Notulen overleg besturen verschillende verenigingen/ clubs/ organisaties Oranjewoud op 8 oktober 2019,
20.00 uur in De Bierumazaal in hotel Tjaarda, Oranjewoud.
Uitgenodigde verenigingen:
Aanwezig:
Jan de Boer
Ellen Brouwer-Woortman
Gepke Kamstra
Janny Klein
Caroline Klinker
Henk Kok
Anneke Liemburg

Lysbeth Wind
Jaap van der Zee
Jan de Haan, Jaap Jongedijk, Rein Soet en Louwina Wijma

Namens:
Stichting Belvedère Oranjewoud
IJsclub Oranjewoud en Wâldsterjûn
Pompeblêdfair en Wâldster Strúntocht
Stichting Vrienden van Oranjewoudfestival
Rommelmarktcommissie
IJsclub Oranjewoud, Kaartclub De Heidebloem
Stichting Oranjewoud Historie, Dorpskrant de
Wâldknyn en Werkgroep Vorstelijk Oranjewoud
Pompeblêdfair, Wâldsterjûn, Wâldster Strúntocht,
Rommelmarktcommissie en Redactie website
Albertine Agnesschool
IJsclub Oranjewoud, Stichting Oranjewoud Historie
Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud

Afwezig (m.k.):
Peter Bijlsma
Yoram Ish-Hurwitz
Herdi Oosterbaan
Jan Oosterbaan
Auke van der Veen

Namens:
Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Stichting Oranjewoudfestival
Koffie-ochtend
IJsclub Oranjewoud, Rommelmarktcommissie
Dorpsfeestcommissie

