De Waldknyn
JAARGANG 9 • EDITIE 2 • 2019

D E K R A N T VA N O R A N J E WO U D

DE FEESTELIJKE VROUWENVERGADENG - SCHIPPER VAN DE
GERBEN VAN MANEN - HISTORISCH DINER

Foto voorkant: Freya Liemburg,
zonsondergang voor museum Belvedère

De deadline
voor de
volgende editie is
5 oktober 2019.

Voorwoord
Aan mij de eer dit keer het voorwoord te schrijven. Bijna vijf jaar ben ik nu eindredacteur van dit
blad, of regelnicht zoals ik het zelf liever noem. En elke editie lukt het weer om de Wâldknyn te vullen met verhalen.  Want er gebeurt best veel in het relatief kleine Oranjewoud en er wordt veel
georganiseerd. Maar om het blad te blijven vullen, hebben we wel “schrijfsels” nodig. We vinden
het als redactie dan ook reuze jammer dat Dik Bolkestein zijn pen aan de wilgen heeft gehangen,
na zeven jaar prettige samenwerking met de overige redactieleden. Op deze plaats bedanken we
hem voor alle mooie verhalen die hij schreef op zijn eigen markante wijze voor
ons blad.
Hulde Dik!
Mocht u ideeën hebben voor artikelen, of zelf in de redactie willen, neem dan gerust contact met
mij op, of mail naar oranjewoud-krant@hotmail.com.

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

Wanneer deze Wâldknyn op uw deurmat ligt, is de langste dag alweer voorbij. Wij proberen als
redactie u weer een kijkje te geven in alle festiviteiten en activiteiten die zich afspelen en afspeelden in Oranjewoud gedurende de laatste maanden. En dat waren er weer vele!
Te beginnen met het Oranjewoud Festival, wat een happening weer! Zestienduizend mensen kwamen erop af. Wiep Fenna verhaalt erover. De meiden van ons Kninebledsje kregen zelfs echte perskaarten om de kinderproeftuin op het festival extra goed te bekijken, en dat hebben ze gedaan
zoals u verderop in dit blad kunt zien. Ingrid vertelt over haar avonturen op de rommelmarkt. En
wist u dat de schipper van het Heerenveense skûtsje in de Lollius Ademalaan woont? Tom vertelt
u er meer over. Dit en nog veeel meer valt te lezen op de volgende bladzijden.
Ik wens u veel leesplezier toe met de tweede editie van de negende jaargang én een hele fijne
zomer!
Namens de redactie,
Anneke Liemburg-Kramer
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Mededelingen van het bestuur…
Beste dorpsgenoten,
Sorry, mijn eerste voorwoord als voorzitter
van PB Oranjewoud in de Wâldknyn  gaat
direct al helemaal mis. Sorry, vanuit de
bestuursvergadering kreeg ik een aantal
handvaten aangereikt, welke ik zou moeten
benoemen in dit artikel. We hebben het
dan over de nieuw aangeschafte AED en de
opleidingen hiervoor. En natuurlijk over het
Oranjewoudfestival en de FIT-Test. De
omgevingsdialoog werd genoemd en het
laatste nieuws over de N32. Vervolgens de
verplaatsing van de brievenbus, Dorpsvisie
Oranjewoud en de gaswinning in onze contreien. Niet te vergeten nieuwe bestuursleden en het lanenbeheer alsmede de aanleg
van ene glasvezelkabel. De tunnel onder de
A32 vergroent en behoeft enig onderhoud
aldus een inwoner. Jaap, vergeet je niet de
doelnetten voor het speelterrein in de L.
Ademalaan te vermelden? En neem dan
ook even de website, de Wâldknyn en onze
Nieuwsflits even mee in je verhaal. Ook de
verlichting binnen ons gebied heeft nog
steeds onze aandacht (weet je nog wel
Jaap, dit was een punt op de Algemene
Ledenvergadering). O ja en als je toch bezig
bent, meld dan even, dat die ALV volgend
jaar op verzoek in een andere periode zal
worden gehouden (onder voorbehoud).
Sorry - ik vergeet nog de status van Van der
Valk, daar is toch ook wel wat over te vertellen, aldus mijn mede-bestuurders….
maar sorry: ik doe mijn eigen ding en mijn
insteek is deze keer ONZE HERTEN want dit
is een hot item in geheel Nederland.
De herten In Oranjewoud.
Het begon allemaal op een maandelijkse
koffieochtend in de Koningshof, georganiseerd door vrijwilligster Herdi Oosterbaan.
Daarin was o.a. onze wijkagent Peter van
Harten aanwezig alsmede een journalist

van de Leeuwarder Courant. Na afloop van
de koffie-sessie sprak genoemde journalist
(volgens mij dhr. Speerstra) met een aantal
dames en die gaven aan dat de populatie
van HERTEN (reeën en damherten) hen zorgen baarde. Vervolgens werd een artikel in
de LC geplaatst en ziedaar, in de landelijke
media was er interesse gewekt. Op een
middag, ik wandelde toevallig? in onze
mooie bossen, werd ik gebeld door onze
secretaris Peter, met de mededeling dat ik
een telefoontje zou krijgen van iemand van
RTL (nummer onbekend, maar zeg maar
RTL 1). En ja hoor, één minuut later ging
mijn telefoon. “Spreek ik met de voorzitter
van…..?” Mijn antwoord luidde: “Nee, U
spreekt met Jaap Jongedijk en ik ben inderdaad voorzitter van”.

U wel wat voor gebied ze bestrijken? Nee
dus. Volgende vraag was: U hebt toch kort
geleden als voorzitter van PB een overleg
gehad met de eigenaar van het landgoed
alwaar de herten zijn ontsnapt? Mijn
wedervraag luidde: hoe komt U aan deze
wijsheid? Welnu, was het antwoord, we
lezen dit in de Waldkn….wat staat er eigenlijk? O kijk eens aan, van wanneer is deze
uitgave van de Wâldknyn en wie is de voorzitter volgens jullie? Ohh verrek dat is inderdaad een tijd terug en het betreft inderdaad een andere voorzitter. Maar meneer
Liemb nee meneer Jongedijk wilt U morgen
wel meewerken aan ons programma? Ja
natuurlijk wil ik dat, doch U zult dan even
via Boekelo moeten rijden want daar bivakkeer ik een paar dagen.

Maar sorry, ik doe mijn eigen ding

Men overwoog om met een
cameraploeg richting Friesland af
te reizen, om de hertenplaag met
eigen ogen te aanschouwen

Men overwoog om met een cameraploeg
richting Friesland af te reizen, om de hertenplaag met eigen ogen te aanschouwen.
Toen kwam de kardinale vraag hoeveel
klachten ik als bestuurder vanuit de bevolking had gekregen. Toen ik daarop antwoorde dat ik geen opmerkingen vanuit de
dorpsgemeenschap had gekregen, werd de
animo om naar het Friese af te taaien al
behoorlijk ingedamd en heb ik niets meer
van RTL vernomen. Daarna kwam NPO 1
om de hoek. Die wilden ook een reportage
over onze herten maken. Klopt het dat er
soms meer dan 10 herten gesignaleerd
worden? Ja, dat klopt; soms lopen er wel 30
of 40 bij elkaar. Wilt U daar wel even een
foto van opsturen. Ik wil dat wel proberen;
wanneer wilt u de foto hebben? Ja, we zijn
er nu mee bezig, dus liefst binnen een half
uur….O juist ja en U denkt dat de diertjes
wanneer ik fluit naar me toe komen? Weet

De opnamen zijn geweest en onze boswachter heeft gesproken en onze gerespecteerde dorpsgenote  Anneke Liemburg-Kramer kon het amper droog houden, toen ze
haar aangevreten stronken broccoli toonde
aan de ganse cameraploeg. Daarna toog
het gezelschap naar het provinciehuis in de
hoofdplaats om te vragen of de dieren werden afgeschoten. Ik ben er van overtuigd,
dat we hier niet hoeven te vrezen voor
Oostvaardersplassen-toestanden. Het is
weer rustig in Oranjewoud en in de
omroepwereld….
Sorry.
Jaap Jongedijk

Notulen van de Algemene Jaarvergadering
van Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum:
12 maart 2019, 20.00 uur
Aanwezig: circa 75 belangstellenden, waaronder:
Bestuur:
Jaap Jongedijk, Rein Soet, Rob Meijnen, Peter Bijlsma, Jan de Haan en Louwina Wijma
Gemeente: Wethouder Hans Broekhuizen, Ruurdtje Anema (wijkmanager) en Hendrik
Kromkamp (wijkbeheer)
en diverse raadsleden
Locatie:
De Koningshof

1. Opening
Voorzitter Jaap Jongedijk opent de vergadering en is blij dat de zaal weer ruim vol zit
met betrokken leden en andere belangstellenden. Speciaal welkom voor Berber van
der Krieke van Sport Fryslân (fittest) en
Martinus Wijma (presentatie na de pauze
over ‘Gasloos wonen, hoe doe je dat?’).  →
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Toelichting Fittest (zie Jaarplan,
agendapunt 7)
Jan de Haan geeft in een korte inleiding aan
dat PB met het oog op het bevorderen van
de sociale cohesie in het dorp het initiatief
heeft genomen om ‘meer bewegen voor
ouderen’ te organiseren. In verband met
verplichtingen elders later op de avond van
projectmedewerker en coördinator fittesten Berber van der Krieke van Sport Fryslân,
volgt haar toelichting op de concrete plannen aan het begin van de agenda:
• De fittest vindt plaats op woensdag 24
april van 15.00-20.00 uur, locatie Scoutinghiem in Oranjewoud
• De fittest is gratis
• De fittest is onderdeel van het gemeentelijke project “Scoren voor Gezondheid”
• De fittest is bedoeld voor inwoners van
Oranjewoud van 55-85 jaar
• De fittest is een check van de gezondheid met daaraan gekoppeld een advies
op maat welke mogelijkheden er zijn om
te bewegen
• De bedoelde doelgroep ontvangt per
brief een persoonlijke uitnodiging met
daarin een duidelijke uitleg hoe men zich
kan aanmelden
• Na aanmelding ontvangt men de indeling met een tijdstip
Tot slot: om de fittest goed en vlot te laten
verlopen, zijn er vrijwilligers nodig; deze
kunnen zich melden bij het bestuur van PB.
2. Notulen jaarvergadering
13 maart 2018
Met dank aan de notulist worden de notulen goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2018
In de Wâldknyn 2019-1 is het uitgebreide
jaarverslag van Plaatselijk Belang gepubliceerd. Het jaarverslag was ter vergadering
in print beschikbaar en wordt per pagina
doorgenomen. De volgende opmerkingen
werden gemaakt:
• Jaap Jongedijk meldt dat hij inmiddels
geen ad-interimvoorzitter meer is, maar
dat hij in overleg met de overige leden
van het bestuur tot voorzitter is
benoemd.
• Naar aanleiding van diverse (feestelijke)
activiteiten vraagt de heer Osinga of er
ook een dorpsvlag is die tijdens de festiviteiten gehesen kan worden. De voorzitter antwoordt dat een voorstel daartoe
(vlag met wapen) 2 jaar geleden tijdens
de ALV onvoldoende draagvlak had. Desalniettemin is het bestuur bereid te
onderzoeken of het voorstel om een
dorpsvlag in te voeren alsnog kans van
slagen heeft. - (acties: Bestuur PB)
• Met betrekking tot snelheidsbeperkende maatregelen op en bij de Koningin
Julianaweg merkt de heer Jurre Georgius
op dat deze helaas nog niet het gewenste
effect hebben. De suggestie om de randen van de wegversmalling wit te schilderen zodat deze beter zichtbaar zouden
zijn wordt doorgespeeld aan de
gemeente. - (acties: Gemeente)
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• Kees den Otter meldt de laatste stand
van zaken ten aanzien van de reconstructie van de op-en afritten van de
A32. Overleg met Rijkswaterstaat
(rotonde westkant dan wel verkeerslichten) is nog gaande maar er zit
helaas weinig schot in de zaak. Planning van de reconstructie ter hoogte
van de Nassaulaan wordt één jaar
doorgeschoven.
• Na de afwijzende reactie van de Minister
IW de maximumsnelheid op (delen van)
de A32 niet naar 100 km te verlagen, laat
PB de problematiek geluidhinder A32
(voorlopig) rusten.
• Klaas Lycklama à Nijeholt vraagt naar
stand van zaken van het project Lanen.
Namens PB meldt Rob Meijnen dat
zodra de onderzoeken in het kader van
het Lanenplan zijn afgerond, deze t.z.t.
worden gepubliceerd op de website. (acties: Bestuur PB)
4. Het woord is aan wethouder
Broekhuizen:
De wethouder heeft een aantal mededelingen van gemeentezijde. Tevens beantwoordt hij een aantal vragen uit de zaal.
Van der Valk hotel
De wethouder meldt dat de Gemeenteraad
in januari 2019 gekozen heeft voor de locatie Skoatterwâld/Oranjewoud. De initiatiefnemer (Paul van der Valk) moet nu de plannen op tafel leggen. De gemeente gaat
daarna actief in gesprek met de wijk cq het
dorp, verwacht wordt dat dit voor de zomer
plaatsvindt. - (acties: Gemeente)
Zonnewal langs A32
Plannen van Staatsbosbeheer, vergunning
aangevraagd, bezwaartermijn loopt nog.
Relatie met geluid(hinder) wordt meegenomen in de bezwaren.
MTB-route
Gekoppeld aan de uitwerking van de zonnewal langs de A32 wordt ook onderzocht
of er in dit gebied ook een MTB-route kan
worden aangelegd (tevens ter ontlasting
van het Woutersbergje).
Koetshuis (Woudoord)
Eigenaar Antea wil villa Woudoord renoveren en verbouwen tot conferentie-oord,
ook de tuin wordt in de plannen meegenomen. Het Koetshuis past niet in deze planontwikkeling, reden voor Antea om het
Koetshuis af te breken. De gemeente
ondersteunt de plannen van Antea. Plannen liggen nu ter inzage. Op de vraag uit de
zaal of er een koper is voor het Koetshuis,
moest de wethouder het antwoord schuldig blijven.
Meerzigt/Julianaweg
Vanuit de zaal wordt gevraagd of de weg
van en naar Meerzigt een uitrit is? De wethouder zoekt dit uit. Terugkoppeling vindt
plaats via de website van PB en/of het verslag van de ALV. - (acties: Gemeente)

