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Voorwoord
Die mooie zomer is voorbij en we gaan de winter weer in.
Tom van der Wolf neemt ons nog even mee terug naar de zomervakantie van Lotte, Jan en Jelly
de Boer; Daniël en Stefan de Vries schrijven een vervolg op hun ransuil en luiden het
winterseizoen in door hun schaatsende buurmeisje Anne te interviewen. We zijn blij en dankbaar
dat ons redactielid Dik Bolkestein weer zodanig is opgeknapt, dat hij een aantal artikelen voor zijn
rekening nam. Dik komt van ver, het was deze keer zeker geen peuleschilletje voor hem….

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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Tom van der Wolf
KINDERREDACTIE
Daniël de Vries
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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.

2015 was uitgeroepen tot Marijke Meu-jaar. We hebben er in de eerste en tweede editie van dit
jaar uitvoerig aandacht aan besteed, want wij voelen ons verbonden met deze populaire,
beminnelijke prinses die zo graag in Oranjewoud kwam. Ook in deze uitgave komt zij nog even in
de schijnwerpers. Want wist u dat zij een bijzonder gelovige vrouw was die haar kracht putte uit
de bijbel?
Over innerlijk leven gesproken: je kunt in Oranjewoud zomaar een pelgrim tegenkomen. Het
Jabikspaad, dat in Sint Jacobiparochie begint, loopt door Oranjewoud en eindigt in het verre
Spanje. Het overkwam mij, en deze bijzondere ontmoeting resulteerde in een prachtig verslag
waarbij we kunnen lezen wat deze pelgrimsreis met een moderne pelgrim deed.
Als “verslaggever” mag je er regelmatig op uit om één of ander evenement bij te wonen (en te
verslaan). Het mooie aan dit vrijwilligerswerk vind ik dat je heel veel bijzondere mensen leert
kennen. Zo ben ik voor dit nummer op bezoek geweest bij Jan Wagenmakers van de Marijke
Muoiwei, en schuin tegenover hem de reed ingefietst om het huis te vinden waar Rokus Greebe
woont. Mijn collega Dik bezocht het Passiefhuis aan de Tolhuisweg en ging op visite bij Roel de
Jong. Collega Anneke Liemburg spande de kroon: zij kroop in de kleren van Maria Louise van
Hessen Kassel en werd per calèche aangevoerd om het nieuwe kunstwerk bij Pauwenburg te
onthullen. Dit had trouwens niets te maken met haar werk bij deze krant hoor. Anneke is de
vrouw die achter de schermen aan de touwtjes van dit woudkonijntje trekt. Zonder haar kwam er
niets van terecht, ze houdt ons scherp en herinnert ons aan deadlines.
Een goed gevuld herfstnummer ligt weer voor u. Wij als redactie hebben er met veel plezier aan
gewerkt en we hopen dat het resultaat is dat u deze Wâldknyn met evenveel plezier leest. We
houden ons graag aanbevolen voor tips met leuke onderwerpen, of met namen van nieuwe
free-lancers!
Namens de redactie,
Ingrid Struijk
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MEDEDELINGEN VAN PLAATSELIJK BELANG

Beste dorpsgenoten,
Bij het schrijven van deze rubriek in
de Wâldknyn is het eind oktober en is
het “vergaderseizoen” alweer volop
begonnen na het zomerreces. We
hebben in de komende periode weer
een serie uiteenlopende
onderwerpen die onze aandacht
vereisen.
Om jullie een idee te geven waar we als
Plaatselijk Belang het komende seizoen mee
aan de slag gaan/zijn volgt hier een lijstje:
- Herinrichting Lollius Ademalaan
- Breedband/glasvezel internet
- Nieuwe gasboringen Vermillion
- Deelname beheer uitkijktoren Belvedère
- Speeltoestellen
- Kunst- en Poëzijpaad door Oranjewoud
- Straatverlichting
- Structuurvisie A32/Geluidshinder
Daarnaast zijn en komen er ongetwijfeld
nog wel meer onderwerpen die onze
aandacht zullen krijgen.
Beheervisie van de lanen
Zoals ik in de vorige Wâldknyn al heb
vermeld zijn we bezig met het opstellen van
een visie voor het beheer van de lanen. Aan
de werkgroep die op initiatief van Plaatselijk
Belang hiermee bezig is nemen ook
Staatsbosbeheer, de Gemeente, Landgoed
Oranjehoeve en Landgoed Oranjestein deel.
Er is nu een eerste concept-visie op papier
gezet, die we binnenkort met de Provincie
Fryslân zullen bespreken. Het doel is om te
komen tot de realisatie van een
(gezamenlijke) beheervisie en
uitvoeringsplan, waarvoor we ook subsidies
vanuit de overheid kunnen krijgen.
Reeds gerealiseerd
Dit is allemaal nog wat in een premature
fase en zeker nog niet concreet.
Gebeurt er dan nu helemaal niets m.b.t. het
herstel en beheer van de lanen in
Oranjewoud?
Jazeker wel; vooruitlopend op het beoogde
plan worden er door verschillende
eigenaren nu ook al initiatieven genomen

Boomplantdag met leerlingen van de Albertine Agnesschool
om lanen te vernieuwen/herstellen.
Voorbeelden hiervan kunnen jullie vinden in
de bossen achter Pauwenburg, waar
staatbosbeheer nieuwe lanen heeft
aangeplant en ook binnen het landgoed
Oranjehoeve is dit gedaan op initiatief van
de Bosgroep. Zo staan er nog meerdere
lanen op de planning om vernieuwd c.q.
hersteld te worden.
Eerst gepland, dan geplant
Een mooi voorbeeld hiervan is het
herplanten van de laanbomen langs het pad
dat vanaf de Flapsingel naar het
Harinxmabrugje (ons wandelbruggetje over
de Prinsenwyk!) leidt. Dit is gepland (met
een d!) op vrijdag 13 november a.s (daarna
zijn ze geplant met een t).
Om wat extra aandacht te geven aan dit
heugelijk feit en het belang van het
vernieuwen van lanen zal dit gebeuren door
Staatsbosbeheer in samenwerking met
leerlingen van de Albertine Agnesschool.
Straatverlichting
Wat betreft de straatverlichting kan ik jullie
melden dat we het niet eens waren met de
gemeente omtrent met name het
uitschakelen van de
helft van de verlichting
in het buitengebied.
Daarom hebben we op
een avond, bij donker
dus, een fietstocht
gemaakt met onze
dorpswethouder en de
verantwoordelijke
ambtenaar. Hierbij
bleek dat ook de
vertegenwoordigers
van de gemeente
sommige stukken erg
donker vonden en men

gaf ook aan dat ze zich konden voorstellen
dat hierdoor een gevoel van onveiligheid
kan ontstaan. Daarom zijn er op
verschillende plaatsen uitgeschakelde
lantaarns weer ingeschakeld (o.a.
Wilhelminaweg) en gaat dit nog gebeuren
op verschillende andere plaatsen (Bieruma
Oostingweg en Marijkemuoiwei). Daarnaast
bleek dat verschillende lampen stuk waren;
die zullen binnenkort worden gerepareerd.
Al met al een nuttige fietstocht!
Oproep
Dus zoals elk jaar hebben we als
Plaatselijk Belang weer genoeg te doen
in het belang van ons dorp.
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, oktober 2015
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IN GESPREK MET ROEL DE JONG

Oranjewoudsters in de politiek
n

Door: Dik Bolkestein

Na drie Oranjewoudster
gemeentelijke politici te hebben
gesproken, maken we ons klaar om
nu met Roel de Jong van de Anna
Charlottelaan te praten. Hij woont
hier al 8 jaar, was bestuurder van het
Wetterskip Fryslân en werd in maart
van dit jaar voor de PvdA als Statenlid
gekozen. Bestuurder van het
Wetterskip is hij daarmee niet meer.
Waar we niet op bedacht waren is,
dat Roel in september naar
Heerenveen-Noord verhuisde en dus
strikt genomen geen Oranjewoudster
meer is. Omdat hij er voor ons gevoel
nog wel wat bij hoort leek het ons
toch wel aardig voor De Wâldknyn
met hem in gesprek te gaan.
Roel is van 1958 en met Cobie getrouwd.
De vier kinderen zijn inmiddels het huis
uit. Roel de Jong is geboren en getogen in
Oudehaske. Hij studeerde in Wageningen.
Hij is hydroloog, iemand die zich grondig
heeft verdiept in het vloeibare water in en
op de aarde. Na jaren vanwege zijn studie
buiten Friesland te hebben verkeerd,
kwam hij weer terug en werkte hij bij de
provincie Fryslân en later het
Ingenieursbureau Oranjewoud. Hij kreeg
op een gegeven moment een functie bij
de, inmiddels opgeheven, Raad voor de
Wadden, een adviesraad voor de overheid.
Politieke bewustwording
De opkomst van Pim Fortuyn in de
landelijke politiek wekte het politieke
bewustzijn van Roel de Jong. Hij
realiseerde zich dat gebeurtenissen in de
samenleving niet alleen om een
standpunt, maar ook om daden vroegen.
Hij werd actief in de PvdA en richtte zich
daarbij vooral op wat er in de wereld van
de waterschappen gebeurde. Niet meteen
het meest spectaculaire deel van het
openbare bestuur: de besluitvorming over
waterbeheersing, -zuivering, bemaling, het
bekende “zorgen voor droge voeten” en
voldoende water voor natuur en
landbouw. Maar wèl een terrein waar hij
niet alleen een mening over, maar ook
verstand van heeft. Via het algemene
bestuur kwam Roel in 2004 in het dagelijks
bestuur van het Wetterskip Fryslân.

Het zou een belangenverstrengeling zijn.
Hij richt zich in zijn politieke functie nu op
“werkgelegenheid” en “economie”. 2015 is
een bewogen jaar: een nieuwe baan, een
andere politieke functie en een verhuizing.

Roel de Jong
Statenlid
Na ruim tien jaar vond Roel het tijd zijn
politieke en bestuurlijke ervaring op een
ander, verwant vlak in te zetten. Hij stelde
zich kandidaat voor de PvdA voor de
provinciale verkiezingen van maart van dit
jaar. Opnieuw een terrein van het
openbaar bestuur waar eigenlijk maar
weinig mensen zich bij betrokken voelen.
Als gemeenteraads- of parlementslid zou
je meer aandacht kunnen trekken. Maar
daar is het Roel niet om te doen. Bij de
laatste statenverkiezingen werd Roel
inderdaad verkozen.
Niet te verenigen
Dat landschapsbeheer in zijn portefeuille
zou komen lag wat voor de hand. Echter,
statenlid zijn is een nevenactiviteit. Roel
kreeg onlangs een functie als directeur van
de Koöperaasje Doarpenlân, die net is
opgericht door Landschapsbeheer
Friesland en het Fryske Gea. Deze
organisatie richt zich op de kwaliteit van
het landschap en de leefomgeving.
Landschapsbeheer in zowel zijn directie
functie als in het takenpakket van zijn
functie als statenlid was niet te verenigen.

