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Voorwoord
Het was me de maand mei wel; de redactie van de Wâldknyn heeft overuren gedraaid om de
activiteiten van deze maand nog in het nummer dat nu voor u ligt, te verslaan. Dat is gelukt, zoals
u kunt constateren.

Colofon
De WÂLDKNYN is een
uitgave van Plaatselijk
Belang Oranjewoud,
verschijnt in februari, juni
en december en is gratis
voor leden.
Voor opgave lidmaatschap/
abonnement kunt u uw
gegevens mailen naar:
pboranjewoud@gmail.com
of schrijf een briefje naar
de penningmeester Rein
Soet, Anna Charlottelaan
32, 8453 VG Oranjewoud.
Het aanmeldingsformulier
is ook te downloaden
via de website:
www.oranjewoud-dorp.nl
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Daniël de Vries
Stefan de Vries
Vragen, opmerkingen
en ingezonden stukken
kunt u mailen. Email:
oranjewoud-krant@
hotmail.com.
De redactie behoudt
zich het recht voor om
ingezonden stukken in te
korten of niet te plaatsen.

Oranjewoud stond bol van de festiviteiten: 2015 Marijkemeu jaar, en dat niet alleen in
Leeuwarden, natuurlijk ook in haar geliefde Oranjewoud. U leest erover op de volgende pagina’s.
Dan op 23 mei de onthulling van DE sculptuur. Het zal u niet ontgaan zijn: het aanzicht van ons
dorp is verfraaid, en dat op een beeldbepalend punt. Een interview met de beeldhouwer, de aan
de Krukmanslaan woonachtige Jeen Bosma, het optreden van de burgemeester: u leest het hier.
En dan natuurlijk ook weer het Oranjewoud Muziekfestival, nu reeds voor de zesde keer: nog
grootser, nog gevarieerder en dan ook nog eens in combinatie met Opera Spanga. Een verslag en
veel foto’s; die zeggen soms meer dan een heleboel woorden.
Natuurlijk treft u ook onze vaste rubrieken: mededelingen van PB, de bijzondere hobby van…..
Anne de Jong, weet u nog? Als klein kereltje was hij al zo bijzonder dat de kinderredactie hem
heeft geïnterviewd zo’n vijf jaar geleden. En hoe hij zich heeft ontwikkeld, leest u in het artikel van
ons nieuwste redactielid, Tom van der Wolf. Eigenlijk is Tom niet nieuw: hij was al enthousiast lid
van de kinderredactie toen we begonnen zes jaar geleden. Welkom terug, Tom! De even jonge Yi
Habers vertelt over zijn reis aan boord van een oude Friese tweemaster over de Caribische zee.
Wie verre reizen doet, kan veel verhalen; dat geldt zeker ook voor Yi! En ook Daniël en Stefan de
Vries hebben een origineel onderwerp gevonden om over te schrijven: de ransuil bij hen in de
tuin. Allemaal jong talent, geweldig!
Het voorwoord is dit keer niet van de hand van Dik Bolkestein; hij moet, hopelijk tijdelijk, verstek
laten gaan i.v.m. diverse operaties. Beterschap, Dik! Een Zeeuwse om ûtens mag dit keer het
voorwoordje doen. U heeft de jaren dat De Wâldknyn bestaat al vele artikelen die ik over
Oranjewoud mocht schrijven gelezen. Dat deze Zeeuwse hier met heel veel plezier, waardering en
liefde woont behoeft dan ook geen verdere woorden.
Ik wens u veel leesplezier met deze mooie tweede editie van onze vijfde jaargang.
Ingrid Struijk
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MEDEDELINGEN VAN PLAATSELIJK BELANG

Beste dorpsgenoten,
Bij het uitkomen van deze Wâldknyn
is het al bijna zomervakantie en
hebben we als Plaatselijk Belang weer
een druk eerste half jaar 2015 achter
de rug.
Ook in deze periode is er een
verscheidenheid aan onderwerpen
aan de orde geweest, zoals
bijeenkomsten met bewoners van
verschillende straten, (ver)plaatsing
speeltoestellen, realisatie van een
kunstwerk, (te weinig) straat
verlichting, onderhoud/herinrichting
wegen, inbraakpreventie, wijkscan
m.b.t. sociale problematiek binnen
het dorp, gladheidbestrijding,
wandelpadennetwerk, watergebieds
plan Tjonger en beheer van de
lanenstructuur in Oranjewoud.
Lanenstructuur
Dit laatste onderwerp wil ik hier wat nader
toelichten.
Zoals jullie weten komen in het
Parklandschap ‘het Oranjewoud’ veel
beeld- en / of structuurbepalende lanen
voor, die zijn aangewezen in het
‘Beschermd Dorpsgezicht’ ex. art. 35 van
de Monumentenwet 1988. De meeste
lanen zijn met inlandse eiken beplant en
op enkele plaatsen met beuken. Het
overgrote deel der lanen is geplant tussen
1830 en 1880 en de bomen hebben veelal
nog maar een matige vitaliteit. Hierdoor
bestaat de kans dat uiteindelijk een groot
deel van de karakteristieke lanenstructuur
in Oranjewoud zal verdwijnen. Om dit te
voorkomen is het herstel en een goed
beheer van de lanen noodzakelijk. Daarom
hebben we als Plaatselijk Belang het
initiatief genomen om samen met
vertegenwoordigers van de eigenaren van
de lanen (Staatsbosbeheer en De

Bosgroep namens landgoed Oranjehoeve
en Landgoed Oranjestein) te komen tot
een herstel- en beheerplan.
Beheerplan
Daarom zijn o.a. de volgende acties
gepland en deels opgepakt.
Het opstellen van een visie voor het
beheer van de lanen. Het uitvoeren van
een volledige inventarisering van de
huidige onderhoudstoestand van de lanen.
Hiertoe zal er een overzicht van de lanen
worden uitgewerkt en zal dit worden
getoetst aan de criteria die in de visie zijn
benoemd.
Omdat we bij de visie uitgaan van de
oorspronkelijke inrichting van de lanen en
dit ook voor de toekomstige motivering
voor het verkrijgen van financiering/
subsidies nodig is, zal er een
cultuurhistorische onderbouwing worden
opgesteld. Uiteindelijk zal er een
beheervisie en -plan voor een termijn van
ca. 30 jaren moeten worden opgesteld om
de karakteristieke lanenstructuur in
Oranjewoud te behouden. Tot nu toe
hebben we een aantal malen overleg
gevoerd met de genoemde werkgroep en
is de visie opgesteld en zijn we begonnen
met de inventarisatie van de huidige
toestand van de lanen. Daarnaast hebben
we recentelijk een eerste contact gehad
met een vertegenwoordiger van de
Provincie omtrent de mogelijkheden voor
subsidies m.b.t. de realisatie van het
(gezamenlijk) beheervisie en –plan.
Afgenomen vitaliteit
Eén van de oorzaken dat de vitaliteit van
de bomen niet optimaal is, is het feit dat
het bodemwaterpeil in Oranjewoud
gedurende de vorige eeuw nogal is
verlaagd door Wetterskip Fryslân ten bate

van bebouwing en landbouw. Door deze
verdroging is het moeilijk nieuwe
laanbomen te planten die levensvatbaar
zijn. In hun “Watergebiedsplan Tjonger”
erkent het Wetterskip dit met het
vermelden van het volgende knelpunt:
“Verdroging van het gebied, omliggende
bosgebieden Prinsenwijk en bossen
verdrogen langs de oostgrens”.
Alleen geeft men een stukje verder in de
tekst aan hier geen actie op te gaan
ondernemen?!
Bij navraag geeft men aan dat men niets
gaat doen omdat de oplossing erg moeilijk
is, maar met name ook omdat anders
klachten zouden komen van de
omliggende landbouwgebieden.
Weegt landbouw zwaarder dan natuur?!
Daarop hebben we als Plaatselijk Belang
het belang van de karakteristieke vegetatie
en de daarmee samenhangende
cultuurhistorie aangegeven en verzocht
dat er onderzoek wordt gedaan en met
name ook maatregelen worden getroffen
om de verdroging tegen te gaan.
Altijd op het vinkentouw
Uit het bovenstaande blijkt dat we als PB
altijd op het “vinkentouw moeten zitten”
en met name geduld en
doorzettingsvermogen moeten hebben.
Daarom wil ik u als leden oproepen om
eens na te denken om 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, juni 2015

Is het u opgevallen?
In de vorige Wâldknyn was voor het eerst
het vernieuwde logo van Plaatselijk Belang
opgenomen. Een logo dat staat voor
Oranjewoud, de bossen en de Belvédère.
Het oude logo was wat gedateerd. Maar
zeker nog mooi genoeg om als basis te
gebruiken. Vandaar het besluit om het logo
te behouden, maar wel eigentijdser te
maken. Een vormgever is met onze wens
aan de slag gegaan en heeft een aantal
ontwerpen gemaakt. Het bestuur heeft

een keuze gemaakt en het resultaat ziet u
in de vorige, deze en volgende Wâldknyns.
Het “oude” logo was er zolang de huidige
bestuursleden zich kunnen heugen; in
zwart en in groen. En met, om geheel
onduidelijke redenen, een rode versie op
de enveloppen (die gebruikten we nog).
Wie het ‘oude’ ontwerp heeft gemaakt, is
niet bekend. Misschien weet u als lezer dat
nog?
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Verslag jaarvergadering
Datum: 23 maart 2015
Plaats: restaurant De Koningshof
Bericht van verhindering ontvangen van:
Marjan Hoogeveen (bestuurslid), Jan
Graafstra (wijkagent), Martin de Jong
(kascommissie), Arend Smilde, Herman
van Oldeneel.
Aantal aanwezige leden: 49. Vanuit de
gemeente zijn deelnemer Hans
Broekhuizen, wethouder; Annie Stelma,
wijkmanager; Hendrik Kromkamp,
wijkbeheerder en Antje Ruiter, meitinker.
Vanuit de politieke partijen zijn er
vertegenwoordigers van VVD, D66, Groen
Links, Gemeentebelangen, FNP en CDA.
Ook een vertegenwoordiger van de
Participatieraad is present.
Opening
Voorzitter Jochem Liemburg heet de
aanwezigen welkom. Hij toont het
gemoderniseerde logo van Plaatselijk
Belang.
Notulen jaarvergadering 2014
Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd onder
dankzegging van de secretaris.
Verantwoording beleid in 2014
De voorzitter geeft een korte toelichting
op het in 2014 gevoerde beleid en de
uitgevoerde activiteiten. Een overzicht
hiervan is eerder verschenen in de
Wâldknyn.
Verlichting in Oranjewoud
Vanuit bestuur en bewoners zijn er vragen
over het uitschakelen van een deel van de
openbare verlichting. Speelt (sociale)
veiligheid nog wel een rol? En hoe is de
afname van verlichting te rijmen met de
acties rond inbraakpreventie? De
wethouder wijst er op dat gemiddeld twee
van de drie lampen aan blijven. Bij de
gemaakte keuzes heeft de kostenbesparing
geprevaleerd (€50.000,- per jaar).
Daarnaast hebben bewoners ook een
eigen verantwoordelijkheid om te zorgen
voor verlichting rond de eigen woning. De
klachten die de afgelopen periode bij de
gemeente zijn binnen gekomen, zijn
allemaal beoordeeld. Dat heeft er toe
geleid dat op een aantal plekken, m.n. bij
kruispunten en bochten de verlichting
weer ingeschakeld is. Naast vermindering
kijkt de gemeente ook naar nieuwe
alternatieven: energiezuinige lampen
(groen), belijning langs fietspaden.
Lampen die nu uit zijn worden op termijn
weggehaald.
Vanuit een zaal komt een groot aantal
reacties en vragen, die grotendeels uiting
geven aan ongenoegen over het gevoerde
beleid. De wethouder benadrukt dat
concrete klachten gemeld kunnen worden.
Eén aanwezige, dhr. Wilman, spreekt

