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Voorwoord
“Herfst, herfst, wat heb je te koop?”
“Honderdduizend blaadjes op een hoop…”
Een heel toepasselijk kinderliedje voor
ons boomrijke dorp. Bladeren harken,
daar zijn we goed in hier in Oranjewoud.
Niet voor niets is onze bijnaam “de Bleddeklauwers”, hoewel dit door sommigen
hardnekkig ontkend wordt, nee, het moet
“de Wâldknynen” zijn. Vandaar dan ook
de naam van onze krant.
Ook in deze Wâldknyn hebben wij weer
artikelen voor u bij elkaar geharkt om u
hopelijk een leuke krant te presenteren. In
de rubriek “Kunstenaars in Oranjewoud”
leest u over Harm Bron. Wat maakt hij
mooie dingen! De bewoners van Meerzicht staken de handen uit de mouwen in hun tuin. Marlies
Bandell ging naar het verre Malawi. En u zult zich vast ook verbazen over wat je allemaal met zeecontainers kunt doen en dan heb ik het niet over het ijsbaangebouw. En we zijn twee AED’s en een
Gouden-Plak-bord rijker geworden in ons dorp.
Voor het komende jaar is er weer advertentie ruimte beschikbaar in de Wâldknyn. Kent u iemand
die wil adverteren in dit blad, dan kan men mailen naar oranjewoud-krant@hotmail.com
We bedanken Fetsje van der Meer voor haar leuke bijdragen aan deze krant. Ze was redactielid
vanaf bijna het eerste uur tot 2015. Vele stukjes schreef ze voor ons in het Fries voor de rubriek “In
dûk yn ’t ferline” en ze verzorgde “De Activiteitenkalender” .
Veel leesplezier toegewenst en alvast Prettige Feestdagen.
Namens de redactie,
Anneke Liemburg-Kramer
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Mededelingen van het bestuur…
Plaatselijk Belang, Dorpsbelang, Wijkraad, Wijkplatform, Streekforum, Belangenorganisatie/vereniging etc.: het zijn allemaal instituten die bepaalde doelen
willen, kunnen of moeten behartigen ten behoeve van….: noemt U ze maar op.
Is dit eenvoudig? Mijn antwoord hierop is: ja, mits de kaders duidelijk zijn uitgezet, mits de juiste doelgroep wordt bereikt, mits de wet- en regelgeving het toelaat, mits er een financieel draagvlak is, mits, mits mits……
Ook Plaatselijk Belang Oranjewoud wordt regelmatig geconfronteerd met situaties die vragen oproepen bij onze dorpsgenoten. Ik geef U hierbij een tweetal
praktijkvoorbeelden.
Brievenbus
De brievenbus bij de ingang van de Lollius
Ademalaan is vaak onbereikbaar of moeilijk
bereikbaar op dagen dat de kliko’s daar
worden geledigd, en tevens is de verkeerssituatie onveilig, aldus bewoners van ons
dorp. Plaatselijk Belang gaat om de tafel
met gemeenten en het postbedrijf. De eerste vraag is of er nog behoefte is aan een
brievenbus in de directe omgeving van het
dorp. Ja dus. Vervolgens wordt gekeken
naar een betere plaats in het dorp. PB zoekt
en vindt twee vervangende opties in

dezelfde omgeving. De gemeente heeft
(terecht, m.i.) een voorkeur voor de plek
aan de C. van Marxveldtlaan vanwege de
vele snelheidsovertredingen op deze weg.
Zij heeft de hoop dat het veelvuldig stoppen voor de brievenbus de snelheid van het
verkeer aldaar zal afremmen. In dit geval
waren er dus twee aspecten van belang, nl.
het behoud van de brievenbus en een
ingreep in de verkeerssituatie tbv de snelheidsoverschrijding.

Van der Valk
Regelmatig komt de vraag van dorpsbewoners naar voren wat de rol is van Plaatselijk
Belang bij de vestiging van het Van der Valkhotel. Welnu, PB wordt geïnformeerd over
het te nemen stappenplan. De inwoners
van Oranjewoud zijn in de beginfase van
het plan in de gelegenheid gesteld om
gedurende één week op sportpark Skoatterwald informatie te verkrijgen en eventuele opmerkingen te plaatsen. Plaatselijk
Belang gaat en kan niet meedenken over de
invulling en uitvoering van het project. We
nemen in dezen een neutraal standpunt in.
In mijn aanhef ben ik vergeten om het Persoonlijk Belang te benoemen. Dit is echter
geen instituut toch? Eigenlijk wil ik met dit
schrijven aangeven, dat het participeren
binnen het bestuur van Plaatselijk Belang
Oranjewoud best wel aardig is!!!
We zoeken nog twee bestuursleden…wie
durft ??
Jaap Jongedijk
voorzitter

Van de bestuurstafel van PB:

Trots op Heerenveen als ’n Gouden Plak
Hebt u ‘m al gespot, de Gouden Plak? De
regiomarketingorganisatie Heerenveen ’n
Gouden Plak heeft aan alle Plaatselijk
Belangen een Gouden Plak beschikbaar
gesteld met daarbij het verzoek deze op te
hangen bij een plek in onze omgeving waar
wij trots op zijn.

Met deze TROTS campagne wil regio Heerenveen ’n Gouden Plak laten zien wat voor
mooie plekken we in onze eigen regio hebben. Doel hiervan is om de trots op de
eigen regio van ons als inwoners en ondernemers te vergroten. En wij doen daar
graag aan mee, toch?

Het is een onderdeel van de TROTS campagne van Heerenveen ’n Gouden Plak;
mogelijk heeft u hierover gelezen in het
Trots Magazine dat in oktober als bijlage bij
de Groot Heerenveen Krant is verspreid.

Hoe kunt u als inwoner meedoen? Dat kan
op 2 manieren:
Komt u een Gouden Plak tegen, ergens in
de gemeente Heerenveen? Maak dan een
foto, deel deze via social media en tag @
ngoudenplak.
Heeft u een andere plek in Oranjewoud
waar u trots op bent? Verplaats de Gouden
Plak dan naar deze plek, maak een foto,
deel deze online en tag @ngoudenplak.

Een ander onderdeel van deze campagne is
het verspreiden van posters die op verschillende plekken in de regio worden opgehangen. In Oranjewoud hangt er in ieder geval
eentje op het Mededelingenbord (Lollius
Ademalaan) en op de Informatiezuil bij Bakker Verloop (Koningin Julianaweg). Op onze
website www.oranjewoud-dorp.nl of via
Facebook kunt u zien waar de échte Gouden Plak momenteel is geplaatst.

Wilt u meer informatie hierover? Bezoek
dan de website www.ngoudenplak.nl
→
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Er is een nieuwe
AED in ons dorp!
n

Door: Peter Bijlsma, secretaris PB

Vanuit de leden was het voorstel gekomen om een AED (Automatische Externe
Defibrillator) aan te schaffen voor het dorp, zodat er een apparaat beschikbaar
zou zijn, mocht zich de noodzaak van reanimatie voordoen. Met dit voorstel zijn
we als bestuur aan de slag gegaan. We hebben de AED aangeschaft en deze is
opgehangen aan de zijkant van de woning van de familie L. de Ruijter aan de
Koningin Julianaweg 53. De AED is opgehangen door installatiebedrijf Hoekstra
in Heerenveen. Onze hartelijke dank gaat uit naar de samenwerking met de
familie de Ruijter en installatiebedrijf Hoekstra.

Eerst de theorie.

Udo de Goede is goed bezig.

Een AED is waardevol, maar heeft alleen
nut als er genoeg mensen in de buurt
geschoold zijn om het apparaat te kunnen
bedienen. Daarom heeft PB trainingsavonden opgezet voor de leden. Er werden uitnodigingen voor de trainingen verstuurd via
mail, nieuwsflits en website. Veel enthousiaste leden reageerden! De trainingen werden verzorgd door Joop Holtmann, gediplomeerd reanimatie-instructeur van de NRR
(Nederlandse Reanimatie Raad). De trainingen vonden plaats op 24 juni 2019 en 16
september 2019 in de Koningshof. Allereerst werd het lesboek met theorie uitgedeeld: hoe werkt een AED? Hoe moet je
reanimeren? Na de theorie werd er in
tweetallen de reanimatie en bediening van
de AED getraind, met oefenpoppen als
“slachtoffers”. Door de actieve inzet van de
leden en goede instructie van Joop waren
de avonden interactief en leerzaam. Aan
het einde van de trainingen heeft iedereen
een certificaat ontvangen.