Helga Lycklama à Nijeholt

1. Opening
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud opent voorzitter Jaap Jongedijk de vergadering en zegt
verheugd te zijn dat zovelen zich inzetten voor het dorp. Het doel van de bijeenkomst is om deze inzet met elkaar te
delen én te kijken wat we met elkaar kunnen bereiken.
2. Inventarisatie aanvullingen op de agenda: geen bijzonderheden.
3. Korte presentatie (5 minuten) door vertegenwoordiger(s) van elk bestuur/commissie over actuele zaken:
Jaap Jongedijk trapt af met een inventarisatie waar PB ‘trots’ op is, zoals:
a. Aanschaf AED’s en 2-tal AED-cursus met 22 deelnemers
Vervolgcursus wordt zeker georganiseerd (ivm verlengen certificaat van de deelnemers) evenals nieuwe
cursus om het certificaat te behalen
b. Organisatie Fittest voor inwoners 55-85 jaar
c. Jaarlijkse schoonmaakronde door het dorp (banken, borden etc)
d. Organisatie stamppot-avonden
e. Overleg op-en afritten A32
f. Overleg inzake behoud lanenstructuur
g. Jaarlijks overleg met verenigingen etc
h. Communicatie d.m.v. dorpskrant, website (gemiddeld 400 bezoekers per maand) en Nieuwsflits (ruim 350
abonnees)
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Daarnaast is het bestuur bezig met actualisatie van de Dorpsvisie (vanaf 2020) en staat in 2020 ook het 90-jarig
jubileum op het programma.
Janny Klein vertelt dat het Oranjewoud Festival in 2020 gehouden wordt van 28 mei tot en met Pinkstermaandag
1 juni. Zowel in het bestuur van het OF als in het bestuur van de Vrienden van het OF hebben zich enige wisselingen
voorgedaan. Het idee voor de toekomst van het OF is om de organisatie professioneler te ontwikkelen maar het OF
zal niet ‘groeien’ in het aantal dagen. Beide besturen wensen de band met het dorp uit te bouwen; zo zal het
dorpsontbijt blijven en wil men het aantal gastgezinnen in het dorp uitbreiden om met name de medewerkers (dit
zijn vrijwilligers) een aantal dagen onderdak te verlenen. Tot slot meldt Janny dat er ruim 200 Vrienden van het OF
zijn, dit zijn meest particulieren. Er wordt gewerkt aan een wervingsactie om dit aantal op te krikken, maar het blijkt
lastig om de Vrienden een adequate tegenprestatie te bieden.
Jaap van der Zee deelt mee dat de IJsclub Oranjewoud momenteel 500 leden telt. Binnenkort kunnen deze leden
terecht in een nieuw clubgebouw. Binnen is dit voor de komende winter (gebruiks-)klaar, buiten wordt nog druk
gewerkt door vele vrijwilligers. Een officiële opening is (nog?) niet vastgesteld maar Jaap heeft als droomscenario om
het clubgebouw onder onvervalste winterse omstandigheden op Oudejaarsdag en met het dorpse strykizerskowen
in gebruik te nemen. Dat zou een grandioos (jubileum-)feest betekenen, want de IJsclub heeft dit jaar de leeftijd van
90 jaar bereikt.
Lysbeth Wind meldt:
▪ dat het goed gaat met de Albertine Agnesschool: momenteel telt de school 128 kinderen en in weerwil van
mogelijke krimp elders is hier nog steeds sprake van groei. De kinderen komen zowel uit Oranjewoud als uit
Skoatterwâld.
▪ Sinds een aantal jaren biedt de school zowel peuteropvang als BSO, hiervoor is een lokaal “opgeofferd”.
Lysbeth zet zich ervoor in deze peuterspeelplaats/BSO voor de school te behouden, het blijkt een prima
combinatie voor de ontwikkeling van de kinderen.
▪ Voor gymnastiekles moeten de kinderen nu de reis ondernemen (o.a. met een bus) naar Oudeschoot
(Skoatterwiis). Mede met het oog op een uitbreiding van gymuren heeft de school daarom bij de gemeente
aangegeven graag over een sportlocatie in Oranjewoud te beschikken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
▪ De gemeente onderzoekt momenteel om zelf het oud papier op te halen. De school zou dan de oud-papierinkomsten m.i.v. volgend schooljaar moeten missen want de oud-papier auto kan het dan zonder hulp van
vrijwilligers. Er is overleg gaande om een alternatief te bedenken.
▪ Tot slot meldt Lysbeth dat bekeken wordt om de kinderen bijvoorbeeld ook eens voor ouderen te laten
optreden, bijvoorbeeld met de uitvoering van de musical; dit idee wordt met enthousiasme begroet.
Naar aanleiding hiervan meldt Ellen Brouwer het erg jammer te vinden dat de school(-juffen) niet komen kijken naar
de optredens van de kinderen in de Playbackshow tijdens het Dorpsfeest. Lysbeth antwoordt dat dit in de praktijk
vaak niet lukt, met name vanwege het feit dat het personeel elders woont.
Jan de Boer zet uiteen dat de Belvedère-toren momenteel wordt opgeknapt. Dit betekent dat er betonreparaties
worden uitgevoerd en de toren wordt schoongemaakt. Verder zal het informatiebord terugkeren. De kosten voor dit
herstel van de toren worden voor de helft gedragen door Monumentenzorg en de andere helft is voor rekening van
de Stichting Belvedère zelf. Waar de toren voor de komende jaren weer voldoende hersteld zal zijn, is de bult (De
Berg van Brongergea) waar de toren op staat in zeer slechte staat als gevolg van erosie. Er wordt gewerkt aan een
herstelplan waarvan de kosten op circa € 150.000 worden geraamd. De Stichting is hard op zoek naar subsidies etc.
en zal o.a. fondsen aanschrijven. Jan spreekt de hoop uit dat men kan rekenen op draagvlak van het publiek (en dus
ook het dorp). Gesuggereerd wordt ook bijvoorbeeld “Vrienden van de Belvedère” te starten. Jan antwoordt dat dit
inderdaad wordt overwogen, doch dat ook hier de moeilijkheid is wat de ‘tegenprestatie’ zou moeten zijn.
Anneke Liemburg deelt mede dat stichting Brongergea op de kaert is opgeheven, aangezien zij al hun doelen hebben
verwezenlijkt. Als opvolger is de stichting “Oranjewoud Historie” opgericht met als doel de historie van het hele dorp
Oranjewoud te onderzoeken en te beschrijven. Nu eens niet de adel maar meer ‘de gewone man/vrouw’. Namens
de redactie van de dorpskrant verklaart Anneke dat de Wâldknyn een vast aantal abonnementen heeft van ruim 600.
Qua bezetting van de redactie komt er per 1 januari 2020 versterking. Tenslotte heeft Anneke ook de pet op van de
Werkgroep Vorstelijk Oranjewoud, een club met deelnemers van diverse pluimage; doel is om Oranjewoud cultureel
op de kaart te zetten.
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Helga Lycklama licht toe dat voor de Wâldsterjûn, de Wâldster Strúntocht en de Pompeblêdfair de gezelligheid en
reuring in het dorp voorop staan. De dames van de organisatie wensen alles zo eenvoudig mogelijk te regelen en
opereren dan ook ‘zonder organisatie’.
Dit blijkt succesvol te zijn:
▪ de Wâldster Strúntocht wordt nu voor de 3e keer georganiseerd
▪ de Pompeblêdfair is al 10 keer gehouden
▪ de Wâldsterjûn (ontstaan vanuit dorpsfeest: een gezellige avond voor de iets oudere dorpsgenoten) gaat de
13e editie in
Ellen Brouwer vult aan dat de Wâldsterjûn (18 oktober) is uitgegroeid tot een jaarlijkse reünie; het publiek bestaat
niet alleen uit dorpsgenoten maar ook uit oud-inwoners van Oranjewoud.
Desgevraagd antwoordt Gepke Kamstra dat de tweede Wâldster Strúntocht (2018) zich bij toeval min of meer tot
een ‘rondje A32’ heeft beperkt, dit in tegenstelling tot de eerste editie in 2017, waar de deelnemers over heel het
dorp waren te vinden.
De flyers voor de stamppotavond (15 november) en de Waldster Strúntocht (30 november) worden gezamenlijk
rondgebracht (rond 1-2 november).
Caroline Klinker is in de Rommelmarktcommissie de opvolgster van Janke Otter. Caroline vertelt nog niet lang mee te
draaien en dus nog niet veel kan melden, behalve dat de laatstgehouden rommelmarkt een recordopbrengst kende.
4. Bespreken notulen van het vorige overleg d.d. 9 oktober 2018: geen bijzonderheden
5. Wat verder ter tafel komt
Lysbeth Wind vraagt naar suggesties hoe de school de ouderen in het dorp kan benaderen, mocht de school de
uitvoering van de musical voor oudere inwoners toch overwegen. Vanwege privacy kunnen instanties geen adressen
beschikbaar stellen. Meest geschikt is dan ook om met een huis-aan-huis flyer iedereen hierover te informeren.
Louwina Wijma vraagt iedereen om items voor de gezamenlijke activiteitenkalender door te geven via
activiteitenoranjewoud@gmail.com. De activiteiten worden dan vermeld op de website van PB www.oranjewouddorp.nl, in de Nieuwsflits en in de Wâldknyn.
6. Sluiting
Voorzitter Jaap Jongedijk stelt vast dat de bijeenkomst weer nuttige informatie heeft opgeleverd en wenst iedereen
succes met de vele activiteiten die er in Oranjewoud plaatsvinden. Met dank voor een ieders inbreng én met de
uitnodiging voor een inspirerend ‘afzakkertje’ sluit Jaap de vergadering.

Oktober 2019/LW
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