nadrukkelijk zijn steun uit voor de nieuwe
situatie.
Concrete situaties die worden aangekaart
zijn:
• Het fietspad op de Pr. Bernhardweg.
Mevrouw Brouwer constateert dat de
combinatie van gebrek aan verlichting én
aan onderhoud tot levensgevaarlijke
situaties leidt. Hier speelt mee dat de
gemeente dit fietspad, ondanks
toezeggingen richting Plaatselijk Belang,
wil weghalen omdat de Pr. Bernhardweg
binnen de 30 km-zone ligt. Vanuit de
gemeente wordt toegezegd opnieuw naar
de toestand van het fietspad te kijken.
• Dhr. Wagenmakers signaleert dat de
verlichting (met lantarens met
zonnepanelen) tussen museum Belvédère
en de Kom nooit brandt. Dit is al
herhaaldelijk gemeld bij de gemeente,
maar er wordt geen actie genomen.
• Het eerste deel van de Marijke Muoiwei
is de toegangsweg naar Brongergea. Door
Plaatselijk Belang is eerder verzocht de
verlichting hier te herstellen. Een
antwoord van de gemeente wordt nog
afgewacht.
Door de wethouder worden nog enkele
andere ontwikkelingen benoemd.
Gevellocatie aan de Koningin Julianaweg:
het bestemmingsplan voor Meerzicht is
aangepast en in januari 2015 door de
gemeenteraad aangenomen. Er is
inmiddels bezwaar gemaakt bij de Raad
van State. Het bezwaar betreft het aantal
bomen, dat gehandhaafd moet blijven (te
weinig).
Plan Zethoven: betreft de bouw van twee
extra woningen aan de Koningin
Wilhelminaweg en de Marijkelaan. De
avond voor de jaarvergadering heeft de
gemeenteraad goedkeuring gegeven aan
dit plan. Ook hier lopen nog juridische
procedures.
Op een vraag over de aanleg van glasvezel
in het buitengebied moet de gemeente
het antwoord schuldig blijven.
Verkeerssituatieplan
Wijkmanager Annie Stelma licht dit
onderwerp toe. Aan de hand van een kaart
laat zij zien dat er iets moet gebeuren voor
een heel gebied rond de A32: het verkeer
loopt vast, de economische ontwikkeling
vraagt om aanpassing. Probleem is dat er
te weinig zicht is op de ontwikkelingen.
Dus is de bedoeling na te denken over de
infrastructuur en over de toekomst van
Heerenveen. Het is zoeken naar een ei van
Columbus. De gemeente organiseert
hiervoor een breed overleg, waarin alle
betrokken groeperingen, incl.
Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd zijn. Na
de zomervakantie komt dit initiatief tot
uitwerking: ieder kan inschrijven op
thema’s. Enkele leden vragen naar de

gemeentelijke visie die als basis voor de
discussie fungeert. De wijkmanager geeft
aan dat er alleen nog uitgangspunten zijn:
de visie moet gezamenlijk opgesteld
worden.
Mevrouw Hofstra informeert waarom 130
km is toegestaan ter hoogte van de
bebouwde kom. Dit geeft meer
geluidsoverlast. Rijkswaterstaat is hierover
benaderd en verwijst naar de gemeente.
Mevrouw Stelma zegt toe op dit onderwerp
actie te nemen.
Een andere aanwezige vraagt of een
prijsvraag mogelijk is voor de ontwikkeling
van het hele plangebied. Ook wordt
gevraagd wat er mogelijk is met betrekking
tot het verplaatsen of verdiepen van de A32.
Benadrukt wordt dat het van belang is dat
Rijkswaterstaat mee om tafel gaat zitten.
Muziekfestival Oranjewoud
Voor dit onderwerp krijgt Yoram IshHurwitz het woord; hij is de artistiek leider
van het festival. De presentatie start met
een film van het festival vorig jaar. Yoram
licht vervolgens toe dat als visie voor het
festival en de uitbouw richting 2018 geldt:
iedereen doet mee. Hierin past o.a. een
project met ateliers Majeur voor basis
scholen, en a sharing academy vanaf
september 2015. Uitgangspunten zijn ook
bieden van goede kwaliteit en
laagdrempeligheid. Bij dat laatste past de
herhaling van een voor ieder toegankelijk
concert bij De Kom: het Oranjewoud
concert. Nieuw is een festivalhart in De
Overtuin. Hier komen de “proeftuin” en 4
tipi’s met kleine concerten.
De presentatie wordt aangevuld met
informatie over Opera Spanga. De locatie
van dit gezelschap is voor één jaar
verhuisd van Spanga naar Oranjewoud.
Alle inwoners zijn op 26 mei welkom bij de
generale repetitie.
Culturele hoofdstad 2018
Oeds Westerhof, directielid van “Culturele
Hoofdstad”, sluit het culturele deel van de
agenda af met de opzet van Culturele
Hoofdstad. Dit speelt in 2018, maar de
komende jaren wordt met vele
evenementen her en der in Friesland al
naar dit jaar toegewerkt. www.2018.nl
bevat het hele programma. Oranjewoud
doet hierin mee via het festival
Oranjewoud.
Financiën
Het financieel overzicht is opgenomen in
de Wâldknyn. Jaap v.d. Zee informeert
naar de kosten van het dit jaar te plaatsen
beeld.
De kascommissie meldt bij monde van Alie
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

Kok dat de administratie perfect in orde is.
De vergadering verleent het bestuur
décharge, met een applaus. Martin de
Jong verlaat de kascommissie; Anja
Hofstra komt er in.
Verkiezing bestuursleden
Jaap Jongedijk is bereid gevonden aan te
treden als nieuw bestuurslid. Rob Meijnen
draait al bijna een jaar mee, maar moet
nog benoemd worden. De vergadering
stemt in met beide voordrachten.
De wethouder bedankt Wim Swart en Dick
Roos voor hun inzet en biedt hen kaarten
aan voor het Posthuis. (Het bestuur neemt
op een later moment afscheid van beide
heren).
Activiteiten 2015
Voor het overzicht van tot nu toe geplande
activiteiten in 2015 wordt verwezen naar
de Wâldknyn.
Op een vraag over de proefboringen door
Vermillion meldt de voorzitter dat de
resultaten van de metingen bekend
worden gemaakt door de gemeente. Voor
leken is de informatie namelijk niet te
volgen. Zodra resultaten bekend zijn,
verschijnen deze ook op de website van
Plaatselijk Belang.
Aanvulling op het overzicht: op 7 april
wordt door de gemeente, de politie en PB
van Oranjewoud en Oudeschoot een
avond over inbraakpreventie
georganiseerd in De Koningshof. De
uitnodiging hiervoor wordt huis aan huis
verspreid.

verbeteren. Een optie zou zijn dat de
gemeente puin levert en het werk met
vrijwilligers aangepakt wordt.
• Ook in de Pr. Marijkelaan is het asfalt
slecht, gebeurt daar ook iets? Dit staat niet
in de planning.
• Nogmaals wordt geconstateerd dat het
fietspad op de Pr. Bernhardweg gevaarlijk
is en dit diverse malen gemeld is bij de
gemeente.
• Op de B. Oostingweg staan gevaarlijke
bomen. Vraag is of Staatsbosbeheer de
eigenaar is en of de gemeente SBB kan
aanspreken. Afgesproken wordt dat de
voorzitter dit signaal oppakt.
• Brouwerslaan: vorig jaar is een afspraak
gemaakt over het verven van de
lantaarnpalen. Hoe staat het daarmee?
Plaatselijk Belang heeft toegezegd de verf
te betalen, maar de bewoners moeten zelf
het werk organiseren en uitvoeren.
Probleem schijnt te zijn het ontbreken van

een hoogwerker. PB kan hierin niet
voorzien.
• L. Ademalaan: het conceptplan voor de
reconstructie is verspreid onder de
bewoners, organiseren van een tweede
bewonersavond door PB is mogelijk
(inmiddels is duidelijk dat ook de riolering
vervangen wordt en komt er nieuw
overleg).
• Informatie van de meitinker is ter plekke
voor ieder beschikbaar.
Sluiting
De voorzitter sluit de bijeenkomst.

Rondvraag:
• Dhr. Visser: als automobilist wordt hij
belemmerd door wandelaars, die geen
autoverkeer wensen op de Bieruma
Oostingweg. De grasstenen langs de weg
vertonen grote gaten, dit is gemeld bij de
gemeente. In de Yntzelaan versperren
takken, deels van particulieren, de weg.
Hendrik Kromkamp meldt dat er gesnoeid
is. Vraag is of stickers maken voor de
bewoners een oplossing biedt.
• De glijbaan wordt verplaatst van de
Appelhof naar de L. Ademalaan. Een van
de bewoners van de Appelhof meldt dat
deze glijbaan de afgelopen 2 jaar weer
gebruikt wordt. De bewoners zijn niet
geïnformeerd. Plaatselijk Belang is
afgegaan op informatie van de gemeente
waarbij ook meespeelt dat het beleid is de
speeltoestellen te concentreren. De
speeltuin in de Appelhof blijft
gehandhaafd. Toegezegd wordt over de
glijbaan nog te overleggen.
• Gevraagd wordt het mailadres van de
site over de historie van Oranjewoud op te
nemen in de Wâldknyn. Dit wordt
toegezegd.
• Mevrouw Hooghiemster herhaalt een
eerder verzoek om bloembollen aan het
eind van de Kon. Wilhelminaweg te
planten.
• Een verzoek om in de Emmalaan puin te
storten om het recreatieve pad te
DORPSKRANT ORANJEWOUD

9

Even voorstellen

á Rein Soet
“Ik, Rein Soet en mijn vrouw Trijntje
Hoekstra hebben ruim 30 jaar in Grou
gewoond, maar vanaf maart 2010 wonen
wij aan de Anna Charlottelaan 32 in
Oranjewoud. Ik ben geboren na de oorlog
in Bovenknijpe waar mijn ouders een
melkveehouderijbedrijf exploiteerden.
Met de omgeving van Oranjewoud ben ik
derhalve niet onbekend. Mijn zwemlessen
kreeg ik bij badmeester Schuiveling in het
voormalig natuurzwembad ten zuiden van
de huidige ijsbaan, langs de oude Rijksweg
tegenover het toenmalige vogelpark
Tropenfauna van de heer Wink. Hij was
ook exploitant van Restaurant
Tropenfauna, thans De Koningshof. Trijntje
en ik hebben een dochter en een zoon. Zij
hebben beiden met hun partner ook weer
een dochter en een zoon. Onze kinderen
wonen respectievelijk in Boxtel en Soest.
Het oudste kleinkind is 4 jaar.
Na de militaire dienstplicht werkte ik ca 15
jaar bij de Rabobankorganisatie. Hiervan
was ik 6 jaar Hoofd Bedrijven bij de lokale
Rabobank in Grou en omstreken. Vanaf
1985 werkte ik ruim 25 jaar op
verschillende locaties als accountant en
vestigingsleider bij het accountantskantoor
CCLB dat na enkele naamswijzigingen en
fusie thans acconavm adviseurs en
accountants heet.
Naast mijn dienstbetrekkingen vervulde ik
diverse bestuursfuncties als voorzitter en
als penningmeester bij para-commerciële
verenigingen en stichtingen. Vanaf april
2014 maak ik deel uit van het bestuur van
Plaatselijk Belang Oranjewoud. Sinds de

laatste jaarvergadering van 24 maart ben
ik penningmeester. Ik ervaar Plaatselijk
Belang Oranjewoud als een actieve
vereniging die zich inzet voor het dorp.
Hiervan is het contact houden met haar
leden en overheidsinstanties, in het
bijzonder de gemeente Heerenveen, een
belangrijk onderdeel. De bewoners
bijeenkomsten tonen dit reeds aan. Ook
de realisatie van het wandelpadennetwerk en bouw van een voetgangers
brug over de Prinsenwijk is tot stand
gekomen mede door onze vereniging.
Momenteel zijn de reconstructie en
onderhoud van de wegen en fietspaden,
de straatverlichting en gladheids
bestrijding belangrijke punten. Samen met
mijn mede-bestuursleden hoop ik het
dorp Oranjewoud en het woongedeelte
van Heerenveen geflankeerd door
Rijksweg – Koningin Wilhelmina weg
(west) – Tolhuislaan en Oranje Nassaulaan
leefbaar te houden zodat een passend en
geactualiseerd woonleefklimaat blijft
behouden.”

penningmeester geweest van de
feestcommissie. Ik hoop dat ik als
bestuurslid van Plaatselijk Belang een
bijdrage kan leveren om het leven en
wonen in Oranjewoud zo prettig mogelijk
te houden.

á Jaap Jongedijk
Tijdens de laatste ledenvergadering ben ik
benoemd als bestuurslid van Plaatselijk
Belang. Graag wil ik mij even voorstellen,
dit op verzoek van het bestuur.

á Rob Meijnen
Graag wil ik me even voorstellen als nieuw
bestuurslid van Plaatselijk Belang
Oranjewoud. Sinds 1981 woon ik samen
met mijn echtgenote Philippine en twee
zoons, die nu al jaren uit huis zijn, aan de
Marijkemuoiwei. Tot juli 2014 had ik een
praktijk fysio-manuele therapie in het
centrum van Heerenveen aan de
Lanenburg en ben sindsdien gestopt met
werken. In de 80’er jaren ben ik 6 jaar

Ik ben Jaap Jongedijk, geboren in 1948 te
Ljouwert. Samen met mijn vrouw Hieke
wonen we in (aan) de Sophia Hedwiglaan .
We hebben 2 zonen en een dochter die
allen buiten de provinciegrenzen wonen.
Verder zijn er 3 kleinkinderen die heeel
graag willen dat wij op hen passen...
Buiten het oppassen heb ik nog meerdere
hobby’s zoals voetbal, in dit geval
bestuurslid van de Stichting Vrouwen
voetbal SC Heerenveen, daarnaast ben ik
trompetist/bandleider in Akkrum bij het
dweilorkest BJUSTERBAARLK. Velen zullen
mij dikwijls zien lopen door it Wâld. Ik ben
dan bezig met de voorbereiding van de
4daagse van Nijmegen. Ik heb ruim 40 jaar
bij de Rabobank gewerkt. Nu ben ik
parttime, logistiek medewerker bij HE-AS
op de BFweg. Ik hoop dat ik mij als nieuw
bestuurslid van Plaatselijk Belang
verdienstelijk kan maken voor de
gemeenschap.
We zien ons!!!