Verlichting in dorp
Vanuit de zaal worden een paar opmerkingen gemaakt dat het dorp hier en daar (te)
schaars verlicht is. De wethouder meldt dat
een aantal straatlantaarns uit kostenoverwegingen c.q. duurzaamheid is gedoofd. Dit
was destijds afgestemd met PB naar aanleiding van een fietsrondje door het dorp. De
wethouder biedt aan om een dergelijk fietstochtje met PB opnieuw te organiseren en
vraagt PB hierop terug te komen. - (acties:
Bestuur PB)
Weiland naast Emmalaan
De wethouder meldt desgevraagd dat er
absoluut geen sprake is van woningbouw
op het weiland naast de Emmalaan nu dit
stuk grond recent een nieuwe eigenaar
heeft gekregen.
Reconstructie op-en afritten A32
Als aanvulling op hetgeen Kees den Otter
reeds heeft gemeld, bericht de wethouder
dat een concrete planning voor de uitvoering van het werk bij de Nassaulaan lastig te
geven is (2022/2023) want de focus ligt
momenteel op de uitvoering van de reconstructie bij de K.R. Poststraat.
Het uitstel van één jaar heeft als voordeel
dat ten aanzien van de keuze voor een
rotonde dan wel verkeerslichten aan de
westzijde nog een paar details kunnen worden uitgewerkt. Wel moet 2e helft 2019
een definitief besluit daarover vallen. De
wethouder zegt toe dat de gemeente zorgvuldig zal communiceren tijdens de uitvoering van dit proces. - (acties: Gemeente)
Parkeren in berm Cissy van Marxveldtlaan
De heer Jurre Georgius vraagt of de
gemeente het parkeren in de berm van de
Cissy van Marxveldtlaan tijdens de voetbalwedstrijden van SC Heerenveen kan verbieden? De wethouder vindt dit geen goed
idee want een verbod moet je handhaven
en daarop heeft de gemeente juist bezuinigd. Ook het plaatsen van paaltjes om het
parkeren onmogelijk te maken wijst de wethouder van de hand om reden dat het
maaien van de berm dan zeer lastig wordt.
De wethouder is van mening dat deze overlast moet worden aangekaart bij de voetbalclub zelf.
Hij zal zelf het initiatief daartoe nemen. (acties: Wethouder Broekhuizen)
Krukmanslaan
PB heeft een aantal klachten aan de
gemeente doorgespeeld over te hard rijden
op de nieuw geasfalteerde Krukmanslaan.
De wethouder verklaart hierover zeer verbaasd te zijn, het is immers een straatje
voor bestemmingsverkeer. Volgens Janny
Klein passeren ook vrachtwagens (bevoorradingsverkeer Tjaarda) de Krukmanslaan,
mogelijk om de wegversmalling/sluis in de
Koningin Julianaweg te omzeilen? In de
Krukmanslaan geldt een verbod voor
vrachtverkeer, de wethouder geeft aan
hierover in contact te treden met Tjaarda.
Tot slot volgt de toezegging van de wethou-

der om in de Krukmanslaan metingen te
verrichten, deze zullen medio dit jaar
plaatsvinden. - (acties: Wethouder Broekhuizen)
Koningin Julianaweg
Naar aanleiding van de eerder gestelde
vraag over de veiligheid van de snelheidsbeperkende maatregelen – met name de
sluis – stelt de wethouder voor dat dit in
afstemming met PB wordt aangepakt. Te
denken valt aan verlichting of witgeschilderde banden van de boomvakken. Verder
wederom snelheidscontroles organiseren,
opnemen met de politie. - (acties: PB/
Gemeente/Politie)
Prins Bernhardweg
Renovatie vindt plaats in 2021, de plannen
worden volgend jaar (2020) concreet
gemaakt. In de plannen is behoud van het
fietspad opgenomen.
Dorpsvisie/Omgevingsvisie
De wethouder meldt dat de gemeente
bezig is met het maken van een Omgevingsvisie, dit heeft te maken met de
nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Een Omgevingsvisie is een
Dorpsvisie-in-het-groot. De gemeente wil
graag in gesprek met de bewoners over ‘de
omgeving’, voor Oranjewoud vindt deze
Dialoogsessie plaats op donderdag 14
maart, de wethouder roept de aanwezigen
op aan dit dorpen-gesprek deel te nemen.
Uitkomsten kunnen zeker ook worden
gebruikt voor een nieuwe dorpsvisie voor
Oranjewoud.
Nederland Schoon
De gemeente Heerenveen is deelnemer
aan de pilot “Nederland Schoon” waarvan
de Landelijke Opschoon Dag op zaterdag 23
maart een onderdeel is. Deze dag heeft als
doel met gezamenlijke acties het zwerfvuil
in eigen omgeving op te ruimen. De wethouder roept op om met elkaar in actie te
komen: nuttig én gezellig bovendien.
AED
Ruurdtje Anema meldt dat de gemeente
nader zal onderzoeken of het organiseren
van cursussen gezamenlijk voor meerdere
PB’s kan plaatsvinden, dit in samenwerking
met “Fryslân Hartveilig ”. - (acties:
Gemeente/PB)
5. Financiën
Financieel verslag (zie ook Wâldknyn
2019-1)
Penningmeester Rein Soet geeft een toelichting op het financieel verslag, met
name de ontvangen gelden van het Iepen
Mienskipsfûns ten behoeve van het Lanenproject. Jaap van der Zee suggereert de
financiën van de Lanen in een gescheiden
boekhouding bij te houden en te presenteren. Dit is wel overwogen, aldus de penningmeester, maar op advies van de kascontrolecommissie zijn deze gelden wel in
de reguliere exploitatie van de Vereniging

van Plaatselijk Belang Oranjewoud opgenomen.
De heer Jurre Georgius vraagt wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het project
Lanen? Dit is de gezamenlijke Werkgroep
Lanen (Staatsbosbeheer, de gemeente Heerenveen, de Bosgroep, de provincie Fryslân
en PB). Waar het gaat om verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het historisch
onderzoek, dan is de gemeente Heerenveen de concrete opdrachtverlener en niet
PB. De concrete bijdrage van PB aan dit project is nu € 3.000 waarbij de penningmeester wel aantekent dat in een volgend jaar
zeer waarschijnlijk wederom een bijdrage
van PB zal worden gevraagd.
Janny Klein merkt op dat ze een opsomming van de eigendommen van PB en de
afschrijving daarvan in het financieel verslag mist. Weet het dorp over pakweg 20
jaar nog dat er eigendommen zijn, zo vraagt
zij zich hardop af. Dit zou dan o.a. gaan om
een bruggetje en een aantal banken. De
penningmeester wijst erop dat deze betreffende zaken weliswaar zijn bekostigd door
PB, doch dat PB geen opstalrechten heeft,
de grond waarop de zaken staan is niet in
eigendom bij PB. De penningmeester zegt
toe e.e.a. uit te zoeken. - (acties: PB)
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie Martin de Jong
en Lolke Eijzenga geeft bij monde van Martin de Jong aan dat men ‘de boeken’ heeft
gecontroleerd en in orde bevonden, maar
wel met name het Lanenproject nader
heeft onderzocht. Zo vraagt de kascontrolecommissie zich af of PB als aanvrager van
de subsidie van It Iepen Mienskipsfûns
tevens risicodrager is voor het ontvangen
bedrag (zou na enig optellen en aftrekken
uiteindelijk gaan om 17.000 euro).
Decharge van het bestuur
Met het advies om voor dit bedrag een
schriftelijke dekking te regelen (bij de eigenaren?) en het advies om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten,
wordt het bestuur decharge verleend. (acties: PB)
Voorstel contributieverhoging naar € 7,50
per jaar
Het advies van de kascontrolecommissie
om de contributie van € 5,00 te verhogen
naar € 7,50 per jaar wordt overgenomen.
Deze contributieverhoging gaat direct met
ingang van 2019 in.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Aftredend kascommissielid is Martin de
Jong. Willem Donker wordt als nieuw kascommissielid benoemd.
6. Verkiezing bestuursleden
Voorzitter Jaap Jongedijk is aftredend maar
herkiesbaar en wil de rol van voorzitter blijven vervullen. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd. Bestuurslid Rob Meijnen is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.

Als eerste zwaait wethouder Broekhuizen
het vertrekkende bestuurslid lovende
woorden toe. Namens de gemeente overhandigt hij een theaterbon voor 2 personen.
Voorzitter Jaap Jongedijk memoreert het
zeer welwillende karakter van Rob, die
altijd bereid was de handen (ook letterlijk)
uit de mouwen te steken. Als dank voor zijn
inzet ontvangt Rob een dinerbon en een
fraai boeket bloemen.
Het bestuur is er nog niet in geslaagd kandidaat-bestuursleden te presenteren om zo in
de twee bestuursvacatures te voorzien. Er
hebben zich evenmin (tegen-)kandidaten
gemeld.
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in
2019
Het bestuur vertelt over een aantal voorgenomen activiteiten voor het dorp Oranjewoud. Zie ook De Wâldknyn 2019-1.
Opmerkingen naar aanleiding van dit Jaarplan:
• Op suggestie van de heer Van der Tempel zal ook het bestuur van PB worden
uitgenodigd om aan te schuiven bij de
door de wethouder aangekondigde
gesprekken door de gemeente met
buurtbewoners inzake komst Van der
Valk-hotel. - (acties: PB)
• Ontwikkelingen rond Donglust zijn onbekend.
8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
In verband met afwezigheid van wijkagent
Peter van Harten zijn een aantal politie-incidenten van 2018 schriftelijk gemeld: 5x
diefstal, 7x ruzie, 3x burenruzie, 1x fietsdiefstal, 3x overlast jeugd, 5x vernieling, 6x
verward persoon, 18x verdachte situatie en
6x loslopende dieren.
• De heer Sies Siebenga maakt melding
van een ‘verweesde’ groene damesfiets
die sinds lange tijd gestald staat in het
dorp, …..is er een eigenaar bekend?
• De heer Henk Kok wijst op het jubileumboek van de 100-jarige vereniging
“De Heidebloem” dat à € 38,00 verkrijgbaar is.
• De heer Jurre Georgius is van mening dat
de makers van de dorpskrant “De Wâldknyn” een groot compliment verdienen,
waarop de zaal een groot applaus laat
horen.
9. Presentatie Martinus Wijma “Gasloos
wonen, hoe doe je dat?”
Na de pauze geeft Martinus Wijma (samen
met bestuurslid Louwina woonachtig in het
Passiefhuis aan de Tolhuisweg 21) een presentatie over duurzaamheid, klimaatveranderingen, energiebesparing en over de
mogelijkheden van aanpak over ‘gasloos
wonen’.
10. Sluiting
Met dank aan de aanwezigen voor hun
komst en inbreng sluit Jaap Jongedijk de
vergadering.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Werkgroep Beheer
Lanenstructuur Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Jochem Liemburg, voorzitter en initiatiefnemer van deze werkgroep, had mij uitgenodigd een artikel te schrijven en zo
kwam het dat ik op een maandagavond in de serre achter het huis van de Liemburgjes aan de Marijkje Muoiwei zat. Wat
een prachtig uitzicht over de weilanden trouwens, waar de damherten vredig graasden.
Rein Soet en Rob Meijnen, mede lid van de
werkgroep, waren eveneens aanwezig.
Ikzelf nam trouwens ook plaats als direct
belanghebbende, want vorig jaar bleek ik
opeens de eigenaresse te zijn van de vier
eiken die vóór mijn huis staan en die dus
samen met de andere bomen van de Prins
Bernhardweg een laan maken. Alle jaren
daarvóór liet ik graag in het ongewisse van
wie deze vier mooie grote bomen waren en
de gemeente Heerenveen nam ze trouw
mee in het onderhoud. Tot het moment dat
de wijkbeheerder aanbelde met het heuglijke nieuws dat ik er voortaan zelf voor
moest opdraaien. Ik probeerde er nog
onder uit te komen door bewijzen van het
kadaster te vragen, maar nee: twee-eneen-halve boom stonden duidelijk op mijn
grond. Pech gehad.

Vorig jaar bleek ik opeens de
eigenaresse te zijn van de vier
eiken die vóór mijn huis staan
Stortvloed van informatie
Normaliter is het de reporter die vragen
stelt. Ik begin dus te vragen hoe de club
precies heet, wie er in zitten en sinds wanneer zij actief zijn. Meer hoef ik niet te zeggen. Jochem stort een vloed van informatie
over mij uit, geholpen door zijn side-kicks
die evenzeer van wanten weten. Afgaande
op mijn mimiek vragen zij mij zo nu en dan
hoe het gaat, en of ik het nog wel begrijp.
Nee dus. Op tafel ligt een stapel A-4tjes van
wel 7,5 cm. Ik vraag mij bezorgd af hoeveel
afleveringen in De Wâldknyn zouden moeten volgen. Zou het niet beter zijn dat Alt
Liemburg en Jan Wagenmakers er een boek
over schrijven? Zij zijn immers net klaar met
hun kloeke “150 jaar Heidebloem” – een
nieuwe uitdaging voor deze kanjers! Ik sta
voor de moeilijke taak om, net als vroeger
op school, een uittreksel te maken van een
heel boekwerk. Daar gaat-ie dan.
Lanenstructuren
In 2013 werd aan ons dorp het predikaat
“Beschermd Dorpsgezicht” verleend vanwege de bijzondere cultuurhistorische
waarden.

Laan Oranjestein.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Die komen o.a. tot uitdrukking in het coulisselandschap, de landgoederen en de lanenstructuren. Oranjewoud bezit maar liefst 40
km aan lanen met meer dan 10.000
bomen. Voor we verder gaan, moeten we
het woord “laan” precies definiëren: een
pad of een weg met aan weerszijden één of
meerdere rijen beplanting van bomen van
gelijke soort, min of meer gelijke leeftijd en
in een duidelijk plantverband. Zo’n laan kan
recht zijn, maar ook slingerend en van die
laatste vind je er veel IN de bossen. PB
Oranjewoud vroeg de gemeente Heerenveen naar het onderhoudsplan van deze
lanen. Dat was er niet.
Samenwerkingsverband
Jochem Liemburg heeft toen Staatsbosbeheer, Landgoed Oranjestein en de Oranjehoeve (de laatste twee vertegenwoordigd
door Bosgroep Noord-Oost Nederland) uitgenodigd om tot een gezamenlijke aanpak
te komen voor het onderhoud van de lanen
voor de komende decennia. En toen wilde

de gemeente Heerenveen niet achterblijven.
Subsidies
Er kwam subsidie van het Iepen Mienskip
Funds en van de gemeente Heerenveen
(afkomstig uit het Lanskipsfuns Oranjewoud/Ketlik stond het elders geparkeerd,
en Ben Brouwer heeft het nog voor elkaar
gekregen dat het naar de werkgroep Lanenstructuur ging). Er werd een plan van aanpak gemaakt en op dit moment zijn er twee
onderzoeken voltooid, nl een vitaliteitsonderzoek naar de gesteldheid van de bomen
en een historisch onderzoek, hoe en wanneer de lanen destijds zijn aangelegd.