Verhuizing
De verhuizing heeft alles te maken met het
feit dat zich de mogelijkheid voordeed een
vooroorlogs huis te kopen dat helemaal
aansloot bij de wensen van Roel en Cobie
de Jong. Nostalgie. Als statenlid kijkt hij
niet terug, maar juist vooruit. Hoe
ontwikkelt Friesland zich in de toekomst?
Wat kan hij daaraan toevoegen in de
plannen die worden uitgezet? We kwamen
daarbij op de positie van Oranjewoud. Op
de leefbaarheid en het landschappelijke
belang. Roel legt uit hoe natuurbeheer,
landbouw, recreatie en werkgelegenheid
nauw verwant zijn. Bij het beheer van het
landschap speelt het provinciebestuur,
met name via de streekplannen, een grote
rol. Landbouw en natuurbeheer vullen
elkaar aan. De vraag is hoe ons kwetsbare
landschap aantrekkelijk beschermd kan
worden en tegelijkertijd aantrekkelijk kan
blijven voor recreatie. Veeteelt,
akkerbouw en recreatie zijn belangrijk
voor de werkgelegenheid. De vorm waarin
die een plaats krijgen moet met zorg
worden bekeken. Dan is er meer plaats
voor kleinschalige landbouw waar
natuurbeheer bij hoort dan voor
megastallen. Onze Nederlandse landbouw
zal het in de toekomst vooral moeten
hebben van kwaliteit. Een gebied als het
parklandschap van Oranjewoud zou je in
relatie tot de Tjongervallei moeten bezien.
In feite één groot gebied, waarin
landbouw, natuur en recreatie onderling
verbonden naast elkaar kunnen
functioneren. Natuur en recreatie hebben
ook een economische waarde!
Conclusie
Roel weet waar hij het over heeft, weet
ook hoe bestuurlijk gezien “de hazen
lopen”. Met daarbij zijn betrokkenheid en
ervaring lijkt hij een een mooie mix van
kwaliteiten in huis te hebben. Het zou de
moeite waard zijn hem na verloop van tijd
nog eens te spreken voor de Wâldknyn.
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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

In Dûk yn ’t ferline

Foar mear ynformaasje dêroer, moasten we
fansels te riede gean by de âldere
ynwenners fan Oranjewâld.

ferneamd. Nei de oarloch krige de skoalle
har hjoeddeiske namme, krekt as bygelyks
de Prins Bernhardweg, dy’t foarhinne
gewoan de Straatweg hjitte. Der wienen trije
lokalen. Yn klasse 1-2 swaaide juffer
Kromhout de septer. Sy wie in âlderwetske,
deeglike juffer. Dhr. Dijksma wie de master
fan klasse 3 en 4: hy wie sa dierber dat by
syn ôfskie de hiele klasse yn triennen wie!
De boppemaster wie dhr. Waterlander. Hy
wie syn tiid fier foarút en hat in protte foar
de skoalle dien, mar ek foar it doarp. Hy wie
ien fan’e oprjochters fan Pleatslik Belang. In
aardich detail is dat der eartiids yn’e greiden
efter de skoalle in mole stien hat, dêr wêr no
Skoatterwâld is. Yn 1938 is it rekke troch it
wjerljocht en ôfbaarnd. Dhr. Kok fûn it tige
spitich dat dêr net in Molenlaan kaam is om
it ferline yn eare te hâlden

Hy gong eartiids nei de Albertine
Agnesschool, mar yn syn tiid wie dat noch
gewoan de Openbare Lagere School;
deselde as wêr ús bekende doarpsgenoate
Cissy van Marxveldt ( Setske de Haan)
learlinge wie en yn it skoallehûs wenne.
Doe’t dhr. Kok yn de seisde klasse siet, kaam
se sels in kear op besite; se wie doe al

Us folgjende fraach wie: wat binne de
ferskillen tusken Oranjewâld eartiids en no?
De minsken wienen eartiids freonliker, men
koe elkoar. De ferskillen tusken earm en ryk
wienen folle grutter. Der wie echte
earmoed. As de bern jûns net sliepe koenen
fan’e honger, krigen se in rauwe koalraap …
Dizze earme bern krigen skoalleklompen

Troch : Ingrid Struijk en Rick ten Berge,
oerset troch Fetsje van der Meer

n

Yn july 2014 is de bekende Wâldster
Bouwe Kok ferstoarn. Wa koe him net?
Hy wie in kuierjend skiednisboek en
koe in protte fertelle oer it ferline fan
Oranjewâld, mei ferskate anekdotes.
Hy hat syn libben lang oan de
Krukmanslaan wenne. It tafal woe, dat
wy in noch net publisearre
fraachgesprek mei him lizzen hienen
fan fiif jier lyn. Graach wolle wy dizze
markante persoanlikheid eare mei in
postuum relaas.

fan’e bedieling, it
wienen wite
klompen dy’t net
ferve wienen,
fersterke mei lear en
in izeren beugel om
sa lang mooglik mei
te gean. Foar dizze
bern betsjutte it
ferlitten fan de
legere skoalle daliks Bouwe Kok
it begjin fan harren
wurksume libben, der wie gjin jild om
fierder te learen. Mei 12 jier waarden se
boerefaam, slachters- of bakkersfeint.
Mei in protte respekt tocht Kok werom oan
dhr. Lebbing, de kategisaasjemaster, dy’t
eltse moandeitemoarn kaam om
Godstsjinstûnderwiis te jaan. De dûmny
fan’e Skoattertsjerke yn dy tiid koe de
oandacht fan’e jeugd net sa goed fêsthâlde,
mar as Lebbing preke wie der safolle jeugd,
dat se op’e flier sitte moasten! Ek de
skoallebern wûn hy om syn finger. Sa
organisearre hy ris in wedstriid tsjin Kryst:
wa koe it moaist de earste fersen fan Lukas 2
(“En het geschiedde in die dagen, dat er een
bevel uitging van keizer Augustus…”)
opsizze. Kok wûn de earste priis, hy soe it
nea ferjitte: hy wûn in houten damskaakboerd. Mr. Bowles, dy’t destiids op de
Princenhof wenne, hat him it skaken leard.
Boppedat hat hy dêr ek leard om te
ferliezen, in grutte pedagogyske wearde! Ek
learde mr. Bowles him hoe’t er tabak
fermintearje moast. Doe’t er sa’n jier as 13,
14 wie –hy wie yn dy tiid bern oan hûs op’e
Princenhof- krige hy in grutte sigaar. Hy
kaam net sa fier…doe’t hy by Tjaarda kaam
wie hy al sa beroerd, dat er de sigaar yn’e
sleat smiet en nea wer rookt hat!
Tsja, dan komt der in tryst oantinken: Jeltje
de Jong wûn in déjeunertje. Dat is in
bôleboardsje mei bypassend kop en pantsje.
Wat wie se bliid! Se hat der spitigernôch
mar in pear wike fan genietsje kinnen. Doe is
se deariden op’e Tolhuisweg. Dat hat in
djippe yndruk efterlitten by de ynwenners
fan Oranjewâld.
Noch in ferskil mei eartiids: it wie ferbean
om yn’e bosken te kuieren of it moast wêze
dat je in kuierkaart kocht hienen by hotel
Weener (dat stie oan’e ein fan de Prins
Bernhardweg, by de bocht nei de
Krukmanslaan). Kok siet by de dochters fan
De Blocq van Scheltinga yn’e klasse en kaam
ek wol op it bûten dat letter fan de
Frieslandbank wie. Hy hie gelok en koe in
gratis kuierkaart krije.
Wat is it moai dat wy ek hjoeddedei noch
genietsje kinne fan dizze moaie ferhalen út it
ferline! Wy hoopje yn’e takomst op mear
anekdotes fan eartiids.
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Terugblik dorpsfeest
n

Door: Helga Lycklama à Nijeholt

Maandag 31 augustus: lopend over het
lege veld, beseffen we: het is voorbij! Snel!
Een jaar van o.a. vergaderen,
brainstormen, afspraken maken, de
collecte en het programmaboekje heeft
tot een prachtig dorpsfeest geleid! Waar
een klein dorp groot in kan zijn. Wat heeft
iedereen genoten van alle activiteiten op
donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29
augustus 2015. De dropping opende zoals
gewoonlijk het dorpsfeest. Bij Jetze en
Janny als eindadres begint de gezelligheid
aan het zwembad met dekens, vuurkorf en
Janny haar kippetjes! Een paar
overmoedige droppinggangers wagen zich
in het verlichte zwembad: de
droppingsplash is een feit!
En dan de vrijdag, die zich ontpopt heeft
als een familiedag met al die kinderen die
mee doen aan de kinderoptocht, genieten

Optocht met Lysbeth, Noor, Marit, Rixt, Lieke, Nynke en Fenna
van het theater, de playbackshow en als
klapper de spokentocht! Fantastisch om te
zien hoe iedereen geniet van het Fryslânbuffet van De Koningshof en de snacks van
Martijn. Het zijn er maar liefst 190!
Het is vroeg, heel vroeg als Klaas Johannes
met zijn vrijwilligers door het nog slapende
Oranjewoud rijdt om de hindernissen voor
de survival klaar te maken voor al die
enthousiaste jeugd en inmiddels ook meer
volwassenen die dapper hun grootste
angsten overwinnen. Gezellig een tochtje
maken op de fiets, volleyballen en
meedoen aan de kinderspelletjes. En dan
’s avonds dansen! Feestvieren en plezier
maken met je dorpsgenoten! Onze missie
is geslaagd!

Auke van der Veen en Siep Slagman

Playbackshow, Noor Tabak, Mette Gieskes, Mirthe Dijk en Fenna van Seyen
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Straatnamen in Oranjewoud: Altenalaan
n

Door: Alt Liemburg

In Oranjewoud zijn verschillende
straten genoemd naar haar
bewoners. Zo heeft de Altenalaan
zijn naam te danken aan Geert
Bonnes Altena. Geert Bonnes Altena
ging rond 1879 wonen op een perceel
land aan de Grindweg.
De Grindweg, nu Koningin Wilhelminaweg,
had nog nauwelijks bebouwing. Verspreid
in het gebied stonden enkele huizen. De
kern van het dorp en daarmee ook de
meeste bebouwing was meer oostelijk, bij
en rond de kruising van de huidige Prins
Bernardweg, Krukmanslaan, Blocq van
Scheltingaweg. De bebouwing aan de
Rijksstraatweg, de Brouwerslaan, de
Altenalaan en de Lollius Ademalaan start
pas in de 20ste eeuw. Omstreeks 1900
woonde hier slechts een enkeling, zie
kaart 1902. Na de eerste Wereldoorlog
(ca. 1920) werd hier pas begonnen met
het op grotere schaal bouwen van vooral
arbeiderswoningen. In de jaren tussen
1835 en 1890 onderging het dorp
verschillende veranderingen. De landerijen
langs de Heidelaan waren omstreeks 1845
ontgonnen. Daar verrezen toen diverse
arbeidershuisjes. De Heidelaan was
vroeger een voetpad naar Heerenveen,
dat in onbruik raakte toen de zandweg
(huidige Koningin Juliaweg) verhard werd
en de fiets als algemeen vervoermiddel in
gebruik kwam. De Wilhelminaweg was in
1868 vanaf de Rijksstraatweg tot Katlijk
een grindweg geworden.