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Jeen Bosma, beeldhouwer
een droom werd werkelijkheid
n

Door: Ingrid Struijk

Sinds 2007 wonen Jeen en zijn vrouw
Yvonne aan de Krukmanslaan nr. 20.
Plaatselijk Belang zocht een
Oranjewoudse kunstenaar – er schijnen
er drie hier te wonen – om een nieuw
kunstwerk te vervaardigen. Het ontwerp
van Jeen werd uitgekozen, hij is er
inmiddels al druk mee bezig geweest en
op 23 mei werd het kunstwerk onthuld.
Reden genoeg voor de redactie van De
Wâldknyn om er een reporter op af te
sturen!
Jeen werd in 1953 geboren te Oudeschoot.
In totaal kreeg het gezin van vader en
moeder Bosma zes kinderen. Als jongen al
droomde hij van een opleiding aan de
kunstacademie, maar zijn ouders waren

Zijn ouders waren bang hun
zoon dan te zien ontaarden
bang hun zoon dan te zien ontaarden, dat
hij aan de drugs zou raken en/of zijn haar
zou laten groeien, dus dat werd hem niet.
Blij werd Jeen daar niet echt van, en zo
gauw hij kon vertrok hij. Hij was toen nog
maar 16 en ging helemaal naar Rotterdam
om bij de – toen nog – PTT te gaan
werken.
Bij de post
Dat heeft hij een flink aantal jaren gedaan,
later nog zes jaar in de provincie
Groningen en daarna een tiental jaren
vanuit een boerderij tussen Langezwaag

Jeen Bosma in zijn atelier
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en Gorredijk. Jeen werkte drie nachten per
week, wat hem genoeg inkomen én
voldoende vrije tijd opleverde om te
klussen als zijn eigen bouwvakker. In
Middelstum had hij een bouwval gekocht
die hij heel leuk verbouwde, bij
Langezwaag moest de oude boerderij
helemaal plat en zette hij een nieuwe neer.
Hij was door al dat klussen heel handig
geworden en had er ook veel plezier in. Zo
ging hij ook aan de slag om anderen te
helpen verbouwen.
Van aannemer tot beeldhouwer
Op zijn 32e ging Jeen dan ook voor zichzelf
beginnen als bouwkundig ontwerper en
aannemer. Diploma’s voor dit vak had hij
niet nodig, hij had zichzelf al lang
bewezen. Zo’n 20 jaar is hij in dit vak aan
de slag geweest. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan... op een dag ging
hij een workshop beeldhouwen volgen bij
Hanneke Peereboom uit Mildam. En van
het één kwam het ander. In 2009 volgde
hij cursussen bij het beeldhouwcentrum in
Koudum, elke vrijdag. In 2010 de
basisopleiding beeldhouwen aan de
Klassieke Academie in Groningen en vanaf
2011 de opleiding beeldhouwen. Nog één
jaar voor de boeg, dan heeft hij deze
opleiding afgerond. Het feit dat hij tijdens
zijn jaren als aannemer veel
materiaalkennis heeft opgebouwd werkt,

nu hij op een andere manier met het
materiaal omgaat, wel in zijn voordeel.
De opdracht van PB
Met de opdracht van PB om “iets” te
vervaardigen dat te maken heeft met
Oranjewoud, kon Jeen alle kanten op. Best
moeilijk, zo’n vage opdracht. Hij deed
grondig vooronderzoek door zich af te
vragen: welke mensen komen hier en

In Middelstum had hij
een bouwval gekocht
waarom zoeken ze Oranjewoud op?
Zoeken ze de stilte, willen ze even
afreageren of lekker uitwaaien? Ook vroeg
hij het de mensen die hij in Oranjewoud
tegen kwam zelf, met een breed scala aan
reacties: van bot negeren tot een
geanimeerd gesprek van een uur. Toen
wist Jeen dat het een klassiek beeld moest
worden.
Jeen hoopt over een jaar af te studeren en
dan ook te kunnen exposeren in de A-kerk
te Groningen, waardoor hij wellicht de
aandacht gaat trekken van galeriehouders.
Wij wensen Jeen veel succes in zijn nieuwe
loopbaan.

23 mei: kunstwerk onthuld
De zon scheen, er waren zo’n 150
mensen afgekomen op het feestje dat
plaats zou vinden op de hoek Prins
Bernhardweg-Julianaweg. Tafels,
bankjes, stoelen, koffie en thee, fris
en alcohol, live-muziek van Crescendo
uit De Knipe: PB pakte goed uit. Het
werd de bezoekers naar de zin
gemaakt.
Reden van deze oploop: het kunstwerk dat
Jeen Bosma in opdracht van PB had
gemaakt, zou vanmiddag onthuld worden.
Tot nu toe was het geheim van de
sculptuur goed bewaard gebleven. De
schoonheid stond in haar blauwe sluiers te
wachten op het moment van de
onthulling. Maar eerst moest er nog
gespeecht worden.
Toespraken
Eerst kreeg Jochem Liemburg, voorzitter
van PB het woord. Omdat ons dorp een
echt centrum mist, had Plaatselijk Belang
het idee opgevat om op een centraal punt
een eye-catcher te plaatsen, in de vorm
van een kunstwerk. Voorwaarde was wel,
dat dit vervaardigd moest worden door
een plaatselijke kunstenaar. Waren die er?
Jawel: Jeen Bosma werd uitgekozen en
aanvaardde de opdracht.
Het idee was om een gedeelte van de
kosten voor het beeld te laten sponsoren.
Dit was eerder ook al gedaan met het
bruggetje over de Prinsenwyk, een actie

Spontaan sloeg zij
aan het dichten

De winnares Meintsje Otten
omgehangen. Hij vond dat PB met deze
locatie echt de beste plek had uitgekozen
om het aanzicht van het dorp te
verfraaien. “Een kunstenaar wordt in eigen
dorp niet geëerd”, zo citeerde Tjeerd van
der Zwan de bijbel met een kleine variatie.
Voor Jeen is dat gelukkig anders. Hij krijgt
in het hiernumaals, en zelfs in zijn eigen
dorp, de eer die hem toekomt! Dan was
het moment daar. De burgemeester en het
model Sanne trokken de blauwe sluiers
eraf en daar verscheen onze Oranje
woudse schoonheid. Wat was het mooi...!
Dat vond iedereen.

die zeer goed was verlopen. Maar helaas,
deze tweede poging verliep minder
succesvol. Het gouden idee van Dick Roos
was om een kleine replica van het beeld te
verloten. Er moesten 1000 loten worden
verkocht à 5 euro per stuk. De
bestuursleden van PB hebben het
geweten: zij kregen een boekje met 50
loten in handen gedrukt met de
aanmoediging: doe je best!
Oranjewoud = inspiratie
Dat is het voor een kunstenaar zoals Jeen,
dat is het ook voor Sanne van der Wal die
model heeft gezeten voor het beeldhouw
werk. Spontaan sloeg zij aan het dichten
en het resultaat was zo indrukwekkend,
dat men besloot dit gedicht op de sokkel
aan te brengen. Ze was er ook, het model,
en zij las het gedicht zelf voor:
Een gebeurtenis van formaat
Dat deze onthulling een gebeurtenis van
formaat was, bewees wel de aanwezigheid
van de burgemeester die voor deze
plechtigheid ook zijn ambtsketen had

De trekking
Op welk nummer van de 1000 verkochte
loten zou de prijs vallen? Best spannend,
want je wist ook niet eens WAT je zou
winnen toen je een lot kocht – de
geheimen van het kunstwerk waren
immers nog niet prijsgegeven? Zou je het
wel mooi vinden, of zou je ermee in je
maag zitten….? Op het moment van de
trekking wist je dat pas. De trekking werd
verricht door onze dorpsgenoot Ben Hof,
die hoofd van het stembureau is en zo’n

functie is plechtig genoeg om dat te
mogen doen. De gelukkige was Meintje
Otten van de Julianaweg (west). “Hoeveel
loten had je gekocht, Meintje?” - “Eén.”

Een kunstenaar wordt
in eigen dorp niet geëerd
We feliciteren Meintje van harte met haar
prijs en zij kreeg er ook nog een bos
bloemen bij.
Toegift
Wie er nog meer bloemen kregen van Dick
Roos: Ellen Brouwer, Helga Lycklama à
Nijeholt, Ida Roos en Ali Kok. Zij hadden
een record aantal loten verkocht en
verdienden deze bloemenhulde dubbel en
dwars. Bedankt dames! Ook de
burgemeester kreeg nog een cadeau voor
zijn optreden. Een fles wijn. Die hij niet zelf
mag opdrinken, fluisterde iemand uit het
publiek mij toe. Waarom zou dat nou zijn?
Plaatselijk Belang dankt de sponsors voor
het beeld van ganser harte:
DE WOLFF Windprojecten B.V.
VIONG B.V.
BFC - Bosma Financial Consultancy
FRILINGEN Advies en Co-creatie in Cultuur
en Media
Beleggingsmaatschappij Noord Nederland
Beheer
Makelaardij Terpstra
Timmerbedrijf Sjoerd de Jong - Fundering
Kunstwerk
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud
Installatiebedrijf Hoekstra B.V.
HJR Verbouw, Onderhoud en Renovatie

DORPSKRANT ORANJEWOUD

13

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

Werkgroep Vorstelijk Oranjewoud

n

Door: Anneke Liemburg

Donderdag 9 april was het dan zover:
de officiële opening van het
Marijkemeujaar in Leeuwarden. De
genodigden verzamelden zich op het
Oldehoofster kerkhof, alwaar
Jannewietske de Vries de
openingsceremonie verrichtte. Ze zette
de eerste penseelstreek voor een
enorme muurschildering op de zijgevel
van de Brasserie, een pand gelegen
naast het Keramiekmuseum.
Marijkemeu woonde vroeger met haar
hofhouding in het Princessehof, nu dus
een museum. Het was haar stadspaleis.

Op de muurschildering zal Marijkemeu
worden afgebeeld met daaromheen de
tien nu regerende Europese vorsten, allen
afstammelingen van haar (ja, ook die van
Monaco!). In een lange stoet,
voorafgegaan door zes Friese paarden met
ruiters, trokken we naar de Jacobijnerkerk.
Hier ligt Marijkemeu ook begraven, samen
met haar man, stadhouder Johan Willem
Friso. In de kerk zat Marijkemeu al klaar op
een hele grote troon om haar ons
levensverhaal te vertellen, afgewisseld
met de muziek van een combo en een
inleiding van Bearn Bilker. Dat dit leven
bepaald niet altijd over rozen ging, kunt u
verder in dit blad lezen.

fotograaf : Harrie Muis

Nadien was er, onder het genot van een
hapje en een drankje, gelegenheid om een
fototentoonstelling te bekijken.
Hedendaagse vrouwen van 23 jaar, de
leeftijd waarop Marijkemeu haar man
verloor, werden hier geportretteerd met
hun toekomstdromen.

