitgebreid met
Anneke Liemburg en Dik Bolkestein. De
kinderredactie wordt eveneens
vernieuwd. Een ontwerper heeft opdracht
gekregen ons logo te moderniseren.
Daarvoor hebben we inmiddels een aantal
ontwerpen ontvangen. In 2015 ziet u ons
in een nieuw jasje.
Contacten met de gemeente
Verlichting
Voor de zomer kwam er bericht van de
gemeente dat de openbare verlichting
verminderd zou worden. Direct is door
Plaatselijk Belang gevraagd om overleg
over dit onderwerp. Helaas is daarop niet
ingegaan en is een groot aantal lampen
uitgezet. Plaatselijk Belang heeft een
behoorlijk aantal klachten ontvangen. We
zijn van mening dat de huidige situatie op
een aantal plaatsen onverantwoord is,
reden om de gemeente te blijven
benaderen. In februari 2015 zal over o.a.
dit onderwerp een gesprek plaatsvinden
met de wethouder, Hans Broekhuizen.
Meitinkers
Vorig jaar werd de aanstelling van
meitinkers door de gemeente al
aangekondigd. In praktijk blijkt dat zij pas
met ingang van 2015 echt actief kunnen
worden. Antje Ruiter is het aanspreekpunt
voor Oranjewoud. Met haar heeft een
kennismakingsgesprek plaatsgevonden en
later in het jaar is er overleg geweest over
de afstemming tussen haar en Wâldhelp.
Caleidoscoop heeft in alle dorpen en
wijken een onderzoek gedaan naar de
prioriteiten die bij ondersteuning gesteld
moeten worden. De rapportage hiervan is
inmiddels gereed, maar zal niet eerder dan
aan het einde van het eerste kwartaal
2015 ter beschikking komen van Plaatselijk
Belang. Over de inhoud kunnen we dus
nog niets melden.

Beheervisie
Vorig jaar hebben we ook gemeld dat het
niet was gelukt samen met de gemeente
tot een beheervisie te komen. De
onderwerpen die in het concept werden
genoemd worden nu één voor één bij de
kop gepakt en zo proberen we alsnog tot
afspraken te komen. Dit voor zover de
onderwerpen nog actueel zijn.
Lanen
Het behoud van de lanenstructuur is een
punt van zorg. Plaatselijk Belang heeft het
initiatief genomen te komen tot
regelmatig overleg tussen gemeente,
Staatsbosbeheer en particuliere
eigenaren. Doel is gezamenlijk te komen
tot plannen voor het behoud van de
bomen en het beheer en onderhoud van

de lanen. Mogelijk kunnen met deze
samenwerking ook kosten worden
bespaard. Meer dan een eerste stap is nog
niet gezet.
Gladheidbestrijding
Overleg over de aanpak van de
gladheidbestrijding heeft geen resultaat
opgeleverd. Plaatselijk Belang wil
verkennen of het mogelijk is meer straten
gestrooid of sneeuwvrij te krijgen door het
inzetten van vrijwilligers of eigen
materieel. In februari 2015 wordt met de
wethouder verder overlegd.
In het kort:
• Er wordt met enige regelmaat
afgestemd met het muziekfestival
Oranjewoud over hun activiteiten en

met name de uitbreiding daarvan.
Aandacht is gevraagd voor het tijdig
informeren van omwonenden en het
voorkómen van problemen rond het
parkeren.
• Herhaaldelijk is contact gezocht met de
beheerder van de begraafplaats van
Brongergea, samen met de stichting
Brongergea op de Kaert. Dat heeft
uiteindelijk geleid tot een afronding van
de werkzaamheden.
• Geprobeerd is de Paaskermis nieuw
leven in te blazen, samen met de
Koningshof en ondersteund door de
gemeente. Helaas blijkt er bij de
kermisexploitanten geen belangstelling
te bestaan.

Kerstboomwerpen
31 december 2014


Door: Helga Lycklama à Nijeholt

Traditiegetrouw werd er in Oranjewoud
weer het jaarlijkse kerstboomwerpen
georganiseerd. Deze keer niet op het
veldje aan de Lollius Ademalaan, maar op
het terrein aan de Cissy van
Marxveldtlaan.
Ja, inderdaad: bij het carbidschieten! Op
Oudejaarsdag een zeer geliefde bezigheid
voor menig Wâldster. De grote knallen
waren de hele dag niet van de lucht. De
partytent werd opgezet, de snert
gekookt, de glühwein en de
chocolademelk werden opgewarmd, en
de prijzen en de trofeeën voor de
winnaars klaargezet . De grote pan snert
van Gepke ging zoals gewoonlijk weer
“skjin leech”!
Prijswinnaars kinderen
De allerkleinsten waren dit jaar
vertegenwoordigd door Chiel de Ruijter en
Daan Westra. De mannetjes waren
helemaal in tranen, omdat ze dachten dat

Luide knallen bij het carbidschieten.

ze geen prijs kregen. De organisatie heeft
de deelnemertjes snel blij kunnen maken!
In de categorie 6 tot en met 9 jaar deden 9
kinderen mee. De winnaars waren: op de
1e plaats Tjeerd Roubos, op de 2e plaats
Dave Dunning en op de 3e plaats Ties
Verhoef. Tjeerd Roubos nam de
felbegeerde wisselboom mee.
In de categorie 10 tot en met 12 jaar was
het aantal deelnemers 11 personen. Kay
Holtrop sleepte de 1e prijs in de wacht.
Het was een nipte voorsprong. Hessel
Slagman werd dit jaar 2e en een gedeelde
3e plek was voor Mark Verhoef en Koen de
Jong. Kay Holtrop nam trots de
wisselboom voor deze categorie in
ontvangst.
In de categorie 13 tot en met 16 jaar
waren jammer genoeg dit jaar geen
deelnemers. Zij waren waarschijnlijk té
druk in de weer met de carbidbussen.
Prijswinnaars volwassenen
Opnieuw waren de volwassenen in
Oranjewoud het meest enthousiast over

Kerstboomwerper in actie!
het kerstboomwerpen. Dit jaar was er ook
een damescategorie! Van de 11
deelnemende dames ging Hester Walda er
met de eerste prijs vandoor, gevolgd door
Jelly Verhoef op de 2e plaats en een
gedeelde 3e plaats was voor Saskia van
der Veen en Hilly Dol.
Bij de 26 kerstboom-werpende heren
werd Jordy Spruyt 1e, gevolgd door
respectievelijk Chris Postma en Harm-Jan
Roubos.
We kunnen alleen maar concluderen dat
de combinatie carbidschieten en
kerstboomwerpen wederom een gezellige
activiteit was in Oranjewoud!

