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Voorwoord
Beste inwoners van Oranjewoud en andere lezers,
Voor u ligt een speciaal nummer. U zag het al direct aan de voorpagina, die anders is dan u van ons
gewend bent. Geen foto deze keer, maar het festivalbeeld van ons Oranjewoud Festival, gemaakt
door Else Boekema. Vindt u het ook zo sprookjesachtig mooi?
Als u goed zoekt vindt u meer dan 20 vogels op deze plaat, en toen bedachten wij als redactie dat
het voor de vogelaars onder ons een leuke puzzel zou zijn om ze allemaal thuis te brengen. Maar in
de redactie hebben wij geen vogelaar, dus moesten we hulp van buitenaf zoeken. En die vonden wij
in de persoon van de jonge Primo Ish-Hurwitz. Onze jeugdredacteur Tom van der Wolf bevraagt hem
over zijn hobby.
Dan mag ik u vanaf deze plaats nog een sensationele mededeling doen: ons Oranjewoud Festival is
namelijk in de top-tien van wereldwijde klassieke festivals beland. In de top-tien, toe maar, we waren
al trots, maar dit spant toch wel de kroon over ons vorstelijk Oranjewoud. Geweldig, alle lof voor
initiatiefnemers, organisatoren, muzikanten, sponsors, vrijwilligers en bezoekers.
U vindt bij deze special een flyer ingevouwen met het verzoek om deze op een goed zichtbare plaats
voor uw raam te hangen. Doen hoor!
Genoeg over OF. Er is ook nog ander nieuws.
Stichting Brongergea op de Kaart heeft een nieuwe sculptuur laten plaatsen tegenover het voormalige K.I.station. Een prachtige herinnering aan een gebouw met een rijk verleden. De Heideblom
bestaat 150 en de bijenvereniging 75 jaar. Ook leest u hier het laatste nieuws over welke ideeën er
nog worden uitgewerkt naar aanleiding van de dorpsscan. Ulke van der Veen van de Prins Bernhardweg is ambachtelijk huisschilder en vertelt over zijn beroep van ondernemer. En de jongedames
Fenneke en Doutzen vullen hun laatste Knynebledsje met o.a. het Cruijff Court Toernooi en de rommelmarkt.
De redactie wenst u veel leesplezier en een zonnige zomer!
Oranjewoud, april 2018
Namens de redactie, Ingrid Struijk
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Mededelingen van het bestuur…
Beste dorpsgenoten,
In deze vervroegde editie van onze dorpskrant vindt u een heleboel nieuws over het
Oranjewoud Festival. We mogen met
elkaar apetrots zijn op dit bijzondere festival dat in het kader van ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ extra lang duurt.
Plaatselijk Belang deelt die trots en draagt
financieel bij aan het “dorpsontbijt” dat op
zondag 3 juni a.s. plaatsvindt (10.00 uur).
Dit nieuwe fenomeen was vorig jaar een
groot succes: als dorpsinwoner en ‘gastheer’ konden we (nader) kennismaken
met het festival maar nog mooier was de
onderlinge verbinding van de Wâldsters tijdens dit dorpsontbijt.  Informatie over het
aanmelden voor dit dorpsontbijt vindt u in
deze Wâldknyn en op onze website www.
oranjewoud-dorp.nl.
Geocaching
Oranjewoud is overigens ook gastheer
voor een geocachingroute, we spreken dit
uit als ‘zjio-kesjing’. Geocaching is een spel
voor jong en oud waarbij het wandelen
wordt gecombineerd met een moderne
manier van schatzoeken: geocaching. Wat
15 jaar geleden klein begon, is inmiddels
uitgegroeid tot een wereldwijd gebeuren
met tienduizenden verstopte “schatten” en
miljoenen (!) zoekers. Plaatselijk Belang
heeft zich verdiept in deze nieuwe vorm
van recreatie. Dit heeft erin geresulteerd
dat sinds kort nu ook in Oranjewoud een
aantal caches (“schatten”) zijn verstopt. De
route wordt ‘de Brongergea-trail’ genoemd.
De caches zijn met een GPS toestel of een
moderne smartphone te vinden, aan de
hand van coördinaten. Vaak moet er onderweg wat gepuzzeld worden. De zoektocht
naar de cache is vaak het doel op zich,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud, v.l.n.r.: Jaap Jongedijk, Rein Soet,
Louwina Wijma-van Noord, Peter Bijlsma, Jan de Haan en Rob Meijnen.
namelijk mooie wandelingen en het ontdekken van plekken die men anders niet
gekend zou hebben. Het spel wordt steeds
populairder: in Friesland liggen er inmiddels ook al ruim 2000 schatkistjes verstopt.
Meer nieuws over de Brongergea-trail volgt
via onze website of nieuwsbrief.

Lanenplan
De lanen in Oranjewoud maken het gebied
dan wel ideaal voor wandelen of ‘schat zoeken’, maar de grootste schat die Oranjewoud
rijk is, is natuurlijk het Parklandschap Oranjewoud zelf met o.m. de prachtige bossen en
lange lanen. Deze beeldbepalende lanen zijn
ook aangewezen in het
Beschermd Dorpsgezicht. Echter, sommige
bomen zijn niet (meer)
goed gezond en zullen
op termijn vervangen
moeten worden. Om de
karakteristieke lanenstructuur in Oranje
woud wel te behouden
is het van belang deze
lanen op eenzelfde
wijze te beheren. Plaatselijk Belang heeft
daarom het initiatief
genomen om dit beheer
gezamenlijk uit te voeren, dit wil zeggen in
samenwerking met alle
eigenaren van de lanen.
We zijn dan ook bezig
met het maken van een
Herstel-en Beheerplan
dat voor een termijn
Aftredend voorzitter Jochem Liemburg en Anneke.

van minimaal 30 jaar zal gelden. We pakken
dit grondig aan door de kwaliteit van alle
bomen te inventariseren en door een historisch onderzoek van de lanen te starten. Op
onze jaarvergadering van 13 maart jl. hebben we als bestuur dit initiatief verteld en
toegelicht. Een verslag van de AV vindt u
elders in deze Wâldknyn.
Afscheid van de voorzitter
Tot slot: de toelichting op het Lanenplan tijdens de Algemene Ledenvergadering was
mede op initiatief van Jochem Liemburg.
Jochem nam afscheid als voorzitter en
kreeg zeer terechte lof toegezwaaid.
Namens Plaatselijk Belang blijft Jochem wel
betrokken bij dit Lanenplan, zodat we zijn
deskundigheid niet verliezen. De zoektocht
naar een nieuwe voorzitter heeft (nog)
geen resultaat opgeleverd. Door deze
bestuursvacature hebben we binnen het
bestuur een aantal taken herverdeeld. Zo is
Jaap Jongedijk bereid om als tijdelijk / adinterim voorzitter te fungeren, waarvan
akte. Met een goede teamgeest zetten we
met elkaar de schouders eronder om de
belangen van Oranjewoud te dienen. Het is
namelijk prachtig om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de
toekomst van ons mooie dorp. Neemt niet
weg dat we wel graag weer op volle sterkte
komen!
Alleen ga je (misschien) sneller, samen kom
je verder.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang
Oranjewoud,
Louwina Wijma-van Noord
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Notulen van de Algemene Jaarvergadering
van Plaatselijk Belang Oranjewoud
n

Door: Louwina Wijma-van Noord

Datum:
13 maart 2018, 20.00 uur
Aanwezig: circa 75 belangstellenden
Locatie:
De Koningshof
1. Opening
Voorzitter Jochem Liemburg opent de vergadering en verwelkomt circa 75 belangstellenden. Speciaal woord van welkom
voor de nieuwe wijkmanager, Ruurdtje
Anema. Ruurdtje is de opvolgster van Annie
Stelma. Verder verwelkomt de voorzitter in
zijn openingswoord ook wijkwethouder
Hans Broekhuizen, wijkbeheerder Hendrik
Kromkamp, overige medewerkers ge
meente Heerenveen, leden fracties politieke partijen, wijkagent Peter van Harten
en medewerkers Caleidoscoop.
2. Verslag Algemene Vergadering 21
maart 2017
Met dank aan de notulist wordt het verslag
zonder aanvullingen of opmerkingen goedgekeurd.
3. Verantwoording van het beleid in 2017
In de Wâldknyn 2018-1 is een overzicht
opgenomen van de diverse onderwerpen
die PB in 2017 heeft behandeld. Met behulp
van een aantal presentatiesheets worden
een aantal punten nog nader toegelicht:
• Met nieuwe website en digitale nieuwsbrief wil PB leden en belangstellenden
zo actueel mogelijk informeren over de
zaken waarmee het bestuur voor het
dorp bezig is. Zo wil het bestuur de communicatie optimaliseren. Daarnaast kunnen ook de reeds eerder verschenen
edities van de dorpskrant De Wâldknyn
via de website worden geraadpleegd.
• Contact met verenigingen geïntensiveerd met als doel elkaar weten te vinden en verder te helpen.
• Nieuw voor het dorp is de geocachingroute, die op verzoek van de gemeente
Heerenveen voornamelijk in oostelijk
Oranjewoud ligt. De route wordt al vaak
gebruikt. Het bestuur overweegt een
informatieavond te organiseren, nadere
gegevens daarover volgen op de website
en/of in de nieuwsbrief.
• Ontwikkelingen A32: in de oorspronkelijke plannen voor de verbetering van de
op-en afritten/Nassaulaan waren de
kruispunten van 5-6 verkeerslichten
voorzien. Uit een aantal bewonersbijeenkomsten werd duidelijk dat hier weinig tot geen draagvlak voor was. Dankzij
constructief overleg tussen Plaatselijk
Belang en de gemeente Heerenveen is in
de (voorlopige) situatieschets nog sprake
van slechts één kruispunt met verkeerslichten, namelijk vanuit de richting Leeu-
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warden naar de Nassaulaan. PB probeert
samen met Kees den Otter ook hier nog
te pleiten voor een rotonde.
GVVP (Gemeentelijk Verkeers-en VervoersPlan): PB heeft een zienswijze ingediend en aandacht gevraagd voor
situatie Julianalaan (te hard rijden in 30
km-zone) en de A32 (verzoek op aantal
wegdelen de maximum snelheid te verlagen van 130 naar 100 km/u).
Houtkap: PB houdt hierover regelmatig
contact met Staatsbosbeheer; in 2017
werd ook een rondgang voor belangstellenden georganiseerd.
Bouw woningen Koningin Wilhelminaweg: Gemeente Heerenveen heeft hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd.
Naar aanleiding hiervan merkt de heer
Veenstra op dat hij het teleurstellend
vindt dat de bouwvergunning hiervoor
niet strookt met de Dorpsvisie Oranjewoud (zie ook agendapunten 4 en 8).
Gaswinning Vermilion: Plaatselijk Belang
blijft in dezen “op het vinkentouw” zitten
waar het gaat om een open en transparante berichtgeving naar dorpsbewoners.
Paaltjes op de bruggen bij museum Belvédère zijn verwijderd zodat ook scootmobielen hier nu langs kunnen.
Het mededelingenbord van PB wordt
verplaatst van de Lollius Ademalaan naar
de hoek Julianalaan-Prins Bernhardweg.
Hoekje wordt dan ook voorzien van een
bankje. Ook is het de bedoeling dat de
brievenbus wordt verplaatst van de Lollius Ademalaan naar de Elisabethlaan.
Het beeld De Blêdeklauwer t.o. hotel
Tjaarda is schoongemaakt en opgeknapt
in opdracht van Tjitte de Wolff, directeur
Tjaarda. Vanuit de zaal wordt opgemerkt
dat dit beeld eigendom van de gemeente
is. Reden te meer om de “poetsaktie”
van Tjaarda dubbel te waarderen.