‘Even voorstellen’
We hebben een nieuw redactielid! Zijn
naam is Tom van der Wolf, hij is
geboren op 22 januari 1999 en woont
op de Lollius Ademalaan. De doelgroep
waar hij voor gaat schrijven is de groep
12 t/m 18 jaar.
Tom, wat zijn je hobby’s?
Dagelijks lees ik de krant en blader ik
tijdschriften door, eigenlijk ben ik altijd
met het nieuws bezig. Ik mag
bijvoorbeeld graag de tijdschriften
‘TopGear’ of ‘Quote’ doorbladeren.
Verder houd ik van verslagen maken,
kamperen, afspreken met vrienden en
naar feestjes gaan. Verder heb ik nog
een paar kippen waar ik ook eieren van

verkoop, en mijn moestuin die ik zelf
onderhoud met allerlei soorten
groenten en fruitsoorten!
Waarom wil je graag bij “De Wâldknyn”
aan de slag?
Ik mag graag mensen interviewen en op
de hoogte brengen van het nieuws in
ons dorp. Zelf ga ik de opleiding
Journalistiek doen op het ROC Friese
Poort in Drachten. Mijn uiteindelijke
doel is om uiteindelijk de tv-wereld in te
rollen als presentator of als verslaggever.
Zelf heb ik vroeger ook in de
jeugdredactie van ‘De Wâldknyn’
gezeten (2010/2011) en dat vond ik ook
altijd erg leuk om te doen.
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De Brouwerslaan:
een houtwal om te koesteren

n

Door: Ted Willemsen (met dank aan Alt Liemburg)

Vanmorgen keken we samen door de ruit
in onze woonkamer naar buiten: de volop
bloeiende krentenboom liet het
sneeuwen... Een prachtig gezicht, witte
vlokjes in de voorjaarszon onder een
blauwe hemel: wat is het mooi wonen in
de Brouwerslaan!
Van mensen die Oranjewoud alleen van
naam kennen, horen we vaak dat ze niet
wisten dat de laantjes aan de westkant van
de vierbaansweg naar Zwolle ook bij het
mooie groene dorp Oranjewoud horen.
Over groen gesproken – de Brouwerslaan
heeft een karakteristiek kenmerk: er loopt
een magnifieke houtwal doorheen. De
houtwal zorgt ervoor dat het laantje
minder smal lijkt en altijd een groene

Dit landschap kon je vergelijken
met dat van de roemruchte
buurtschap Brongergea
aanblik biedt, dankzij de natuurlijke groei
van hulst en klimop. Vorig jaar kregen we
een brief van de gemeente Heerenveen,
waarin stond dat men overwoog om de
houtwal op te ruimen en in gedeeltes als
snippergroen te verkopen aan de
bewoners. Gelukkig maakte een aantal
mensen uit de laan hiertegen bezwaar,
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waarop de gemeente tijdens een avond
met Plaatselijk Belang voldoende
argumenten heeft gehoord om af te zien
van deze plannen en mee te werken aan
een actie van groot onderhoud en herstel .
Er was een aantal jaren niet omgekeken
naar de houtwal.
De geschiedenis van deze houtwal
Wanneer je je verdiept in zaken die je aan
het hart gaan, blijkt vaak de werkelijke
waarde! De historie van de Brouwerslaan
kent dan ook een aantal hele interessante
aspecten, die ons via de familie Liemburg
bekend werden. Toen het hier nog
Schoterwoud/-heide heette, kon je het
landschap vergelijken met dat van de
roemruchte buurtschap Brongergea.
Hierover wordt in het boek ‘Diggelgoud’
door Theo van der Spek het volgende
geschreven:
“De bewoners woonden aanvankelijk op
een nat hoogveengebied, begroeid met
heide en waarschijnlijk berkenbossen.
Gelijktijdig met deze bewoning is
waarschijnlijk de ontginning begonnen. De
bewoners groeven afwateringssloten om
het land droger te maken. Vanwege het
hoogteverschil stroomde dit vaak op
natuurlijk wijze af. Door de langdurige
ontwatering klonk het veen sterk in en
verteerde de top van het veen in snel
tempo. Omdat de dikte van dit hoogveen
maar 1-2 meter bedroeg, kwam er na

enkele eeuwen van gebruik het zand in
zicht. Uiteindelijk werd op veel plaatsen de
resterende veenlaag zo dun, dat deze laag
werd ondergespit. Min of meer gelijktijdig
aan deze werkzaamheden diende op veel
plaatsen het water als afrastering voor het
vee van de boeren. Door het uitdrogen van
dit gebied, waardoor de sloten in de zomer
droogvielen, moest hiervoor een

gecharmeerd van het feit
dat iedereen elkaar kende
in deze laan
alternatief komen. De boeren zagen zich
genoodzaakt om langs de sloten en
greppels dichte elzensingels of houtwallen
aan te leggen. Zo veranderde het
grotendeels open veenlandschap in korte
tijd in een besloten zandlandschap. Het
landschap van de Friese Wouden was
geboren.” (Theo Spek; “Diggelgoud” ISBN
978-90-6273-774-1) Zo is, volgens
verhalen uit Oranjewoud, ook de houtwal
aan de Brouwerslaan ontstaan.
Op de hierboven afgebeelde kaart van
1878, die werd gemaakt om de
schoolgrenzen van de nieuw te bouwen
school in Oranjewoud aan te geven, zie je
dat er op de plek van de huidige
Brouwerslaan nog geen bewoning is. In die
tijd was het nog agrarisch gebied. Je kunt

al wel zien, dat er summiere bebouwing is
op de plek, waar later de Altenalaan zou
komen. Toen er bebouwing langs de
huidige Brouwerslaan kwam, was dit
aanvankelijk nog aan een zandweggetje,
dat langs de oostkant van de houtwal liep.
Doordat er de afgelopen decennia nieuwe
huizen langs de westkant van de laan zijn
gebouwd, is een deel van deze houtwal
verdwenen om deze huizen bereikbaar te
maken. De houtwal, die er nu nog ligt, is
een overblijfsel uit de 18e/19de eeuw en
heeft om die reden historische waarde.

al toen we hier in 1984 kwamen wonen. Er
was toen nog een kleuterschooltje en een
bouwkavel, die we samen met andere
bewoners mochten omtoveren tot een
speeltuintje voor onze kleintjes. We waren
gecharmeerd van het feit dat iedereen
elkaar kende in deze laan. Er was een
bloeiende reisvereniging , en als mensen
iets nodig hadden, dan was er snel hulp.
Daarvan is nog heel veel in stand, soms

kleiner en in andere vorm. Dit jaar zijn we
dan ook met een aantal bewoners gaan
eten bij “de Lange Muur” aan de
Heerenwal. Het oude gevoel kwam snel
terug: het was supergezellig met elkaar .
Het is mooi wonen in deze buurt.
Ik hoop dat iedereen die dit heeft gelezen
en een keertje door de Brouwerslaan
loopt, ook ziet hoe prachtig de
Brouwerslaan is, juist door die houtwal...

Een grote opknapbeurt
Na de bijeenkomst in de Koningshof
hebben we samen met de gemeente de
wal een grote opknapbeurt gegeven. We
hebben een “groenteam” gevormd en na

U bent welkom
bij ons clubje
de kap en snoei nieuwe heesters en
bomen geplant. Komende jaren kunnen
we de resultaten bewonderen. Als er
mensen uit de Brouwerslaan zijn die het
groenteam willen versterken : u bent
welkom bij ons clubje, dat nu bestaat uit
Job Zijlstra, Wim Wapstra, Eeke Wiarda,
Jochem Hamstra en Ted Willemsen.
Het is hier mooi wonen
Doordat ik heb meegewerkt aan de
opknapbeurt, is het besef dat dit laantje
een aparte sfeer heeft weer volop bij me
opgebloeid. Dat gevoel kregen Coby en ik
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Kninebledsje
Top 5 raarste namen

Uilen in Oranjewoud

1. Koos Busters......................Ghost Busters
2. Anna Nas..................................... Ananas
3. Beau ter Ham.......................... Boterham
4. Dick Sack.......................................Dikzak
5. Kristof Bouter............................ k.bouter
Wie van jullie kan er zo nog een paar
verzinnen??
Mail je vondsten naar: oranjewoudkrant@hotmail.com en we plaatsen ze in
de volgende Wâldknyn!

Door: Daniël en Stefan de Vries

Moppen
Wat is de overeenkomst tussen Feyenoord
en de kerstman?
Ze zijn allebei rood met wit en niemand
gelooft er meer in.
Kees: ”Meester de kinderen noemen
mij schele kees.
Meester: ”Wat kan jou dat nou schele,
Kees.

Jonge ransuil (takkeling). Foto Teun Veldman.
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Wij hebben een stukje over uilen
geschreven omdat we soms een ransuil in
onze tuin hebben. Hij zit dan te slapen
boven in de spar. ’s Middags horen we hem
soms zachtjes oe-oe-oe zeggen. We vinden
veel braakballen onder de boom. We
hoorden van andere mensen dat ze wel
eens een kerkuil of bosuil in hun tuin
hadden. Daarom dit stukje over deze uilen.
Ransuil:
De ransuil is herkenbaar aan zijn grote
pluimoren.
Eigenlijk zijn dit geen oren, maar gewoon
pluimpjes.
Hun roep klinkt als een zuchtend oe-oe-oe.
Hij is ongeveer 35 cm groot en zijn
spanwijdte is bijna 1 meter.
Er zijn ongeveer 5.000 broedparen in
Nederland en hij staat op de rode lijst.
Overdag slaapt de ransuil in een boom
vaak dichtbij de stam.
In zijn braakballen kun je botjes van
muizen of kleine vogels vinden.

Kerkuil:
De kerkuil is herkenbaar door zijn witte
hartvormige gezicht.
Hij is ongeveer 35 cm en zijn spanwijdte is
90 cm.
Zijn roep klinkt als een snurkend of
blazend geluid.
Ze broeden in holle bomen, kerktorens of
ruïnes.
Er zijn nog maar 2000 broedparen in
Nederland.
Gelukkig neemt het aantal wel weer toe.
De kerkuil staat op de rode lijst.
Hun voedsel bestaat voornamelijk uit
muizen.
Bosuil:
De bosuil heeft een gedrongen bouw met
een grote ronde kop met zwarte ogen.
Hij is 40 cm groot en zijn spanwijdte is 90
cm.
De bosuil woont veel in loofbossen,
parken en tuinen.
Zijn roep klinkt als hoe-hoe, gevolgd door
een beverig oe-oe-oe. (Dit geluid hoor je
vaak in films als het eng moet lijken, ’s
nachts in het bos)
In zijn braakballen kun je resten vinden
van muizen, kleine zoogdieren en vogels.
Er zijn ongeveer 5.000 broedparen in
Nederland.
De bosuil staat niet op de rode lijst.
Tijdens de broedperiode kan de bosuil
soms erg agressief zijn.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Buurtinitiatieven
n

Door: Wimmy Hellinga

In de rubriek “buurt
initiatieven” dit keer de
Marijkemuoiwei:

Daarnaast is er al een lange
traditie van de jaarlijkse
barbecue. De organisatie hiervan
rouleert en wordt steeds door 2

buren verzorgd. Altijd weer
een heel gezellig en lekker
festijn.

Zoals het in een buorskip altijd
gebruikelijk was en nog steeds is,
wordt lief en leed in Brongergea
op de Marijkemuoiwei natuurlijk
gedeeld. Er is ook een “buurtpot”
waaruit bij bepaalde
gebeurtenissen door de naaste
buren een passende attentie
wordt verzorgd. Verder hebben
we hier al heel lang bijzondere
en vooral goede “omtinkers”,
lang voordat dit woord/systeem
in Oranjewoud werd ingevoerd!!!
Ook speciale evenementen
worden gezamenlijk gevierd,
zoals het onthullen van het
informatiebord over Brongergea,
de uitgave van het boek “it Gea
fan Bronger” en de opening van
het Belvedèrepad.

Van oudsher bestonden er koffie/
thee morgens (cq middagen),
maar die waren in de
vergetelheid geraakt. Gelukkig
zijn ze sinds een paar jaar voor
“de froalje fan Brongergea” weer
in ere hersteld, maar wel in een
andere vorm: in de maand
december drinken we nu koffie/
thee met heerlijk – eigen
gebakken – lekkers en gaan dan
gezamenlijk knutselen zoals b.v.
een schattig schaapje, een leuke
papieren kerstbal of een leuke
verpakking. Veel verhalen, lekker
bijpraten en veel lachen,
beregezellig dus!
Op 19 september hebben we in
Brongergea ook weer iets
bijzonders op het programma
staan...
Is uw buurt de volgende keer aan
de beurt?
Schrijf iets over de initiatieven in
uw buurt en stuur het naar
oranjewoud-krant@hotmail.com
ovv “buurtinitiatief”

Waar zijn uw sleutels?
In maart kreeg deze actie een vervolg.
Politie, gemeente en de Plaatselijk
Belangen van Oranjewoud en Oudeschoot
organiseerden samen een
informatieavond over inbraakpreventie.
Zo’n zeventig inwoners kwamen naar de
bijeenkomst in de Koningshof. Zou de
situatie verbeterd zijn ten opzichte van
vorig jaar? Ex-inbreker Evert Jansen had de
proef op de som genomen. Hij wandelde ’s
middags opvallend door Oudeschoot en
Oranjewoud-Noord. Hij liep door steegjes
achter huizen en door tuinen, liep garages
en schuren in en maakte foto’s van wat hij
zag. En er was niemand die vroeg wat hij
daar eigenlijk deed. Ook was er die middag
niemand die 112 belde om door te geven
dat hij/zij iets vreemds zag. Evert
ondertussen haalde sleutels van
n

Door: Janny Klein

Vorig jaar is in Oranjewoud een
“witte-voetjes-actie gehouden”.
Politie en vrijwilligers keken of ze
woningen en schuurtjes konden
binnen wandelen en fietsen of zelfs
auto’s konden meenemen.