Dit ogenschijnlijk simpele project
zou behoorlijk uit de hand lopen
en nagenoeg de contouren van een
miljoenennota aannemen

Onderhoud in het verleden
Inmiddels is dit ogenschijnlijk simpele project om de lanen te behouden en nieuwe
bomen te planten behoorlijk uit de hand
gelopen: het heeft nagenoeg de contouren
van een miljoenennota aangenomen. Dit
wil niet zeggen dat er tot nu toe helemaal
niets is gebeurd. In 2004 heeft SBB onderhoud gepleegd in Tjaarda’s bos en kwam
het gebied van Museumpark Landgoed
Oranjewoud volledig op de schop. In 2009
voerde SBB grootschalig onderhoud uit in
het bosgebied van de Oranjehoeve en in
2013 kregen alle bomen van de gemeente
Heerenveen een onderhoudsbeurt. We
zien wel een verschil in aanpak: SBB en de
Bosgroep rooien een hele rij bomen als
meer dan 50% daarvan niet meer vitaal is,
terwijl de gemeente Heerenveen zoveel
mogelijk laat staan, dode bomen kandelabert en zo nodig jonge exemplaren plant
tussen de oude bomen.

Gaan jullie
gezonde bomen káppen?!
Behouden voor de toekomst
De gezamenlijke aanpak van herstel en
beheer is er één van de lange termijn. Willen wij dat onze kinderen en kleinkinderen
in de toekomst kunnen genieten van
gezonde, statige bomenrijen? Dan moeten
we nú beginnen. De werkgroep van PB die
met mij aan tafel zit is inmiddels fan geworden van de inzichten van SBB. Dode bomen
laten staan of een jonge boom ertussen zetten? Nee hoor, dat is geen gezicht. Een laan
krijg je pas als alle bomen ongeveer even
oud en even gezond zijn. Als dat niet meer
zo is, wordt alles gerooid. “Wat?!”, roept de
milieu-activist in mij uit, “gaan jullie
gezonde bomen káppen?? Ik ga een protestgroep oprichten!!” Sussend spreekt het
drietal mij toe. Sinds jaar en dag worden
gezonde laanbomen gekapt, het hout verkocht en jonge aanplant komt er voor in de
plaats. Neem nou de ophef over de rigoureuze kap bij Museum Belvédère. Nu, na 15
jaar, heeft het landschap zich hersteld en
ademen de jonge bomenrijen al een vleugje
laan.
Alles is gezegd, de rest kan ik nalezen in de
mij overhandigde documenten. Ik zie echt
door de bomen het bos niet meer. “Bedankt
voor het interview,” zegt Rob Meijnen grijnzend. Ik lach mee, als een boerin met kiespijn.

Kunnen Bregje en Wout straks ook nog van onze lanen genieten?
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APK - keuringen
Schadeherstel
Grote en kleine onderhoudsbeurten

Heremaweg 25 • 8444 AL Heerenveen
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DORPSKRANT ORANJEWOUD

13

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

Historisch diner in Tjaarda
Door: Ingrid Struijk

Op 26 april werd er in Tjaarda een historisch diner geserveerd. Toen ik ervan
hoorde, zag ik de wilde zwijnen, herten
en fazanten al op zilveren schalen op
damasten tafellinnen uitgestald. Best
sensationeel, dus dacht ik dat u daarover wel een sappig verhaaltje lustte.

peterselie) en Marcel Bleuel (Gebakken
kabeljauwfilet met gewokte spinazie en
romige kreeftensaus). Joram van der Staaij,
de huidige chef de cuisine vervoerde zijn
gasten met een zacht gegaarde kalfslende
met kalfszwezerik, asperges en morilles
(een soort paddenstoel). Een kok is zo’n
twee dagen bezig met zo’n maaltijd.
Ja waarde lezer, u heeft wat gemist.

Het was iets anders dan ik dacht, maar zeker
de moeite van het verslaan (en voor u van
het lezen) waard. Bovendien was het idee
een gouden greep, want het diner was volgeboekt met 90 personen. Waarom waren deze
gasten en masse naar Tjaarda gekomen?

Zacht gegaarde rabarber
Maar daarom leveren wij u hier, als troost,
het recept van het toetje. Topgeheim
natuurlijk hè, verklap het aan niemand. Een
rabarbertoetje. Terwijl ik dit schrijf is het
begin mei en heb ik de eerste rabarber uit
de tuin al geoogst. In juni lukt het u misschien nog net om de laatste rabarber van
het seizoen te oogsten, en anders knipt u
dit uit voor volgend voorjaar:

Honderdvijfentachtig jaar

Uit vervlogen tijden
Het historische zat ‘m hierin, dat mensen die
vroeger de scepter of de pollepel hadden

Zacht gegaarde kalfslendes.
gezwaaid in Tjaarda, dat nog één keer kwamen doen met hun favoriete recept. Dhr.
Bert Oosting, voormalig patron/gastheer
van Tjaarda, was speciaal uit Ossenzijl gekomen om Asperge crème met schuim van
Friese droge worst en Lolly van geitenkaas
met PX sherry en amandel te bereiden. Hij
deed dat met het grootste plezier, want, zo
vertrouwde hij mij toe, hij mist “zijn” Tjaarda
nog elke dag. Lekker rentenieren? Nee, dat
is lang zo leuk niet. Gasten en patron beleefden samen weer een gouden tijd.
Menu
De volgende gangen werden bereid door
voormalige chefs de cuisine Marcel Koning
(Gerookte paling op toast met citroen en

Vlnr huidige chef Joram, Marcel K, Marcel B en Dhr. Oosting.

Recept zacht gegaarde rabarber
1 kilo rabarber
400 gram kristalsuiker
1 liter water
2 dl. grenadine
1 limoen

✁

Dit jaar bestaat Hotel Restaurant Tjaarda
maar liefst 185 jaar, en dat wordt gevierd.
En terecht, want het is niet vanzelfsprekend
dat een etablissement het zo lang volhoudt.
Oranjewoud was, al vóórdat het fenomeen
toerisme bestond, een aantrekkelijke plaats
om te vertoeven. De exotische dieren en
planten van de landgoederen trokken de
nodige bekijks, en daar speelden de eigenaren van de uitspanningen op in door nóg
meer attracties toe te voegen. Wie kent
niet de speeltuinen van destijds Weener en,
helaas ook verleden tijd, van Tjaarda? De
doolhof? De grot? Busladingen vol kinderen
uit heel Friesland brachten hun schoolreisje
hier door. Maar de strijd om het bestaan
was hard. De Kom, De Tent, Weener: ze hebben het niet gered. Tjaarda wel, maar ook
haar bestaan heeft wel eens aan een zijden
draadje gehangen. Des te meer reden om
iets te vieren.

1. Breng de kristalsuiker, het water, de
grenadine en het rasp van de
limoen samen aan de kook
2. Laat volledig afkoelen
3. Was de rabarber en snij in brunoise
van 2x2 cm
4. Vacumeer de rabarber samen met
de grenadinesiroop in een passende vacuümzak
5. Plaats de zak in een warmwaterbad
of steamer van 65 graden en laat
20 minuten garen. De rabarber
blijft zo…

Het spijt mij: het recept is hier afgescheurd
en wij zullen nooit weten hoe de rabarber zo
blijft. En ik vind het ook wel heel ingewikkeld
hoor met dat vacumeren enzo. Maar u draait
uw hand er niet voor om? Ik daag u uit om
een rabarbertoetje te maken. Weet je wat,
wij maken er een wedstrijd van. De redactie
is bereid om als jury op te treden, de toetjes
te proeven en de prijswinnaars aan te wijzen.
U kunt ons mailen op oranjewoud-krant@
hotmail.com om aan te kondigen dat u uw
toetje klaar hebt staan. U kunt dit mailadres
ook gebruiken om u zelf op te geven als
nieuw redactielid, want daar heeft u nu
natuurlijk wel zin in gekregen.
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

Oranjewoudfestival 2019
n

Door: Wiep Fenna de Jong

Ook dit jaar waren de weergoden het
Oranjewoud Festival zeer goed gezind.
Moesten de jassen bij het openingsconcert op woensdagavond nog wel
aan, tijdens Hemelvaartsdag brak op
alle fronten de zon door. In de Proeftuin was het in de namiddag alweer
heel sfeervol en was het zien en gezien
worden bij een heerlijke temperatuur.
Het was zien en gezien worden
bij een heerlijke temperatuur

(!) voor opstaan. We hadden al kennis
gemaakt met dit zeer eigenzinnige orkest in
het programma van Paul Witteman. Op
blote voeten en wandelend tussen het
publiek speelden zij werken van Brahms.
Zaterdagochtend vroeg was het echter nog
fris en de orkestleden droegen jassen, sjaals
en schoenen. Het virtuoze vioolspel van de
jonge Rosanne Philippens bezorgde ons kippenvel op de stropakken, banken en stoelen in de onconventionele opstelling voor
het publiek. Op naar de Proeftuin waar vrijwilligers – applaus voor deze mensen, het
worden er ieder jaar meer – voor dag en

dauw een ontbijt hadden klaargezet voor
de vroege vogels. Ook initiatiefnemer en
onvermoeibare motor van het OF festival
Yoram Ish-Hurwitz was alweer van de partij
waar hij de avond daarvoor letterlijk het
licht had uitgedaan. We kwamen ook nog
wat familieleden en andere vrienden tegen
die net als wij vroeg waren opgestaan om
dit bijzondere ochtendconcert mee te
maken.
Yoga maar dan anders
Rond half acht ’s ochtends fietsten we naar
huis om het yogapakje aan te trekken en de

Voor het eerst was er een kinderproeftuin
waar de kleintjes en grotere kinderen konden spelen, kennismaken met muziek en
aan allerlei andere activiteiten konden
deelnemen. Er stond een foodtruck waar je
lekkere Flammkuchen kon kopen – de iets
gezondere variant van pizza – en ook bakjes
nacho’s werden in de grote oven op wielen
geschoven. Jammer was wel dat de meeste
mensen pas laat in de dagen van het festival
door hadden dat daar allerlei heerlijks werd
geserveerd. Kennelijk toch een beetje in de
achtertuin, hoewel de Flammkuchen heel
goed waren en zeker een aanvulling bleken
te zijn op het overigens lekkere broodje
hamburger gebakken op de Green-egg van
Tjaarda en de bekende worstjes. Ook
Wijn&Spijs was uiteraard weer van de partij, dit jaar met fantastische boerentosti’s en
lekkere soep.
Anne Sofie von Otter
Goede vriend Frits trakteerde mij vrijdagavond op een kaartje voor het concert van
de wereldberoemde Zweedse mezzosopraan Anne Sofie von Otter. Zij toert
momenteel met het Amerikaanse Brooklyn
Rider vioolkwartet. Haar stem betoverde
ons langs composities van o.a. Philip Glass,
Elvis Costello en Kate Bush. Na dit twee uur
durende concert in de moestuin van landgoed Oranjewoud was het de hoogste tijd
om naar huis te gaan.

Op blote voeten en
wandelend tussen het publiek
Vroege-vogel-concert
We hadden met een groep vrienden kaartjes voor het traditionele zaterdagochtendconcert op dezelfde sprookjesachtige locatie. Ook wij wilden het beroemde
Stegreiforkest uit Berlijn zien en horen spelen, maar daar moesten we wel om half vijf

Eén van de vele vrijwilligers.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Stegreif Orkest.
bijbehorende mat in de tas te doen. Traditiegetrouw ga ik met een aantal zeer goede
vriendinnen onder de beukenboom in de
Overtuin liggen om ons aan de verstilde
klanken van gitaar, klankschaal én de rustgevende stem van een yogi over te geven
aan de fluitende vogels en ruisende bomen.
Dit jaar was het echter anders; de organisatie had gekozen voor het Nederlands Saxofoon Octet met yogi Daphne. Het Canto
Ostinato van Simeon ten Holt werd fantastisch uitgevoerd. De vrouwen van het octet
bliezen een uur lang op hun saxofoons, echt
heel bijzonder.

Wij, de niet-yogi’s,
waren een beetje de weg kwijt
De yogales was wel een beetje anders dan
we voorgaande jaren van Jan en Yvonne
waren gewend, dit keer ging het in een

Slotconcert, met laatkomers op strobalen.
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behoorlijk tempo en af en toe waren wij, de
niet-yogi’s, een beetje de weg kwijt. Gelukkig
hebben we ook een gekwalificeerde yogalerares in onze vriendinnenkring en konden we
bij haar een beetje afkijken hoe we de verschillende oefeningen moesten doen.
Helemaal zen
En weer op naar de zonovergoten Proeftuin
waar de vrouwen van By-Kees ons een lekkere welverdiende cappuccino serveerden.
Ach, omdat het zo gezellig was en we het lijf
behoorlijk hadden gerekt vonden we het
tijd voor een klein wijntje. Per slot van rekening waren we voor dag en dauw opgestaan en hadden we zachtheid en ruimte –
die we moesten toelaten volgens Daphne
– in ons lijf. We waren volkomen zen. Rond
een uur of twaalf smaakte een koel glas
witte wijn in die prachtige ambiance meer
dan uitstekend.

Drie is genoeg
Mijn voorstellingen zaten erop voor dit jaar.
Drie vind ik genoeg. In de Proeftuin is het
een weerzien met veel mensen, de gezelligheid en sfeer is ongelooflijk in die prachtige
half ommuurde setting. Daarbij is het genieten van allerlei musici en bandjes op de
twee podia. Gratis en voor niets. Ook de
zondagse afsluiter, het vrij toegankelijke
concert tussen museum Belvédère en
Oranjewoud heb ik dit jaar gemist. Omdat
het weer té gezellig was in de Proeftuin. Het
OF festival voorziet met 16.000 bezoekers
aan de verschillende concerten in een
behoefte. Toch jammer dat veel mensen uit
de buurt het festival links laten liggen. Een
gemiste kans. Zeker met het weer, de sfeer
en het programma van editie 2019.

helemaal
je eigen
plek
MAATWERK IN HOUTBOUW
TUINHUISJES • GARAGES • PRIEELTJES
PAARDENBOXEN • OVERKAPPINGEN
CHALETS • CARPORTS
Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt.
Daar maken we ons sterk 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 is: voor iedereen een
passende woonplek in een aangename buurt.

