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Voorwoord
Beste inwoners van Oranjewoud en andere belangstellenden,
Daar is dan de derde Wâldknyn van 2018, weer vol informatie uit ons dorp. Nieuws, verslagen, achtergronden. De vaste rubrieken komen telkens terug: mededelingen van Plaatselijk Belang, het verslag van het jaarlijkse dorpsfeest, ondernemers in Oranjewoud en bijzondere huizen. De activiteiten
en het overzicht van werkgroepen en organisaties zijn een goede reden om dit nummer een poos te
bewaren!
We hebben al verschillende ondernemers in Oranjewoud voorgesteld. Dit keer staat Christel Koning,
van de Koningshof, in de belangstelling, en daarmee ook de Koningshof aan de Prinsenlaan. Ook een
bijzonder huis met een rijke geschiedenis. Oranjewoud is bedrijvig. Klaas Kuipers is al ruim 45 jaar
betrokken bij de bijenvereniging Oranjewoud, hij is imker. Zo successievelijk komen wij telkens weer
nieuwe dorpsgenoten en activiteiten tegen in onze krant.
Beide kinderredactieleden, Fenneke Koopman en Doutzen Gieskes, belast met het “Kninebledsje”,
nemen afscheid. Dank voor hun bijdrage in het afgelopen jaar! We stellen in deze rubriek hun opvolgsters voor: Tess en Jenna. Ze maken hun debuut met een artikeltje over brood bakken en “onze”
ondernemende bakker “die er meer van bakt”!
U komt in dit nummer een oproep tegen van de organisatoren van de rommelmarkt. Waarom heet
deze feestelijke markt toch rommelmarkt? Omdat het om gebruikte snuisterijen gaat? Ieder jaar
gaan er weer mensen voldaan met hun koopjes naar huis. Die hebben vast geen rommel gekocht.
Laten we daar maar niet over twisten. Het artikeltje over burenruzies en het oplossen daarvan gaat
nu juist over mensen die hun conflicten niet zo één-twee-drie weten op te lossen. Dat komt overal
voor!
Intussen wensen we onze lezers een mooie winter, genoeglijke feestdagen en een in alle opzichten
voorspoedig 2019 toe! Er is veel te beleven in Oranjewoud!
Oranjewoud, november 2018
Namens de redactie, Dik Bolkestein
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Mededelingen van het bestuur…
Beste dorpsgenoten,

Een nieuwe Wâldknyn! Tijd om even
bij te praten, als bestuur van Plaatselijk Belang vertellen we u graag waar
we mee bezig zijn. Terugkijken en de
balans opmaken hoort er ook wel een
beetje bij zo aan het einde van het jaar.
Te beginnen met Leeuwarden-Fryslân als
Culturele Hoofdstad van Europa, wat was
het een mooi jaar. In “eigen huis” straalde
het Oranjewoudfestival 10 dagen lang op
diverse mooie locaties die Oranjewoud rijk
is. Kijken en luisteren wordt dan genieten,
net als natuurlijk bij die vele, vele andere
voorstellingen in het afgelopen jaar. Van
Stormruiter tot aan de Reuzen: duizenden
mensen kwamen hiervoor op de been. De
mooie, lange (na-)zomer hielp natuurlijk
mee om al het moois goed te laten smaken.
Of was de zomer te warm? Sommige deskundigen beweren dat de langdurige hitte
schadelijk was/is voor de natuur. Maar als ik
zie dat de planten in onze tuin zich wonderbaarlijk hebben hersteld, dan toont de
natuur toch wel veerkracht en is er kennelijk genoeg reserve voorhanden.

Lanen in Oranjewoud
Dat weerstandsvermogen is er niet voor
onze bomen in Oranjewoud. Ja, u leest het
goed: een groot aantal bomen in het Parklandschap Oranjewoud bezit nog maar een
matige vitaliteit. Het is niet zo dat we de
noodklok luiden, maar het is wel tijd om in
actie te komen om het tij te keren. Als we
niks doen, is het risico aanwezig dat de
karakteristieke lanenstructuur in Oranjewoud zal verdwijnen. Een onwaarschijnlijke
en verbijsterende gedachte tegelijk….
Hoe is het zover gekomen?
Uiteraard speelt leeftijd een grote rol, de
meeste bomen zijn meer dan 100 jaar oud
en niet elke boom doorstaat de tand des
tijds. Een andere oorzaak is het op geheel
verschillende wijze beheren en onderhouden van de bomen en lanen. Tot slot is de
(drastische) verlaging van het grondwaterpeil in Oranjewoud (jaren ’70 vorige eeuw)
schuldig aan de verslechterde toestand van
onze bomen.
Inventarisatie 10.000 bomen
De beeldbepalende lanen zijn ook aangewezen in het Beschermd Dorpsgezicht.
Plaatselijk Belang heeft dan ook het initia-

tief genomen om – samen met de eigenaren van de lanen – een herstel-en
beheerplan te maken voor de komende 30
jaar. Dit heeft wel wat voeten in aarde, te
beginnen met een grondige inventarisatie
van de kwaliteit van alle bomen aan de
lanen. Dit betreft circa 10.000 bomen die
langs ongeveer 40 kilometer aan lanen
staan. Momenteel zijn reeds 5000 bomen
in kaart gebracht qua boomsoort, conditie,
veiligheid etc. Een monsterklus!
Historisch onderzoek
In het herstel-en beheerplan wordt ook
nadrukkelijk gekeken naar de historie van
de lanen. Hoe zijn de lanen ontstaan? Welk
doel had men om een bos aan te leggen?
Welke boomsoorten zijn gebruikt? Welk
plantverband is toegepast? Zo is bekend
dat de eerste aanleg van de lanen dateert
van 1676, dat het overgrote deel tussen
1830 en 1880 is geplant (met name eiken
en beuken) en dat de laatste aanplant
dateert van 2004. Dit historisch onderzoek
vormt samen met de inventarisatie de basis
voor een visie en uiteindelijk een concreet
maatregelenplan.
De uitvoering van het plan geldt voor alle
eigenaren, dit wil zeggen Staatsbosbeheer,
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gemeente Heerenveen en de grote en
kleine particuliere eigenaren van een aantal
landgoederen. De oorspronkelijke karakteristieke lanenstructuur wordt leidend en
niet de huidige eigendomssituatie.
En waarom wordt dit plan gemaakt?
Uiteraard zijn de lanen niet weg te denken
uit het landschap van Oranjewoud als cultuurhistorisch landgoederengebied. Bovendien geven de oudste laanbomen (eiken,
beuken) onderdak aan o.a. vleermuizen en
heel veel broedende vogels en vinden we er
ook bijzondere varens, mossen en paddenstoelen. Natuurlijk heeft het bos ook een
recreatieve waarde; de rust, de stilte en de
geuren van planten en bomen geven ons
een aangenaam natuur-belevingsgevoel.
Kortom, de lanen vormen de ‘groene ruggengraat’ van het gebied. Zonder lanen
geen Parklandschap Oranjewoud. Alle
reden hier zuinig op te zijn! Het is voor het
eerst dat alle eigenaren in Oranjewoud zich
gezamenlijk buigen over deze problematiek, samen met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Plaatselijk Belang
Oranjewoud. Waarvan akte. De onderzoeken zijn inmiddels gestart. Het historisch
onderzoek wordt uitgevoerd door het
bureau SB4 uit Wageningen en het inventarisatie onderzoek van de lanen door de
Coöperatie Bosgroep Noordoost Nederland. We houden u op de hoogte.
Koningin Julianaweg
Deze straat was een terugkerend item op
onze agenda: we ontvingen vaak klachten
over te hard rijden. We hebben dit ook
regelmatig aangekaart bij de gemeente en
niet zonder succes. Sinds een aantal maanden heeft de gemeente enkele concrete
maatregelen uitgevoerd. Naast de zogenaamde ‘pianomarkeringen’ en de prominente ‘30’ op de weg worden er
groenvlakken (met blokhagen) aangelegd.
Deze versmallingen komen (of zijn inmiddels uitgevoerd) links en rechts op het lange
stuk tussen de Irenelaan en de Wilhelminalaan. Buiten de bebouwde kom volgen een
aantal vlakken met een lichte welving om
zo de hardrijders hun snelheid te laten voelen…. Plaatselijk Belang hoopt van harte dat
hiermee een einde komt aan het te hard rijden met alle overlast van dien.
Activiteitenkalender Oranjewoud
Om alle activiteiten in het dorp te coördineren, wordt er regelmatig een activiteitenkalender gepubliceerd via diverse kanalen.
Een dergelijke ‘agenda’ is niet alleen informerend voor alle dorpsbewoners, maar kan
– na raadpleging – ook eventuele doublures
in data voorkomen als een vereniging of
comité iets wil organiseren. Alle betrokkenen zijn hiervoor benaderd. Dit was een
van de uitkomsten van het overleg tussen
het bestuur van PB en de vertegenwoordigers van verenigingen op 9 oktober jl.
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Actualiseren Dorpsvisie
Weet u het nog? In 2007 is een degelijk
document opgesteld met de naam ‘Dorpsvisie Oranjewoud, de inwoners aan zet!!’
met een tijdpad van 2008-2020. De ‘houdbaarheidsdatum’ van het document nadert
dus zijn einde en geeft reden voor het
bestuur de dorpsvisie weer even tegen het
licht te houden. Graag willen wij het dorp
hierbij betrekken en u als inwoner hierover
aan het woord laten. Wij komen erop terug
hoe dat verder vorm krijgt.
Jubileum PB in 2020
In 2020 viert Plaatselijk Belang haar 90e verjaardag, een respectabele leeftijd. Het
bestuur wil hier op gepaste wijze aandacht
aan schenken.
Ik begon deze bijdrage met ‘even bijpraten’.
Wist u dat we dat ook regelmatig via onze
website doen? Kijk hiervoor op www.
oranjewoud-dorp.nl. Ook via de digitale
Nieuwsflits brengen we actueel nieuws.