Er was niemand die vroeg
wat hij daar eigenlijk deed
voordeuren, schuren en fietsen en gooide
die bij de bewoners in de brievenbus.
Tijdens de informatiebijeenkomst toonde
Evert Jansen de foto’s. Soms leidde dat tot

hilarische reacties, maar het was toch
voornamelijk schrikken. Bewoners zijn
thuis, maar zien niet wat er in en om huis
gebeurt. De hond is tevreden met een aai.
En buurtbewoners reageren al helemaal
niet. In een filmpje liet Evert ook zien hoe

De hond is tevreden
met een aai
hij in 5 minuten een heel huis kan
doorzoeken. Weg geld, laptops en
sieraden. Wat resteert is een geweldige
puinhoop met de inhoud van de kasten op
de vloer. Dat wil niemand en daarom
moeten we oplettender worden.
De boodschap:
- Denk niet langer: “hier gebeurt niets”. De
door de politie getoonde cijfers laten iets
anders zien
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk en
gebruik het
- Bel 112, zodra je iets verdachts ziet
- Maak afspraken met buurtgenoten over
toezicht op elkaars huizen.

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

‘Brommelsreed’
n

Door: Alt Liemburg

Vorig jaar werd de ‘Belvedèrereed’ na
tientallen jaren weer opengesteld voor
publiek. Het pad is gerenoveerd en
verbreed en er zijn nieuwe hekken
geplaatst. Bezoekers aan Tjaarda’s bos en
de uitkijktoren ‘Belvedère’ hebben nu
weer de mogelijkheid om een
rondwandeling te maken van Bieruma
Oostingweg naar Marijkemuoiwei, of
omgekeerd.
Het is duidelijk, dat dit een aanzuigende
werking heeft op het aantal bezoekers. Het
pad is en was nooit onderdeel van
Tjaarda’s Bos. Het behoorde tientallen
jaren aan de familie Nijenhuis, daarna aan
de KI vereniging Knijpe e.o., de heer Alves
en nu aan de heer Visser. Andreas Tjaarda
kreeg op 16 december 1916, van de
weduwe P.Y. Nijenhuis, toestemming het
pad te gebruiken voor de bezoekers aan
zijn bos. Daarna moest hij, vanaf 1929, aan
haar zonen een bedrag van fl. 20 per jaar
betalen, dat later werd verlaagd tot fl. 15
per jaar.
Emmers vol bramen
De ‘reed’ was tot 1956 ook veel breder
dan nu, zoals op de ansicht is te zien, wel
drie keer breder. In het midden een droge
sloot en overwoekerd met
bramenstruiken, ‘brommels’. We noemden

Tjaarda's laan naar Klemburg

het toen ook de ‘Brommelsreed’. Elk jaar
plukten de bewoners van Brongergea daar
emmers vol bramen, waar ze jam van
maakten, liters jam. De jam zonder pitjes
was mijn favoriet, dat heet officieel gelei,
geloof ik.
Een hardnekkige leemlaag
Maar toen in 1956-1957 Ruurd Hoeksma
een overeenkomst sloot met Wiebe de
Jong voor het ontgronden van het weiland,
werd tevens de
‘reed’ smaller
gemaakt en
opgeknapt, tot
verdriet van de
jam-maaksters, die
spraken daar
schande van. Na de
renovatie waren de
bramenstruiken
voor 95%
verdwenen. Tijdens
het werk bleek, dat
Ruurd zich een
beetje verkeken
had op de klus. Het
weiland waar ik
over vertel, ligt aan
de rechterzijde van
de ‘reed’. Links
boven, in dit
weiland, is een
donker stuk te zien.
Dat was altijd
zompig, een soort
moeras, omdat het
water daar niet de
grond in zakte. Dit
werd veroorzaakt
door een harde
leemlaag. Wiebe
had bedongen, dat

de leemlaag onder dit stuk weiland
volledig zou worden afgegraven. Dat leek
Ruurd aanvankelijk niet zo’n probleem,
want hij dacht dit met zijn dragline
gemakkelijk te kunnen oplossen. Dat bleek
een misrekening. De laag was een kleine
meter dik en zo hard als beton. De dragline
kwam er niet door heen. Er moesten dus
alternatieven worden gezocht, die extra
geld kostten. Het is uiteindelijk gelukt,
maar met een vertraging van ongeveer
een maand. Ruurd had het beloofd en hij
kwam zijn belofte na, maar hij vond het
niet zo leuk en er zijn dan ook heel wat van
zijn bekende krachttermen door de lucht
gevlogen!
Wat is toch die donkere streep?
Wat ook opvalt, op deze foto, is de
donkere ‘streep’ in het weiland aan de
linkerzijde van de laan. Dit weiland was
vroeger een bos, dat één geheel vormde
met Tjaarda’s bos en in zijn geheel
eigendom van de bewoners van Klemburg.
Vanaf de Marijkemuoi-wei, voorbij de Berg
van Brongergea, tot aan de Bieruma
Oostingweg en daar over heen, richting
Mildam, liep een brede laan met aan
weerszijden grote beuken. In het huidige
Tjaarda’s bos is daar nog een deel van
intact gebleven en vanuit deze laan kijk je
rechtstreeks uit op Klemburg (zie foto
links). Door het veelvuldig gebruik van
deze laan werd het afgevallen blad
‘ingelopen’ en is, door de jaren heen, in de
laan een humuslaag ontstaan, die nog
zichtbaar was in het bouwland.
Er verandert veel in Oranjewoud, maar de
sporen van het verleden zijn nog steeds
aanwezig. Tot zover dan maar weer,
volgende keer duiken we weer even in de
rijke geschiedenis van Oranjewoud.
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Een Wonderlijke Wandeling
in de Overtuin
n

Door: Rinske van der Kooi

eerste erfstadhouder van de
Republiek der Verenigde
Nederlanden. Bijzonder is dat ze
behalve in Leeuwarden
(Princessehof en Mariënburg)
en Soestdijk ook regelmatig
verbleef in het kasteel dat haar
grootmoeder had laten
bouwen: slot Oranjewoud.

Oranjewoud, zondag 12 april 13.45 u.
Een lange stoet mensen loopt van de
Oranjerie van Tjaarda via de Albertine
Agnesweg richting de Overtuin. Het is
zonnig en fris.
Aangekomen bij de Overtuin staat een
aantal boswachters de groep op te
wachten. Deze boswachters begeleiden
de bezoekers tijdens de voorstelling
Een geliefde vorstin
over het leven van Marijke Muoi.
Uit het feit dat de Friese
Is het nog nodig om te vertellen wie Marijke
Muoi, ook wel Marijke Meu genoemd, was?
Nou vooruit dan, voor degenen onder u die
nog even een geheugensteuntje nodig
hebben. Marijke Meu is een “koosnaam”
voor Maria Louise van Hessen-Kassel. Ze is
een belangrijke vrouw in de geschiedenis
van het Koninklijk huis in Nederland. Haar
zoon Willem Karel Hendrik Friso was de

bevolking haar een koosnaam
gaf, kun je afleiden dat ze erg
geliefd was. Maria Louise moet een sterke
en verstandige vrouw geweest zijn met
goed ontwikkelde diplomatieke gaven en
oog voor de minderbedeelden. Ze wist als
jonge weduwe – haar man Johan Willem
Friso overleed toen ze nog maar een paar
jaar getrouwd waren – respect af te
dwingen bij de Friese, Groningse en Drentse
adel. Legendarisch zijn haar
ritten door Leeuwarden waarbij
ze snoepgoed naar buiten
gooide voor de kinderen.
Wonderen in het Woud
De voorstelling “Wonderen in
het Woud” is één van de eerste
activiteiten in het kader van het
Maria Louise jaar. Op 9 april
2015 was het namelijk precies
250 jaar geleden dat ze is
overleden. In 8 scènes op
verschillende plaatsen in het
park werd door middel van

dans, muziek en spel een sfeervol beeld
geschetst van haar veelbewogen leven. Met
name de scène waarin de hoogzwangere
Maria Louise te horen krijgt dat haar man is
omgekomen, maakt veel indruk. De
burgemeester die Maria Louise het slechte
nieuws moet brengen doet ondergetekende
ook bijna in tranen uitbarsten. Het was
prachtig om zoveel mooie jongedames en
heren in prachtige jurken door de Overtuin
te zien paraderen. Op 5 en 6 september
komt er nogmaals de mogelijkheid om te
genieten van deze elegante, charmante en
leerzame voorstelling.
Meer informatie over de activiteiten in het
kader van het Maria Louise Jaar kunt u
vinden op www.marialouise2015.nl en op
de activiteitenkalender op pagina 37 van
deze Wâldknyn.

Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Marjan Hoogeveen, contactpersoon
Wâldknyn
Koningin Wilhelminaweg 8, 8443 EK
Heerenveen
marjanhoog@hotmail.com
Tel. 0513 647127 of 06 53932929
Jaap Jongedijk
Sophia Hedwiglaan 15, 8451 VC
Oranjewoud
j.jongedijk@chello.nl
Tel. 0513 627568

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

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

Rob Meijnen
Marijke Muoiwei 10, 8453 JH Oranjewoud
rfmeijnen@hetnet.nl
tel. O513 631609

Rein Soet, penningmeester
Anna Charlottelaan 32, 8453 VG
Oranjewoud
rsoet@chello.nl
tel. 0513 682642 of 06 53365447
Mailadres van Plaatselijk Belang:
pboranjewoud@gmail.com
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Een excursie met masterskip “De Wylde Swan”
een ervaring om nooit te vergeten
n

Door: Yi Habers

Op maandag 26 januari jl. zette ik mijn
eerste stap op “De Wylde Swan”, een
Friese tweemaster afkomstig uit
Makkum. Samen met nog 20 andere
leerlingen afkomstig van scholen door
heel Nederland, een jongen uit Duitsland,
drie leraren en een achtkoppige crew zijn
we vijf weken op de Caribische zee wezen
zeilen. Elke dag drie uren zelfstudie, een
uur schoonmaken, een uur centrale les en
‘s avonds tijdens het zeilen twee uren
wachtlopen. Het was een geweldige
ervaring die ik voor geen goud had willen
missen.
Wilde dolfijnen
De reis begon met een tien uur durende
vlucht van Schiphol naar het eiland Sint
Maarten. Toen we waren aangekomen
gingen we kennis maken met de crew en
de leraren die al op het schip aanwezig
waren. De dag daarna kregen we uitleg
hoe het schip werkte. Na twee dagen voor
de kust van Sint Maarten te hebben
gelegen zeilden we naar de Britse
Maagdeneilanden waar we de
mogelijkheid kregen om te snorkelen en te
genieten van het helderblauwe water. We
hadden het geluk om van dichtbij wilde
dolfijnen te zien zwemmen. Ook zijn we
met excursie naar Devil’s bay geweest wat
erg mooi was.
Langs de eilanden Trinidad, Dominica,
Sint Lucia en Antigua
Onze volgende bestemming was het eiland
Trinidad, wat een relatief behoorlijke
oversteek was van 5 dagen achter elkaar
zeilen. Eenmaal daar aangekomen gingen

we met excursie naar Port of Spain, een
zeer gevaarlijke stad met veel drugs en
criminaliteit. Daarna ging de tocht zeilend
verder naar het eiland Dominica, waar we
carnaval hebben gevierd. Ook hebben we
op Dominica een prachtige waterval
bezocht. De volgende dag hebben we een
bezoek gebracht aan de Boiling Lakes wat
ik erg bijzonder vond; je kon daar bijv. een
ei koken in het water dat uit de grond
kwam. Helaas hadden we daarna vier
dagen vertraging in verband met het
bijtanken van de boot. Toen we met het
tanken klaar waren gingen we op excursie
naar het eiland Sint Lucia en hebben we Le
Petit Piton beklommen, een berg met een
helling van 50%. Daarna zijn we naar het
eiland Antigua gezeild waar we een fort

hebben bezocht en naar een steeldrum
concert zijn geweest.
Climax en anti-climax: terug…
Uiteindelijk zijn we terug gezeild naar Sint
Maarten om daar de laatste paar dagen
van de reis door te brengen. We zijn daar
o.a. uit eten geweest, we hebben de stad
verkend en we zijn wezen zeilen in kleine
zeilbootjes. En als klap op de vuurpijl
mochten we de Nederlandse kustwacht op
St. Maarten bezoeken en met hun
meeracen in supersnelle rubberboten, die
hadden een snelheid van 80 km per uur!
En toen was het op zondag 1 maart tijd om
terug naar Amsterdam te vliegen. Op 2
maart kwamen we aan op Schiphol en op
3 maart zat ik al weer op het Fedde
Schurerplein te
Heerenveen.
Gelukkig mochten
de zes leerlingen
van de OSG die mee
waren geweest met
de zeilreis om 10
uur beginnen. Ik
vond het een
fantastisch en erg
leerzaam avontuur.
Je leert
zelfstandiger te
worden, je bouwt
leuke contacten op,
je leert van alles
over het zeilen en
je ziet nog eens wat
van de wereld. Een
ervaring die ik zeker
nooit meer zal
vergeten.