Winnaars Tjeerd Roubos en David Dunning.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Een leven lang
tussen de Friese merries


Door: Ingrid Struijk

Ik mag de man van de Friese merries die,
in wisselende samenstelling, het weiland
begrazen tussen de Prins Bernhardweg en
de Julianaweg, interviewen. Want wat
daar loopt, schijnt het puikje van de zalm
te zijn. Stermerries, noemen we dat dan.
Vol verwachting ga ik op pad.
Anne van der Zijpp heet hij, al 70 jaar
getrouwd met zijn Anna. Anne leerde
Anna kennen op een jongerendag van de
Friese Jongeren in Heerenveen. Hij was
boerenzoon en kwam van een boerderij
ergens tussen Harich en Woudsend. Anna
Rinkema was boerendochter en afkomstig
uit Rottum, waar zij met haar vader en
haar oudere zus woonde. Anna had al heel
wat meegemaakt: haar moeder was
overleden, evenals haar broer. Dat was
hard aanpakken voor vader en dochters,
dat spreekt vanzelf. Opnieuw sloeg het
noodlot toe: in 1944 werd vader Rinkema
gefusilleerd door de Duitsers als
represaillemaatregel voor de dood van
ene Scholtes. Dat was een foute
politieman die onschadelijk was gemaakt

Ik ben perplex
in de fietsenstalling bij het station van
Heerenveen. Anne en Anna besloten toen
maar snel te trouwen, na vier maanden,
zodat er weer een man op de boerderij
was. Anna’s zus, Pietertje Rinkema, bleef
ongetrouwd en is altijd bij Anne en Anna
blijven wonen. Tot op heden.
Rentenieren in Oranjewoud
Ik word van harte welkom geheten door
dhr. van der Zijpp. Mevrouw Rinkema
heeft de koffie al klaar. Ondanks zijn hoge
leefijd, 94 jaar, is Anne nog heel goed bij
de pinken. Hij weet alles nog van vroeger.
Wat zeg ik?? Hij herinnert zich zelfs mijn
gezicht, omdat hij mij een keer (1x) heeft
gezien op de Limburg Stirumhoeve van
Jopie Dol met mijn schimmel van destijds,
een jaar of vijftien geleden. Ik ben perplex.
Mevrouw van der Zijpp woont helaas niet
meer in de knusse woonboerderij op de
Koningin Julianaweg 90 die de familie 26
jaar geleden betrok; zij moest opgenomen
worden in Anna Schotanus alwaar haar
man haar dagelijks bezoekt.
Toen het zo’n kwart eeuw geleden tijd
werd dat de familie van der Zijpp de
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boerderij in Rottum aan hun zoon
overdeed, gingen zij in Oranjewoud op
zoek naar een andere woning.
Oranjewoud was een vanzelfsprekende
keuze, omdat de familie vanouds 14

Echt geld verdienen
doe je er niet mee
hectare weidegrond daar bezat. Zeven
hectare moesten zij verkopen aan de
gemeente in verband met de aanleg van
Skoatterwald, op de overige zeven weiden
dus de Friese stermerries, meestal jonge
dieren die nog niet beleerd zijn. Omdat er
te veel gras voor slechts een paar paarden
staat wordt er vier à vijf keer per jaar gras
gemaaid en afgevoerd naar Terkaple, waar
de zoon een melkveebedrijf heeft. En
Friese paarden fokt.
De Friese merries in Oranjewoud
En dat doen zij, vader en zoon, niet
onverdienstelijk. In de woning van Anne
zie ik een aantal linten hangen, waarop
vermeld de premies die aan de veulens
zijn toegekend op de keuringen. Er zijn zes
tweede premies bij en zelfs twee eerste.
Of het ook een lucratieve bezigheid is,
Friese paarden fokken? Je hoort toch ook
dat Friezen voor recordbedragen verkocht
worden naar Amerika, China of Brazilië.
Nou, de van-der-Zijpp-Friezen zijn allemaal
in Nederland gebleven en echt geld
verdienen doe je er niet mee. Het is en
blijft een risicovolle onderneming: een
veulen kan maar zomaar dood worden
geboren, een jong paard afgekeurd
worden. Daarom is het nodig deze
paarden te verzekeren. In de
Oranjewoudse wei lopen op dit moment

een driejarige die toebehoort aan pa, en
een tweejarige van de zoon. Een
twaalfjarige van Anne loopt in Terkaple.
Deze merrie heeft al acht goede veulens
gebracht, maar dit jaar is ze gust gebleven.
Trouwens, je moet de merries van de zoon
niet verwarren met die van de vader. Ze
fokken elk met een andere stam.
Hengstenkeuring in Leeuwarden
Terwijl ik allerlei vragen afvuur op de heer
van der Zijpp, gaat de telefoon. Of hij ook
meegaat naar Leeuwarden? Het is 8
januari vandaag, de Friese
hengstenkeuringen vinden plaats dit
weekend en alles wat te maken heeft met
het Friese paard is daar aanwezig. Dáár
gebeurt het. Welke jonge Friese hengsten
komen door de zeer zware selectie?
Natuurlijk was Anne daar altijd. Maar om
nu nog zes-en-een-half uur op een houten
bankje te zitten, dat valt hem te zwaar.

Je suis de la Frise!!
Jureren voor het Fries Rundvee Stamboek
Dat de heer van der Zijpp zijn leven lang
tussen de paarden heeft gezeten, heeft zo
zijn redenen. Zijn vader hield destijds al
van een “goed paard” en fokte daar ook
mee. Dat waren aanvankelijk niet alleen
Friezen, er werd ook wel met Groningers
gewerkt. Maar de hoofdmoot van het
bedrijf was de melkveestapel. De jonge
Anne ging graag met de inspecteurs mee
naar de keuringen van het Fries Rundvee
Stamboek, waar de twee- à driejarige
goedgekeurde koeien werden opgenomen
in het stamboek. Zo leerde hij de kneepjes
van het vak en hij was nog maar 23 jaar

toen dit stamboek hem vroeg te gaan
jureren. Ongetwijfeld heeft de kijk op een
goede koe hem ook goed leren kijken naar
een goed paard.
Haast uitgestorven
Het Friese ras is, zoals wij allemaal wel
weten, op sterven na dood geweest. Na de
tweede wereldoorlog werden
boerenpaarden door de mechanisatie
overbodig; er werd massaal overgestapt op
tractoren. Paarden fokken was niet meer
rendabel, de paarden die er nog waren
gingen rentenieren of naar de slacht. De
hele paardenwereld is grote dank
verschuldigd aan de personen die het
Friese paard - en daarmee (naast de
zwartbonte koe) onze nationale trots
-hebben gered. Wij noemen in dit verband
jonkheer Eysinga uit Sint Nicolaasga en
rijvereniging De Oorsprong. De leden van
deze vereniging trokken te paard – Fries
paard, wel te verstaan – de provincie door
om reclame te maken voor dit mooie ras.
Er waren nog drie hengsten over, en op
deze wankele basis berust de totale Friese
paardenfokkerij. Geen wonder dat het
gevaar van inteelt op de loer lag. En
inderdaad, in die begintijd werden veulens
dood geboren of waren er andere
misvormingen. Op mijn vraag of er ook
bloed van buiten is gebruikt, bijvoorbeeld
van zwarte Groninger of Gelderse paarden,
antwoordt de heer van der Zijpp
ontkennend. Nee, er is uitsluitend origineel

Fries bloed gebruikt en het is te danken
aan een deskundig fokkerijbeleid dat het
Friese ras sterk en groot is geworden.

groter geworden en waren ze vroeger wat
ronder. Maar in principe zijn de
raskenmerken nog precies hetzelfde.”