1870, in Akkrum, met Antje Veenstra uit
Lippenhuizen. Voordat het gezin naar
Oranjewoud kwam, woonden ze in
Langezwaag. Zijn zoon Gurbe Altena
(geboren op 2 februari 1874 in
Langezwaag) nam later het boerenbedrijf
van hem over. Gurbe trouwde op 16 mei
1901 met Antje Jager uit JubbegaSchurega. Op 1 mei 1926 vertrok Geert
Altena naar Terwispel en zijn zoon bleef op
de boerderij wonen. De naam van de
boerderij waar de familie Altena woonde
luidde “Landbouw”. Het boerderijtje is nog
tot aan de tweede helft van de vorige
eeuw eigendom geweest van de familie.

Wie was Geert Bonnes Altena?
Geert Bonnes Altena werd geboren op 27
augustus 1846 te Boornbergum, in huis nr.
29. Zijn vader was kastelein. Hij trouwde in

Ontstaan van de Altenalaan
In die tijd waren de huidige straten
Brouwerslaan en Altenalaan er nog niet. In
de loop der jaren ontstond een verbinding,

Geert Bonnes Altena
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een zandweg, tussen de huidige Koningin
Wilhelminaweg en Koningin Julianaweg
met enkele woningen. Na 1920 werd de
laan ‘volgebouwd’ met aan weerszijden
woningen. Omdat de familie Altena op de
hoek van deze laan en de hoofdweg
woonde, werd deze al snel Altenalaan
genoemd. Dit soort naamgeving kwam in
Oranjewoud meer voor, nl. bij
Brouwerslaan, van der Sluislaan en van
Eijklaan. De sinds lang gebruikelijke naam
“Altenalaan” werd door de gemeenteraad
van 15 mei 1936 en van 17 maart 1949
officieel bevestigd.

BUURTACTIVITEITEN

Ûs Leantsje:
hartelijke groeten uit de Altenalaan
Sinds 2000 hebben wij in de Altenalaan een
buurtcomité. Elk jaar komen 5
buurtbewoners (het bestuur) in het vroege
voorjaar bij elkaar. Dan wordt er besproken
welke activiteiten er georganiseerd
worden.
De activiteiten zijn:
* Het omkijken naar elkaar, we hebben
een lief-en-leed pot voor de leden. Bij een
geboorte, een huwelijk, een 25-, 50- of
60-jarig huwelijksjubileum of een opname
in het ziekenhuis krijgen de leden een
kleine attentie. We sturen een kaart bij
verjaardagen en nieuwe buurtbewoners
krijgen een plantje of bloemetje.
* Voor de liefhebbers hebben we een avond
bloemschikken bij iemand in een grote
garage. Elke keer sta je weer versteld van
de mooie creaties.

* Een barbecue staat ook vaak op de
agenda, waar veel animo voor is en
dievooral veel gezelligheid oplevert.
* Eind augustus hebben we een
darttoernooi, eerst was dat alleen voor
mannen, maar sinds 2009 ook voor
vrouwen. Dit jaar waren er meer vrouwen
dan mannen die meededen. Een heel
gezellig samen zijn van 11 .00 uur tot
17.00 uur. We beginnen met koffie en iets
lekkers en in de pauze nuttigen we soep,
salades en stokbrood; iedereen neemt
zijn eigen drinken mee. De winnaars
krijgen een wisselbeker met de naam erin
gegraveerd.
* Een fietstocht van 35 tot 40 km. Heerlijk
fietsen in de natuur, onderweg koffie met
iets lekkers.
* In het voorjaar krijgen degenen die zich
opgegeven hebben een plantje of zaadje
en eind augustus wordt dan bepaald wie
Start de fietstocht!
de mooiste/grootste plant heeft en
uiteraard wordt dat beloond met een
prijsje.
* Ook doen we altijd mee aan het
stratenvolleybal met het dorpsfeest.
Meestal komen we dan twee keer bij
elkaar om te oefenen.
* In november hebben we een
klaverjasavond bij iemand thuis. Vaak
zijn er vier tafels bezet.
Iedereen neemt zijn eigen hapje en
drinken mee. We spelen drie partijen. De
winnaar gaat met een trofee naar huis.
* Met oud en nieuw komen we (wie kan en
wil) ’s nachts om kwart over 12 bij elkaar
en wensen we elkaar, onder het genot van
warme glühwein en een hapje, een goed
jaar toe.
Dit zijn zo ongeveer de activiteiten die we
als buurtbewoners delen. Het mooie van
zo’n buurtcomité is dat er meer
saamhorigheid en sociale controle (in de
positieve zin) is. Een beetje op elkaar letten
kan nooit kwaad.

Darttoernooi

Ûs Leantsje

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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APK - keuringen
Schadeherstel
Grote en kleine onderhoudsbeurten

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

Onthulling kunstwerk
in Brongergea
n

Door: Dik Bolkestein

Zaterdag 19 september beleefde
Oranjewoud, en met name
Brongergea, een wel heel bijzonder
evenement. Min of meer ter afsluiting
van het Marijke Muoi-jaar zou een
plastiek worden onthuld, en wel in de
bocht bij de voormalige boerderij
Pauwenburg aan de Marijke Muoiwei.
Het is dit jaar 250 jaar geleden dat de
in Friesland zo populaire prinses
Maria Louise Van Hessen-Kassel, op
de leeftijd van 77 jaar, in Leeuwarden
overleed.
Zij leeft voort onder de koosnaam Marijke
Muoi, inmiddels al 250 jaar lang. Het
gerucht ging dat één van de leden van de
koninklijke familie de plastiek zou
onthullen. Niet verwonderlijk dat
Brongergea was uitgelopen, Tjaarda voor
catering had gezorgd en het college van
Burgemeester en Wethouders van
Heerenveen vertegenwoordigd was in de
persoon van wethouder Broekhuizen. Er
heerste, in afwachting van hoog bezoek,
een gezellige, ietwat opgewonden sfeer.
Mensen waren, om maar niets te missen,
druk in de weer met hun mobieltjes.
Iedereen was er.
Marijke Muoi arriveert per rijtuig
Op een gegeven moment hoorde en zag
men een door zwarte Friezen getrokken
open rijtuig aankomen. Het zou natuurlijk
een aardige geste geweest zijn wanneer
één of enkele leden van de huidige
koninklijke familie gekomen zouden zijn, in
dit jaar waarin de band tussen
Oranjewoud en de nu 200-jarige
monarchie zo beleefd wordt. Toch
mopperde niemand toen duidelijk was dat
er een replica van de ons 250 jaar geleden

Brongergea inderdaad op de kaart staat en
hoe verschillende sponsoren deze plastiek
mogelijk hebben gemaakt.
De prinses werd naar een piedestal geleid,
een doodenge verhoging. Omstanders
vreesden dat onze geliefde Marijke Muoi
er wel eens af zou kunnen kukelen, maar
zelf las zij manmoedig de tekst, waarin zij
gewag maakte van het leed dat zij in haar
leven heeft moeten meemaken. Haar man
is haar al jong ontvallen, terwijl ook haar
zoon, Willem IV, en zijn vrouw jong
stierven. De prinses leek door al het leed
niet uit het veld geslagen en ook stevig op
haar piedestal te staan.
ontvallen, zo dierbare prinses in de witte
calèche bleek te zitten. Haar beste pruik
op, gekleed in een eenvoudige, wijd
vallende robe met witte roesjes. Een
waarlijk vorstelijke verschijning, waardoor
het publiek even stil viel. De prinses werd
ontvangen door Jan Wagenmakers,
bestuurder van Stichting “Brongergea op
de Kaert”. Hij memoreerde hoe

Er verschijnt een pauw
Met een fier gebaar werd het laken van de
plastiek getrokken. Een pronte pauw van
roestvrij staal met een opvallend blauw
glazen oog verscheen. Het materiaal is
robuust en weerspiegelt de verschillende
kleuren van de seizoenen. Het blauwe oog
verwijst naar het blauwe bloed, de adel
die Oranjewoud in het verleden, en deze
middag voor nog één keer, glans heeft
gegeven. De kunstenaar, onze
plaatsgenoot Rokus Greebe, liep
bescheiden tussen de mensen. Hier en
daar gaf hij wat uitleg, bijvoorbeeld over
de verschillende kleuren van het
glimmende kunstwerk door de seizoenen.
Afhankelijk van het licht geelgroen in het
voorjaar, donkergroen in de zomer, in de
herfst roodbruin en blauwgrijs in de
winter. We zullen het zien, zoals passanten
er verwonderd bij stil blijven staan.
Er volgde een genoeglijk informeel
samenzijn na afloop van de plechtigheid,
waarbij Hotel Tjaarda voor koffie en
oranjekoek had gezorgd. De prinses
bewoog zich ongedwongen tussen de
gasten. Zoiets kan alleen in Oranjewoud!
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Kninebledsje
Update uilen
Interview Anne Tauber
Ons buurmeisje zien wij dagelijks in haar
sportkleding op de mountainbike of op
weg naar Thialf.
Daarom leek het ons leuk om haar een
keer te interviewen.
• Naam: Anne Tauber
• Leeftijd: 20 jaar
• Hoelang doe je al aan schaatsen ?
Ik ben begonnen met schaatsen toen ik 12
jaar was. Eerst lange baan schaatsen, op
de 400 meter baan. Mijn favoriete
afstanden waren de 3 en 5 km. Nu schaats
ik vooral marathons.
• Hoe vaak train je in de week ?
Ik train 6 dagen, waarvan 2 dagen 2 x per
dag.
• Wat is je hoogst bereikte titel?
Ik ben een keer 3e geworden op het NK
junioren op de lange baan.
• Hoe ver wil je nog komen?
Ik zou graag naar de Olympische Spelen
willen en een marathonwedstrijd op
natuurijs winnen. Bijvoorbeeld de
alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee.

• Wat doe je in de zomer?
In de zomer fiets ik veel op mijn
mountainbike en rijd dan
mountainbikewedstrijden in het
buitenland. Dit jaar eindigde ik in de top
20 bij de world cup en EK en WK
wedstrijden. Ik ben nu net terug van een
mountainbike wedstrijd in Andorra en
volgende week ga ik in Duitsland nog een
wedstrijd rijden.
• Wie is je trainer?
Henk Bos uit Heerenveen, hij maakt mijn
schema’s en trainingsdoelen.
• Wat is je favoriete afstand?
Met schaatsen vind ik de marathon het
leukste, hoe langer de afstand hoe mooier
ik het vind.
• Hoe combineer je het met school?
Ik heb HAVO sporttalent opleiding gedaan
op de OSG in Heerenveen. Dan kan je
leren en veel trainen goed combineren.
• Wat wil je later worden?
Profschaatser of profmountainbiker.
• Heb je nog tips voor kinderen die ook
topsport willen gaan doen?
Je moet er vooral veel plezier in hebben,
samen trainen met anderen werkt ook
stimulerend. Als je er plezier in houdt
komt de rest vanzelf.

Moppen
Waarom heeft een giraffe zo’n lange nek?  
Omdat zijn hoofd zo ver van zijn lichaam zit!

Hoeveel stappen heb je nodig om een olifant in de koelkast te zetten?

3 stappen: deurtje open, olifant er in, deurtje dicht…

Hoeveel stappen heb je nodig om een paard in de koelkast te zetten?

