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Voorwoord
En dan ligt hier weer het eerste nummer van 2019 voor u. Daar is heel wat aan vooraf gegaan.
Medio december al vergaderde de redactie om de onderwerpen te bespreken en de taken te verdelen. En dan zo snel mogelijk aan de slag, want voor je het weet is de deadline daar. Mensen benaderen voor een interview, of achter de broek zitten omdat zij het zijn die een verslag moeten inleveren.
Zoals ik al eerder schreef, is het – althans voor mij persoonlijk – altijd een hele ervaring om bij mensen op bezoek te gaan en hen te bevragen over hun hobby, hun werk, hun project – kortom: hun
leven. Mensen openen hun deur voor je, ontvangen je gastvrij in hun huis. En vaak ook in hun hart.
Zo zal ik die dag van 22 januari nooit meer vergeten. ’s Ochtends had ik een afspraak met Anny
Rodoci-Drost, die op dat moment bij haar broer en schoonzus Jacob en Enny verbleef. De koffie
stond klaar en het was er behaaglijk warm. Door de grote ramen aan de noordkant kon ik over het
weiland heen mijn eigen huis zien staan. Anny had zo veel te vertellen dat we een nieuwe afspraak
maakten voor diezelfde middag 5 uur. Daar kwam ze, lopend door de eerste sneeuwvlokken. We
rondden het interview af en daarna stond ik erop haar naar huis te begeleiden door het flink aangegroeide sneeuwdek. En zo liepen wij, met de vers gevallen sneeuw knerpend onder onze laarzen
en gearmd voor de stevigheid, over het bospad langs het terrein van mevrouw Smilde, waar ik nog
nooit was geweest. Gezien de verse prenten had een enkele ree vóór ons dit pad bewandeld. Het
was stil en het was magisch. Een onverwachte en onvergetelijke wandeling. U vindt Anny’s verhaal
elders in dit blad.
En verder valt er weer van alles te lezen. Informeer u over het doen en laten van Plaatselijk Belang,
zodat u wat te denken en te zeggen hebt op de jaarvergadering op 12 maart as. Onze jeugdredacteur Tom de Wolf voert u naar Het Hoge Dak, maar ook naar een schitterende prestatie van Jilles
Lycklama à Nijeholt. En wie herinnert zich Claudio Berry nog? De meesten toch wel, denk ik. Veel
leesplezier toegewenst en mocht u zelf iets te melden of te schrijven hebben, dan horen wij dat
graag via oranjewoud-krant@hotmail.com
                                                                                                            Namens de redactie,
                                                                                                            Ingrid Struijk
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Mededelingen van het bestuur…

Beste dorpsgenoten,
Een deel van deze Wâldknyn bestaat uit
stukken voor de komende jaarvergadering
van Plaatselijk Belang Oranjewoud op dinsdag 12 maart a.s. in De Koningshof. We kijken terug op het afgelopen jaar en we blikken vooruit naar ontwikkelingen die voor
ons dorp van belang zijn. Het bestuur
nodigt u van harte uit om deze stukken
door te nemen als voorbereiding op uw
komst bij de jaarvergadering. We hopen u
op 12 maart te mogen begroeten!
Eerst een update over onze lanen: in de
vorige Wâldknyn hebben we u bijgepraat
over het Lanenplan. Dit herstel-en beheerplan moet ervoor zorgen dat de bomen en
met name de karakteristieke lanen in het
Parklandschap Oranjewoud behouden blijven. Zoals u weet, zijn de beeldbepalende
lanen ook aangewezen in het Beschermd
Dorpsgezicht, maar een groot aantal
bomen bezit nog maar een matige vitaliteit.
De werkzaamheden van de Werkgroep
Lanen zijn voor u niet direct zichtbaar, maar
alles gebeurt zeer grondig en met een grote
betrokkenheid. Al dit werk moet ervoor zorgen dat de (klein-)kinderen van uw kinderen straks ook nog in onze mooie bossen en
lanen kunnen wandelen, fietsen etc. Inmiddels zijn de benodigde onderzoeken (historisch onderzoek en de inventarisatie van
circa 10.000 bomen) in een afrondende
fase beland. Met dit totaalbeeld wil men
een visie opstellen, gevolgd door een concreet maatregelen-en uitvoeringsplan. Het
is een project voor jaren en dus voor de
lange adem. Maar die hebben we wel, we
blijven u op de hoogte houden.

elkaar de vraag moeten beantwoorden:
hoe moet Oranjewoud erover circa 10-15
jaar uitzien? En: wat vindt u belangrijk voor
het dorp? Wat mist u in Oranjewoud? Wat
moet anders? Of wat moet vooral zo blijven? Het bestuur beraadt zich op de vorm
waarin we met elkaar in gesprek gaan. Dit
kan bijvoorbeeld met een aantal dorpsbijeenkomsten, straatgesprekken, of een
inloopspreekuur, etc. Suggesties van uw
kant zijn meer dan welkom!
Tegelijkertijd stelt de gemeente momenteel
dezelfde vragen aan alle wijken en dorpen
met de bedoeling een totaalbeeld van de
toekomst voor de hele gemeente Heerenveen te krijgen. Dit wordt de Omgevingsvisie genoemd. Hiertoe organiseert de
gemeente een aantal dialoogsessies voor
een deelgebied van Heerenveen, waarbij
Oranjewoud is ingedeeld bij de naburige
dorpen. De eerste dialoog-met-inwonersvan-deze-dorpen vindt plaats op donderdag 14 maart a.s. in hotel Tjaarda in Oranje
woud, inloop vanaf 19.00 uur. Het resultaat
van deze bijeenkomst vormt uiteraard ook
een belangrijk uitgangspunt voor een
nieuwe Dorpsvisie Oranjewoud. Wij nodigen u graag uit deze avond te bezoeken!

Hou ook de website www.oranjewouddorp.nl en/of de digitale Nieuwsflits van PB
hiervoor in de gaten. Ontvangt u deze nog
niet? Aanmelding kan via nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com
Een kijkje nemen in de toekomst gaat niet
lukken. Erover nadenken wel, zoals bijvoorbeeld over de Energietransitie. Dit is een
duur woord voor ‘omschakeling naar duurzame energie’. Deze omslag zorgt er onder
andere voor dat we te zijner tijd onze huizen niet meer kunnen verwarmen met fossiel gas. Hoe gaan we daar mee om? Volgens het Klimaatakkoord moet Nederland
in 2050 compleet gasloos zijn. Welke alternatieven zijn er? Hebt u al een keuze
gemaakt……? Deze en andere vragen
komen aan bod in een presentatie van Martinus Wijma (Tolhuisweg 21) tijdens de jaarvergadering op 12 maart a.s.
Hebt u vragen of suggesties voor het
bestuur van PB? Kom dan naar de jaarvergadering en laat het ons weten want: alleen ga
je (misschien) sneller, samen kom je verder.
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang
Oranjewoud, Louwina Wijma-van Noord

Een van de belangrijke zaken waar we in de
komende tijd met elkaar mee aan de slag
willen, is het actualiseren van de Dorpsvisie
Oranjewoud 2008-2020. Dit document is
destijds zeer solide opgesteld en gelukkig
zijn vele zaken gerealiseerd. U kunt deze
Dorpsvisie vinden op onze website www.
oranjewoud-dorp.nl. Wat niet tot uitvoering is gekomen, is bijvoorbeeld niet meer
actueel, of door de tijd ingehaald dan wel
op andere praktische bezwaren gestuit.
Hoe dan ook, het bestuur denkt dat het
goed is om samen met u als dorpsbewoner
een nieuwe Dorpsvisie op te stellen voor de
nabije toekomst. Dat betekent dat we met

De verschillende deelgebieden waarin het lanen-onderzoek wordt verricht.
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Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud
nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

Algemene ledenvergadering
op 12 maart 2019 om 20.00 uur in restaurant De Koningshof
De agenda:
1.

Opening / Mededelingen.

2.

Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering op 13 maart 2018 (te vinden in de Wâldknyn 2018 - editie 8.2 en
op de website www.oranjewoud-dorp.nl).

3.

Jaarverslag 2018 met toelichting door het bestuur.                                 

4.

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

5.

Financiële zaken, door de penningmeester:
a. Financieel verslag (opgenomen in dit blad)
b. Verslag van de kascontrolecommissie (Martin de Jong en Lolke Eijzenga)
c. Decharge van het bestuur
d. Voorstel contributieverhoging naar € 7,50 per jaar
e. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (Martin de Jong aftredend)

6.

Verkiezing bestuursleden
Twee bestuursleden zijn aftredend: Jaap Jongedijk (herkiesbaar) en Rob Meijnen (niet herkiesbaar). We hebben
goede hoop dat we u tijdens de komende jaarvergadering een of twee kandidaat-bestuurslid/-leden kunnen presenteren. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de jaarvergadering aanmelden bij het bestuur.

7.

Jaarplan 2019
Een korte schets van de voorgenomen activiteiten van PB in 2019 door het bestuur.  

8.

Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.

9.

Presentatie door Martinus Wijma over “Een gasloze woning: hoe doe je dat?”
“Nederland in 2050 gasloos”. Dat is de boodschap van de overheid om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
Dat betekent dat we met elkaar de omslag moeten maken van fossiele energie naar duurzame energie. En het betekent dat uw woning – én die van uw kinderen – in de toekomst op een andere manier wordt verwarmd. Wijma –
bewoner van het Passiefhuis Heerenveen aan de Tolhuisweg 21 – geeft met praktijkvoorbeelden en actuele ontwikkelingen een kijkje in de keuken van deze Energietransitie.

10. Sluiting van de vergadering.
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Jaarverslag 2018
Plaatselijk Belang Oranjewoud
Plaatselijk Belang Oranjewoud behar- • 9 oktober: een gezamenlijk overleg (in
tigt het algemeen belang van de
De Koningshof) met diverse verenigindorpsbewoners van Oranjewoud en
gen en comités in Oranjewoud met als
omgeving. Anders gezegd: Plaatselijk
doel elkaar te versterken
Belang Oranjewoud (PB) wil een bij- • 28 november: een gezamenlijk overleg
drage leveren aan de leefbaarheid in
(in MFA De Spil in Skoatterwâld) met verhet dorp en samen met de diverse
tegenwoordigers van wijkraad Skoatterverenigingen, organisaties en dorpswâld, Heerenveen-Midden en Kees den
bewoners zorgen voor ‘verbinding’. In
Otter in verband met voortgang op-en
de contacten met gemeentelijke en
afritten A32 waarin bevestigd werd dat
provinciale overheden fungeert PB als
rotondes de voorkeur hebben boven
belangrijke en invloedrijke spreekbuis
verkeerslichten.  Kees den Otter ondervan het dorp. In dit jaarverslag van PB
neemt hierin actie richting gemeente en
Oranjewoud een globaal overzicht
Rijkswaterstaat.
van de activiteiten van het bestuur en
van diverse gebeurtenissen in het Overige bijeenkomsten:
dorp.
Bestuur
Tijdens de jaarvergadering op 13 maart
2018 nam Jochem Liemburg afscheid als
voorzitter van PB. Jochem heeft gedurende
acht jaar zijn beste beentje voorgezet,
waarvan acte.
Het bestuur van PB Oranjewoud bestaat
uit:
Jaap Jongedijk, voorzitter
Rein Soet, penningmeester
Peter Bijlsma, secretaris
Rob Meijnen, notulist
Jan de Haan, bestuurslid
Louwina Wijma-van Noord, bestuurslid
Leden
In het verslagjaar 2018 telde Plaatselijk
Belang 530 leden.
Het dorp Oranjewoud heeft 1586 inwoners
verdeeld over 670 woningen.
Vergaderingen en andere bijeenkomsten
van het bestuur:
Het bestuur vergaderde in 2018 negen keer,
de bestuursvergaderingen worden bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis gehouden.
De Jaarvergadering werd gehouden op 13
maart 2018 in De Koningshof. Op deze vergadering waren circa 75 belangstellenden
aanwezig alsmede het voltallige bestuur.
Daarnaast heeft PB een aantal andere bijeenkomsten georganiseerd, te weten:
• 8 februari: vrijwilligersavond (Tjaarda)
als dank voor de enthousiaste inzet van
onze vrijwilligers
• 10 juli: een gezamenlijk breed overleg (in
De Koningshof) met een aantal andere
besturen van dorpsbelangen en wijkraden, samen met de gemeente Heerenveen, de FUMO en de Stichting Geluidhinder met als onderwerp “overlast van
de A32”