Oefenen op de pop.
HartslagNu
HartslagNu is een landelijk oproepsysteem
waar ophangpunten van AED’s en burgerhulpverleners met een reanimatie-diploma
geregistreerd staan. Voor iedereen die deze
training hier of elders gevolgd heeft, is het
mogelijk u aan te melden bij www.HartslagNu.nl. Via dit landelijk geregistreerde
oproepsysteem kunnen bij een reanimatie
in ons dorp buurtbewoners worden opgeroepen om acute hulp te verlenen. Meld je
aan als burgerhulpverlener en verleen de
eerste acute hulp! Meerdere AED’s in
Oranjewoud zijn reeds aangemeld, waaronder de nieuwe AED aan de Koningin Julianaweg 53, hier zijn we heel blij mee! Heeft u
een AED in uw bezit en wilt u deze beschikbaar stellen als het nodig is? Meld uw AED
dan aan bij HartslagNu.
Naschrift van de redactie
Inmiddels is op de Marijkemuoiwei ook een
AED geïnstalleerd aan de rechterzijmuur
van huisnr. 12; dit is een particulier initiatief. Ook deze AED is aangemeld op de site
www.hartslagnu.nl; hiervan is ook een App
op de mobiele telefoon “hartslagnu”. De
omkasting is voorzien van knipperverlichting, die in het donker aan gaat. Tenminste
vier bewoners van de Marijkemuoiwei zijn
in het bezit van het AED certificaat.
Ook is er in Hotel Tjaarda een AED aanwezig die ter beschikking is in geval van nood;
melden bij de receptie (24/7 bemand).

AED.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Dorpsfeest 2019 – terugblik
n

Door: Neeltje Riemersma, lid van DFC

Voor de 42ste keer is de dorpsfeestcommissie en de activiteitencommissie aan de slag gegaan om een
geweldig dorpsfeest te organiseren.
Wat moesten we veranderen, en wat
lieten we hetzelfde? Hoe kunnen we
zoveel mogelijk mensen bereiken met
dit dorpsfeest? Het weer kunnen we
niet beïnvloeden, maar de rest…
Dus gingen we donderdag 5 september van
start met de nu al traditionele pubquiz. Die
werd geweldig bezocht, wel 32 teams. Jammer genoeg moesten we het, ivm de veiligheid en het geluid in de tent, bij deze hoeveelheid teams houden. Het was een super
avond. Krakende hersenen om de moeilijke
vragen te beantwoorden, schallende stemmen om de al bekende liederen mee te
brallen en de spieren werden ook getraind
bij de sta-zit vragen. Dus voor ieder wat wils
en het was gewoon gezellig. Het team dat
uiteindelijk na een lange strijd naar huis
ging met de wisselbeker was: Wall of Glass.
Diezelfde donderdagavond vond ook de
dropping plaats. Ongeveer 80 deelnemers
deden mee. In twee bussen werden zij naar
een toen nog onbekende plek gebracht. Het
was ergens in de buurt van Bontebok weten
we nu. Iedereen is weer veilig thuisgeko-

Winnaars Pubquiz.
men en rond half twee was de laatste deelnemer binnen.
Na een goede nachtrust was het tijd voor
allerlei kinderactiviteiten. Hier hebben we
een wijziging gebracht in het bestaande

programma. Er werd dit jaar namelijk een
heuse dansworkshop gehouden. Gelukkig
was dit een mooie binnenactiviteit, want
het regende buiten. Springen, hossen en
gek doen, daar zijn de kinderen uit het
Wâld bijzonder goed in. Daarna even eten,

Volle bak bij de pubquiz.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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houdingsvermogen werden goed getest in
alle verschillende onderdelen.
Voor de fietstocht kwam de regen minder
goed uit, maar voor diegenen die al gestart
waren bleek het een mooie route met leuke
spelletjes te zijn. Er werd gewoon even
geschuild wanneer de regen teveel was.
In de middag stonden de zeskamp en de
kinderspelletjes plus ponykar op het programma. Gelukkig werkte het weer nu wél
mee en was het erg gezellig. Niet zo heel
druk, het publiek werd bij de zeskamp wel
gemist, maar het was gemoedelijk en er
werd fanatiek gestreden met allerlei spellen. Behendigheid, kracht en samenwerking
waren hiervoor nodig.
De kinderen hadden het leuk met schminken, knutselen, koe melken, suikerspin eten
en springen.
Eind van de middag was de groep ‘In control’ er, die muziek liet horen zodat iedereen op de hoogte werd gebracht van het
talent in Oranjewoud, erg bedankt jongens.

Playbackshow.
friet of de barbecue van de Koningshof en
weer door. Op naar de playbackshow die
altijd leuk blijft, wel 16 optredens werden
verzorgd en de winnaars zijn daarna bekend
geworden. De leeftijd varieerde tussen de
drie jaar en veel ouder dus echt een top
avond. Mooi om al die talentjes van Oranjewoud op het podium te zien schitteren.
Na de playbackshow stond de spokentocht
nog op het programma. Er was een goede
voorbereiding geweest en de start ging
goed. Alleen het weer werd vreselijk, het
regende zo hard dat halverwege toch besloten werd het af te lasten. De kinderen zijn
veelal nat, koud en moe naar huis gegaan.
Zaterdag ging goed van start met een mooi
zonnetje, jammer genoeg bleef dat niet de
gehele ochtend zo. Maar de survival groep
mocht nat worden, want die hadden veel
sloten en touwbruggen te gaan en waren
dus al nat. Samenwerking, kracht en uit-

Survival.
Rond vijf uur was de prijsuitreiking van al de
verschillende onderdelen en dat werd een
mooie afsluiting van de middag.
Even uitrusten en eten en we konden los.
De feestavond kon beginnen. Met Smûk, de
band die zorgde voor de muziek, was het
geweldig. Het was gezellig druk en er
heerste een echte feeststemming.
Wij als organisatie kunnen terugkijken op
een erg geslaagd dorpsfeest. Zondag hebben we opgeruimd en alles weer aan kant
gebracht zodat de tent afgebroken kon worden. Op naar het volgende dorpsfeest!

De zeskampers.
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Voor alle soorten en maten kerstbomen.
Dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar KIKA

Ondernemers in Oranjewoud
Wilco en Sietske Kromkamp
Op de Heidelaan nr. 7A wonen Wilco en Sietske Kromkamp, eigenaren van
garage Kromkamp in Oldeberkoop en trouwe ondersteuners van de Wâldknyn.
Ruim 12 jaar geleden zijn ze hier neergestreken, toen nog in gezelschap van hun
drie kinderen. Die zijn inmiddels uitgevlogen, maar er kwam iets voor terug.
Donderdag is nu “omadag” en dan zijn twee van de vier kleinkinderen present,
om de hele dag door oma vermaakt te worden.

om de hele dag door oma
vermaakt te worden
Sietske noch Wilco komt oorspronkelijk uit
Oranjewoud, maar ze kenden het dorp al
wel van uitjes met de kinderen naar het bos
en de speeltuin. De eerste negentien jaren
van hun huwelijk woonden ze in Oldeberkoop, bij de garage. Daar ontstond geleidelijk de behoefte aan meer privacy en werd
besloten tot een verhuizing. Aan een lijstje
te bezichtigen huizen werd op het laatste
moment het huis van de familie De Roo aan
de Heidelaan toegevoegd en dat werd
“liefde op het eerste gezicht”. En de liefde is
alleen maar groter geworden, zo laten zij
tijdens het gesprek herhaaldelijk weten.
Dat ligt aan de mooie plek, tussen centrum
en bossen, maar ook aan de leuke buurt.
Het wonen hier voelt als vakantie, dus ze
hopen dat nog lang te blijven doen.