4. Het woord is aan wethouder
Broekhuizen:
• Van der Valk hotel
De wethouder kwalificeert dit dossier als
een “steen op de maag” van de gemeente;
de gemeenteraad wil eerst alle varianten
uitgewerkt zien alvorens een besluit te
nemen: a. voor locatie Skoatterwâld/
Oranjewoud is al een informatieavond
gehouden b. t.a.v. locatie Hajé en c. initiatief van een collectief investeerders
bestaat nog veel onduidelijkheid. Verwacht wordt dat e.e.a. in mei/juni weer
wordt geagendeerd voor de gemeenteraad. De gemeente zal daarna de inwoners
opnieuw informeren. - (acties: Gemeente)
• A32
Zoals gemeld (zie ook 3) vereist de definitieve situatie van op-en afritten nog
enig denkwerk van gemeente samen
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met Rijkswaterstaat. De wethouder vertelt dat er wel enige tijdsdruk op zit in
verband met een raadsbesluit over
bestemmingsplan Oranjewoud dat eind
2018 moet worden genomen. - (acties:
PB - Gemeente)
Oranjewoudfestival
Het Oranjewoudfestival duurt 10 dagen
(1-10 juni) vanwege Leeuwarden-Culturele Hoofdstad. De gemeente doet haar
best alles zo goed mogelijk te (laten) regelen zodat eventuele overlast zoals parkeerdruk voor zowel bezoekers als
inwoners beperkt blijft.
Cultuur&Sport
Heerenveen is in 2017 uitgeroepen tot
Sportgemeente van het jaar, wat o.m.
reden was voor de Healthy Ageing Tour
Heerenveen als startplaats te kiezen.
Deze wielerronde werd op woensdag 4
april gehouden. Zowel de wereldtop van
het vrouwenwielrennen (elite), juniorvrouwen als ook de para-cyclers (sporters met een beperking) kwamen aan de
start. De koers ging ook door Oranjewoud; hopelijk heeft u als inwoner er
niet te veel overlast van ondervonden.
GVVP/Julianaweg
Betreft wegvak Julianalaan tot aan Springend Hert (30 km zone) en wegvak Springend Hert tot aan Tjaarda. Om een goed
beeld te krijgen van deze weg worden de
verkeersintensiteit-tellingen van maart
2017 en de recent gehouden tellingen
van maart 2018 met elkaar vergeleken.
De gemeente wil samen met PB bepalen
welke maatregelen het te hard rijden op
deze weg kunnen voorkomen (borden,
drempels o.i.d). Wijkagent Peter van Harten meldt desgevraagd dat uit metingen
blijkt dat 87% van de weggebruikers te
hard rijdt. Dagelijks werden 1500 voertuigen geteld, in het weekend zijn dit 1420
voertuigen. - (acties: Gemeente - PB)
GVVP/A32 130>100
Vanuit de zaal wordt hiernaar gevraagd.
Recent heeft de minister laten weten dat
een gedeelte van de A32 nabij het klaverblad wordt voorzien van zgn. stil asfalt. Dit
was een reactie op de motie van de
gemeenteraad aan de minister om tegemoet te komen aan de vele klachten over
geluidsoverlast en te investeren in dit dubbellaags ZOAB. De nu aangekondigde
maatregel gaat echter maar om een zeer
klein traject (730 meter) terwijl de overlast
zicht uitstrekt over een lengte van wel 6
kilometer (centrum Heerenveen-Skoatterwâld-Oranjewoud-Oudeschoot). Derhalve:
wordt vervolgd. - (acties: Gemeente - PB)
Houtkap
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal
antwoordt de wethouder dat Staatsbosbeheer de gemeente heeft laten weten
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een volgende keer minder rigoureus te
werk te gaan met de houtkap. Handhavingsverzoeken aan gemeente kunnen
niet worden gehonoreerd omdat het
(productie-)bossen van particuliere eigenaren betreft.
Onderhoud wegen etc.
De Krukmanslaan wordt nog in 2018
onder handen genomen en in 2020 is de
Bernhardweg aan de beurt. Desgevraagd
deelt de wethouder mee niet bekend te
zijn met de planning voor de Marijke
laan. Hij belooft dit na te gaan. - (acties:
Gemeente)
Om het fietspad aan de Bernhardweg te
behouden verwacht de wethouder dat
er wel maatregelen nodig zijn: door de
druk van de boomwortels wordt de toestand van het fietspad er niet beter op.
- (acties: Gemeente)
De straatverlichting aan de Cissy van
Marxveldtlaan vertoont vaak storingen;
de wethouder belooft verbeteringen.
Gasboring
De gemeente is voortdurend in overleg
met Vermilion; recent is nog gevraagd de
nulmeting van de woningen goed te
regelen (met het oog op eventuele
schade). De wethouder geeft aan dat de
gemeente steeds laat weten tegen de
gaswinning te zijn onder haar grondgebied maar voegt er aan toe dat de
gemeente geen bevoegdheid heeft gaswinning tegen te houden.
Donglust
De gemeente heeft nog geen plannen
ontvangen van familie De Beaufort.
Bouwplan Wilhelminaweg
De gemeenteraad maakt eigen afwegingen (met het oog op bestemmingsplanalgemeen belang-dorpsvisie) en heeft
dit bouwplan goedgekeurd. De wethouder meldt dat er geen bezwaren en geen
beroepschriften zijn binnengekomen. De
plannen worden dan van rechtswege
goedgekeurd.
Oranjewoudflat
Naar aanleiding van een vraag van de
heer Elsenga over de bouwplannen van
de Oranjewoudflat aan de Marktweg
meldt de wethouder dat momenteel de
inspraakperiode loopt. Eventuele bezwaren kunnen ook bij de gemeenteraad
worden gemeld door middel van het
inspreekrecht. Voorzitter Jochem Liemburg vult aan dat PB zich altijd neutraal
opstelt in bouwplannen als deze.
Koetshuis Wilhelminaweg (Oranjewoud-west)

De wethouder meldt desgevraagd niet te
weten of het koetshuis achter het Blauhûs
een monument is en evenmin of dit inslechte-staat-verkerende koetshuis wordt
afgebroken.
5. Financiën
Financieel verslag (zie ook Wâldknyn 20181) en verslag kascontrolecommissie
De leden van kascommissie Japik Wilman
en Martin de Jong hebben de kas gecontroleerd en de zaken in orde bevonden. Het
bestuur wordt derhalve decharge verleend.
Aftredend kascommissielid is Japik Wilman;
Lolke Eizenga wordt als nieuw kascommissielid benoemd.
6. Verkiezing bestuursleden
Penningmeester Rein Soet is aftredend
maar herkiesbaar en wil de rol van penningmeester blijven vervullen. Hij wordt bij
acclamatie herbenoemd. Voorzitter Jochem
Liemburg is na 2 termijnen aftredend en
stelt zich niet herkiesbaar. Aan het einde
van de vergadering vindt het afscheid van
de voorzitter plaats.
Het bestuur is er nog niet in geslaagd een
kandidaat-bestuurslid te presenteren om zo
in de ontstane vacature te voorzien. Er hebben zich evenmin (tegen-)kandidaten
gemeld.
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in
2018
Het bestuur vertelt over een aantal voorgenomen activiteiten voor het dorp Oranjewoud. Zie ook De Wâldknyn 2018-1.
8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
• Er is onduidelijkheid over de uitrit Anna
Schotanus aan de Wilhelminaweg: is dit
een uitrit of een weg? Kan er een stopbord worden geplaatst? Er ontstaan
soms gevaarlijke situaties. Wijkagent
Peter van Harten meldt dat dit een weg
is voor bestemmingsverkeer. Zal kruising
in de gaten houden. - (acties: Wijkagent)
• Zelfde onduidelijkheid bij locatie Meerzicht: heeft verkeer vanaf deze nieuwe
woningen voorrang op Julianaweg?
Wijkagent Peter van Harten zal ook aan
deze situatie aandacht schenken. Idem
onduidelijkheid “rotondes” Anna Charlottelaan: situatie ter plaatse doet denken aan ‘rotondes’ terwijl dit niet het
geval is. - (acties: Wijkagent)
• Over de uitkomsten van de wijkscan
(stille armoede-verslaving-eenzaam-

heid) wordt gevraagd of dit niet zwaar
overdreven is. Caleidoscoop geeft aan
dat er onder de oudere dorpsbewoners
wel eenzaamheid voorkomt, maar dat
de overige uitkomsten van de wijkscan
momentopnamen zijn en daardoor
mogelijk een ‘vertekend’ beeld geven.
• Stand van zaken dorpsvisie: de meeste
concrete acties/punten uit de dorpsvisie
zijn inmiddels opgepakt en uitgevoerd.
Met voortschrijdend inzicht is ervoor
gekozen de dorpsvisie niet ‘star’ te hanteren omdat dit in de praktijk bureaucratie opleverde.
• Wijkagent Peter van Harten deelt het
aantal meldingen mede: 1x diefstal - 5x
ruzie - 8x burenruzie - 5x fietsdiefstal - 1x
overlast jeugd - 3x vernieling - 8x verward persoon - 24x verdachte situatie.
9. Presentatie Werkgroep Beheer
Lanenstructuur Oranjewoud
Het bestuur van PB is initiatiefnemer van
dit project. In een interessante presentatie
worden de inwoners geïnformeerd over dit
project. Voor de financiering worden bijdragen aangevraagd bij de provincie, fondsen
en particuliere eigenaren. De presentatie
en het Plan van Aanpak worden gepubliceerd op de website.
PS: navraag leert dat melding van slechte
wandelpaden bij de eigenaren van het
betreffende pad moet gebeuren, bijvoorbeeld de gemeente, Staatsbosbeheer en
Oranjehoeve. De ter vergadering genoemde
Marrekrite behandelt wel schademeldingen
aan bebording van de wandel-en fietsroutes in Friesland.
10. Afscheid voorzitter Jochem Liemburg
Als eerste zwaait wethouder Broekhuizen
de vertrekkende voorzitter lovende woorden toe. Hij noemt hem een ‘bijtertje’ als
het gaat om zaken voor het dorp voor
elkaar te krijgen. Namens de gemeente
overhandigt hij een theaterbon voor 2 personen.
In de afscheid-speeches van de medebestuursleden werden steeds het enthousiasme en drive-voor-het-dorp gememoreerd.
Als dank voor zijn geweldige inzet ontvingen
Jochem en Anneke een fraaie tuinbank.
11. Sluiting
Met dank aan de aanwezigen voor hun
komst en de inbreng sluit Jochem Liemburg
de vergadering.

Nieuwsbrief per e-mail
In januari en in maart zond het bestuur een nieuwsbrief naar leden en belangstellenden. Hierin stonden enkele actuele
onderwerpen zoals de ontwikkeling van de op-en afritten van de A32, Van der Valk, nieuws over het Lanenbeheer en het
Oranjewoudfestival. Dit is nieuw: de bedoeling is om meerdere keren per jaar per e-mail een dergelijke nieuwsbrief te
sturen. Hebt u ‘m niet ontvangen? Blijkbaar beschikken wij dan (nog) niet over uw e-mailadres of misschien hebt u ondertussen een ander e-mailadres dat bij ons onbekend is. Als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen, dan vragen wij u om uw
e-mailadres aan ons door te geven: pboranjewoud@gmail.com.
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Illuster jubileum “De Heidebloem”
n

Door: Dik Bolkestein

Op 24 februari vierde vereniging “De Heidebloem” geheel in stijl en in overeenstemming met haar traditie groot feest
vanwege haar 150-jarig bestaan. Het feest
begon in huize “Oranjewoud”, en werd
daarna voortgezet in de Koningshof.
Voor het ontstaan van deze vereniging
moeten wij dus terug naar 1868, het jaar
waarin ook de spoorlijn Meppel – Leeuwar-

“Men”, dat wil zeggen dat het een
mannenaangelegenheid was
den in gebruik werd genomen. “De Heidebloem” is, met gravin van Limburg Stirum
als beschermvrouwe, opgericht als een
reciteer-vereniging ter verheffing van de
boerenstand en de hogere middenklasse
(van Oranjewoud). Reciteren, dat wil zeggen dat er voordrachten werden gehouden,
er naar lezingen werd geluisterd en men er

van gedachten wisselde. “Men”, dat wil zeggen dat het een mannenaangelegenheid
was. Terwijl de heren zich, in de tijd dat het
rustig was op het land, om de andere week,
op een avond in een van de plaatselijke etablissementen lieten verheffen, kwamen de
dames in het Badpaviljoen, de huidige
Koningshof, bij elkaar. Daarover misschien
later.
Van voordrachten tot kaarten
De leden van de vereniging waren meest
pachters. Met bijeenkomsten van acht tot
stipt tien uur was men mooi op tijd thuis
om de volgende dag fit aan het werk te
gaan. Alleen op de laatste avond van maart
waren de dames ook van de partij. De
leden ontmoetten elkaar in de loop van de
jaren in de diverse gelegenheden in Oranjewoud: Tjaarda, de Koepel, Weener.   Nu
komt men al weer verschillende jaren bijeen in de Koningshof. Na verloop van jaren
werd het reciteren ook afgewisseld met

Feestelijke bijeenkomst op Landgoed Oranjewoud.
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toneel, biljarten en kaarten - “De Heidebloem” gaat met de tijd mee. Inmiddels
worden de clubavonden gevuld met een
kaartcompetitie. Vóór acht uur achtentachtigen, daarna van precies acht tot klokke
tien is het schutjassen. Een serieus spel, dat
zeker, maar het gaat ook om het goede
onderlinge contact. De sociale component!
Ontwikkelingen
Sinds 2003 kunnen ook dames lid worden.
Dat gebeurt nog niet vaak. “De Heidebloem” heeft de tijd, lijkt het wel. Ontwikkelingen gaan geleidelijk. Eén van die
tendensen is dat zich weinig jonge aanwas meldt. “De Heidebloem” verwelkt
niet, maar vergrijst. In dit jubileumjaar
willen onze plaatselijke chroniqueurs Alt
Liemburg en Jan Wagenmakers een boek
laten verschijnen over de geschiedenis
van “De Heidebloem”. Belangstellenden
kunnen dit boek bij voorintekening bestellen voor 25€ bij Jan Wagenmakers per

Voorzitter Luuk Bennink en voorzitter PB Jochem Liemburg - foto Koos Lanting.
e-mail:  JanDieuwke@gmail.com. Daarna
kan het boek in de losse verkoop worden
gekocht, indien nog voorradig, tegen de
dan geldende prijs.
Jubileumavond
Het leek wel of alle leden er op 24 februari
met hun partner waren. We, de Wâldknyn,
waren er ook bij in huize “Oranjewoud”,
net als Jochem Liemburg en wethouder
Jelle Zoetendal. Namens de gemeente
bood Jelle Zoetendal, neef van “schutjastopper” Klaas Zoetendal, een cheque
aan van €1.500, zeg maar een tientje per
verenigingsjaar. Hij besloot zijn toespraak
met een gedicht van Pieter Jelles Troelstra.
Namens Plaatselijk Belang bood Jochem

Liemburg “De Heidebloem” een fraai metalen bord met inscriptie aan. Voortaan het
bord waarop de houten nummertjes, de

“De Heidebloem” verwelkt niet,
maar vergrijst
lootjes, worden verdeeld en getrokken op
basis waarvan de groepjes kaarters de
komende jaren rond hun tafels komen te
zitten.  De feestelijkheden werden afgesloten in de Koningshof met een heerlijke
maaltijd en een optreden van zangeres
Griet Wiersma.
“De Heidebloem” verwelkt voorlopig nog
niet!

Heidebloem
dienblad.

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

Uitnodiging van een nieuwe buurtgenoot:

Kaatsvereniging De Pompeblêdden
Uitnodiging bijwonen hoofdklasse partij
De Masters 29 juni 2018
Na een periode van intensieve voorbereiding
heeft Kaatsvereniging De Pompeblêdden een
mooi nieuw kaatsveld met een nieuwe
accommodatie gebouwd aan de Binnenweg.