Het bestuur dan wel een delegatie ervan
bezocht in 2018 diverse bijeenkomsten of
had op andere wijze overlegmomenten
met:
• Werkgroep Lanen, Caleidoscoop,
Gemeente Heerenveen, Wijkagent Peter
van Harten, Vergaderingen Gemeenteraad/Commissies, Nieuwe Democratie/
verkiezingen/Thematisch Raadsakkoord,
Stichting Geluidhinder, Participatieraad,
aantal buurtbewoners
• 16 januari: presentatie Van der Valk
(Paul van der Valk), locatie A32/Oranje
Nassaulaan (Abe Lenstrastadion)
• 17 januari: pitch Iepen Mienskipsfûns /
subsidieverzoek Lanenproject
• 24 februari: receptie De Heidebloem ter
gelegenheid van 150-jarig jubileum
(Landgoed Oranjewoud/De Koningshof)
• 28 februari: presentatie LF2018 in regio
Heerenveen (Posthuis)
• 10 april: jaarlijkse bijeenkomst gemeente
Heerenveen met Wijkraden en PB’s
(Heerenveense School)
• 11 april: Themabijeenkomst gemeente
Heerenveen over Duurzaamheid (Thialf)
• 21 april: Feestelijke onthulling kunstwerk “De Bolle fan Brongergea”
• 9 mei: Iepen Up Kafee / Iepen Mienskipsfûns (Neushoorn, Leeuwarden)
• 22 mei: presentatie Van der Valk (Matser), locatie Sportstad (Abe Lenstrastadion)
• 6 juni: afscheid wethouders Coby van
der Laan en Siebren Siebenga (Proeftuin/Oranjewoudfestival)
• 25 juni: informatieavond (De Koningshof) over zonnewal aan de A32 ter
hoogte van Oranjewoud en Oudeschoot;
presentaties van Staatsbosbeheer en
van RooftopEnergy
• 1 september: uitleg/rondleiding geocaching route, Oranjewoud

• 17 oktober: gezamenlijk overleg
gemeente Heerenveen, Rooftop en PB
Oudeschoot i.v.m. geluidhinder/zonnewal (MFA Skoatterhûs, Oudeschoot)
• 12 november: bijeenkomst gemeente
Heerenveen “Energietransitie” (Abe
Lenstrastadion)
• 22 november: bijeenkomst gemeente
Heerenveen “Omgevingsvisie” (De Bokkesprong in Bontebok)
Contacten met de gemeente
Periodiek heeft het bestuur overleg met
onze dorpswethouder Hans Broekhuizen.
Ook met Ruurdtje Anema (wijkmanager),
Hendrik Kromkamp (teamleider wijkteam)
en meerdere ambtenaren is regelmatig
contact. Een overzicht van de onderwerpen
waarover we met de gemeente hebben
gesproken (zie ook voorgaande items):
AED, Koetshuis Anteagroep, overleg Lanenplan samen met Wetterskip Fryslân, actualisatie dorpsvisie, zonnewal A32, Van der
Valk-hotel, Donglust, gaswinning, glasvezel,
renovatie Prins Bernhardweg (2020).
Communicatie
Informatie vanuit het bestuur van PB wordt
verspreid via de website, dorpskrant De
Wâldknyn, de Nieuwsflits of per mail. De
digitale Nieuwsflits werd acht keer verzonden. De website wordt zeer regelmatig
(minimaal wekelijks) bijgewerkt met actueel nieuws, nieuwe agenda-items en
bestuursverslagen. Daarnaast maakt PB
soms gebruik van Facebook om inwoners te
informeren (o.a. agenda). Een enthousiaste
redactie verzorgt de dorpskrant, de Wâldknyn viel drie keer op de deurmat. Deze
krant wordt onder de leden verspreid en
bevat actualiteiten in en rond het dorp en
verhalen over historie en dorpsgenoten.
Aanwinsten voor het dorp
Op 21 april 2018 vond de onthulling plaats
van een nieuw kunstwerk ‘De Bolle fan
Brongergea’. Het kunstwerk is gemaakt
door Rokus Greebe.
In de zomer van 2018 is een nieuw bankje
geplaatst op de hoek Koningin JulianalaanPrins Bernhardweg.
Digitale Nieuwsflits van Plaatselijk Belang
Oranjewoud: aanmelding via onze website
http://www.oranjewoud-dorp.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
Gezamenlijke activiteitenkalender, via één
centraal emailadres: activiteitenoranjewoud@gmail.com; publicatie op website,
Nieuwsflits en FB Oranjewoud-Dorp.
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Samen de dorpsgemeenschap vormgeven
Het dorp heeft een aantal actieve, betrokken inwoners die zich inzetten om met
elkaar “De Mienskip” vorm en inhoud te
geven, hulde! Met regelmaat worden in
Oranjewoud leuke activiteiten georganiseerd, naast de bedrijvigheid vanuit het
bestuur van PB zoals o.m.:
• Maandelijks op dinsdagochtend (De
Koningshof): de Koffie-ochtend met wisselende activiteiten
• 24 februari: de vereniging “De Heidebloem” vierde geheel in stijl en in overeenstemming met haar traditie een
groot feest vanwege haar 150-jarig jubileum
• 14 april: Rommelmarkt
• 26 mei: Pompeblêdfair
• 1 t/m 10 juni: het Oranjewoud Festival;
in het kader van Culturele Hoofdstad
2018 was dit een extra speciaal festival
met een duur van 10 dagen. Het dorpsontbijt op 3 juni voor de bewoners van
Oranjewoud was een groot succes
• 13 t/m 15 september: dorpsfeest met als
thema “Carnaval yn it Wâld”, het was de
41e editie
• 2 november: stamppotbuffet voor inwoners Oranjewoud m.m.v. duo Myla in De
Koningshof
• 9 november: Pub-Quiz in De Koningshof
• 23 november: Wâldsterjûn, De Koningshof
• 30 november: Wâldster Strúntocht
• 31 december: kerstboomwerpen/carbidschieten
Onderhoud wegen, lanen en verlichting
• De Krukmanslaan is gerenoveerd.
• Samen met bewoners is met de
gemeente overlegd om op de Koningin
Julianaweg snelheidsbeperkende maatregelen aan te brengen: 1. het aanbrengen van “30” op het wegdek 2. pianobelijning ter hoogte van een aantal
kruisingen en 3. een wegversmalling tussen Irenelaan en Wilhelminaweg. Tevens
zijn er op het gedeelte tussen Tjaarda en
het Springend Hert een aantal attentieverhogende plateaus aangelegd. Tenslotte is het fietspad (deel binnen
bebouwde kom) veranderd in voetpad.
• Verlichting Cissy van Marxveldtlaan is
aangepast.
Op-en afritten A32
Voor een vlotte en veilige doorstroom van
het verkeer door Heerenveen worden de
op-en afritten van de A32  verbeterd. Zoals
bekend heeft PB Oranjewoud in nauwe
samenwerking met een van onze leden,
Kees den Otter, een belangrijke bijdrage
gehad in een aantal oplossingen. Er vindt
nog steeds overleg plaats om een rotonde
aan de westkant (afrit vanuit Leeuwarden)
te realiseren in plaats van verkeerslichten.
Geluidhinder
Op initiatief van PB Oranjewoud werd op 10
juli een gezamenlijk breed overleg gehou-
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den met een aantal andere besturen van
dorpsbelangen en wijkraden, samen met
de gemeente Heerenveen, de FUMO en de
Stichting Geluidhinder met als onderwerp
“overlast van de A32”. FUMO verzorgde een
presentatie over het meten en beoordelen
van geluidhinder op rijkswegen. Als vervolg
op dit overleg heeft PB Oranjewoud de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
aangeschreven (brief 5 november) met het
verzoek het 100 km-regime te laten gelden
op het hele traject door Heerenveen. Op 12
december heeft de Minister IW geantwoord. Op onze website www.oranjewouddorp.nl kunt u deze correspondentie nalezen.
Bouwactiviteiten:
• Bij de IJsclub Oranjewoud is een nieuw
clubgebouw in aanbouw – zie voor meer
details elders in deze Wâldknyn
• De bouw van de 6 woningen van project
Park Meerzigt is afgerond, woningen zijn
inmiddels bewoond
• Voor de gesloopte oude twee-onder-eenkapwoningen aan de Lollius Ademalaan
zijn zes nieuwe twee-onder-een-kapwoningen woningen teruggekomen die
allemaal weer bewoond zijn
• De gemeenteraad van Heerenveen koos
op 21 januari 2019 voor een Van der
Valk-hotel aan de oostzijde van de A32,
nabij Skoatterwâld/Oranjewoud
Beheer lanenstructuur
Een groot aantal bomen in het Parklandschap Oranjewoud bezit nog maar een
matige vitaliteit. Het risico is zelfs aanwezig
dat de karakteristieke lanenstructuur in
Oranjewoud zal verdwijnen. Plaatselijk
Belang heeft het initiatief genomen om –
samen met de eigenaren van de lanen –
een herstel-en beheerplan te maken voor
de komende 30 jaar. De beeldbepalende
lanen zijn ook aangewezen in het
Beschermd Dorpsgezicht. Het is voor het
eerst dat alle eigenaren in Oranjewoud zich
gezamenlijk buigen over deze problematiek, samen met de gemeente Heerenveen,
Staatsbosbeheer, provincie Fryslân en
Plaatselijk Belang Oranjewoud. Inmiddels
zijn een tweetal onderzoeken in een afrondende fase: het historisch onderzoek is uitgevoerd door het bureau SB4 uit Wageningen en het inventarisatie-onderzoek van de
lanen (circa 10.000 bomen langs 40 kilometer laan) door de Coöperatie Bosgroep
Noordoost Nederland. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân
heeft een subsidie verstrekt van €28.000
om het Lanenproject te realiseren. Dit geld
is met name besteed aan de inventarisatie
van de lanen en de bomen en het historisch
onderzoek.
Schoonmaak / dorpsverfraaiing
Het bestuur heeft oog voor details zoals het
schoonmaken van diverse bankjes, borden
etc. (schoonmaakactie op 13 april), het
plaatsen van een bankje (hoek Julianaweg/

Bernhardweg), het laten plaatsen van
bloembakken, het laten vervangen/repareren van straatmeubilair, dit alles in goed
overleg met onze wijkbeheerder Hendrik
Kromkamp.
Verplaatsen brievenbus
Meerdere inwoners en instanties hebben
ons laten weten de huidige standplaats van
de brievenbus aan de Lollius Ademalaan
geen goede plek te vinden. Ook politie en
gemeente zijn van mening dat uit verkeerstechnische overwegingen een andere locatie moet worden gezocht. Na afstemming
met de gemeente is als alternatieve locatie
de hoek Elisabethlaan - fietspad Cissy van
Marxveldtlaan uit de bus gekomen, direct
naast het straatnaambord Elisabethlaan
met de inworpzijde aan het fietspad van de
Cissy van Marxveldtlaan. Omwonenden zijn
geïnformeerd over de verplaatsing.
AED (Automated External Defibrillator)
Het bestuur heeft plaatsing van een AED in
Oranjewoud onderzocht en dit onderwerp
ook aangekaart bij de gemeente. Echter,
het realiseren van een AED is geen gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar   een
maatschappelijke verantwoordelijkheid van
inwoners zelf. Naast de aanschafkosten
(vanaf ca. € 1.500) zijn er ook kosten voor
het onderhoud van een AED en voor de
jaarlijkse inspecties en bijscholingen. Ook
dient de vraag zich aan: wie bedient de AED
en welke locatie is geschikt én 24 uur per
dag bereikbaar. Het bestuur houdt dit
onderwerp op de agenda.
Sport
Het bestuur is betrokken bij een eventueel
beweegprogramma met als globale doelgroep inwoners van Oranjewoud van 55-85
jaar. In aanloop hierop wordt een fitheidstest georganiseerd (waarschijnlijk maart
2019) die de gemeente in samenwerking
met Sport Fryslân en het CIOS organiseert.
Opmerkingen vanuit het dorp
Vanuit het dorp bereiken ons diverse vragen en opmerkingen. Een aantal zaken
waar we aandacht aan hebben besteed:
snelheid verkeer in diverse straten, rommel
op de ijsbaan en verkeer Wilhelminaweg.
Waar mogelijk zet het bestuur zich in om
zaken te verbeteren. Als u punten wilt
inbrengen die verbetering nodig hebben,
mail naar pboranjewoud@gmail.com.
Oranjewoud, februari-maart 2019
Jaap Jongedijk, Rob Meijnen, Rein Soet,
Peter Bijlsma, Jan de Haan, Louwina Wijma.