Ontvangt u deze nog niet? Aanmelding kan
via nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com
Tot slot
Hebt u nu al een briljant idee voor een
nieuwe Dorpsvisie? Of denkt u een leuke
suggestie te hebben voor onze 90 e
verjaardag? Een belletje, een mailtje
(pboranjewoud@gmail.com) stellen we zeer
op prijs. Laat het ons weten want: alleen ga
je (misschien) sneller, samen kom je verder.
Om dubbelingen op data te voorkomen én
om iedereen zo optimaal mogelijk te informeren over alle activiteiten die velen in ons
dorp organiseren, maakt PB een gezamenlijke activiteiten-kalender. Deze wordt
gepubliceerd op onze website, de Nieuwsflits van PB en de FB pagina.
Data en activiteiten kunnen vanaf nu worden gemeld op één centraal e-mail adres:
activiteitenoranjewoud@gmail.com
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang
Oranjewoud, Louwina Wijma-van Noord

(advertentie)

Dorpsfeest 2018
n

Door: Neeltje Riemersma

Na vorig jaar waren we wel wat zenuwachtig wat betreft het weer. Wat zou het worden, zou het thema wellicht zoveel
feestvreugde brengen dat het niet uitmaakte? We besloten er maar gewoon voor
te gaan. Carnaval in ’t Wâld, dat zou één
groot feest worden, met of zonder goed
weer. Maar gelukkig waren de weergoden
ons goed gezind.
De week begon met het opbouwen en inrichten van de tent. Donderdagavond kon het
programma dan echt van start. Om 19.30
ging de rits omhoog en stroomden de mensen binnen voor de tweede editie van de
pubquiz. Wel 25 teams namen er plaats en
wat werd er gestreden om de felbegeerde
beker. Uiteindelijk was team Geenzicht,
bewoners van Meerzicht, de beste, zij wonnen de beker. Ondertussen was ook de dropping van start gegaan. Met wel 90 deelnemers
was het een drukte van jewelste. Ze gingen
op pad en kwamen allemaal weer terug; de
laatsten waren rond half twee binnen.

Vrijdag
Vrijdag was de dag waarop de kinderen
centraal stonden. Het begon met de
optocht. De kinderen waren veelal verkleed
in carnavalsstijl en dat ziet er meteen kleurrijk uit. De muziek begon goed, al viel dat
halverwege wat weg. Gelukkig kon dat de
pret niet drukken. Gezamenlijk kwam de
stoet aan bij de tent voor ranja en chips.
Daarna gingen de kinderen op grote platen
schilderen, van bumba’s tot clowns, zodat
de tent nog verder versierd kon worden. En
ondertussen ging de kinderdisco van start.
Lekker dansen en spelen allemaal en dat
werd goed opgepakt. Tijd om te eten van
het heerlijke bbq buffet en friet was er ook,
om daarna te starten met de playbackshow.
Wel 12 acts waren er. Er werden drie categorieën gemaakt, in de eerste was Lian de
Vries de winnares, in de tweede waren dat
Ties Buijert, Lyke Gorter en Nynke Dikkerboom. De laatste categorie waren de volwassenen waarin de Supers van ’t Wâld zich

lieten horen in een carnavalsmix met Louisa
de Jong, Jelly de Jager, Sonja Bron, Gea
Wever en Esther Slegter. De originaliteitsprijs werd gewonnen door Noor, Jenna en
Marith met Bergje op… bergje af.

Ze gingen op pad en
kwamen allemaal weer terug
Toen het goed donker was en de zenuwen
voldoende gespannen kon de spokentocht
van start gaan. Amber en Rutger van de
oude Oekele hebben de organisatie nog op
zich genomen. Bij de start gingen alle teams
na elkaar het bos in, dus het werd daar wel
wat druk maar uiteindelijk kwam het team
olv Rob Bandell als winnaar uit de bus. In dit
team zaten verder Raymond Bandell, Wessel Biesman, Dave Dunning, Cas Koopman
en Tjeerd Roubos .

Schminktafel bij de kinderspelletjes.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Feestelijkde optocht op donderdagmiddag.

Playbackshow.
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Zaterdag
Zaterdagochtend stond de tent al weer vol
mensen. De survival begon als eerste rond
de klok van negen. Daarna ging het koffieplein van start als ook de fietstocht. Allemaal goed bezocht. Vanaf half twaalf
kwamen de deelnemers weer binnendruppelen en alles liep lekker door. De winnaars
van de fietstocht waren: Grietje Meijer bij
de volwassenen en een gedeelde eerste
plaats bij de kinderen voor Fenneke Koopman, Merije Luinenburg en Karst de Ruijter.
Groep 4 was de winnaar van de survival:
Lysbert de Vries, Rikst de Vries, Nynke Dikkerboom, Tess Land, Ties Buijert, Giel de
Ruijter, Lyke Gorter, Jan Land, Lybrich Schakel en Hendrik Gorter.

Het werd wel wat druk in het bos
Survivaltocht.

Rond de klok van twee begonnen de volgende activiteiten alweer. De kinderspelletjes werden druk bezocht, het weer zat mee
en de stemming zat er goed in. Ook de
ponykar heeft het weer druk gehad. Naast
de spelletjes werd het veld gevuld met de
spellen voor de zeskamp. Zes teams zijn de
strijd aangegaan en er waren weer hilarische taferelen te zien. Het team van de Tûnkerij was de uiteindelijke winnaar.
Al met al een hele middag het gehele terrein gevuld met feestelijke mensen die
graag samen met dorpsgenoten de dag
doorbrachten, geweldig!!

Vooruit met de geit!

Daarna even rust en klaarmaken voor de
feestavond. Om 21.00 klonken de eerste
klanken van onze uit dorpsbewoners
bestaande band In Control. Super om een
club jonge mensen zo enthousiast muziek
te horen maken. De tent was meteen gezellig vol aan het lopen en er hing een goede
sfeer.
Daarna namen de leden van Smûk het
stokje over en kon de avond verder gaan.
Gezelligheid, muziek, dansen en kletsen
stonden centraal. En om op het hoogtepunt
te stoppen, stopt ook hier het verhaal, want
met deze gezellige sfeer kan er weer een
jaar gebroed worden op het volgende
dorpsfeest.

Twister bij de zeskamp.
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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

Buurtinitiatieven

Barbecue voor en door de Prins Bernhardweg
n

Door: Ingrid Struijk

Op zaterdag 22 september vond er een
feestelijke buurtbarbecue plaats voor
de hele Prins Bernhardweg. We
kwamen bij elkaar op het terrein van
Ank en Sieb Hepkema op nummer 27.
Een jaar of vier, vijf geleden vond deze bbq
voor het eerst plaats op initiatief van Ben en
Ellen Brouwer, en alle inwoners van de westelijke helft van deze laan waren uitgenodigd in hun achtertuin. Ank en Sieb hebben
de jaren daarna hun terrein beschikbaar
gesteld voor dit evenement dat voortaan
jaarlijks georganiseerd zou worden.
Ook de oostelijke helft
Odilia Hiemstra van nummer 41 hoorde van
dit geslaagde buurtevenement en opperde
het idee om aan te sluiten met de rest van
de Prins Bernhardweg. Dus ook deze bewoners kregen een uitnodiging in de bus. Er
werd massaal gereageerd, wat resulteerde
in totaal 50 volwassen mee-eters en 18 kinderen.
Mienskip
Terwijl de kinderen buiten verstoppertje
konden spelen of met elkaar andere spel-

Ook de kinderen amuseerden zich prima.
letjes doen, hielden de volwassenen zich
voornamelijk bezig met kletsen, opscheppen (ik neem aan vooral in letterlijke zin) en
roosteren. Een paar professionele barbecues konden de grote hoeveelheid vlees
met gemak aan. De voortreffelijke gerechten werden verzorgd door een cateraar en
behalve vlees en vis waren er ook (gluten-

vrije)salades, vleesloos vlees en stokbrood
beschikbaar voor personen met een dieet.
Het ging er ontspannen aan toe. Als ik de
andere genodigde helemaal niet kende (en
dat kon natuurlijk heel goed, vooral als hij
aan het andere eind van de weg woonde)
dan zei ik gewoon: “Ik ben Ingrid van nummer 18” en volgde er een leuke kennismaking. Als het bekenden betrof, was het fijn
om met elkaar ons wel en wee te bespreken, want niet altijd had je in de afgelopen
maanden die gelegenheid .
Wij zijn Ellen Brouwer en Odilia Hiemstra
dan ook zeer erkentelijk voor hun initiatief
en de familie Hepkema voor het ter beschikking stellen van schuren en tuin. De organisatie was prima geregeld!
Nationale Burendag
Op 22 september was het tegelijk ook de
Nationale Burendag. Op deze dag vonden
er dus nog allerlei andere buurtinitiatieven
plaats. En wist u dat je daar, in sommige
gevallen, ook subsidie voor kunt krijgen?
Wel zo interessant om te weten, natuurlijk.
Nieuwsgierig geworden?
Zie voor meer informatie: https://www.
burendag.nl/voorwaarden-particulieren.

Het bleef nog lang gezellig op de Bernhardweg.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Buurtbemiddeling
In gesprek met wijkagent Peter van Harten
n

Door: Dik Bolkestein

We spraken met “onze” wijkagent
Peter van Harten over het onderwerp
“burenruzie”. Burenruzie? Oranjewoud? Het komt overal voor, in alle
dorpen en wijken, welgesteld en
minder bedeeld. Dus ook in Oranjewoud.

ten. Leerzaam is het om aan de hand van
inbrekerservaring te kijken naar de manier
waarop we onze woningen tegen inbraak
beschermen. Onze wijkagent komt daar
graag over vertellen en adviseert hoe we
onze woning kunnen beveiligen (of weet
wie ons daarover kan adviseren!).

Nu is het niet de bedoeling om daarvan in
De Wâldknyn uitgebreid voorbeelden te
geven. De krant van Oranjewoud is iets
anders dan een TV-programma van “De rijdende rechter” of “Mr. Frank Visser doet
uitspraak”!
Wijkagent Peter van Harten zit meer dan
hem lief is achter de computer om verslag
te doen van zijn werk. Daarin onderscheidt
hij zich niet van een groot deel van de mensen die zijn opgeleid om met mensen om te
gaan. Maar in de buitendienst voelt hij zich
in z’n element: contact met mensen, klachten bespreken, adviseren, handhaven.
Klachten zijn er zeker in Oranjewoud. Over
te hard rijden waar 30 km/u is toegestaan
bijvoorbeeld. Zonder dat ze het in de gaten
hebben rijden ze veel te hard door ons, o zo
rustige, dorp.
Het geven van voorlichting en preventie
hoort ook tot de taken van Peter van Har-

De krant van Oranjewoud is iets
anders dan het TV-programma
“De Rijdende Rechter”

Wijkagent Peter van Harten.