De kaatsvereniging nodigt een ieder uit om
kennis te maken met de vereniging en de
kaatssport tijdens haar jaarlijkse hoofdklasse partij welke georganiseerd wordt op
29 juni aanstaande.
Het toernooi start om 15.30 uur en sluit af

met een feestelijke afterparty met medewerking van Restaurant De Koningshof.
De toegang is gratis en we hopen veel
buurtgenoten te mogen verwelkomen.

Luchtfoto Appelhof

Deze luchtfoto hadden de lezers
nog tegoed. Hij hoort bij het
interview van de familie
Hoogeveen (editie 7.3 Alie Kok).
Duidelijk zichtbaar is dat de
woonwijk Woudsingel nog niet
bestond, het was daar nog
groen, Korfbal vereniging
Blauw-Wit had daar nog
domicilie. Jaartal niet bekend.

Kunstdagen Tjaarda
Op 2 en 3 juni organiseert hotel Tjaarda, samenvallend met Oranjewoud Festival, een kunstmarkt. Dit als extraatje voor
alle gasten en bezoekers, die deze dagen naar Oranjewoud komen. En natuurlijk ook voor onszelf, de inwoners. Op het
terrein van de voormalige speeltuin verrijzen zo’n twintig kramen. Daarin werk van kunstenaars uit Noord-Nederland. De
namen blijven nog even een verrassing. Denk bij de “kunst” aan schilderijen en tekeningen, hout, keramiek, glas, sieraden,
tassen. Alles is handgemaakt. Kopen mag natuurlijk, maar de kunstenaars vertellen ook graag over wat hen inspireert en
hoe hun werk tot stand komt. Enkelen zullen ook ter plekke aan het werk zijn. Iedereen kan vrijblijvend een kijkje nemen.
De markt duurt beide dagen van 11.00 tot 19.00 uur en de toegang is gratis.
De organisatie van deze markt is in handen van de kunstroute Heerenveen, met Harm Bron, Corrie Schrier en Janne Heida.
Zie ook de website www.kunstrouteheerenveen.frl. Iedere kunstenaar regelt zelf afspraken met belangstellenden over
in het atelier kijken, kopen, prijzen enz.
Blijkt de markt een succes, dan is de bedoeling dat we er in het dorp weer een jaarlijkse activiteit bij hebben. Wandel dus
deze dagen eens langs.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Er is weer een stier in
Brongergea: “De Bolle”
n

Door: Dik Bolkestein

De Bolle fan Brongergea - foto Koos Lanting.
Bijna 40 jaar geleden sloot het K.I. Station
Knijpe e.o. aan de Bieruma Oostingweg en
was het hier voorbij met het houden van
stieren die voor de aanwas van jongvee in
de wijde omgeving zorgden. In 1979 sloten
de staldeuren van wat 25 jaar lang de
grootste werkgever van Brongergea was
definitief.
Het bestuur van stichting “Brongergea op de
Kaart” heeft bedacht dat het tijd werd de
herinnering aan deze onderneming ook
maar eens voor altijd in leven te houden
met een monument. Er staat nu een pront
kunstwerk, genaamd “De Bolle”, “De Stier”,
van de hand van dorpsgenoot Rokus Greebe.
Een roestkleurige, onmiskenbare stier,
gemaakt uit drie stukken geknipt, gebogen
en gelast plaatstaal. Je kunt er niet omheen.
Onthulling
Zaterdag 21 april vond de onthulling op feestelijke wijze plaats. Het bestuur van “Brongergea op de Kaart”, voorzitter Jan

Wagenmakers, secretaris Alt Liemburg, penningmeester Anneke Liemburg-Kramer en
Jitze de Jong (PR en marketing), had niets
aan het toeval overgelaten. Tevoren had de
provinciale pers ruim aandacht aan deze
gebeurtenis en het verhaal erachter
besteed. De huidige bewoners van de woonboerderij op nummer 4 van de Bieruma Oostingweg, recht tegenover de plek waar eens
het K.I. Station was, Alfons en Glenn, hadden hun grasveld beschikbaar gesteld. Eens,
in de jaren van de K.I. in Brongergea, boerden Hendrik en Reinske de Jong hier. Op een
boerderij met 10 koeien, jongvee, een paard
en wat varkens. Nu werden vooral vroegere
medewerkers en inwoners van Brongergea
hier onthaald met koffie, thee en stukken
oranjekoek! Voor veel oudgedienden van
het K.I-station was het een gezellige sfeer
van herkenning en herinneringen ophalen.
De laatste stierenverzorger duikt op
Op een gegeven moment trok eenieder wat
schuifelend naar een vormloos gedrapeerd

blauw dekkleed, even verderop. Daar zou
iets gebeuren. De goegemeente schrok
echter op van een vervaarlijk, met een
hooivork optredende man in een blauwe
overall. Met stemverheffing vroeg hij wat
dit te betekenen had, al dat volk op z’n
land. Sommige gasten meenden Jan Liemburg, de laatste stierenverzorger, in hem te
herkennen. Toen de opschudding wat ging
liggen bleek het zoon Jochem te zijn. In
voor scherts. Voorzitter Jan Wagenmakers
sprak de ongeveer 80 aanwezigen toe en
bedankte de sponsoren, met name Tsjibbe
Oosterhof van de firma Broersma die voor
de sokkel van het kunstwerk heeft gezorgd.
In de sokkel is de eerste steen, uit 1954, van
het station ingemetseld, met de namen van
de toenmalige pommeranten.
Naborrelen
De feitelijke onthulling gebeurde door de
inmiddels 90-jarige Lubbert Dijk, die destijds bij het K.I.station werkte. Hij werd bijgestaan door zijn vrouw Geertje. Na de
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Uw vertrouwd adres voor:
De verkoop van uw woning
Aankoopbemiddeling
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Bedrijfsonroerend goed
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Anna Charlottelaan 8
8453 VG Oranjewoud
Telefoon (0513) 64 71 21

plechtige onthulling en toespraken werd de
bijeenkomst bij Glenn en Alfons in het zonnetje op een gezellige manier voortgezet.
De Koningshof had nu, bij wijze van sponsoring, voor hartige hapjes en de nodige
drankjes gezorgd. De verhalen kwamen los.
Verhalen die mooi aansloten bij de “handout” met de geschiedenis van het
K.I.-station, uitgereikt door “Brongergea op
de Kaart”.
Geschiedenis
Het K.I. station is in de winter van 1946/’47
opgericht en kwam in 1951 naar de Koningin Wilhelminaweg 21 in Oranjewoud. Hier
ontwikkelde inseminator Chris de Haan,
samen met Bernard de Jong, de plaatselijke
(hoef-)smid de eerste Nederlandse kunstkoe. Deze kunstkoe bestond uit een solide
ijzeren geraamte, aan de achterkant in
hoogte verstelbaar en bedekt met een
geprepareerde koeienhuid. In deze verrijdbare installatie was een zitplaats aangebracht voor de “spermavanger”, meestal de
zojuist genoemde Lubbert van Dijk. Een
moedig en behendig man! Een vroegere
collega van hem legde ons in geuren en
kleuren uit hoe dit toeging.
Stier door het lint
Toen de organisatie groeide en K.I. furore
maakte werd verhuisd naar de Bieruma
Oostingweg. De techniek ontwikkelde zich
en het aantal stieren nam toe. Stieren met
roemruchte namen als Walcama’s Piet,
Gustaaf en Roosje’s Athleet. Walcama’s Piet
heeft in 1955 voor de nodige opschudding
gezorgd. Het is bekend dat je moet oppassen met stieren. Zo ook in 1955. Walcama’s

Jitze de Jong (links) en Jan Wagenmakers (midden) ontvangen een bijdrage voor het kunstwerk.
Piet zou naar het slachthuis, maar daarbij
liep het nodige mis. Hij ging, voor hij in de
veewagen zou stijgen, door het lint, hij
werd, zoals dat heet, “doem”, en nam Chris

Hij werd, zoals dat heet, “doem”
de Haan op de horens. De Haan ontkwam
door een heg. De gealarmeerde politie
schoot de woeste stier met drie karabijnkogels dood. Daarna belandde hij alsnog bij
slager Maat.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de landbouw gingen
verder. Schaalvergroting, nieuwe runderrassen, verbeterde technieken, andere regelgeving. Het aantal nakomelingen per stier nam
toe. De stieren werden naar Giekerk overgebracht. Alleen stier “Adema 11 van de Gelder” bleef vanwege z’n leeftijd, in
Brongergea – na 78.000 koeien te hebben
bezwangerd via de bedrieglijke kunstkoe!
Wij, en passanten, doen het nu met “De
Bolle” van Rokus Greebe. Symbool van een
roemrijk verleden!

Receptie bij Alfons en Glenn in de tuin - foto Koos Lanting.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Bijenvereniging
afdeling Oranjewoud 75 jaar
n

Door: Ingrid Struijk

De bijenhoudersvereniging van Oranjewoud bestaat dit jaar driekwart eeuw!
Een artikel bij dit lustrum is hier op zijn
plaats. Het begon dus allemaal, rekent
u maar terug, in 1943, midden in de
oorlog. Hadden ze toen niets anders
aan hun hoofd, zou je denken. Zo
vreemd is het echter niet, want honing
kon in die tijd wel wat opleveren…
Van bijenteelt weet ik helemaal niets, maar
dat is niet erg, want ik ga twee mensen
interviewen die er zo niet alles, dan toch
wel heel veel van af weten: Maurits Stakenburg, de voorzitter van de bijenvereniging
afdeling Oranjewoud en Margreet Siebenga, de secretaris. De eerste afkomstig
uit Delft, de tweede oorspronkelijk uit Rotterdam en de reporter uit Zierikzee zoals u
allen al weet – en dan samen over Friese
bijen praten. Mooier kun je het niet krijgen.
Klapperende oren
Ik merk al direct dat Maurits en Margreet
helemaal verslingerd zijn aan deze insecten.
Er vliegen termen over de salontafel in De
Knipe als bruidsvlucht, reinigingsvlucht en
darrenslacht.
Als je op de website de ontstaansgeschiedenis leest, begin je onwillekeurig te glimlachen, ondanks de barre tijden van toen. Ik
citeer: . “Bij deze oprichting werden flink
wat leden ingeschreven. Onder deze eerste leden waren verscheidene sigaar- en

sigaretrokende notabelen, die als voornaamste persoonlijke agendapunt de
mogelijkheid tot ruilhandel op hun agenda
hadden staan. Tabak was evenals voedingswaar door de bezetter op de bon gedaan,
dus mooier kon het niet, gewoon je honing
bij de nieuwbakken vereniging inleveren en
er tabaksbonnen voor terug ontvangen.”
Voeg daarbij dat deze eerste vergadering bij
volle maan plaats vond in het later afgebrande hotel Weener, dan krijgt alles ook
nog een geheimzinnig tintje. Maar dat was
gewoon vanwege de in de oorlog heersende verduisteringsplicht.
Bijenteelt vroeger..
Bijen houden dateert al uit vroege tijden,
eigenlijk stond er op elk erf wel een korf
waar de boer een volk hield; rondom waren
boomgaarden en de tuin stond vol boerenbloemen. Het leverde honing en was op, en

Maurits en Margreet zijn helemaal
verslingerd aan deze insecten
wat al niet meer. De kennis omtrent het
imkeren werd van generatie op generatie
overgedragen, het was iets vanzelfsprekends. In de zestiger jaren van de vorige
eeuw veranderde dat; de Europese markt
werd overspoeld door Chinese “honing” die
grotendeels uit suikerwater bestond en
zodoende tegen een lagere prijs verkocht

Bijen in de bijenkast.
kon worden. Er moest wat gebeuren om de
markt van echte onversneden honing te
redden. Tegelijkertijd verdween in rap
tempo de diversiteit van de graslanden, er
kwamen grote ruilverkavelingen. Voeg
daarbij het toenemend gebruik van pesticiden en insecticiden plus ziektes als de varroa-mijt en Amerikaans vuilbroed en je
voelt een ramp van ongekende orde aankomen. De bijenkast op de individuele erven
kwam leeg te staan.
Tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw bestonden er nog coördinatoren van de bijenteelt.
In nieuw ontgonnen gebied zoals in sommige polders in Zeeland en bij het Lauwersmeer moest de jonge grond een
betere structuur krijgen en dat deed men
door koolzaad in te zaaien. Daar kon
natuurlijk de nodige honing uit gehaald
worden. Maar ook die tijd is voorbij.
…en nu
Het imkerschap is niet voorbij, maar wél
veranderd. Er bestaan haast geen professionele imkers meer, het is meer een hobby
geworden. Je kunt nu bijenvolken op Marktplaats kopen….. Ook de vroeger wijd en zijd
verbreide kennis is verdwenen. Maar daar
valt wat aan te doen.
Als je hobby-imker wilt worden, ga je aller-

In rap tempo verdween
de diversiteit van de graslanden

Margreet Siebenga en Maurits Stakenburg bij de bijenkast.

eerst een cursus volgen. Elk voorjaar worden er theorielessen in Leeuwarden
gegeven; voor de praktijk waaieren de aspirant-imkers uit naar diverse plaatsen in
Friesland. De bijenstal in de Overtuin is één
van die praktijkplaatsen. Heb je je diploma
op zak en je eerste volk aangeschaft, dan
gaat het nog niet allemaal van een leien
dakje. Gelukkig krijg je die eerste jaren een
mentor toegewezen. >
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Ledental
Ik ben benieuwd hoeveel leden ze hebben:
dertig. Dat is een mooi aantal, want op het
dieptepunt waren het er nog maar zes.
Zowel Maurits als Margreet zijn lyrisch over
hun hobby, en proberen mij in te wijden in
de wonderlijke wereld van de honingbij. Ik
kan er niet helemaal bij, maar zal proberen
het voor u wél begrijpelijk op te schrijven.

hebben voordat het een volk mag heten? Dat
is dus een rare vraag van een onwetende
reporter. Een volk is een volk als het zelfstandig door de winter kan komen. Het aantal
varieert dan tussen de 10.000 en de 30.000
beestjes. Met suikerwater en warmte van
elkaar moeten ze zien te overleven.

nengelei (royal jelly). Ook de onbevruchte
eitjes komen uit (????) en dat worden dan
de darren.