4 stappen: deurtje open, olifant er uit, paard er in en deurtje dicht…
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Momenteel zitten er 4 ransuilen in de
boom bij de buren.
Als het schemerig wordt worden ze actief
en gaan op jacht in de buurt.
Door de veldmuizenplaag zijn landelijk het
aantal ransuilen toegenomen.
Vorig jaar werden in Friesland 750
ransuilen geteld, dit jaar al 1750.
Uit onderzoek van de braakballen blijkt dat
deze voor 90% uit veldmuizen bestaan.
Als het aantal veldmuizen af gaat nemen
zal ook het aantal ransuilen afnemen, dit
zal naar verwachting nog wel een jaar
gaan duren.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Interview met kunstenaar
Rokus Greebe
n

Door: Ingrid Struijk

Rokus Greebe? Dókter Greebe,
bedoel je? Ja. De voormalige
kaakchirurg en de kunstenaar zijn één
en dezelfde persoon. Uw reporter
ging bij hem op bezoek om hem te
bevragen over the making of .
Rokus en zijn vrouw wonen inmiddels al
een jaar of 8 aan de Marijke Muoiwei
nummer 22. Dit prachtige huis ligt aan het
eind van een reed en is voor leken bijkans
onvindbaar. Een lange diepe tuin die
onmerkbaar overgaat in bos, aan de
voorzijde een weiland. Als ik aankom heeft
hij net het gras gemaaid. Een warm
najaarszonnetje doet ons buiten op het
terras plaatsnemen. Een roedel
damherten loopt onbekommerd langs. Ze
zijn vaste bezoekers en de familie Greebe
heeft een levensstijl en plantschema
ontwikkeld waarbij ze geen last van elkaar
hebben: er worden geen viooltjes meer
geplant (veel te lekker) maar wel fuchsia’s
en narcissen (hè bah). In de tuin staan
allerlei creaties die Rokus de laatste jaren
heeft gemaakt. Een stier van plaatstaal op
haast ware grootte trekt de aandacht.
Doopceel
Rokus’ wiegje stond in Zweeloo (Drente),
via Amsterdam kwam hij in 1982 in
Heerenveen terecht alwaar hij zich als
kaakchirurg vestigde. Een jaar later streek
het gezin Greebe neer aan de
Krukmanslaan nrs 6 en 8, een twee-onderéén-kap-woning die verbouwd werd tot
één villa.
Kaakchirurg en artiest: een tegenstelling?
Dat is natuurlijk de eerste vraag die bij mij
opkomt. Nee, absoluut niet, zegt Rokus.
Van kinds af aan is hij geïnteresseerd in
tekenen en beeldjes maken. Zo herinnert
hij zich nog heel goed hoe hij als kind van
vijf van de dominee van Zweeloo leerde
perspectief te tekenen. In één moment
maakte zijn tekenkunst een grote sprong
voorwaarts. Ook het vak van kaakchirurg,
waaronder een groot gedeelte plastische
chirurgie, vereiste een grote mate van
creativiteit en kennis van de materie – in
dit geval het menselijke gezicht. Cruciaal in
een mensengezicht is de plaatsing van de
delen van het aangezichtsskelet. Het gaat
er dan ook, bij correcties ervan, om de
karakteristieke trekken van iemands
gezicht te behouden. Rokus laat mij een
boek zien waarvan hij zelf én de tekst én
de tekeningen heeft gemaakt om uit te
leggen hoe je een bepaalde operatie het
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beste kunt doen. Het is een internationaal
handboek geworden.
Kunstcarrière
Momenteel is Rokus bezig met zijn laatste
jaar aan de vakopleiding van de klassieke
Academie voor Beeldhouwkunst in
Groningen. Hij werkt zowel twee- als
driedimensionaal: tekeningen en beelden.
Het materiaal is zeer divers: brons, glas,
ijzer, plaatstaal, roestvrij staal, hout. Zijn
werk wordt landelijk zeer gewaardeerd en
Rokus krijgt opdrachten aan de lopende
band. Of hij het daarmee misschien te
druk heeft? Ach, hij vindt het wel leuk, om
steeds weer nieuwe mensen te
ontmoeten.

De pauw, een koninklijke vogel
De Stichting “Brongergea op de Kaert”
heeft hem gevraagd een beeld te maken
ter viering van 2015, Marijke Meu jaar.
Rokus koos voor een pauw, omdat het een
deftige vogel is die al sinds
mensenheugenis op onze buitenplaatsen
wordt gehouden. Het buiten
“Pauwenburg” is er zelfs naar genoemd.
Het kroontje op de pauwenkop refereert
aan het koningshuis. Het beeld is
vervaardigd van galvanisch gepolijst rvs en
voorzien van een oog van blauw glas,
speciaal hiervoor gemaakt door de
bekende glasblazer Johan de Vries uit
Nieuweschans.
Mijns inziens is dit prachtige beeld een
aanwinst voor Oranjewoud en past het
uitstekend in deze entourage!

Stichting
‘Brongergea op de Kaert’

het bestuur v.l.n.r. Jitze de Jong(PR) Jan Wagenmakers (voorz.), Anneke Liemburg (penn.)
en Alt Liemburg (secr.)
n

Door: Ingrid Struijk

Het aankopen en plaatsen van het
prachtige kunstwerk van de pauw is het
meest recente wapenfeit van deze
stichting. Tijd dus om op onderzoek uit te
gaan wie er achter deze club zitten.
Op een vrijdagmorgen ben ik te gast op de
Marijke Muoiwei bij Jan Wagenmakers.
Voor de gelegenheid zijn ook Alt Liemburg
en Jitze de Jong aanwezig. De penning
meesteresse, Anneke Liemburg, moet
verstek laten gaan. Zij moet werken, haar
pensioen is nog niet in zicht zelfs.
Bovengenoemd triumviraat weet een
antwoord op al mijn vragen, dat mag ook
wel in zo’n sterke bezetting!

Activiteiten
Dit laatste ging enkele inwoners van dit
dorp zozeer aan het hart, dat ze de handen
ineensloegen en besloten de geschiedenis
en de naam van Brongergea aan de
vergetelheid te ontrukken. Hun eerste
daad was een plaatsnaambord neer te
zetten; er staan er twee aan de
Marijkemuoiwei. Dat was in 2004. In 2005
volgde het informatiebord over
Brongergea bij het oude kerkhof, vijf jaren
later is de Stichting “Brongergea op de
Kaert” een feit. Achter de schermen werd
er door het vierkoppig bestuur hard
gewerkt aan historisch onderzoek. Dat

resulteerde in het uitgeven van een boek
over de historie van het dorp “’t Gea fan
Bronger”, in 2012. Het succes was
weergaloos: de oplage van 600 stuks was
in één klap uitverkocht!
In 2014 volgde het samenstellen van een
wandeling door deze buurtschap, het
“Brongergea-kuierke” geheten, aan de
hand van plaatsen die in het boek
beschreven worden. Er werd een folder
uitgebracht plus een app voor de
smartphone. Deze app is al vele malen
gedownload, je denkt dan natuurlijk hier
in de buurt. Wie schetst onze verbazing
dat ook mensen in China (4) en de
westkust van de States (15!) hem in hun
telefoon hebben opgeslagen…In hetzelfde
jaar 2014 werd ook de “Belvedèrereed”
geopend, een verbindingsweg tussen de
Bieruma Oostingweg naar de
Marijkemuoiwei, die langs de uitkijktoren
loopt. En een jaar later is er een QR-code
ontworpen en geplaatst. Tsjongejonge.
Hier wordt aan de weg getimmerd.
Toekomst
Ook voor de toekomst staan er heel wat
plannen op stapel. We verklappen u alvast
het samenstellen van een lespakket voor
de Albertine Agnesschool en het
adopteren van een aantal
grafmonumenten op het oude kerkhof. U
zult zeker in deze krant op de hoogte
gehouden worden door deze ijverige
mensen!

Buorskip
De buorskip Brongergea heeft hele oude
papieren, veel ouder dan Oranjewoud dat
pas dateert van 1676. Oranjewoud is in
feite nooit een dorp geweest, want het
heeft nooit een kerk gehad; Brongergea
wél. De oudste sporen van bewoning in
deze streek vinden wij reeds terug in de
11e eeuw en op het hoogtepunt van haar
bestaan moet het dorp uit zo’n 400
gezinnen hebben bestaan. Maar de glorie
van het koninklijke Oranjewoud
overschaduwde het naastgelegen dorp en
het had niet veel gescheeld, of de naam
Brongergea was voorgoed van de kaart
verdwenen.
QR code voor "Brongergea Kuierke"
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Verkeerssituatie in
Oranjewoud-West
n

Door : Rob Meijen, lid PB

Sinds de bewonersbijeenkomsten in 2014
van de Brouwerslaan, Altenalaan,
Koningin Wilhelminaweg en Tolhuisweg
heeft het bestuur verschillende malen
overleg gehad met medewerkers van de
afdeling verkeer van de gemeente
Heerenveen. Eén van de punten die op
tafel kwamen, was het verzoek van
bewoners van de Altenalaan, die graag
eenrichtingsverkeer aan de zuidzijde van
hun straat wilden. De gemeente kan en
wil hier alleen aan meewerken, als alle
bewoners hiermee akkoord gaan. Dit ter
voorkoming van bezwaarschriften.
Andere zaken die tijdens deze overleggen
op tafel kwamen waren:
1. aansluiting Tolhuisweg - Kon.
Wilhelminaweg vormgeven met een
uitritconstructie

2. de schuine stoep langs de Koningin
Wilhelminaweg is moeilijk berijdbaar
met fiets, rollator en rolstoel en bij
glad wegdek.
De gemeente is gevraagd deze af te
vlakken
3. brandputten in de Kon. Wilhelminaweg
liggen te laag
4. de uitrit Anna Schotanus op de Kon.
Wilhelminaweg is slecht zichtbaar.
Uitrit niet meer als voorrangsweg
instellen
5. instellen van een parkeerverbod aan
één zijde van de Kon. Wilhelminaweg
7. herontwikkeling en
nieuwbouwplannen van Anna
Schotanus; hoe komt het met de
ontsluiting van het terrein?
8. Parkeerverbodsbord Altenalaan is
slecht zichtbaar door de hoge heg.
Antea verzoeken vaker te snoeien

9. Bord 30 km-zone op Kon.
Wilhelminaweg ter hoogte van nr 2
plaatsen
10. Ligging ingang Anna Schotanus melden
bij TomTom (vanaf Marktweg, niet Kon.
Wilhelminaweg)
Afspraken
Afgesproken is dat de punten 1, 2 en 3
worden opgelost als er onderhoud wordt
uitgevoerd aan de Kon. Wilhelminaweg.
Het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn.
Het schilderen van 30 op het wegdek is
aangemeld en is eind augustus al
meegenomen in een verzamelopdracht
voor het aanbrengen van markeringen.
De wijkteamleider, eventueel in overleg
met Antea, is gevraagd om te kijken bij de
heg die het zicht op het P-verbodsbord
wegneemt.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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EEN VAKANTIE OM NOOIT TE VERGETEN

Een reis door Vietnam en Cambodja
n

Door Tom van der Wolf

Lotte de Boer van de Heidelaan heeft in
de afgelopen zomervakantie een wel heel
bijzondere reis gemaakt met haar ouders.
Zo bijzonder dat ik haar naar haar
ervaringen heb gevraagd. Zij vertelt het
volgende:
Onze reis begon 30 juni en eindigde 4
augustus: maar liefst vijf weken hebben
wij door heel Vietnam en Cambodja
getrokken. Het was een ervaring om nooit
te vergeten, het heeft mij ook laten zien
hoe goed wij het in Nederland eigenlijk
hebben. Eten en een dak boven je hoofd is
hier heel normaal, daar wordt het nog net
niet gezien als rijkdom.