tijd had het bedrijf ook nog taxi’s en was er
een benzinepomp. Die behoren echter
weer tot het verleden.
De vader van Wilco nam het bedrijf over en
hij werkt, 79 jaar inmiddels, nog steeds
mee. Daarnaast heeft het bedrijf één monteur in dienst. Op de vraag of Wilco automatisch het bedrijf inrolde is het antwoord
nee. Zijn vader zei: “Niet doen”. Toch zat het
blijkbaar in de genen. Wilco was graag bezig
met techniek, ging naar de autovakschool
in Apeldoorn en na enkele jaren bij De Beier
in Gorredijk kwam hij in de zaak. En daar is

hij nog steeds dagelijks te vinden.
Klanten komen uit de hele regio. Beiden
noemen als hun sterke punt dat ze de klanten kennen. Vaste klanten weten dat ze
altijd, ook zonder afspraak, terecht kunnen
en dat ze bij pech elders in het land zo
mogelijk opgehaald worden. Wilco neemt
ook de auto’s van klanten uit Oranjewoud
mee heen en terug. Zijn eigen auto blijft
dan die dag thuis staan.
De vrouw des huizes
Als je woont bij je zaak, rol je bijna automatisch het werk in. Sietske werkte jarenlang
mee, naast huishouding en opvoeding van
de kinderen. Ze reed taxi en bediende de
benzinepomp. Ook deed ze de boekhouding
en verleende allerlei hand- en spandiensten. Zoals gezegd, pomp en taxi verdwenen
en de boekhouding is tegenwoordig geautomatiseerd. Sietske miste het hebben van

Garage Kromkamp
Het garagebedrijf kent al een indrukwekkende geschiedenis. Het werd al in 1936
opgericht door de opa van Wilco. Alleen
was het toen nog geen garage. Wel is het
bedrijf nog steeds op de oorspronkelijke
plek gevestigd. Begonnen werd als handel
in fietsen en motoren. Auto’s waren er in
die jaren nog nauwelijks in een dorp als
Oldeberkoop. De auto’s zijn er geleidelijk bij
gekomen. De crisisjaren en daarna de oorlog waren natuurlijk lastige jaren om een
bedrijf te hebben. Het verhaal gaat dat opa
Kromkamp water bij de benzine deed als hij
aan de bezetters moest leveren.

alle merken zijn welkom
De fietsen en motoren verdwenen en het
bedrijf richtte zich meer en meer op verkoop en onderhoud van personenauto’s.
Daarbij is sprake van enige specialisatie in
Ford, maar alle merken zijn welkom. Enige

Sietske en Wilco Kromkamp.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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collega’s. Uiteindelijk is ze aan de slag
gegaan als afdelingssecretaresse in de
Tjongerschans. Bereid om bij te springen om
bijv. een auto ergens op te halen is ze nog
steeds.

Wilco kreeg bij zijn afscheid: ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Nu liggen de hobby’s vooral op sportief vlak: fietsen, schaatsen, naar Heerenveen voor het voetbal.

Als er niet gewerkt wordt
Naast de garage was Wilco 32 jaar lang lid
van de vrijwillige brandweer in Oldeberkoop. Uiteindelijk werd hij er postcommandant, de leidinggevende van de ploeg. Hij is
na al die jaren gestopt omdat de functie
steeds meer papierwerk en vergaderingen
vroeg. Trots zijn ze alle twee op het lintje dat

ridder in
de Orde van Oranje-Nassau
Ook Sietske deed in de vroegere woonplaats allerlei vrijwilligers- en bestuurswerk.
Reden om nu te zeggen : het is voorlopig
genoeg geweest, we genieten van onze

Werkgroep
Vorstelijk Oranjewoud
n

Door: Ingrid Struijk

De werkgroep Vorstelijk Oranjewoud is een platform van diverse aanbieders van kunst, recreatie,
sport en horeca in ons mooie Oranjewoud.
Bestaande initiatieven worden verfijnd, gemoderniseerd of veranderd en nieuwe worden ontwikkeld en getest.
Tot die laatste behoren de Hap&Stap arrangementen. Op 22 september vond er een geslaagd
evenement plaats met als locaties Belvédère
Museum, Oranjestein en Tjaarda. We zijn nog op
zoek naar manieren om meer bekendheid aan
deze arrangementen te geven.
Vrijheid
Omdat het in 2020 vijfenzeventig jaar geleden is dat
Nederland werd bevrijd, wil de werkgroep graag één
thema centraal stellen en dit op zoveel mogelijk manieren uitwerken. Gekozen is voor het thema “vrijheid”, dat
je vanuit veel gezichtspunten kunt invullen. Een concert
in Oranjestein, lezingen over het thema, en misschien
sluiten de Albertine Agnesschool en het dorpsfeest wel
aan.
Oranjewoud Festival 2020 en 2021
Volgend jaar valt het Festival samen met Pinksteren.
Het team is natuurlijk al volop aan het brainstormen en
boeken. Een Proeftuin komt er zeker weer, ook een kinderproeftuin. De organisatie overweegt om entree
daarvoor te heffen wat zeker haalbaar moet zijn, gezien
de kwaliteit van de programma’s. In 2021 zal OF alweer
zijn tweede lustrum vieren.
Galerie Autrevue
Op 14 juni opende Galerie Autrevue aan de Woudsterweg 4 in Heerenveen zijn deuren. Randolph Algera is de
eigenaar en woont en werkt hier met zijn partner
Gabrielle Westra. Randolph is onlangs lid geworden van
onze werkgroep. Er kwamen verrassend veel bezoekers

14
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Gabriëlle en Randolph.

vrije tijd. Overigens zijn beiden best bereid
om incidenteel en in de buurt te helpen.
Boodschap
De laatste vraag van het gesprek is altijd of
de geïnterviewde een boodschap heeft
voor het dorp. Wilco en Sietske: We wonen
hier met veel plezier, willen graag in de Heidelaan blijven en wie weet gaan we weer
iets doen voor het dorp.
En wij wensen iedereen alvast Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2020 !

Autrevue; op de voorgrond een sculptuur van Jeen Bosma.
naar deze opening en er werd dan ook
dankbaar gebruik gemaakt van de paardentram waarmee je heen en weer kon pendelen tussen de galerie en Tjaarda waar ook
werk van de galerie te bezichtigen was. Ze
deden ook mee aan de kunstroute op 21
en 22 september. Randolph en Gabrielle

timmeren al langer aan de artistieke weg en
zij hebben al heel wat prijzen binnengehaald met hun (magisch-) realistische schilderkunst. In hun galerie exposeren zij niet
alleen hun eigen werk, maar ook dat van
(internationaal) bekende andere kunstenaars. Mocht u nog geen bezoek hebben

gebracht aan deze galerie: van harte aanbevolen. In december zal de galerie geheel in
kerststijl zijn en worden er speciale avonden georganiseerd om kunst met een hapje
en borrel te bekijken. Hiervoor kun je je
inschrijven. Ook op de hoogte blijven?
Stuur uw mail naar info@autrevue.nl, dan
hoeft u niets te missen.

Met de paardentram naar Tjaarda.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Koffie-ochtend Oranjewoud
Tijdens het dorpsfeest van Oranjewoud is het Koffieplein op zaterdagochtend 7 september, tussen
10.00 en 12.00 uur, weer erg goed
bezocht. Het Koffieplein was in
een deel van de feesttent huiselijk
ingericht: de tafels leuk versierd en
zelfs een ‘ouderwets’ vloerkleed
ontbrak niet. De eerste koffiedrinkers waren meteen 10.00 uur present en lieten zich de koffie met
lekkers goed smaken. De gehele
ochtend druppelden steeds
nieuwe gasten binnen die gezellig
aanschoven.
Het Koffieplein is nu al weer voor
het 4e jaar georganiseerd sinds de
succesvolle start in 2015. Het Koffieplein is ieder jaar de start van de
Koffie-ochtenden die maandelijks
op dinsdagochtend van 10.0012.00 uur worden gehouden in De
Koningshof. Ook daar is iedereen
van harte welkom; het motto is
“Niks moet, alles mag!”.

Nog een bakje.