Hoe red ik de bij
Regelmatig worden er angstwekkende artikelen gepubliceerd over de massale sterfte
van bijen. Als zij het loodje leggen, zijn wij
ook gauw aan de beurt. Dus ik wil graag
Hoe oud wordt een bij?
Zes weken is de maximale leeftijd. De arme weten wat wij persoonlijk kunnen doen om
Het begint met een volk
beestjes sterven aan slijtage, zo vaak heb- de bijen te redden.
Hoeveel bijen moet je dan minimaal bij elkaar ben ze heen en weer gevlogen met hun 1. Zaai drachtplanten in uw tuin. Dan moet u
er wellicht eerst een serie tegels uithalen.
kostbare lading. Nu snap ik
niet, en u vast ook niet, hoe
De vlinderstruik is bekend als insectenze een paar maanden winter
plant, maar ook kamperfoelie, campanuoverleven als ze maar 6
la’s, zonnehoed (echinacea), guldenroede
weken oud worden, dus stel
(solidago) en brunel. Op de Open Dag zijn
er speciale zaaimengsels te koop.
ik deze domme vraag.  Nou:  
het broed moet overleven, 2. Word donateur van de bijenvereniging; je
niet de bijen zelf.
kunt je opgeven bij Margreet, secretaris@bijenverenigingoranjewoud.nl, tel.
Bijenbroed
06 186 163 59.
Er is er maar één in de kast 3. Kom op 15 juli naar de Open Dag bij de
die eitjes mag leggen: de
bijenstal in de Overtuin. Vanwege het
koningin. Mocht er per ongejubileum zal deze dag een feestelijk tintje
luk meer dan één koningin
hebben. Meer bijzonderheden vindt u te
zijn, dan overleeft er maar
zijner tijd in de lokale pers.
één. De koningin komt trouwens uit een gewoon eitje, De site https://oranjewoud.bijenhouders.nl
net zoals haar zusters de geeft een schat aan informatie voor wie
werksters, het verschil zit erin meer wil weten.
dat zij wordt uitverkoren en Vóór u het weet raakt u zelf ook verslingerd
De onlangs gerestaureerde bijenstal in de Overtuin.
gevoed wordt met koningin- aan deze hobby. Dat zou mooi zijn.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Helemaal
je eigen plek

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

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

www.houtbouw-talen.nl

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

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

www.accolade.nl

Dorpsscan Oranjewoud, en nu?
n

Door: Dik Bolkestein

Stichting Caleidoscoop inventariseerde door de hele gemeente de sterke en de
zwakke punten van alle dorpen en wijken om een beeld te krijgen van waar
knelpunten zijn of juist mogelijkheden. Veel verrassingen leverde dat niet op.
Net zomin als je verrast bent jezelf te zien wanneer je in de spiegel kijkt. Het is
goed toeven in Oranjewoud. Maar er is bijvoorbeeld geen openbaar vervoer en
er is geen dorpshuis. Veel mensen, mogelijk vooral ouderen, leven wat meer op
zichzelf dan ze misschien zouden willen. We schreven daar al eerder over. Er
waren enkele bijeenkomsten voor het hele dorp waarbij de scan besproken
werd. De Wâldknyn berichtte erover.
Hoe nu verder?
Er is een werkgroep gevormd. Zo gaat dat
gewoonlijk. Een werkgroep vanuit het idee
dat er mensen zijn die graag wat meer contacten met anderen willen hebben. Wat
zou je voor hen kunnen betekenen? In deze
werkgroep heeft Plaatselijk Belang met
Louwina Wijma-van Noord en Peter Bijlsma
het voortouw, samen met onder meer Mar-

bijvoorbeeld het idee om met een paar
anderen een leesclubje op te richten. De
bibliotheek in Heerenveen wil dat graag

ondersteunen. Het is maar één suggestie…
Er is geen dorpshuis voor nodig! Je kunt zo
beginnen! Voor een buurtbarbecue of
-feest is ook maar weinig nodig om veel
mensen een leuke middag te bezorgen.
Samen voorbereiden is de halve pret!
Heb je een idee, of “broed” je ergens op,
dan kun je daarover goed bij Louwina
Wijma (06 30084730) of Peter Bijlsma van
Plaatselijk Belang aankloppen. Opbouwwerker Jildert Vellinga( 06 27107857) is er
voor om te helpen nieuwe initiatieven te
ondersteunen.

Het is goed toeven in Oranjewoud
leen de Beer van het vrijwilligerssteunpunt,
VSP. Sinds kort is er een nieuwe opbouwwerker bij Caleidoscoop aangesteld, Jildert
Vellinga. We spraken met hem en met Louwina Wijma.
Bestaande activiteiten
Het bevorderen en organiseren van contacten voor wat oudere inwoners van Oranjewoud is als eerste speerpunt gekozen.
Inmiddels is Herdi Oosterbaan begonnen
met een reeks koffieochtenden in de
Koningshof. Daar worden leuke ervaringen
opgedaan. Zo heeft Alt Liemburg een inleiding gehouden voor zo’n zestig aanwezigen. Er waren ook kleinere, wat meer
bescheiden en informele koffieochtenden.
Maar je kunt meer bedenken. Er ìs eigenlijk
best meer te doen in Oranjewoud. Activiteiten waarbij meer mensen betrokken worden. Dorpsfeest en rommelmarkt zijn daar
mooie voorbeelden van. Wekelijks wordt er

Voor elk wat wils, zou je zeggen
gekaart bij de Heidebloem, ook in de
Koningshof en loopt Fokko Schaafsma door
onze bossen met groepjes nordic walkers.
Er wordt getennist in Oranjewoud; dus voor
elk wat wils, zou je zeggen.
Nieuwe ideeën
Je kunt je nog meer voorstellen om op een
leuke manier anderen te ontmoeten. Neem

Opbouwwerker Jildert Vellinga aan de koffie - Foto Jildert Vellinga.
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VOORKOM RELATIONELE ESCALATIE - KIES VOOR :
0513 – 846084
www.hoekstragreve.nl
• bij overlegscheiding,
ouderschapsplannen en
ouder-kind problemen
• bij intermenselijke
conflicten in scholen
en bedrijven
• bij revitalisering en
strategiebepaling
van organisaties

Ondernemers in Oranjewoud
Ulke van der Veen
n

Door: Janny Klein

Bij de splitsing was de andere helft van het
huis aanvankelijk bestemd voor de boerenknecht die werkte op de boerderij
daarnaast (waar nu de fam. Van der Zee
woont). In de gang laten twee mooie grote
foto’s nog de oude situatie zien.

Op de gevel staat vermeld: Van der
Veen, sinds 1886. Ik ben op bezoek bij
schilder Ulke van der Veen aan de Pr.
Bernhardweg. Ook de vrouw des
Cursussen
huizes, Femke, schuift aan.
Ulke vormt de vijfde generatie in het bedrijf,
dat altijd op deze zelfde plaats gevestigd is
geweest. Ooit, in 1886, begon ene Hein van
der Veen hier zijn bedrijf, op de Kon. Wilhelminaweg 75, nu Pr. Bernhardweg 39. En
na Evert, Willem, weer een Evert, is het nu
de beurt aan Ulke. Aanvankelijk zou zijn
oudere broer het bedrijf overnemen, maar
die ging een andere richting uit. En zo kwam
Ulke alsnog in het bedrijf. Dat gebeurde wel
na het volgen van een 4-jarige MBO-opleiding in Zwolle, één van de drie opleidingen
in schilderen die Nederland rijk was. Hij
runt de zaak nu als een eenmansbedrijf.
Inmiddels doet hij dit zo’n 35 jaar; zijn vader
stopte in 1988. De werkplaats is naast het
huis. Een schilder heeft niet zo veel materiaal nodig; alles is zo bij de hand.
Het huis van de schilder
Dat huis is nu een dubbele woning. Ooit
was het een enkel huis, in het bezit van de
familie Bieruma Oosting, zoals alle huizen in
de straat. Iedereen huurde en pachtte aanvankelijk. In de crisisjaren veranderde dat.

Dat Ulke een liefhebber van zijn vak is,
blijkt onder andere uit het feit dat hij naast
zijn werk zo’n vijftien jaar aanvullende cursussen heeft gevolgd in Utrecht. Daardoor
beheerst hij allerlei oude technieken, zoals
marmeren, tamponeren en trompe l’oeil
en heeft hij kennis van bouwstijlen. In en
om het huis vind je ook nog mooi oud
gereedschap en hulpmiddelen, zoals een
hangbrug. Deze werd in de dakgoot gehangen, waarna de schilder zittend zijn werk
aan de goot kon doen. Een oude steiger
voor het binnenwerk heeft in de keuken
een nieuwe bestemming gevonden.
Naast het werk
Natuurlijk is er nog wel een leven naast het
schilderwerk. Hij herinnert zich de camping
in Appelscha waar hij als kind kwam, en
later voetballen in De Knipe. Eenmaal volwassen speelde Ulke een aantal jaren zaalvoetbal. Nu vragen vooral de klussen in en
om het huis zijn aandacht.
Toekomst
Gevraagd naar de toekomst vertelt Ulke dat

het schilderwerk aan nieuwbouwwoningen
terugloopt. In nieuwe huizen wordt praktisch geen hout meer verwerkt en dus hoeft
er ook niet geschilderd te worden. Het is
ook geen populair beroep, met veel uitvaldagen voor het buitenwerk. Voor de oorlog
werden de verven op basis van pigment,
lijnolie en andere toeslagstoffen zelf
gemaakt, vooral ’s winters. Nu komt alles
kant en klaar binnen. Ulke heeft een vrij
vast bestand aan veelal oudere klanten,
waar hij regelmatig terugkomt en onderhoudswerk doet. Daar kan hij het werk blijven doen als een ambacht en dat is hoe hij
het het liefste ziet. En adverteren in de
Wâldknyn…., het levert naamsbekendheid
op en je steunt het dorp op deze manier.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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De bijzondere hobby van…
n

Door: Tom van der Wolf

…Primo Ish-Hurwitz

Primo Ish-Hurwitz (17) heeft naast zijn
studie in Leiden en een andere in
Amsterdam nog een bijzondere hobby,
Primo is namelijk vogelaar. Ik ging bij
hem op bezoek in de Krukmanslaan
waar hij vol enthousiasme mijn vragen
beantwoordde. Er ging een wereld
voor mij open.
Het begon een paar jaar terug; Primo was
met familie op vakantie in Namibië. Zijn
oom, die ook mee was en die al zijn hele
leven gek van vogels is, heeft hem daar aan-

Zo kon hij afvinken welke hij
allemaal al had gezien
gestoken. Daar waren natuurlijk prachtige
exotische vogels, ze hebben er toen ook ontzettend veel gespot. Na die vakantie is Primo

Staartmees.
op eigen houtje doorgegaan, zo geïnspireerd was hij. Hij kocht daarom een boek
met daarin beschreven alle vogels in Nederland, zo kon hij afvinken welke hij al had
gezien. Maar eerst maar eens wat basiskennis opdoen, en het verschil tussen een pimpelmees en een koolmees leren. Er zijn veel
plekken waar je kunt leren over vogels. In
het begin is Primo veel met een boek op
pad geweest. Ook heeft de vogelbescherming een overvloed aan informatie.
Het bijzondere aan vogels
‘’Wat vogels zo bijzonder maakt is de evolutie ervan. Hoe ze geworden zijn tot wie ze
zijn, en de verwantschap tussen vogels
onderling. Wat zo leuk is aan die verwantschap is dat bijvoorbeeld de pimpelmees en
de koolmees minder verwant aan elkaar
zijn dan een gaai en een ekster, je zou toch
verwachten dat ze familie van elkaar zouden kunnen zijn, nou niet dus,” aldus Primo.
“Als twee vogels op elkaar lijken hoeft dat
nog niet te betekenen dat ze sterk verwant
aan elkaar zijn. Sommige vogels hebben
helaas alleen microkenmerken waaraan je
ze kunt herkennen. Dan moet je ze op
andere kenmerken determineren, bijvoorbeeld op hun typische gedrag."
De mooiste vogels
Mooi vindt Primo een groep zangvogels in
de lucht, dat geeft hem een vrij gevoel.
De bonte vliegenvanger is ook een van zijn
favorieten, vanwege dat prachtige zwartwit in de vleugels. Ze broeden zelfs wel
eens in de Overtuin van Oranjewoud. Ook
houdt hij van staartmezen, ze zijn zo schatDORPSKRANT ORANJEWOUD
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tig, lief en sociaal; ze komen altijd in groepjes langs. In verhouding tot hun kleine lijfje
hebben ze een lange staart – vandaar die
naam. Primo noemt verder de boomkruiper, die heeft een beetje een schutkleur, en
klimt behendig langs de boom omhoog.
Ook mag hij graag de goudvinken bewonderen om hun felle kleuren.
En natuurlijk de spechten: onder andere de
groene, de grote bonte, en de zwarte. De
zwarte ziet hij het liefst, want die zijn zeldzaam. De middelste bonte is druk bezig om
ook Friesland te koloniseren. En tenslotte
noemt hij het ijsvogeltje, een van de leukere vogels in Oranjewoud. Ze zijn heel elegant. Je ziet ze zo zelden dat het altijd een
hele ervaring is als je er eentje tegen komt.
Dat maakt je dag.
Het klimaat verandert…
Je kunt wel degelijk merken dat de klimaatveranderingen ook gevolgen hebben voor
de vogels. Sommige vogels die hier komen
overwinteren, zie je nu steeds minder. Aan
de andere kant strijken hier nu wel ’s
zomers vogels neer, voor wie het vroeger te
koud was om hier te broeden. De vogelaars
hebben beslist ook wel zorgen over het

voortbestaan van diverse soorten. Zo gaat
het minder goed met de huismus, en zelfs
met de wilde eend, wie had dat gedacht.
Een bekend voorbeeld van een inheemse
vogel die op uitsterven staat is de korhoen,
die kwam hier vroeger wel voor, maar op
dit moment nog maar op twee specifieke
plekken in Nederland namelijk op de
Veluwe en de Sallandse heuvelrug.
Ook in het buitenland druk aan het
vogelen
In zijn vrije tijd gaat Primo wel eens in het
buitenland vogelen. Zo was hij een aantal
jaren terug in Duitsland, iets ten oosten van
Bremen. Daar waren kraanvogels, die
komen nauwelijks in Nederland voor. In
Duitsland heb je ze leuk genoeg wel. Ze zijn