De Wylde Swan in Trinidad
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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DE BIJZONDERE HOBBY VAN

Anne de Jong
n

Door: Tom van der Wolf

Anne de Jong is helemaal weg van gitaar
spelen en hij doet het erg goed, daarom
vonden wij dit zeker een interview waard.
Even in het kort voorstellen, wie is Anne?
Anne Gerben de Jong
Geboren op 14 Juli 2001
Hoe is het eigenlijk begonnen met deze
bijzondere hobby?
Heit had een paar oude rockplaatjes
liggen, die vond ik erg mooi klinken en ik
dacht ”laat ik dat ook eens gaan
proberen”, en zo is de hele hobby wat
uitgebreid op de oude gitaar van heit!
Nu heb ik maar liefst 4 gitaren, zowel
elektrisch als akoestisch.
Waar speel en oefen je met gitaar spelen?
Het meest oefen ik thuis in de kamer, zeker
een uur per dag om het ritme er goed in te
houden. Verder zit ik op les in de oude
Muziek Fabriek in Oudeschoot waar ik veel
oefen!
Dan zit ik nog in een bandje waar ik ook
mee optreed in de Rinkelbom in
Heerenveen.
Ik heb ook nog een keer meegedaan aan

een talentenjacht op school, wat ik erg
leuk vond.
Heb je nog meer hobby’s buiten deze
fantastische hobby om?
Ik mag erg graag buiten zijn, ik heb een
paar kippen, geiten en konijnen waar ik
ook erg wijs mee ben! Verder heb ik nog
een groententuin en een kas waar ik
allerlei soorten planten en bloemen in
kweek. Tenslotte houd ik ook van
timmeren: binnenkort ga ik een nieuw
kippenhok maken.
Op welke school zit je?
Ik ga naar het Nordwin college.
Daar heb ik het erg naar mijn zin, ik heb
een hele leuke groep vrienden waar ik
buiten school ook veel mee afspreek. Op
het Nordwin college ben je heel veel met
dieren en planten bezig en dat is ook de
reden waarom ik naar deze school ben
gegaan. Ik heb er zeker geen spijt van, ik ga
alle dagen met veel plezier naar school!
Wat wil je later voor beroep kiezen?
Het lijkt me erg leuk om later hovenier te
worden, zodat ik eigenlijk de hele dag
buiten kan zijn!

Zomerspelweek 2015:
kom jij ook?
Zomerspelweek is de leukste week in
de zomervakantie, waar alle kinderen
van groep 3 t/m 8 een spetterende
week kunnen beleven! Tijdens deze
week gaan we, onder andere, hutten
bouwen, speurtochten lopen,
spelletjes spelen en is er zelfs voor de
oudere kinderen een spooktocht,
waarna ze mogen blijven slapen!

spetterende en waanzinnige camping!!
Maar er dreigt onrust in de bossen van
Oranjewoud!? Zou dit het laatste jaar zijn
voor deze camping!? Of komt dit allemaal
tot een goed einde?! Ben jij benieuwd wat
hier speelt? Kom dan van 3 t/m 7 Augustus
naar de bossen van Oranjewoud (van
Bienemalaan 7 te Heerenveen)! En zie hoe
dit afloopt!

Ieder jaar staat een ander thema centraal,
2015 is het thema: Pp de camping; “Wat
binn’ wy moai fuort, no!”. Dit jaar wordt
Scouting Hiem omgetoverd tot een leuke,

Heb jij al zin in de zomerspelweek? Dan
ben jij van harte welkom! Laat je ouders je
dan opgeven via onze website: www.
zomerspelweek.nl of in de week zelf.
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Wat wel even leuk is om te weten, in 2011
heeft Anne de Jong ook in ons blaadje
gestaan, daar stond ook onder andere bij
dat hij wilde beginnen met gitaar spelen!
En zie daar!

Marijke Meu
n

Door: Wiep Fenna de Jong

‘We verzamelen in de Overtuin’, appte
Martijn, onze bootcamptrainer. Het was
maandagochtend negen uur en
schitterend, windstil weer. Hij had een
pittig lesje voorbereid. Negen vrouwen
renden als bezetenen op fancy gekleurde
hardloopschoenen rondjes om de
kruidentuin, maakten lunges (grote
stappen voorwaarts met je achterste knie
op de grond) in stretchleggings en deden
tachtig – of misschien nog wel véél meer,
althans zo voelde het de volgende dag –
squats.
Allemaal gekleed in strakke sporthemdjes
of T-shirts stonden we ons uit te sloven op
het veldje tussen de oude muren van de
Overtuin. Martijn had ook nog twee TRXen
opgehangen aan de muur waaraan we
onze armspieren konden trainen. Die
kipfilets weet je wel, die willen we dús
niet. Jezelf optrekken aan de lussen van de
koorden met je benen gestrekt
voorwaarts. Pffff… Af en toe namen we
een slok water uit onze meegebrachte
bidons en Martijn had een inspirerend
muziekje op zijn Iphone aangezet.
Maria Louise trouwt een Nederlandse
stadhouder
Eind maart ging ik met vriendin Fem naar
het toneelstuk “Wonderen in het Woud”.
Het ging over Maria Louise van HessenKassel. De mooie jonge Duitse kwam naar
Fryslân omdat ze trouwde met
stadhouder Johan Willem Friso van
Nassau- Dietz. Naar het schijnt was het bij
de eerste ontmoeting al echte liefde.
Waarschijnlijk was er wel wat hulp van
derden geweest, want uithuwelijken was
destijds zeer gebruikelijk in adellijke
kringen. Lekker makkelijk. Je hoefde niet
alle datingsites, festivals en cafés af te
schuimen op zoek naar een geschikte
partner om een gezin mee te stichten.
Waren er in Nederland geen goede

Ik ben wel voor
gearrangeerde huwelijken
kandidaten, dan kwam er eentje uit het
buitenland. Nu is er wat dat betreft niet
zoveel veranderd, kijk maar naar WillemAlexander en Máxima. Volgens
welingelichte kringen is de ‘toevallige’
ontmoeting in Sevilla tussen onze Koning
en Koningin met een beetje hulp van
Bernhard en zijn oude mattie Jorge
Zorreguieta tot stand gekomen. Ze lijken
heel gelukkig met elkaar, dus wat is daar
mis mee? Ik ben wel voor gearrangeerde
huwelijken, als moeder ken je je kinderen
door en door en weet je precies wat goed

voor ze is. Voor mijn kinderen staan al een
aantal kandidaten op de lijst, maar ik word
uiteraard keihard uitgelachen om mijn
ouderwetse ideeën. Wacht maar af, denk
ik dan vals. Op een dag krijgt mam gelijk,
maar dit geheel terzijde.
En ze leefden niet lang en gelukkig
Zo kwam het dat Maria Louise naar
Leeuwarden kwam. Ze kregen een dochter,
Anna Charlotte. Alles ging naar wens en
verwachting. Maria Louise vond de grote
stad toch wel wat benauwend en daarom
reisde ze vaak af naar Oranjewoud. De
grootmoeder van haar man had daar een
kasteeltje laten bouwen met een gezellig
tuintje aan de overkant. Die man van haar
was toch altijd weg om oorlog te voeren
en als vrouw alleen doe je wel eens iets
geks. En in zo’n tuin kon je wandelen, met
vriendinnen theedrinken of je in een
draagkoets door je bediendes laten
rondrijden. Leuk toch?
Helaas sloeg het noodlot toe. Op haar
drieëntwintigste – in verwachting van haar
tweede kind – verdronk haar zo aanbeden
echtgenoot. Triest hoor, daar zat ze dan als
jonge, hoogzwangere weduwe, ver weg
van haar familie en dertien(!) broers en
zussen. Maar Maria Louise had wel wat
anders aan het gepruikte hoofdje om lang
bij de pakken neer te zitten. Ze werd
regentes voor haar overleden man, de
stadhouder die zo tragisch aan zijn eind
was gekomen. Bovendien moest ze
bevallen van haar zoon Willem. Als de
wiedeweerga ging ze per koets naar
Leeuwarden om daar orde op zaken te
stellen. Ze werd heel erg geliefd bij het
volk om haar zachtaardige karakter en
men vond het ook wel een beetje sneu,
zo’n alleenstaande werkende moeder. Ze
deelde snoepjes uit aan de arme
kindertjes en had voor iedereen een
vriendelijk woord. Een moeder Teresa
avant la lettre en al snel werd ze in de hele
provincie liefkozend Marijke Meu
genoemd.
Thee drinken en kletsen
Tussen de regeerperioden door had ze af
en toe nog tijd om naar haar zo geliefde
Oranjewoud te komen. Ze was dol op
theedrinken en dat deed ze met verve.
Onder een parasolletje zat ze urenlang
met haar vriendinnen te kletsen in de
Overtuin. Jurken met daaronder heel veel
rokken, een korset, elegante schoentjes,
pruik op het hoofd en overvloedig
poedergebruik. Dat werd gedaan om wat
rare luchtjes te maskeren. Dagelijks
douchen, daar hadden ze uiteraard nog
nooit van gehoord en om een heel bad te
verwarmen was ook zo’n gedoe. Urenlang
ketels op het vuur, al die rokken uit, pruik

af en je door de bediende uit je korset
laten halen. Wat een rompslomp. Dat
kostte ongeveer een hele dag en daar
hadden ze geen tijd voor. Slapen deden ze
ook met die hele heisa nog aan, want
eenmaal uit het korset dan zette de boel

Dagelijks douchen, daar hadden
ze nog nooit van gehoord
weer uit naar normale proporties en dan
paste niks meer. Snel naar de HEMA sjezen
voor wat corrigerend ondergoed zat er
toen nog niet in. Om maar te zwijgen over
een in de haast op internet aangeschaft
Spanx-setje dat zo lekker de smulrolletjes
in toom houdt. Want welke vrouw heeft
tegenwoordig voor acute noodgevallen
niet zo’n monsterlijke broek in de
ondergoedla liggen?
Terug in het heden
Na ons uurtje trainen op de
maandagochtend zitten we doorgaans met
een paar vriendinnen lekker in de jacuzzi.
De afgelopen week doornemen, laatste
roddels uitwisselen en vooral onze
progressie in spieromvang meten. Na dit
maandagochtendritueel zijn we klaar voor
de werkweek en dromen we over die
bikini die na al die zware sessies straks
weer aankan in die lange, warme zomer
die we vast en zeker gaan krijgen. Na het
douchen smeer ik ruim met bruin-zonderzon, teneinde die melkflessen alvast het zo
gewenste kleurtje te bezorgen. Maria
Louise, die schat, liep echter in de zomer
dagelijks onder haar parasolletje met al
die warme wollen rokken en kriebelende
pruik. Bruin worden was voor arme
sloebers die op het land werkten. De adel
wilde niet met zo’n ordinair kleurtje
worden gezien. Rennend door de Overtuin
in onze hightech outfits en kleurige
hardloopschoenen kan het contrast met
Marijke Meu in barokke kledij, met een
batterij aan personeel om haar heen en
gezeten in haar draagkoetsje, niet groter
zijn. Dankzij het ontzettend leuke
toneelspel in ‘Wonderen in het Woud’
konden wij wél een kijkje in haar toch wel
bewogen leven nemen. En kunnen we
wekelijks door die prachtige Overtuin
rennen, wandelen, sporten, de vogels
horen fluiten en romantisch in het
prieeltje zitten.
Postuum kunnen we Maria Louise van
Hessen-Kassel daar niet genoeg voor
bedanken.
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De das en de ooievaar
n