Kenmerken
Waaraan kun je een echt Fries paard
herkennen? Als je er geen verstand van
hebt, zeg je: hij is helemaal zwart. Als je er
een beetje méér verstand van hebt, voeg
je er nog aan toe: en hij heeft weelderige
manen, een dikke lange staart en grote
sokken (“behang” in paardenjargon). Maar
er is meer. Anne somt op: een Fries paard
wordt ook gekenmerkt door zijn makheid
in het gebruik, de vriendelijke uitstraling
van het hoofd en een hard gestraald
beenwerk. Of dit type in de loop der jaren
wat moderner is geworden, zoals je bij
veel rassen ziet, vraag ik. “Nauwelijks,” is
het antwoord. “Misschien zijn ze zo’n 5 cm

Trots
Ook al ben ik geen Friezin en heb ik geen
Fries paard, tóch voel ik me persoonlijk
trots op dit prachtige paard. Een jaar
geleden woonde ik een licht-en-geluidshow bij in het Franse plaatsje Montreuilsur-Mer. Omdat Victor Hugo in deze stad
had gewoond, voerde de hele plaatselijke
bevolking elk jaar het stuk “Les
Misérables” op. Compleet met de nodige
paarden. En wie stalen de show? Juist,
twee Friezen voor een koets. Ik kon het
niet laten om na afloop naar de koetsier
toe te gaan, de mooie hengsten te aaien
en te kraaien: “Je suis de la Frise!!”

Activiteiten van werkgroep
Vorstelijk Oranjewoud


Door: Anneke Liemburg

Inmiddels heeft de werkgroep Vorstelijk
Oranjewoud er maar liefst 21
vergaderingen op zitten. De laatste
vergaderingen stonden vrijwel geheel in
het teken van 2015: Marijkemeujaar.
2015: Marijkemeujaar
De viering van het Marijkemeujaar begint op
donderdag 9 april met de onthulling van een
muurschildering en een concert in de Grote
Kerk van Leeuwarden. Op deze datum is het
namelijk precies 250 jaar geleden dat Maria
Louise van Hessen-Kassel overleed. Ook
wordt er in het Fries museum een
fototentoonstelling geopend genaamd “23”.
Een fotograaf heeft vrouwen van 23 jaar
gefotografeerd (de leeftijd van Maria Louise
toen zij regentes werd). Deze tentoonstelling
komt ook in Heerenveen/Oranjewoud
(datum en locatie volgt). Omdat Marijkemeu
haar buiten had op Landgoed Oranjewoud
en daar vaak en veel vertoefde, verplaatst
de viering zich in de loop van het weekend

van Leeuwarden naar Oranjewoud. Op 11
en 12 april vinden in de Overtuin theatrale
wandelingen plaats met de titel: “wonderen
in ’t Wâld”. Het publiek wordt getrakteerd
op verschillende scenes, voordrachten en
beelden uit het kleurrijke leven van Marijke
Meu, met hoogte- en dieptepunten. Dit
wordt door het Posthuis georganiseerd in
samenwerking met Staatsbosbeheer.
Museum Willem van Haren zal met
medewerking van studenten van het
Friesland College vier stijlkamers inrichten
uit de tijd van Marijkemeu waarin ze hun
visie op de kamers van Marijke Meu kunnen
tonen. (zie ook www.nassau-en-friesland.nl)
Op 22 mei bezoeken de leerlingen van de
Albertine Agnesschool en de Compagnon
school een voorstelling i.s.m. Organicum
Frisicum in de kerk Nij Brngergea in De
Knipe.
Oranjewoud Festival
Van 29 t/m 31 mei zal wederom het
Oranjewoud Festival zich afspelen in ons
dorp. In de Overtuin wordt een festivalhart

ingericht waar op twee podia gemusiceerd
zal worden. Hier moet nog toestemming
voor komen van de Gemeente. De muziek
zal in het teken staan van een kruising
tussen barok en jazz, met medewerking van
de beroemde trompettist Erik Vloeimans. De
bezoekers kunnen dan ondertussen van een
hapje en een drankje genieten . De Dag van
het Park zal op de zondag samenvallen met
het Festival in de Overtuin. Ook zal er dan
een streekmarkt gehouden worden. Deze
editie maakt Opera SPANGA deel uit van het
festival met The Electric Flute (zie de oproep
hieronder). Deze voorstelling is een remake
van Mozarts Die Zauberflöte. Op 28 mei gaat
The Electric Flute in première. De
ondoorzichtige werelden van Amerikaanse
politici en criminaliteit komen samen in deze
coming-of-age opera. The Electric Flute
wordt in totaal acht keer opgevoerd in en
rond een vrachtwagen op het parkeerterrein
aan de Julianaweg. Zondagmiddag om half
vijf vindt weer het gratis toegankelijke
Princenwykconcert plaats. Het volledige
programma is te bekijken op de site
oranjewoudfestival.nl.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Kninebledsje
Even voorstellen.

Hallo, wij zijn Daniël en Stefan. Wij wonen aan de Kon. Julianaweg 59 in Oranjewoud. Wij zijn de nieuwe kinderen voor de
kinderredactie van de dorpskrant. Daarom stellen wij ons even voor.

Ik ben Stefan de Vries en ben 8 jaar.
Ik zit in groep 6b van CBS de Burcht
in Skoatterwald.
Ik zit op pianoles en reddingszwemmen.

Ik ben Daniël de Vries, ik ben 10 jaar oud en
zit in groep 8b van CBS de Burcht
(in Skoatterwald).
Ik zit op volleybal en op gitaarles.

Interview met boswachter Roel Vriesema


Door: Daniël en Stefan de Vries

Vraag: Wou u toen u klein was ook al
boswachter worden?
Antwoord: Ja en dat komt omdat mijn
pake een jager was en als ik bij hem was
gingen we vaak samen het bos in en
vertelde hij me veel over alles wat in het
bos leeft.
Vraag: Wat vindt u het leukste van het
vak?
Antwoord: Dat ik buiten ben in de natuur,
daar kan ik zo van genieten.
Vraag: zijn er ook dingen die niet leuk zijn?
Antwoord: ja, namelijk als mensen
mopperen en als mensen hun hond los
laten lopen waar het niet mag. (En precies
op dat moment kwam er een hond langs
achter een ree aan gerend (echt
gebeurd!). Dat bedoel ik dus ,zei de
boswachter.
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Vraag: welk dier vindt u het mooist uit
Oranjewoud?
Antwoord: Eigenlijk zijn dat er meerdere,
de ree, het ijsvogeltje en het eekhoorntje.
Toevallig zag ik er in de zomer nog twee
spelen, dat was erg leuk om te zien.
Vraag: komt u ook nog in andere gebieden
dan Oranjewoud?
Antwoord: Watergebieden daar vind ik
het ook leuk om te zijn.
Vraag: is er ook een speciale studie voor
boswachter?
Antwoord: Ja, in Velp is een school waar
ze je alles leren wat je als boswachter
moet weten en kunnen. Ik heb eerst een
ander beroep gehad en ben pas later
boswachter geworden.