De ijsvogel houdt helemaal
niet van ijs
prachtig: zwart, wit, grijs en rood. Samen
met zijn ouders is Primo ook in Zuid-Frankrijk, in de Camargue geweest, daar waren
flamingo’s, reigers en zelfs ijsvogels. Dit jaar
gaat Primo met zijn familie naar Peru, en hij

kan natuurlijk niet wachten tot hij weer kan
vogelen. Van zijn ouders heeft hij een app
gekregen, met die app kan hij alle vogels in
Peru zo aanklikken en ziet hij waar de desbetreffende vogels te vinden zijn.
Leuk weetje:
Veel mensen denken dat de ijsvogel gek is
op ijs, maar dat is niet zo. Hij dankt zijn
naam aan het Duitse woord voor ijzer –
Eisen. omdat men vroeger de kleur op een
bepaald soort ijzer vond lijken. Wij hebben
het verbasterd tot ijs. Zelf houdt de vogel
helemaal niet van ijs, Sterker nog, hij kan
met vorst niet eens bij zijn eten komen, hij
eet tenslotte alleen maar vis. Het is dus zaak
om een goed plekje te zoeken zonder ijs.
Tot slot
Primo raadt het iedereen aan om ook te
gaan vogelen. Hij gaat altijd vastberaden op
pad met sowieso een verrekijker. Vaak
houdt hij rekening met de kleur van zijn kleding, geen gekke kleuren, dat kan ze
afschrikken. Soms ziet hij alleen een huismus, maar soms ook bijzondere vogels. Dat
houdt het spannend…

Koffiegroep in De Koningshof
Op 16 februari heeft Saakje Bekius een
boekbespreking gehouden tijdens de koffie-ochtend. Die vindt 1x per maand  plaats
in De Koningshof van 10:00 tot 12:00 uur.
Iedereen is welkom om onder het genot
van een kopje koffie met elkaar te praten.
Zo leer je niet alleen nieuwe mensen kennen, maar soms kom je ook op een bijzondere manier dingen van elkaar aan de weet.
Zo nam ik op 13 maart mijn “herinneringskoffer” mee. De koffer zit vol met voorwerpen uit het verleden, verpakt in oude
kranten. Iedereen mag hier iets uit pakken
en n.a.v. het voorwerp rollen de verhalen
en herinneringen over de tafel.

Verhalen over je beroep als “bôllesútelder”
of de herinneringen die bij je boven komen
bij het zien van het flesje eau de cologne.
Dit was een mooie ochtend met “verbinding”. En dat is nou precies wat we zoeken,
verbinding met de gemeenschap van het
dorp. Het zou zo mooi zijn als er meer mensen komen op deze gezellige ochtend.
Met een groepje mensen, o.a. van Plaatselijk Belang, De Friese Wouden en Caleidoscoop overleggen we om te bedenken HOE
we de mensen kunnen overhalen om deze
ochtenden te bezoeken. Dat blijkt lastiger
te zijn dan we dachten. Terwijl uit onder-

zoeken is gebleken, dat hier wel behoefte
aan is.
Neem dus uw buurman/vrouw, dochter of
zoon gerust mee en kom! Behalve praten
en luisteren is er ook gelegenheid om een
spelletje te doen, de sjoelbak staat klaar.
De volgende koffie-ochtend vindt plaats op
5 juni van 10:00 tot 12:00 uur in De Koningshof.
Graag zien en/of horen we u!
Herdi Oosterbaan
info@coachherdi.nl
0513 – 63 15 85 / 06 – 2002 23 65

PRIJSVRAAG
Op de voorpagina van de Wâldknyn ziet u
deze keer het festivalbeeld van het Oranjewoud Festival 2018. Alle vogels die zijn
afgebeeld, komen ook daadwerkelijk voor
in Oranjewoud e.o, op één na. Wie van u
kent alle (Nederlandse) namen van deze
vogels? En wie is die ene rare vogel die niet
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in Oranjewoud e.o. voorkomt? (Dit is een
bonuspunt. :)
Mail uw lijstje met de nummers op de bladzij hiernaast met de juiste vogelnamen voor
1 juni naar oranjewoud-krant@hotmail.
com. De twee winnaars krijgen per mail

bericht begin juni. Mochten er meer dan 2
winnaars zijn, dan zal er worden geloot.
Onder de goede inzendingen verloot Oranjewoud Festival 2 x 4 Proeftuin-consumptiemunten, het hele festival te besteden en op
naam af te halen bij de informatiebalie in De
Proeftuin.   >
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Kninebledsje
Cruijff Court toernooi 14 maart 2018
Woensdagmiddag 14 maart gingen wij,
groep 7 & 8, op de fiets naar de Cruijff
Court. Net als vorige jaren deden we met
de Albertine Agnesschool weer mee met dit
toernooi. Van de 200 deelnemers waren er
3 teams van onze school. Het werd georganiseerd door Scoren voor Gezondheid,
Sportstad, Gemeente Heerenveen en SC
Heerenveen.

Award gewonnen voor ‘fair play’. Dit kwam
doordat zij de 14 regels van Johan Cruyff,
zoals onder andere respect, samenspel,
creativiteit en initiatief goed lieten zien tij-

Tijdens de opening deden we met alle scholen en samen met Mascotte Heero mee aan
de warming-up. Het toernooi werd op zes
velden gespeeld. Tussen de wedstrijden
door konden we vers fruit en water halen.
Ook mochten we met verf een jongen verven en mochten we dansen. Dit was door
de Cosbo Acadamy bedacht en georganiseerd.
We hebben in totaal 4 wedstrijden ge
speeld. De andere teams deden dit ook.
Een van onze teams heeft de Respect

Cruyff-Court.
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Albertine Agnesschool in actie.

dens de wedstrijden. Na een lange middag
zijn we weer met z’n allen terug gefietst
naar school.

Rommelmarkt Oranjewoud 2018
n

Door: Fenneke Koopman

Dit jaar werd ook weer de rommelmarkt
gehouden op de Albertine Agnesschool in
Oranjewoud. De bewoners van Oranjewoud
en een deel van Heerenveen zetten oude spullen langs de weg. Deze spullen worden opgehaald met bijvoorbeeld trekkers en auto’s. Zelf
heb ik samen met Femke van Drooge en Levi
de Vries mijn vader op de trekker geholpen. Er
helpen ook veel mensen met het neerzetten
van de spullen in de klaslokalen en overige
ruimtes en op het plein. Zo’n rommelmarkt
organiseren is altijd en elk jaar veel werk,
maar wel heel gezellig om te doen. Toen zaterdag de hekken om 10:00 open gingen renden
er vele mensen naar binnen en kochten de
spullen. Als de rommelmarkt afgelopen is ruimen ze alles op. Dat doen ze door de overige
spullen in één grote afvalcontainer te gooien
en dat neemt de gemeente dan mee. Het geld
dat verdiend wordt met de rommelmarkt is
voor school en het dorpsfeest.

…en alles uitladen bij sch
ool.

Dit was het laatste artikel van Fenneke en Doutzen. Zij hebben afscheid
genomen en de redactie wil hen heel
hartelijk bedanken voor het werk dat
zij de afgelopen twee jaren voor De
Wâldknyn hebben gedaan. Tegelijkertijd zijn wij heel blij dat zich twee
nieuwe kandidaten hebben gemeld:
Jenna van Drooge en Tess Land uit
groep 5 van de A.A. school. In de volgende Wâldknyn zullen zij zich voorstellen.

ophalen…
Vrijdagavond alles
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Inleiding
Oranjewoud Festival heeft dit jaar een extra
lang programma. Van 1 tot en met 10 juni is
het Parklandschap weer “the place to be”
voor muziekminnend publiek, maar ook
voor alle andere belangstellenden. Een keur
aan internationale musici komt naar ons toe
en De Proeftuin is open voor een gezellig
drankje en hapje.
Het festival behoort tot het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Er
wordt dan ook veel belangstelling verwacht
uit binnen- en buitenland. Zoals bekend is

Iepen Mienskip een belangrijk begrip in
Leeuwarden-Fryslân 2018. Om te laten zien
aan al onze gasten en aan elkaar dat wij als
dorpsbewoners het festival een warm hart
toedragen, vragen wij aan u als lezer van de
Wâldknyn om de ingevouwen poster eruit te
halen en op te hangen voor uw raam of een
andere goed zichtbare plek. Voorafgaand
aan maar ook gedurende het festival. Mienskip is volop aanwezig in ons dorp, doet u
deze keer ook weer mee?
In deze Wâldknyn geven wij zoveel mogelijk

informatie, over de organisatie, het hoofdbestuur, het festivalteam, de Vrienden, het ontbijt en natuurlijk de concerten. De artistiek
leider en onze dorpsgenoot Yoram Ish-Hurwitz geeft een interview en er is een artikel
over Noa Wildschut, een van de meest veelbelovende jonge violisten van dit moment.
Al zeven jaar speelt ze op het festival. Veel
leesplezier en hopelijk treffen wij u allen op
het festival!

Festival en twee stichtingen
Eén festival, twee stichtingen. De hoofdstichting is Stichting Oranjewoud Festival en dan
hebben we nog Stichting Vrienden Oranjewoud Festival. Waar is dat voor nodig? Kun je
niet gewoon lid worden van de Stichting Oranjewoud Festival?
Bij veel culturele instellingen, die gesubsidieerd worden door overheid en particulieren
of gesponsord, bestaat er naast de hoofdstichting een vriendenstichting. Beide stichtingen hebben dan een zgn. ANBI-status, dat
wil zeggen dat ze voor de belastingdienst een
Algemeen Nut Beogende Instelling zijn en
geen winstoogmerk hebben. Ze zijn een
organisatie met een maatschappelijke doelstelling op een bepaald terrein. Bijvoorbeeld
het tot uitvoering brengen van klassieke
muziek (waarbij de musici wel betaald
mogen worden uiteraard), of het tentoonstellen van schilderijen, die voor de samenleving behouden moeten blijven.
Zo is ook de Stichting Oranjewoud Festival
een algemeen nut beogende instelling. Zij
heeft geen grote winstpositie en beoogt dat
ook niet. En ook déze stichting wordt gesteund
door een zgn. vriendenstichting, officieel
Stichting Vrienden Oranjewoud Festival.

gebreid tot vijf leden. Alle bestuursleden hebben een specifieke achtergrond die zij ten
dienste stellen van het festival dat in 2012
voor het eerst werd georganiseerd. Het
bestuur functioneert op afstand in een reflecterende, stimulerende en toezichthoudende
rol. Dat klinkt rustig maar Oranjewoud Festival heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt: inhoudelijk, qua
omvang, organisatorisch en financieel. Ook
het festivalteam, dat de praktische organisatie
in handen heeft, is in deze periode gegroeid
en zo nu en dan van samenstelling veranderd. Zo heeft het bestuur in februari een
nieuwe zakelijk leider aangesteld. De blik is
steeds gericht op de toekomst en er wordt nu
alweer nagedacht over de komende edities.
Het hoofdbestuur bestaat uit: Ingrid Metz
(voorzitter), Gerrit Kramer (penningmeester) Jacques Malschaert (lid), Lode van Piggelen (lid) en Yvonne van den Berg (lid).

Hoofdbestuur Stichting Oranjewoud
Festival
Festivalteam
Het bestuur van Oranjewoud Festival is in
2010 begonnen met drie en werd in 2015 uit-

Het festivalteam houdt kantoor in het Posthuis Theater (gratis ter beschikking gesteld

door de gemeente) en komt daar regelmatig
samen. Direct na het festival 2017 is gestart
met de organisatie van de extra lange editie
van tien dagen. In oktober startte de kaartverkoop voor acht hoogtepunten van het festival. In januari volgde de bekendmaking van
de complete programmering, gelijktijdig met
de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018.
Het festivalteam bestaat uit Yoram Ish-Hurwitz (artistiek leider), Dorine Schreurs (zakelijk leider a.i.), Johan de Vries (hoofd
productie), Franca Klaus (marketing & communicatie), Anne Madrid Y Lopez (De
Proeftuin: look, feel & spirit van het festival),
Bart Mesman (techniek), Nanda Tuinstra
(productieassistent en vrijwilligerscoördinator a.i.), Margreet van Litsenburg (marketing
assistent) en Jurjen Enzing (kaartverkoop).