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

www.houtbouw-talen.nl

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

www.accolade.nl

helemaal je eigen plek

De bijzondere hobby van Sander Smit

Klavecimbels bouwen
n

Door: Ingrid Struijk

Het was 1998 toen de eerste kavels van bestemmingsplan Oranjewoud-Noord
uitgegeven werden. En het echtpaar Smit behoorde tot de eersten die daar
neerstreken: aanvankelijk in een caravan weliswaar, maar dag aan dag zagen ze
hun huis meer vorm krijgen. Daarvóór hadden ze zo ongeveer overal in Nederland gewoond, dit ivm de functie van Sander, met als voorlaatste woonplaats
Luttelgeest. Verre voorouders kwamen ooit uit Heerenveen, dat wel, en het
trok, de zandgrond. Nu, meer dan twee decennia later, zegt Sander uit de grond
van zijn hart: “We hebben nog nooit ergens zo mooi gewoond.” Helaas is zijn
echtgenote Margje onlangs plotseling overleden.

We hebben nog nooit ergens
zo mooi gewoond
Van kleins af aan had Sander twee grote
hobby’s. In de eerste plaats mocht hij graag
met hout in de weer zijn. Hij timmerde bijvoorbeeld zijn eigen duiven- en kippenhok.
Zijn ouders benoemden hem daarom tot
de klusjesman van het gezin. Verder was hij
ook erg muzikaal en de eerste stapjes op
het gebied van de muziek vonden plaats
achter het huisharmonium. Lachend noemt
Sander de bijnaam van dit instrument:
psalmpomp. (Ha ha, zo ken ik er nog wel
een paar: cirkelzaag des geloofs. Of deze:
halleluja-commode J J) Later kreeg hij les
op een kerkorgel. Nog weer veel later werd
hij onder andere vervangend organist van
de Martinikerk in Franeker en een van de
vaste organisten van de Grote Kerk in Vollenhove; ook zat hij in de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden.

Het begin van een bijzondere hobby
Het is al jaren geleden dat Sander begon
met het bouwen van muziekinstrumenten.
Ze woonden toen in Alkmaar en samen met
een bevriend orgelbouwer had hij voor
zichzelf een huisorgel gebouwd. Ook kwam
hij in aanraking met iemand die ooit uit een
bouwpakket een klavecimbel had
gebouwd. Ze werden vrienden en besloten
samen twee nieuwe klavecimbels te bouwen, maar nu zonder bouwpakket. Na veel
voorstudie zetten zij stap voor stap samen
zo’n muziekinstrument in elkaar.  We zijn
inmiddels aangeland in de tweede helft van
de 80er jaren.
Muziekgeschiedenis
Nu is het tijd voor een lesje muziekgeschiedenis. Het klavecimbel is, net als de luit of
de gitaar, een tokkelinstrument. We horen
voor het eerst van dit instrument in Italië, in
de 16e eeuw. Het klavecimbel wordt bui-

Sander Smit.
tengewoon populair over heel Europa,
waarbij Vlaanderen een grote rol ging spelen. Tegen 1800 boet het klavecimbel in aan
roem om plaats te maken voor de piano
forte, later in zijn ontwikkeling gewoon
piano genoemd. Hier wordt niet getokkeld
op de snaren, maar geslagen met een soort
hamertje. Dat heeft u misschien wel eens
gezien bij een geopende piano. Kon je met
het klavecimbel niet harder of zachter spelen, dat kon wél met de piano (zacht) en
vooral het luider (forte) kunnen spelen
kwam van pas, onder andere doordat er
gecomponeerd ging worden voor grotere
ruimtes. Muziek wordt altijd gecomponeerd met het oog op bepaalde, dan
beschikbare instrumenten. De ontwikkeling van muziek en instrumenten gaat
samen op. Wist u dat Bach zijn klavierwerk
voor klavecimbel  of orgel schreef? Hij stierf
in 1750 en heeft dus de ‘moderne’ piano
niet meer meegemaakt. Zijn zonen componeerden trouwens wél voor piano forte (of
forte piano). Het klavecimbel raakte in het
vergeethoekje.

Halleluja-commode

Klavecimbel.

Techniek
Het wordt tijd dat ik dit vergeten instrument aan een nader onderzoek onderwerp.
Er staat er nog een in de woonkamer van
Sander; de vorige 11 die hij heeft gebouwd
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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zijn verkocht. Hij legt me uit dat het niet
alleen om een mooi bewerkte kast gaat
waarin je de snaren plaatst, maar in feite
om de klank die het instrument zal produceren. Sander heeft vele voorbeelden
bestudeerd en zich daarbij afgevraagd:
waarom is dit zó gemaakt en niet anders?
Daar komt een dosis natuurkunde bij kijken
(zoals eigenschappen van materialen en
snaren) -  én een grote mate van handvaardigheid. Verder veel geduld, uithoudingsvermogen en concentratie. Dagelijks
besteedt hij wel tijd aan deze hobby, het
liefst zonder opdracht, dat werkt relaxter.
Sander verveelt zich nooit. Hoeveel uur er
in de bouw van een klavecimbel zit? Hij
weet het niet zo precies en wil het ook niet
weten. Een à anderhalf jaar, schat hij.
Het materiaal waarvan hij de klavecimbels
bouwt is ook niet zomaar in een (muziek-)
winkel te krijgen. Voor snaren van messing
of ijzer kun je bijvoorbeeld in Duitsland of
Engeland terecht, voor hout moet je overal
sneupen. Voor de zangbodem heb je speciaal -  liefst lang geleden -  gezaagd sparrenhout nodig, dat niet helemaal is uitgewerkt
maar al wel stabiel is. Het mag niet dikker
zijn dan 6 mm, maar Sander schaaft het wel
dunner, tot 4 of zelfs minder dan 2 mm, om
het vervolgens te lijmen.

Hij weet het niet
en wil het ook niet weten
Musiceren
Naast zagen schaven lijmen spannen: zijn
handvaardige kant, speelt Sander ook zelf
op zijn klavecimbel: zijn muzikale kant. Dat
moet ook wel, hij moet weten welke klanken het instrument voortbrengt, maar hij
doet het ook met veel plezier en kundig-

De sierlijke buitenkant van Sanders klavecimbel.
heid. Op mijn verzoek neemt hij plaats achter zijn twee-klaviers instrument en improviseert een stukje om de drie registers
(klankkleuren) te demonstreren. Behalve
solo speelt hij ook regelmatig samen met
een violist en een fagottist, bij hem thuis,
aan de Anna Charlottelaan. En twee keer
per maand speelt hij in een barokensemble
in Sybrandabuorren.
Talent
Ik vraag Sander of hij wel eens een concert
geeft. Jawel, voor vrienden en familie. Zijn
vorige verjaardag werd gevierd in de Oran-

jerie, het laatst afgebouwde klavecimbel
werd er ingewijd door een profmusicus.
Ook staat er een door hem gebouwd klavecimbel in Huize Voormeer, waar regelmatig
concerten worden gegeven.
Ik ben benieuwd of zijn kinderen zijn muzikaliteit hebben geërfd. Jawel; alleen ze
doen er niet zoveel mee. Wie weet komt
dat er ook pas echt uit als zij met pensioen
gaan….
Bent of kent u iemand met een bijzondere
hobby? We horen het graag!

Terugblik op Oranjewoud Festival #8
n

Door: Franca Klaus, marketing & communications OF

De laatste editie, hoewel kleiner dan die van 2018, ervoeren wij in velerlei
opzichten als de beste tot nu toe. Met hoogwaardige optredens en een meer
gestroomlijnde organisatie wisten wij vele positieve reacties te ontlokken aan
de bezoekers. Ook de landelijke en regionale pers was unaniem lovend over het
programma en de algehele festivalbeleving. De nieuwe Kinderproeftuin was een
groot succes en krijgt zeker een vervolg. Kinderen op jonge leeftijd op een
speelse manier in aanraking brengen met muziek is een van de doelstellingen
van het festival.
Wij zijn trots dat wij dit jaar met het bezoek
van de wereldberoemde Zweedse mezzosopraan Anne Sofie von Otter weer een
grote naam op Oranjewoud Festival mochten presenteren. Maar ook zijn wij trots op
de vele vooruitstrevende programmaonderdelen waarin wij ons onderscheiden van
andere festivals zoals het internationale
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debuut van het Berlijnse Stegreif Orchester.
Bijzonder is dat enkele leden van het orkest
logeerden bij dorpelingen. Ook het jaarlijkse Proeftuinontbijt voor bewoners van
Oranjewoud was erg gezellig. Oranjewoud
Festival wordt hoe langer hoe meer mede
gedragen door Oranjewoudsters en daar is
de organisatie enorm dankbaar voor.

Festivalbezoekers in huis
Het festival is nog maar net voorbij of er
wordt alweer gewerkt aan de volgende editie. Een van de plannen is om festivalbezoekers de gelegenheid te geven te overnachten bij inwoners van Oranjewoud. Op die
manier beleven zij hun bezoek aan ons
prachtige dorp op een heel persoonlijke
manier en raakt het dorp nog meer verweven met het festival. Heb je interesse of wil
je hier meer over weten? Mail dan naar
contact@oranjewoudfestival.nl. Na de
zomer nemen wij contact met je op. De
logeeradressen die beschikbaar komen,
verschijnen op een speciale pagina van Bed
in Friesland die dit najaar online komt.

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

Biertje?
n

Door : Anneke Liemburg-Kramer

Op woensdag 8 mei was het dan zo ver: de presentatie van ons eigen biertje uit
Oranjewoud, Woudster. Op een koude regenachtige middag liep ik de lobby van
Tjaarda binnen. Aardig wat mensen hadden zich verzameld om dit evenement
mee te maken.
sinaasappelschillen die er in verwerkt zijn:
wel heel toepasselijk voor een biertje uit
Oranjewoud.

Sinaasappelschillen in het brood?

Biertje en burgertje.
Idee
Drie jaar geleden kwam maître D van
Tjaarda, Riekele Heida, u allen vast bekend,
op dit idee. En nu was de dag dan eindelijk
daar: een tarwebier met een frisse citrusafdronk. Dat citrus-smaakje komt door de

Het bier is ontwikkeld door Ulco de Jong
van Receptenbrouwerij De Kroon op Leeuwarden. Het bierborstel (dat is wat er aan
vaste stof overblijft na het vergisten) wordt
in de keuken van Tjaarda weer verwerkt in
het brood. Tjitte de Wolf hield een praatje
en vervolgens Reitse Spanninga, van het TV
programma Lekker ite mei Reitse. Onze
eigen burgemeester Tjeerd van der Zwan
trof de eer het eerst getapte biertje te
mogen proeven, geserveerd in een speciaal
Woudster glas. Alle aanwezigen kregen ook
een Woudster biertje getapt door Riekele,
met een stukje voor de gelegenheid
gemaakte Woudster geitenkaas én een
minibroodje hamburger, het broodje
gemaakt van het bierborstel. Wat een circulair idee!

Woudster kaas.
bier drink en er dus ook weinig verstand
van heb. Alle omstanders vonden het bier
prima smaken, vooral in combinatie met de
Woudster kaas. Alles in het kader van
streekproducten, dat is toch wel een leuke
trend. Wel een origineel verjaardagscadeautje zo’n Woudster bierpakketje met
glas. De achterkant van het doosje bestaat
uit drie onderzetters, hoe geinig is dat?
Allemaal ontworpen door Ton de Vries, uit
Oranjewoud natuurlijk.

Combineren maar
Nou vond ik de kaas lekkerder dan het bier,
maar dat komt natuurlijk omdat ik nooit

In cadeauverpakking.

Cadeautje?
Verkoopt Tjaarda dit bier? Jawis, voor de
speciale Wâldknyn introductieprijs van €
9,95. Nu is het aan de andere maître D,
Harald, om een lekker Woudster wijntje te
ontwikkelen, liefst met druiven uit  Fryslân.
Dat wachten we even af, alle goede dingen
komen langzaam. En dan zal uw rappe
reporter gaarne weer van de partij zijn.

Vlnr Burgemeester Van der Zwan, Tjitte de Wolff van Tjaarda en Reitse Spanninga.
DORPSKRANT ORANJEWOUD

25

Bijzondere huizen in Oranjewoud

Het Koetshuis van Landgoed Oranjewoud

Van koetshuis tot bijzondere woning

n

Door Tom van der Wolf

Foto's Robin Wagenaar (m.b.v. drone).

Iedereen die in Oranjewoud woont, er op bezoek gaat of er wel eens van heeft
gehoord, heeft natuurlijk al snel het statige Landgoed Oranjewoud in zijn of haar
gedachten. Uiteraard is daar al heel veel over geschreven, maar waar nog nooit
over is geschreven zijn de beheerders van het landgoed, oftewel de inwoners
van het koetshuis. Naar aanleiding van deze ontdekking leek het mij interessant
genoeg om er iets over te schrijven in De Wâldknyn.
Huidige beheerders van het landgoed zijn
Cees en Janneke Wagenaar. Met hun twee
zoons Robin en Marc wonen zij in het voormalige koetshuis van Landgoed Oranjewoud. In september 2002 kwamen zij vanuit Leeuwarden naar Oranjewoud in
verband met deze prachtige nieuwe baan.
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Robin was toen één jaar, kun je nagaan dat
de zoons van Cees en Janneke niet beter
weten dan een leven op het landgoed. In
eerste instantie bewoonden zij niet het
koetshuis, maar de bovenste etage van het
hoofdgebouw. In april 2003 zijn zij naar het
koetshuis verhuisd.