Brugklas tips:
Door: Fenna van Seijen en Maaike Roubos

Dit zijn tips voor aanstaande brugklassers. Dan ben je alvast
voorbereid op de dingen die nog komen.
1. Ga naar veel open dagen toe ook al weet je waar je heen gaat.
Want het is hartstikke leuk!
2. Zorg dat je de boeken voor de eerste 2-3 dagen hebt gekaft.
Op YouTube kun je filmpjes bekijken hoe het moet. Wat ook
erg in is, zijn de rekbare kaften. Je kunt ze kopen bij de Binnert
Overdiep, Hema en de Action.
3. Het is erg slim om vooruit te werken. Zo heb je minder te
doen.
4. Wees niet verlegen en kom voor jezelf op. Want jij bent
bijzonder!

Veel succes! En wel je best doen hoor!

‘Ik ken een hele schuine
mop. Maar ik vertel hem
niet. ‘ ‘Waarom niet?’
‘Omdat hij anders omvalt!!!’

Moppen - Hahaha

5. Koop een goede en sterke tas. Het is ook erg in en handig dat
je een rugtas hebt.
6. Pak op tijd de tas in. Het handigst is om het direct te doen als
je thuis bent.
7. Ga rustig zitten voor huiswerk. Want haastige spoed is zelden
goed!
8. Koop een goede agenda waar je veel in kwijt kunt. En waar je
leuk in kunt krabbelen.
9. Plan alles goed in je agenda. Zo voorkom je dubbele
afspraken.
10. Als je iets niet snapt, vraag dan een klasgenoot, vriend(in),
opa of oma, tante of oom, nicht of neef of gewoon je ouders
om hulp.

Waarom gaat een
Siamese tweeling in
Engeland op vakantie?
Dan kan de ander ook eens rijden!
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In gesprek met WMOwethouder Jelle Zoetendal


Door: Dik Bolkestein

De Nederlandse gemeenten, dus ook
Heerenveen, kregen er vanaf 1 januari
taken bij op het gebied van zorg, jeugd en
werk. Taken die voorheen bij het Rijk lagen.
De gedachte daarachter is dat gemeenten
deze taken goedkoper en efficiënter
kunnen uitvoeren. Zorg en ondersteuning
worden voortaan dichter bij huis geregeld.
Huis aan huis is de gemeentelijke brochure
“Samen leven is samen doen” verspreid. In
vorige gesprekken in De Wâldknyn, met de
raadsleden en de wethouder die in
Oranjewoud wonen, kwam de nieuwe
opdracht aan de gemeente ook aan de
orde. Voor deze editie hadden we een
gesprek met wethouder Jelle Zoetendal,
wethouder WMO, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
Wat betekent deze verandering voor
Oranjewoud?
De verschillende regelingen op het gebied
van zorg en welzijn werden in het verleden
door tal van organisaties op landelijk,
provinciaal en gemeentelijk niveau
uitgevoerd en betaald. Die komen nu in één
hand: die van de gemeente. Als het goed is
worden mensen die een beroep doen op
hulp bij opvoeding, bijstand, financiering
van hulpmiddelen en aanpassingen in de
woning of huishoudelijke hulp niet meer
door verschillende instanties “bediend”. Zij
kunnen bij één aanspreekpunt per wijk of
dorp terecht, één aanspreekpunt dat er ook
voor moet zorgen dat er een zekere regie is.
Voor vragen over wonen, welzijn, zorg en
“meedoen in de samenleving” kan men bij
de “meitinker” aankloppen. Wie op zoek is
naar informatie of tips over opvoeden,
opgroeien, gezondheid en school kan
contact opnemen met de
preventiemedewerker van het CJG, het
Centrum Jeugd en Gezin. De “meitinker”
voor Oranjewoud is Antje Ruiter, die te

maakte de welzijnsinstelling Caleidoscoop
een “scan” van de kracht van ieder dorp,
iedere wijk in Heerenveen. Welke
mogelijkheden heeft Oranjewoud?

Wethouder Jelle Zoetendal.
bereiken is onder tel. (0513) 617 761, de
preventiemedewerkers voor Oranjewoud
zijn Aukje Fennema, bereikbaar via nummer
088 229 98 27 en Hobbe Hollands, nummer
06 52 32 62 73.

wel 18 inwoners van
Oranjewoud beschikbaar voor
hand- en spandiensten
Eigen kracht
Zorg en hulp zullen voortaan kleinschaliger
worden georganiseerd dan voorheen, aldus
Jelle Zoetendal, en erop gericht zijn dat
ieder zo veel mogelijk zelfstandig blijft en
zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar
leven draagt. De preventiewerkers en de
“meitinker” zoeken zoveel mogelijk naar de
eenvoudigste oplossing in de directe
omgeving. En dan komt er een nieuwe term
bij: de eigen kracht, de kracht van de
persoon en het gezin, de kracht ook van het
dorp. In het kader van de nieuwe situatie

Eigen netwerk
Meer en meer zal er gekeken worden naar
wat er, bij problemen, in onze naaste
(persoonlijke) omgeving aan oplossingen
gevonden kan worden. De meeste mensen
hebben wel een “netwerk”: familie,
vrienden, (sport-)verenigingen, collega’s,
kerk. In ons gesprek stonden we daar wat
langer bij stil. Onze traditionele “netwerken”
hebben veel van hun vroegere betekenis
verloren, vrees ik. Er is schroom om daarbij
aan te kloppen voor hulp. Een jongere
generatie googelt of denkt bij het woord
“netwerk” eerder aan Facebook. We
kwamen tot de conclusie dat nieuwe
communicatietechnieken, internet, “social
media”, al gauw een belangrijke rol zullen
spelen. Wie daar niet vaardig in is heeft
gelukkig geen probleem. Zowel de
gemeente als de instellingen blijven
natuurlijk gewoon telefonisch bereikbaar, en
wanneer dat nodig is kan men thuis bezocht
worden.
Veranderingsproces
We staan aan het begin van een
veranderingsproces. Dat zullen we in “De
Wâldknyn” zeker volgen. Zo deden we
navraag naar het initiatief “Wâldhelp
Oranjewoud”. Daar bleken wel 18 inwoners
van Oranjewoud beschikbaar te zijn voor
hand-en spandiensten voor waar dat nodig
is, maar is er nog geen beroep gedaan op
hun hulp!
Wie van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van de WMO en “participatie” in de
gemeente Heerenveen op de hoogte wil
blijven, kan kijken op de sites
www.heerenveen.nl en
www.heerenveenhelpt.nl.

Reactie op oproep: Bison in Oranjewoud
Gosse en Tineke Kerkhof stuurden ons nevenstaande
foto met reactie. Deze foto heeft de familie Kerkhof
genomen op 4 november 1973, tijdens een autovrije
zondag.
Volgens hen stond het beeld op de plaats van de
huidige tennisbanen aan de Woudsingel. Zij denken
dat de gemeente Heerenveen het heeft verplaatst.
“Maar waarheen ...dat weten we niet”.