Vrienden

De Stichting Vrienden Oranjewoud Festival
heeft als enige doel het ondersteunen van
het festival en heeft een eigen bestuur. Alle
bestuursleden komen uit Oranjewoud en
omgeving. De leden zijn Frans Bouwers
(voorzitter), Dineke Hoekstra Greve (secretaris), Hil Leffering (penningmeester), Janny
Klein (vriendenbestand).
Deze stichting kan dus geen dingen doen die
niet bedoeld zijn voor het festival. Wat de
stichting vooral doet, is draagvlak organiseDORPSKRANT ORANJEWOUD
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Het festivalteam aan het werk. Vlnr: Franc, Johan, Dorine, Margreet, Yoram, Jurjen, Nanda, Anna. – foto: Dineke Hoekstra-Greve
ren voor het festival. Dit doet zij door zoveel
mogelijk mensen die van muziek houden
en/of het festival een warm hart toedragen,
uit te nodigen vriend te worden via onze
stichting. Al deze vrienden ontvangen een
nieuwsbrief en zijn daardoor vroeg op de
hoogte van de dingen die er gaande zijn
rondom het festival. Deze informatie versterkt hopelijk de goodwill van het festival.
Daarnaast probeert de vriendenstichting
waar nodig bij te dragen in de kosten van het
festival. Deze kosten zijn hoog, dus er is
bijna altijd behoefte aan ondersteuning. Die
behoefte vloeit voort uit het kwaliteitsstreven van het festival. Dat heeft niet alleen te
maken met de gages, maar komt ook door-

dat de hele infrastructuur uit het niets moet
worden gecreëerd. De entreegelden dekken
slechts een klein deel van de kosten. In zo’n
geval kan de vriendenstichting een bescheiden bijdrage leveren om de begroting sluitend te krijgen.
Aan vrienden wordt elk jaar de mogelijkheid
geboden de muzikale programmapresentatie van het eerstkomende festival bij te
wonen. Het spreekt vanzelf, dat we het aantal
vrienden, dat nu bijna 200 is, graag willen
uitbreiden. Hoe meer muziekliefhebbers bij
elkaar, hoe beter. En Oranjewoud is natuurlijk wel een ideale locatie om ook niet zulke
grote liefhebbers enthousiast te maken. Dus:
kom bij de club.

Samenwerking
Oranjewoud Festival wil toegankelijk zijn voor iedereen. Een plek waar jong en oud op
een ongedwongen manier in aanraking komt met muziek in allerlei vormen. De kwaliteit
staat daarbij voorop: het festival wil goede en bijzondere musici en dito klassieke muziek
verbinden met laagdrempeligheid.

De Proeftuin

De Proeftuin is de plaats waar deze ongedwongen kennismaking van publiek met
muziek kan plaatsvinden. Tijdens het festival, behalve van maandag t/m woensdag,
zullen de musici naast hun concert ook acte
de présence geven op een speciaal podium
in de Proeftuin, allemaal gratis toegankelijk.

Samenwerken

Als je al een keer bent geweest dan weet je
dat het festival graag met anderen samenwerkt om zoveel mogelijk concerten of projecten tot stand te brengen die geïnspireerd
zijn door Oranjewoud zelf, de plek en de historie. We nemen alvast een kijkje achter de
schermen.

Dat kan via onze website: www.oranjewoudfestival.nl/vrienden. Daar staat precies hoe
je je aan kunt melden en voor welk bedrag.
Vanaf € 35,00 tot € 1.000,00 is ieder persoon,
bedrijf of instelling welkom als vriend, gouden vriend of donateur. Wilt u nog meer bijdragen, dan kan dat ook natuurlijk. Wij
brengen u dan in contact met de zakelijk leider van het festival, Dorine Schreurs.
Gedurende het festival is het bestuur van de
vriendenstichting met een aantal vrijwilligers bij de verschillende programmaonderdelen aanwezig. Wij zullen u ook dan graag
uitnodigen vriend te worden.

Ateliers Majeur

Sinds 2013 wordt samengewerkt met Ateliers
Majeur. In 2014 startten beide organisaties
gezamenlijk een eerste educatief project met
basisscholen. Dit was aanvankelijk een proef
maar inmiddels vormt het een vast onderdeel
van de samenwerking. Ateliers Majeur is
samen met Talant ook direct betrokken bij de
projecten met verstandelijk beperkten en adviseert op het gebied van kinderactiviteiten in
De Proeftuin. Op doordeweekse dagen tijdens
het festival 2018 organiseert Ateliers Majeur
enkele kunstateliers in De Proeftuin als buitenschoolse activiteit. Zie hiervoor het laatste
hoofdstuk van dit katern, “Kinderen”. >
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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persoonlijk,
vertrouwd
en dichtbij

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

verzekeringen - hypotheken
financieringen - pensioen - belasting
Henry van Drogen

Elly van Seijen - de Goede

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

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

wij werken voor
ondernemers en particulieren
Jannie Mienstra – Bruinsma

Gosse van Seijen

Koornbeursweg 28 • 8442 DJ Heerenveen • telefoon: (0513) 68 23 34 e-mail: info@oranjewald.nl • www.oranjewald.nl
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LF2018

De komende editie 2018 is Oranjewoud Festival onderdeel van Leeuwarden-Fryslân
2018, wat op zich al de nodige samenwerking oplevert. Er zijn diverse projecten met
Lân fan Taal, zoals een redactielokaal in De
Proeftuin, waar iedereen kan schrijven over
wat hij/zij op het Oranjewoud Festival meemaakt.
‘De klok en het meisje’ is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen professionele musici en amateurmusici en –spelers.
Deze muziektheatervoorstelling vindt plaats
in het Thomaskerkje in Katlijk en wordt
gemaakt door Kameroperahuis, toneelver-

eniging De Twa Doarpen en leerlingen van
het Bornego College en OSG Sevenwolden.
Het maakt deel uit van ‘Under de Toer’, een
LF2018-project dat verhalen ontsluit van 32
Friese kerken. Mag je niet missen.

tival gemaakte installatie van Herman Zijlstra wordt daarbij ‘It geheim fan De Deelen’
vertoond, een film over de onder- en bovenwaterwereld van De Deelen.

Staatsbosbeheer

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van
de vele regionale en (inter)nationale partners waarmee Oranjewoud Festival samenwerkt. Vooruit, we noemen er nog één: de
studenten van de Hogere Hotelschool Stenden uit Leeuwarden. Je komt ze gegarandeerd tegen!

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor
het gebruik en beheer van een groot deel van
Parklandschap Oranjewoud. Sinds het festival concerten buiten programmeert, wordt
samengewerkt. Dit jaar is er ook nog iets
speciaals ontstaan: in de BB Bunker presenteren Omrop Fryslân en Staatsbosbeheer
‘Secret Passage’. In een speciaal voor het fes-

Stenden

Locaties van het festival
Een klassiek concert wordt gegeven in een concertzaal. Of toch niet? Oranjewoud Festival wil een ambassadeur zijn van klassieke muziek, maar die zaal is in de hele omgeving
niet te vinden. We gaan eens verkennen wat dan wel de plekken zijn waar de concerten
gegeven worden. En de diversiteit is enorm. Ga maar na: van zwembad tot museum, van
tent tot bunker. Laten we wat rond kijken.

Hoofdlocaties

Drie locaties staan dit jaar centraal. De eer-

ste is het FB Oranjewoud Podium, een drijvend podium in de Kom, achter landgoed

Oranjewoud. Vorig jaar informeerden vele
bezoekers waar het podium was gebleven.
Het is terug, groter dan ooit en met overdekte tribunes. Hier vinden diverse concerten plaats, waaronder het openings- en
slotconcert en het concert met sterviolist
Nigel Kennedy.
De andere belangrijke locatie is De Overtuin. Hier vind je opnieuw De Proeftuin.
Daar kun je zoals de vorige keren heerlijke

Thomaskerkje.
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hapjes en drankjes kopen, worden voortdurend gratis concerten gegeven en wordt het
dorpsontbijt georganiseerd. In het kindertheater ‘t Proevertje zijn o.a. gratis kindervoorstellingen en kunnen kinderen
kennismaken met allerlei instrumenten. En
voor de liefhebbers van yoga zijn er dit jaar
in de Overtuin twee lessen met live muziek.
Heel bijzonder in de Overtuin is de bubble,
een constructie van een grote en kleinere
kunststof bol, verbonden door een ring als
corridor. Deze bubble is een ontwerp van de
Italiaan Marco Canevacci en zijn studio
Plastique Fantastique. Er kunnen liefst 150
mensen tegelijk in. Doordat de grote bol
transparant is, ben je in je beleving zowel
binnen als buiten in de natuur.
Het Rabobankpaviljoen is dit jaar verplaatst
naar het veld ten zuiden van de De Blocq
van Scheltingaweg, tegenover De Tent. In
een rechthoekig paviljoen vinden de grotere
concerten plaats, zoals de Goldberg City
Variations door Francesco Tristano, Hannes
Minnaar met een Fauré recital, het BritsIers-Nederlandse strijkkwartet Navarra met
een Schubert-programma, Erik Bosgraaf
met zijn Trio Cordevento en vele anderen.
Zie www.oranjewoudfestival.nl/rabobankpaviljoen

Thomaskerkje

Er is nog een nieuwe locatie: het Thomaskerkje in Katlijk. Een historische plek, want
hier stond al in 1254 een kapel. Toen in 1525
de laatgotische kerk werd gebouwd, werd

Katlijk van een buurtschap een dorp. De
gevel van de kerk is iets “jonger”, van rond
1600. Oorspronkelijk is de kerk gebouwd
met “rooswinkels”, een steensoort. De vele
latere verbouwingen zijn te herkennen aan
de kleinere stenen die gebruikt zijn. Ga je
hier naar een voorstelling, kijk dan ook eens
naar het gebouw en zijn historie. En loop
ook naar de klokkenstoel, die niet op maar
naast het kerkhof staat. Zie www.oranjewoudfestival.nl/thomaskerk

BB Bunker

Ga je langs alle locaties, dan passeer je ook
nog het zwembad in hotel Tjaarda, Landgoed Oranjewoud, Museum Belvédère en de
BB-bunker aan de Van Limburg Stirumweg.
Net als Landgoed Oranjewoud is de bunker
normaal niet toegankelijk voor publiek.
Vorig jaar bleek dat velen de kans waarnamen de bunker nu eens van binnen te zien.
De bunker werd in 1966 in gebruik genomen als commandopost voor een kring van
de Bescherming Bevolking. Dat was midden
in de koude oorlog. Van hieruit werd maandelijks de test van de luchtsirenes in onze
omgeving uitgevoerd. Toen dat niet langer
mechanisch hoefde te gebeuren en de koude
oorlog voorbij was, werd de bunker in 1986
gesloten. Dat verandert nu weer voor een
aantal dagen, voor onder meer de voorstelling Pitch Dark. Zie www.oranjewoudfestival.nl/bunker

Museum Belvédère

Museum Belvédère is een uniek museum
dat bekendheid geniet in heel Nederland.
Het museum is een belangrijke locatie tijdens Oranjewoud Festival. Hier vinden
maar liefst vier concerten plaats: zondagochtend 3 juni het zonsopgangconcert Birds
of Bach, dinsdag 5 juni Salon de Debussy en
woensdag Muhammed, een voorstelling
over Muhammed Ali, waarbij het museum
veranderd wordt in een heuse boxring! Op
vrijdag 8 en zaterdag 9 zijn er vier voorstellingen van MUTED. Elders in deze editie
leest u hier meer over.
Daarnaast is het museum er in geslaagd om
de expositie ‘Giorgio Morandi en Bologna’ te
organiseren. Deze expositie is gedurende het
festival te bewonderen en zal nog duren tot
10 juni. Na het festival komt de expositie
‘Oase Oranjewoud’, een verrassende en gevarieerde tentoonstelling over natuur en
natuurbeleving. Deze breed opgezette tentoonstelling is te zien in zowel het museum
en Landgoed Oranjewoud als in het museumpark. Jac. P. Thijsse, bekend van de Verkade albums, staat daarbij centraal. Dat we
dat allemaal hebben in Oranjewoud! Zie
www.oranjewoudfestival.nl/museum
Niet alles is hier genoemd, maar wel de locaties met de meeste activiteiten. Kun je niet
kiezen uit het grote aanbod aan concerten
en andere voorstellingen, dan biedt ook de
diversiteit van de locaties nog een aanknopingspunt. Naast je oren, kun je ook je ogen
volop laten genieten.

Kijkje achter de schermen
Vrijdag 1 juni, 19.00 uur: Oranjewoud Festival wordt geopend. Het eerste concert met
het Noord Nederlands Orkest en Noa Wildschut. Maar wat is er daaraan voorafgaand
allemaal gebeurd? We gingen op bezoek bij de gemeente en de politie om daarover meer
te horen.