In die tussentijd was dit pand verbouwd tot
een moderne woning en van alle gemakken
voorzien. Vroeger was het een koetshuis,
als zodanig werd het gebruikt in de tijd dat
het landgoed bewoond werd door de eigenaars, de familie de Blocq van Scheltinga.
Wat het verhaal zo speciaal maakt is dat zij
de eerste bewoners van het koetshuis zijn
en de laatste van het landgoed.
Beknopte geschiedenis van het gehele
landgoed
In 1676 kocht prinses Albertine Agnes van
Oranje-Nassau (dochter van Prins Frederik

Hendrik van Oranje en kleindochter
van Willem van Oranje) een bestaand landgoed in het huidige Oranjewoud. In 1696
stierf zij en erfde haar schoondochter Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau het majestueuze landgoed. In 1954 werd het Instituut
voor Landbouw Coöperatie eigenaar van
het landgoed en heel wat jaren later, in
1974, kocht de Coöperatieve Zuivelbank,
voorloper van de Friesland Bank het landgoed, om de continuïteit van het onderhoud van de gebouwen te waarborgen.
In 2003 besloot de Friesland Bank het pand
te renoveren en deels te moderniseren om
het daarna te gebruiken voor zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen, trainingen en
kleinschalige culturele evenementen.

In die tussentijd was het koetshuis
verbouwd tot een moderne woning
In 2012 werd de Friesland Bank overgenomen door de Rabobank. De aandeelhouder
van de Friesland Bank, Stichting Friesland
Bank (later genaamd Stichting FB Oranjewoud) erfde zo het landgoed, aangezien dit
niet over ging naar Rabobank. Het bestuur
van Stichting FB Oranjewoud heeft destijds
besloten het landgoed open te stellen ten

dienste van bedrijven die op enige
wijze gerelateerd zijn of bijdragen aan de
doelstelling van de stichting.
De grote verbouwing
Toen het koetshuis klaar was en de beheerders daarheen verhuisd, werd de bovenste
etage van het landgoed aangepakt. Er is
toen een grote zaal van gemaakt. Ook kreeg
de tuinman zijn nieuwe werkplaats en
opslag in het koetshuis. Na de gehele verbouwing kon het landgoed door bedrijven
worden gebruikt als bijzondere vergaderlocatie, voor trainingen, presentaties, klantenbijeenkomsten, sollicitatieprocedures,
lunches en diners.
Geluk gehad
Mazzel hadden ze zeker destijds bij hun sollicitatie, want ze kwamen uit de horeca.
De insteek van de bank was dat het landgoed bewoond moest zijn, zodat de bewoners konden handelen in het geval van storingen, en mensen binnen konden laten of
juist terugsturen. Er waren wel meer gegadigden, maar gelukkig kregen Janneke en
Cees na meerderde gesprekken te horen
dat ze de nieuwe beheerders zouden worden.

Werkzaamheden
Landgoed openen, sluiten, onderhoud aansturen, alle reserveringen beheren, administratie van de aanvraag tot de nota sturen
en alles wat daartussen zit. Kortom, genoeg
werkzaamheden om een werkweek goed te
kunnen vullen. ‘Als iemand bijvoorbeeld
wil dineren kopen wij alles zelf, we koken
het zelf en zorgen dat alles piekfijn in orde
is.’ Ze werken met z’n vijven: Cees en Janneke als beheerders/chef-kok en gastvrouw,
Anneke en Corine zijn ook gastvrouw en
doen daarnaast de schoonmaak. Verder is
er nog de tuinman, Thom die – net als
Anneke - al bijna 40 jaar in dienst is van het
landgoed.

Trainingen, presentaties,
klantenbijeenkomsten,
sollicitatieprocedures,
lunches en diners
Zo nu en dan wordt het landgoed wel voor
publiek opengesteld, bijvoorbeeld op
Monumentendag, het Oranjewoud Festival en soms voor een bijzondere tentoonstelling.

In vogelvlucht.
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Bijzondere inwoners van Oranjewoud

Zytse Brouwer

schipper van de Gerben van Manen

n

Door Tom van der Wolf

In iedere stad of dorp is het een komen en gaan van inwoners. Toch is er in maart
2017 wel een hele sportieve fanatieke sporter in ons dorp komen wonen, die
voorlopig ook absoluut niet van plan is om te vertrekken: Zytse Brouwer, van het
Skûtsje van Heerenveen. Samen met partner woont hij aan de Lollius Ademalaan, inmiddels zijn ze twee kinderen rijker.

belangrijk is, de zon hoeft bijvoorbeeld niet
te schijnen, als de wind maar een beetje
aanwezig is. Alleen voor de toeschouwers is
het natuurlijk wel prettiger als het zonnetje
wat schijnt.

Even voorstellen
Zytse Brouwer is geboren op 27 februari
1983 in Leeuwarden en opgegroeid in Warten. Zijn opa en oma hadden een bootverhuur in Warten en hij weet eigenlijk niet
beter dan dat hij altijd bij het water te vinden is.

Het Skûtsje van Heerenveen
Dit is gebouwd op de werf De Pijp in Drachten. Vroeger had je heel veel werven die
skûtsjes maakten. Maar De Pijp in Drachten
bouwde destijds skûtsjes waarvan nu blijkt
dat ze heel snel kunnen varen. Ze dachten
echt op een manier van ‘Wij denken dat het
skûtsje op deze manier het snelst van A
naar B kan zeilen’.  Het skûtsje is in 1915
gebouwd en maar liefst negentien meter
lang.

Ze hebben dus eigenlijk
het skûtsje zeilen gered
Misschien een retorische vraag, maar hoe
is de passie ooit ontstaan?
“Mijn opa en oma hadden vroeger een
skûtsje. Vanaf 1945 werden er ook wedstrijden gehouden. De hele familie is eigenlijk
opgegroeid met de binnenvaart. In 1953
verkeerde het skûtsje zeilen in zwaar weer,
want er moesten minimaal vijf deelnemers
aan een wedstrijd zijn, maar er waren er

maar vier. Mijn opa had nog een opdrukker
met een skûtsje ervoor, toen hebben die
andere vier boten ervoor gezorgd dat ze de
verdere materialen compleet kregen zodat
het skûtsje kon gaan varen. Zo kon het
doorgaan. Ze hebben dus eigenlijk het skûtsje zeilen gered. In de reglementen van het
skûtsje zeilen staat dat als je schipper wilt
worden, je uit een schippersfamilie moet
komen. Voorouders moeten bijvoorbeeld
schippers zijn geweest, of in elk geval hun
brood op het water hebben verdiend. De
Brouwers hebben wat betreft Heerenveen
een vrij rijke historie, ik ben er dus écht in
meegegroeid. Ik ben in 1983 geboren en
volgens mij ging ik in 1985 al voor het eerst
mee. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat we
iedere zomer te skûtsje zeilen gaan. Het
leuke daarvan is ook dat het weer voor een
wedstrijdzeiler eigenlijk helemaal niet

Maar liefst negentien meter lang
De bemanning
We hebben veertien bemanningsleden;
iedereen komt zo’n beetje uit de omgeving
van Heerenveen. Op dit moment zijn we
alweer druk aan het trainen met andere
boten, samen met mijn broer die op het

Zytse Brouwer.
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skûtsje van Gorredijk zit, trainen we ook
heel veel. We sparren veel met hen.
Wij trainen meest wedstrijdgericht, want
daar leer je het meest van. Ook daag je de
bemanning extra uit. Het belangrijkste van
een bemanning is dat je moet weten wat je
aan elkaar hebt, de belangen zijn best wel
groot door bijvoorbeeld sponsoren, daardoor hebben we natuurlijk een bepaalde
verantwoordelijkheid die we moeten
nastreven. Maar het allerbelangrijkste is en
blijft dat we er met z’n allen het meeste plezier in hebben. Als schipper ben je vaak het
gezicht van het skûtsje, maar we doen het
met het hele team.”
Leuk weetje
Hiernaast is Zytse Brouwer ook nog schipper op de binnenvaart (hoe kan het ook
anders), ene week thuis, andere week aan
het werk. Ze vervoeren containers door
heel Nederland. Zytse komt daardoor veel
in Rotterdam en op de Maasvlakte. Zytse
werkt voor Van der Veen Shipping.

Actie op de Gerben van Manen.

Ondernemers in Oranjewoud
Jaap van der Zee
n

Door: Janny Klein

De ondernemer die ik deze keer bezocht, hoeft nauwelijks voorgesteld te
worden. Het is Jaap van der Zee, een geboren en getogen Oranjewoudster. Hij
zag ruim zestig jaar geleden het levenslicht in de L. Ademalaan. Op nummer 1
om precies te zijn, in het huis dat zijn vader zelf, met enige hulp, had gebouwd.
Behalve zijn ouders en hijzelf, bewoonden nog drie zussen het pand. Zijn hele
jeugd bleef Jaap hier. Hij ging naar de Albertine Agnesschool en vervolgens naar
de RSG in Heerenveen. Jaap vertelt nog vol enthousiasme over de mogelijkheden die Oranjewoud voor kinderen bood: het bos in (destijds veelal nog verboden terrein), eieren zoeken, schaatsen over de ondergelopen weilanden naar
Het Meer. Nog geniet hij als hij jochies fikkies ziet stoken of hutten ziet bouwen.
Dat hutten bouwen zou nog veel meer moeten gebeuren.
Hutten bouwen zou nog veel meer
moeten gebeuren
Aan het werk
Na de middelbare school ging Jaap naar de
Hogere Landbouwschool in Leeuwarden.
Maar op kamers gaan, nee, daarvoor was
de binding met Oranjewoud nog te groot.
Even overwoog hij na afronding van de studie verder te gaan met diergeneeskunde.
Hij had het vak van dierenarts leren kennen
tijdens de vele keren dat hij meeging met
Klaas van der Werf. Alles afwegende was
dat toch niet zijn roeping en hij kwam
terecht bij het Ministerie van Landbouw in
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Leeuwarden. Hier werd hij betrokken bij de
opzet van de melkquotering (alweer afgeschaft) en kreeg hij in de buitendienst contact met boeren over financieringsvraagstukken. Van daar rolde hij in het vak van
agrarisch makelaar, nog steeds zijn professie.
Agrarisch makelaar
Tegenwoordig mag iedereen een bord met
“makelaar” naast zijn voordeur hangen,
maar in 1991 was het nog een beschermd
beroep. Dus volgden opleidingen bij de
NVM en hoorde Jaap bij de laatste lichtingen die nog officieel bij de rechtbank

beëdigd werden. Zeventien jaar werkte
Jaap in loondienst;  in 2007 waagde hij de
stap om voor zichzelf te beginnen. Spannend, temeer daar een jaar later de crisis
uitbrak. Gelukkig had hij inmiddels een paar
goede opdrachtgevers, zoals de provincie.
Maar wat doet een agrarisch makelaar
eigenlijk? Er volgt een beeld van zeer uiteenlopende werkzaamheden. Een greep
daaruit volgt hier.
Als eerste de verkoop en, bij verplaatsing,
aankoop van boerenbedrijven. Bij een verkoop hoort een taxatie, beschrijving van het
vastgoed, rekening houden met regelgeving, grondkennis en kennis van allerlei (uitzonderings-)regels. En natuurlijk de onderhandelingen en uiteindelijke verkoop. Bij
een nieuwbouwlocatie  moet vaak ook nog
het bestemmingsplan worden aangepast.
Al met al is een verplaatsing van een boerderij vaak een proces van vele jaren. Een
andere situatie: het Van Harinxmakanaal
wordt verbreed om ruimte te maken voor
grotere schepen. Tegelijkertijd worden
meer natuurvriendelijke oevers aangelegd
en komt er een fietspad. Voor Jaap betekent dat, in opdracht van de provincie,
langs minnelijke weg grond aankopen en in

andere gevallen zo nodig onteigeningsprocedures voeren.
Naast de aan- en verkoop treedt Jaap ook
op als rentmeester. Hij doet dat onder
andere voor een 511 jaar oude stichting,
die nog grond in bezit heeft. Ook voor particulieren met grond treedt hij op als
beheerder en regelt bijvoorbeeld de pachtcontracten. En tenslotte houdt hij zich ook
bezig met  aan- en verkoop van woningen
en woonboerderijen.
Er ontstaat een beeld van een zeer breed
werkveld, waarin je ook nog eens moet bijblijven met steeds veranderende wetgeving. Tijd vinden voor dat laatste is wel eens
lastig. En verder werkt Jaap met stapeltjes:
“deze week”, “volgende week” enz. Daarbij
natuurlijk, ook hier: toenemende regelgeving. Helaas is er in het vak weinig aanwas
van jonge mensen. Onder de 10-15 agrarische makelaars in Friesland neemt de vergrijzing ook toe.
Duizendpoot
Ook voor deze enthousiaste vakman geldt:
er is meer dan werk. Gevraagd naar hobby’s
en andere activiteiten volgt opnieuw een

lange lijst. Om te beginnen: volleybal op
wedstrijdniveau met wekelijks trainen en
spelen. Dan: voorzitter van de ijsclub, al 22
jaar. Jaap duikt ook nog in het verleden en
memoreert 10 jaar lidmaatschap van het
bestuur van Plaatselijk Belang en zijn
betrokkenheid bij de opstelling van de
dorpsvisie, alsook de opslag in de stallen
van de spullen voor de rommelmarkt. Een
nieuwe rol wacht al: bestuurslid van de net
opgerichte stichting “Oranjewoud
Historie”(zie elders in dit blad). Hij heeft
ook nog een caravanstalling en verkoopt,
samen met Sipke van Dijk, kerstbomen.

Hij moet straks nog even het dak op
Sinds 1995 bewonen Jaap en Odilia met de
kinderen een grote en mooie boerderij aan
de Pr. Bernhardweg. Zo’n pand vraagt
onderhoud en dus tijd. Ditmaal, zegt Jaap,
moet hij straks nog even het dak op om de
schade van de laatste storm te herstellen:
een aantal pannen is naar beneden
gewaaid.

Boodschap?
Ja, twee.
Laatste vraag in het gesprek is altijd of de
geïnterviewde nog een boodschap heeft
voor de dorpsgenoten. Dat blijken er twee.
Van de eerste maakt hij een raadsel: welk
bord staat er op de Cissy van Marxveldtweg, ter hoogte van de Elisabethlaan? Na
enig nadenken weet ik het antwoord: max.
30 km. Dat geldt voor de hele bebouwde
kom van Oranjewoud, maar veel dorpsbewoners lijken dit nog steeds niet te (willen)
weten. Voor ieders veiligheid: houd je aan
dit maximum.
De tweede boodschap: je ziet bij alle activiteiten in het dorp steeds dezelfde vrijwilligers. Als anderen zich ook eens een paar
jaar willen inzetten, dan blijven deze activiteiten er en het vergroot de leefbaarheid
van het dorp. Bovendien is het leuk, je leert
veel over het dorp en je ontmoet nieuwe
mensen. Wie de schoen past…
We hadden nog uren kunnen doorpraten,
maar ja, er moeten meer artikelen in dit
blad. Jaap komen we ongetwijfeld weer
tegen.