Overlast
Veel mensen zijn het zich niet meteen
bewust wanneer ze overlast veroorzaken,
overlast die anderen het gevoel kan geven
dat hen het bloed onder de nagels vandaan
wordt gehaald. Wie bepaalt wanneer er
sprake is van overlast? Dat is degene die
dergelijke last ervaart natuurlijk. Wanneer
degene die daar de oorzaak van is opmerkingen daarover negeert of bagatelliseert
kan de spanning oplopen. Aan wat voor irritaties moet je dan denken? Vaak is dat de
erfscheiding, zijn dat overhangende takken,
zijn dat huisdieren als kraaiende hanen,
blaffende honden of loslopende katten. In
de zomer komen daar luidruchtige tuinfeestjes en stinkende barbecues bij, in deze

tijd van het jaar houtkachels. Wat voor de
één de normaalste zaak van de wereld is, is
voor de ander een doorn in het oog. Is de
irritatie eenmaal ontstaan…
Meldingen
Vooral in zo’n mooie zomer als we nu gehad
hebben komen er klachten binnen bij wijkagent Peter van Harten. Zijn telefoonnummer staat achter in De Wâldknyn, Plaatselijk
Belang en de woningcorporatie weten hem
te vinden. Zolang er van strafbare feiten
geen sprake is, kan de wijkagent weinig
meer doen dan aanhoren en verwijzen naar
bijvoorbeeld “Buurtbemiddeling”. Gaan de
buren bijvoorbeeld met elkaar op de vuist,
dan kan hij optreden door in te grijpen.
Maar ja, om het nou zo ver te laten komen…

Vaak hebben mensen niet echt
door hoe ze een ander hinderen
Vaak hebben mensen niet echt (echt niet!)
door hoe ze een ander hinderen en waar de
grenzen liggen om op een aardige manier
met elkaar om te gaan.
Buurtbemiddeling
Wijkagent Van Harten kan verwijzen naar
“Buurtbemiddeling”, een fenomeen dat we
de afgelopen jaren ook in onze gemeente
erbij kregen en wel onder de paraplu van
de welzijnsinstelling Caleidoscoop (tel.: 62
90 90). Buurtbemiddeling is een methode
om buren die problemen hebben met
elkaar in gesprek te brengen en zo tot een
oplossing te komen. Voorwaarde is wel dat
beide partijen bereid zijn met elkaar in
gesprek te gaan én de wil hebben om tot
een oplossing te komen. Goed getrainde
bemiddelaars – met geheimhoudingsplicht – helpen het onderling vertrouwen
en de communicatie te herstellen en tot
afspraken te komen. Deze dienstverlening is
alleen succesvol wanneer de ruzie niet al te
ver is geëscaleerd. Ook wanneer er sprake
is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit of alcohol- en drugsproblematiek wordt er verwezen naar
andere hulpinstanties.
De medewerkers van “Buurtbemiddeling”
treden steeds met z’n tweeën op, en nooit in
hun eigen buurt of dorp. Gesprekken vinden
meest in een wijkcentrum als “De Spil” in
Skoatterwâld of “De As” in de Greiden plaats.
Hun dienstverlening is gratis. En ook al is het
gratis: de ervaringen zijn heel positief!

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Uw vertrouwd adres voor:
De verkoop van uw woning
Aankoopbemiddeling
Taxaties
Bedrijfsonroerend goed
Kraak en Donker makelaardij
K.R. Poststraat 17
8441 EL Heerenveen
0513-627474
www.kraakdonker.nl
info@kraakdonker.nl

Anna Charlottelaan 8
8453 VG Oranjewoud
Telefoon (0513) 64 71 21

OPROEP
We zijn dringend op zoek naar opslagruimte voor de rommelmarkt.
Is er nog iemand die ruimte heeft, dan horen we dat graag.
U kunt contact opnemen met Janke Otter, tel.nr. 632 872.
De rommelmarkt commissie
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AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
A L M E E R DA N 75 J A A R E E N V E R T R O U W D A D R E S !
U kunt bij ons terecht voor :
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- FORD specialist
- BOVAG lid
- Onderhoud en reparaties alle merken
- APK ll keuringsstation
- Schade-reparatie
- Airco-reparatie
- Reparatie en inbouw van autoruiten
- Leenauto’s beschikbaar
- Verhuur van luxe auto’s en bedrijfswagens
- Tevens verhuur van een A-Ford uit 1930
als Trouwauto of voor andere speciale gelegenheden.

Extra service : u brengt uw auto bij ons thuis op de Heidelaan in Oranjewoud en u kunt hem ’s avonds weer ophalen.
Wij zien u graag in onze garage en showroom in Oldeberkoop, waar de koffie klaar staat !

AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
Wolvegasterweg 4-6 • 8421 PB OLDEBERKOOP • Tel.: 0516 - 451277 • Fax: 0516 - 451509
Privé : Wilco en Sietske Kromkamp • Heidelaan 7A • 8453 XE ORANJEWOUD • Tel.: 0513 - 633916

WWW.AUTOBEDRIJFKROMK AMP.NL

Bijzondere huizen in Oranjewoud

‘Van dienstwoning
tot riante villa’
n

Door: Tom van der Wolf

Het is algemeen bekend dat Oranjewoud vroeger vol zat met adellijke families.
Die families hadden naast een zorgeloos bestaan ook veel personeel, en omdat
het noodzakelijk was het personeel dicht bij huis te hebben kregen zij een
woning in de buurt. In 1875 werden er een aantal dienstwoningen bij gebouwd,
maar liefst vijf. In dit verhaal wordt opnieuw één van de overgebleven dienstwoningen beschreven, dit keer gaat het om die op de Prins Bernhardweg
nummer 14.
In 1875 werd de dienstwoning gebouwd in
opdracht van Pieter Heringa Cats. De Prins
Bernhardweg heette toen nog de Straatweg

en dit huis kreeg nummer 274.
De opdracht was uitbesteed aan architect
Douma, aan hem de taak om deze en nog

vier eenvoudige dienstwoningen te bouwen. Toch had hij de gave om van iets eenvoudigs iets kunstzinnigs te maken. De
woningen waren herkenbaar aan de bouwstijl, de sierlijke uitstraling en het kruis in de
nok van het dak. Het bijzondere van deze
dienstwoning is dat die nooit als zodanig in
gebruik is genomen. De steenrijke rechter
Pieter Heringa Cats gaf de opdracht zodat
zijn personeel erin kon wonen, maar vlak
voordat het huis af was stierf hij. De Bieruma Oostings van het nabijgelegen Oran-

Prins Bernhardweg 14.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Achterzijde.

jestein erfden de woning maar hadden al
genoeg personeel. Het kwam in de verkoop
omdat alle huisjes hen te veel successierechten kostten.
Bewoners
Van 1893 tot 1946 woonde de familie Prakken in het huis. Dit gezin bestond uit een
echtpaar met maar liefst zes kinderen. Zij
hadden daar een winkeltje. Op de voorgevel van het huis hadden ze een bordje met
“Au bon mercier” – bij de goede winkelier –
staan. Na de familie Prakken kwam de familie Kerst Heida erin wonen, die hebben er
nog een hele tijd gewoond. In 1985 kochten
Evert en Janny Zandstra het huis. Evert en
Janny Zandstra danken hun koop aan het
goede geheugen van een oude kennis, die
met de mededeling kwam dat het huis te
koop was. Er waren meer kapers op de kust,
dus moesten ze flink bieden om het huisje
te krijgen, maar uiteindelijk waren zij de
gelukkigen.

Er waren meer kapers op de kust
Verbouwing, verbouwing…
Meteen na aanschaffing van het huis liet de
familie het huis grondig verbouwen. De binnenmuren gingen er boven en beneden uit,

net als de regenwaterbak die nog in de keuken was te vinden. Tijdens het verbouwen
bleek dat er veel was verrot, dus het was
geen overbodige luxe om de boel te vernieuwen. Het huis stond op een fundering
van een kleine 40 cm. Evert Zandstra
breidde in 1996 de woning nog eens uit
met een aanbouw aan de achterzijde van
het huis, ook hebben ze er later nog een
garage bijgeplaatst. Ook hun tuin konden ze
op een gegeven moment flink vergroten
doordat ze een stuk land achter hun tuin
erbij konden kopen van de erven van buurman Brouwer. De tuin mat toen wel 60 bij
20 vierkante meter. Evert ging enthousiast
aan het tuinieren en het resultaat mocht er
zijn: een prachtige tuin in Engelse stijl.

Esthetisch en modern
In 2013 verbouwden ze het volledige huis
zeer grondig tot een prachtig paleisje, al
eerder namen ze de tuin onder handen. Dat
werd een moderne tuin zoals wij dat tegenwoordig in veel tuinen zien: strak en stijlvol.
De voorkant van het huis moest hetzelfde
blijven volgens gemeentelijke bepalingen.
Tijdens deze verbouwing is er nog een flink
stuk aan het huis gebouwd, ook kwam er
een houten afscheiding, iets wat perfect bij
het huis past. Hille en Rieky wonen er met
heel veel plezier: ‘Het woongenot is geweldig, vooral de rust hier is heerlijk’. Ze willen
er daarom nog heel lang blijven wonen.

Een prachtige tuin in Engelse stijl
Na enige jaren werd Evert gevraagd om
mee te doen aan de Open Tuinen dagen in
Oranjewoud. Tijdens één van die open
dagen kwam Rieky van den Berg (de huidige eigenaar) de tuin bewonderen, en
toen rees al het idee om het huis ooit van
Evert en Janny over te kopen. In 2010
gebeurde dat ook, en Hille en Rieky van den
Berg werden de nieuwe eigenaren van het
huis.

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

Bijenvereniging
afdeling Oranjewoud 75 jaar deel 2
n

Door: Ingrid Struijk

In ons vorige nummer heeft u het een
en ander over de geschiedenis van
onze bijenvereniging kunnen lezen. Ik
sprak met de voorzitter en de secretaresse en zij konden mij heel veel vertellen over de vereniging en over het
houden van bijen.

wordt bij het 35-jarig bestaan, daarna bij 45
en 50 en 60. Een echte oude rot in het vak!
Wie bijen zegt, kan niet om deze bescheiden man heen. Een enorm organisatietalent koppelde hij aan economisch inzicht,
creativiteit en liefde voor al wat leeft. Graag
stel ik Klaas Kuipers aan u voor.

Inmiddels heeft de viering van het jubileum
plaatsgehad, en wel op 14 juli. Ik kon daar
toen helaas niet bij zijn, want was in Frankrijk. Daar was, zoals gewoonlijk op die
datum, iets anders te vieren. De belangstellenden kwamen bijeen in de Overtuin
onder schitterende weersomstandigheden.
En wie werd daar nog eens extra in het zonnetje gezet? Zodat hij gewoon een zonnebril op zijn neus moest houden? De heer
Kuipers, Klaas voor ingewijden.