Jaarplan 2019
Plaatselijk Belang gaat in 2019 aan de slag
met onderstaande zaken. Wellicht zullen
zich gedurende het jaar ook nog andere
onderwerpen aandienen waar het bestuur
actie op onderneemt.
Onderhoud lanen
Net als vorig jaar gaan we als PB samen met
de verschillende eigenaren door met de
Werkgroep beheer lanenstructuur Oranjewoud. Inmiddels zijn een tweetal inventarisaties/onderzoeken gestart: het historisch
onderzoek wordt uitgevoerd door het
bureau SB4 uit Wageningen en het inventarisatie onderzoek van de lanen (circa 10.000
bomen langs 40 kilometer laan) door de
Coöperatie Bosgroep Noordoost Nederland.
Actualiseren Dorpsvisie
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 zijn einde en geeft
reden voor het bestuur de dorpsvisie weer
even tegen het licht te houden. Graag wil PB
het dorp hierbij betrekken en u als inwoner
hierover aan het woord laten: wat vindt u
belangrijk voor het dorp? Wat mist u in
Oranjewoud? Wat moet anders? Of wat
moet er vooral zo blijven? Het bestuur
beraadt zich op de vorm waarin het dorp

betrokken wordt bij het opstellen van een
nieuwe Dorpsvisie; dit kan bijvoorbeeld met
een aantal dorpsbijeenkomsten, straatgesprekken, inloopspreekuur, etc. Concrete
uitnodigingen hiervoor aan de leden volgen.
Omdat de gemeente tegelijkertijd een
Omgevingsvisie voor heel Heerenveen wil
maken, worden dezelfde vragen over de
toekomst voorgelegd aan alle wijken en
dorpen in de zogenaamde ‘dialoogsessies’.
Input daarvan wordt uiteraard gebruikt
voor de nieuwe Dorpsvisie Oranjewoud.
Inrichting nieuwe op- en afritten van de A32
Het overleg over de inrichting van de
nieuwe op- en afritten van de A32 is nog
steeds gaande. Met medewerking van Kees
den Otter is Plaatselijk Belang in overleg
met de gemeente en Rijkswaterstaat. Laatste punt van overleg betreft de kruising Stadionweg-Oranje Nassaulaan. Zowel de wijkraad Skoatterwâld als Heerenveen-Midden
geven de voorkeur aan een rotonde boven
verkeerslichten.
Gezamenlijk overleg verenigingen in
Oranjewoud
Gezien de succesvolle bijeenkomsten (2017
en 2018) met de verenigingen/comités die
binnen Oranjewoud actief zijn, zal dit overleg voortaan jaarlijks plaatsvinden.

AED
PB zal zich inzetten om een of meer AED’s in het
dorp te (laten) plaatsen, wellicht samen met en
met hulp van inwoners van Oranjewoud.
Oranjewoud Samen
PB juicht de diverse initiatieven en inzet van
betrokken inwoners toe om de sociale
cohesie (“De Mienskip”) in ons dorp te
bevorderen. Waar mogelijk zal PB ook een
rol spelen in het leggen van ‘verbindingen’.
Sport
Het bestuur is betrokken bij een eventueel
beweegprogramma met als globale doelgroep inwoners van Oranjewoud van 55-85
jaar. In aanloop hierop wordt een fitheidstest georganiseerd (waarschijnlijk maart
2019) die de gemeente in samenwerking
met Sport Fryslân en het CIOS organiseert.
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 en vraagt de dorpsbewoners
hierin mee te denken.
Overig
PB blijft met belangstelling de ontwikkelingen volgen m.b.t. Donglust, Feanetië, Zonnewal A32, Gaswinning en Energietransitie.

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

Financieel verslag Plaatselijk
Belang Oranjewoud jaar 2018
		Werkelijk
Begroot
INKOMSTEN JAAR 2018		
x € 1,x € 1,Contributies
Wijkbudget
Advertenties Wâldknyn
Rente bank jaar 2017		
Donatie i.v.m. verkiezingen
Mienskipsfûns 1		
Mienskipsfûns 2		

2.693
2.100
2.420
3
88
3.000
22.400

2.650
2.100
2.200
3

Totaal ontvangsten

32.616

7.041

UITGAVEN JAAR 2018
Kosten Wâldknyn
2.519
Bijeenkomst vrijwilligers		
440
Bijeenkomst verenigingen		
75
Kosten afscheid best. lid		
195
Aankoop pennen		
86
Stamppotbuffet,flyers en ov.
342
Kst. vorstelijk verhalen		
121
Don. Kaartclub en Opening Lolllius		
385
Bankje  bij beeld Sanne v.d. Wal
391
Kosten jaarvergadering		
607
Lanenproject Plan van Aanpak		
3.000
Lanenproject		3.000
Bijdrage Oranjewoud festival
250
Abonnement onderh. website		
278
Bankkosten		161
QR code wandelpad/geocaching		
76
Onvoorzien		50
Totaal uitgaven
Saldo
STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN
Bezittingen
Vordering Iepen Mienskipsfûns2		
Rabobank rekening courant		
Rabobank spaarrekening		

Vermogen van de vereniging

2.200
350
200
150
50

375
550

250
50
175
100
7.500
-459

31-12-18

31-12-17

5.600
75
36.000

84
12.300

13.665

Contributies
Wijkbudget
Advertenties Wâldknyn
Rente bank jaar 2018		

2.650
2.100
2.400
3

Begrote inkomsten		

7.153

0

8.926
23.690

		41.675
Schulden
Lanenproject		-28.000
Bankkosten mnd december 2018		
-10

BEGROTING 2019
		Begroot
BEGROTE INKOMSTEN 2019		 x € 1,-

BEGROTE UITGAVEN 2019
Kosten Wâldknyn
2.500
Bijeenkomst vrijwilligers		
425
Bijeenkomst verenigingen		
75
Kosten bestuur		
100
Porti
30
Stamppot buffet
350
Project bewegen		
100
Donatie
25
Verfraaiïng dorp		
50
Kosten jaarvergadering		
650
Dorpsvisie		350
Lanenproject		3000
Onderhoud website		
250
Bankkosten		165
Geocaching + QR codes		
100
Onvoorzien		50

Begroot:

Begrote uitgaven

-8.220

Tekort

-1.067

Voorstel:
Het beoogde tekort 2019 zal ten laste
moeten komen van het
het vermogen van de vereniging.

12.384

12.384

Van de subsidietoekenning uit het Mienskipsfûns 2 ad € 28.000.- voor
inventarisatie en historisch onderzoek van het lanen project is € 22.400.- ontvangen
Na afronding ontvangt PB € 5.600.- De bedragen zijn verschuldigd aan opdrachtgevers.
In overleg met Gemeente, Staatsbosbeheer en Provinsje Fryslân heeft de Bosgroep
de inventarisatie verzorgd en heeft SB4 het historisch onderzoek uitgevoerd.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Claudio Berry
een legendarisch figuur uit Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Op 9 oktober 1936 zag Klaas Bergsma, want zo was zijn werkelijke naam, het
levenslicht in De Knipe. Maar de zware bevalling kostte het leven aan zijn
moeder. Klaas zijn vader hertrouwde enige jaren later met weduwe de Jong, die
in het Jagershûs naast de Princenhof woonde, met een paar kleine kinderen. Zo
kreeg Klaas er gelukkig wat halfbroertjes en – zusjes bij.

Ik heb zelf Klaas persoonlijk gekend, maar
moest om zijn levensverhaal te schrijven
wel te rade gaan bij mensen die hem heel
goed hebben gekend. Halbe Mulder
(95),die zo’n 30 jaar in Oudeschoot
woonde, een levensmiddelenbedrijf had in
de Rozenstraat en connecties op Oranjestein, heeft mij heel veel informatie gegeven over Klaas, die als het ware was ingelijfd bij de familie Mulder. Daarvan vertelt
ook Hendrik (Henk) Mulder, een omke-sizzer van Halbe, die vele jaren bevriend was
met Klaas en “wel een boek over hem kon
schrijven”. Ik zeg dat het op twee A4-tjes
moet passen…
De prins van Oranjestein
Over zijn jeugd kunnen wij niet zoveel vertellen, maar al jong, op 15-jarige leeftijd,
wordt Klaas tuinman op landgoed Oranjestein, en dat werk – hoewel de inhoud
ervan in de loop der jaren veranderde –
heeft hij tot zijn dood gedaan. Aanvankelijk waren de Bieruma Oostings zijn werkgevers. Na hun dood erfde mevrouw De
Beaufort - van Sminia het landgoed. Klaas
kon het heel goed vinden met de heer des
huizes. Mijnheer De Beaufort was predikant in Genève en om die reden slechts
enkele maanden per jaar op het landgoed.
Tuinman Klaas deed zijn werk graag en dat
kon je ook horen: waar hij ook kwam, hij
was aan het zingen en fluiten. Hij noemde
zichzelf “de prins van Oranjestein”, maar
in de herfst veranderde die functie, volgens hemzelf, in “bladeroloog”. Opvallend
was dat Klaas een enorme aantrekkingskracht had op de honden van het landgoed. Was je je hond kwijt, dan moest je
Klaas opzoeken…

Het was net den soeten inval

Klaas treedt op.

Die aantrekkingskracht had hij niet
alleen op deze honden, ook de mensen
in zijn omgeving mochten hem graag.
Iedereen wist dat bij Klaas in zijn tuinmanshuisje – hij woonde inmiddels op
het landgoed, in het kleine huisje aan de
Marijke Muoiwei 4 – elke morgen de koffie klaar stond. Het was bij hem net den
soeten inval. Er werd gelachen en gezongen. Veel gezongen. Fansels yn it Frysk.
En Klaas speelde er gitaar bij. Op alle
foto’s die ik van hem te zien krijg heeft
hij wel een gitaar vast. >

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

voor zijn probleem opgenomen geweest in
“Licht en Kracht” te Assen. Halbe Mulder
vertelt over de positieve wending die zijn
leven nam toen het echtpaar Neelis op
Oranjestein kwam wonen en werken als
beheerders. Klaas at daar dagelijks mee en
vouwde ook eerbiedig zijn handen als er
voor het eten werd gedankt, hoewel hij er
niets van begreep. Toen nog niet. Mevrouw
Neelis had met Klaas te doen en had hem
toch vooral vermaand op te houden met
zijn bezoekjes aan al die stamcafé’s. Op
een dag had Klaas dhr. Mulder toevertrouwd: “Ik bin bekeard, Halbe”, wat
natuurlijk tot grote vreugde leidde en dat
niet alleen bij Halbe Mulder. Dominee De
Beaufort doopte hem eigenhandig in de
kerk van Nieuwehorne en zo werd Klaas
een christen.