Hanoi en omstreken

We vertrokken 30 juni vanaf Schiphol naar
Bangkok. Daar hebben we de stad verkend

Een dak boven je hoofd
is hier heel normaal
en wat aan de warmte kunnen wennen,
want die viel als een verstikkende deken
op ons nadat we geland waren. Na één
nachtje zijn we verder gereisd naar Hanoi,
de hoofdstad van Vietnam. Toen begon
het hele avontuur pas. Eenmaal in Hanoi
aangekomen hebben we de nachttrein
naar Sappa genomen, dat was een
tweedaagse trektocht door de rijstvelden,
een prachtig gezicht. Na die twee dagen
weer naar Hanoi (in Vietnam kom je
steeds weer in Hanoi uit), het is een
gigantische stad waar ook alles voor ons
werd verzorgd.

Met de bus…

We hebben na die tijd een prachtige
bootreis gemaakt door de natuurgebieden
van Hạ Longbaai. Dat is ook zeker een
aanrader, iedereen die in Vietnam woont
is daar wel een keer geweest. Het waren
allemaal prachtige bloemen en planten die
wij hier in Nederland niet eens kennen.
We zijn toen we op onze eindbestemming
aankwamen eerst gelijk met de nachtbus

Lotte met haar ouders voor het Royal Palace in Pnom Penh, Cambodja
naar Huế gereisd. Die deed er twaalf uur
over, maar we hebben alle drie geen oog
dicht gedaan. We lagen helemaal achterin
de bus en het hobbelde en hobbelde de
hele nacht door, het was benauwd, klam
en erg vies. Wat ons wel verbaasde was
dat de wifi in de bus uitstekend was, ik kon
mooi met mijn vriendinnen uit Nederland
whatsappen, voor hun was het namelijk
gewoon nog overdag (het tijdverschil was
nl. vijf uur).

Hôi An en Ho Chi Minh

Toen we uiteindelijk in Huế aankwamen
zijn we daar één nachtje gebleven. Daarna
zijn we doorgereisd naar Hội An, een erg
gezellig toeristisch plekje met veel
Westerse toeristen.
Daar een binnenlandse vlucht gepakt naar
Ho Chi Minh City. Ook dit was een
gigantische stad maar wat ons opviel was
dat deze stad wat ‘moderner’ was om het
zo maar te zeggen, er waren veel winkels
en restaurants die bij ons ook bekend zijn:
de H&M, Macdonald’s en de KFC waren er
te vinden, fantastisch natuurlijk! Wel een
vreselijke drukte, een zebrapad is daar niet

de wifi in de bus was uitstekend
te doen; ze zijn er wel, maar er wordt geen
gebruik van gemaakt. Je kunt dus net zo
goed de weg oversteken (ook
levensgevaarlijk), maar goed zo ging dat.
Overal waren brommers, motors en taxi’s.
Daarna reisden we door de Mekon-delta
naar de grens van Cambodja.

Cambodja
Monniken in Hanoi, Vietnam

Eenmaal in Cambodja aangekomen was de
sfeer gelijk anders, de mensen waren net

even wat vriendelijker en de rust was
weergekeerd vergeleken met Vietnam. We
hebben de eerste vijf nachten
doorgebracht op een tropisch eiland
vlakbij de grens met Vietnam. Op dat
eiland waren zoveel muggen en ander
ongedierte dat ik en mijn moeder letterlijk
lek gestoken waren, het jeukte ons van alle

ik en mijn moeder waren
letterlijk lek gestoken
kanten. We hebben een soort apotheek
opgezocht waar we pilletjes kregen
aangeraden tegen de jeuk. In eerste
instantie hielpen ze perfect: de jeuk
minderde maar…… we vielen telkens in
slaap. Natuurlijk, je bent in een vreemd
land, je weet nooit wat je krijgt
toegediend, het was troep…
Daarna doorgereisd naar Phnom Penh, de
hoofdstad van Cambodja. Wat ons gelijk
opviel was dat er erg veel armoede
zichtbaar was: er liepen bedelaars en
mensen met aandoeningen rond, best
heftig! Daar ook de stad verkend en alle
belangrijke bezienswaardigheden
bekeken. We zijn daarna doorgereisd naar
Battambang.  Dat was een erg gezellige
stad. Toen weer doorgereisd naar Siem
Reap waar we de wereldberoemde
tempels van Angkor hebben bezocht, een
enorm groot complex met honderden
tempels. Na twee dagen tempels te
hebben gezien waren we ‘tempelmoe’;
alles leek eigenlijk best wel op elkaar.
Vanuit daar namen we een rechtstreekse
vlucht naar Bangkok en toen weer naar
huis. Na vijf weken weg te zijn geweest
had ik Nederland toch wel gemist. Maar
dit was zeker een reis die ik nooit zal
vergeten.
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Wijkkrachtscan Oranjewoud
n

Door: Dik Bolkestein

In de vorige “Wâldknyn” spraken we
met wethouder Jelle Zoetendal over
zorg en welzijn in Oranjewoud.
Opnieuw kwamen de rol van de
“meitinker”, Antje Ruiter, en de
WMO, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning aan de orde. Jelle
Zoetendal kondigde aan dat er voor
de hele gemeente een scan, een
overzicht van de stand van zaken, van
de sociale kaart, in de maak was.
Intussen heeft de welzijnsstichting
Caleidoscoop dit project afgerond. Heel
grondig en overzichtelijk zijn per wijk en
dorp de kwaliteiten daarvan in beeld
gebracht. Iedereen die er belangstelling

Wat zijn de specifieke
kwaliteiten van ons dorp

vragen. Een aantal uitkomsten staan vast
en zullen niemand verbazen. Oranjewoud
is een, over het algemeen, tamelijk
welgesteld dorp met veel vrijstaande
huizen, waar naar verhouding niet veel
jongeren wonen. Dat brengt met zich mee
dat er betrekkelijk weinig een beroep
gedaan wordt op uitkeringen. Daarbij is er
in de scan niet aan gedacht dat er
waarschijnlijk onevenredig veel mensen
met een AOW-uitkering zullen leven. Het
opleidingsniveau van jonge schoolverlaters
is over het algemeen goed.
Plaatselijke voorzieningen
Over de plaatselijke voorzieningen, die
beperkt zijn, men is op Heerenveen
aangewezen, is de scan niet duidelijk. Er
worden twee plaatsen, de Koningshof en
de school, genoemd waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten èn er wordt gemeld
dat er geen duidelijke plek is waar men
elkaar treft.

voor heeft kan daar zelf via internet, www.
heerenveen.nl/wijkkrachtscan, kennis mee
maken. Zo is Oranjewoud ook in kaart
gebracht. Wat zijn de specifieke
kwaliteiten van ons dorp op de gebieden
“jeugd”, “werk en inkomen”, “WMO”,
“veiligheid”, “sociaal”, “gezondheid” en
–was daar nou geen betere term voor te
vinden– “algemeen”?

Verborgen armoede?
De scan spreekt van verborgen armoede
èn van vergrijzing. Toch wordt er niet veel
gebruik gemaakt van voorzieningen als
gemeentelijke vergoeding van
huishoudelijke hulp of vervoer. Zou men
niet genoeg op de hoogte zijn van de
mogelijkheden die daar voor bestaan bij
de gemeente?

Uitkomsten
Het is de bedoeling aan de hand van deze
scan te bezien welke maatschappelijke
ontwikkelingen om aandacht en actie

Daniel Pit
We bespraken de wijkkrachtscan met de
bij Caleidoscoop aangestelde
opbouwwerker Daniël Pit. Oranjewoud

heeft duidelijke kwaliteiten. De onderlinge
betrokkenheid van naaste buren is groot.
Dat kwam al eerder in “De Wâldknyn” aan
de orde. Tegelijkertijd laat de scan zien dat
er ook veel eenzaamheid is. De scan laat
daarbij geen details of oorzaken zien.

De onderlinge betrokkenheid
van naaste buren is groot
Het is wel een hint. Met het ouder worden
raken meer en meer mensen ongemerkt
geïsoleerd en er zijn niet zoveel plekken en
situaties waar mensen elkaar op een
vanzelfsprekende manier tegenkomen. De
scan kan een signaal zijn om aan
knelpunten wat te doen. Een signaal aan
Plaatselijk Belang, aan buurten, of aan de
school. Opbouwwerker Pit van
Caleidoscoop is achter de hand om vragen
en ideeën die naar aanleiding van de
wijkkrachtscan ontstaan te helpen
oppakken. We hebben de ervaring dat er
in Oranjewoud heel wat bereidheid is
samen iets voor en met elkaar te
ondernemen!
Daniël Pit is te bereiken per e-mail
d.pit@caleidoscoop.net of
telefoon: 0652 32 81 07
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Ontmoeting met een pelgrim
op weg naar Santiago de Compostela
n

Door: Ingrid Struijk

Het is 18 juni. Ik verlaat het ruiterpad,
te voet naast mijn paard, op de
kruising bij de Limburg Stirum Hoeve
(Marijke Muoi-wei/Molenlaan/
Weversbuurt). Daar zie ik een man
voor het informatiebord staan waarop
het Jabikspaad staat afgebeeld; hij
torst een grote rugzak en spontaan
bied ik hem mijn paard aan om te
helpen dragen.
Maar nee, hij wil zijn last liever zelf dragen
en zo zwaar is die nou ook weer niet, zegt
hij. Ik heb het vermoeden dat dit een
bijzondere ontmoeting is en word
nieuwsgierig naar het einddoel van deze
reiziger. Ik zeg er maar meteen bij dat ik
van De Wâldknyn ben, want anders lijkt het
zo raar.
Van St. Jacobiparochie naar Santiago
Ik blijk te spreken met Syds Post uit
Berltsum. Vandaag is het de derde dag van
zijn reis, en hij vindt het hier prachtig. Op
mijn vraag waar hij naar toe wil, antwoordt
hij tot mijn verrassing:
“Santiago de Compostela.”
- “Echt?????? Hoe lang denk je daarover te
doen?”
“110 dagen.”
“Is dat een symbolisch getal?”
“Nee hoor, dat is het aantal dagen dat ik
denk nodig te hebben.”
Ter informatie: Santiago ligt in NoordSpanje. Van de Kapelle te Haskerdyken tot
Santiago is de kortste route 2139
kilometer….
Hoe is dit plan ontstaan?
Syds heeft zo’n 15 jaar geleden een
indrukwekkende documentaire op TV

gezien over iemand die naar Santiago liep.
Op dat moment lieten de omstandigheden
niet toe dat hij iets dergelijks zou
ondernemen, dus het plan kwam in de
koelkast. Tot hij twee jaar geleden tijdens
het fietsen aan het overdenken was wat hij
in zijn leven nog eens zou willen doen. En
toen kwam daar weer dat idee: naar
Santiago lopen. De sportieve uitdaging en
het avontuur trokken hem. Bovendien
heeft hij zijn hele leven in de buurt van St.
Jacobiparochie gewoond – de heilige
Jacobus, Jabik in het Fries en Santiago in
het Spaans. Zodoende wist hij al het een
en ander af van de pelgrimstocht. Deze
keer had hij wél de mogelijkheden om het
te realiseren, dus na twee jaren van
voorbereiding ging hij van start op 16 juni
2015.
Gelukt
Op het weblog van Syds lees ik enige
maanden later dat het gelukt is, en meer:
hij heeft Santiago bereikt en op dag 105
heeft hij zijn laatste etappe, die naar
Fisterra, het einde van de aarde, volbracht!
Geweldig!
Ik stuur hem per mail nog een paar vragen.
Welk moment heeft het meeste indruk op
je gemaakt?
“In de zin van spannend en sensationeel
vond ik de aankomst in Vezelay wel een
hoogtepunt. De contouren van het stadje
met het imposante klooster en de enorme
kathedraal zijn al van verre zichtbaar,
gelegen als ze zijn boven op een heuvel. Ik
was heel trots en opgewonden toen ik
Vezelay in de verte zag liggen.” (Vezelay is
een dorpje in Bourgondië, Frankrijk, dat in
de Middeleeuwen al de status van
pelgrimsoord had, het was en is een