Bij de Streekboer
Ik kwam per toeval op “De Dag van de
Streekboer” bij de Welkoop dhr. Kuipers
tegen achter zijn marktkraampje. Ha, eindelijk een adres waar ik honing kon kopen,
want bij mijn vorige interview was ik daar
nog niet achter gekomen. Ik bleek niet
alleen bij een imkerij te staan met honing,
boenwas en pollen in de aanbieding, maar
bij een goudmijn van informatie over de bijenvereniging Oranjewoud. Een afspraak
was snel gemaakt.

Onderscheiding
Klaas kreeg een onderscheiding opgespeld
vanwege zijn vele verdiensten voor de bijenvereniging. En dat al vele jaren, om precies te zijn: 46, lang. Ik mag door zijn
plakboek bladeren en zie daar oude krantenfoto’s waarbij Klaas onderscheiden

Hoe het was gekomen
Op een dag, lang geleden, kuierden Klaas
en zijn zwager naar Wouda Intratuin. Daar
vonden destijds de “Floralia” plaats en dat
leek hen wel interessant. Ook was daar een
bijenstand. Om kort te gaan: toen beide

mannen huiswaarts keerden was Klaas lid
van de bijenvereniging, zonder één bij te
bezitten en zelfs geen (bloemen-)tuin, want
hij en zijn vrouw woonden toen nog op een
flat. In die tijd waren er niet zoveel leden
meer als tijdens de oprichting in de oorlog;
misschien een stuk of 15.

Toen beide mannen huiswaarts
keerden was Klaas lid
van de bijenvereniging
Een leven staat stil
Voordat ik nu verder ga vertellen over de
vlucht die de bijenhouder-carrière van
Klaas heeft genomen, moet ik iets schrijven
over een gebeurtenis die Klaas’ leven helemaal op zijn kop zette. Hij kreeg een acute
aanval van de ziekte van Meunière en van
de ene nacht op de andere veranderde de
actieve jonge kok in een zielig hoopje mens.
Hij kon niet meer lopen, laat staan fietsen.
Drie jaren lang knokte hij zich naar een
(gedeeltelijk) herstel. Maar zijn werk zou hij
nooit meer kunnen doen.
Het bloed kruipt….
Klaas ging niet bij de pakken, of bij de bijenkorven, neerzitten. Wat hij wél kon, dat
deed hij. Hij ging bijen houden en verdiepte zich in deze hobby zo veel hij kon.
Het bracht hem ver: hij is zelfs keurmeester
van honing geworden bij de Nederlandse
Bijen Vereniging, de NBV.
Zijn eerste bijenstal was bij de Rottumerweg. Heerenveen zou een kinderboerderij
krijgen op deze locatie. Terwijl het land daar
braak lag mocht de bijenvereniging er zo
lang bivakkeren. Later zou Klaas verhuizen
naar een stuk land achter de melkfabriek
(waar nu ook Kringloop De Poort is gevestigd). Wel een jaar of vijftien heeft dhr. Kuipers hier zijn bijen gehouden. Een aantal
lezers zal zich nog wel herinneren dat je bij
hem aan huis, aan de Amelandlaan, honing
kon kopen. In deze tijd had hij daar wel 40
kasten.
Op dit moment heeft Klaas nog een stuk of
25 kasten staan bij het volkstuinencomplex
aan Het Meer in De Knipe.

De heer Kuipers krijgt een welverdiende onderscheiding opgespeld.

Geschiedenis
De bijenvereniging Oranjewoud is niet de
oudste van Friesland. Die van Oosterwolde
bestaat veel langer, wel 125 jaar. Oosterwolde ligt tussen de heidevelden en dat
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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sterieler geworden. Gelukkig heeft Klaas
inspraak gehad bij het aanplantbeleid van
de gemeente Heerenveen, die bomen wilde
neerzetten langs de A32. In overleg werden
dat lindebomen, en zo komt het dat Klaas
toch nog honing kan oogsten. Op de potjes
vind je dan een etiket met “lindehoning”. Je
mag een honingproduct noemen naar de
plant waar de bij het heeft gevonden, maar
hoe weet je dat? Je kunt met een klein
apparaatje een pollenanalyse doen, en als
er meer dan 60% linde in zit, mag je de
honing lindebloesemhoning noemen.

De volgende keer dat u een
theelepeltje honing proeft gaat u
dat heel mindful doen

Honing slingeren.
was de hoofd-dracht van deze bijen, vandaar. Jubbega kreeg later ook nog zijn eigen
bijenclub.
De bijenstal in de Overtuin was destijds
privé-bezit van een leraar van de HLS in
Eelde en Frederiksoord. In de vijftiger jaren
had deze man toestemming gekregen om
daar zijn bijen te houden. Maar na enige
tijd werd daar niets meer mee gedaan en
de boel raakte overwoekerd en vergeten.
Tot de bouwval op een dag, een jaar of
twintig geleden, werd herontdekt. Niemand wist er meer iets van, ook de
gemeente niet. Een mooie nieuwe bijenstal
verrees in 2009 op dezelfde plek.
Vooruitziende blik
Klaas regeert zijn bijenvolken met veel deskundigheid. Soms heeft hij 4000 bijen personeel, soms 100.000. Stel je voor, je wilt dat
je bijen de lindebloesems gaan bezoeken
zodat je lindebloesemhoning kunt oogsten.
Je moet dan uitrekenen wanneer de linde
gaat bloeien en ervoor zorgen dat je tegen
die tijd een sterk volk hebt. Daarbij weet je,
dat een bij slechts zes weken leeft, waarvan
vier in de kast. Een bij vliegt van zijn leventje
maar twee weken. Dus reken maar uit hoe
je die lindebloesemhoning krijgt.

Vlieguren
Elke keer als een bij terugkomt van zijn
bezoek aan een bloem neemt hij in zijn
maag de kostbare nectar mee. Dat maagje
is net zo groot als een speldeknop. Eenmaal
bij de korf verdampt de bij het vocht uit de
nectar, zodat er een halve speldeknop
honing overblijft. Dat betekent, waarde
lezer, dat een bij tienduizenden keren heen
en weer moet vliegen om te zorgen dat uw
pot honing vol is. Dat lukt geen bij, daarom
zijn ze ook met zo veel. Tel daarbij op dat
een bij wel 5 kilometer overbrugt om van
de bloem naar huis te vliegen….Ik zie uw
respect voor de honingbij en voor zijn product al groeien. Terecht. De volgende keer
dat u een theelepeltje honing proeft gaat u
dat heel mindful doen, met deze kennis in
het achterhoofd.
Met de bijenstal op pad
Als bepaalde velden, zoals koolzaad,
bloeien en het is te ver voor de bijen om

Een bij vliegt van zijn leventje
maar twee weken
Het seizoen rond
In de winter blijven de bijen in de kast. Als
de temperaturen hoger worden, wagen de
bijen zich naar buiten. De eerste honing die
door hen verzameld wordt is van vroege
voorjaarsbloeiers zoals de paardenbloem.
Dat noem je de eerste dracht. Daarna
komen de fruitbomen, dan het koolzaad, en
tenslotte de acacia. Vroeger viel er op veel
meer plaatsen honing te halen voor de
bijen, maar het landschap is monotoner en
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Klaas met zijn vrouw Akkie.

heen en weer te vliegen, worden de bijen
met kast en al bij een veld uitgezet en later
weer opgehaald. Ook wordt aan imkers
gevraagd om bijen uit te lenen aan kassen
om daar te helpen met de bestuiving van de
gewassen.

Dat maagje is net zo groot als
een speldeknop
In vroeger tijden konden de leden hun bijen
meegeven aan een transport, bijvoorbeeld
na de drooglegging van de Noordoostpolder. De eerste jaren werd daar koolzaad
gezaaid, want koolzaad heeft de eigenschap
dat het zout aan de grond onttrekt. Met
paard en wagen kwam de club de bijen
ophalen van de leden die daarvoor hun kasten aan de weg hadden klaargezet. Via
Lemmer en de boot kwamen zij op de plek
van bestemming aan. Soms was een transport even van de radar, als men bijvoorbeeld onderweg in een dorpskermis terecht
kwam…
Honing kopen
Klaas verkoopt nog steeds honing aan huis,
maar nu op de Leliestraat 57A. Zijn producten (en die van collega’s, en andere streekproducten) kun je online bestellen bij
https://destreekboer.nl/regio-heerenveen .
Neemt u hier vooral eens een kijkje.
Als ik de aangepaste woning van Klaas en
Akkie Kuiper verlaat, ben ik diep onder de
indruk. Hier staan mensen die niet alleen
een ramp – het verlies van gezondheid –
overleefden, maar hun leven nieuwe inhoud
gaven en een rolmodel zijn geworden voor
wie hetzelfde overkwam.
Bedankt voor het interview, Klaas en Akkie!

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
Christel Koning
n

Door: Janny Klein

Ditmaal hebben we een gesprek met
een onderneemster, die niet woonachtig is in Oranjewoud. Daar staat tegenover dat het bedrijf al vele jaren met
het dorp verbonden is. Bovendien
blijkt tijdens het gesprek dat de wortels van de familie ook hier te vinden
zijn. Ik ben op bezoek bij Christel
Koning in De Koningshof.
De geschiedenis begint met opa en oma
Koning, en vader Frans die hier geboren en
getogen is. Hij kwam terecht in Harderwijk,
trouwde met de dochter van een hotelier
en zij huurden het hotel-restaurant. Een
ander hotel-restaurant volgde en ja, toen
kwam Tropenfauna in Oranjewoud te koop.
En die omgeving trok wel heel erg. Christel
en haar broer werden geboren in Harderwijk en groeiden op in het hotel. Hun slaapkamer was een hotelkamer. De bezoekjes
aan opa en oma in Friesland betekenden:
naar het bos, met een zak snoep. En ook

snoepen uit de tuin, aardbeien en bessen.
Bij de verhuizing wilde moeder toch wel
graag een aparte woning; die werd gevonden in Oudehaske. En daar, zo vertelt Christel, konden we voor het eerst in onze
pyjama naar beneden lopen.