Dan bliuwe we in bytsje by elkaor

Klaas in jonge jaren.
Muzikale carrière
Henk en Willy uit Oranjewoud waren een
jong stel en kind aan huis op Oranjestein. Ze
waren vrienden geworden van Klaas en
vonden het leuk om mee te zingen als Klaas
gitaar speelde. En ziedaar: het trio Pro Deo
was geboren. Ze traden gratis op voor
bejaardenhuizen en verenigingen en hadden veel lol samen. Het trio heeft het zo’n
15 jaar volgehouden, wat wel aangeeft hoe
hecht de band was! Solo-optredens gaf
Klaas ook, onder zijn artiestennaam Claudio
Berry. Hij heeft aan menige talentenjacht
meegedaan en ook veel prijzen gewonnen.
Cabaret
De ijsclub vierde zijn 75-jarig bestaan. Voor
dat feest werd een revue in elkaar gezet,
Klaas en Henk maakten deel uit van de spelersgroep.Het was een weergaloos succes.
Enige tijd later bestond de Albertine Agnesschool 100 jaar en verzorgden zij weer een
optreden. Dat zouden ze hierna nog twintig
keer herhalen; het Cabaretselskip It Wâld
was geboren. En deze club heeft, weliswaar
in wisselende samenstelling, wel 25 jaar
bestaan en opgetreden in heel Friesland.

alle beschikbare en uit de kluiten gewassen
mannen opgetrommeld en met vereende
krachten werden de kuipen eerst opgehaald met de tractor van tandarts Buurma
en daarna de Orangerie in getakeld. Als
deze zware klus geklaard was toog men
bezweet en eensgezind naar Tjaarda om er
een borrel op te nemen. Of twee.
Bekeerd
Klaas had er moeite mee om weerstand te
bieden aan deze geneugten des levens.
“Klaas zocht vaak naar zijn eigen identiteit
en geaardheid, wat hem van binnen veel
eenzamer maakte dan hij aan de buitenkant wilde laten zien”, zei Hendrik. Hij is

Koninklijk graf
Op 21 augustus 2002 kwam er heel plotseling een eind aan het leven van Klaas. Hij
stierf aan een hartaanval. Een paar dagen
later was er juist een groot feest te zijner
ere gepland: hij was 65 geworden en ook 50
jaar in dienst bij Oranjestein. Iedereen,
Klaas zelf niet in de laatste plaats, had zich
er erg op verheugd. Het mocht niet zo zijn.
Enige jaren daarvóór, in 2000, was dhr. De
Beaufort overleden en bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats van het Skoattertsjerkje. Tante Foekje die een leven lang
had gediend op Oranjestein ligt daar ook,
en het was Klaas’ grote wens om daar
begraven te mogen worden: “Dêr wol ik ek
graach in plakje ha, dan bliuwe we in bytsje
by elkoar!”.
En zo geschiedde. “Claudio Berry” staat er
met fiere letters op de grafsteen. Een kleurrijk, getalenteerd en zeer bemind man
keerde terug naar zijn Schepper.

Bezweet en eensgezind toog men
naar Tjaarda
Spektakel
Op het landgoed had zich in de loop der
jaren, of eeuwen, een aantal vaste rituelen
ontwikkeld. Er moesten natuurlijk op
gezette tijden bepaalde klussen geklaard
worden, en men verstond de kunst dat passend te vieren: zo was het altijd een feest.
Eén van die rituelen was het naar binnen
brengen van de palmen en citrusbomen in
oktober, en in mei vice versa. Dan werden

Klaas op de boot naar Ameland met de familie Mulder. Naast hem Andries Mulder heit
van Hendrik.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
A L M E E R DA N 75 J A A R E E N V E R T R O U W D A D R E S !
U kunt bij ons terecht voor :
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- FORD specialist
- BOVAG lid
- Onderhoud en reparaties alle merken
- APK ll keuringsstation
- Schade-reparatie
- Airco-reparatie
- Reparatie en inbouw van autoruiten
- Leenauto’s beschikbaar
- Verhuur van luxe auto’s en bedrijfswagens
- Tevens verhuur van een A-Ford uit 1930
als Trouwauto of voor andere speciale gelegenheden.

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

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

WWW.AUTOBEDRIJFKROMK AMP.NL

“Luisteren, adviseren,
overleggen, bouwen”
Bouwbedrijf Bakker B.V.
Heerenveenseweg 99
8471 ZA Wolvega
T
0561 49 92 53
E info@bouwbedrijfbakker.nl
W www.bouwbedrijfbakker.nl

Rommelmarkt
Op zaterdag 13 april is de jaarlijkse rommelmarkt op het schoolplein van de Albertine Agnesschool van 10.00-13.00 uur.
Op vrijdag 12 april, vanaf
16.00 uur kunt u bruikbare spullen aan de weg zetten.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Jelly Verhoef via het
e-mailadres G.Verhoef30@chello.
nl of bij Janke Otter, tel. 632872.

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

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Bijzondere huizen in Oranjewoud

Het Hoge Dak

Van bouwpakket tot gerieflijke woning

n

Door: Tom van der Wolf

Ook dit keer weer aan mij de taak om een bijzonder huis in Oranjewoud in het
zonnetje te zetten. Een huis dat zeker nog eens op mijn lijstje stond was ‘Het
Hoge Dak’ aan de Koningin Julianaweg.
Zodoende parkeerde ik mijn fiets op een zonnige zaterdagmiddag op de bewuste
plaats , liep naar de voordeur en merkte meteen al dat ik een behoorlijke hoogte
in moest om bij de bel te komen. “Dit kon nog wel eens leuk worden,” dacht ik.
Geschiedenis
In opdracht van T.Binnerts te Leeuwarden
werd het huis in 1920 gebouwd. Hij gaf het
de naam ‘Landhuis Schoterland’. De naam
‘Het Hoge Dak’ is rond 1926 pas ontstaan
en aan het huis gegeven door de tweede
eigenaar.
Het is ontworpen door bouwbureau Jos

Souren, een bedrijf in Den Haag. Het
bureau liet het bouwpakket vermoedelijk
maken in Zuidoost-Duitsland of in TsjechoSlowakije. Het is op een treinwagon naar
Nederland vervoerd. Plaatselijke timmerlieden stelden het samen op de Straatweg
(toenmalige naam Julianaweg) naar Oranjewoud. Het huis is destijds gemaakt als

vakantiewoning met de verwachting dat
het ongeveer 25 jaar mee zou gaan.
Na zes jaar werd het verkocht aan J.G. Venhuis, biologieleraar aan de H.B.S. te Heerenveen.

Dit kon nog wel eens leuk worden
De familie Venhuis heeft er tot 1992
gewoond. Vanaf die tijd zijn Jan en Zwaantje Soeten de trotse bewoners.
Bij toeval hoorden Jan en Zwaantje dat dit
huis te koop stond. Ze kenden het huis al
hun hele leven.
Voor de familie Venhuis had het huis een

Het Hoge Dak.
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

Achterzijde.
grote emotionele waarde. Zij waren bang
dat de nieuwe eigenaar het zou laten afbreken vanwege een behoorlijk achterstallig
onderhoud, gelukkig gebeurde dat niet. Jan
en Zwaantje wilden het volledig in oude
staat weer terugtoveren. Een aantal jaren
zijn ze bezig geweest om ‘Het Hoge Dak’ te
restaureren. Sinds 1998 is het zelfs een
rijksmonument.
Bouwtechnische details
Het volledige houten huis is, zoals hierboven al vermeld, in elkaar gezet in 1920. Het
heeft een afmeting van ca. 7.5 x 7.5 m. en is
op een trasraam van bruine klinkers
geplaatst, waardoor het behoorlijk hoog
staat. Het huis is van het type houtmassiefbouw. De aftimmering is van naaldhout. De
kleurstelling is bijzonder; de horizontale
elementen zijn ossenbloedrood, de raampartijen loodwit en de verticale elementen
okergeel geschilderd.
De woning heeft één bouwlaag en een kapverdieping onder een overstekende ‘wolfskap’. Het dak is met riet gedekt. De eerste
woonlaag is betimmerd met horizontale
planken in potdekselstijl, ze zijn deels uitgefreesd waardoor de verticale planken in de
uitsparingen passen en de stijlen perfect
afdekken en op elkaar aansluiten. Tussen
de stijlen zijn twaalf ruits vensters geplaatst.
De houtverbindingen zijn in de fabriek
gemerkt met Romeinse cijfers. Vroeger
werd alles ter plekke op maat gemaakt
waardoor de diverse onderdelen niet door
elkaar gehaald konden worden.

De geveltoppen bestaan uit okergele verticale rabatdelen. Deze verspringen in lengte
waardoor er een kartelrand ontstaat die
iets oversteekt. De kartelrand wordt geaccentueerd door een witte bies. De luiken en
de buitendeuren zijn in amsterdams groen
geschilderd met witte accenten.
Renoveren
Toen Jan en Zwaantje het huis kochten was
het aan een stevige onderhoudsbeurt toe.
Voorzieningen als gas, verwarming, water
en elektra waren er nauwelijks en er was
een groot achterstallig onderhoud. Maar
toch waren ze maar al te blij dat alles in originele staat was.

Die geiser is naar
het museum gegaan
In de badkamer hing een grote koperen geiser met open vuur, iets wat toen in die tijd
eigenlijk al niet meer verantwoord was. Die
geiser is een tijdje later zelfs naar het
museum van de gasfabriek gegaan.
Door de jaren heen pakten ze stukje bij
beetje het huis aan. Er is zelfs een professionele houtbewerkingsmachine gekocht om
de houten rabatdelen, lijsten en vensters te
restaureren of te vervangen.
De originele scharnieren en raamklinkjes
zijn opnieuw gebruikt. Kapot hang- en sluitwerk werd vervangen door materiaal dat
Jan en Zwaantje o.a. in Tsjechië, Polen en
Turkije hebben gevonden. Daar wordt dergelijk materiaal nog steeds veel gebruikt.

Woongenot
Het klimaat in de woning is perfect: zomers
heerlijk koel en ’s winters lekker warm. De
isolatiewaarde is niet al te hoog, de wanden
bestaan uit hout, een beetje isolatie en een
soort fermacell met stuclaag. Er is dus voldoende luchtverversing door de iets tochtende sponningen.
‘’We hebben vaak het gevoel dat we op
vakantie zijn omdat we de vogeltjes binnen
horen fluiten.’’

We horen de vogeltjes
binnen fluiten
Eens per jaar wassen ze het hele huis met
water en afwasmiddel. Deze wasbeurt is
goed voor het hout en je ontdekt zo eventuele mankementen. Jan heeft eens alle
raampjes proberen te tellen, het zijn er
ongeveer 296. Die worden ook eens per
jaar schoongemaakt.
Onbeantwoorde vragen
Toch zijn er tot op het heden nog een aantal
vragen, die onbeantwoord zijn gebleven,
zoals: Welke fabriek zou het bouwpakket
gemaakt hebben? Waar komt het kleurgebruik vandaan? Zijn er vergelijkbare woningen gebouwd die nu nog steeds bestaan?
Mocht u het al weten? Tips zijn altijd welkom! info@hethogedak.nl
Op de site www.hethogedak.nl staat nog
veel meer informatie over dit bijzondere
huis.
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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

10 jaar Pompeblêdfair:
een feestje om te organiseren!
Wie zijn de vrouwen achter de
Pompeblêdfair?
Gepke Kamstra, Helga Lycklama à Nijeholt,
Anna Holtrop en Nynke van der Meulen,
vier bekende gezichten in Oranjewoud die
hun enthousiasme over willen brengen op
andere mensen. Zij kennen elkaar als buurvrouwen, vriendinnen, dorpsgenoten en
natuurlijk van de Albertine Agnesschool.
Hoe is de Pompeblêdfair ontstaan?
De dames liepen al langer met het idee
rond om ‘iets” te organiseren dat de bewoners in Oranjewoud met elkaar zou verbinden. Eind 2009 werd begonnen met het uitwerken van onze ideeën. De Koningshof
was een mooie locatie. De heer Koning was
bereid te helpen deze ideeën te realiseren.
In 2010 was de eerste Pompeblêdfair een
feit!
Kunnen we jullie als organisatie ook
achter een stand vinden?
Jazeker! Anna vertegenwoordigt het Wenhús en de Wenloads. Gepke is bloemiste en
heeft een mooie landelijke stand met
streekproducten samen met haar zus.
Nynke maakt met haar bedrijf Ztip kraamen cadeauartikelen. Helga staat er met haar
bedrijf Frou & Frou Sûkelade en mear
samen met haar compagnon. Hun product:
verrassend verpakte chocolade!