Pelgrim Syds Post
knooppunt waarop vele wegen vanuit het
noorden samenkomen om dan verder te
gaan naar Santiago – noot red.)
Heeft de tocht aan je verwachtingen
beantwoord?
“De tocht heeft me zeker gebracht wat ik
er van hoopte, en meer. Ik heb mezelf
bewezen dat ik in staat ben om gedurende
een langere tijd mezelf te motiveren om
een zware lichamelijke en emotionele
inspanning te leveren. Voor de lichamelijke
inspanning kun je trainen, maar op wat de
tocht emotioneel gezien met me deed was
ik totaal niet voorbereid. In zekere zin heeft
de tocht me veranderd. Waar ik, mede
ingegeven door de media, een negatief
mensbeeld had en in principe wantrouwig
was t.a.v. vreemden, ben ik tot een ander
inzicht gekomen. Ik ben tijdens mijn reis
alleen maar vriendelijke, gastvrije en
behulpzame mensen tegen gekomen die
mij als “vreemde” toegang verleenden tot
hun huis, keuken of hart en me soms
ongevraagd hun hulp aanboden. Door deze
ervaringen sta ik nu anders in het leven en
wil op mijn beurt ook de helpende hand
toe steken aan reizigers die onderweg zijn,
dit door bijvoorbeeld als vrijwilliger
gastheer te worden in een gîte of auberge,
of aan couchsurfers onderdak te bieden.”
Wat vind ik dit een mooi antwoord.
Dat er nog maar vele pelgrims door ons
mooie dorp mogen trekken!
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Reconstructie Lollius Ademalaan
n

Door : Janny Klein , secr. PB

Een overzicht van hoe een kort
verhaal lang wordt:
Al in 2013 was bekend dat de
gemeente onderhoud zou gaan
plegen in de L. Ademalaan. En, als
zoiets omwonenden ter ore komt,
komen er ook diverse wensen op
tafel. De hele straat heeft zich
verenigd en heeft twee
vertegenwoordigers aangewezen om
met de gemeente te overleggen, René
de Lange en Klaas Lycklama à
Nijeholt. De gemeente wilde
meewerken en er kwam in overleg
met PB een bewonersavond. Helaas,
inmiddels was besloten dat de
riolering niet vernieuwd zou worden,
waardoor er maar een beperkt
budget was. Maar in ieder geval
konden de verfoeide drempels
verdwijnen. Deze zijn ruim 10 jaar
geleden aangebracht als “tijdelijke
maatregel” . De plannen werden
ingevuld, alle bewoners kregen
daarover een brief en het onderhoud
kon starten.
Tot ieders verrassing bleek toen plots dat
de riolering toch vernieuwd zou worden.
Van tafel oud plan, nieuw overleg, nieuwe
uitwerking, nieuwe planning. Er kwam
opnieuw een bewonersavond met een
uitgebreide toelichting van de gemeente
op de mogelijkheden. De
vertegenwoordigers peilden vervolgens de
(soms tegengestelde) meningen. Dat
leidde tot de volgende afspraken:
- De drempels verdwijnen uit de straat.
- De aanwezige bomen worden gekapt en
vervangen door nieuwe bomen in 18
boomvakken.

- De riolering wordt vernieuwd.
- De straat wordt voorzien van een nieuwe
fundering en nieuw asfalt.
- De uitritten worden uniform bestraat
met betonklinkers.
- Er mag in de berm geparkeerd worden
op vakken, waar graskeien zijn
aangebracht. Daarnaast natuurlijk op
eigen erf en de openbare weg.
- De bewoners wordt gevraagd zelf de
grasberm te onderhouden.
De volgende stappen zijn nu (stand
oktober 2015) dat de gemeente het plan
verder uitwerkt, de werkzaamheden
aanbesteedt en in overleg met de
aannemer bepaalt wanneer de
werkzaamheden starten. Als dat allemaal
in kannen en kruiken is, ontvangen de
bewoners opnieuw informatie van de
gemeente en wordt bekend gemaakt
welke verkeersmaatregelen er tijdelijk
gaan gelden. Immers, met de vernieuwing
van de riolering moet de hele straat
grondig op de schop.
Al met al een lang traject, maar wel een
waarbij de gemeente geprobeerd heeft de
bewoners en Plaatselijk Belang te
betrekken en wensen te realiseren.
Onderhoud Koningin Wilhelminaweg en
Van Bienemalaan
Met de L.Ademalaan worden ook het
oostelijk deel van de Kon. Wilhelminaweg
en de Van Bienemalaan aangepakt. De
riolering wordt ook hier vervangen en het
asfalt wordt vernieuwd. Gemeente en
Plaatselijk Belang nodigden de bewoners
in april uit voor een informatieavond in
Tjaarda. Helaas bleek bij een aantal
bewoners het wantrouwen, zowel richting
gemeente als PB, groot. De oorzaak

daarvan lag niet bij de
onderhoudsplannen, maar bij de
vermeende plannen voor woningbouw in
de buurt (zie elders in dit blad). Met elkaar
plannen maken voor de eigen buurt wordt
dan wel lastig, maar uiteindelijk is toch
duidelijkheid ontstaan over de
werkzaamheden. De planning – starten
direct voor de winter – roept vragen op.
De gemeente zal zich hierop nog beraden.
Aanleiding voor de vervanging van de
riolering is dat de capaciteit voor de afvoer
van hemelwater (regen) in de toekomst
onvoldoende zal zijn. De afvoer van de
huizen en het hemelwater is nu op een
rioolbuis aangesloten; dat wordt gesplitst.
Voor de woningen blijft de
afvoercapaciteit gelijk; voor hemelwater
wordt deze groter. Op het eigen terrein
van de woningen worden de buizen alleen
vervangen als er nog gresbuizen worden
aangetroffen. In de nieuwe situatie komt
de as van de weg iets hoger te liggen, 4
cm. De asfaltstrook wordt iets smaller.
Inritten en bermen blijven. De bermen
worden opnieuw ingezaaid na afronding
van de werkzaamheden. Tegelijk met het
werk aan de Kon. Wilhelminaweg wordt
ook de Van Bienemalaan opnieuw
geasfalteerd.
Ook voor deze straten is door de bewoners
een vertegenwoordiger aangewezen, Jetze
de Jong. Hij stemt de uitwerking van de
afspraken af met de bewoners en de
vertegenwoordigers van de L. Ademalaan.
Heeft u vragen over de geplande
werkzaamheden of de gevolgen voor uw
eigen omgeving of bereikbaarheid? Neem
contact op met de vertegenwoordiger van
uw straat of het secretariaat van Plaatselijk
Belang. Voor de verwerking van nieuwe
wensen is het helaas te laat.

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
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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

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

Albertine Agnesschool
n

Door : Lysbeth Wind, directeur

de school. Met het bewegingsonderwijs
doen we mee aan het project “Scoren voor
gezondheid”. Met de invoering van het
continurooster hebben ook de eetpauzes
de nadruk gekregen op gezond eten. Dit
schooljaar doen we mee aan het project:
“EU schoolfruit”.

Waarschijnlijk weten velen van u het
wel, maar de Albertine Agnesschool is
de dorpsschool aan de prins
Bernhardweg in Oranjewoud. Deze
openbare school is al sinds 1879 de
dorpsschool van Oranjewoud. De
school heeft een rijke historie en ligt
Veilige schoolomgeving
in een prachtig bosrijk gebied.
De Albertine Agnesschool is één van de
De school heeft veel ups en downs
gekend. In 1991 dreigde de school zelfs te
worden gesloten, maar dankzij de
inspanningen van gemeente, Plaatselijk
Belang en personeel van de school is dit
voorkomen. Momenteel telt de school
115 leerlingen terwijl de prognose 96
leerlingen aangaf. Hiermee zijn we in een
tijd van krimp tegen alle verwachtingen in
gegroeid. De groei vindt vooral plaats bij
de kleuters. Dit is voor de school een
positieve ontwikkeling voor de toekomst.
Kinderopvang
Sinds 2012 is in de school door
Kinderwoud een peuteropvang
gerealiseerd. Op dinsdag- en
donderdagmorgen gaan de peuters hier
naar de opvang. Hierdoor kunnen we
gemakkelijk samenwerken aan een
doorlopende lijn van 2-12 jaar.
Gezonde leefomgeving
Gezond gedrag is een belangrijk punt voor

eerste scholen in Nederland die een
gecertificeerde Kiva school is. Kiva is een
antipestprogramma uit Finland dat door
de Rijksuniversiteit Groningen in
Nederland is geïntroduceerd. De
afgelopen twee jaren heeft het personeel
hier scholing in gehad en hebben de
kinderen kivalessen gevolgd. Het pesten is
door dit programma afgenomen.