Jaap van der Zee.
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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
traat 15, Sneek

Feestelijke Vrouwenvergadering
van De Heidebloem
n

Door: Ingrid Struijk

Op 25 februari vind ik een mailtje in mijn inbox van onze hoofdredacteur Anneke
Liemburg. Het betreft een uitnodiging aan de redactie van De Wâldknyn om de
Vrouwenvergadering van De Heidebloem, die dit jaar op 22 maart zal plaatsvinden in De Koningshof, bij te wonen. De uitnodiging heeft een speciale reden: er
zal dit jaar een feestelijk tintje aan zitten, want Alt Liemburg en Jan Wagenmakers hebben een boek geschreven over 150 jaren rijke historie van De Heidebloem en dat boek zal op deze avond worden gepresenteerd.
Wil je dan vragen of er alleen
vrouwen mogen komen
Anneke mailt: “Ik kan die avond niet, jij wel?
Het is nl. een Vrouwenvergadering, anders
kon Dik er wel heen om een stukje te schrijven. Ik heb die man (= Wim Metselaar,
secretaris, red.) teruggemaild dat ik niet kan
en dat jij dan misschien komt. Zo ja, dan
moet je hem dat doorgeven en als je niet
kunt, wil je dan vragen of er alleen vrouwen
mogen komen, want anders kan Dik wel
gaan.” Hilarische vergissing van ons beiden:
er mogen zeker wel mannen komen, alle bijeenkomsten waren zelfs zo’n 135 jaar lang
voorbehouden aan de heren der schepping.
Deze jaarlijkse bijeenkomst werd Vrouwenvergadering genoemd omdat eens in het
jaar de echtgenotes mee mochten komen!

konden voorlezen (reciteren). Het ging hier
om waardevolle klassieke literatuur: zware
kost dus. Toen Oranjewoud een lagere
school had gekregen was de beschavende
functie van de vereniging min of meer over-

bodig geworden. Dat uitte zich in een
dalend aantal leden. De Oranjewâldsters
waren nog wel te porren voor een avondje
uit, maar dat moest wat meer vertier geven.  
In 1923 besloot men het roer om te gooien.
Dus wordt er nu al haast een eeuw geschutjast. Schutgejast. Jasgeschud. Weet u het?
En in 2005 mocht de eerste vrouw toetreden tot de mannenclub. Dat was Ali Kok.
Drie vrouwen weten zich inmiddels te
weren in het mannengezelschap: degene
die in 2015 het hoogste puntenaantal had
gescoord was…..een vrouw.

Tradities in ere
Als ik binnenkom – te laat, zoals gewoonlijk
– is de spreker al begonnen aan zijn verhaal. In het Fries nog wel. Dat wordt de
vuurproef voor deze Zeeuwse om ûtens.
Dus leest u het vervolg kritisch, het kan zijn
dat ik Jan verkeerd heb verstaan. Ik zie
groepjes mensen: vrouwen maar dus ook
mannen, rondom tafels zitten, de Koningszaal is goed gevuld. Op de tafels staat drinken en een schaal met enorme krakelingen,
zo groot heb ik ze nog nooit gezien. Ik neem
er geen, want het is vastentijd J . Het blijkt
dat er sinds jaar en dag op de Vrouwenvergadering krakelingen geserveerd worden.
Wat een heerlijke traditie.
Tradities verbroken
Met twee andere tradities heeft men inmiddels gebroken. De Heidebloem werd destijds opgericht om de beschaving onder de
inwoners van Oranjewoud op een hoger
plan te brengen. Er was en is in ons dorp
geen kerk, die een gedeelte van die taak op
zich had kunnen nemen. En er was nog geen
school. Het werd een reciteer- en leesvereniging voor met name boeren en middenstanders uit Oranjewoud en omgeving. De
vereniging bezat een bibliotheek waaruit de
leden boeken konden lenen of passages

Jaarvergadering.
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Behalve als notoir alcoholist
stond deze man bekend als
sociaal bewogen
Bloei van Oranjewoud
Jan Wagenmakers doet uit de doeken waardoor in de 19e eeuw het welvaartspeil in
Oranjewoud steeg in vergelijking tot omliggende dorpen. Dat is te danken aan één
man: Pieter Heringa Cats, eigenaar van
Klein Jagtlust (1823-1880). Behalve als
notoir alcoholist stond deze man bekend als
sociaal bewogen. Werknemers die door
ouderdom niet meer in staat waren te werken gunde hij een soort pensioen avant la
lettre door hen een huis met een lap grond
te schenken. De naam “Krukmanslaan” herinnert nog aan deze oude bewoners. Bij zijn
dood liet hij een fortuin na; hij had nogal
wat geërfd van eerder overleden familie en
was zo handig omgegaan met het verworven kapitaal, dat hij één der belangrijkste
grootgrondbezitters van Friesland was
geworden. Behalve enige familieleden (hij
had geen kinderen) was het voornamelijk
zijn personeel, dat aanzienlijke sommen
gelds erfde. De hoger geplaatsten erfden
een groot bedrag ineens, de kamermeisjes
etc. kregen levenslang jaarlijks een bedrag,
dat in die tijd toch best de moeite waard
was. Dat geld werd goed besteed: aankoop
van boerderijen of koeien. En zo was er een
gunstige voedingsbodem ontstaan voor
literaire activiteiten. De Heidebloem werd
geboren, in 1868.
Ballotage
De doelgroep was de boerenstand en een
grote groep middenstanders. Maar je kwam
er niet zo maar bij hoor, daarvoor moest je
eerst gewogen worden door de ballotage-

commissie. De liefhebbers kwamen eens in
de twee weken van acht tot tien bij elkaar
in een nogal eens wisselend Oranjewouds
etablissement, pakten hun eigen goudse
pijp van het rekje en vulden die vanuit de
tabakspot, die op de bibliotheekkast stond.
Gelukkig hoef je anno 2019 niet meer goedgekeurd te worden voordat je mag toetreden, je hoeft zelfs niet per se in Oranjewoud woonachtig te zijn. Wat wél bleef:
notulen schrijven van elke vergadering, met
de hand.
Notulen
Veel van verslagen van de Vrouwenvergadering zijn bewaard gebleven; een schat
aan informatie voor Jan en Alt. Ik citeer uit
de notulen van dinsdag 20 februari 1894:
“Doch voor ik hiertoe overga wil ik eerst ene
kleine beschouwing geven van den indruk
die het op mij maakte toen ik den zaal binnentrad. Toen ik dan de deur opende en de
zaal binnentrad en mijne oogen liet weiden
over de aanwezigen overviel mij eene sombere gedachte, een gedachte die mij herinnerde dat alles hier op aard vergankelijk is.
Onder al de aanwezigen kon ik niet tellen
hem die slechts zelden zijne plaats onbezet
hield, die bij eene zwakke lichaamsgesteldheid meermalen winterweer trotseerde om
door zijne tegenwoordigheid een blijk van
belangstelling te toonen in ons gezelschap.”
Ja, je kunt wel merken dat op deze avonden
ook de pennen werden geslepen! Kom daar
eens om na een avondje schutjassen….de
huidige notulen ontberen elke literaire aspiratie.
Erelid
Jan Wagenmakers vertelt nog veel meer
interessante dingen uit het boek, dat wordt
te veel om hier op te noemen. Aan het eind
van zijn lezing krijgen hij en Alt, die de

Evert Zandstra krijgt het eerste exemplaar
uitgereikt.
beamer bediende een staande ovatie. Jan
wordt tot erelid van De Heidebloem
benoemd en dat betekent dat hij geen contributie meer hoeft te betalen. Dit is een
hoge eer, Jan is zichtbaar emotioneel en
prevelt “Hjir binne gjin wurden foar”. Alt
komt er bekaaid af met een bos bloemen:
hij is geen lid en kan dan ook geen erelid
worden vanzelfsprekend.

En dat betekent dat hij geen
contributie meer hoeft te betalen
Eerste exemplaar
Dan wordt er overgegaan tot het uitdelen
van het boek aan degenen die van te voren
hebben ingetekend. Het is een flink boek
geworden met maar liefst 300 pagina’s vol
illustraties plus nog een supplement. Het
eerste exemplaar wordt uitgereikt aan
Evert Gaastra, omdat die het langste lid is:
al veertig jaar. De voorzitter memoreert
hoe Evert destijds samen met een paar
vrienden, waaronder Eelke Kruis, een renpaard heeft gekocht om te gaan koersen.
Het verhaal van Action Skoatter is welbekend; als die in Hilversum moest koersen
gingen er bussen vol vanuit hier om haar
aan te moedigen. Zij werd de draver van de
20e eeuw met een winsom van 1.103.059
gulden.
Dan mag de rest, op afroep, zijn exemplaar
ophalen. Jan en Alt worden opnieuw aan
het werk gezet: of ze alsjeblieft hun naam
op het schutblad willen schrijven….
Wilt u dit prachtige rijk geïllustreerde boek
ook in bezit krijgen? Dat kan voor het
bedrag van 40 euro. Er is nog een beperkt
aantal boeken over, wees er dus snel bij.
Mail of bel secretaris Wim Metselaar,
wjmetselaar@gmail.com of 06-38897708.

Boekpresentatie door Alt Liemburg en Jan Wagenmakers.
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Rommelmarkt 13 april
April doet wat hij wil. Aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed.
Dat klopt, het sneeuwde een beetje die morgen. Maar op het moment van
schrijven zijn we een week verder en is er een zomer losgebarsten. Het klimaat
lijkt me danig in de war.

hij. Hmmm, misschien geen goede vraag.
Ik zie twee jongens rondkarren op een
merkwaardig vehikel: een goud-geverfde
rollator met allemaal roze glittertjes.  Wat
willen die knullen nou daarmee? Alvast
voor hun oude dag? “Opvoeren”, antwoorden Raymond en Dave. Dus als u binnenkort een gouden flits voorbij ziet zoeven,
dan is het zover.
Trends
Bij de antiekkraam hebben ze altijd bijzondere dingen. Ook vandaag: zojuist hebben
ze een topstuk, een massief eiken secretaire, goed kunnen verkopen. Is er ook een
trend zichtbaar? Jawel. Gingen vroeger
emaille, koperen of delfts-blauwe stukken
goed van de hand, evenals klokken, dat is
nu voorbij. Porcelein is nog wel in, evenals
objecten uit de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw. En ja, je kunt van te voren
nooit voorspellen waarvoor een bepaalde
verzamelaar een fortuin over heeft.

Koop hem vooral niet nieuw

Dave en Raymond.

Bij de elektronica zien ze ook de effecten
van de economie: Senseo is al niet meer
hot , mensen kopen nu nóg luxere varianten. Wilt u een sinaasappelpers kopen?
Koop hem vooral niet nieuw, ze zijn hier te
kust en te keur. Want tegenwoordig kópen
de mensen hun vers geperst sinaasappelsap gewoon, in de supermarkt. En huistelefoons zijn er ook in overvloed, goede wel te
verstaan. Wie nog een 0513 nummer heeft
loopt hopeloos achter. Ik dus. En ik koop er
nog maar een set bij voor een fractie van de
prijs waarvoor ik onlangs een exemplaar
nieuw kocht.

Ik mag, op mijn eigen verzoek, de rommelmarkt weer verslaan. Maar hoe maak je
daar nu weer een origineel verhaal van.
Gewapend met pen en blocnote betreed ik
het terrein, dat mijn buren net verlaten. Zij
zeggen dat ik te laat ben; de mooiste dingen
zijn al verkocht aan de meute die vóór tienen stond te dringen voor de rood-witte linten. Ik wil niet hebberig overkomen dus ik
verschijn pas een uurtje later op het toneel
met een zoekopdracht voor een vluchteling
die net een huis toegewezen heeft gekregen: lampen, drinkglazen, een prullenmand
en een keukenmessenset. Zo moeilijk moet
dat niet zijn. En natuurlijk met de opdracht
om een artikel te schrijven.

Ik wil niet hebberig overkomen
Wat zoekt U?
Waar zouden andere bezoekers naar op
zoek zijn? Ik klamp Sies Siebenga aan met
deze vraag. “In elk geval niet naar u,” lacht

Vlnr Wiepie Holtrop Sip Bakker en Janke Otter in 1982.
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Recordopbrengst
De trend is in ieder geval niet
dat er hoe langer hoe minder
mensen op de rommelmarkt af
komen. Integendeel, er waren
dit jaar meer bezoekers dan
ooit. En of ik nog even wil vermelden dat er een recordopbrengst was. Waarvan akte. Hoe
dat kan? Ik weet het niet, het is
in ieder geval niet mijn schuld:
hier een dubbeltje, daar een
kwartje, daar worden zij niet rijk
van (en ik niet arm).

Dit is Janke Otter (voor de enkeling die dat niet
weet).

blijven. Anderen zullen een aantal van haar
taken overnemen zoals het werven van 40
à 45 vrijwilligers voor de vrijdag en de zaterdag en het beheer van evenveel gele hesjes
en andere kleur beursjes. Zelf blijft zij
ervoor zorgen dat er kleden genoeg zijn om
de rommel op uit te stallen. Dat is geen
sinecure hoor. Als het heeft geregend is zij
dagen na dato nog in de weer om die boel
te drogen.
Gelukkig! Kan ik over een jaar toch weer
een stukje schrijven!

Janke Otter
En dat Janke Otter na 35 jaar
afscheid heeft genomen van de
rommelmarktcommissie. Dat
moet natuurlijk zeker vermeld
worden. Ze was er dus haast
vanaf het begin bij! Dat zal me
een klap zijn voor de commissie!
Zal er volgend jaar nog wel een
rommelmarkt georganiseerd
kunnen worden zonder haar?
Nee dus. Want Janke heeft zich
over laten halen om toch nog te

Werkgroep
Vorstelijk Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

Op 15 maart en op 26 april kwamen
wij weer bij elkaar om de vergeten
parel van Fryslân – zo zou je ons mooie
Oranjewoud wel kunnen noemen - op
te poetsen. Allebei de keren op een
prachtige locatie: in maart waren wij in
de oude keuken van Landgoed Oranjestein, en in april in het café van
Museum Belvédère. We begroetten
een nieuw lid van de werkgroep: Randolph Algera van Galerie Autrevue in
De Knipe.
Hap&Stap
Veel tijd werd besteed aan het ontwikkelen
van een aantal HAP&STAP-arrangementen.
Hierbij wordt een bezoek aan bijvoorbeeld
Oranjestein, Museum of Eco-kathedraal
gecombineerd met een wandeling en een
lunch of diner. Er zijn al aantrekkelijke folders beschikbaar. U kunt zich nu al inschrijven voor de volgende data:
28 juli, 22 september en 9 februari via
williahomans@gmail.com
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Marita de Jong (l) en Silke Letting (r) tijdens de vergadering.