Door: Ingrid Struijk

Wie denkt dat er nu een fabel volgt
van Jean de la Fontaine, heeft het
mis. Het gaat hier over twee
inheemse diersoorten in ons dorp.
Wat maakt dat ik ze in één adem
noem? Ze hebben gemeenschappelijk
dat er hoe langer hoe meer van
gespot worden in ons dorp.
Vorig jaar heb ik een artikel geschreven
over de das. Ik had geen exemplaar in
levende lijve gezien, maar wel graafsporen
in de berm van de Prins Bernhardweg, en
ook elders. Ik besloot mijn artikel van toen
met de woorden dat je blij moest zijn als je
een das op visite had gehad: dat
betekende namelijk dat je tuin een goede
biotoop voor deze schuwe dieren was. Nu
is dit jaar, 2015, uitgeroepen tot het Jaar
van de Das, en kennelijk is de das daar zelf
van op de hoogte, want hij is nogal
aanwezig. Hoe groot was mijn vreugde
toen Morteza, die op een avond een
sigaretje aan het roken was in de voortuin,

naar binnen kwam en mij foto’s liet zien
van een dier dat in de tuin rondliep. Hij
wist niet wat het was, maar ik herkende de
das. Het dier was trouwens helemaal niet
schuw, en bij navraag bleken meer buren
hem of haar gezien te hebben. Of de
sporen... bij mijn overburen is een groot
deel van het keurige gazon omgeploegd.
Of die nou ook zo blij zijn...?
Een heleboel ooievaars
Van de ooievaar is het niet gek dat we er
steeds meer van zien hier, we hebben ze

als het ware zelf uitgenodigd. Wellicht
heeft u de perikelen van PB in dit blad
gevolgd over alle echte en verzonnen
problemen die vooraf gingen aan het
oprichten van een ooievaarsnest naast de
Albertine Agnesschool. Tenslotte kwam
dat nest er dan, met nog een heel aantal
subnestjes voor ander fladderend
gedierte. Ik dacht nog bij mezelf: hoe kan
dat nou ooit wat worden, zoveel spelende
– dus lawaai-makende – kinderen onder
dat nest waar rustig op gebroed moet
worden. Ik had het mis: er kwamen
hetzelfde jaar, 2014, al ooievaars om de
toekomstige kraamkamer te inspecteren.
Dit jaar heb ik al vaak ooievaars gezien,
maar was het nest ook daadwerkelijk in
gebruik? Wie wist daar meer van af? Bij PB
wisten ze niks, maar op de A.A. school kon
de directrice me meer vertellen. Ze mailde
me het volgende op 5 juni: “Dit jaar zit er
inderdaad een ooievaar te broeden. Op
een gegeven moment vlogen er 7
ooievaars rond de school en de mannetjes
deden hun uiterste best om een vrouwtje
te lokken. Er is ook daadwerkelijk gebroed,
maar op een ochtend lagen er drie dode
jonge ooievaartjes onder het nest...wat
een tragedie. Daarna gingen ze het
opnieuw proberen. We maken ons echter
wel wat zorgen, omdat het mannetje een
hele week niet is gesignaleerd. Vanochtend
heb ik ze echter weer met z’n tweeën
gezien. We vragen ons af of de eieren wel
uitkomen. Volgens onze gegevens hadden
ze vorige week al uit kunnen komen.
Kortom het is spannend rond het nest.”
Een kijkje in het nest
En spannend zal het nog wel even blijven.
Ik zon op manieren om een kijkje in het
nest te nemen. Een amateur-alpinist
inschakelen? Toen kreeg ik een beter idee:
ik stelde mij in verbinding met een
Oranjewoudster die er wel een drone
overheen wilde laten vliegen. Tja. Uw
redactie staat voor niets. U hoort meer
van ons.

Gazon na een dasbezoek
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Naschrift redactie: er bleken geen
ooievaars en ook geen eieren op en in het
nest. Met dank aan Jan Huizenga.

Opera Spanga: The Electric Flute

n

Door: Rinske van der Kooi

Voor vrijdagavond 29 mei zijn de
weersvoorspellingen niet zo best. Het
KNMI waarschuwt voor windstoten
en Weeronline geeft een 2 voor de
avond. Met regencape, laarzen,
kussen in plastic zak en een deken, dé
uitrusting van de doorgewinterde
openluchtvoorstellingganger, zijn we
afgereisd naar het parkeerterrein bij
de Emmalaan om de voorstelling The
Electric Flute te bekijken.

openingsvoorstelling van het
Oranjewoudfestival.
Die Zauberflöte
The Electric Flute is gebaseerd op de opera
Die Zauberflöte van Mozart. Echter wel in
een hele moderne versie. Het verhaal
speelt nu in Amerika en de muziek is
volledig nieuw gecomponeerd. Het decor
is zeer verrassend door het gebruik van
een enorm digitaal scherm waarop film en
artiesten samensmelten.

Bijzondere ervaring
In Friesland weten we in het algemeen wel
raad met openluchtvoorstellingen. Denk
aan Oerol, de vele “iepenloftspullen” en
“ons” Oranjewoudfestival. Het blijft
bijzonder om in de open lucht op een
houten tribune plaats te nemen en
ondanks de regen geboeid te blijven kijken
en luisteren naar een prachtig gespeelde
en sterk gezongen voorstelling.
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer
informatie: www.operaspanga.nl

Stichting Opera Spanga produceert al sinds
1989 op eigenzinnige wijze opera’s en
operafilms in het Friese plaatsje Spanga.
Het is heel bijzonder dat voor deze keer
voor Oranjewoud is gekozen. Dat danken
we aan het feit dat Yoram Ish-Hurwitz, van
het Oranjewoudfestival, en Corina van Eyk
van Opera Spanga elkaar gevonden
hebben in het weergeven van klassieke
muziek in ongebruikelijke vorm en
omgeving.
Opbouw
Vanaf begin mei beginnen de contouren
van dit spektakel zich af te tekenen in het
weiland en op de parkeerplaats op de
hoek van de Emmalaan/Julianaweg. Eerst
verschijnt er een tent, dan een grote
vrachtwagen, een aantal caravans, nog
een tent, een tribune. Langzamerhand
krijgt het decor voor de opera gestalte. De
première op donderdagavond is tevens de
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Het festivalhart in de Overtuin
n

Door: Ingrid Struijk

Uw verslaggever had van de redactie
de mooie opdracht gekregen dit
festival te verslaan. Dat doe ik met
veel plezier, alleen verwacht geen
uitgebreide recensies op het gebied
van muziek of andere artistieke
uitingen. Daar heb ik geen fluit
verstand van. Ik ben maar een
gewone huis-, tuin- en
keukenschrijver. Al keuvelend neem
ik u mee naar het festivalhart.
Vier jaar geleden viel bij dezelfde eer te
beurt, bij de eerste keer van het, toen nog,
Landgoedconcerten Oranjewoud. Ik weet
nog dat ik wel een dag research heb
gedaan naar het fenomeen
“kamermuziek” en de oorsprong daarvan.
Nu bij de vierde keer is het Oranjewoud

Zo zou het leven
altijd moeten zijn

Agneslaan nummer twee zie ik een
rijkgedekte tafel met gasten. Het tafereel
lijkt geknipt uit Landleven. Deze activiteit
vindt u niet in het programmaboekje van
Oranjewoud Festival – nee, het is een
spontane actie van de zusjes Femke en
Myrthe Zwanenburg. Ze kregen het idee
plaat- en boterkoek te bakken ten bate van
de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
De argeloze festivalganger wordt hier
aangeklampt door de zusjes en hun
bijzonder enthousiaste neefje Nout en
meegetroond naar de rustieke tafel. Het
resultaat mag er zijn: 112,50 euro. Ik vind
het zó geweldig dat zij dit bedacht hebben
dat ik dit graag vermeld, terwijl ik eigenlijk
over het festival moet schrijven. Maar dat
ga ik nu doen.
De Proeftuin
Eerst kom je langs een rij kraampjes waar
je allerlei gezonde spullen kunt kopen:
groenten, fruit, kruiden, kaas, biologisch
vlees, honing…. Nog nooit was er in de
Overtuin toestemming voor commerciële

Festival het kamermuziekjasje ontgroeid,
worden de concerten niet alleen in onze
oude buitenplaatsen uitgevoerd maar ook
op andere, modernere locaties én in de
buitenlucht, en behelst het festival meer
dan alleen muziek.
Oranjewoud helps Nepal
Zaterdagmiddag 30 mei. Gelukkig, de zon
schijnt en maakt dit koude voorjaar warm
en gastvrij. Ik ben op weg naar het
festivalhart maar voordat ik daar ben
aangekomen val ik met mijn neus in de
boter. De boterkoek, wel te verstaan.
Onder de oude beuken van de voormalige
rentmeesterswoning aan de Albertine
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Pannonica Quartet

activiteiten. Dit is een unicum en ik ben
benieuwd of het herhaald zal worden. De
meningen over dit onderwerp lopen
uiteen, merk ik wel. Toch wil ik dit eigenlijk
niet commercieel noemen, ik zie het meer
als het stimuleren van een
bewustwordingsproces: koop je eten van
dichtbij, gun de dieren, en niet alleen je
hond of kat maar zeker ook al die kippen
en varkens die je wilt opeten, een goed
leven. Ik heb helaas geen geld bij me,
maar zal straks even snel terug gaan naar
huis om mijn portemonnee te halen.
Frysk
Dan bevind ik mij vóór het Festivalhart van
Oranjewoud bij de ticketverkoop. Een
ticket is maar vijf euro, en je krijgt er nog
een gratis consumptie bij ook. Als ik zeg
dat ik van De Wâldknyn ben, mag ik er
zelfs gratis in. Alleen, aldus de
kaartjesverkoper die lid is van de FNP: ik
spreek dat woord niet goed uit. Ik herhaal,
hij zegt voor: Wâldknyn, Woldknien,
Woaldknien... ik kan het niet. Als de

andere redactieleden dit te weten komen
word ik vast ontslagen. Overal zie ik
vrijwilligers rondlopen, ze zijn herkenbaar
aan hun groene T-shirtjes met het logo van
Oranjewoud Festival. Als ik vraag met zijn
hoevelen ze zijn, weten ze het niet.
Iemand gaat het vragen: zestig. Tsjonge,
wát een organisatie, denk ik dan. Wie
bedenkt wie wat moet doen, hoe en waar?

Prinsenwyk zal plaatsvinden, maar binnen,
in het tipi-kasteel. Ik ga er heen, om half
vijf. Te laat: het tipi-kasteel is vol. De
andere laatkomers moeten ook buiten
luisteren; het regent nog net niet hard

Luisteren, proeven, genieten
Ik wandel het terrein op. Geuren van
etenswaren en flarden muziek komen op
mij af. Bezoekers zitten als spinnende
poezen in het milde zonnetje, een glaasje
wijn voor zich. Ook de kinderen vermaken
zich prima, al dan niet met de speciaal
voor hen bedoelde activiteiten. Ik blijf een
poosje luisteren naar vier saxofonisten,
het Pannonica Quartet. Een mevrouw
naast mij kent het nummer, ze zingt en
swingt geluidloos mee. Een klein meisje
met blonde vlechtjes gaat er lekker bij
liggen, op een bankje van steigerhout met
een vrolijk kussen. Wat een sfeer, wat een
onthaal. Het doet mijn groene hart goed
dat er slaafvrije koffie wordt geserveerd en
biologische koffiemelk geschonken. Zo zou
het leven altijd moeten zijn, als op die
zaterdagmiddag in de Overtuin…

genoeg om een paraplu op te steken. De
muziek van Holland Baroque Society en
Eric Vloeimans met zijn jazztrompet klinkt
eerst zachtjes, we spitsen onze oren om
het buiten ook te kunnen horen. Later
trekken ze alle registers open. Op een
gegeven moment herken ik de melodie
van mijn lievelingslied uit het Liedboek
voor de kerken, ik kan de tekst zó
meezingen. Tekst en melodie dateren uit
begin 16e eeuw, zoek ik later uit. Ha, een
mooie christelijke boodschap op deze
zondagmiddag. Voor wie het weet dan.

Zondagse viering
Want de volgende dag is het koud en is er
veel regen en zelfs hagel voorspeld. Om
half acht ’s morgens kom ik artistiek leider
Yoram Ish-Hurwitz al tegen, op weg naar
het festivalterrein. Zou die man wel aan
slapen toekomen deze dagen? Hij vertelt
mij dat het slotconcert niet buiten bij de

Zou die man wel
aan slapen toekomen

Dag van het Park
Op zondagmiddag waren er bovendien
stands van natuurorganisaties, een
streekmarkt en een roofvogelshow. Aan
het eind van de middag vroeg ik Mies de
Roode hoe het gegaan was. Zij en haar
collega waren erg tevreden, het niet zo
mooie weer had hen geen parten
gespeeld. Kinderen en ouders waren
gebiologeerd door het gedrag van de
slakken die ze had meegenomen. Mies
begon alweer enthousiast te vertellen over
het wonder van de slak….misschien iets
voor een volgende Wâldknyn??

Evaluatie
Een evenement als het Oranjewoud
Festival is voor een deel natuurlijk
afhankelijk van het weer. Dit jaar hadden
ze het niet zo goed getroffen (eufemisme).
Ik maakte me zorgen dat daardoor de
bezoekersaantallen laag waren gebleven.
Hoe zou Yoram daarover denken?
Op de site lees ik: “Oranjewoud Festival
2015 was fantastischer dan ooit. Van alle
kanten kregen wij positieve reacties op de
kwaliteit van de concerten en de
bijzondere manier van presenteren. Ook
het nieuwe festivalhart De Proeftuin was
een groot succes. Heel veel dank aan alle
musici voor hun prachtige spel en verder
aan alle sponsors, fondsen, donateurs,
vrijwilligers, iedereen die het festival heeft
helpen mogelijk te maken en, niet te
vergeten, het talrijke publiek.” Dat klinkt
goed. Gelukkig maar.
Word vriend!
Deze editie was grootser dan alle
voorgaande. Wist u bijvoorbeeld dat er op
het festival maar liefst 107 musici
rondliepen? En dat die samen 6.741 uur
hebben gerepeteerd zodat u hebt kunnen
genieten van hun briljante concerten? Dat
kost wel wat….Toen ik dat besefte, ging ik
me zorgen maken over de financiën van
dit prachtige festival. Hebben ze er wel uit
kunnen komen? Weet je wat, ik ga u
vragen om vriend te worden van dit
festival. Op de site lees ik hoe dat moet.
Ga naar www.oranjewoudfestival.nl en klik
op de tab “aanmelden als vriend”, de rest
spreekt voor zich. Geen internet? Bel dan
met (0513) 68 17 62. Komt altijd goed.