Subsidie

Om te beginnen maakt de gemeente het festival mede mogelijk door een structurele
subsidie te verstrekken. Dit is vastgelegd in
het cultuurbeleid van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente dit voorjaar nog
eens € 25.000,- extra toegezegd, omdat
Oranjewoud Festival het enige evenement in
de gemeente Heerenveen is, dat deel uitmaakte van het bidbook van Culturele
Hoofdstad Leeuwarden 2018. Zo’n toekenning brengt veel extra bestuurlijk werk met
zich mee, voorbereid door Anita van Os,
verantwoordelijk voor het cultuurbeleid.
Burgemeester en wethouders én de gemeenteraad moeten vervolgens hierover een
besluit nemen. Tenslotte stelt de gemeente
De Overtuin beschikbaar. De sfeer van park
en festival passen bij elkaar.
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Vergunning en veiligheid

Voor het houden van een evenement is een
vergunning nodig. Deze wordt door de
gemeente verstrekt, mits aan vele voorwaarden is voldaan, met name op het gebied van
veiligheid, flora en fauna en het omgaan met
De Overtuin. Johan de Vries, vanuit het
kernteam verantwoordelijk voor de productie van het festival, treedt in overleg met
Hendrik Snip, de evenementenmanager van
de gemeente. Samen kijken ze naar de locaties en de inrichting van het terrein, de regeling van het verkeer, parkeergelegenheden,
benodigde vergunningen, faciliteiten van de
gemeente en vele andere zaken. Bijzondere
locaties zijn bij dit festival bijvoorbeeld de
bunker en het ponton in de Kom. Hendrik is
de spin in het web naar andere collega’s en
instanties, zoals brandweer, veiligheidsregio
en politie. Verder naar Bernd Jager, bij de

gemeente verantwoordelijk voor veiligheid,
en Hanneke Huisman en wijkteammanager
Hendrik Kromkamp, die vanuit de gemeente
samen het beheer over De Overtuin voeren.
De Overtuin is in het vroege voorjaar door
het wijkteam weer tiptop in orde gemaakt.
Ook is een gemeentekeet neergezet waar
vrijwilligers die buiten staan tussendoor
terecht kunnen.
Oranjewoud Festival maakt zelf voor alle
situaties een draaiboek en een risicoanalyse.
Beveiligers, EHBO’ers, verkeersregelaars enz.
worden ook zelf geregeld. De gemeente
weegt samen met de andere betrokken organisaties of er niet te veel evenementen tegelijk zijn, zeker dit jaar. Professionele
hulpverleners zoals de brandweer moeten
de situatie bij calamiteiten nog aan kunnen.

Politie

Bij de politie is Jan Kraak de evenementencoördinator, die meedenkt over het festival.
Zo’n drie maanden tevoren bekijkt ook hij
het draaiboek en het veiligheidsplan, na een
adviesverzoek van de gemeente. Hier wordt
onder meer gekeken naar het soort evenement, de leeftijdsgroepen, alcoholbeleid,

calamiteitenroutes, tijdstippen van het festival, gebeurtenissen in de historie ervan en
de afbouw van het evenement. Bedoeling is
dat de festivalorganisatie zelf zoveel mogelijk omstandigheden inventariseert en
oplossingen bedenkt. De politie-inzet moet
minimaal zijn.
Eind maart was alle voorbereidend overleg
afgerond. Daarna kan de vergunning worden verleend. Bij de politie wordt het festival

opgenomen in de politiekalender, zodat
algemeen toezicht gehouden wordt en de
locaties meegenomen worden in de surveillanceroutes. Kort voor de opening wordt
nog een schouw gehouden met én gemeente
én politie, waarbij gekeken wordt of alles
volgens plan is gerealiseerd. En loopt het festival eenmaal, dan komt de afdeling handhaving in beeld. Zij bewaakt de gang van zaken.
Gaan wij tenslotte na het slotconcert naar

huis en op naar volgend jaar, dan volgt nog
een evaluatie met alle instanties: wat ging er
goed en wat zijn aandachtspunten? In feite
loopt de cyclus van de organisatie dus het
jaar rond. Dat geldt overigens ook voor
andere faciliteiten die de gemeente verleent,
zoals het om niet beschikbaar stellen van
kantoorruimte aan het festival.
Alleen door de inzet van vele betrokkenen kunnen wij naar de eerste noten gaan luisteren!

Interview Yoram
Dit jaar behoort het Oranjewoud Festival tot het hoofdprogramma van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad van Europa. Een niet geringe prestatie. De Wâldknyn ging in
gesprek met de initiatiefnemer, artistiek leider van het festival en concertpianist: dorpsgenoot Yoram Ish-Hurwitz.

Yoram, het festival en mienskip

Wie kent Yoram niet? Overal kom je hem
tegen, schijnbaar onvermoeibaar tijdens het
festival, maar daarbuiten zien we hem bij
commissievergaderingen voor subsidies, bij
de fair trade uitreiking, bij overleg met Plaatselijk Belang, wandelend met de hond of in
hoog tempo op de fiets door ons dorp. Steevast met zijn rugzak op de rug. En zit je dan
’s avond op de bank TV te kijken, blijkt hij
bij Podium Witteman aan te zitten. Verwonderd stel je jezelf dan de vraag: “Hè? Ik zag
hem vanmiddag toch nog?” Hoe doet hij dat
allemaal? Uren studeren, concerten geven en
ondertussen het festival organiseren. Wat
drijft hem? We stelden hem een paar vragen
daarover.
We zien je overal, hoe manage je dat?
Als artistiek leider van Oranjewoud Festival heb ik zo veel verantwoordelijkheden,
dat is inderdaad soms moeilijk te combineren. Gelukkig kan ik met weinig slaap toe.
De voorbereidingen zijn intensief, maar ik
hoef natuurlijk niet alles alleen te doen, de
taken zijn verdeeld onder de leden van het
festivalteam. Meerdere malen per week
hebben we overleg in het Posthuis Theater,
telefonisch, via mail of appjes en stemmen
zaken op elkaar af. Dit wordt naarmate het
festival nadert steeds intensiever. Gedurende het festival probeer ik bij zoveel
mogelijk concerten te zijn en de musici te
verwelkomen.

Yoram Ish-Hurwitz – foto: Lolke Eyzenga.

Je speelt zelf bijna niet op het festival,
waarom is dat?
Het is zoveel, dat ik het aantal concerten
beperk, maar ik kan het niet laten het een
paar keer toch te doen. Op dit festival ben
ik te horen tijdens het openingsconcert
(voor het eerst in mijn leven op celesta!) en
bij de opera La Voix Humaine op donderdagavond 7 juni. Dat laatste is een fascinerende voorstelling die enerzijds gaat over
iets universeels als een verbroken liefde,
maar tegelijk heel dicht bij de huidige tijd
staat. Een tijd waarin mensen soms onthecht raken van de werkelijkheid door zich
te verliezen in de schijnwerkelijkheid van
social media en daar ook echt in te geloven.
Heel actueel. >
DORPSKRANT ORANJEWOUD

37

38

DORPSKRANT ORANJEWOUD

Het festival duurt dit jaar 10 dagen. Hoe zit
dat in elkaar?
De meeste activiteiten vinden plaats in de
weekenddagen. Na de opening op vrijdagavond 1 juni barst het festival het gehele
weekend los. Van maandag tot en met
woensdag nemen wij gas terug en is er alleen
avondprogrammering. De Proeftuin is dan
gesloten. Donderdagmiddag 7 juni om 16.00
uur gaat deze weer open en is er weer meer
te doen. Het tweede weekend is het festival
weer op volle sterkte en is ook de Nacht van
het Park. Zondagmiddag 10 juni is het gratis
slotconcert op de Prinsenwyk met een after
party in De Proeftuin tot een uur of zeven.
Wat zijn voor jou persoonlijk de hoogtepunten van het festival?
Ik vind natuurlijk dat het programma alleen
maar hoogtepunten kent, maar als ik er een
paar moet noemen zijn dat Nigel Kennedy
(Bach meets Gershwin), Francesco Tristano
(Goldberg City Variations), Musica
Sequenza (Sampling Baroque: Exposing
Bach) en Jean-Guihen Queyras (BACH

Inc.). Ook het openingsconcert waarbij Noa
Wildschut optreedt als soliste bij het Noord
Nederlands Orkest en waarvoor de Amerikaans-Nederlandse componiste Vanessa
Lann in opdracht van het festival een nieuw
werk heeft geschreven, is een hoogtepunt. Ik
verheug me daar enorm op.
Dus behalve het openingsconcert, veel uit de
Bach-programmalijn?
Ja, ik vind dat heel interessant. Het laat zien
op hoeveel verschillende manieren Bach kan
worden gespeeld terwijl het nog steeds Bach
blijft.
Het programma is breder dan alleen traditioneel klassiek. Wat intrigeert jou daarin?
Publiek verandert, tijden veranderen. De
klassieke muziekwereld verandert mee. Net
zoals Iepen Mienskip gaat over het verleggen van grenzen en het aangaan van verbindingen zonder je identiteit te verliezen, zo
probeer ik de klassieke muziek beter te laten
aansluiten bij de belevingswereld van het
publiek van nu. De mooie kanten van de

klassieke muziektraditie koesteren we. Beide
kunnen naast elkaar bestaan. Sterker nog:
traditie en vernieuwing kunnen niet zonder
elkaar bestaan.
Iepen Mienskip is daarbij een belangrijk
woord?
Iepen Mienskip is een belangrijk begrip bij
LF2018. Voor mij draait LF2018 ook om de
vraag wat de rol is van cultuur in de 21e
eeuw. Die is er niet alleen voor de happy few.
Het is van verbindende waarde, voor iedereen, voor de Mienskip. Dat zichtbaar maken
door toegankelijkheid te verbinden aan
kwaliteit is waarnaar we streven. Zo lossen
wij de wereldproblemen natuurlijk niet op,
maar met een positief geluid (letterlijk én
figuurlijk) kunnen wij anderen inspireren
om dat ook te doen. Wij kunnen door de
muziek mensen met elkaar verbinden en
ervoor zorgen dat iedereen zich welkom
voelt, ook in ons prachtige dorp: Iepen
Mienskip.

Noa Wildschut in Oranjewoud!
Violiste Noa Wildschut speelt dit jaar
voor de zevende keer bij Oranjewoud
Festival en ze is pas 17 jaar. Ja juist, ze
was dus 11 jaar toen ze speelde op het
eerste festival in 2012. Toen al veelbelovend, nu een van de grootste internationale talenten van dit moment. Ze speelt
overal ter wereld, maar ook bij ons, want
Noa hoort bij Oranjewoud en Oranjewoud hoort bij Noa. Ze speelt in het openingsconcert met het NNO het tweede
vioolconcert van Sergej Prokofjev en
heeft de carte-blanche serie tijdens het
festival dit jaar, genaamd Noa’s Choice.
We gaan een poging doen u aan haar
voor te stellen.
Noa werd op 9 maart 2001 geboren als
tweede dochter in een muzikaal gezin. Haar
moeder Liora Ish-Hurwitz (ja de zus van) is
vioolpedagoge, haar vader Arjan Wildschut
is altviolist in het Radio Filharmonisch
Orkest. Haar zus Avigal speelt al jong viool,
Noa start eerst op de cello, maar stapt over
op viool als ze vier is. Al snel krijgt ze les van
de bekende vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. Vanaf haar 12de jaar krijgt ze les van
Vera Beths aan het Amsterdams Conservatorium. Ze speelt op een viool uit 1714,
gebouwd door Giovanni Grancio (Milaan).
Haar stok is gemaakt door Benoit Rolland
uit Frankrijk. Als u geïnteresseerd bent hoe
dat nu gaat in zo’n jong talentvol leven, wat
dat voor impact heeft op haar en haar familie, dan kunt u de fascinerende documentaire van Simonka de Jong (die haar drie jaar
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Noa (6 jaar)

Noa en Yoram in concert.
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volgde) zien op het festival op zaterdag 2
juni om 20.30 uur. Zeker de moeite waard!
In 2007 speelde Noa op het Kinderprinsengrachtconcert. Ze was toen 6 jaar. Op haar
zevende in de grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam en in 2012 dus op Oranjewoud Festival, samen met haar oom Yoram.
Die twee spelen nog steeds samen en hoe!
Dit wonderkind zoals ze vaak wordt
genoemd, wint vele prijzen en is “exclusive
recording artist” bij Warner Classics. Haar
eerste cd, een Mozart-album, verscheen in
september 2017. Ze mag voor het festival in

Noa’s Choice zelf het programma samenstellen. En dat is heel bijzonder geworden. Op
zondag 3 juni en zondag 10 juni heeft ze
gekozen voor samenwerking met de schrijfster Joke van Leeuwen en het Toeac accordeon duo. Dit wordt een concert waarin het
woord en de muziek nauw met elkaar verbonden zijn. Op zaterdag 9 juni speelt ze
met Enrico Pace, Quirine Viersen en Vladimir Babeshko in Noa & Friends. Vier topmusici bij elkaar!
Vanaf haar tiende huppelt Noa al rond op
het festival. Als je hoort met welke grote
musici zij in haar jonge leven al heeft samen-

gespeeld, dan denk je dat alle ingrediënten
aanwezig zijn voor sterallures. Niets is minder waar. Noa loopt bescheiden en ontspannen door Oranjewoud, als het moet in
concertkleding, maar meestal gewoon in
haar spijkerbroek, paardenstaart of haren
los, zoals ze zelf wil, net als alle meiden van
17. Genietend van een ijsje uit de Proeftuin.
Noa, we zullen je met rust laten en laten
genieten, als je belooft te blijven komen! Wij
komen zeker luisteren als je op het podium
staat en de sterren van de Oranjewoudse
hemel speelt!