Ook kregen we een reactie van Ria van der Veen: “Deze
bison stond op het grasveld, rechts van het toegangs
pad, waar nu de tennisbanen van Ten Woude zijn
gelegen. Waarschijnlijk is de aanleg van Ten Woude ook
de reden geweest dat het kunstwerk is weggehaald. Ik
heb geen idee waar het is gebleven, vind het jammer
dat deze niet een andere plek in Heerenveen heeft
gekregen. De bizon was voor kinderen tevens een leuk
speeltoestel, zijn rug diende als glijbaan ;)!”
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

Oranjebomen in Fryslân


Door : Anneke Liemburg

Omdat Museum Belvédère en
museumpark Landgoed Oranjewoud 10
jaar bestonden, werd op 24 november jl.
een bank met inscriptie rondom de
Amaliaboom in gebruik genomen. De
bank werd aangeboden door
Staatsbosbeheer, beheerder van het
museumpark. In aanwezigheid van
genodigden en andere belangstellenden
werd de bank symbolisch overgedragen
aan vertegenwoordigers van Plaatselijk
Belang Oranjewoud. Het ontwerp is van
Michael van Gessel , hij was ook de
ontwerper van het park. De Amaliaboom
is een Koningslinde en werd na de
geboorte in 2004 van prinses Amalia
geplant door leerlingen van de Albertine
Agnesschool.
Op Landgoed Oranjewoud staat ook een
zogenaamde Juliana-eik met daarbij een
plaquette. Deze is op 30 april 1909
eveneens door schoolkinderen van
Oranjewoud geplant en staat aan de
westzijde van de oprit aan de Lindelaan. Er
zijn in Nederland veel van deze
zogenaamde Oranjebomen, allemaal
geplant ter ere van een belangrijke
koninklijke gebeurtenis. Zo ook in
Leeuwarden, daar staat aan het

De Juliana-eik op Landgoed Oranjewoud.

De Amalia-koningslinde in Oranjewoud.
Raadhuisplein de Wilhelminaboom,
geplant ter gelegenheid van de
troonsbestijging van Wilhelmina in 1898.
TIP: Mocht u interesse hebben om samen
met een gids van de Vrijwilligerskring het
Museumpark Landgoed Oranjewoud te
ontdekken middels een rondleiding van
1 à 1 ½ uur, dan kunt u een e-mail sturen
naar vrijwilligersmlo@gmail.com of bellen
op werkdagen tussen 08.00-16.00 uur met
0516-425030.

De Wilhemina-boom aan het
Raadhuisplein in Leeuwarden.

VRAGEN AAN DE WETHOUDER:
Kom naar de jaarvergadering PB!
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Joop, de bok - een burenproject


Door: Ingrid Struijk

Henk Kooistra valt wél op. Loopt een
gewone wandelaar met zijn labrador of
teckel aan de lijn, Henk kun je in
Oranjewoud signaleren in gezelschap van
een bok: Joop, ook wel liefkozend Jopie
genoemd. Dit moet natuurlijk in de krant.
“Als ik in de VUT ga, wil ik misschien wel
weer een geit,” had Henk zich wel eens
laten ontvallen. Henk groeide op in
Oosterwolde, op een boerderij. Als kleine
jongen kreeg hij een grote witte melkgeit
cadeau, zo eentje met lelletjes. De
geitenmelk vond Henk niet bijster lekker,
maar hij hield veel van zijn geit en zorgde
goed voor haar.
Jaren gingen voorbij. In 1974 kreeg Henk
een baan bij Smilde en kwam hij te wonen
in Heerenveen, aan de Van der Sluislaan.
Later verhuisde hij naar de Koningin
Julianaweg.

Lang leve de buren
Jaren later. We schrijven mei 2013. Henk
was inmiddels met de VUT. Op een
maandagavond kwamen een aantal buren
langs en namen een cadeautje mee, een
cadeautje op vier pootjes met hoefjes en
het mekkerde. Om zijn hals een halsband
met een kaartje, waarop stond: “voor
Henk”. Tja. Zo’n cadeau kun je niet
weigeren toch? Gelukkig verklaarden de
buren zich meteen bereid om mee te
helpen voor Joop te zorgen. Henk moest
nog wel op vakantie kunnen. Zo gezegd, zo
gedaan. Joop werd het troetelkind van de
buurt. Als Henk het over zijn buren heeft,
gebruikt hij het woord vrienden. Dat zegt
toch wel wat.
Joop blijkt vooral dol op vrouwen en
kinderen. Buurvrouw Ali springt eruit, dat
is zijn favoriet.
Hok
Joop huist in de achtertuin. Hij heeft daar
een riant hok dat Henk elke dag
schoonmaakt. Dat is wel nodig, want Joop
maakt er een smeerboel van. Een bok is
niet zindelijk als een paard, hij kent geen
latrines. Een stuk van de tuin is voor hem
afgerasterd. Daar kan alleen maar groeien
wat hij niet zo lekker vindt, hortensias
bijvoorbeeld.
Zo nu en dan mag Joop ook naar binnen.
Maar, ik schreef het al: hij is niet zindelijk.
Om te voorkomen dat Henk achter hem
aan moet lopen met stoffer en blik,
sommeert hij de bok om binnen te gaan
liggen. Uw reporter mag dit tafereel
gadeslaan en ja hoor, Joop gaat door de
knieën (zie foto). Hoe lang Joop dit
volhoudt? Zo lang als hij wil. Niet korter,
niet langer.
Aardigheden en eigenaardigheden
Als ze onderweg een hond tegenkomen, is
Joop wat bang. En terecht. Nogal wat
hondebaasjes hebben hun dier niet onder
controle en vooral als de hond los loopt

Wat een origineel idee om als buurt
samen voor een bok te zorgen! Gelukkig
is dit niet de enige manier om de
onderlinge band in een straat of buurt te
onderhouden. Er zijn vele en veelsoortige
initiatieven. Hieronder verslaat Jacob
Heida van de Prins Bernhardweg de op
24 december gehouden fakkeltocht:
Fakkeltocht Prins Bernhardweg op
Kerstavond
Afgelopen Kerstavond vond weer de
jaarlijkse fakkeltocht van de buurt

Pr. Bernhardweg plaats. Het was de tiende
keer dat dit evenement werd georganiseerd.
’s Avonds om zeven uur verzamelden de
deelnemers zich voor een wandeling door
onze bosrijke omgeving. Dit jaar ging de
route langs de uitkijktoren Belvédère en
maakten we gebruik van het nieuwe pad om
op de Marijke Muoiwei uit te komen.
Na afloop drinken we altijd Glühwein en
warme chocolademelk, afwisselend bij één
van de deelnemende families. Dit jaar was
dat bij de familie Heida. Nadat het goede
genuttigd was en de laatste nieuwtjes

Henk Kooistra en zijn bok Joop.
kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen.
Henk spreekt de eigenaren er meestal op
aan.
Kun je een bok eigenlijk wat leren? Daar
komt wat bokkenpsychologie aan te pas.
Want een bok of geit doet wat hij wil.
Maar: hij volgt de leider (als hij tenminste
niet denkt dat hij dat zelf is) en bovenal
zijn bek. Henk heeft zichzelf opgeworpen
als leider en Joop accepteert dat.
Helpt belonen van goed gedrag ook?
Meestal werkt dat beter dan straffen. Nee
hoor, bij bokken is dat anders. Als Joop te
veel mekkert naar de zin van zijn baas,
zwaait Henk met een stok. Joop verstopt
zich dan in zijn hok. Of hij gaat snel buiten
bereik van het stokje staan, om
binnensmonds nog wat verder te
mekkeren. Joop heeft zelfs zijn eigen
Facebookpagina met leuke foto’s (zoek op
Joop de Bok). Nee, dom is hij echt niet.
Wij wensen Henk Kooistra nog vele
gelukkige jaren toe met zijn bok Joop.

waren uitgewisseld, wensten we elkaar
goede feestdagen en keerde iedereen weer
huiswaarts.