De horeca in
Christel vervolgde in Heerenveen haar
schoolopleiding en ging studeren. Ondertussen lonkte het buitenland. Dus vertrok
ze, naar Australië, Zuid-Afrika en vervolgens
naar Londen en daarna Barcelona. Aan een

Koningshof-in-de-sneeuw.
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leven in de horeca dacht ze niet. Maar hoe
gaat dat, de familiebanden waren en zijn
nauw en vader kocht hotel De Heidehof.
Dat moest opnieuw worden opgebouwd en
Frans kwam Christel letterlijk ophalen in
Barcelona om in het hotel aan de slag te
gaan. Drie jaar later werd het hotel weer
verkocht, aan de Fletchergroep. Christel
bleef als hotelmanager, om te ervaren hoe
anders het is om in een hotelketen te werken. Heel anders, zo bleek. Na Heerenveen
volgde Ameland. Een collega adviseerde
eerst eens een winter op het eiland mee te
maken voor ze besloot te blijven. Het werden vijf jaren, dus dat zat wel goed.
Vader zat ondertussen niet stil. Hij kocht
Paul Kruger erbij. Helaas, de crisis kwam en
Christel ging in december 2012 terug naar
het familiebedrijf om daar te helpen. Een
verdrietige tijd, zo stelt ze, omdat personeelsleden, in feite ook een soort van familie, ontslagen moesten worden. Paul Kruger
werd verhuurd, de aandacht kon worden
gericht op één zaak en inmiddels gaat alles
weer beter. Christel heeft een duidelijk
wensenlijstje voor de toekomst, maar dat
houdt ze wijselijk voor zich. Realiseren van
die wensen is immers afhankelijk van de
hoeveelheid “vet op de botten”. Wel duidelijk is haar uitgangspunt daarbij: sfeer en
gemoedelijkheid behouden, terwijl de zaak
toch met de tijd meegaat.
Stage
De Koningshof is dit jaar gekozen tot beste
Praktijkopleider in Friesland, een groot
compliment. Christel benadrukt dat niet zij

die prijs verdiend heeft, maar het hele
team. “Je moet het vak ergens leren”. Vanuit die opvatting krijgen stagiaires van verschillende opleidingen een kans,
uiteenlopend van snuffelstages tot praktijkopleidingen. Ook voor mensen met een
beperking is er plaats.
Vrije tijd?
Gevraagd of er naast de zaak nog tijd is voor
andere activiteiten worden eerst vriend en
familie genoemd. Daarna volgt een lange
lijst van bestuurlijke activiteiten.
Al op Ameland was Christel bestuurlijk
actief voor Koninklijke Horeca Nederland
en terug in Heerenveen kon ze direct de
voorzittershamer van deze afdeling oppakken. Van daaruit werd ze betrokken bij Heerenveen ‘n Gouden Plak en werd ze
voorzitter van de kerstmarkt. En ja, ook nog
penningmeester van de Oude Koemarkt,
secretaris van de Commerciële Club ZuidFriesland, voorzitter bij Stichting Centrum
Promotie Heerenveen en medeorganisator/bestuurslid van het Uitfestival in Heerenveen. Dan is er ook nog het lidmaatschap
van de werkgroep Vorstelijk Oranjewoud en
de Fryske Frucht. Na enig nadenken besluit
ze dat de lijst hiermee wel compleet is.
Fryske Frucht
Over de Fryske Frucht praat Christel vol
enthousiasme. Het is een initiatief van
Frans Koning en Peter Brinkman om oude
Friese fruitrassen in de Wâlden te behouden. Er worden nieuwe bomen geplant, er
wordt een plukdag georganiseerd, de oogst

wordt verwerkt en via horeca en winkels
verkocht. Bedoeling is dat er zo min mogelijk fruit, en dan vooral appels, verloren
gaan (www.fryskefrucht.frl). Christel noemt
als doelen de bescherming van de rassen,
het bevorderen van het toerisme door een
aantrekkelijke omgeving en het stimuleren
van verbinding tussen alle deelnemers.
Deze dorpskrant heeft er eerder al een heel
artikel aan gewijd, zie editie 7.2.
Het woord verbinding komt vaker terug tijdens het gesprek. Het zoeken en aanbrengen van verbinding blijkt een belangrijke
stimulans voor al haar bestuurlijke activiteiten. Daarnaast de opvatting dat als we allemaal iets doen, we samen een heel eind
komen.
Oranjewoud
Natuurlijk praten we ook nog over Oranjewoud. Er komen lovende woorden over
Christels lippen: mooi, gemoedelijk, veel
initiatieven en van alles te doen. Twee activiteiten pikt ze eruit: de playbackshow
waarbij ze met veel plezier optreedt als
jurylid, en de zonnebloemenwedstrijd op
de Albertine Agnesschool, in de plaats
gekomen van de ballonnenwedstrijd. De
leerlingen maken er een heuse competitie
van, waaraan ze graag haar steentje bijdraagt.
Tot slot, heeft ze een boodschap voor de
inwoners? “Ik gun ieder gezondheid”.

Oproep van werkgroep (h)eerlijk Heerenveen
Sinds 2014 zet de lokale werkgroep
(h)eerlijk Heerenveen zich in voor het
vergroten van het milieubewustzijn en
van de kennis over vraag en aanbod van
Fairtrade producten. En niet zonder
resultaat! In 2016 is de titel Fairtrade
Gemeente behaald.
Om deze titel te mogen gebruiken moet
een aantal organisaties en bedrijven in
Heerenveen, in verschillende branches,
gecertificeerde Fairtrade producten
gebruiken en/of verkopen. Deze fairmetingen worden uitgevoerd door vrijwilligers van de werkgroep.
Steeds meer bedrijven en organisaties
zijn inmiddels aangesloten. En de campagne gaat ook in 2019 verder. Het liefst
nog breder: inclusief (h)eerlijke producten van ver en dichtbij, maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) en
duurzaamheid.
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“De uitvoering van de campagne valt of
staat met de inzet van enthousiaste en
betrokken vrijwilligers. Dit wordt beaamd
door bijvoorbeeld Jannie Duitman, Dick
Kleinhesselink, Hanneke Godthelp en
Ankie Hartmann, vrijwilligers en ambassadeurs van de werkgroep vanaf het eerste uur. “Wij zetten ons graag in om het
bewustzijn rond eerlijke handel te vergroten. Dus waar het kan, graag biologisch
en streekgebonden. En voor wat hier niet
groeit en bloeit promoten wij fairtrade.
We zijn al goed op weg maar we willen
graag nog zoveel meer betekenen.
Dit lukt alleen wanneer meer mensen
bereid zijn om een steentje bij te dragen”.

Zoals fair play in de sport vanzelfsprekend is, zo zou Fairtrade – eerlijke handel – voor consumenten en bij ondernemen vanzelfsprekend moeten zijn.
Wij zoeken jou!
De werkgroep is dus nog op zoek naar
mensen met organisatietalent en mensen die zich willen inzetten op projectbasis. Het gaat om de volgende functies:
- Fairmeters (metingen gemiddeld 2
uren per maand)
- Organisatietalent voor fairtrade evenementen
- Werkgroepleden (2 uur per maand).

Meer weten?
Neem dan contact op met Jildau Wiersma via 06-39434470
of mail naar ftgemeenteheerenveen@gmail.com
www.heerenveen.nl/duurzaam/fairtrade

Stamppotavond
Vrijdagavond 2 november organiseerde Plaatselijk Belang een
stamppot avond in de Koningshof. Ruim vijftig mensen hadden
zich opgegeven. De aanwezigen
lieten zich de stamppotten,
hachee, worsten en gehaktballen goed smaken terwijl Duo
Mylas voor de muzikale omlijsting zorgde. Na het eten werd er
vrolijk meegezongen met oudhollandse en Friese liedjes.
25 januari zal er weer een
stamppotavond georganiseerd
worden. U kunt zich opgeven
via pboranjewoud@gmail.com.

Lekker ite!

Muziek van De Mylas.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Fotoverslag Albertine Agnesschool

De afgelopen periode hebben we een project gehad over gezonde
voeding. We zijn o.a. naar de Koningshof geweest waar de
kinderen mochten koken. Ze moesten bloemkool op verschillende
manieren klaar maken. Er was altijd een manier die voor de
kinderen lekker was.

Groep 4 t/m 8 is naar Eernewoude geweest. Hier hebben ze een
survival gedaan en wateronderzoek.

Groep 7/8 is 3 dagen naar Westerveld geweest en heeft een bezoek gebracht aan o.a. kamp Westerbork en ze hebben geklommen in
een klimpark.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Kninebledsje

Even voorstellen: onze nieuwe kinderredactie!!
☞

Ik ben Jenna van Drooge en ik ben 9 jaar.
Ik woon aan de Prins Bernhardweg in
Oranjewoud.
Ik zit op de Albertine Agnesschool.
Ik zit in groep 6 samen met Tess.
Ik woon samen met mijn: zus, vader, moeder en mijn 2 poezen Spoekie en Toby.
Mijn lievelingseten is pizza; daar kun je me
echt voor wakker maken
Ik zit op hockey en ik train 2 keer in de week;
en elke zaterdag heb ik een wedstrijd.
Mijn hobby’s zijn: lezen, tekenen, knutselen, hockeyen, bakken en ik hou veel van
dieren.

☞

Ik ben Tess Land en ben 9 jaar.
Ik woon in Skoatterwald, heel dicht bij mijn
school de Albertine Agnesschool.
Ik zit in groep 6 samen met Jenna.
Ik woon samen met mijn: zusje ,vader en
moeder en onze hond Nuba.
Mijn lievelingseten is broodje biefstuk, ik
krijg het alleen op bijzondere dagen.
Ik zit op volleybal, karate en survival.
Mijn hobby’s zijn: buiten spelen, kikkers
vangen, knutselen en voor de rest ben ik
gek op dieren.
Wij willen graag in de kinderredactie van de
dorpskrant Oranjewoud omdat het ons leuk
lijkt om drie keer per jaar een stukje voor de
dorpskrant te vullen
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Tess Land.

Hoe noem je het favoriete drankje van een krokodil?
Croca cola!

Jenna van Drooge.

Ken je de die mop van de trein?
Ja, die spoort niet!
Waar ga je naar toe als je soep wilt kopen?
Naar een soepermarkt!
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Ik weet een salade die goed helpt tegen de jeuk!

zijn!

Krabsalade!
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Een kijkje bij bakker Verloop
We hebben gezien hoe ze oranjekoek maken
Hoe maken ze oranjekoek:
Eerst maken ze het deeg plat
Dan doen ze er spijs tussen
Dan doen ze er een plak deeg boven op
En dan leggen ze het op een platmaak machine
Die zorgt er voor dat het groot en plat wordt
Dan doen ze het op een plaat die in een kar gaat en dan de oven in
Dan is het klaar maar moeten ze het verdelen in kleine vierkantjes
En als laatste slagroom en vruchten er op.
Dan is je oranje koek klaar.
We vonden het heel erg leuk om even bij de bakker te kijken en we
vonden het knap dat ze alles zelf maken.