School en het dorp
Er is contact met diverse instanties uit het
dorp. Daar waar mogelijk en als het past
binnen het onderwijs wordt de school
ingezet bij activiteiten in het dorp. Denk
hierbij aan dorpsfeest, Plaatselijk Belang,
ijsclub, De Koningshof, museum Belvédère,
SLOK, rommelmarkt, IVN etc. Uiteraard
gebruiken wij regelmatig de prachtige
groene omgeving van de school. Het
schoolplein is ook ingericht als groen plein.
De komende jaren zal dit nog verder
worden ontwikkeld. Verder maken we
gebruik van het voetbalveld vóór de
school. Samen met Plaatselijk Belang

hebben we ervoor gezorgd dat er goals zijn
geplaatst. In de pauzes wordt er volop
gebruik van gemaakt door veel kinderen
van verschillende leeftijden.
Visie
De school staat dit jaar voor een
belangrijke opdracht. De kwaliteit van de
school is op orde en nu gaan we samen
met personeel en ouderraad onderzoeken
welke koers we gaan varen voor de
komende tijd. Waar gaan wij ons als school
in onderscheiden van de andere scholen in
de omgeving. Hoe gaan we om met
persoonlijk leren en bijvoorbeeld
tabletonderwijs,  waarbij de kwaliteit blijft
gewaarborgd. Een leuke uitdaging die we
graag aangaan.
Kortom de Albertine Agnesschool is een
school volop in beweging waarbij ouders
en personeel ervoor zorgen dat school een
veilige omgeving is waar kinderen zich
thuis voelen.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en de
school willen bekijken kom dan gerust
langs. Loop gewoon naar binnen en wij
zullen u als er tijd voor is een rondleiding
door de school geven. U kan van te voren
ook een afspraak maken, tel: 0513-636476
Zie ook de website: www.alb-agnes.nl

Glasvezel in Oranjewoud
n

Door : Janny Klein

Dit verhaal leest u op papier. Maar zeg
zelf, we kunnen niet meer zonder
apps, websites en mail. Goede
verbindingen daarvoor zijn nog niet
overal vanzelfsprekend. De provincie
Friesland heeft daarom in 2015 het
besluit genomen lokale initiatieven
binnen de provincie om glasvezel
(breedband) te laten aanleggen te
begeleiden en subsidiëren
(voorwaarden nog niet bekend).
In Oranjewoud hebben tot nu toe 12
bewoners zich aangemeld voor een
behoeftepeiling op de website Friesland.

opglas.nl. Bij voldoende belangstelling
wordt een inventarisatie georganiseerd.
Komt er een vervolg , dan adviseert en
begeleidt Breedband Friesland, namens de
provincie, het realiseren van een
glasvezelnetwerk. Vanuit Oranjewoud wil
Plaatselijk Belang een coördinerende rol
vervullen, mits er voldoende aanmeldingen
zijn voor de inventarisatie.
Mocht het komen tot aanleg, dan kunt u als
particulier worden aangesloten. Glasvezel
biedt nieuwe mogelijkheden, maar u hoeft
niet direct apparatuur te vervangen.
Huidige servers, werkplekken en applicaties
blijven werken. Geleidelijk kunt u
overstappen op nieuwe mogelijkheden.

Hebt u belangstelling? Meldt u dan
vrijblijvend aan op Friesland.opglas.nl en
vul het inventarisatieformulier in.
Als eerste werd het glasvezelnetwerk
gerealiseerd in Langedijke. Ook in
Oosterwolde en Tytsjerksteradiel is de
eerste stap gezet met een informatieavond.
Wie weet, volgt Oranjewoud het voorbeeld
van hen en een vijftal dorpen in
Littenseradiel en kunnen we de
voorzieningen verder uitbreiden.
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“Passiefhuis” aan de Tolhuisweg
n

Door: Dik Bolkestein

Goed twee jaar geleden kwam de
oude, wat verwaarloosde woning aan
de Tolhuisweg 21 leeg en te koop. In
plaats daarvan staat er nu een
opmerkelijk huis. Zo te zien afwijkend
in stijl. Nu blijkt de vormgeving niet
het meest bijzondere aan dit huis.
Reden om, nu alles af en bewoond is,
kennis te maken met de bewoners en
hun huis.
Zoals gewoonlijk wanneer een huis in de
buurt leeg komt, raakt men benieuwd. Het
bord “Te Koop” in de tuin was al vrij gauw
weer weg. Belangstellenden hadden via
internet al lang gezien dat het in feite om
twee percelen ging. Zou de oude woning
worden opgeknapt? Zou er één woning

regenwater wordt als
spoelwater gebruikt
komen, of werden het er twee? Het bleef
even gissen tot het oude pand tegen de
vlakte ging en het terrein geëgaliseerd. Er
kwam een levensgroot bord aan de weg
met de afbeelding van het nieuw te
bouwen huis,  de term “passiefhuis” en de
namen van de nieuwe bewoners. Het
gesprek ging in de verre omtrek vooral
over de niet alledaagse vormgeving. Voor
de één een aanwinst, voor anderen
getuigde het huis van wansmaak. Het
duurde even voor er, in opdracht van
Martinus Wijma en Louwina van Noord,
werkelijk en voortvarend gebouwd werd.
Vrijwel gesloten zijgevels en veel glas aan
de voor- en achterkant. Er zijn voor de
zijgevels niet alledaagse bouwmaterialen
gebruikt.
Strikte normen
Inmiddels is het huis vrijwel “af”. Martinus

Wijma, ondernemer, 67 jaar, ontving ons in
de sfeervolle woonkamer, ingericht in stijl
met het huis en lichter dan je zou
verwachten. Martin op zijn praatstoel: “Er
is veel meer over het huis te vertellen dan
dat het qua uiterlijk opvalt. Kenmerkend
voor het huis is dat het bijzonder zuinig is
met energie en water. Een “passiefhuis” is
een begrip dat in de jaren 60 in Zweden is
ontstaan en later in Duitsland verder
ontwikkeld is. Er gelden duidelijke en
strikte normen vóór een woning het
predicaat “passiefhuis” kan krijgen. Eerder
had Martinus in Oostenrijk al kennis
gemaakt met de bouw van een woning
waarbij de techniek wat isolatie betreft
verder ging dan wat in Nederland
gebruikelijk is. Een “passiefhuis” gaat een
stap verder. Het gaat om beperkt
energiegebruik, en dan nog energie die
zoveel mogelijk duurzaam is opgewekt. Als
er toch fossiele brandstoffen worden
gebruikt, dan dienen deze zo schoon en
zuinig mogelijk te worden benut. De hele

constructie van het huis is daarop gericht. “
Martinus heeft een cursus rond het thema
“passiefhuis” gevolgd, en zocht zijn
architect, de aannemers en
onderaannemers zorgvuldig uit. Hij was
helemaal gefocust op de strikte eisen die
voor een dergelijke woning gelden en
volgde de bouw van dag tot dag. Dat kon
de buurt volgen!
Bijzondere buitenwand
De buitenwand is een bijzondere schil. Dat
is kenmerkend voor een “passiefhuis” – dat
zou er ook veel traditioneler uit kunnen
zien. Alle kieren in huis zijn zorgvuldig
afgedicht. Tenslotte werd het huis aan een
test onderworpen die doet denken aan het
afpersen van een gasleiding om te zien of

een maandelijkse energierekening in de orde van €30
er niet ergens een (energie-)lek is. Het
resultaat staat als een huis. Regenwater
wordt als spoelwater gebruikt, het
energieverbruik vergelijkt Martinus met
dat van een haarföhn. Hij verwacht voor de
ruime woning een maandelijkse
energierekening in de orde van 30 euro.
Het huis voldoet aan de bouwnormen die
hij landelijk pas voor 2020 verwacht.
Website
Martinus vertelt zichtbaar graag over zijn
huis. Niet alleen voor “De Wâldknyn”. Er is
een goed verzorgde website waar meer te
lezen valt over dit opmerkelijke huis: www.
passiefhuisheerenveen.nl. Dat deze site er
mooi uitziet kan vast worden
toegeschreven aan de goed gekozen
teksten van Louwina van Noord, die haar
bedrijf “in goede teksten” actief vanuit het
“passiefhuis” aan de Tolhuisweg voert!
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Wat heeft Oranjewoud
met Pakistan te maken?
n

schooltje sluiten, en uit angst voor
bomaanslagen is een andere school nu
opgesplitst en hebben de kinderen op vijf
verschillende locaties les.

Door: Ingrid Struijk

Misschien zonder dat jullie het
wisten, hebben jullie meegeholpen
om kinderen in Pakistan naar school
te laten gaan. Huh? Ja - was je op het
dorpsfeest? Ja? Heb je meegereden
met de ponykar? Ja? Nou, dan heb je
meegeholpen en wil ik jou én de
dorpsfeestcommissie van harte
danken voor de gift van 120 euro die
de pony Jelle bij elkaar heeft gedraafd
in drie uurtjes volle bak.
In het verleden hebben wij in De
Wâldknyn aandacht geschonken aan de
banden van Oranjewoud met Vietnam.
Peter de Vries uit de Lollius Ademalaan is
namelijk nauw betrokken bij
ontwikkelingswerk in dat land, en de
redactie wil graag meer aandacht
schenken aan dergelijke lokale initiatieven.
Dus deze keer willen we de Mission
Schools in het zonnetje zetten.
Mission Schools
De Stichting Asian Care, en dan met name
de poot Mission Schools in Lahore,
Pakistan, financieert enkele schooltjes in
het christelijke getto van een van de
wijken. Onderwijs is niet gratis in dit land
en de christelijke bevolking is van oudsher
zo arm, dat de ouders geen geld hebben
om hun kinderen naar school te sturen.
Zonder scholing kom je niet veel verder, en

zo blijven deze families arm van generatie
op generatie. Ik moet er misschien even bij
vertellen dat Pakistan een moslim-staat is
en dat christenen hier als

dorpsfeestcommissie
danken voor de gift
van 120 euro
tweederangsburgers behandeld worden.
De oprichter van deze schooltjes, een
Pakistaanse predikant, is regelmatig in
Nederland om zijn schooltjes te promoten.
Hij is zelfs ook al enkele keren in
Oranjewoud geweest, en vice-versa gaan
er Nederlanders de scholen daar bezoeken
(het systeem lijkt wel wat op wat wij in de
Heerenveense Courant kunnen lezen over
het ontwikkelingswerk in Nepal). Met het
toenemen van het moslimterrorisme
wordt de situatie van christenen daar hoe
langer hoe penibeler. Er moest zelfs al een

Hoe kunt u helpen?
* U kunt beslissen donateur te worden en
één kind sponsoren voor het bescheiden
bedrag van 7,50 euro per maand;
* U kunt een eenmalige gift geven. Het
bankrekeningnummer is NL87 RABO
0333 8195 27 tnv Stg. Asian Care
Krimpen aan de Lek ovv. “Mission
Schools Pakistan” Meer informatie?
Zie de website www.asiancare.nl,
mailadres van de stichting: info@
asiancare.nl
* U kunt een ritje boeken met de ponykar,
voor meer gegevens zie www.
oranjewoud-per-rijtuigje.nl. NB: het
outdoorseizoen is inmiddels gesloten,
dus u moet nu wachten tot april 2016
* U kunt voor bruiloften, feestjes en
partijtjes een Pakistaanse cateraar laten
komen, aantal gasten 10-70 personen.
Meer info: vraag de redactie van uw
favoriete dorpskrant;
* EN U KUNT ZICH INSCHRIJVEN VOOR EEN
WORKSHOP KERSTSTUKKEN MAKEN.
De redactie is op zoek naar
nog meer particuliere initiatieven
vanuit Oranjewoud.
Mail ons: oranjewoud-krant@hotmail.com
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KERSTWORKSHOP

Kerstkransen/kerststukken maken
op Oranjestein
Nee, dit is niet zo maar zelf wat prutsen.
We bieden u de gelegenheid om uzelf te
overtreffen en onder leiding van een
deskundige een prachtig kerststuk te
maken. En dan is het nog gezellig ook! En
dat niet alleen…..
We mogen dit jaar gebruik maken van een
historische locatie, we zijn nl. te gast op
slot Oranjestein, en wel in de oude keuken
(die trouwens wél verwarmd is). Wij zullen

voldoende materiaal hebben klaarliggen
en anders heeft het park ook nog wel wat
te bieden. U vindt de ingang naar de oude
keuken achter het slot Oranjestein, dus
linksom, rechtsaf de Marijke Muoiwei in
en dan meteen eerste oprit rechts, nr. 2.
Je kunt kiezen voor een vrij stuk, werken
naar voorbeeld, een krans maken of met
stronk werken.