Avontuurlijke concerten
Wat hebben het zwembad in Hotel Tjaarda, de BB Bunker, de expositieruimte van
Museum Belvédère en een gigantische plastic bubbel met elkaar gemeen? Ze worden in
juni allemaal omgetoverd tot een spannende concertlocatie op Oranjewoud Festival! En
niet alleen de locaties zijn bijzonder, ook de programmering is niet bepaald standaard te
noemen.
Bij Floating krijgen deelnemers in het zwembad van Tjaarda Oranjewoud een drijfhelm
op en banden rond de knieën. Zo blijven ze
ontspannen op het water drijven. Pas als de
oren onder water zijn, horen ze de fascinerende klanken van ensemble TEMKO, dat
aan de rand van het zwembad een live con-

cert geeft. Floating is een proefproject dat de
specifieke kenmerken en mogelijkheden
onderzoekt van geluid onder water en moet
uitmonden in een speciale watercompositie
voor editie 2019. Ook Chanting Forest in de
Thomaskerk een week later heeft die opzet.
Publiek loopt daarbij geblinddoekt te mid-

den van een zingend koor en kan de muziek
beïnvloeden.
In de BB Bunker gaan bezoekers letterlijk
ondergronds. Daar spelen de musici en kunstenaars een spel met je zintuigen in Pitch
Dark. Licht en muziek komen samen in iets
dat lijkt op de effecten die je ziet wanneer je
je ogen sluit en beelden en bewegingen aan
de binnenkant van je oogleden ziet.
Er is nog een ander concert dat iets bijzonders met je zintuigen doet: MUTED. In de
westelijke vleugel van Museum Belvédère

Muted.
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speelt Monica Germino op speciaal voor
haar gemaakte violen deze nagelnieuwe
compositie. Vier componisten, waaronder
de internationaal gelauwerde Louis
Andriessen schrijven speciaal voor violiste
Monica Germino een stuk ‘zo zacht dat je
oren het niet geloven’. Germino lijdt aan
gehoorproblemen en moet de manier
waarop zij viool speelt drastisch aanpassen. MUTED is hiermee niet alleen een
eerbetoon aan deze violiste, maar is ook
een verstillend antwoord tegen het toenemende lawaai in de wereld van vandaag.
Koerikoeloem begint ook verstild, met
zachte, ijle klanken die langzaam aanzwellen. Acht windharpen staan in een open
veld bij Museum Belvédère. Vanuit de
verte naderen zangers, die flarden voordragen uit het gedicht Koerikoeloem van
Tjitske Jansen. Ze laten een lang lint van
papieren vellen achter, alsof zij de gezongen teksten letterlijk loslaten. Tenslotte
nemen zij plaats tussen de windharpen,
rondom het publiek.
De meest surreële locatie op deze editie van
Oranjewoud Festival is de Bubble. Deze reusachtige plastic installatie van de Italiaanse
kunstenaar Marco Canevacci bestaat uit een
grote transparante bubbel, een kleinere witte
en een ring die als ‘gang’ beide bubbels met
elkaar verbindt. Het kunstwerk biedt binnenin plaats aan 150 mensen. Hier gaat
Moving Letters in première, een voorstelling
van de jonge componist Tijn Wybenga. Met

Moving-letters bol
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Theepaviljoen Nacht vh Park.
tekst, dans en muziek ontpopt zich een verhaal dat het publiek confronteert met de
schijnbare tegenstelling tussen de natuur en
de moderne technologie.
De sprookjesachtig verlichte Overtuin
vormt op zaterdag 9 juni het decor voor een
fantastisch programma: de Nacht van het
Park. Verspreid over de tuin kunnen bezoekers genieten van drie miniconcerten door

diverse musici en ensembles. Tussendoor
wordt men verrast door ‘Vuurvliegjes en
Nachtvlinders’, nachtelijke schaduwen en
bijzondere lichtinstallaties. Tegen twaalven
verzamelt iedereen zich in het Rabobank
Paviljoen waar men kan genieten van het
Middernachtconcert. Een groot ensemble en
zangers voeren de indrukwerkkende orkestrale liedcyclus Unremembered van Sarah
Kirkland Snider uit. <

Uitnodiging ontbijt
In 2017 organiseerde Oranjewoud Festival voor het eerst een ontbijt voor dorpelingen in De Proeftuin. Dit
was bedoeld om de inwoners van Oranjewoud kennis te laten maken met het festival en voor de onderlinge
verbinding.
Vanwege het grote succes en als dank voor de gastvrijheid richting de vele festivalbezoekers van 2017 en de
verwachte bezoekers van 2018 organiseert het festival dit jaar opnieuw een ontbijt. Alle Oranjewoudsters
en Vrienden zijn van harte uitgenodigd om op zondag 3 juni vanaf 10.00 uur te komen ontbijten in De Proeftuin (Overtuin). Aanmelden kan via www.oranjewoudfestival.nl/ontbijt
Een warme groet, het festivalteam

NB Het aantal plaatsen voor het ontbijt is beperkt, wacht daarom niet te lang met aanmelden!

Kinderen
Iedereen kan en mag meeculturen via
Ateliers Majeur. Daarom hebben wij de
handen ineen geslagen met het Oranjewoud Festival. We bieden tijdens de
komende editie van het festival, 1 tot 10
juni, gratis diverse ateliers en workshops
aan. Heerlijk om eens uit te proberen en
te ontdekken wat bij uw kind past.

1. Oranjewoud Festival Ateliers

In juni zijn er, naast de 17 reguliere kunstatelierlocaties, twee speciale Festival Ateliers! Daarom kun je je nu gratis
inschrijven voor 1, 2, 3 of zelfs 4 creatieve
middagen in het hart van het Oranjewoud Festival: ’t Proevertje in De Overtuin. Er kan gekozen worden uit:
• een Timmer-Atelier van XieXie
• het ECO-Print-Atelier van Mieke
Hoekstra
Data: 4, 5, 6 en 7 juni
Tijd: 15.00-16.15 uur

Locatie: ‘t Proevertje in De Overtuin van
Oranjewoud
Leeftijd: 8-12 jaar
Let op: maximaal aantal deelnemers per
atelier is 15.
Online inschrijven: inschrijving via de
link: http://www.ateliersmajeur.nl/aanbod/categorie/kunstateliers

2. Hands-on workshops

Tijdens de twee Festival weekends biedt
AM tevens gratis hands-on instrumenten-workshops aan. De jeugdige festivalbezoekers kunnen kiezen uit diverse
workshops waaronder: blokfluit, gitaar,
saxofoon en strijkinstrumenten. Precieze
tijden weten? Bezoek dan www.oranjewoudfestival.nl/kinderen

3. Atelier XieXie – Maak je eigen
(snaar)instrument

Op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 juni is het XieXie Atelier weer te vinden op Oranjewoud Festi-

val! In deze editie staat het maken van
snaarinstrumenten op het programma.
Kom je gezellig (en gratis!) meedoen? Op
de beide vrijdagen is het atelier XieXie
van 16.00-19.00 uur geopend. Op de
zaterdagen van 12.00-19.00 uur en op
zondagen van 12.00-18.00 uur.

Nog meer activiteiten voor kinderen.

In Kindertheater ’t Proevertje (in de Overtuin) is ook dit jaar weer van alles te beleven.
Tenzij er een minimumleeftijd wordt vermeld, zijn de programma’s geschikt voor
iedereen van 1 tot 99 jaar. Je vindt er voorstellingen als “Als heksen heksen” (vanaf 4
jaar), de Bremer Stadsmuzikanten en nog
veel meer. Wil je weten hoe het afloopt met
de ezel, de kip en de kat? Kom dan vooral
kijken. En gebruik al die andere mogelijkheden om de kinderen te laten kennis maken
met muziek. Het hele kinderprogramma is
vrij toegankelijk. Kijk op www.oranjewoudfestival.nl/kinderen <
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
Oranjewoud
01-06 t/m 10-06-2018
Oranjewoud Festival
02 en 03/06
Kunstmarkt Tjaarda
11.00-19.00 uur
vrijdag 8 juni
Nachtswalkerstocht fryslân
Start bij V.V. Udiros in Nieuwehorne,
starttijden vanaf 17:30 uur
14 of 33 km
Aanmelden via inschrijven.nl
zondag 10 juni
Slootjesdag
Parkeerplaats aan het einde van de
Oranje Nassaulaan in Heerenveen,
10:00 – 12:00 uur –– Kinderen kunnen
samen met hun (groot-)ouders deze
ochtend met schepnetjes, loepjes en
zoekkaarten op zoek in de sloten van
het museumpark. –– ivn.nl
29 juni 2018
Hoofdklasse partij De Masters
Kaatsvereniging De Pompeblêdden
vanaf 15.30 uur
Daarna feestelijke afterpary

Zomer 2018
Groei en Bloei organiseert deze zomer
diverse open tuinen weekenden.
Download de brochure van alle adressen en data in Friesland via
Heerenveen.groei.nl “Fryslân iepenet
syn túnen”.
16 en 17 juni van 10-17 uur hebben
Andries&Griet Broersma, Prins Bernhardweg 53, hun tuin opengesteld.
Jochem & Anneke Liemburg, Marijkemuoiwei 12 op 1 en 2 september.
vrijdag 13 juli
Nachtvlinderavond
De tuin van Mies de Roode,
Tjaarda’s Laan 3 om 21.00 uur
Zodra het donker wordt met een sterke
lamp op zoek naar nachtvlinders o.l.v.
Jan Brinkgreve. –– ivn.nl
zaterdag 8 en zondag 9 september
Open monumentendag
13-09-2018 t/m 15-09-2018
Dorpsfeest Oranjewoud
zondag 21 oktober
Bomenwandeling
Ingang Overtuin aan de Lindelaan te
Oranjewoud, 11.00 – 12.00 uur
Als het blad valt in de Overtuin –– ivn.nl

09-10-2018, 06-11-2018 en 04-12-2018
Koffieochtend in de Koningshof
(10.00 uur).

Heerenveen
03-08-2018/07-08-2018
Sportfestival Heerenveen
European Sports for all Games.
01-09-2018/02-09-2018
Heerenveens Uitfestival
09-09-2018
Concertwandeling
15.00 uur Doopsgezinde kerk en Huize
Voormeer.
19-09-2018, 03-10-2018, 07-11-2018
en 29-11-2018
Ecokathedraal
Workshop Denken en Werken
09.00-16.00 uur
21-10-2018
Finale E.K. korfbal
Sportstad Heerenveen

Nieuwehorne
27-09-2018/29-09-2018 / Flaeijelfeest

Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Jaap Jongedijk
Sophia Hedwiglaan 15, 8453 VX Oranjewoud
j.jongedijk@chello.nl
Tel. 0513 627568

Louwina Wijma-van Noord
Tolhuisweg 21, 8443 DT Oranjewoud
louwina@hetnet.nl
tel. O6 30084730

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

Rein Soet, penningmeester
Anna Charlottelaan 32, 8453 VG Oranjewoud
rsoet@chello.nl
tel. 0513 682642 of 06 53365447

Peter Bijlsma (secretaris)
Prins Bernhardweg 28,
8453 XD Oranjewoud, Tel: 06 23808959,
peterbijlsma79@hotmail.com

Jan de Haan
Kon. Julianaweg 73, 8453 WH Oranjewoud
tel. 06 42904260
jan.dehaan@kpnplanet.nl

Mailadres van Plaatselijk Belang:
pboranjewoud@gmail.com
Website van Plaatselijk Belang:
www.oranjewoud-dorp.nl
Nieuwsbrief PB
nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com
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Overzicht van werkgroepen/contactpersonen,
verbonden aan PB Oranjewoud
Redactie dorpskrant
Leden:
Dik Bolkestein
Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Tom van der Wolf
Kinderredactie
Fenneke Koopman
Doutzen Gieskes
oranjewoud-krant@hotmail.com

Redactie website PB
Leden:
Helga Lycklama à Nijeholt
Jelly v.d. Werk
Rob Meijnen
Marjan Hoogeveen
websiteoranjewoud@hotmail.nl
Landschapsfonds
Oranjewoud-Katlijk
Bestuurslid namens PB Oranjewoud:
Jacob Drost

Kascommissie 2018/2019
Martin de Jong en Lolke Eijsinga
Werkgroep Vorstelijk
Oranjewoud
Lid namens PB Oranjewoud
en de redactie:
Anneke Liemburg-Kramer

Meitinker Oranjewoud
Ingrid Ahlers
Bel: (0513) 61 78 02
woonservicezone2@heerenveen.nl
Preventiewerker voor vragen bij
opvoeden, opgroeien en gezondheid van uw kind?
Aukje Fennema
Bel: (088) 22 99 827
a.fennema@ggdfryslan.nl

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

Voor meer beleidsmatige zaken kunt u
contact opnemen met de wijkmanager,
mevrouw Ruurdtje Anema-Meulenaar
617 652 of 06-21290463,
r.anema@heerenveen.nl.
Onze wijkwethouder is Hans
Broekhuizen, met hem kunt u een

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

Dorpskrant Oranjewoud
oranjewoud-krant@hotmail.com

Dorpsfeestcommissie Oranjewoud
Auke van der Veen, tel. 707 807

IJsclub Oranjewoud
Jacob Dijk, tel. 682 038
info@ijscluboranjewoud.nl

Zangvereniging “De Woudklank”
Guus Broeren, tel. 541 400
www.zangkoor-dewoudklank.nl
Rommelmarktcommissie
Janke Otter, tel. 632 872
janke-otter@live.nl
Kaartclub “De Heidebloem”
W. Metselaar, tel. 633 919
Reisvereniging Brouwerslaan
R. Steunebrink, tel. 631 623
Website Oranjewoud
www.oranjewoud-dorp.nl
Webmaster
websiteoranjewoud@hotmail.nl
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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
Tennisvereniging Ten Woude,
p/a Heidelaan 41
www.tenwoude.nl
Historische foto’s van Oranjewoud
Oranjewoud Historie op Facebook,
door Alt Liemburg
Stichting Geluidshinder Oranjewoud
Anja Hofstra, Oranjewoud,
tel. 435 580, anjahofstra@gmail.com

gesprek aanvragen aangaande zaken
die Oranjewoud betreffen.
Wijkagent
Peter van Harten,
Bezoekadres: Atalantastraat 1,
8442 DH Heerenveen.
Mob. 06-52005216. B.g.g. 0900-8844

Tennisvereniging “LTC Heerenveen”
Wim Metselaar, tel. 633919,
e-mail: ltcheerenveen@gmail.com
Stichting Vrienden Oranjewoud Festival
Aanspreekpunt voor vrienden en
donateurs
Kon. Julianaweg 51, 8453 WD
Oranjewoud
vrienden@oranjewoudfestival.nl
Werkgroep Lanen
Jochem Liemburg, voorzitter
Marijke Muoiwei 12,
8453 JH Oranjewoud
jochem.anneke.liemburg@hetnet.nl
Tel. 0513 633250 of 06 111 79 317

De deadline voor
de volgende editie
is 6 oktober 2018

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