18 mei is de 10e editie van de
Pompeblêdfair, wat is daar te doen?
De Pompeblêdfair is een kleinschalige fair
met een grote diversiteit aan standhouders.
Plezier, gezelligheid en mooie producten
staan hoog in het vaandel.
U vindt hier ook een aantal lokale ondernemers. De standhouders verkopen producten
zoals woonaccessoires, wijn, delicatessen
broden, chocolade, bloemen, sieraden, kleding, kaas, cadeautjes en handgemaakte
producten. Naast deze producten zijn er ook
standhouders die u advies kunnen geven op
het gebied van hypotheken, verzekeringen,
reizen en beauty. Ook houden we rekening
met het grote aantal kinderen én mannen
dat meekomt. De Pompeblêdfair is niet
alleen voor vrouwen!
Wat is er zo speciaal aan de 10e editie?
De Pompeblêdfair vindt plaats bij restaurant De Koningshof, Prinsenweg 1 te Heerenveen
De voorbereidingen zijn bij het verschijnen
van deze Wâldknyn in volle gang. Anders
dan voorgaande jaren zijn de tijden van de
Pompeblêdfair van 14.00 uur tot 21.00 uur.
Dit jaar wordt er een feestelijk tintje aan
gegeven en noemen we het de Pompeblêdfair XL. Op social media delen we ons programma als dit definitief is. Er is live muziek
aanwezig, heerlijk eten én gezelligheid!

Ook voor de jeugd.
Ieder jaar krijgt een goed doel een plaats
op de Pompeblêdfair. Wat is het goede
doel dit jaar?
Gerco Jansen gaat de Africa Classic fietsen
op de mountainbike. Een pittige tocht rond
de Kilimanjaro in 6 dagen. De opbrengst is
voor het mooie werk van de Amref Flying
Doctors. Zij zetten zich in zwangere Afrikaanse vrouwen veilig te laten bevallen en
zo moeder en kind de goede start te bieden
die iedereen verdient.
Wat is jullie kracht?
Wij organiseren de Pompeblêdfair met
groot plezier. Mensen zoeken verbinding
met elkaar. Dat kan bij ons op de Pompeblêdfair. Als je ziet hoe men elkaar ontmoet, met elkaar praat, een kop koffie of
een biertje en/of wijntje drinkt met elkaar,
dan is ons doel bereikt!
Bijzonder is ook dat de entree gratis is. We
willen de Pompeblêdfair toegankelijk houden voor iedereen. Ook hebben we een
aantal fantastische sponsoren gevonden
die de Pompeblêdfair een warm hart toe
dragen. Samen maken we er een mooie
ontmoeting van!
Voor meer informatie:
www.pompebledfair.jouwweb,
facebook, instagram en twitter

Koopjes!
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Ondernemers in Oranjewoud
Willem Donker
n

Door: Janny Klein

Zoals in ieder nummer komt ook deze
keer een ondernemer aan het woord,
die onze dorpskrant mede mogelijk
maakt. Ditmaal: Willem Donker. Hij is
een van de eigenaren van Makelaardij
Kraak en Donker. Voor we doorgaan op
de makelaardij, eerst eens informeren
wie Willem is en welke band hij heeft
met Oranjewoud.
Willem meldt het direct: de liefde voor
Oranjewoud was niet aangeboren. Zijn
jeugdjaren bracht hij door in Donkerbroek
en dat dorp is vooral gericht op Assen en
Drachten. De wereld bleek gelukkig groter.
Zijn studie landmeetkunde bracht Willem

naar Groningen; daarna volgde de dienstplicht. Vervolgens op zoek naar een baan.
Helaas moest hij toen constateren dat ook
in de landmeetkunde de automatisering
zijn intrede had gedaan. Daardoor was het
aantal banen behoorlijk teruggelopen.
Neem daarbij een in die periode slechte
arbeidsmarkt, dan is duidelijk, dat werk niet
voor het opscheppen lag. Hij kon toch voor
drie jaar terecht bij Rijkswaterstaat en, volgende stap, twee jaar bij de gemeente
Assen, op de afdeling landmeetkunde en
grondzaken. Dan komt de gemeente Heerenveen in beeld. Deze plaats kende hij
alleen van het schaatsen in Thialf. Hij leerde
het gemeentehuis van binnen kennen, als

ambtenaar voor de uitgifte van bouwkavels. We schrijven inmiddels 1989. Om zich
op juridisch terrein bij te spijkeren, gaat
Willem een makelaarsopleiding volgen. In
zijn werk heeft hij ook regelmatig contact
met makelaars en hij stapt over naar dat
vak. Op 1 januari 1995 trekt hij in een karakteristiek pandje: het Tolhuis op de hoek van
de Kon. Julianaweg en de Tolhuisweg. Van
daaruit blijft hij 5 jaar werken.
Het makelaarskantoor
In 2000 besluiten Willem Donker en Jan
Jouke Kraak tot samenwerking en ontstaat
makelaarskantoor Kraak en Donker, gevestigd aan de K.R. Poststraat in Heerenveen.
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De makelaars houden zich bezig met verkoop van woningen en bedrijfs-onroerend
goed, met taxaties en aankoopbegeleiding.
Advieswerk, beheer en woningen en verhuur vormen kleinere onderdelen van hun
portefeuille. Doordat de één van oorsprong
het gebied ten oosten van Heerenveen kent
en de ander de westkant, ontstaat op
natuurlijke wijze een verdeling van werkgebieden. Beide heren hebben ook hun eigen
klanten. 2018 was een topjaar voor het kantoor. Nu ontstaat een situatie waarin er
minder aanbod van woningen is. Dat vraagt
om snel handelen en klanten wijzen op
alternatieven.

Het kantoor blijft vasthouden aan
één-op-één bezichtigingen.
Het kantoor blijft vasthouden aan één-opéén bezichtigingen. Willem is ervan overtuigd dat er ook in de toekomst behoefte
blijft aan het advies van een makelaar. Wel
zal door de automatisering de werkwijze
verder veranderen. Dat is ook te zien in het
generatieverschil bij de klanten: ouderen

laten het hele pakket over aan de makelaar:
jongeren hebben zich via internet uitgebreid georiënteerd en doen meer zelf.
Oranjewoud
Het gesprek is al een heel eind gevorderd
en de enige link met Oranjewoud is tot nu
toe het eerste kantoor op het randje van
het dorp. Dat blijkt toch niet de enige band.
De baan bij de gemeente Heerenveen
bracht een verhuizing met zich mee. Willem
en zijn vrouw stapten twee weekenden op
de fiets en gingen rondkijken. Waar wilden
ze wonen? Op die vraag ontstond een duidelijk antwoord: In de Brouwerslaan of de
Altenalaan. En, o wonder, het lukte om in
de Altenalaan een huis te kopen. Daar neergestreken ontdekten ze dat de buurt in cultureel opzicht bij Oranjewoud hoort. Willem werd mede-oprichter van de
buurtvereniging Altenalaan. Beide kinderen
werden er geboren en een groter huis
werd, na elf jaar, wenselijk. Willem en zijn
vrouw maakten een lijstje van tien huizen in
de buurt, waar ze wilden wonen. En weer
was het geluk met hen: een huis aan de

Parkweg, vlakbij de Koningshof, werd gedurende veertien jaar hun woonstee. Toen de
kinderen de deur uitgingen, werd dat huis
te groot. Sinds anderhalf jaar woont het
echtpaar Donker aan de Marijkelaan. Verhuizingen die Willem in zijn werk als
patroon herkent: klein beginnen, verkassen
naar een groter huis en als de kinderen de
deur uit zijn, weer een stap terug naar een
kleinere woning.
Andere activiteiten
Is er naast het werk ruimte voor andere
activiteiten? Willem noemt twee heel verschillende onderwerpen: muziek en hunebedden.

Dagen kon hij teren
op een optreden.
Een goede compensatie voor de stress van
het werk, ontspanning, zo noemt Willem
het optreden als muzikant in een dansorkest. Gedurende zo’n dertig jaar  verzorgde
hij met nog twee andere musici ongeveer
1600 optredens.  Willem speelde keyboard,
basgitaar en zong. Dagen kon hij teren op
een optreden; daarna was het volgende
alweer in zicht.  Willem vertelt het met
enige weemoed. Helaas liep de vraag terug
en is de band vijf jaar geleden gestopt. Wat
rest, zijn solo-optredens op keyboard.
Hunebedden
Minstens zo enthousiast vertelt Willem
over hunebedden. Hij had altijd al interesse
in de steentijd en is op zekere leeftijd
begonnen met het fotograferen en documenteren van hunebedden. Op een gegeven moment waren die in Nederland op.
Geen nood, want ook in Duitsland zijn nog
rond de dertienhonderd hunebedden (of
resten daarvan) te vinden. Een groot deel is
bovendien vrij onbekend en niet gedocumenteerd. Willem begon met de driehonderd stuks tussen de grens en de Elbe. Ook
dat werk kwam af; Sleeswijk-Holstein
vormde het volgende gebied. En ook daarvan kan nu gezegd: klaar. Dus verder naar
het oosten. Met zichtbaar genoegen vertelt
Willem dat hij in april weer twee weken op
pad gaat. En hij is inmiddels zo deskundig
op dit gebied, dat hij zijn kennis deelt met
professionele archeologen en een professor in Kiel. Zijn wens: een website bouwen
met al het vergaarde materiaal, zodat dit
ook voor anderen toegankelijk wordt.
Tot slot
Mijn laatste vraag aan de geïnterviewde is
steeds of hij/zij een “boodschap” heeft
voor de lezers. Willem reageert vanuit zijn
professie: Als bewoner wil je zo lang mogelijk in je huis blijven wonen; als makelaar
wil je verkopen. En hij wijst op een spreuk
op een mooi bord aan de muur: “Goede
raad is duur, slechte raad is duurder”.

Willem Donker treedt op.
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Tweede editie

Wâldster Strúntocht
n

Door: Gepke Kamstra en Helga Lycklama à Nijeholt

Van alles te koop.
De eerste Ljochtsjesstrúntocht werd georganiseerd op 16 december 2017. Spannend
voor ons, want wat kun je nu verwachten?
Hoe pak je zoiets aan? En daar krijg je alleen
maar antwoord op door het gewoon te
DOEN!
Er werden flyers huis-aan-huis verspreid en
een facebookpagina aangemaakt. Tot onze
grote schrik waren er 1600 personen geïnteresseerd, ook velen van buiten het dorp.
Er werden prachtige initiatieven door
dorpsgenoten aangemeld. Overal in Oranjewoud openden mensen hun schuurtje, carport, woonkamer, tuin, garage, noem maar
op, voor publiek! Van verkoop van tweedehands spullen tot antiek, brocante, glühwein, lekkernijen, muziek, eigengemaakte
producten, die al dan niet met kerst te
maken hebben, schilderijen, kunst, foto’s,
een goed doel enz..
Als bezoeker kwam u misschien op plekken
waar u nooit was geweest….
De tweede editie
Vrijdag 30 november 2018 was het opnieuw
tijd om te strúnen in ons mooie dorp!
Strúne, een mooi Fries woord. De Strúntochten zijn in opmars en worden op grote
schaal georganiseerd. Wij doen dat echter
op een “basic” manier. We prikken een
datum die het meest geschikt lijkt, rekening
houdend met allerlei evenementen in de
omgeving die de bezoekersaantallen zouden kunnen beïnvloeden. We verspreiden
huis-aan-huis flyers en daarna met een

mooi aantal vrijwilligers de routes, als de
aanmeldingen bekend zijn.
Oranjewoud is een uitgestrekt dorp. Een
echte kern is er niet. Van deelnemers die bv.
op de Bieruma Oostingweg wonen, hoorden we vorig jaar dat er niet veel mensen
waren geweest. Maar ook hoorden we van
strúners dat het op bepaalde plaatsen zó
gezellig was, dat ze tijd te kort hadden en
dus niet meer toe kwamen aan de “strúnplakjes” die een eindje verderop waren.