Voor de komende maanden kunt u aanschuiven op 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december, gewoon gezellig een
bakje drinken. Kom ook eens langs! Nodig je
buren ook uit: “ Giest mei?”
Liever eerst even wat informatie? Bel dan met
Herdi Oosterbaan, 06-20022365.

Gezellig samenzijn.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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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

Samen naar oplossingen
zoeken in de openbare ruimte
In gesprek met de wijkbeheerder en de wijkmanager
n

Door: Ingrid Struijk

“Voor losse stoeptegels, overhangend groen en andere ongemakken kunt u
rechtstreeks contact opnemen met…..” Deze zin komt u in al onze Wâldknynen
tegen in het rubriekje “Telefoonnummers Wijkbeheer/management “. Wat is er
nog meer aan de hand in Oranjewoud dan een losse stoeptegel? Ik ga in gesprek
met Hendrik Kromkamp, wijkteamleider, en Ruurdtje Anema plus Rixt Wind,
wijkmanagers. De eerste komt u regelmatig tegen met zijn team in de buitendienst, Ruurdtje en haar opvolger Rixt werken meer achter de schermen. Niet,
zoals ik dacht, achter hun scherm, maar vooral ook buiten als het even kan.
Op een zonnige donderdagmorgen ontmoeten wij elkaar in mijn tuinkamer. Het
wordt een zeer geanimeerd gesprek, ik
merk dat Hendrik, Ruurdtje en Rixt heel
enthousiast zijn over het werk dat zij doen.
Een paar eekhoorntjes besluiten verstoppertje te komen spelen in de grote spar op
twee meter afstand van ons raam, dat verhoogt de sfeer ook nog eens. Zo komen wij
al snel op het onderwerp “bomen”. Dat is
met stip de aanleiding tot de meeste telefoontjes die het wijkteam krijgt. Er valt wel
eens een tak van een boom, of nog erger:
de hele boom is erbij gaan liggen. Het wijkteam rukt dan zo snel mogelijk uit. Wij kennen ze allemaal wel in hun groene overalls
met oranje-reflecterende hes. Het team
waaronder Oranjewoud ressorteert bestaat
uit in totaal 10 man.

gen, bladblazer. Je kunt dit zingend doen of
mopperend, je kan zelf kiezen. Om ons
tegemoet te komen plaatst de gemeente al
een aantal jaren her en der een bladkorf
waar je je bladeren heen kunt brengen (of
uit kunt halen om je eigen composthoop te
verrijken).

een recht waarop zij menen
te moeten gaan staan
Service
Graag benadrukken Hendrik, Ruurdtje en
Rixt dat de gemeente een dienst wil bewij-

zen aan ons als inwoners zodat wij raad
weten met de grote hoeveelheden blad. Je
zou ook een tweede groencontainer aan
kunnen vragen om die elke keer aan de weg
te zetten. Een algehele indruk is wel dat
sommige mensen deze service verwarren
met een recht waarop zij menen te moeten
gaan staan. Nu de drempel om iets in het
openbaar te vinden via de social media
lager is geworden wordt er nogal eens
gescholden op de gemeente. Die gaat niet
terugschelden, maar als zij de gelegenheid
krijgt om iets uit te leggen is het probleem
vaak al opgelost.
De eikenprocessierups
Terug naar de bomen. De eiken, in dit geval.
Want wie had er dit jaar geen last van grote
rode jeukende bulten? Vanwege de klimaatverandering krijgt de eikenprocessierups het hier erg naar zijn zin en de verwachting is dat deze plaag nog erger zal
worden. Gelukkig weten sommige vogels al
raad met deze nieuwkomer en verslinden
ze met huid en haar. Vooral dat laatste is
belangrijk weten wij. Want het zijn de

Je kunt dit zingend doen
of mopperend
Bomen
Oranjewoud telt om en nabij de 50.000
bomen. Die behoren toe aan de gemeente,
aan Staatsbosbeheer of aan particulieren.
Ze hebben onderhoud nodig en daarom
worden zij regelmatig geïnspecteerd. Al die
bomen samen maken ons dorp tot de parel
van Heerenveen, in welk seizoen je het ook
maar bekijkt. Mijn favoriete seizoen is de
herfst, als de bladeren gaan kleuren naar
rood en geel en goud. Die pracht duurt
maar kort; even later rukt een herfststorm
ze van de takken en wervelen zij met miljoenen naar de grond. In het bos is niks aan
de hand, daar vormen de bladeren een laag
humusrijke grond. Na verloop van jaren
dan. Op onze wegen en in onze tuinen zien
wij liever geen blad, dus gaan wij aan de
slag met bladhark of, o onding der ondin-

Vlnr Ruurdtje Hendrik Rixt.
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brandhaartjes die nog zeven jaar na de rups
ongemakken kunnen veroorzaken.
Dus moest ons wijkteam erop uit om elke
aangetaste boom (waarin een nest zichtbaar was of vermoed werd) te merken met
een rood/wit lint. We waren dus wel
gewaarschuwd, maar we konden toch
moeilijk om gaan rijden of in een ander huis
gaan wonen. Daarna werden de nesten
geruimd, maar zoals u begrijpt kon het wijkteam niet overal tegelijk zijn.
Opschonen van sloten
Wij noemen dat ook wel hekkelen. Het
moment van schrijven, begin oktober, is hét
moment om sloten, vaarten en kanalen te
behoeden tegen dichtslibben door waterplanten. Dit werk wordt uitbesteed aan een
aannemer. De planten worden door een
machine uit het water gemaaid en zolang
op de oever gelegd totdat het afgevoerd
kan worden. Een nieuwe, invasieve exoot is
de waternavel die ik vooral zie bij het Abe
Lenstra stadion. Hij veroorzaakt heel wat
last, net als de waterwaaier en op het land
de Japanse duizendknoop en de bereklauw.
De gemeente Heerenveen heeft een flink
bedrag vrijgemaakt om deze planten effectief te bestrijden.

Werkoverleg van het wijkteam.
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Sociaal
Terug naar de organisatie achter deze activiteiten. Hierboven kon u al lezen dat ons
wijkteam uit 10 man bestaat. Daarvan zijn
er zeven mensen met een bepaalde afstand
tot de arbeidsmarkt die hier via Caparis
werken, plus drie mensen die in vaste
dienst zijn bij de gemeente. Die gemeentemannen moeten wel wat meer in hun mars
hebben dan een diploma houthakken. Je
moet goed met mensen kunnen opschieten. En dat geldt niet alleen voor wijkbeheer, het geldt ook voor de wijkmanagers.
Beiden zijn zij verbinders en willen zij oplossingen voor problemen in de openbare
ruimte zoeken. De manager doet dat voor
een grotere groep: een straat, een wijk, een
buurt of een dorp. Zo was de wijkmanager
beleidsmatig actief betrokken bij de inwoners van de Lollius Ademalaan toen die op
de schop ging en heringericht zou worden.
Heeft iemand een idee – bijvoorbeeld het
aanleggen van een volksmoestuin op een
braakliggend stukje grond – dan gaat de
wijkmanager bekijken of dit idee een
levensvatbaar project kan worden dat niet
alleen door de initiatiefnemer, maar ook
door de gemeenschap gedragen gaat worden. Ook is de manager het aanspreekpunt

voor Plaatselijk Belang en bemiddelt dan
tussen de verschillende partijen. Wat kan
de provincie hierin betekenen bijvoorbeeld,
of het bedrijfsleven. Er is onderzoek naar
nodig, maar soms moet je gewoon kiezen
wat handig is en je intuïtie laten spreken.
Een gemeente heeft een beleid en kent
bepaalde structuren, maar als een idee
botst met die structuur, wil dat nog niet
zeggen dat het niet uitgevoerd kan worden.

Soms moet je gewoon kiezen
wat handig is
en je intuïtie laten spreken
Vol ontzag zucht ik: “Welke studie moet je
voor dit beroep hebben gedaan?” Nou,
eigenlijk niet iets speciaals. Je moet breed
georiënteerd zijn en je kunnen inleven in
anderen (empathisch vermogen). Verder
hoor je niet tot de groep “JA, MAAR”-mensen maar tot de groep “JA, EN”. Je denkt
niet in problemen, maar in oplossingen. Ik
heb alle vertrouwen in onze nieuwe wijkmanager die Ruurdtje Anema gaat opvolgen. Rixt Wind, wij wensen je veel succes
en tot ziens!