Vragen aan de bakker
- Wanneer beginnen jullie met bakken en wanneer eindigen jullie?
Er zijn twee groepen. De ene begint om 2 uur en
eindigt om 10 uur en de andere begint om 6 uur
en eindigt om half 3.
- Waarom leek het u leuk om bakker te worden?
Omdat je lekkere dingen maakt.
- Wat vind je het leukst om te maken?
Oranjekoek spuiten
- Wat is het meest verkochte brood?
Tarwebrood en een koploper(6 granen brood)
- Wat hebben jullie in het magazijn?
Allemaal grondstoffen  om brood, cake en koekjes te maken
Bedankt bakker Verloop we hebben een super
leuke dag gehad met jullie en weten nu ook hoe
we oranjekoek moeten maken en opeten!

Bakker Verloop met Jenna en Tess.
DORPSKRANT ORANJEWOUD

31

Maak
van uw dromen
persoonlijk,
werkelijkheid...
vertrouwd

en dichtbij

Adviesbureau Oranjewâld is een adviesbureau met ruim 25 jaar
ervaring in de financiële dienstverlening. U kunt bij ons terecht
voor:
• Hypotheken
• Geldleningen
• Verzekeringen
• Financiële producten
Laagdrempelig, persoonlijk en vertrouwd
Wij zijn een laagdrempelig bureau en dat willen we ook blijven.
Daar kiezen daar bewust voor, want wij vinden dat we u alleen op

die manier optimaal van dienst kunnen zijn. Ons motto is namelijk:
internet is handig, een persoonlijk gesprek is beter!

Maak van uw dromen werkelijkheid

Hebt u uw droomhuis gevonden? En past dat bij uw financiële moOns werkgelijkheden?
gaat door
na het afsluiten van
Is er nog een verbouwing nodig en wilt u die kosten
meefinancieren?of
Welke
hypotheekvorm
past het beste? En welke
Toekomstgericht advies op maat
een verzekering
lening.
Wij geven
Wat wij doen is samen met u aan tafel gaan zitten, uw wensen in rentevaste periode? Allemaal vragen waar u tegenaan loopt bij het
uitleg, beantwoorden tussentijdse
kaart brengen, uw vragen beantwoorden en een advies geven dat kopen van een huis. Bel ons, dan maken we een afspraak en zetten
precies past bij uw omstandigheden. Zo werken wij het
liefst en houden
we alles voor ude
op een
rijtje! aan de pols
vragen,
vinger
onze klanten waarderen dat. Dat betekent dat wij de hypotheek
en
zorgen
dat
uw
schade
snel en netjes
toetsen op zaken als fiscaliteit, leeftijd, looptijd, gezinssituatie en Persoonlijk hypotheekadvies
Het aanbod aan hypotheken
is groot. Vinden
je nodig hebt is
toekomstvisie. Wij streven ernaar uw woonlasten exactwordt
aan te laten
afgehandeld.
Zelf noemen
we wat
het
sluiten op uw specifieke persoonlijke situatie, nu en in de toekomst. daarom voor veel mensen lastig. Wij begrijpen dat als geen ander.
wel eensWij
EHBG:
Eerste
Bij Gedoe.
ondersteunen
u graagHulp
in dat zoekproces.
Als onafhankelijk tussenpersoon
kunnen
wij het voor
aanbod van
Wij
regelen
alles
u. ± 40 hypotheekaanbieders
vergelijken. Uw specifieke situatie is daarvoor de basis. Daarom is
het altijd maatwerk wat wij u kunnen bieden.

Goed om te weten
Onze adviseurs kunnen u ook van dienst zijn bij andere vragen over
uw hypotheek. Wilt u weten of uw bestaande hypotheek goedkoper kan? Bel gerust voor een afspraak, dan kijken we samen wat de
mogelijkheden zijn. Of hebt u een hypotheekofferte ontvangen,
maar twijfelt u of het aanbod wel het beste is? Ook dan zijn wij u
graag van dienst.
Na de handtekening ...
Na het zetten van de handtekening stopt onze adviserende rol niet.
Ons werk gaat door na het afsluiten van een verzekering of lening.
U kunt altijd bij ons terecht voor uitleg en tussentijdse vragen.
Neem contact op met de adviseurs van Adviesbureau Oranjewâld.
U bereikt ons via de telefoon op (0513) 68 23 34 en via e-mail op
info@oranjewald.nl

verzekeringen - hypotheken
financieringen - pensioen - belasting
Henry van Drogen

Elly van Seijen - de Goede

AB Koornbeursweg
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waarmee De Oude Kwast het unieke gemak van
De Oude Kwast verkoopt de krijtverf Vintage
Paint van Jeanne d'Arc Living. Een heerlijke verf deze verf wil benadrukken. Kijk voor data op de
site, of neem contact op.
die heel gemakkelijk te verwerken is:
• Niet schuren of gronden
Naast de verkoop
van verf heeft De Oude
• Hecht op alle oppervlakkenVS Administratie
Administratiekantoor
& Consultancy
Kwast ook sjablonen en de artikelen die het
• Droogt in 30 minuten
is betrokken,
deskundig en dichtbij.
Onze
schilderen
mogelijkwerkwijze:
maken zoals kwasten en in• Meteen verwerkbaar
spirerende
boeken en tijdschriften en de proGeen verschil in kleurmet
bij eenuw
nieuwspecifi
blik
actief• meedenken
eke
situatie.
ducten voor het voorbewerken en het afwerken.
• Milieuvriendelijk
• Niet giftig
Heidenskipsterdyk 38
• Reukloos
Belastingaangifte
8724 HX It Heidenskip
Telefoon: 0514 523 855
Kijk •opInkomstenbelasting
de website www.deoudekwast.nl voor
www.deoudekwast.nl
voorbeelden
van behandelde
Loonheffi
ng objecten en tips
bij het verven. Ook zijn er (gratis) workshops

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

Baderie Sikma - Edisons
Edisonstraat
traat 15, Sneek

Wâldsters
yn Koeweit
n

Door: Wiep Fenna de Jong

Op de vliegtuigtrap naar de bus die de passagiers met bestemming
Koeweit van vlucht KL 445 naar de gate brengt, slaat de hitte me
tegemoet. Het is eind september en 9 uur ‘s avonds als ik voor het
eerst na een bloedhete zomer - in Nederland was het warm maar
in Koeweit tikte de thermometer regelmatig temperaturen van 50
graden aan - weer mijn man Erwin bezoek. Ook rond dit tijdstip in
de avond is het nog bijna 40 graden.
Onderweg in Koeweit.
Sinds januari van dit jaar werkt Erwin in het
kleine emiraat dat wij in Nederland slechts
kennen van olie en enorme rijkdom. Van de
wereldwijde geluiden dat we zuiniger moeten zijn met dat wat moeder aarde ons geeft
hebben ze hier kennelijk nog nooit gehoord.
Enorme slurpbakken bepalen het straatbeeld in Kuwait City, de airco’s staan op de

hoogste stand en het waterverbruik per
inwoner is hier het hoogst van de hele
wereld. De woorden zuinig en duurzaam
kent men hier niet. Koeweit beslaat qua
oppervlakte slechts veertig procent van heel
Nederland. Het landje drijft letterlijk op
aardolie; hier bevindt zich acht tot tien procent van de wereldoliereserves. Erwin advi-

seert voor zijn werkgever Shell aan de
Kuwait Oil Company om zoveel mogelijk
locaties te clusteren. Er is bijna geen land
meer over, zoveel boorinstallaties zijn er aan
het werk in de woestijn. We herinneren ons
allemaal de beelden vanuit de ruimte toen
Saddam Hoessein in 1990 bijna alle boorlocaties in de fik liet steken. Ondertussen zijn
er nog heel wat putten geslagen die Koeweit
na de Golfoorlog onvoorstelbare rijkdom
brachten. Erwin en zijn collega’s hebben er
een hele klus aan om de bij tijd en wijle
arrogante Koeweiti’s te overtuigen om
gebruik te maken van hun deskundigheid en
jarenlange ervaring in de olie-industrie.
Verwend
Koeweit is een land van extreme tegenstellingen. Aan de ene kant de onvoorstelbare
rijkdom van een paar families, daartegenover de moderne slavenarbeid van wat ze
hier noemen the workers. Mensen uit Pakistan, India en de Filippijnen doen hier het
werk dat niemand anders wil doen, voor
een hongerloon. Maar ja, altijd nog beter
dan thuis. Gelukkig zijn er een aantal vooruitstrevende Koeweiti vrouwen die deze
misstanden aan de kaak stellen en verandering willen bewerkstelligen. De emir heeft
weliswaar geen absolute macht – er is een
parlement – en het veranderen van de
arbeidsomstandigheden kost veel tijd bij de
verwende Koeweiti’s. Zij vinden het doodnormaal dat workers 24/7 tot hun beschikking staan voor een zeer bescheiden loon.

Wiep op kameelsafari.

Terrorisme
Overal, in hotels, winkelcentra en openbare
gelegenheden worden hier voertuigen en
tassen gecheckt, bang als de Koeweiti’s zijn
voor terroristische aanslagen. Hoewel het
land streng islamitisch is, is landje-vriendjeDORPSKRANT ORANJEWOUD
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politiek hier normaal en zit de vijand tussen
hun eigen moslimbroeders. Qatar heeft
ruzie met Saoedi-Arabië en de Koeweiti’s
zijn niet gecharmeerd van Irakezen. De
wonden van de laatste Golfoorlog liggen
nog behoorlijk open.
Soukh
Geen haar op mijn hoofd die bedenkt dat ik
hier ga autorijden, levensgevaarlijk. Er vallen ongeveer 500 doden per jaar in het verkeer in Koeweit. Ze rijden hier als compleet
gestoorden en bovendien telefoneren en
appen ze in de auto dat het een lieve lust is.
‘s Avonds gaan Erwin en ik naar de soukh,
de Arabische markt. Bijna niets is meer
authentiek in Koeweit, maar de soukh is
een mengelmoes van culturen en kleding.
Hier zie je bijzonder veel vrouwen in niqab
en bijna alle mannen dragen een djellaba.