Een rondje A32
Dit jaar waren er een aantal aanvragen van
deelnemers die wel graag mee wilden
doen, maar een plekje zochten op de “gangbare” route. Spontane aanmeldingen van
mensen die hun tent of carport ter beschikking stelden, volgden. Er waren minder
“strúnplakjes” dan vorig jaar, maar de route
concentreerde zich mooi tot een ‘rondje
A32” zoals we dat zo maar even betiteld
hebben. Maar mocht u niet gestrúnd hebben en dus niet op de hoogte zijn, wat werd
er dan zoal aangeboden? Dat varieerde van
boeken, tweedehands spullen, chocolademelk, cake, woonaccessoires, kinderspeelgoed, brocante, eigengemaakte kerst
bomen met verlichting, interieur items,
verrassend verpakte chocolade, lekkernijen
voor een goed doel, muziek, kerstbomen,
bloemdecoraties en ja eigenlijk nog veel
meer.
Wij hebben genoten. Ons doel is weer
bereikt: mensen bij elkaar brengen in een
mooi dorp als Oranjewoud! Zo is de Wâldster Strúntocht geworden tot meer dan een
kerstmarkt!
Mocht u ideeën en/of suggesties hebben of
wilt u ons helpen met praktische zaken?
Laat het ons weten! U kunt ons bereiken via
mailadres ljochtjesstruuntocht@gmail.
com. Mooie foto’s zijn te vinden op facebook en op de website van Oranjewoud.

Muziek onderweg.
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Werkgroep
Vorstelijk Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

De werkgroep Vorstelijk Oranjewoud is
een samenwerkingsverband tussen
diverse partijen, zoals Tjaarda, de
Koningshof, Landgoed Oranjestein, SBB,
Stichting Tijd, Oranjewoud Festival, IVN
en Heerenveen ’n Gouden Plak. Zij heeft
tot doel het toerisme in en om Oranjewoud te stimuleren en omdat een
nieuw seizoen aanstaande is, is het
nodig om de koppen bij elkaar te steken.
Eén van de speerpunten van de vergadering
die in februari plaats vond was het ontwikkelen van arrangementen. Zo is zojuist een
“Hap&Stap”-flyer van de persen gerold,
“een wandeltocht met culinaire en historische elementen” waarbij de toerist uitgenodigd wordt om Landgoed Oranjestein, de
Ecokathedraal en Tjaarda aan te doen.
“Rondje langs de velden”
Zo heet het onderdeel van de vergadering
waarbij iedere partij doorgeeft wat voor
belangwekkends er is gebeurd of staat te
gebeuren.

Oranjewoud Festival vindt dit jaar plaats in
het Hemelvaartsweekend. Er staat, voor de
derde keer, een proeftuinontbijt op het programma en wel voor zondag 2 juni. Nadere
bijzonderheden volgen. Het volledige programma staat online sinds 23 februari.
Nieuw is dat er een Kinderproeftuin wordt
georganiseerd voor gezinnen met kinderen
van 2 t/m 12 jaar, op een eigen plek in de
Overtuin. Een nieuwe concertlocatie is er
ook bij gekomen, en wel in de paardenwei
van Landgoed Oranjestein. Waar overigens
geen paarden meer staan (hoewel ik daar
wel voor zou kunnen zorgen J).
Het IVN meldt dat het dit jaar het 45-jarig
jubileum viert. Hoe dat gevierd gaat worden? Wij houden u op de hoogte.
Landgoed Oranjestein organiseert ism mw.
Rita Radetzky een lezing over buitenplaatsen in Friesland en hun cultuur, en wel op
28 maart. Zie de activiteitenkalender elders
in dit blad. Ook komen er lammetjesdagen
in april, houdt u de facebookpagina van
Oranjestein in de gaten.
Stichting De Tijd meldt dat het jaarlijkse

symposium zoals altijd op 31 oktober plaats
vindt, het onderwerp is nog niet bekend,
maar wordt een mix van kunst en wetenschap. Tineke Hempenius meldt dat er jaarlijks een twintigtal rondleidingen worden
gegeven en dat de Ecokathedraal zeer
geschikt is voor familie-uitjes. Een heikel
punt is nog steeds het gebrek aan parkeerruimte aan de Yntzelaan.
Bij monde van Jildau van Dijk meldt de
Gemeente Heerenveen dat men bezig is
met het inventariseren van mogelijke routes voor een mountainbike-netwerk. In een
later stadium zal dit ook opgepakt worden
voor ruiter- en menpaden. Jildau wijst ook
op de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen, die
zich sterk maakt voor Fair Trade producten
zo mogelijk uit de regio.
Geïnspireerd door elkaar en het hoofd vol
nieuwe plannen en taken spreken wij de volgende vergadering af. U hoort nog van ons!

Kunstdagen Tjaarda

Net als vorig jaar organiseert hotel Tjaarda
op zaterdag 1 en zondag 2 juni een kunstmarkt. Dit weekend valt samen met het
Oranjewoudfestival. Het is een extraatje
voor alle gasten en bezoekers die deze

dagen naar Oranjewoud komen én een leuk
uitje voor liefhebbers van kunst en toegepaste kunst uit Heerenveen en omgeving.
Op het terrein van de voormalige speeltuin
verrijzen zo’n twintig kramen. Daarin is het

werk te zien van kunstenaars uit NoordNederland. De namen blijven nog even een
verrassing. Het zijn voor ongeveer de helft
dezelfde kunstenaars als vorig jaar, de
andere helft betreft nieuwe deelnemers.
Alle mogelijke vormen van kunst komen
aan bod, niet alleen schilderijen en tekeningen, maar ook 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
18.00 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.
Wandel gerust het eerste weekend van juni
eens langs. We hopen dat het net zo gezellig wordt als vorig jaar.
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Kninebledsje
Dei mei ús op skoalle
n

Door: Tess Land en Jenna van Drooge

Een dagje op school kijken leek ons een heel leuk idee. Dus
daarom nu een stukje over een dagje bij ons op school. Veel leesplezierJ!
Wij zitten op de Albertine Agnesschool en vinden het er super leuk.
Meestal begint de dag op maandag met vertellen, want er is altijd wel
iemand die iets te vertellen heeft over iets wat in het weekend is
gebeurd. Daar doen we meestal een half uurtje over. Als we daar mee
klaar zijn beginnen we met rekenen . We rekenen op de iPad. Dan is het
al weer tijd voor de fruitpauze. We hebben meestal schoolfruit, bijvoorbeeld sinaasappels, appels, bananen,
druiven en noem maar op. Dit krijg je van
school en wordt betaald door de Nederlandse staat. We hoeven dus geen fruit
mee te nemen, alleen op maandag en vrijdag, maar meestal is er dan ook nog wel
fruit over J. Na de fruitpauze hebben we
niet echt een speciaal vak. Het wisselt een
beetje tussen taal, spelling of schrijven.
Dan is het meestal al weer tijd voor de
lunchpauze. Na de pauze gaan we meestal
lezen in ons eigen leesboek, dat we uit de
bieb van school mogen lenen. Op woensdag doen we altijd aardrijkskunde na het
lezen en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag doen we een keer geschiedenis. Op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag hebben we een andere juf dan
op woensdag. Op donderdag en vrijdag
mogen we meestal iets voor onszelf kiezen. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld
domino, maar aangezien we in de klas
allemaal een iPad hebben waar je spelletjes op mag downloaden doet iedereen
meestal een spelletje op de iPad. Daarna
is de dag voorbij en gaat iedereen lekker
naar huis.
Wist je dat….
• wij een complimentenbox hebben,
iedereen mag er een compliment in
doen en aan het eind van de week
wordt hij open gedaan
• onze juf zwanger is J
• wij elke vrijdag mogen striplezen?
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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
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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
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Kerstbomen voor KIKA 2018
Ruim voor de kerstdagen hadden wij het
KIKA-spandoek bij de weg gezet. Op 30
november plaatsten we de verwijzingsborden naar ons adres. Zaterdag 1 december begonnen we met de verkoop van
kerstbomen.
De mensen kwamen  lopend, op de fiets,
met de kruiwagen of auto om een kerstboom op te halen. Elk jaar is het weer een
gezellige “meet&greet “ op de Anna Charlottelaan 7. Uiteindelijk hebben we ruim
300 kerstbomen verkocht.
Een deel van de opbrengst is voor de
Stichting Kinderen Kankervrij.
Wij hopen dat ook in 2019 weer heel  veel
mensen uit Oranjewoud een kerstboom
bij ons kopen en hiermee dit goede doel
steunen.
Namens KIKA hartelijk dank!
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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In gesprek met Anny Roudoci-Drost

Een leven lang wonen
in Algiers en Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Anny Drost had, begin vijftiger jaren, net de MULO afgerond en was aan haar
eerste baantje begonnen bij boekhandel Brouwer in Heerenveen. Daar zag ze
Djaffar voor het eerst, toen hij zijn fotorolletje weg kwam brengen bij de belendende fotozaak. Nee, het was geen kwestie van liefde op het eerste gezicht. Dat
veranderde toen de vader van Bouwe Arthur Kok zijn teveel aan uien aan de
deur kwam verkopen. Moeder Drost en vader Kok kletsten zo even wat over de
Algerijnse penvriend van Bouwe die naar Nederland was komen fietsen, en over
dat Anny een aardig mondje Frans sprak. En zo is het gekomen.
Het is eind december 2018 en Anny Roudoci logeert zoals ze eigenlijk elk jaar doet
sinds haar man in 2012 is overleden, bij
haar broer Jacob in het knusse gastenverblijf van de mooi opgeknapte woning (zie
De Wâldknyn 8.2). Ik bel haar op om een
afspraak te maken. “Allô?” Het blijkt dat ze
nog maar nét in Nederland is, ik overval
haar wel met mijn vraag. Ik bel in het
nieuwe jaar terug en ja hoor, ik mag komen
om haar te interviewen. Op een winterse
dag, het zou later gaan sneeuwen, stop ik
fototoestel, pen en schrijfpapier in de tas
en fiets die kant op. Geheel in stijl arriveer
ik iets te laat, maar ik laat het opschrift van
mijn tas aan Anny lezen: La liberté, c’est de
ne jamais arriver à l’heure (Vrijheid is: nooit
op tijd komen). Anny barst in lachen uit.
Jeugd
De kleine Anny werd vóór de oorlog in Harlingen geboren waar haar vader een bakkerszaak dreef. Helaas kregen beide ouders
tbc, waarvoor zij een aantal jaren moesten
kuren in Appelscha en Sonnevanck. Anny

Anny in haar gastenverblijf.
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en een jonger broertje werden elders
ondergebracht, apart van elkaar. Helaas is
haar broertje op tweejarige leeftijd overleden. Toen haar ouders genezen werden verklaard, adviseerde de arts hen om in de
gezonde boslucht te gaan wonen. Zij kwamen terecht in Oranjewoud, precies in het
huis waar ik Anny nu na zoveel jaren tref. Zij
was toen een jaar of 6. Nadien kregen haar
ouders nog 3 zoontjes, maar er zat een
groot leeftijdsverschil tussen Anny en haar
jongste broer, wel 15 jaar. Vader en moeder
Drost hechtten zeer aan een goede christelijke opvoeding en daarom ging Anny naar
de christelijke lagere school in Oudeschoot.
Lopend, met nog een paar vriendinnetjes.
Och, je wist niet beter….
Drie Algerijnen in Oranjewoud
Djaffar Roudoci was geboren en getogen in
Algiers. Hij kwam uit een liberale, ontwikkelde familie. Het land Algerije was in die
tijd een kolonie van Frankrijk, maar het verlangen naar onafhankelijkheid  had al postgevat. Djaffar zat in het geheim ook in het