Bij deze workshop is inbegrepen: koffie of
thee met een brok speculaas, glühwein.
Datum:
donderdagmorgen 10 december van
9.30-11.30 uur
Maximale groepsgrootte:
tien personen
Kosten:
vrij werken onder begeleiding 20 euro p.p.
met boomstronk als basis:
30 euro p.p.
Dit is inclusief al het materiaal en de
consumpties.
Wilt u wel zelf een snoeischaar en
eventueel een draadtang meenemen?
Opgave:
Ingrid Struijk, tel. 631114, email:
leeuwebekje@gmail.com
Het belangrijkste: door uw deelname
ondersteunt u de Mission Schools in
Lahore, die uw hulp hard nodig hebben.

Woningbouw in Oranjewoud
n

Door : Janny Klein, secr. PB

In ons dorp circuleerden het afgelopen
jaar vele geruchten en “feiten” over
woningbouw op meerdere locaties.
Daarom geven we hier, namens Plaatselijk
Belang, weer wat de stand van zaken is.
- Voor de gevellocatie aan de Kon.
Julianaweg bestaat een concreet plan
voor de bouw van 6 woningen. De
gemeente heeft hiervoor het
bestemmingsplan aangepast. Door de
bomenstichting is bezwaar gemaakt bij
de Raad van State. Dit is inmiddels
behandeld en de uitspraak wordt in
november verwacht. Wordt het bezwaar
verworpen, dan start de
projectontwikkelaar op korte termijn met
de aanleg van de bouwweg en de bouw
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van de eerste woningen.
- Accolade wil de huurwoningen aan de
Lollius Ademalaan vervangen door
nieuwbouw. PB heeft de toezegging
ontvangen dat opnieuw sprake zal zijn
van huurwoningen, zodat we in het dorp
sociale woningbouw behouden.
Accolade voert inmiddels overleg met de
huidige bewoners. PB is daarin verder
geen partij.
- Voor de bouw van drie woningen aan de
Kon. Wilhelminaweg – Marijkelaan is
door de gemeente toestemming
gegeven. Bezwaren zijn door de
gemeenteraad verworpen. De
opvattingen van de omwonenden over
de bouw zijn zeer uiteenlopend. PB heeft
geen uitspraak willen doen over de
plannen.

- Talant sluit de vestiging van Heidewoud
aan de Van Bienemalaan. Worden er
plannen gemaakt om op het terrein
woningen te bouwen, dan zal PB
daartegen geen bezwaar maken. Reden:
in het verleden stonden op dit terrein
ook woningen.
- Een aantal percelen aan de Kon.
Wilhelminaweg is door een ontwikkelaar
verkocht aan diverse nieuwe eigenaren,
met de suggestie dat hier in de toekomst
woningbouw mogelijk zal zijn. Dat is niet
het geval. De percelen liggen binnen het
Beschermd Dorpsgezicht en de open
structuur wordt hier gehandhaafd. Dit
standpunt is recent door de gemeente
schriftelijk bevestigd aan PB.

NIEUWSFLITSEN UIT HET MARIJKE MEUJAAR 2015

Friezen op besite
bij Marijke Meu
n

Door : Ingrid Struijk

Het zal de oplettende lezer niet
ontgaan zijn: wij vierden in 2015 de
250e sterfdag van de zo geliefde
prinses Maria Louise van Hessen
Kassel. Er werden voordrachten
gehouden en rondleidingen, er was
een foto-expositie en er waren zelfs
culinaire activiteiten met dit thema.
Uw redactie licht hier nog even twee
evenementen uit: een
klederdrachtententoonstelling en een
lezing over haar rotsvaste geloof in
God.
De prinses kwam graag op het lustslot
Oranjewoud. Zij nam dan een hele
hofhouding mee:
een arts, de koks, de keukenmeiden, de
kamermeiden, de paardenknechts, een
bakker, een bottelier, ook een
muziekmeester.

Van 12-16 september konden wij de
expositie “Friezen op besite” in het slot
Oranjewoud bezichtigen. Het betrof hier
een tentoonstelling van een aantal Friese
kostuums uit de 18e en 19e eeuw, ook in
die tijd al door Parijs beïnvloed en
aangeschaft voor een fortuin. Zo had je de
Empire-, de Biedermeier- en de Crinolineklederdrachten, maar ook de originele
Hindelooper dracht. Pronkstuk van deze
tentoonstelling was de replica van de
koninklijke jurk waarin Marijke Meu werd
afgebeeld op één van de bekendste
schilderijen, met blauw en rood.
Het was een mooie gelegenheid om
tevens het slot aan de binnenkant te
bezichtigen, of de prachtige tuin achter
het landgoed; 12 september was immers
ook de Open Monumentendag! Menigeen
nam de gelegenheid te baat om
tentoonstelling en landgoed te bezoeken.
Achterzijde Huize Oranjewoud

De blauwe kamer in Huize Oranjewoud
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“Marijke Meu:
sterke vrouw of
sterk geloof?”
Na alle evenementen rondom het
thema van Marijke Meu was er nog
één, zeer wezenlijk onderdeel van
deze gelovige prinses onderbelicht
gebleven: het diep doorleefde
christelijk geloof van deze lieve maar
zwaar beproefde vrouw. Op 11
oktober kwam Bearn Bilker naar de
Nij Brongergea Tsjerke om deze kant,
de innerlijke kant, van Maria Louise te
belichten.
Het geloofsleven van Marijke Meu
Op het ouderlijk slot in Duitsland waar de
kleine Maria Louise opgroeide, leefde men
in de navolging van Zwingli, Calvijn en
Luther. Dit geloof heeft haar leven
doordrenkt. Zij correspondeerde hierover
uitgebreid van hart tot hart met diverse
predikanten, schrijvers en familieleden
(w.o. ds. Hieronymus van Alphen (oom
van) en de Graaf von Zinzendorf, stichter
van de Hernhutters), las veel in de bijbel
en ging zo vaak ze kon naar de kerk.
Een leven vol tegenslagen
Maria Louise had een moeilijk leven. Zij
trouwde in 1709 met de Friese stadhouder
en zij kregen in 1710 een dochtertje: Anna

Charlotte Amalia. Johan Willem Friso
verdronk echter bij de oversteek van het
Hollands Diep op 14 juli 1711 en aangezien
de Nassau-dynastie op dat moment geen
enkele mannelijke nakomeling telde, hing
het voortbestaan daarvan aan een zijden
draadje. Marijke Meu was hoogzwanger
op het moment dat haar man verdronk en
zeven weken na zijn dood beviel zij van
een zoon, Willem Karel Hendrik Friso, de
latere Willem IV. Haar leven lang had zij
grote zorgen over haar beide kinderen. Zij
was regentes voor haar zoon tot hij
meerderjarig was. Zij overleefde hem
echter en werd toen opnieuw regentes
voor haar kleinzoon.
Wat wij van Marijke Meu kunnen leren
Bearn Bilker, voorzitter van het Maria
Louisejaar, hield een zeer boeiende
inleiding voor de ongeveer 50 aanwezigen.
De piëtistische inslag van die tijd lijkt
mijlenver van ons af te staan, maar het kan
zeer verrijkend zijn om je te verdiepen in
het christelijk geloof van andere tijden (en
andere plaatsen).
Na afloop konden we gezellig wat drinken
in de Oranjerie van Oranjestein om daarna
nog een prachtige wandeling te maken.
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Oproep bestuurslid werkgroep
Vorstelijk Oranjewoud
De werkgroep Vorstelijk Oranjewoud houdt zich bezig met het op
de kaart zetten van Oranjewoud en omgeving op het gebied van
recreatie en toerisme. Op initiatief van de gemeente Heerenveen
is de werkgroep een aantal jaren geleden opgericht om recreatie
en toerisme in Oranjewoud te bevorderen en te coördineren.
Verschillende partijen die actief zijn in en rond Oranjewoud zijn
vertegenwoordigd in de werkgroep, zoals: Plaatselijk Belang
Oranjewoud, Festival Oranjewoud, Stichting De Tijd, SLAH,
Staatsbosbeheer, Landgoed Oranjestein, Tjaarda en de

Koningshof. De voorzitter van de werkgroep is de heer Oeds
Westerhof. De werkgroep zoekt een secretaris (m/v). De
werkzaamheden bestaan uit notuleren, plannen en regelen van
vergaderingen. Het gaat hier om vrijwilligerswerk. De
vergaderingen (3 tot 4 keer per jaar) vinden vooral overdag
plaats, de voorbereidingen kunnen natuurlijk ook in de
avonduren plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Oeds Westerhof, e-mail : oedswesterhof@2018.nl

Jaarvergadering PB 22 maart 2016

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

36

DORPSKRANT ORANJEWOUD

Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud
Cultureel
Posthuistheater:
19-12-2015/30-12-2015
09-01-2016

Kerstmusical: De sterren van Bethlehem
Daar komen de dieren - kindervoorstelling Ageeth de Haan

Museum Belvédère (info@museumbelvedere.nl)
05-12-2015/20-03-2016 Collectie van Toledo, moderne kunst uit de periode 1910-2015
o.a. Else Berg, Auke de Vries en Ronald Zuurmond
10-01-2016
Nieuwjaarsconcert i.s.m. de Heerenveense Kunstkring
Duo Marcello: Wytske en Bernd Holtrop en pianist Daniël
Kramer
Literaire avonden Heerenveen- 20.00 uur:
13-01-2016:
Kees van Beijnum
15-02-2016:
Salomon Kronenberg
09-03-2016:
Joke Hermsen
Museum Heerenveen
15-09-2015/10-01-2016

Bijzondere klokkencollectie gemaakt in Noord Nederland.

Sint Thomasluiden:
21-12-2015/31-12-2015

in Oudehorne en Katlijk

Strykizerskowen/ krystbeamsmiten:
31-12-2015
Oranjewoud
Thialf
11-12-2015/13-12-2015
27-12-2015/29-12-2015
22-01-2016/24-01-2016
11-03-2016/13-03-2016
18-03-2016

ISU World Cup
KPN NK afstanden
KPN NK Allround Sprint
ISU finale World Cup
Thialf Bedrijven Ploegenachtervolging
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Overzicht van werkgroepen/contactpersonen,
verbonden aan PB Oranjewoud
Redactie dorpskrant
Leden:
Dik Bolkestein
Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Tom van der Wolf
Kinderredactie
Daniël de Vries
Stefan de Vries
oranjewoud-krant@hotmail.com

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
janke-otter@live.nl
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
Stichting Geluidshinder Oranjewoud
Mevr. A. Hofstra, Oranjewoud,
tel. 345 580
anjahofstra@gmail.com

De deadline voor de volgende editie is 11 januari 2016.
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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