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

Met z’n allen ploegen voor
een mooi resultaat
Meerzicht op de schop
Op de plek waar de weg zich splitst in Prins Bernhardweg
links en Koningin Julianaweg rechts, staat - of liever gezegd:
stond - sinds mensenheugenis boerderij “Meerzicht”. Je
had daar namelijk vanaf de noordkant het zicht op Het
Meer in De Knipe, vandaar die naam. De boerderij raakte in
verval en werd afgebroken, alleen liet men de voorgevel
staan. Het leek wat spookachtig, bomen die door de ramen
groeiden. Elk voorjaar opnieuw worstelden duizenden stinzenkrokusjes zich door de dikker wordende laag gras en lag
er een paars kleed voor de gevel. Lange tijd bleef de
bestemming van de grond ongewis, tot een projectontwikkelaar de boel kocht en alles op de schop ging. Ook de stinzenkrokusjes verdwenen hiermee.
Bodem nog niet bedekt.
man en macht ter aarde besteld. Je kunt natuurlijk een bbq houden
voor en met de straat als buurtactiviteit (zie elders in dit blad),
maar je kunt ook samen gaan planten, zoals de bewoners van
Meerzicht bedachten. Het resultaat was prachtig en zij genieten er
nog elke dag van (dat kun je van een straatbbq meestal niet zeggen). Een hete zomer volgde. Er moest beregend worden, anders
zou alle moeite voor niets geweest zijn.
Vijf maanden later, op zaterdag 28 september, zijn de lege plekken
in de vakken aangevuld met nog bijna 750 planten. Tenslotte zal
Meerzicht binnenkort ook nog een hek en klaphek voor het voetpad krijgen, en dan is het af. Het onderhoud van de tuin is in beheer
bij de bewoners.
Hopelijk slaat alle jonge aanplant aan en zal er vanaf het voorjaar
een prachtige volle tuin in bloei staan waarvan iedereen die er
langs komt zal kunnen genieten!
Allemaal meehelpen.
Voordat er ook maar een steen was gelegd waren de zes aldaar
geplande herenhuizen al verkocht, net als de spreekwoordelijke
zoete broodjes. De bouw vorderde gestaag en de ene familie na de
andere betrok zijn paleisje, de eerste bewoners arriveerden in
2016. Samen organiseerden de bewoners een leuk en goed
bezocht evenement tijdens de Wâldster Strúntocht 2018.
Plantplan
Maar de tuin, daar moest nodig wat aan gebeuren. Er stonden
alleen nog wat oeroude bomen en wat rododendrons, de rest was
kaal. De bewoners van Meerzicht hebben een Vereniging van Eigenaren. Met elkaar bedachten zij een plan van aanpak voor het
beplanten van het parkje vóór hun huizen. Om een ruimtelijk beeld
te handhaven kozen zij voornamelijk bodembedekkers, die in verschillende plantvakken werden aangeplant.
Armen uit de mouwen
Op zondag 28 april was het zover: de geplande plantdag voor de
bewoners van Meerzicht. Maar liefst 3000 planten werden met

Lekker bezig.
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Kunstenaars in Oranjewoud:
Harm Bron
n

Door: Tom van der Wolf

Sinds het fenomeen kunstroute in ons
dorp zijn verschijning heeft gedaan, is
Harm Bron een vaste deelnemer.
Iedereen die jaarlijks de route bewandelt of befietst gaat wel even bij Harm
langs. Toegepaste kunst, dat is zijn
motto. Van assieraden tot extravagante vazen, niks is te gek voor deze
kunstenaar.
Even voorstellen: Harm Bron, geboren in
1967 in de Brouwerslaan te Heerenveen.
Vanaf zijn twaalfde levensjaar volgde hij de
Mavo, daarna de Havo en toen de Vakschool in Schoonhoven. Zijn eerste richting
was goudsmeden, later nog een jaar zilversmeden. Wat hem vooral opviel aan die studie in Schoonhoven waren de technische
aspecten. ‘’Daarin onderscheidt Schoonhoven zich echt van de andere goud- en zilversmedenstudies in Nederland,’’ vertelt hij.
Hoe is de passie voor kunst ooit
ontstaan?
‘’Toen ik klein was verzamelde ik altijd al
steentjes die ik dan kon gaan slijpen. Mijn
moeder had een goede vriendin die in Brazilië woonde, ze werkte daar samen met
haar dochter. Ze verkochten sieraden op
het strand en leefden daarvan. Dat vond ik
zo leuk dat ik een cursus goudsmeden ben
gaan volgen in Heerenveen. Na die cursus
was ik er al snel genoeg achter dat ik van
mijn hobby mijn werk wilde gaan maken.
Om mijn werk op een speciale manier te
verkopen ga ik veel naar kunstbeurzen in
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Tussen al die pracht en praal weet ik mijzelf te
onderscheiden, ik val namelijk onder toegepaste kunst. Ik doe reparaties en opdrachten voor mensen. Bij kunst zit er vaak een
achterliggende gedachte achter. Als ik iets
maak en een ander wordt daar blij van, dan
word ik daar ook blij van; zo simpel is het.
Soms maak ik ook wel dingen die niet mijn
voorkeur hebben, toch doe ik wat de klant
vraagt, ook al ben ik soms een aantal weken
bezig. Er zit namelijk altijd een stukje van
mij in.’’
Sinds wanneer heb jij je eigen bedrijf?
‘’Inmiddels zit ik alweer achtentwintig jaar
in de Brouwerslaan. Eerst deed ik er een
parttimebaan bij, zeven jaar lang. Toch
wilde ik graag volledig focussen op mijn creaties. Ik werkte voorheen ook wel voor
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Harm Bron.
juweliers, daar voerde ik reparaties uit.
Maar ik moest steeds hetzelfde doen, daardoor kon ik mijn creatieve brein niet optimaal benutten. Nu ik voor mezelf werk en
eigen baas ben merk ik dat ik het prettig
vind om persoonlijk met de klanten om te
gaan. Ook is het heel fijn dat ik mijn eigen
klanten kan adviseren op basis van ervaring
en gevoel.’’

een varen die uit een krul
probeert te kruipen
Wat en wie inspireert je?
‘’De natuur, als ik lekker in het bos wandel
of aan het kanoën ben. Dat inspireert mij.
Overal zijn kleuren, vormen en geluid. Soms
zie je de zon ergens tussendoor schijnen. Of
een varen die net uit een krul probeert te
kruipen. Je loopt ergens langs en je ziet
libellen rondvliegen. Gewoon alles wat je
om je heen ziet en ervaart. Meestal in de

natuur buiten. De persoon die mij het
meest inspireert is René Lalique. Hij
maakte sieraden en glas in de tijd van de art
nouveau tussen 1890 en 1914.

De persoon die mij het meest
inspireert is René Lalique
En dat zijn echt waanzinnig mooie dingen
met mooie ronde natuurlijke vormen.
Lalique had een groot atelier waar hij zijn
sieraden maakte. Ik ben jaren geleden naar
een tentoonstelling van zijn werk in Parijs
geweest, in het Louvre. En een paar jaar
terug was er nog een expositie van zijn
werk in Den Haag.’’
Waar ben je het meest trots op?
‘’In 2007 heb ik een kan gemaakt van zilver
en zwart zirkonium die ik de titel ‘Alstublieft’ heb gegeven. Een jaar of drie geleden
heeft die kan samen met een vaas van mij

en elke schakel heeft een wapen. Er zijn
zoveel schakels als er dorpen in de
gemeente Heerenveen zijn. Niet ieder dorp
heeft een eigen wapen dus toen heb ik
gezocht naar iets kenmerkends van het desbetreffende dorp. Een leuk weetje: Oranjewoud heeft helaas geen wapen. Ik moest
dus creatief zijn en heb het aanzicht van
Landgoed Oranjestein met bos er omheen,
een ree en de Belvédère er op gemaakt.
Onderaan de ambstketen hangt een penning. Die kan er af én omgedraaid worden.
De ene kant toont het wapen van Heerenveen en op de andere staat de Nederlandse
leeuw. Mocht er koninklijk bezoek komen
dan draagt de burgemeester de penning
met de Nederlandse leeuw aan de voorkant, en anders het wapen van Heerenveen.’’