Anny en Djaffar.
verzet. Toen hij zich moest melden om zijn
militaire dienstplicht te vervullen, gebruikte
hij een list. Hij meldde zich met nog twee
vrienden, ze waren op de fiets, en in plaats
van rechtsaf de kazerne in gingen ze linksaf
de boot naar Marseille op. Djaffar had links
en rechts wat contacten in Europa, want hij
was lid van een internationale penclub. En
zo kwamen ze ook in Oranjewoud, bij
Bouwe Arthur Kok. Die hielp hen o.a. aan
een tijdelijk baantje bij Batavus, zodat ze
weer wat geld hadden voor de rest van hun
reis. Daarna zouden ze nog naar Engeland,
maar het was 31 januari 1953 – een zware
zuidwesterstorm teisterde de hele kust met
rampzalige gevolgen. De weg naar Engeland was afgesneden, dus togen de drie jongens zuidwaarts naar Parijs. Maar toen ze
hoorden over de ramp sloegen ze af naar
het westen en hebben in Zeeland meegeholpen met reddingsacties.
Getrouwd
Djaffar kwam echter terug naar Oranjewoud, voor Anny. Naar zijn vaderland zat er
niet meer in, hij was immers zijn militaire
dienst ontlopen. Maar als Algerijn kon je
maar in twee landen ter wereld een verblijfsvergunning krijgen: Argentinië of Zweden. Ze trouwden in 1957 en vertrokken
naar Zweden vanwege enkele contacten

mist de hartelijkheid van de Algerijnen en
het licht van Algiers. Het heeft tijd nodig om
zich weer thuis te voelen.
Ook Algiers is veranderd
Toen Anny er kwam wonen in 1962, was het
een stad van een miljoen inwoners. Nu telt
Algiers zes miljoen inwoners, maar het rare
is, dat het nu meer op een dorp lijkt dan op
een stad. Dat komt, omdat er in de afgelopen jaren een exodus was vanuit het platteland naar de grote stad. Hierdoor kwamen
meer ongeletterde mensen met vastgeroeste tradities in de stad wonen. Rond het
offerfeest bijvoorbeeld zijn er overal schapen in de stad die al blatend wachten op
hun massale slachting. Het schrikbewind
van het kalifaat heeft de hele samenleving
veranderd. Vroeger kon je gewoon in je
zwempak naar het strand, maar nu gaat
men alleen geheel gekleed te water.

Uitzicht vanuit de woning in Algiers.
daar. Daarna vertrok het jonge paar naar
Marokko. Daar woonden toen wel meer
Algerijnen die de oorlog hadden moeten
ontvluchten. Toen in 1962 de onafhankelijkheid van Algerije werd uitgeroepen, vertrok
het jonge stel spoorslags naar Algiers.
Wonen in Algiers
Anny werd door haar schoonfamilie met
open armen ontvangen. Daardoor heeft zij
zich altijd goed thuis gevoeld. De onafhankelijkheidsstrijd had veel slachtoffers geëist:
de Fransen schoten aan het einde op alles
wat er Arabisch uit zag. Zij pasten bij hun
terugtrekken de tactiek van de verschroeide
aarde toe. Zo troffen Anny en Djaffar een
verlaten stad aan. Op zoek naar woonruimte zetten zij een advertentie waarop
welgeteld één reactie kwam. Ze wilden een
huis met vijf kamers, dit was er één met
acht, en wel 15 km van het centrum. Ze
namen het. Het had een schitterend uitzicht op zee.

ergens in Algerije een kalifaat uitgeroepen.
De boodschap was afkomstig van de Algerijn Cherif Gousmi, de leider van terreurbeweging Groupe Islamique Armé (GIA). Net
als al-Bagdadi benoemde hij zichzelf tot
kalief en beschikte hij over een leger van
koppensnellers. 150.000 mensen werden
vermoord. Wat ons Europeanen wél is bijgebleven is de World Press Photo 1998.  De
indrukwekkende film “Des hommes et des
dieux” vertelt het waar gebeurde verhaal
van zeven monniken, vermoord in 1996.
Het kalifaat had het ook op buitenlanders
voorzien. Daarom was Anny haar leven niet
meer zeker. In 1993 ontvluchtten zij met
hun twee kinderen Algerije en kwamen te
wonen in Heerenveen, op de Akkers.
Cultuurschok?
Ja, dit keer wel… Als Anny naar de winkel
gaat duizelt het haar. Er is té veel keuze. En
ook al is ze weer in haar moederland, ze

Heen….en weer…
Toen het klimaat in Algerije gunstiger werd
konden Djaffar en Anny weer regelmatig
naar Algiers. Maar in 2012 werd Djaffar ziek
en hij is vrij snel gestorven. In Heerenveen
konden zijn Nederlandse familie en vrienden afscheid van hem nemen, daarna werd
zijn lichaam overgebracht naar Algiers,
waar zijn uitgebreide Algerijnse familie
afscheid van hem nam en waar hij is bijgezet in het graf van zijn ouders. Anny bezoekt
het graf nog regelmatig. Zij besloot om
terug te gaan wonen in Algerije, alleen. Elk
jaar is ze wel een periode in Oranjewoud.
Wanneer heb je gepland om weer terug te
gaan, Anny? Anny is een gelovige vrouw en
beseft dat de situatie daar met de dag kan
veranderen. De president is een oude man in
een rolstoel, als die overlijdt kan de vlam
zomaar weer in de pan slaan. Zo de Here wil
zal ze teruggaan. Wanneer weet ze nog niet.

Cultuurschok?
Anny kwam terecht in een Arabische stad
met een miljoen inwoners. Maar een grote
schok was dat niet, haar schoonfamilie was
ruimdenkend en liberaal en de mensen
hadden een aangeboren hartelijkheid. Het
was geen probleem dat Anny christen was,
er was in die tijd keuze te over aan kerken.
Na de onafhankelijkheid waren er nog maar
twee denominaties toegestaan: de katholieke en de protestantse kerk. Door het vertrek van de (christelijke) Fransen moesten
veel kerken sluiten.
Anny merkt op dat toen zij destijds de kerk
bezocht, er allemaal buitenlandse bezoekers waren. Als zij nu dezelfde kerk bezoekt,
zijn het allemaal Algerijnen. En moet de
deur op slot vanwege terreurgevaar.
De zwarte jaren
Tussen 1990 en 2000 woedde er in Algerije
een moslimterreur die gelijkenis vertoont
met het huidige IS in Syrië, maar gek
genoeg is deze bij ons in Europa vrij onbekend gebleven. In augustus 1994 werd

Het vergeten kalifaat van Algerije (World Press Photo 1998).
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Voortgang IJsbaan Oranjewoud
n

Door: Tom van der Wolf

Alleen een hele grote container; dat is wat de
mensen zien staan die nu langs de ijsbaan rijden.
De meeste mensen vragen zich daarom af hoe
het er voor staat met de vorderingen van de
bouw van het nieuwe IJsclubhuis.
‘’Het komt allemaal goed, het is op dit moment nog een
grote gekke massa die in het veld staat, toch wordt het
de komende maanden alleen maar mooier. Het is nog
rommelig maar dat hoort er bij, we doen ons best en
proberen het zo mooi mogelijk te maken,” aldus
bestuurslid Jan Oosterbaan.

Hijsen maar!

Het werk vordert gestaag.

De laatste loodjes.

Zo’n vijf jaar terug kreeg IJsclub Oranjewoud een vergunning voor de bouw van
een nieuwe voorziening bij de ijsbaan. In de
ontwerpperiode zijn er verschillende mensen en instanties benaderd.  

helaas was dat niet verplaatsbaar en duurder. Na lang vergaderen kwam de vereniging tot het besluit om zeecontainers te
plaatsen. Dit is relatief goedkoper en heeft
dezelfde functie.

Tijdens deze periode moest overal rekening
mee gehouden worden, voor de IJsclub was
het aanpassen aan de omgeving een grote
prioriteit. Zo moest het gebouw goed bij
de entourage passen. Uiteindelijk kwamen
ze tot een bepaald ontwerp. Hun voorkeur
ging uit naar een stenen gebouw, maar

Begin oktober 2018 was het dan eindelijk
zover, de geïsoleerde containers  kwamen
aan in Oranjewoud. Na maanden werken is
nu zelfs de indeling al aanwezig. Mocht er
dus winter komen, dan kan de IJsclub al
profiteren van het nieuwe gebouw.
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De voordelen van het huisje zijn:
• De oude keet hoeft niet ieder jaar opgehaald te worden.
• Materialen zoals sneeuwblazers en ijshockeymateriaal kunnen er opgeslagen
worden.
• Zodra er ijs is hoeft alleen de centrale verwarming in de container aangesloten te
worden.
• Ook is er een toilet aanwezig, iets wat
nog een groot gemis was.

Een echte ijshockeybaan
Tijdens het proces van de bouw van het
huisje is er veel grondwerk gedaan voor
een extra walletje in de ijsbaan zelf. Dat
walletje is bedoeld om de ijshockeyers
gescheiden van de normale baan te houden. Ook heeft de afscheiding meerdere
functies: sneeuw van de baan wegvegen

naar het walletje, en de pucks weren van de
baan. De jeugd heeft nu een eigen plekje
voor ijshockey, zelfs de afmetingen komen
overeen met een echte ijshockeybaan.
Leuk weetje:
De oude IJsclubkar is verkocht en staat nu
ergens in Boarn, als uitrustpunt voor wan-

delaars en fietsers. Zij kunnen daar een
glaasje drinken en wat lekkers krijgen. De
IJsclub laat weten dat ze het een mooi
gebaar vindt dat hun ‘keet’ op een mooi
plekje terecht is gekomen.

Robin Hood versus Airbnb
n

Door: Ingrid Struijk

Het is nog niet lang geleden, wij schrijven dan het jaar 2008, dat er in San Francisco ene Brian Chesky in geldnood zat. Hij bedacht dat hij wat zou kunnen verdienen door drie luchtbedden op te pompen en die te huur aan te bieden. Want
op dat moment was er net een groot congres in SF en alle hotels waren vol. Wat
gebeurde? Het was een doorslaand succes. De gasten waren aan een slaapplaats geholpen en werden vrienden met de verhuurder. Airbed&breakfast was
geboren.
Omdat ik een fan ben van de deeleconomie, volgde ik aanvankelijk de ontwikkeling
op de voet. Bij onbekenden op een luchtbed logeren, hoe leuk is dat. Een variant op
couchsurfing, dan slaap je op hun bank; dat
is gratis trouwens. Van dat laatste hoor ik
trouwens niet veel meer…
Gigant
Inmiddels is er op het gebied van Airbnb
een stormachtige ontwikkeling geweest die
niemand had voorzien, ook het drietal niet
dat het concept had verzonnen. In een
kleine tien jaren heeft deze organisatie nu
het aantal van drie miljoen verhuurders
over de hele wereld gehaald. Het is een miljoenenindustrie geworden die ook zijn
schaduwkanten kent. Iedereen heeft het in
de media wel gelezen of zelf ervaren:
oneerlijke concurrentiestrijd met hotels,
overlast van toeristen in woonwijken.

maak mijn gasten niet hun geld afhandig
om het dan aan de armen te geven. Zij
komen het vrijwillig brengen! Ik schreef een
eerlijk verhaal op de site (“Verwacht geen
luxe bij Robin Hood, maar wél properheid
en hartelijkheid. Het huis is smaakvol ingericht met tweedehandse, gekregen en
gevonden spullen”) en natuurlijk ontzettend mooie foto’s erbij. En voor alle duidelijkheid óók een foto van de minuscule wc/
douche, zodat bezoekers van te voren
gewaarschuwd waren voor het hele kleine
kleinste kamertje. Ik hoopte met mijn vorm

van Airbnb een bepaald publiek te trekken
dat niet maalde om comfort maar ging voor
de schoonheid van de omgeving en het
prachtige uitzicht vanuit de tuinkamers.