Wij als redactie zijn benieuwd naar
andere buurtinitiatieven. Wordt er bij u in
de buurt ook wat georganiseerd? Wat
wordt er gedaan om de onderlinge band
te versterken? Schrijf een brief(-je) naar
Anneke Liemburg, Marijkemuoiwei 12,
8453 JH Oranjewoud of mail naar
oranjewoud-krant@hotmail.com
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Podden op houliksreis


Door: Hein van der Vliet

Op in dei yn maart 2004 kaam myn
dochter Katynke thús: Heit, it is
ferskriklik, allegearre deariden podden
op’e dyk yn it Wâld!
Ik gong der daliks hinne en it wie yndie net
bêst, fan it krúspunt by hotel Tjaarda oant
de Belvédèrebosk leinen deade podden.
Op in oantal plakken wie it ien grutte
slachting, in poddesmotslaach op’e dyk!
Ik begûn fan dy dei ôf de poddelykjes te
tellen, sammele allerhanne ynformaasje
oer dit drama en prate mei bewenners fan
de Bieruma Oostingwei.
Yn dy tiid ha ik Katynke tasein dat ik der
foar soargje soe dat dit massale deariden
hjir net wer barre soe.
Begjin 2005 bin ik nei it gemeentehûs gien
mei myn telgegevens, ek hie ik oerlis mei
de wykamtner en in ferkearsdeskundige.
Der kamen poddetrek ferkearsbuorden en
ôfsetstekken mei ferbodsbuorden, dy’t ik
fan 19.00 oant 7.00 oere brûke mocht.
Staatsbosbeheer soarge foar
foarljochtingsbuordsjes en yn Crackstate
Nijs, yn’e Heerenveense Courant kaam in
berjocht oer it tydlik gedieltelik ôfsluten
fan it autoferkear op’e Bieruma
Oostingwei.
De Bieruma Oostingwei is fan it krúspunt
by hotel Tjaarda oant de Belvédèrebosk in
30 km wei, dy’t foar auto’s al ferbean is.
Inkeld bestimmingsferkear is tastien. It
yllegale trochgeande autoferkear
feroarsake de slachting ûnder de podden.
Podden binne by de wet beskerme bisten
en sitte yn’e winter fuortkrûpt yn’e grûn.
As de temperatuur nachts sa’n 5 graden en
it fochtich waar is, geane hja op reis nei de
fivers fan Oranjestein en de Overtuin. Mei
harren koarte poatsjes gean se
krûpendewei (in pod springt net as in
kikkert) stadich werom nei it wetter wêr’t
hja sels as dikkopke opgroeid binne. De

Foto: Jelle Hofstra
mantsjes kinne de wyfkes op’e B.O wei
moai oankommen sjen en besykje op’e
rêch fan de gruttere wyfkes mei te liftsjen
nei it wetter. As in mantsje by fersin op in
oar mantsje klimt, dan lit it ûnderste
mantsje in apart lûdsje hearre en wurdt
wer loslitten. Dit lûd ha ik ek wol ris heard
as ik foarsichtich mei de finger op syn rêch
drukte.
It oerstekken fan’e dyk giet mar stadich en
de podden bliuwe bytiden ek wat langer
sitten omdat it asfalt wolris wat waarmer
is as de boskgrûn.
Autobannen kinne dan podden plat ride,
mar de sûging fan de luchtdruk fan in hurd
ridende auto tilt in pod op en kletst him
bgl.tsjin de ûnderkant fan’e auto en dan
wer op’e dyk. Ik ha wol podden fûn dêr’t
op it earste gesicht neat oan like te
mankearen, mar dy’t wol dea wiene.
Yn it wetter besiket elk mantsje in wyfke
fêst te pakken en dan giet it ek wolris mis.

Sa seach ik alris yn’e fiver fan it lytse hûs
op Oranjestein ( B.O.wei nr.13) in goudfisk
swimmen mei in bliid poddemantsje
klemfêst om syn hals.
It wyfke fan de pod wikkelt de aikes yn
snoeren om wetterplanten en it mantsje lit
syn siedfocht los yn it wetter en dan is de
brulloft foarby. De wyfkes gean it earst út
it wetter en wer werom oer de dyk nei it
bosk. De mantsjes wachtsje noch ôf as der
noch mear froufolk oankomt en gean
letter wer werom.
As de omstannichheden geunstich binne
krioelt it dan fan’e dikkopkes (larven) yn’e
fivers en krûpe der hûnderten lytse
podsjes letter yn’e simmer oer de grûn.
In lyts part derfan sil as hja sa’n 3 of 4 jier
âld binne op de houliksreis de B.O. wei
nachts graach feilich oerstekke wolle.
www.warf.nl
www-padden-nu

Zaterdag 18 april - jaarlijkse rommelmarkt

op het schoolplein van de Albertine Agnesschool van 10.00-13.00 uur.
Op vrijdag 17 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.
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De BB-commandopost in Oranjew


Door: Dik Bolkestein

Wanneer je vanuit Oranjewoud langs het
landgoed Oranjewoud loopt of fietst en
daarna linksaf gaat, kom je op de Van
Limburg Stirumweg. Aan de achterkant
van het landgoed lijkt wel een vijver te
zijn. Het is een wat breder water vanwaar
een bescheiden vaart richting De Knipe
gaat. Over deze vaart werden destijds
goederen vanuit Leeuwarden naar het
paleis van de Oranjes aangevoerd.
Misschien kwamen zij ook zelf wel eens
vanuit Leeuwarden per schuit naar
Oranjewoud. Zo’n schip moest wel
kunnen keren. Daar is een kom voor
gegraven: “De Kom”. Aan de overkant van
deze kom heeft hotel-pension “De Kom”
gestaan. Het moet er een levendige boel
geweest zijn, maar het logement is in
1965 afgebroken.
Kommerlijk
Op een deel van het terrein is direct na de
sloop van het logement een BB-bunker
aangelegd. Dik beton, zware deuren,
ingegraven en met aarde bedekt. Het is
één van de drie Friese commandoposten

Het was de tijd van de
koude oorlog en de term
“de Russen komen!”
van de Bescherming Bevolking. Het was de
tijd van de koude oorlog en de term “de
Russen komen!” Er was destijds een
organisatie opgezet van noodwachters,
vrijwilligers en dienstplichtigen die in geval
van nood mensen zou moeten kunnen
bevrijden uit gebouwen, naar

Toegangshek BB bunker aan de Van Limburg Stirumweg. Foto: Herman van Oldeneel en Alt Liemburg.