Niet ieder dorp
heeft een eigen wapen
Kan-alstublieft-kopie (foto Moot
Gerretsen).
in het gemeentemuseum in Den Haag
gestaan. Tenslotte is de kan verkocht in
Amsterdam op de PAN, dat is een overzichtstentoonstelling van modern zilver in
Nederland.”
“Waar ik ook heel trots op ben is de ambtsketen voor de burgermeester van Heerenveen. Het voorwerp heeft allemaal schakels

‘’Iets waar ik ook heel erg trots op ben is de
prijs voor de beroepenwedstrijd in 1989.
Even voor de beeldvorming: Je kreeg een
werktekening met instructies van een sieraad, aan ons de taak om dat exact na te
maken. De kleur en alles moest kloppen. In
dat sieraad moesten alle basistechnieken
worden toegepast die je in ons vak zou
moeten beheersen. Het was voor mij een
succes en daarmee won ik de eerste prijs. In
1990, het jaar daarop, mocht ik zelfs naar

onze westerburen in Birmingham om daar
vervolgens weer zo’n opdracht uit te voeren. Iedereen die eerste was geworden in
zijn of haar land mocht naar Engeland. Ook
in Birmingham was het zo dat iedereen die
meedeed instructies kreeg voor het maken
van een sieraad. Uiteindelijk ben ik daar
ook nog eens vierde geworden, een hele
prestatie tussen alle wereldtoppers. ‘’
Wat zijn nou echt jouw specialiteiten?
‘’Het basismateriaal moet kwalitatief goed
zijn. Het is daarom niet verkeerd om iets
meer aan zilver en goud uit te geven zodat
je zeker weet dat je iets waardevols hebt.
Daarnaast is het van groot belang dat het
technisch goed in elkaar zit. Doordat ik al
achtentwintig jaar lang mijn techniek en
kwaliteiten in mijn vak stop word je ook
steeds beter en meer ervaren, het leuke is
dat je daardoor nog meer gevoel krijgt voor
details. Wat ook origineel is aan mijn collectie zijn de assieraden. Deze zijn te vinden in
mijn atelier. Ook worden ze via diverse crematoria en uitvaartondernemingen verkocht. Voor de website Gedenksieraden.nl
heb ik de collectie ontworpen, en zij hebben de productie en verkoop in handen. Ik
verzorg wel weer de asverwerking in hun
sieraden.”
Maar het allerbelangrijkste vindt Harm dat
ook iemand met een iets kleinere portemonnee bij hem terecht kan.

Schakel oranjewoud in
de keten.

Ambtsketen van de burgemeester van Heerenveen.
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Circulair wonen
n

Door: Ingrid Struijk

Waar denkt u aan als u de titel leest? Wonen in een kring? In een bol? In een
foldertje? Ik onderschat u vast, want u weet meteen waar het om gaat. Het
heeft te maken met de term “circulaire economie”. Volgens het woordenboek
betekent circulaire economie oftewel kringloopeconomie “een economisch en
industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput
en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem”.

normale grootte had, heeft er een achterhuis bijgekregen. Wat niet alleen van bedrijvigheid, maar ook van welvaart getuigt
trouwens. Ook Remco en Vera wilden wel
meer woonoppervlak, niet alleen voor hun
eigen gezin – zij hebben drie kinderen –
maar ook om anderen te helpen met tijdelijke woonruimte. Dus ja, daar zit ook wel
weer wat van de deeleconomie in. Alleen,
zij pakten het anders aan dan alle anderen.
Opschudding in de straat
Zij wilden een stuk achter hun huis erbij zetten met 100% afgedankte materialen. Van
afval dus eigenlijk. Letterlijk alles wat er bij
kwam is tweedehands. Remco en Vera
brachten avonden door met het sneupen
op de website van Marktplaats, waar zij de
zoekopdracht “gratis” hadden geplaatst. Zij
hadden nog geen flauw idee van wat het
zou worden, maar als zij op een vondst
stuitten, gingen zij het materiaal alvast
ophalen om het later in en aan te passen.
Eén ding stond wél vast: ze zouden in een
zeecontainer gaan wonen. Dus op een
mooie dag in mei 2016 kwam er een
enorme vrachtwagen met oplegger de LAlaan inrijden met een zeecontainer van 12
meter die gelost werd vóór het huis nummer 25. De LA-laan is wel wat gewend,
maar dit was ware sensatie. Vooral ook
toen er een dag later nóg zo’n oplegger
kwam. Met dito vracht. →

Begin van de klus.
Het was tijdens het dorpsfeest. Ik deelde
met mijn ponykar de Lollius Ademalaan
met heel veel auto’s die allemaal langs of
naar het feestterrein moesten. Remco van
der Meulen die daar op nummer 25 woont
sprak mij toen aan. Het was al weer even
geleden dat ik hem had gezien. Vier jaar
geleden heb ik hem geïnterviewd over de
deeleconomie. Je kon bij hem via Snappcar
een auto huren. Sindsdien is dit fenomeen
alleen maar gegroeid, maar Remco en zijn
vrouw Vera sloegen een andere weg in.
Nou ja, andere – een zijweg: het heeft er
alles mee te maken.

Zij pakten het anders aan
dan alle anderen
Groter wonen
Het zal u vast wel eens zijn opgevallen dat
de LA-laan een bedrijvig laantje is. Ze verzinnen er van alles en deze straat komt dan
ook bovenmatig veel in deze krant. Haast
elk oorspronkelijk huis, dat voor zijn tijd een

Halverwege de klus.
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Zeecontainers
Nu was het zaak die reusachtige containers
achter het huis te krijgen, dat is gelukkig
gelukt met behulp van een telekraan; het
gevaarte passeerde het tuinpad met aan
weerszijden een ruimte van 15 cm tussen
de huizen. Waarom hadden Remco en Vera
voor containers gekozen? Natuurlijk hadden zij meerdere basismaterialen overwogen, zoals bijvoorbeeld strobalen met leem.
Maar in dat geval zijn de “muren” of wanden zo dik dat je aan woonruimte inlevert.
Uiteindelijk kozen zij voor een zeecontainer
als basismateriaal omdat het spotgoedkoop
is en van roestvrij cortenstaal. En toen
lagen er dus opeens twee containers van 12
meter in de achtertuin.
(Haast) gratis
Ik ben sprakeloos. Ik zit in het stuk zeecontainer dat achter het huis is gezet en niets
doet aan het origineel denken – alles oogt
modern en strak. De woonkamer is doorgetrokken en achter de hal is in een ander
stuk container een prachtige slaapkamer
gekomen. Beide ruimtes hebben een grote
glazen schuifpui met prachtig uitzicht op de
tuin. Aan de linkerkant, op de scheiding met
de buren van nummer 23, is een groene
muur in ontwikkeling. Ik bedoel daarmee
niet dat ze die muur aan het groen verven
zijn, maar dat op en tegen die muur straks
allerlei plantaardigs groeit. De schuifpui, zo
vertelt men mij, is afkomstig van een BMWdealer. De wandpanelen ter isolatie van het
staal van de container, in totaal 110m2,
hebben zij gratis opgehaald bij een roeivereniging in Den Haag. Ze konden voor een
bescheiden bedrag rijplaten overnemen
waarvan zij de helft gebruikten voor grondbescherming rond de onderkant van de
container, om zo een kruipruimte eronder
mogelijk te maken. De rest konden zij weer
voor hetzelfde bedrag van de hand doen –
dus in feite alles gratis . De dakramen zijn
afkomstig van een oude bus en hebben het
voordeel dat zij wat getint zijn en al dubbel
veiligheidsglas hebben. Het dak van de
ruimte tussen de twee containers in is 5
meter met gebruikte balken en isolatie.
Want er is een verbindingsstuk tussen de
linker- en de rechtercontainer. Dit dak loopt
schuin af in een bepaalde hoek zodat er in
de zomer geen zonlicht door de venstertjes
valt maar in de winter wel. Slim hoor, met
de opwarming van de aarde in het achterhoofd.