Ze rijden hier als
compleet gestoorden
Shop till you drop
Ook vind je in Koeweit een van de grootste
shoppingmalls ter wereld, the Avenues.
Hier is alles te koop. De volledig gesluierde
vrouwen verdringen elkaar in de Chanelshop. De welbekende 2.55 tas (die met
het doorgestikte flapje) is een absolute
musthave voor die vrouwen in hun alles
bedekkende niqab. Die gaan hier als zoete
broodjes over de toonbank. Alleen middels
hun Chanel, Vuitton of Gucci tas kunnen ze
zich onderscheiden. Maar ook westers
geklede mensen en allerlei andere nationaliteiten zie je door de meer dan brede gangpaden voorbijlopen. Kijk nou. Daar zien we
een bekende: Doutzen straalt op de iconische handkusfoto in de etalage van Victoria’s secret, de Amerikaanse lingerieketen.
Oman
Tijdens dit bezoek gaan Erwin en ik een lang
weekend naar Oman. Bij aankomst in het
hotel kunnen we ons meteen in een mega
hippe rooftopparty storten. In Koeweit is
alcohol streng verboden; Oman is een vooruitstrevend land en men omarmt het toerisme. Met een gin-tonic in de hand praten
we met heel veel nationaliteiten. Allemaal
zijn ze lyrisch over Oman. De sultan van het
land onderaan het Arabisch schiereiland is
erg geliefd. Hij regeert het land met zachte
hand en is bijzonder gul voor zijn onderdanen. Alle Omani krijgen een huis, de grootte
is afhankelijk van hun gezin. Sultan Qaboos
bin Said al Said liet hele dorpen herbouwen
na de tsunami in 2007 en er werden miljarden geïnvesteerd om een dam te bouwen
om het water op te vangen in een reservoir
en zo de kans te minimaliseren dat weer
hele dorpen worden weggespoeld. Een
keer per jaar gaat hij door het land en
bezoekt zijn onderdanen. Hij inventariseert
wat er speelt en wat men nodig heeft.
Overal zijn scholen en ziekenhuizen, tot
zelfs bij de kleinste dorpjes.

Volgens de drie Omani vrouwen – allemaal
hebben ze een goede baan – met wie ik
praat tijdens de rooftopparty gaat de ontwikkeling in hun land heel snel, zeker in de
hoofdstad Muscat. Dat zie je aan de zelfbewuste- en volgens de laatste mode geklede
prachtige vrouwen die zich op hoge hakken
met een cocktail in de hand op de party vermaken. De tolerantie tussen de verschillende nationaliteiten is opvallend en de
sfeer is geweldig.
Oman is een prachtig land met hoge bergen, schitterende wadi’s, een heldere zee
en prachtige stranden. En denk je dat
Nederland multi-culti tolerant is, dan zou je
- als je in de gelegenheid bent - een keertje
in Oman of Koeweit moeten gaan kijken.
Vrouwen in tanga bikini’s lopen naast vrouwen in boerkini’s en mannen in hun traditionele dishe-dashas met het kenmerkende
Omani hoedje, Kumah geheten, naast
mannen in shorts, T-shirts en slippers.
Maar aan het ontbijt in het hotel zien we
ook een Arabier met drie jonge vrouwen.
Dan moet je wel heel rijk zijn, zo wordt ons
verteld door onze gids. Een eerste vrouw
wil niet zomaar een tweede erbij en de
tweede stelt op haar beurt hoge eisen. Ook
al heeft ze geen rijbewijs, dezelfde auto als
de eerste vrouw heeft, moet ook bij haar
voor de deur staan.

Vrouwen in tanga bikini's lopen
hier naast vrouwen in boerkini's
Schitterende wadi‘s
We boeken gids en chauffeur Qasim om ons
een dag het binnenland te laten zien. Qasim
komt uit een klein dorp, ongeveer anderhalf

Prachtige natuur in Oman.

uur van Muscat. We wilden graag naar Wadi
Shab, maar om die wadi te bereiken moesten we drie kwartier lopen en daarvoor zijn
we te vroeg in het seizoen. Het is nog te
heet. Door een ruig, desolaat berglandschap rijden we off road naar een vismarkt
om vandaar door te gaan naar Wadi Aarbeieen. We zwemmen in het heldere water en
op de terugweg doen we een sinkhole aan.
Ook daar zwemmen we in zeegroen zout
water tussen kleine visjes die meteen naar
je voeten gaan. Kennelijk zijn ze gek op eelt,
onmiddellijk beginnen ze te knabbelen. In
Nederland laat ik het wel mooi om met mijn
voeten in zo’n badje te gaan zitten; hier heb
je geen keus en is het grappig.

Kennelijk zijn ze gek op eelt
Naar huis
Voor Erwin is het tijd om weer aan het werk
te gaan en we vliegen terug naar Koeweit.
Voor mij zit het bezoek erop; s nachts stap
ik in de KL446 die me terugbrengt naar een
kil en regenachtig Amsterdam.
In de trein naar huis zie ik het vertrouwde
Hollandse landschap aan me voorbij zoeven. Na de verschroeiende hitte in Koeweit
verheug ik me op een lange herfstwandeling
door de bossen van Oranjewoud. De kleurende bomen, paddenstoelen en de geur
van mos, ik word daar heel gelukkig van.
Het Midden-Oosten is en blijft een bijzondere wereld. Voor ons is het geweldig om op
deze manier het beste van twee werelden
mee te mogen maken. Thuis is én blijft
Oranjewoud, maar het is fantastisch om
van zo dichtbij de eeuwenoude Arabische
cultuur te leren kennen.

PUBQUIZ
n

Door: Anneke Liemburg-Kramer

Vrijdagavond 9 november was het dan
zover : Pubquiz in de Koningshof. De
pubquiz is een uit Angelsaksische
landen overgewaaid fenomeen, dat
zeker lijkt aan te slaan in Nederland en
België. Café-eigenaren trekken er extra
publiek mee op avonden dat het normaal rustig is in de horeca.
Toen ik het las op Facebook heb ik ons
direct opgegeven. Bij het dorpsfeest was
deze quiz immers ook heel leuk, dus niet
gedraald en ons team met Brongergeasters
was een feit: De Brongooos.
Met Jochem en z’n broer Tette en zijn Clara,
onze buurvrouwen Janke Otter en Willia
Habers togen wij naar de Koningshof. Het

Protte volk!
was echt een volle bak daar. Zevenentwintig  teams van vier tot zes personen hadden ons voorbeeld gevolgd. Gelukkig was
the one and only quizmaster Marcel van
het dorpsfeest er weer om de boel in
strakke banen te leiden.

Christel reikt de beker uit, samen met
quizmaster Marcel.

Wij hadden onze Brongooos tafel dichtbij
het vragenscherm, dat gaf ons de benodigde voorsprong. De vragen gingen over
bedrijfslogo’s, muziek, rekenen en ook
over Oranjewoud zelf, wat een eigen tintje
aan de avond gaf. Na drie ronden van tien
vragen, die door je buurtafel werden nagekeken, kwam de speciale Biervraag. Het
team dat die vraag goed had, kreeg een
rondje van de Koningshof. Dat is toch sympathiek. Helaas hadden wij die drie biervragen dan weer net niet goed. U weet
natuurlijk wèl het antwoord op de vraag:
Hoeveel bezoekers had de Efteling vorig
jaar? Het antwoord : 5,1 miljoen. Tsja, daar
zaten wij met onze 2 miljoen echt te ver

Alles netjes opschrijven op het formulier.
onder. Nee, mobiele telefoons om wat op
te zoeken waren verboden.
Gelukkig was er na drie ronden een pauze,
zodat we ons even konden bezinnen op al
die hersenschraperij en bijpraten over die
lastige vragen met de rest van onze medestrijders.
Na drie keer drie ronden reikte Christel
Koning de enorme wisselbeker uit aan de
gelukkige winnaars Wall of Glas, een team
uit de Lollius Ademalaan en zij waren, volgens mij, maar met 4 personen. Heel knap!
Die beker ging dus aan onze neus voorbij,
alhoewel wij het als team heel best deden.
In maart wordt het weer georganiseerd. De
Brongooos will ride again in de herkansing.
De Brongooos.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Fotowedstrijd Mijn Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Het is vrijdagmiddag 28 september en ik
parkeer mijn fiets tegen de muur van het
museum aan de Minckelerstraat. Zo meteen is de prijsuitreiking van de fotowedstrijd “Mijn Oranjewoud” en daar moet
uw trouwe verslaggever natuurlijk als de
kippen bij zijn. Hé, wat leuk, mijn oude
buren parkeren hun fietsen gelijktijdig
tegen dezelfde muur, een hartelijk weerzien volgt, en ik krijg vier (lege) eierdoosjes
die ik, gezien de productiviteit van bovengenoemde kippen, goed kan gebruiken.

Ik krijg vier lege eierdoosjes
Er is nog een andere reden die mijn aanwezigheid hier en nu vereist. Samen met
Franke de Jong (u heeft al eerder een artikel
over en foto’s van hem in De Wâldknyn
gezien) uit Heerenveen en Olav Lijzenga uit
Jubbega ben ik namelijk één van de drie

Prijswinnende foto van Franke de Jong.
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prijswinnaars. Ik sta er nogal verloren bij
tussen deze twee giganten op fotografiegebied (zeker als je mijn tweedehandse pocketcameraatje in ogenschouw neemt),
maar dat mag de pret en zeker de eer niet
drukken.
Oase Oranjewoud
Van 23 juni tot 23 september was bovengenoemde expositie te zien in Museum Belvédère. Ik vroeg Han Steenbruggen,
directeur-conservator, hoe hij op het idee
was gekomen om een dergelijke expositie
te organiseren. Han is, net als u, waarde
lezer, een groot bewonderaar van het landschap van Oranjewoud. “Je vindt hier in een
notendop alles wat de natuur maar te bieden heeft: water, bos, weiland, flora, fauna,
rust en schoonheid.” Het werk van een
groot aantal bekende en minder bekende
hedendaagse kunstenaars kwam te hangen
in het Museum. Hun beleving van natuur,
waar ter wereld dan ook maar, stond cen-

traal. Een reusachtig paneel van 6x6 vellen
van de hand van Gosse Koopmans was
direct te herleiden: dat is de grote beuk uit
de Overtuin. De locatie van de andere
kunstwerken had ik niet geweten als het er
niet bij had gestaan. Maar, zoals gezegd, de
neerslag van deze natuurbelevingen had
net zo goed in Oranjewoud kunnen zijn.