Door die piepkleine WC was
mijn gemiddelde score niet 5.0
Geschorst!!
Ik wist niet wat mij overkwam. Direct na de
eerste recensie van de eerste bezoekers
werd ik door Airbnb geschorst vanwege het
slechte cijfer dat mijn toiletruimte kreeg.
Die kreeg namelijk geen vijf sterren. Nee,
dat kon ook niet: op zijn hoogst twee sterren van de vijf zou ik zelf ervoor geven.
Airbnb blijkt intussen geen luchtbeddenbeleid meer te voeren, maar streeft een
beter-dan-een-hotel-kwaliteit na. Alle ver-

Bij onbekenden op een luchtbed
logeren, hoe leuk is dat
Robin Hood
Schrijver dezes was op een gegeven
moment aan het prakkezeren hoe zij wat
extra geld kon genereren voor alle vluchtelingen die voortdurend een beroep op haar
deden. Ooit viel het concept Bed&Breakfast
af voor mij, want ik besefte dat ik niet kon
concurreren met de tiptop verzorgde en
luxueuze kamers, appartementen en huizen
die  via B&B aangeboden werden. Maar iets
meer dan een luchtbed kon ik toch wel bieden, dus ik startte een jaar geleden mijn
eigen Airbnb “Chez Robin Hood”.  Nee, ik

Het gewraakte te kleine kleinste kamertje.
DORPSKRANT ORANJEWOUD

37

huurders moeten op diverse criteria (netheid, communicatie, omgeving etc.) vijf
sterren zien te halen. Door die piepkleine
wc was mijn gemiddelde score niet 5.0,
maar 4.3 of 4.7. Dus regent het waarschuwingen aan mijn adres van de kant van
Airbnb: “Ingrid, je gasten verwachten een
consistent kwaliteitsniveau, ongeacht waar
ze verblijven.” “Ingrid, je advertentie kan
verwijderd worden als je consequent onder
de doelen zit.” Grrrrrrr…..Ik ben nog vele
malen daarna geschorst vanwege het
wc’tje. De schorsing duurde vijf dagen: de
tijd waarvan Airbnb dacht dat ik die nodig
zou hebben om de boel uit te breken en
aan te passen.
Adviezen
Het is dat je niet zonder zo’n organisatie
kunt, want zonder hun site ben je onvindbaar op internet. Zij regelen van alles voor

je en de overheadkosten zijn gering. Van
sommige adviezen kun je dankbaar gebruik
maken, van andere word ik dan weer heel
boos. Op jouw kalender met reserveringen
zie je op sommige data die nog niet zijn
geboekt een lampje. Ik klik bijvoorbeeld op
23 januari, dan kan ik de volgende melding
aflezen: “Je advertentie verscheen voor
deze nacht in zoekresultaten, maar mensen
reserveerden andere advertenties die ongeveer €2 minder kosten per nacht.” Nou lekker puh. Ik krijg er meteen nóg een ongevraagd advies bij: “Gebruik prijstip: €28.
Waarom 28 euro? Op dit moment zijn er
68% minder gasten aan het zoeken dan het
jaarlijkse gemiddelde. Daarom moeten we
de prijzen omlaag drijven.” Ik zal me daar
gek zijn. Ben al zo’n acht uur aan het
schoonmaken en dan nog bedden opmaken, afhalen en wassen…En kom op aspirant huurders, je mag toch wel twee euro

meer spenderen voor het goede doel???
Zeg nou zelf…
Airbnb wil trouwens zijn aanbod uitbreiden
dus ze vragen je steeds of je nog iemand
weet die ook (een gedeelte van) zijn huis
wil verhuren, dan krijg jij korting. Op de
vraag: Hoe groot is de kans dat u Airbnb
aanraadt bij vrienden?” is mijn antwoord
kort. Nul.

Ingrid is the best host ever
Vriendschappen
Laten we dit verhaal toch een happy end
geven, want de andere kant, de zonnige
zijde: die van de huurders en de verhuurder, is er ook. In de gedeelde keuken komen
wij elkaar tegen, staan we samen in potten
en pannen te roeren, laten we elkaar onze
producten proeven en
communiceren wij in het
Engels, Farsi, Nederlands
of Spaans. Vaak logeren
hier schaatsers die gaan
trainen bij Thialf, of hun
publiek. Sommigen gaan
mee om een ritje met of
op Jelle de pony te maken.
Nee, over de gasten niets
dan goeds! Op de dag dat
het hoofdprogramma van
Oranjewoud Festival
bekend werd, had ik meteen een reservering voor
de duur van het hele festival van een echtpaar uit
Rotterdam te pakken. Deze
onbekenden nodigden mij
uit om, op hun kosten,
samen met hen een concert bij te wonen. Hoe bijzonder is dat. Karin uit
Denemarken had deze
recensie geschreven:
Ingrid is the best host ever.
You will not regret your
stay :) Maar het mooiste
compliment kreeg ik via de
app van mijn gasten uit
Argentinië ter gelegenheid
van nieuwjaar: “Haberla
conocido fue una de las
cosas lindas del 2018!!!”
(Eén van de mooiste dingen uit 2018 was voor ons
dat we jou hebben leren
kennen.) Met zes hartjes
erbij. En dat deed het
mijne natuurlijk smelten.

Sergio en Maria Fernanda
brengen hooi naar de wei.
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Estafette KerstSwim
n

Door: Tom van der Wolf

Als je zelf kunt zwemmen wanneer je
maar wilt, terwijl er andere mensen
zijn die helemaal niet meer kunnen
bewegen, en je kunt deze mensen een
steuntje in de rug geven, dan kan het
natuurlijk niet anders dan dat je daar
je steentje aan bijdraagt.
Zelf een aantal sponsoren zoeken, en intensief zwemmen tegen de ziekte ALS, dat was
de opdracht voor Jilles Lycklama à Nijeholt
uit ons dorp. Hij maakte het samen met nog
249 andere zwemmers waar.
Even voorstellen
Jilles Lycklama à Nijeholt:  achttien jaar oud,
op 14 maart 2000 geboren in Oranjewoud.
Hij woont al zijn hele leven in Oranjewoud.
Samen met zijn ouders, een zusje, een
oudere zus én hun hond Pier. Hij zit in het
examenjaar van het vwo op OSG Sevenwolden Fedde Schurer te Heerenveen. Zwemmen is zijn grote passie. Vroeger op de Albertine Agnesschool zat ik bij Jilles in de klas, en
ik kan mij nog herinneren dat als wij om half
negen op school moesten wezen, hij al een
paar baantjes had getrokken voor die tijd.
De kerstswim
Op 22 december gingen alle 250 zwemmers
los, met maar één doel: samen sterk tegen

ALS. Er werden ontzettend veel meters
gemaakt in het zwembad te Heerenveen.
Drijfpakken aanschaffen voor ALS, dat was
de insteek. De opzet was als volgt: Iedereen
zat in teams van acht tot tien personen. Geld
ophalen, en kijken waar het schip strandt.  
De speciale drijfpakken kosten maar liefst
1750 euro per pak, het streven was om
twee pakken te realiseren. De club had
daarom veel flyers gemaakt, zelfs speciale Jilles Lycklama à Nijeholt
flyers voor grote bedrijven.
de estafette500: die 500 staat voor een
Een mooi initiatief
bepaald aantal: Jaarlijks sterven er gemidDe directeuren van Light4you uit Joure deld 500 mensen aan de ziekte ALS. In
kwamen met het hele idee, het bedrijf totaal waren er vijftien teams en maar liefst
bestond tien jaar en de heren vroegen zich 1104 donateurs, het eindbedrag was
af: Wat doen wij? Een feestje geven? Nee, behoorlijk hoog,  €24.538,00,- om precies
wij gaan ons inzetten voor stichting ALS.  Zo te zijn. Omdat het behaalde bedrag zo
zijn ze in eerste instantie op toer geweest hoog was, konden er behoorlijk veel pakken
door Noord-Europa; ze hebben met een worden aangeschaft én kon er zelfs nog een
auto 8000 kilometer afgelegd, dat heeft flink bedrag worden gedoneerd aan de
6000 euro opgebracht voor de stichting. onderzoeken van de ziekte ALS.
Ook hebben ze de Mont Ventoux beklommen met een groep,  en hebben ze Amster- Positieve ervaring
dam City Swim  ondersteund. Hierna stond Jilles zelf kijkt heel positief terug op deze
er weer wat origineels op de planning, dit dag, voor hem was het een zeer goed begin
keer een estafette samen met HZ&PC Hee- van de kerstvakantie, niet alleen omdat hij
renveen. Teams konden zich opgeven wan- veel plezier had in het zwemmen, maar ook
neer ze die dag wilden zwemmen, verdeeld omdat het opgehaalde bedrag zo hoog
over de gehele dag waren er verschillende was. Hij hoopt daarom volgend jaar op een
battles. Maar het grootste onderdeel was nieuwe battle.
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Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
• 12-03-2019

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
aanvang 20.00 uur
De Koningshof

• 14-03-2019
bijeenkomst over Dorpsvisie Omgevingsvisie,
hotel Tjaarda,
inloop vanaf 19.00 uur
• 28 maart:

Lezing met film over Friese buitenplaatsen
door Rita Radetzky
plaats: Orangerie van Oranjestein

• april:

Park Oranjestein, lammetjesdagen,
voor data, zie t.z.t. Oranjestein facebook

• Vervolgdata koffieochtenden:

• 1 en 2 juni

Kunstmarkt bij Tjaarda
van 11.00 – 18.00 uur

• Schrijvers te gast:

21-03-2019 Fleur van der Bij
aanvang 20.00 uur
15-04-2019 Kees Ruys
aanvang 20.00 uur
Museum Café Belvédère

• 13-04-2019

Rommelmarkt Albertine Agnesschool,
van 10-13.00 uur

• 04-05-2019 Ronde van Oranjewoud (25e) AV
Heerenveen- Hardlopen en wandeltocht
(25 km) Start: 11.00 uur
Abe Lenstra Boulevard 23

05-03-2019
02-04-2019
30-04-2019
28-05-2019
25-06-2019

• Frysk-110 jaar schilderkunst in Friesland

• 06-04-2019

• Frysk-110 jaar schilderkunst in Friesland

Lentefeest
aanvang 21.00 uur

• 18-05-2019

Pompebledfair XL 10e editie
14.00-21.00 uur

t/m 14-04-2019
Verwacht: Making Nature - Ruud van Empel
t/m 26-05-2019
Museum Belvédère

t/m 14-04-2019
Richting 100 jaar Abe Lenstra
Mini wissel tentoonstellingen:
02-04-2019 t/m 30-06-2019
02-07-2019 t/m 29-09-2019
Museum Heerenveen

Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Jaap Jongedijk (voorzitter)
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

Redactie website PB
Leden:
Helga Lycklama à Nijeholt
Jelly v.d. Werk
Rob Meijnen
Marjan Hoogeveen
websiteoranjewoud@hotmail.nl

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

oranjewoud-krant@hotmail.com

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

Stichting Oranjewoud Historie
secr. Jacob Drost
j.edrost@telfort.nl
Stichting Belvedère Oranjewoud
Sibbe Hoekstra, tel. 0513-846084
info@belvederetoren.nl
www.belvederetoren.nl
Tennisvereniging Ten Woude,
p/a Heidelaan 41
www.tenwoude.nl

Website Oranjewoud
www.oranjewoud-dorp.nl

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

Webmaster
websiteoranjewoud@hotmail.nl

Stichting Geluidshinder Oranjewoud
Anja Hofstra, Oranjewoud,
tel. 435 580, anjahofstra@gmail.com
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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 12 mei 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