interview, gekleed als bouwvakkers. Remco
laat mij vol trots zien hoe het gaat worden
en waar het van is gemaakt. Een grote doucheruimte was eerst een dikstalen watertank, die nu rechtop is gezet. Binnen zie je
nog een wand van de oorspronkelijke zeecontainer met zijn ID-nummer; dat heeft
ook echt wel wat, het staat stoer. Remco is
trots op het groene dak dat op de twee
stukken containers ligt: zelf bedacht en
voor een prikkie gerealiseerd. Wederom
gaat het hier niet om groen geverfd. Ik verklap hun geheim hier: men neme een aantal aardappelzakken (niet de oude van jute,
maar de modernere netten van kunststof)
en evenzovele zakken tuingrond. Men legge
die op het platte dak en zaaie het in met
wat je maar leuk vindt. Gegarandeerd succes. Natuurlijk wel wieden als er bomen op
gaan groeien. Bereken wel even of jouw
platte dak het gewicht kan dragen. Vooral
als het flink heeft geregend houdt het dak
grote hoeveelheden water vast en een pak
sneeuw kan ook funest zijn. Dit is natuurlijk
wat we moeten hebben in de toekomst:

geen waterverspilling maar wateropvang.
Remco heeft het principe van deze groene
dakbedekking trouwens ook geprobeerd op
het stuk schuine dak tussen de twee containers in, maar de grond had daar geen grip
genoeg en stroomde er af. Op dat stuk hebben zij dus eerst roosters moeten leggen en
daar zit nu beplanting in.

Wederom gaat het hier niet
om groen geverfd
Baanbrekend
Ik ben diep onder de indruk van zoveel creativiteit, vakmanschap en zorg voor het
milieu tegelijkertijd. Ik ben er zeker van dat
hun ideeën nagevolgd zullen worden, want
zij zijn echt baanbrekend bezig en dat hebben wij nodig om onze planeet bewoonbaar te houden. Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust eens langs, zeggen Remco en
Vera. Of neem alvast een kijkje op Pinterest,
zoekterm: containerhome.

Slim hoor, met de opwarming
van de aarde in het achterhoofd
Nog een containerhuisje achter in de tuin
Veel huizen hier aan de oostzijde hebben
een diepe tuin, zo ook nummer 25, hetgeen
de bewoners op het idee bracht om aan het
eind nóg iets te bouwen van de afgezaagde
twee resten van de reeds in gebruik genomen zeecontainers. Remco en Vera zijn hier
beiden aan het werk als ik arriveer voor dit
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Remco en Vera komen net onder de grond vandaan.
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Maak van uw dromen
werkelijkheid...
 

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!
Toekomstgericht advies op maat
Wat wij doen is samen met u aan tafel gaan zitten, uw wensen in
kaart brengen, uw vragen beantwoorden en een advies geven dat
precies past bij uw omstandigheden. Zo werken wij het liefst en
onze klanten waarderen dat. Dat betekent dat wij de hypotheek
toetsen op zaken als ﬁscaliteit, leeftijd, looptijd, gezinssituatie en
toekomstvisie. Wij streven ernaar uw woonlasten exact aan te laten
sluiten op uw speciﬁeke persoonlijke situatie, nu en in de toekomst.

Maak van uw dromen werkelijkheid
Hebt u uw droomhuis gevonden? En past dat bij uw ﬁnanciële mogelijkheden? Is er nog een verbouwing nodig en wilt u die kosten
meeﬁnancieren? Welke hypotheekvorm past het beste? En welke
rentevaste periode? Allemaal vragen waar u tegenaan loopt bij het
kopen van een huis. Bel ons, dan maken we een afspraak en zetten
we alles voor u op een rijtje!
Persoonlijk hypotheekadvies
Het aanbod aan hypotheken is groot. Vinden wat je nodig hebt is
daarom voor veel mensen lastig. Wij begrijpen dat als geen ander.
Wij ondersteunen u graag in dat zoekproces. Als onafhankelijk tussenpersoon kunnen wij het aanbod van ± 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

AB ORANJEWÂLD | Koornbeursweg 28 | 8442 DJ Heerenveen | T 0513-682334 | E info@oranjewald.nl | I www.oranjewald.nl

de deskundige meedenker
bij u in de buurt
Administratiekantoor VS Administratie & Consultancy
is betrokken, deskundig en dichtbij. Onze werkwijze:
actief meedenken met uw speciﬁeke situatie.

ij

Belastingaangifte
• Inkomstenbelasting
Loonheﬃng       
Omzetbelasting   
Vennootschapbelasting
Financiele administratie
Personeelsadministratie
Jaarrekeningen
Bedrijfsadviezen



 
 
 


 








 




wij werken voor
ondernemers en particulieren
Jannie Mienstra – Bruinsma

Gosse van Seijen
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Park Oranjestein even open
n

Door: Ingrid Struijk

Zondag 20 oktober. Het parkeerterrein bij Landgoed Oranjewoud is overgelopen; de auto’s staan tot om de bocht. De Bieruma Oostingweg lijkt de Champs
Elysées wel. Gezinnen uit de wijde omgeving zijn er massaal op uitgetrokken om
van het mooie herfstweer te genieten in het bos. Gewapend met een plastic tas
speuren zij met zijn allen naar kastanjes, eikels en beukennootjes. Als je geluk
hebt vind je ook nog tamme kastanjes.
Deze zondag was ook het park van Landgoed Oranjestein opengesteld voor publiek.
Dat was eerder dit jaar niet gelukt vanwege
alle feesten in en om de Oranjerie: verjaar-

dag, jubileum, huwelijk. Daar heeft Willia
Homans haar handen vol aan. Maar vandaag mogen wij allemaal komen en in oktober en november zal dat nog een paar keer

het geval zijn. Het park trekt veel trouwe
bezoekers die kunnen kiezen tussen een
wandeling van 30 of van 60 minuten. Ik kom
er zelf ook ieder jaar en kan nooit genoeg
krijgen van de mooie aanleg van het park,
de glooiingen, de waterpartijen, de bloemen, de kleuren.

Je hebt gegarandeerd
goed gezelschap
Het was een weldadig stille herfstdag, met
geen andere geluiden dan de ijle zang van
een roodborstje. Niemand hoefde zo nodig
zijn gras te maaien, waarvoor dank. Ik liep
om het hertenpark heen, maar zag geen
hert binnen de omheining. Wél zag ik overal
op de paden de prenten van vrije damherten. Die kwamen zeker hun gevangen soortgenoten uitlachen tot die daar genoeg van
hadden. Willia mailde mij naderhand, ter
correctie, dat er toch nog zeven herten binnen de omheining leven. Die hadden zich
op dat moment kennelijk goed verstopt.