ziekenhuizen transporteren, evacueren,
redden. Men was voorbereid op
radioactieve, chemische en biologische
dreiging en er was een netwerk van
metingen om gevaren in het hele land te
signaleren. De één vertrouwde op deze
dienst, de ander had er zo z’n twijfels bij.
In de jaren 80 kwam er een andere
landelijke organisatie voor de
rampenbestrijding en werd de BB
opgeheven en vanaf 1986 ontmanteld. De
bunker bleef achter. We namen er een
kijkje.
Tegenstelling
Als we bij het terrein aankomen, zien we
een omrasterd, wat duister terrein met

een bemost groot rood bord “verboden
toegang”. Door het hek is een heuvel te
zien waarop een grote antenne staat.
Rechts daarvan verrijst een hypermoderne
transparante villa, hoog op betonnen
palen. Je kunt je bijna geen grotere
tegenstelling indenken.
In de bunker
We kregen de gelegenheid om de bunker
in te gaan onder leiding van de heer Rafaël
Smid. We kwamen door zware ijzeren
deuren binnen in een ondergronds
gebouw met dikke betonnen muren. Het
riep het gevoel op dat we in een andere
tijd kwamen. Het meeste meubilair was
weg, maar het is nog goed te zien dat men
niets aan het toeval overliet. Er was ruimte
voor het management en een kleine staf
bij rampen. Slaap- en vergaderruimte,
ruimte voor mensen die de situatie in de
regio (in BB-jargon “de kring”) in de gaten
hielden. Grote kaarten hangen nog aan de
muur om de buitenwereld te overzien.

Als in een ingegraven duikboot
Buiten “in het veld”, in een groot deel van
ZO-Friesland, waren meetposten voor de
registratie van gevaarlijke stoffen en
windbewegingen. Via postvakjes tussen
verschillende vertrekken kon intern
informatie worden uitgewisseld. De tijd
van schrijfmachines en ordners. Het is
alsof je de nerveuze druk van gevaar
binnen nog voelt. De buitendeur is als een
sluis uitgevoerd en zo ontworpen dat wie
er wordt toegelaten eerst z’n door fall-out
of ander gevaar besmette kleding kan
uitdoen, douchen en omkleden. Er is een
luikje voor de vervuilde kleding en er lag
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destijds een set kleding klaar. In geval van
nood zou je het in deze bunker, zonder
contact met de buitenwereld, twee weken
moeten kunnen uithouden. Als in een
ingegraven duikboot, een soort
ruimteschip. Er is een eigen generator
voor de stroom, water- en
afvalwatervoorziening, voedselvoorraad.
In de bunker zou in geval van gevaar een
overdruk zijn, om vervuilde lucht buiten te
houden. Mocht de grote DAF-

Het riep het gevoel op
dat we in een andere tijd
aankwamen
stroomgenerator het begeven, dan was er
een noodvoorziening voor de reiniging van
lucht. Die voorziening werd aangedreven
door drie apparaten die nog het meest op
hometrainers lijken. We zijn een land van
fietsers. De “hometrainers” zijn er nog.
Aan alles is gedacht. Ook aan een
nooduitgang, voor het geval de voordeur
bijvoorbeeld door instorting versperd zou
zijn. Zo was er destijds een interne
telefooncentrale die met stekkertjes
bediend werd. De toen gebruikelijke
centrales waren te kwetsbaar voor
elektrische spanningen in de lucht,

"home trainers?"
spanningen die zich bij een atoomexplosie
ongetwijfeld voordoen.
Huidige situatie
De BB-bunker in Oranjewoud is, net als die
in Sneek, grotendeels leeggehaald. In Grou
is de regionale en provinciale
commandopost op aanvraag nog te

bezichtigen in de grotere bunker die daar
nog goeddeels intact is. We hebben ook
daar even een kijkje kunnen nemen. Wie
dat ook wil doen of zich verder wil
verdiepen in dit stukje Nederlands erfgoed
kan terecht op de site www.ncbb.nl. De
voormalige BB-commandopost is nu
eigendom van de KPN.

Straatnamen in Oranjewoud
Het merendeel van de huizen aan de
Krukmanslaan werd na 1860 gebouwd,
hoofdzakelijk in opdracht van Pieter
Heringa Cats, wonende op “Klein Jagtlust”.
Hij was een zeer sociale werkgever, die erg
goed voor zijn personeel zorgde. Cats
bouwde de huizen merendeel voor zijn
‘gepensioneerde’ werknemers.
Oorspronkelijk waren de percelen waar de
huizen op stonden ongeveer 900 vierkante
meter groot en voorzien van een moestuin
en fruitbomen, zodat de bewoners in hun
eigen levensomstandigheden konden
voorzien.

Eén van de huisjes aan de Krukmanslaan, die door Pieter Heringa Cats werden gebouwd
en waar in 1985 de familie Koning woonde. Op dit perceel bevindt zich thans de woning
van fam. De Haan.

Waarschijnlijk is de naam ‘Krukmanslaan’
ontstaan, omdat hier oudere mensen
werden gehuisvest, die niet langer aan het
arbeidsproces deelnamen en wat moeilijk
ter been waren.
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Vrijwilligers
in beeld
Ook dit jaar nodigde het Bestuur van Plaatselijk Belang alle
vrijwilligers uit, die de op de een of andere manier hebben
bijgedragen aan het werk van PB in 2014. Circa 25 vrijwilligers
gaven gehoor aan de uitnodiging voor een gezellig samenzijn
rond het haardvuur bij Tjaarda. De voorzitter bedankte de
aanwezigen voor hun inzet en sprak de hoop uit dat ook in 2015
wederom op hun hulp kan worden gerekend.

Koopt allen!
Er wordt een nieuw KUNSTWERK geplaatst in het
dorp. Als locatie is gekozen voor de hoek Koningin
Julianaweg en Prins Bernhardweg. Onze lokale
beeldhouwer Jeen Bosma heeft een ongelooflijk mooi
ontwerp gemaakt. Om dit te kunnen realiseren is er
nog wel – extra – financiering nodig. Daarom
organiseert Plaatselijk Belang Oranjewoud een:
VERLOTING
U, als inwoner van Oranjewoud kunt uw steentje
bijdragen aan de financiering van het nieuwe
KUNSTWERK door het kopen van één of meerdere
loten! Vanzelfsprekend valt er ook een bijzondere prijs
te winnen, namelijk:
EEN BRONZEN SCHAALMODEL!
(VAN HET NIEUWE KUNSTWERK)
(schaal 1:3 - hoogte plm. 23 cm., exclusief sokkel, met
een waarde € 2.000,- euro)

De loten kosten slechts € 5,- per stuk en zijn onder
meer te koop tijdens de Jaarvergadering van
Plaatselijk Belang op 24 maart a.s. in De Koningshof.
De trekking en uitreiking vindt plaats tijdens de
onthulling van het nieuwe KUNSTWERK! Deze is
gepland op zaterdag 23 mei a.s., op de driesprong
Koningin Julianaweg / Prins Bernhardweg. U wordt
hierover nog geïnformeerd.
Voor info over deze verloting of reservering van loten,
kunt u contact opnemen met:
Dick Roos
Koningin Julianaweg 58
T 0513 – 842 380 of M 06 53 402 940
Of kijk op de site van Jeen Bosma : http://www.
jeenbosma-beeldhouwer.nl/
PS Wij kunnen u alvast verklappen dat het een
prachtig kunstwerk wordt en een aanwinst voor ons
mooie 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