Een groot bewonderaar van
het landschap van Oranjewoud
Verkade-albums
Ook was er plek ingeruimd om de immens
populaire natuuralbums van de firma Verkade (uitgekomen tussen 1905 en 1941) en
diverse foto’s van de bijbehorende schitterende aquarellen ten toon te stellen. Wie
kent ze niet? De bekende natuurbeschermer Jac. P. Thijsse schreef de teksten en
diverse kunstenaars verzorgden de kwalita-

tief uitstekende illustraties.
Met dank aan het Zaans
Museum en de Stichting
Behoud Cultureel Erfgoed
Verkade konden nieuwe fotoopnamen van de kleurenrijkdom van de originele
aquarellen tentoongesteld
worden. De Verkade-albums
zijn van onschatbare waarde
geweest voor de popularisering van de natuur en de
natuurbeleving.
Fotowedstrijd
Museum Belvédère knoopte
hier ook een fotowedstrijd
aan vast. In de Heerenveense
Courant kwam enkele maanden geleden een oproepje te
staan om foto’s in te sturen
waarin de fotograaf zijn beleving van Oranjewoud als een
oase, een plek waar je je
thuis voelt en tot rust kunt
komen, weergeeft. Ik vroeg
één van de vier juryleden hoe

Foto Ingrid Struijk.

de selectie van de maar liefst 398 ingezonden foto’s tot stand was gekomen. Jurjen
van der Hoek gaf aan dat de foto’s met een
libelle of kikker afvielen, want dat had niet
direct een link met Oranjewoud. Ook foto’s
van de landgoederen werden niet gehonoreerd gezien dat hoogstwaarschijnlijk niet
de plek is waar de fotograaf zich thuis voelt
en zich dagelijks verpoost. Jurjen heeft tenslotte 185 foto’s naar de andere drie juryleden gestuurd met de vraag om tien
favorieten uit te kiezen. Tenslotte hebben zij
een morgen bij elkaar gezeten om drie winnaars te kiezen. Dat is gelukt, waarbij er drie
eerste prijzen werden toegekend.

Zij hebben een morgen bij elkaar
gezeten om drie winnaars te kiezen
Mijn Oranjewoud
De foto die ik instuurde is genomen in mijn
achtertuin en hij geeft voor mij in alle
opzichten Mijn oase Oranjewoud weer. Prominent op de voorgrond de haan Albert VI
(vernoemd naar wijlen Appie Dol van wie ik
dit ras, het zandgeel fries hoender, heb
geërfd) en dan de lusthof of zo u wilt de jungle die ik mijn tuin mag noemen. Het is hier
inderdaad een heerlijke oase. Voor mijzelf,
voor de andere bewoners, voor mijn huis-,
tuin- en keukendieren én voor alle wilde
dieren die hier komen fourageren, overnachten of overwinteren. Mijn paradijs in
Oranjewoud.

Gosse Koopmans eik geschilderd op 6x6 panelen.
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Olav Lijzenga
n

Door: Ingrid Struijk

Olav woont in Jubbega en is een hartstochtelijk hobby-fotograaf. Hij fotografeert het
liefst in de natuur, ’s morgens heel vroeg.
Daar komt hij met gemak vóór het ochtendgloren zijn bed voor uit, om van dat
eerste uurtje rond zonsopgang te profiteren. Vooral als er nog wat ochtendnevels
hangen en het landschap iets mysterieus
heeft gaat hij aan de slag.

Hij komt met gemak vóór het
ochtendgloren zijn bed uit
Later zal hij de beste foto’s thuis op de computer nog bewerken, zodat het resultaat
precies aan zijn verwachting zal beantwoorden. Olav moet elke morgen om zeven uur
op zijn werk zijn maar gaat graag een uurtje
eerder van huis om ergens onderweg een
poos met zijn camera aan de gang te gaan.
Veel fotografen schieten hun plaatjes liever
in het avondlicht omdat dat warmer is,
maar dat geldt dus niet voor Olav. Waarom
hij zo verslingerd is geraakt aan deze
hobby? Het creëert rust in de hectiek van
het dagelijks bestaan, en daarom kan hij
niet meer zonder de fotografie.

Prijswinnende foto van Olav Lijzenga.
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Beukenlaan
De prijswinnende foto is gemaakt in de
majestueuze beukenlaan die begint bij het
parkeerterrein van het Woutersbergjesbos.
De foto op de voorpagina van deze Wâldknyn is van dezelfde laan, maar de redactie
had een staande foto nodig en gelukkig had
Olav die ook op voorraad. De natuur van
Oranjewoud leent zich uitstekend om een
mooie natuurfoto te maken, maar Olav
beperkt zich niet tot ons dorp. Onderweg
van Jubbega naar Heerenveen zijn er ook
schitterende foto’s te maken, bijvoorbeeld
in de buurt van de Compagnonsvaart. Olav
vertelt mij ook iets nieuws: er schijnt een
kudde van meerdere witte damherten rond
te lopen bij de Schoterlandseweg ter
hoogte van Nieuwehorne. Dat maakt mij
heel blij, want “onze” witte bok was dood
gevonden door Sies Siebenga van de Oranje
Hoeve maar kennelijk heeft hij de wit-factor
doorgegeven aan enkele nakomelingen.
Autodidact
Olav is al jong begonnen met fotograferen,
eerst met een camera van zijn moeder. In
1995 begon hij met een stel kornuiten aan
luchtvaartfotografie te doen, maar daar

kwamen later strenge regels voor en toen
werd dat minder leuk. Je kunt wel zeggen
dat Olav autodidact is, op drie lessen in de
bibliotheek na dan.
Fotowedstrijd
De fotowedstrijd die uitgeschreven is door
Museum Belvédère is niet de enige waaraan Olav meedoet en waarmee hij een prijs
heeft gewonnen. Zo heeft hij al eens een
camera gewonnen en ook werd zijn foto
van de molens van Kinderdijk aangekocht
door een sportschool in Alblasserdam.
Regelmatig verkoopt hij foto’s, maar hij
heeft geen aspiraties om professioneel
fotograaf te worden. Dan heb je een onzekere financiële basis en daar heeft hij geen
behoefte aan. Olav, we wensen je toe dat je
nog maar veel prijzen mag winnen! Je foto’s
zijn prachtig!
Nieuwsgierig geworden naar het werk van
Olav Lijzenga? Neemt u eens een kijkje op
https://www.facebook.com/Fotografieolav-lijzenga

Werkgroep
Vorstelijk Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Op 5 oktober jl. kwam de werkgroep “Vorstelijk Oranjewoud” bijeen om haar activiteiten te bespreken en verder te ontwikkelen,
en, niet onbelangrijk: te netwerken. Representanten van de Gemeente Heerenveen,
SBB, IVN, Festival Oranjewoud, Tjaarda, de
Koningshof, Oranjestein etc. waren aanwezig en brachten met hun ideeën anderen ook
weer op ideeën.
Met verve en bij acclamatie van alle aanwezigen nam Tjitte de Wolff de voorzittershamer
over van Oeds Westerhof. De vergadering
werd met name ingekleurd door Siepie de
Groot, programmamanager van Heerenveen
‘n Gouden Plak. Zij is aangesteld om onze
regio te “vermarkten”.

Horden toeristen??
Nee, schrikt u nu maar niet met het idee
dat er straks horden toeristen in bussen
worden aan- en afgevoerd. Ons Oranjewoud wordt gekenmerkt door rust, dat is
altijd wel in kwetsbaar evenwicht, maar dat
moet zo blijven! We gaan de diverse organisaties langs om te inventariseren wat er al
is, waar de knelpunten liggen en wat wij in
de toekomst zouden willen.
Inventarisatie
Oranjestein zou nog wel een fair erbij willen
organiseren. Met hotel-restaurant Tjaarda
is er een goede samenwerking tussen cateren, overnachten en de rondleidingen op
het landgoed. Tjaarda wordt op sommige

zondagmiddagen overbevolkt door wandelaars (die op dat moment stoppen met
wandelen en iets willen consumeren) en
vraagt zich af hoe dat op te lossen. Doorsturen naar de Koningshof? Oranjewoud Festival, tien dagen lang, was voor ons wel het
lokale hoogtepunt van Leeuwarden 2018.
Yoram is zeer tevreden en zit al weer vol
plannen voor volgend jaar. Maar ook overige activiteiten brachten toeristen naar
Oranjewoud; zo boekte Tjaarda 700 dîners
in een arrangement met de Stormruiter.
Er wordt op korte termijn een volgende vergaderdatum afgesproken waarbij Siepie
een aan allen doorgestuurde vragenlijst zal
bespreken. Werk aan de winkel!

Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Inschrijving: vanaf 13.45 uur
Leeftijd: 0 t/m 100 jaar

Kerstboomwerpen/Strykizerskowe
31 december 2018, ijsbaan Oranjewoud

Kom gezellig met uw dorpsgenoten een glaasje drinken, een kommetje zelfgemaakte snert eten
of gewoon even kletsen bij het strykizerskowen óf kerstboomwerpen. Ondertussen kunt u kijken
en luisteren  naar het carbidschieten, inmiddels óók een traditie geworden in Oranjewoud!
U kunt meedingen naar leuke prijsjes in verschillende categorieën!

Plaatselijk Belang, de Dorpsfeestcommissie en de IJsclub
wensen u
Fijne Kerstdagen & een Gezond 2019

DORPSKRANT ORANJEWOUD

39

Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
Museum Belvédère

Huize Voormeer

06-10-2018 t/m 27-01-2019
Tjibbe Hooghiemstra - Wâldman ( De keerzijde van
de mienskip).

16-12-2018
Kerstmuziek in de Middeleeuwen
15.30-17.00 uur (15 euro).

06-10-2018 t/m 09-12-2018
Dick van Arkel – Sleat/Sloot (uiteenlopend werk
van deze kunstenaar, op 9 dec. geeft hij zelf een
rondleiding-15 euro).

De Koningshof

IJsbaan Oranjewoud
31-12-2018
Krystbeam smite/strykizer skowe
van 14.00-16.00 uur

Vervolgdata koffieochtenden:
04-12-2018
08-01-2019
05-02-2019
25-02-2019 Stamppotavond,
georganiseerd door PB, aanvang: 18.00 uur
06-04-2019 Lentefeest, aanvang 21.00 uur

Bibliotheek Heerenveen
09-10-2018 t/m 31-01-2019
Open huis en expositie over 100 jaar bibliotheek
Heerenveen.

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
Data van te organiseren evenementen
kunt u doorgeven aan:
activiteitenoranjewoud@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
Jenna van Drooge
Tess Land
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”
Aukje Weima, tel. 842 955
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 1 februari 2019

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