Mountainbike
Er is nieuwe informatie over een aan te leggen mountainbike-route. Er zou hier ruimte
zijn voor een route van 30 km, geplande
aanlegkosten: 60.000 euro. De vraag is of
de mountainbikers die nu gedoogd worden
in de bossen van Oranjewoud verenigd zouden kunnen worden om dit plan te ondersteunen. Gezegd moet worden, dat grondeigenaren liever mountainbikers op hun
terrein hebben dan wandelaars. Want wandelaars maken herrie, gaan buiten de
paden, laten hun honden loslopen en laten
rommel achter, maar ik weet zeker dat u,
lezer, niet tot dit type wandelaar hoort.

Zij hebben geen tijd om een
snicker te eten en de verpakking
weg te gooien

Heerenveen ‘n Gouden Plak (HnGP)
Dit jaar is er geen budget voor de jaarlijkse
folder van Vorstelijk Oranjewoud, maar
men biedt in plaats daarvan een aantal
alternatieven zoals een nieuwe website
(gereed na de zomer), een digitale evenementenkalender en het opzetten van een
content-team.
Daarvoor worden nog vrijwilligers gezocht
die affiniteit hebben met journalistiek. Het
gaat vooral om inspiratie en beleving doorgeven. Ook is er een beeldbank met foto’s
van Oranjewoud opgezet; op dit moment
heeft men de beschikking over een honderdtal rechtenvrije foto’s. Er wordt nog
gezocht naar meer fotografen die hun foto’s
van Oranjewoud ter beschikking willen stellen. U kunt contact zoeken met HnGP via
info@ngoudenplak.nl

Mountainbikers zoeven hun snelle rondjes
in stilte door het bos en hebben geen tijd
om een snicker te eten en de verpakking
weg te gooien.

Oranjewoud Festival
De achtste keer OF vond dit jaar plaats van
donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) tot en
met zondag 2 juni. Er waren nieuwe onder-

delen, zoals de Kinderproeftuin. Dit om een
nieuwe doelgroep te bedienen: die van
jonge gezinnen. Ook waren er nieuwe locaties, zoals de Moestuin. Elders in deze
Wâldknyn kunt u de verslagen van het OF
lezen.
Tjaarda
Tjitte de Wolff is trots te kunnen melden
dat Tjaarda een nieuwe food&beveragemanager heeft (dit moeilijke woord betekent dat hij zorgt voor het eten en drinken).
Zijn naam is Thom van der Heide en hij
heeft al een lange staat van dienst in deze
sector. Verder kondigt hij nog een aantal
activiteiten aan, zoals het historisch diner
op 26 april en de presentatie van een nieuw
bier: Woudster, op 8 mei.

Diego, Ingrid Struijk, Tineke Hempenius, Jurjen K. van der Hoek (namens Belvédère), Willia Homans, Anneke Liemburg, Tjitte de Wolff
en Randolph Algera.
Foto Nicolien Sijtsema
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Kninebledsje
Een fotoverslag van het Oranjewoudfestival

We werden speciaal ontvangen door de
medewerkers. Toen kregen we ons
pers-polsbandje. Toen de kinderproeftuin nog
niet open was kregen we alvast een rondleiding.

Dit jaar was er een grote plek ingeruimd
speciaal voor kinderen. Wij vonden het
een goed idee omdat het nu veel groter
was dan vorig jaar, en er meer te doen
was .

Er was een speciale ingang die je kon nemen om in de kinderproeftuin te komen. Je moest een trap
op dan moest je over een soort balk. In de kinderproeftuin waren heel veel dingen te doen. Je kon
beatboxen, instrumenten spelen, knutselen en er was van alles te eten.
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Wij hebben de voorstelling Ark van Noach gezien.
Iemand vertelde het verhaal, tussendoor kwamen
er allemaal liedjes. Alle dieren van de ark hadden
bijvoorbeeld een eigen liedje. Het publiek mocht
soms meedoen met het roepen van zinnen.

In de kinderproeftuin waren speelbeelden.
Deze waren gemaakt van tractorbanden.
Het was heel grappig om mee te spelen.
Er waren ook ronde beelden met een open
ruimte erin, daar kon je bijvoorbeeld in
liggen en ronddraaien.

Er was een Overtuin Challenge met allerlei
onderdelen. Een daarvan was dat je tussen
twee touwen moest lopen. De apenhang was
een beetje moeilijk omdat je dan met je hoofd
over de grond ging  .

Tijdens de Overtuin Challenge kon je sponsjes
op een wit doek gooien (dan moest je wel
uitkijken dat de spons niet bleef plakken ☹).
Uiteindelijk is het een kleurrijk kunstwerk
geworden.

Een van de laatste onderdelen van
EenOvertuin
van de laatste
onderdelen
de
Challenge
was dat van
je de Overtuin Challenge was dat je over een wiebelbrug moest
lopen.
Dit
was
één
van
onze
favoriete
onderdelen
over een wiebelbrug moest lopen.
Dit wa één van onze favoriete onderdelen.
Wat kies jij????

Dilemma’s

Bedankt Oranjwoud
Bedankt Oranjewoud Festival voor deze bijzondere dag!
Festival voor deze
bijzonder dag!
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Na Brongergea komt Oranjewoud
n

Door: Janny Klein

Historisch gezien klopt de titel van dit artikel. Waar Brongergea al vele eeuwen
oud is, komt de naam Oranjewoud pas vanaf 1922 voor in de dorpenlijst, zo is
uitgezocht door Jitze de Jong. Maar de titel slaat ook op de opheffing van de
Stichting Brongergea op de Kaert en de oprichting van de Stichting Oranjewoud
Historie.

Links de nieuwe voorzitter, rechts de aftredende Jan Wagenmakers.
De Stichting Brongergea op de Kaert is destijds opgericht om, zoals de naam al zegt, de
bekendheid van Brongergea te vergroten.
Dat gebeurde onder andere door de
geschiedenis in kaart te brengen, waarbij
het dorp veel ouder bleek dan gedacht. Alle
huizen met hun bewoners zijn beschreven.
Het resultaat vormde een prachtig boekwerk, dat nu in de meeste huizen in Brongergea (en Oranjewoud) te vinden is. Naast
dit boek zijn de bestuursleden trots op de
heropening van het pad langs de Belvédère,
met een eigen app en een folder, de Pauw
die voor Pauwenburg staat, het informatiebord bij het kerkhof, de Windvaan op de
klokkenstoel en de Bolle bij het voormalige
K.I.station. De afronding van iedere activiteit vormde aanleiding voor een feestje voor
de bewoners van Brongergea. Iets waar de
inwoners nu zelf voor moeten gaan zorgen.
Doel bereikt
Uit een onderzoek bij de toekenning van
subsidie voor het plaatsen van de Bolle
blijkt dat de naamsbekendheid van Brongergea is gestegen naar 75% van de geënquêteerden. Daarmee is het doel van de
Stichting bereikt. Een leuke anekdote in dit
verband: de familie Liemburg was in New
York en ontdekte een kasteeltje Belvédère.
Daar zagen ze een digitaal gastenboek
waarin de woonplaats genoteerd kon worden. Ingevuld: Brongergea. En tot hilariteit
van de hele familie bleek dat die naam door
het systeem herkend werd. Ook de app bij
het wandelpad levert reacties op; de verste
kwam uit Japan! Dus Brongergea staat nu
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wereldwijd op de kaart en de Stichting is
klaar met haar werk.
Overgang naar een nieuwe stichting
Klaar, en daarom is door het bestuur besloten de stichting op te heffen. Dat is inmiddels gebeurd. Tegelijkertijd is door de
bestuursleden geconstateerd dat er ook
over heel Oranjewoud nog het nodige te
vertellen en uit te zoeken is. Daarbij gaat het
vooral over het leven van “de gewone man
en vrouw”, want over het leven van de adel
heeft Rita Radetzky-Mulder al veel uitgezocht en boeken vol geschreven. Opgericht
is de Stichting “Oranjewoud Historie”. Deze
naam sluit aan bij de facebook-groep,

waarop al langer historische foto’s van
Oranjewoud gedeeld worden. Voorzitter
van de nieuwe Stichting wordt Jitze de Jong.
Anneke Liemburg wordt penningmeester,
Jacob Drost secretaris, Alt Liemburg archivaris en Jaap van der Zee algemeen bestuurslid. Jitze, Anneke en Alt maakten ook deel
uit van het bestuur van Brongergea op de
Kaert. Jan Wagenmakers heeft afscheid
genomen als voorzitter van Brongergea op
de Kaert, maar blijft actief als vrijwilliger.
Doel en activiteiten van Oranjewoud
Historie
Het doel van de nieuwe Stichting luidt:
“Onderzoeken en beschrijven van de historie van het dorp Oranjewoud en nabije
omgeving, met haar bewoners en hun
bezigheden, en het verrichten van verdere
handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk zijn”.
Met Oranjewoud wordt bedoeld het hele
gebied van Tolhuisweg tot aan Pauwenburg,
zoals het historisch gezien ook was. Na de
oprichting hebben de bestuursleden een
prioriteitenlijst gemaakt en werken ze nu
aan een beleidsplan en een activiteitenplan.
Deze stukken zijn nodig om een ANBI-status
te kunnen aanvragen, en zo belastingvrij giften te ontvangen. Overigens heeft de Stichting al een klein startkapitaal: de resterende
gelden van Brongergea op de Kaert.
Aan de slag
Eerste prioriteit wordt het interviewen van
oudere inwoners van het dorp, om nog zo
veel mogelijk vast te leggen van hun herinneringen aan het vroegere dorp. Daarnaast
is het de bedoeling om alle straten met hun
bewoners in kaart te brengen, gestart
wordt met de Heidelaan.

V.l.n.r. Jaap van der Zee, Alt Liemburg, Anneke Liemburg-Kramer, Jacob Drost en Jitze de
Jong.

De bestuursleden verwachten enige jaren
bezig te zijn voor ze alle straten doorgewandeld zijn. Overigens maken ze voor de
gesprekken ook gebruik van vrijwilligers.
Het verzamelde materiaal komt voor iedereen beschikbaar; de vorm waarin is nog
onbekend. Naast de resultaten van de
gesprekken is er meer materiaal: Jacob
Drost heeft al eerder interviews gehouden,

er is materiaal geschonken en archiefonderzoek gedaan. Ook wordt samengewerkt
met andere personen en organisaties, die in
de geschiedenis duiken.
Het vervolg
Zoals wel duidelijk wordt uit het voorgaande, is de nieuwe stichting nog maar net
uit de startblokken gekomen. Veel ideeën

moeten nog vorm krijgen. Bedoeling is dat
er een nieuwe website komt, mogelijk
gekoppeld aan die van het dorp. En ook een
facebook-groep ligt voor de hand. Geïnteresseerden kunnen dan informatie zoeken,
een digitaal archief raadplegen of vragen
stellen. Maar voorlopig is dat allemaal nog
toekomstmuziek. Dus laten we over een jaar
maar eens gaan kijken hoe ver deze enthousiaste vrijwilligers dan gevorderd zijn.

Tweede Omgevingsdialoog Katlijk, Mildam, de Knipe,
Oranjewoud, Oudeschoot en Nieuweschoot
n

Door: Maaike Aukes, Junior Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Op 14 mei 2019 ging in Kwartier Noord in Katlijk de tweede ronde omgevingsdialogen van start in het kader van de gemeentelijke Omgevingsvisie. Inwoners gingen
met elkaar en met verschillende deskundigen in gesprek over de aanpak van de
verschillende problemen die in de toekomst in dit gebied gaan spelen. Daarbij
werden verschillende oplossingsrichtingen besproken en ideeën uitgewisseld.
Zeven thematafels
Tijdens de avond werd onder leiding van
zeven experts uit het veld aan thematafels
gewerkt. Daarbij werd voortgebouwd op de
problemen die tijdens de eerste omgevingsdialoog in maart door inwoners zijn
benoemd. Doel van de avond was om oplossingsrichtingen te benoemen. Daarnaast
was er ruimte om voorbeelden te noemen
en aan te geven welke voor- en nadelen
inwoners zien. Het was een inspirerende bijeenkomst in een ontspannen gezellige sfeer.
De volgende vragen stonden centraal:
1. Hoe zorgen we in 2030 voor een
omgeving die uitdaagt om te bewegen,
maar die ook veilig en toegankelijk is?
Aan deze tafel werd gepleit voor een langetermijnvisie op het verkeer in het landgoederengebied bij Oranjewoud. Daarbij zou
een verdere scheiding van wandelaars, fietsers en doorgaand autoverkeer bijdragen
aan de leefbaarheid en de beleving van het
gebied. Ook werd er gesproken over de toekomst van het openbaar vervoer en werden
maatwerkoplossingen geopperd, zoals de
vorming van dorpstaxi’s door inwoners of
het automaatje van de ANWB. Aan deze
tafel vond men dat het onderwerp gezondheid tijdens deze avond nog wat onderbelicht bleef.

voorkeur te realiseren dicht bij bestaande
infrastructuur met voldoende transportcapaciteit, bijvoorbeeld bij bedrijfsterreinen
of dichtbebouwd gebied. Ook zag men
voordelen van energieopwekkingsprojecten (bijvoorbeeld een zonnedak, zonneveld
of dorpsmolen) waarbij inwoners de regie
hebben: draagvlak is vaak groter naarmate
er revenuen terugvloeien in de lokale kas.
En wanneer veel lokaal opgewekte energie
ook ter plekke wordt gebruikt, betekent dat
minder belasting voor het hoofdnet.
3. Hoe zorgen we ervoor dat het
landschap in 2030 vitaal is en het
cultureel erfgoed herkenbaar/
beleefbaar?
De diversiteit van het landschap werd door
inwoners opnieuw onderstreept als belangrijke kwaliteit van het gebied. Beheer van
het bosgebied is belangrijk om het aantrek-

kelijk te houden voor
inwoners. Het kan ook bijdragen aan het informeren van bezoekers.
Ook werd benoemd dat een overkoepelende organisatie en een gezamenlijk
beheerplan kunnen leiden tot slagvaardiger beheer. Graag zou men zien dat er minder sluipverkeer door het landschapspark
zou rijden. Het grondwater in het gebied
kan beter op peil worden gehouden door
regenwater van het riool af te koppelen.
4. Hoe zorgen we er voor dat er
voldoende geschikte woningen zijn voor
jong en oud?
Door inleider Henk Fernee werd duidelijk
neergezet dat er in de toekomst veel meer
ouderen zijn: de babyboomgeneratie
schuift op naar de volgende levensfase. Er
werd aan deze tafel vooral gepleit voor een
grotere diversiteit aan woningen en woonvormen. Als voorbeelden werd het concept
van de Knarrenhof (Knarrenhof© is een
landelijke stichting met een maatschap
pelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige
bouw van woongroepen voor zelfredzame
senioren, noot redactie) genoemd, maar
ook woonvormen als tiny houses of levens-