Activiteitenkalender
Ü Lezing Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen. Restaurant
de Koningshof op 12 maart om 20.00 u
Ü Theatrale Avondwandelingen. Parklandschap op 11 en 12
april - “Wonderen in het Woud”
Ü Lezing Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen. Restaurant
de Koningshof op 14 april om 20.00 uur
Ü IVN vroege vogelexcursie. Parkeerplaats Tjaarda’s laan op 19
april om 06.00 !!
Ü IVN Vleermuizencursus. Heerenveen/Oranjewoud -op 21 en
24 april om 19.30 uur
Ü Koningin Julianawandeltocht. Start: Kantine VV Heerenveen
op 25 april om 8.30 uur
Ü Staatsbanket met Bearn Bilker Thema: Maria Louise, Prinses
van Europa - Restaurant van Hotel Tjaarda - 25 april 18.30 uur
Ü Ronde van Oranjewoud Atletiek Vereniging (AV55). Start:
Sportstad Heerenveen op 2 mei om 11.00 uur
Ü Fietstocht met gids. Start: Hotel Tjaarda op 9 mei om 10.00
uur
Ü Oranjewandeltocht met gids. Start: Hotel Tjaarda om 10 mei
14.00 uur

Ü Pompeblêdfair. Restaurant Koningshof op 6 juni om 10.00 uur
Ü Dag van het Park. Wandelpark de Overtuin op 31 mei de hele
dag - (het IVN organiseert ook rondleidingen tijdens de dag van
het park)
Ü Nachtswalkerstocht. Start: Udiros, Nieuwehorne op 19 juni
om 22.30 uur
Ü IVN Slootjesdag. Start: Parkeerterrein op 14 juni om 10.00 uur
- Blocq v Scheltingaweg
Meerdaagse evenementen
Ü Festival Oranjewoud. Oranjewoud/Oranjestein/Klein Jagtlust/
Belvédère op 28, 29, 30, 31 mei - www.festivaloranjewoud.nl
Ü Knipe Survival. Marijke Muoiwei e.o. van 29 t/m 31 mei www.knipesurvival.nl
Ü Maria Louise Tentoonstelling ism Museum Willem van Haren.
Mei t/m augustus - ‘d Drive
Ü Landelijk Open Tuinenweekend. 27 en 28 juni - www.
heerenveen.groei.nl

Gezocht: gastgezinnen, vrachtwagenchauffeur, koks en parkeerwachten!!
OPERA SPANGA speelt tijdens Festival Oranjewoud The
Electric Flute; een feestelijke voorstelling voor jong en oud.
Voor deze voorstellingen kunnen we uw hulp hard
gebruiken!
• voor de periode van 9 mei tot en met 7 juni zoeken wij
gastgezinnen voor de crew van OPERA SPANGA. Heeft u een
extra kamer in uw huis?
• voor de periode van 9 mei tot en met 7 juni zoeken we een
vrijwillige vrachtwagenchauffeur / iemand met groot
rijbewijs die een aantal keer een vrachtwagen zou willen
verplaatsen (denk aan een uurtje werk per dag).
• voor de periode van 9 mei tot en met 8 juni zoeken we
vrijwilligers die willen helpen in de keuken om de monden

van de cast en crew van OPERA SPANGA te vullen. Dit is op
locatie in Oranjewoud.
• voor de voorstellingsavonden (26 mei, 28 mei tot en met 31
mei en 3 juni tot en met 6 juni) zoeken we vrijwilligers die
een aantal avonden zouden willen helpen als parkeerwacht.
Dit is op locatie in Oranjewoud.
Ook als u niet voor de gehele periode beschikbaar bent,
ontvangen wij graag uw reactie. Uiteraard staan wij, in ruil
voor uw werkzaamheden, garant voor heerlijke maaltijden,
voorstellingskaarten en een hoop gezelligheid.
Geïnteresseerd of meer informatie? Stuur een mail
naar: lieke@operaspanga.nl of bel naar: 06-27153245.

Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Marjan Hoogeveen
Koningin Wilhelminaweg 8, 8443 EK
Heerenveen
marjanhoog@hotmail.com
Tel. 0513 647127 of 06 53932929
Janny Klein, secretaris
Pr. Bernhardweg 30, 8453XD Oranjewoud
Janny.klein@planet.nl
Tel. 0513 631418 of 06 138 06 119

Jochem Liemburg, voorzitter
Marijke Muoiwei 12, 8453 JH Oranjewoud
Jochem.anneke.liemburg@hetnet.nl
Tel. 0513 633250 of 06 111 79 317
Dick Roos
Koningin Julianaweg 58, 8453 WD
Oranjewoud
dickroos@xs4all.nl
tel. 0513 842380 of 06 534 02 940

Rein Soet
Anna Charlottelaan 32, 8453 VG
Oranjewoud
rsoet@chello.nl
tel. 0513 682642 of 06 53365447
Wim Swart, penningmeester
Coehoorn van Scheltingaweg 235, 8442 EZ
Heerenveen
Wim.swart@gmail.com
Tel. 06 28861251
Mailadres van Plaatselijk Belang:
pboranjewoud@gmail.com
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Overzicht van werkgroepen/contactpersonen,
verbonden aan PB Oranjewoud
Redactie dorpskrant
Leden:
Dik Bolkestein
Marjan Hoogeveen
Anneke Liemburg
Fetsje van der Meer
Ingrid Struijk
Kinderredactie
Maaike Roubos
Fenna van Seijen
Daniël de Vries
Stefan de Vries

Redactie website PB
Leden:
Helga Lycklama à Nijeholt
Jelly v.d. Werk
Janny Klein
Landschapsfonds
Oranjewoud-Katlijk
Bestuurslid namens PB
Oranjewoud:
Jacob Drost

Kascommissie 2014/2015
Marten de Jong en Ali Kok
Werkgroep Vorstelijk
Oranjewoud
Lid namens PB Oranjewoud:
Anneke Liemburg-Kramer
Lid namens de redactie:
Ingrid Struijk

Contactpersonen Wâldhelp
Oranjewoud
Doris Laczkó,
Ellen Brouwer,
Ida Roos
06-12739618
Meitinker Antje Ruiter
0513-617761
a.ruiter@heerenveen.nl

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

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

Wijkagent Jan Graafstra
te bereiken op 0900 8844

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

Buurtvereniging Brouwerslaan
R. Steunebrink, tel. 631 623

Dorpsfeestcommissie Oranjewoud
Auke van der Veen, tel. 707 807

Website Oranjewoud
www.oranjewoud-dorp.nl

Zangvereniging “De Woudklank”
Guus Broeren, tel. 541 400

Webmaster
websiteoranjewoud@hotmail.nl

Rommelmarktcommissie
Janke Otter, tel. 632 872

Dorpskrant Oranjewoud
oranjewoud-krant@hotmail.com

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

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

De deadline voor het volgende nummer is 4 mei 2015.
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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