In dûk yn it ferline…
n

Door : Fetsje van der Meer

Wat moai dat we der eltse kear wer yn
slagje om in nije boarne te finen, dy’t
ús fertelle kin oer it ferline. Dizze kear
wie dhr. Johan Koers út de Heidelaan
ree om it ien en oar te dielen oer de
tiid dy’t west hat. In protte ferhalen
binne foarby kaam en sille de
kommende tiid ferskine.
Dizze kear it ferhaal fan de famylje
Heringa-Cats fan Klein Jagtlust.
It is algemien bekend dat hja tige wiis
wienen mei harren hofhâlding, it hiele
selskip is dêr tsjûge fan! Om’t se gjin bern
hienen, dielde it personiel,nei harren dea,
yn’e erfenis. Ien fan dizze minsken is letter
nei Deventer gien en hat de bekende
útjouwerij Kluver oprjochte.
No wienen der op Klein Jagtlust ek de
nedige húsdieren dy’t nei it ferstjerren fan
harren baaskes in goed plakje nedich
hienen. De notaris hat doe fêststeld dat de

lju dy’t dielden yn’e erfenis, ek in hûn of in
kat oernimme moasten. Hy, de notaris, soe
dan jierliks in bedrach útkeare foar it
ûnderhâld fan’e bisten.
Ferskate jierren giene foarby en de notaris

fernuvere him oer it feit dat de bisten fan
de famylje Heringa-Cats sa âld waarden…
Elts jier mar wer betelle hy de taslach ! Der
moast no dochs einlings marris in bistje dea
gean. Hy is doe fêst op ûndersyk útgien.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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6e Pompeblêdfair een impressie
n

Door: Ingrid Struijk

Zaterdagavond 6 juni. Ik ben een
aanzienlijk aantal kleurrijke
visitekaartjes en dito indrukken rijker.
De inmiddels alweer zesde
Pompeblêdfair is geschiedenis. Een
geschiedenis van heel veel
creativiteit, ondernemingslust,
bloemrijkheid en veelzijdigheid. Ja,
ook en vooral dat laatste:
Oranjewoud en omgeving presenteert
zich hier op unieke en vaak
onverwachte manier.
Ik dacht dat ik mijn buren wel kende:
Janny is secretaris van Plaatselijk Belang,
dat doet ze heel goed. Haar man Lolke was
fractievoorzitter van Groen Links en als
zodanig heeft u, eveneens in dit blad, een
interview met hem kunnen lezen.
Second life
Maar hier zie ik Janny een kraampje
bemannen als edelsmid. Huh? Ja hoor,
daar heeft ze jarenlang cursussen voor
gevolgd. En Lolke zorgt voor de live music;
hij zingt en hij speelt tegelijk gitaar, dat
gaat heel goed samen zo te horen. Of hij
daar cursussen voor heeft gevolgd, weet ik
niet. Wat ik wel weet, is dat hij als
langharige tiener al niet onverdienstelijk in
een bandje speelde. En dat hij dat dus nog
steeds doet, dat muziek maken. Maar dat
is nog niet het enige: ook maakt hij etsen
op koper. Mooie kleine vergezichten. Ook
Herdi zie ik hier weer terug; normaliter zit
ze op kantoor, en u herinnert zich van haar

De eendenkorfvlechter krijgt Pakistaanse snacks aangeboden
misschien dat ze in het verleden leuke
stukjes heeft geschreven voor deze krant.
Maar wat een verrassing : ze wil en kan
ook een toespraak houden bij je uitvaart.
Verderop zie ik een andere oude bekende,
Jan Bakker. Van hem kon u een paar jaren
geleden hier lezen hoe hij naast leraar
kerstbomenverkoper werd. En daar bleef
het niet bij: nu zien we hem in actie als
eendenkorfvlechter.
Hoe maak je een lokale eendenkorf
Dat doe je met vlas en riet. Je ziet dan heel
mooi de twee verschillende structuren van
de stengels. Jan legt me uit dat het
belangrijk is dat het materiaal vochtig is,
want anders is het niet soepel genoeg. Hij
heeft het een nachtje in de sloot achter
zijn huis in de week gelegd. Het riet komt
van de schaatsbaan, het is dus echt een
lokaal product. Hoeveel hij er maakt? Dat
is afhankelijk van de vraag. En ja, ook Jan
heeft hiervoor een cursus gedaan.

...en nog meer dan 30 andere
deelnemers...
die we niet allemaal kunnen noemen,
maar die we willen bedanken omdat ze er
toe hebben bijgedragen dat de 6e editie
van de Pompeblêdfair een aantrekkelijke
markt was. En niet te vergeten: de
eigenaar en het personeel van de
Koningshof, alle lof voor de medewerking.
De organisatoren Helga, Gepke en Anna
hebben zich weer een slag in de rondte
gewerkt, maar zullen na afloop niet alleen
doodmoe, maar ook zeer tevreden zijn
geweest.

Het Oosterbankje
Het Oosterbankje trok veel belangstelling.
Oosterbaan&Oosterbaan (Jan en zijn
broer) hadden een picknicktafel
ontworpen die je in één handomdraai kon
veranderen in een comfortabele zitbank.
De Pompeblêdfair had de primeur om de
uitvinding van de gebroeders te
presenteren aan het publiek. Jan en zijn
broer werden niet moe om het ding keer
op keer te showen: zo gaat ie dicht, zo gaat
ie open. Nou ja, en als ze moe werden
konden ze er ook even op gaan zitten
natuurlijk.
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De Wâldsterjûn: in noflike jûn!
Cabaret en dans
In de loop der jaren passeerden diverse
Friese cabaretgezelschappen de revue. Zo
kon men genieten van Teake van der Meer,
Lamkje Toering, Klún en Knoffelhakke
Noordenbos & Ko.
Tijdens de pauze volgde de verloting met
leuke prijzen. Frans Koning reikte
meerdere malen met groot plezier de
prijzen uit aan het publiek. Zijn dochter
Christel heeft deze bijzondere taak
overgenomen en doet dat eveneens met
veel enthousiasme. De avond werd in de
loop van de jaren muzikaal omlijst door
Duo Tykla, het Smartlappenkoor uit
Hardegarijp en Duo Dûbeldyk uit Grou.
Waar kunt u nog de valeta, de ijspolka en
de Weense wals dansen, maar ook stevige
rock ’n roll?

Christel Koning opent de Wâldsterjûn
n

Door: Helga Lycklama à Nijeholt

De Wâldsterjûn heeft haar sporen
ondertussen verdiend als een
prachtige avond voor oudere
inwoners en oudere oud-inwoners
van Oranjewoud. Een avond vol lach,
dans en plezier. Een avond waar men
elkaar weer eens even rustig kan
spreken onder het genot van een
kopje koffie, een borreltje en heerlijke
hapjes.

zijn een paar jaar geleden aangevuld met
de komst van Albertje Talen toen Ellen
Brouwer voor het werk van haar man Ben
een paar jaar in Amerika verbleef.

Zet 6 november in uw agenda!
Zo wordt dan op 6 november 2015 de 8e
editie van deze succesvolle avond gehouden.
We hebben een geheel nieuw caberetduo
geboekt: duo Hymphamp. De dames van de
organisatie hebben al een uitermate
gezellige avond met hen mee gemaakt. Dus
noteer deze datum alvast in uw agenda!

De Wâldsterjûn is in 2008 door de
toenmalige voorzitter van de
dorpsfeestcommissie, Jan Bakker, in het
leven geroepen om ook voor onze oudere
inwoners een onderdeel van het
dorpsfeest te organiseren. De avond
voorafgaand aan het dorpsfeest werd een
avond voor 50 plussers georganiseerd in
De Koningshof. Onze gasten komen zelfs
van heinde en ver om weer terug te keren
naar hun oude dorp en een gezellige
avond te beleven met alleen inwoners en
oud-inwoners van Oranjewoud. Deze
avond bleek een groot succes te zijn. De
gasten vermaakten zich tot in de late
uurtjes. De dames van de organisatie
hadden echter nog een paar zware dagen
en nachten in het vooruitzicht vanwege
het dorpsfeest. Zo werd besloten dat deze
fijne avond zeker een vervolg zou moeten
hebben, maar dan op een andere datum
in het jaar.
De organisatie
De organisatie is min of meer al die jaren
hetzelfde gebleven. Deze bestaat uit Ali
Kok, Gepke Kamstra, Ellen Brouwer, Marga
Jagt en Helga Lycklama à Nijeholt. De “âlde
wiiven”, zoals zij zich onderling noemen,
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(v.l.n.r.) Gepke Kamstra, Ellen Brouwer, Albertje Talen. Ali Kok, Helga Lyklama à Nijeholt
en Marga Jagt
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Open Tuinen Fietsroute in de omgeving van Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Bantega
10.00- 17.00, www.heerenveen.groei.nl

Wonderen in het Woud, theatrale wandeling over het leven van Marijke Meu, De
Overtuin, www.posthuistheater.nl

Open Monumentendag, thema Kunst en Ambacht, www.openmonumentendag.nl

IVN Loepexcursie, parkeerplaats Marijke Muoiwei, aanvang 15.00 uur, www.ivn.nl

Wandelroute Oranjewoud, hotel Tjaarda, aanvang 14.00,
www.werkgroepoudheerenveen.nl

IVN Paddenstoelenexcursie (ook voor kinderen!), parkeerplaats Marijke Muoiwei,
aanvang 12.00 , www.ivn.nl

Lezing door Bearn Bilker: De gelovige Maria Louise, Nij Brongergea kerkje,
aanvang 15.00, www.marialouise2015.nl

Symposium stichting TIJD, restaurant de Koningshof, aanvang 13.00,
www.stichtingtijd.nl/nl/jaarlijks-symposium

Wâldsterjûn, de Koningshof ,www.oranjewoud-dorp.nl

IVN Nationale natuurwerkdag, Oranjewoud/Mildam, aanvang 10.00, www.ivn.nl

Kerstcross Oranjewoud, start: Scouting van Maasdijk, aanvang: 11.30,
www.avheerenveen.nl

22 en 23 augustus

5 en 6 september

12/13 september

27 september

4 oktober

11 oktober

11 oktober

31 oktober

6 november

7 november

20 december

Week van de Smaak, Hotel Tjaarda/Restaurant Koningshof, 12 t/m 20 september, www.tjaarda.nl / www.
dekoningshof.nl

Dorpsfeest Oranjewoud, 27 t/m 29 augustus, http://www.oranjewoud-dorp.nl

www.accolade.nl

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

Improvisaties op Wind, Water en Wad, in en rondom museum Belvedère, heden t/m 13 september www.
museumbelvedere.nl,

Zomerspeelweek, Scouting van Maasdijk, 3 t/m 7 augustus, http://www.zomerspeelweek.nl

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

Regentes restyled, het leven van Maria Louise in 35 designerjurken, Museum Heerenveen, heden t/m 16
augustus, www.heerenveenmuseum.nl,

Meerdaagse Evenementen en tentoonstellingen

Bitterzoet, humoristisch theaterdiner met Marijke Meu, Grandcafé het Gerecht Heerenveen, aanvang 18.30, www.gerechtheerenveen.nl

9 juli tot 3 september

Helemaal
je eigen plek

IVN fietsexcursie, Parkeerplaats Tjaarda’s laan, aanvang 13.00 , www.ivn.nl

8 juli

Activiteiten en evenementen in Oranjewoud

Overzicht van werkgroepen/contactpersonen,
verbonden aan PB Oranjewoud
Redactie dorpskrant
Leden:
Dik Bolkestein
Marjan Hoogeveen
Rinske van der Kooi
Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Tom van der Wolf
Kinderredactie
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 2015/2016
Alie Kok en Anja Hofstra
Werkgroep Vorstelijk
Oranjewoud
Lid namens PB Oranjewoud en
de redactie:
Anneke Liemburg-Kramer

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

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

Reisvereniging 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
www.zangkoor-dewoudklank.nl

Webmaster
websiteoranjewoud@hotmail.nl

Rommelmarktcommissie
Janke Otter, tel. 632 872
Kaartclub “De Heidebloem”
W. Metselaar, tel. 633 919

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
Historische foto’s van Oranjewoud :
Oranjewoud Historie op Facebook, door
Alt Liemburg

De deadline voor het volgende nummer is 5 oktober 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