2. Hoe zorgen we er in 2030 voor dat 40%
van de energie duurzaam wordt
opgewekt met maximaal draagvlak?
Aan deze tafel spraken de deelnemers over
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de mogelijkheden om minder
energie te verbruiken (consuminderen). De
groep opperde om energieopwekking bij
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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bijdragen aan de vitaliteit. De sportverenigingen krijgen dan meer een “buurthuisfunctie”. Voor Oudeschoot werd nog
benoemd dat het belangrijk is dat er een
verbinder/sleutelfiguur komt om het sporten te bevorderen.

loopbestendige bungalows (zonder verplicht zorgpakket). Het verbouwen van
leegstaand maatschappelijk vastgoed, zoals
oude schoolgebouwen, tot woonruimtes
werd gezien als positief. Wel kan de financiering daarbij soms een probleem zijn.
5. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners en
bezoekers op een goede manier kunnen
recreëren in 2030?
Ook aan deze tafel werd gesproken over de
recreatiedruk in Oranjewoud en de Overtuin. Er werd ook gerelativeerd dat de drukte
vooral geldt voor de zondagmiddag. Als
oplossing hiervoor is genoemd dat de identiteit en uitstraling helder moet zijn: wie willen we trekken? (“je krijgt wat je uitstraalt”).
Extra routes (bijvoorbeeld een afzonderlijke
ATB-route) zouden kunnen bijdragen aan het
zoneren van recreatievormen en het scheiden van verschillende bezoekers (ruiters,
fietsers en wandelaars). Het onttrekken van
recreatiemogelijkheden of het invoeren van
betaling (hek en kaartje kopen) zag men niet
als acceptabele oplossing.
Het realiseren van een dorps-ommetje bij
de Knipe en het verlengen van het fietspad

naar de Tjonger (vanaf de van Engelenvaart, in zuidelijke richting naar de Tjonger)
werden genoemd als voorbeelden van uit
te breiden recreatieve routes. Ook kwamen
verschillende recreatieve voorzieningen
aan de orde (een zwemstrandje bij de
Knipe, een speelvoorziening bij Tjaarda en
faciliteiten voor watersporters en campers).
Na het stickeren viel op dat hier toch verschillend over wordt gedacht.
6. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende
sportaccommodaties beschikbaar of
bereikbaar blijven in 2030?
Aan deze tafel werd gepleit voor nieuwe
sportvoorzieningen zoals een gymzaal in
Oranjewoud en outdoor fitness in Katlijk.
Ook werd er gesproken over de voor- en
nadelen van het bundelen/fuseren van de
voorzieningen. Het voordeel daarvan is dat
er minder bestuursleden nodig zijn en dat
grotere accommodaties over het algemeen
betere voorzieningen hebben. Als nadeel
werd genoemd dat de eigen identiteit verloren gaat en leden zich misschien niet
meer in de vereniging herkennen. Het
openstellen van sportaccommodaties voor
andere doelgroepen zou wellicht kunnen

7. Hoe zorgen we ervoor dat bestaande
gebouwen in 2030 duurzaam en
toekomstbestendig zijn?
Verduurzamen van de eigen woning werd
overwegend positief gezien (waardevermeerdering, hoger wooncomfort, sneller
verkocht). Toch zijn er soms ook knelpunten
(draagvlak verwerven binnen appartementengebouwen, financiering). Inspelen op
vergrijzing en kleinere huishoudens werden
genoemd als belangrijk aspect voor de toekomstige woningmarkt. Naast het geschikt
maken van de woning is het ook belangrijk
dat er een sociaal vangnet in het dorp is en
dat de bereikbaarheid van voorzieningen
goed is geregeld. Leegstaande gebouwen
zouden benut kunnen worden voor kleinschalige woonvormen, in combinatie met
zorg en algemene voorzieningen voor het
dorp.
Opbrengst en vervolg
Aan het eind van de avond konden de aanwezigen door middel van groene en rode
stickers aangeven welke oplossingsrichtingen zij het meest aansprekend vonden, en
welke richtingen zij liever niet terug zien
komen in de Omgevingsvisie. De uitkomsten kunt u vinden op de website www.
mijnkijkopheerenveen.nl onder ‘resultaten’. De opbrengst van de avond wordt
gebruikt om een aantal toekomstscenario’s
voor de gemeente te maken. In het najaar
van 2019 worden deze scenario’s voorgelegd aan inwoners, raadsleden en college.
Op de website staat ook meer informatie
over het vervolgproces.

Hoe fit ben ik?
n

Door: Ingrid Struijk

Als u, net als ik, boven de 55 bent heeft u, net als ik, een oproep of zo je wilt een
uitnodiging gekregen om mee te doen aan een fitheidstest. Als u, net als ik,
gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging hoeft u niet verder te lezen. U weet
het al. Maar was u daar niet, dan heeft u wat gemist. U weet nu bijvoorbeeld
niet of u fit genoeg bent voor uw leeftijd, laat staan wat u er aan kunt doen als
dit niet het geval is.
Nieuwsgierig naar wat mij te wachten staat
fiets ik naar Scouting Hiem. Ik mag plaats
nemen op een stoel in de wachtgang en zal
weldra binnengeroepen worden bij de dokter. Vakkundig meet zij mijn bloeddruk en
feliciteert mij vervolgens met de uitslag.
Klaar. Op naar de volgende test.
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Ik ben 2 kilo gegroeid
en 2 cm gekrompen
Het parcours
De eerste post is meten en wegen. Ik ben 2
kilo gegroeid L en 2 cm gekrompen LL.

De dokter neemt mijn bloeddruk op.

Maar mijn BMI vetpercentage en ook visceraal (buik-)vet is goed. Spiermassa heb ik
zelfs veel, maar ik heb geen idee waar die
spierballen zouden moeten zitten.
Dan treed ik een soort gymzaal binnen
waar al een aantal dappere ouderen getest
worden. Dapper, ja: zij zijn niet bang voor
de uitslag! De sfeer is opgewekt, er wordt
veel gelachen. Er zijn nu nog vijf onderdelen te gaan, te weten oog-handcoördinatie,
knijpkracht, lopen en keren, beenkracht en
een 6 minuten wandeltest. Ik doe mijn
uiterste best, want ik wil graag winnen

(hoewel er niets te winnen valt). Tijdens de
6 minuten wandelen speel ik vals; als Jaap
even niet kijkt snelwandel ik. Maar ik word
afgestraft met een matige score. Misschien
had ik de opdracht niet goed begrepen? Als
je ouder wordt werken je hersens immers
ook minder goed….
Soms is de test vóór je bezet, dan moet je
even wachten tot de stoel, of de baan, vrij
is. De checkpoints worden bemand door
vrijwilligers. Wat een organisatie, maar
alles verloopt soepeltjes (behalve misschien de gewrichten van sommige deelne-

Alles verloopt soepeltjes
Advies
Tenslotte krijg ik een adviesgesprek met
Grada, adviseur fittesten en seniorendocent. Zij zegt dat ik niet dunner moet worden, dat ik beter ‘ s middags warm kan eten
en dat ik vooral moet blijven hardlopen. Dat
was ik ook van plan. Dat laatste dan.
Hoe blijf ik fit
Ik loop Berber van der Krieke tegen het lijf.
Zij is projectmedewerker van Sport Fryslân
en de spin in het web. Ik vraag haar of de
respons op de uitnodiging onder de Oranjewâldsters groot was. Jawel; normaliter
bedraagt die ongeveer 10%, hier lag hij
hoger. Deze fittest werd georganiseerd door
een samenwerkingsverband tussen
Gemeente Heerenveen, Scoren voor
Gezondheid Heerenveen, Sport Fryslân,
Caleidoscoop en Plaatselijk Belang Oranjewoud. De bedoeling is enerzijds om de fitheid van ouderen in kaart te brengen en
anderzijds om die te bevorderen. Dit is nog
maar een beginnetje. U hoort er vast nog
meer van.

Het parcours in Scoutinghiem.

Koffie-ochtend Oranjewoud
1x per maand op dinsdagochtend van 10:00
tot 12:00 uur wordt een gezellige koffieochtend georganiseerd. Iedereen is welkom
in De Koningshof, waar we in de huiselijke
Prinsenkamer zitten, onder het genot van
een kopje koffie en een lekker stukje appeltaart of oranjekoek.
Elke keer varieert de groep, u bent welkom

mers). Onder de vrijwilligers herken ik een
paar mensen van Plaatselijk Belang; verder
zijn er een aantal jongeren die vanuit de
gemeente Heerenveen als stagiair betrokken zijn.

maar hoeft zich ook niet aan of af te melden. In de eerste helft van 2019 hebben we
ochtenden gehad waar we “alleen” maar
lekker hebben zitten te kletsen, maar er zijn
ook ochtenden geweest, waarop we gasten
hebben uitgenodigd.
Zo is Tjepke van der Honing langs geweest,
hij is natuurfotograaf. Vorig jaar heeft Tjepke

mooie foto’s laten zien van de natuur in
Oranjewoud. Deze keer kwam hij langs om
zijn verhaal te laten zien d.m.v. prachtig zelfgemaakte foto’s van zijn tocht op de fiets in
Noorwegen naar de Noordkaap.
Op verzoek van trouwe koffiedrinker mevr.
Hofstra (97jr.) is wijkagent Peter van Harten
langs geweest. Tot onze verrassing was
Robert Jan Speerstra van de Leeuwarder
Courant ook aanwezig. Via de site van
Plaatselijk Belang had hij gezien dat de wijkagent aanwezig zou zijn. Leuk dat we zo in
de belangstelling staan! Dit was een hele
leuke ochtend, waarin we veel verhalen
hebben gehoord van Peter, maar waarbij in
een mooie ontspannen sfeer ook alle gelegenheid was om vragen te stellen.
Eigen initiatief is belangrijk: geef aan wat of
wie je leuk vindt om als gast te ontvangen.
We gaan na de zomervakantie door, de precieze data vindt u in de Activiteitenkalender. Twee onderwerpen die op de agenda
staan zijn: Kaartclub De Heidebloem en
Bewegen voor ouderen Sport Fryslân. Zijn
er meer ideeën, dan hoor ik dat graag!
Herdi Oosterbaan
hm.oosterbaan@outlook.com
06-20022365 / 0513 – 63 15 85

Vlnr Mevr. Sjoeke Hofstra (97 jaar), Robert Jan Speerstra, journalist LC, Herdi Oosterbaan
en wijkagent Peter Harten.
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Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
• Koffieochtenden in de Koningshof,
van 10.00-12.00 uur.
Vervolgdata:
08-09-2019  koffieplein tijdens het dorpsfeest,
in/bij de tent.
24-09-2019
22-10-2019
19-11-2019
17-12-2019
zie ook:  www.oranjewoud-dorp.nl
• Zomerspelweek
van Bienemalaan 7, Oranjewoud
12-08-2019 t/m 16-08-2019
• Dorpsfeest Oranjewoud
05-09-2019 t/m 07-09-2019
• Landgoed Oranjestein
Happen en Stappen op 28 juli, 22 september
en 9  februari via williahomans@gmail.com
• Feantocht (mountainbiketocht) door
o.a. Oranjewoud, Katlijk en de Knipe.
22-09-2019  09.00-15.00 uur
• Gemeentehuis-raadzaal
Groot Heerenveens Dictee
Rob Kerkhoven en burgemeester
Tjeerd van der Zwan
24-09-2019  19.30-22.00 uur
• Flaeijelfeest Nieuwehorne
26-09-2019 t/m 28-09-2019
Ervaar de tijd van Domela

• MUSEUM BELVÉDÈRE
* Overzichtstentoonstelling
van Jaap Min, West-Friese expressionist
31-05-2019 t/m 22-09-2019
* Art Noord,
Platform voor kunstenaars uit het Noorden
26-09-2019 t/m 29-09-2019
* Museum Belvédère 15 jaar
		 Een inspirerend overzicht
		 van 15 jaar verzamelen
05-10-2019 t/m 08-12-2019
• MUSEUM HEERENVEEN
* Het depot uit!
		 Objecten die jarenlang verborgen waren ontmoeten nu het publiek.
26-04-2019 t/m 01-09-2019
* Ferdinand Domela Nieuwenhuis Multimedia
Fietsroute
		 Op 18 november 2019 is het 100 jaar geleden dat Ferdinand Domela Nieuwenhuis
overleed. Vanaf de zomer wordt er een fietstocht georganiseerd, een ontdekkingstocht
naar het verhaal van deze bekende socialist.
Start bij Museum H’veen.
* Ferdinand Domela Nieuwenhuisdag, met
muziek, een lezing van Yme Kuiper, rondleidingen e.d. tijdstip wordt later bekend
gemaakt
* DOMELA!
Een audiovisuele productie
		 van Meindert Talma.
17-11-2019  15.00 uur
* Us Ferlosser
100 portretten van F.D.Nieuwenhuis
19-11-2019 t/m 22-03-2020

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

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

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

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

DORPSKRANT ORANJEWOUD

45

Overzicht van werkgroepen/contactpersonen,
verbonden aan PB Oranjewoud
Redactie dorpskrant
Leden:
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
Marjan Hoogeveen
Louwina Wijma-van Noord
websiteoranjewoud@hotmail.nl

Kascommissie 2018/2019
Willem Donker en Lolke Eijzenga
Werkgroep Vorstelijk
Oranjewoud
Lid namens PB Oranjewoud
en de redactie:
Anneke Liemburg-Kramer

oranjewoudwebsite@gmail.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 Belvédère 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
oranjewoudwebsite@gmail.com

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.
Telefoonnr. 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 5 oktober 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