Die kwamen zeker hun
gevangen soortgenoten uitlachen
Tot slot de beloning voor een uur wandelen. Ook daar kan ik nooit genoeg van krijgen: thee bij Willia in de Oranjerie. Vroeger
werd de Oranjerie gebruikt om de palm- en
citrusbomen vorstvrij de winter door te helpen. Het was altijd een heel spektakel als
die naar buiten of naar binnen moesten,
het halve dorp hielp mee. Maar de Oranjerie heeft sinds enige jaren een andere
bestemming gekregen, ook al staan er nog
altijd palmen in, nu ter decoratie. Dit heeft
echt wat: binnen of buiten van je kop thee
of koffie, mét gebak natuurlijk want het is
zondag, genieten. Ook kun je een borrel
bestellen met kaas en worst. En je hebt
gegarandeerd goed gezelschap. Want er
komen allemaal leuke mensen daar, je kunt
merken dat zij de tijd nemen. En mochten
die ontbreken, dan is Willlia er altijd nog om
je met open armen te ontvangen.
Wilt u weten wanneer het park weer open
is voor publiek? Raadpleeg dan de Facebook-pagina van Oranjestein.
Langs de weg.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Kninebledsje
Albertine Agnesschool kamp
Wij zijn met groep 7/8 op schoolkamp
geweest.
Van 28 t/m 30 augustus zijn wij met
onze klas naar Ameland geweest. Ongeveer kwart voor acht gingen we in
groepjes op weg naar Holwerd, allemaal in de auto van de ouders die
reden naar de plek waar de boot vertrekt. Toen we op het eiland aankwamen stonden de fietsen al klaar. Zodra
iedereen zijn fiets had, fietsten we met
zijn allen naar de kampeerboerderij (de
plek waar we overnachten). Het leuke is
dat de Albertine Agnesschool al ongeveer 12 jaar naar kampeerboerderij
High Chapparel gaat! En hopelijk nog
veel langer.
De meiden gingen naar de meidenkamer en de jongens naar de jongenskamer. Daar kon iedereen zijn spullen
neerleggen en zijn/haar bed op maken.
Toen dat klaar was gingen we naar het
strand. En daar gingen we lekker zwemmen. Ongeveer een uurtje later zijn we
gaan wadlopen. En iedereen kwam met
vieze sokken terug. Toen we weer bij de
kampeerboerderij waren hebben we
allemaal gezellige spelletjes gedaan. Na
een tijdje gingen we pannenkoeken
eten. Daarna zijn we een wandeling
gaan maken, de helft liep heel erg achter en was uiteindelijk verdwaald.
Ongeveer drie kwartier later kwamen
we aan. Daarna ging iedereen zich klaar
maken om naar bed te gaan.
De volgende dag gingen we naar het
Natuurmuseum. Daarna gingen we
gelijk door naar het klimbos. Dat vond
iedereen superleuk. Daarna fietsen we
weer terug naar de boerderij en mochten we de bonte avond voorbereiden.
Iedereen had minimaal 1 act en sommigen zelfs meer. Daarna gingen we een
nachtwandeling maken, dat was superspannend want iedereen was elkaar
bang aan het maken en liet elkaar
schrikken. De volgende dag moesten
we inpakken en iedereen mocht een
souvenirtje kopen. Daarna gingen we
naar de boot. We waren zelfs bijna te
laat voor de boot maar gelukkig mochten we er nog net in. Het was een
superleuk schoolkamp.
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Ameland.

Interview met Henk Elsinga
Interview met Henk Elsinga

Wat maakt u precies?
Ik maak vogels en
poppetjes.

Interview met Henk Elsinga
Waar maakt u het van?
Wat maakt u precies?

Interview met Henk Elsinga
Hoe bent u er mee
Waar maakt u het van?
begonnen? Wat maakt u precies?

Waar haalt
uw u het van?
Waaru maakt
Hoe bent
u er mee
ideeën
vandaan?
begonnen?

Alles zelfgemaakt door Henk.

Hoe haalt
bent u
Waar
u er
uwmee
begonnen?
Hoe lang
doetvandaan?
u het al?
ideeën

Ik maak de poppetjes van
Ik maakenvogels
ijzeren buizen
vogelsen
maak ikpoppetjes.
van plaat

Ik zag een keer een mooie
Ikde
maak
vogels
en
vogelIken
toen
dacht
ik
maak
poppetjes
van
poppetjes.
“jou ijzeren
wil ik namaken’’
buizen en vogels
maak ik van plaat

Ik zag
een keer
een mooievan
Ik maak
de poppetjes
Uit een tijdschrift of ik zie
ijzeren
buizen
enikvogels
vogel
en toen
dacht
het live in de tuin.
“joumaak
wil ikiknamaken’’
van plaat

Ik zag een keer een mooie
vogel en toen dacht ik
Uit een“jou
tijdschrift
ik zie
wil ik of
namaken’’
Ik doe
nuinongeveer
hetdit
live
de tuin. 6
jaar.

Waar haalt u uw
ideeën vandaan?
Hoe lang doet u het al?
Uit een tijdschrift of ik zie
het live in de tuin.
Ik doe dit nu ongeveer 6
jaar.

Weetjes over Henk Elsinga

• Wist je dat Henk Elsinga 81 is!
Hoe lang doet u het al?
• Wist je dat hij drie keer per week op de tennisbaan staat!
Ik doe dit nu ongeveer 6
• Wist je dat hij vroeger ook al platenmaker
was!
jaar.
• Wist je dat hij hier al dertig jaar woont!
• Wist je dat je op de foto’s kan zien hoe Henk
Elsinga de vogels en poppetjes maakt en hoe ze
eruit zien? Kijk dus maar even goed….
Lekker bezig.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Uw vertrouwd adres voor:
• De verkoop van uw woning
• Aankoopbemiddeling
• Taxaties
• Bedrijfsonroerend goed
Kraak en Donker makelaardij
K.R. Poststraat 17
8441 EL Heerenveen
0513-627474
www.kraakdonker.nl
info@kraakdonker.nl

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

Nieuwe bewoners in Oranjewoud
Op bezoek bij Anton en Yfke Wiebenga
n

Door: Ingrid Struijk

Eindelijk is het ze dan toch gelukt: ze wonen in Oranjewoud. Anton en Yfke ken
ik al heel lang, en ik wist dat dit een droom van hen was. Ze hadden wel eens
laten vallen dat zij belangstelling voor mijn huis hadden, voor het geval dat ik
ooit zou verhuizen. Zij zijn de enige niet, trouwens….
Nee, ik ben nog niet weg uit Oranjewoud. Ik
zal daar gek zijn. Zo’n plekje krijg je nooit
weer. Maar ik mocht van de redactie deze
nieuwkomers bezoeken want wij openen
hiermee een nieuwe rubriek en Anton en
Yfke bijten het spits af.
Tijd om groter te gaan wonen
Anton en Yfke Wiebenga zijn rond de zeventig en hun vier dochters zijn al lang het huis

uit. Voor de meeste senioren is dat de aanleiding om kleiner te gaan wonen, zo niet
voor de Wiebengaatjes. Zij gingen juist groter wonen en dat heeft zo zijn redenen.
Hiervóór woonden zij 30 jaar op de Leeuwetand in plan De Heide. Sinds mei van dit
jaar wonen zij op de Casimiralaan nummer
5, toen nog onwetend van het feit dat er
een hete zomer zou volgen. Maar die heb-

ben ze goed doorstaan, ondanks een schuifpui op het zuidwesten. Rond dit huis hebben zij ook een 700 m2 tuin die dit jaar
record-opbrengsten aan pruimen, bessen,
bramen en druiven gaf.

zij gingen juist groter wonen
Vanwege de omgeving
Anton en Yfke mochten altijd al graag in
Oranjewoud komen, om te fietsen of te
wandelen. Nu zij hier ook wonen is dat een
stuk eenvoudiger, je stapt de voordeur uit
en je bent al haast in het bos. Yfke hoopt

Yfke en Anton Wiebenga.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Voor hun huis in de Casimiralaan.
stiekem dat ze ook nog een hond zullen
aanschaffen, dan móet je eruit en een
beetje beweging, al of niet gedwongen,
doet een mens goed.
Vanwege de muziek
Jawel, Anton is een muziekmens. De muziek
galmt door de grote woonkamer zodra hij
het vinyl op de draaitafel heeft gelegd.

Ja, u leest het goed:
Anton heeft een pick-up
Ja, u leest het goed: Anton heeft nog steeds
een pick-up! Want zeg nou zelf, uit een CDspeler (om over Spotify maar te zwijgen)
komen de fijne nuances van de meesterlijk
gecomponeerde en uitgevoerde muziek in
het geheel niet tot zijn recht! Neem nou
Das Heldenleben van Richard Strauss, dat
moet je echt van een plaat horen.
Als het orgelmuziek of opera is, maakt Yfke
dat ze wegkomt. Plaats genoeg elders in het
huis. Maar Anton is meegaand genoeg om
dit soort muziek pas na elf uur ’s avonds op
te zetten. En wat hij dan doet, is luisteren.
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Alleen maar luisteren. Het raakt bij hem
een spirituele dimensie.
Hij houdt trouwens van veel soorten
muziek, waar Yfke niet voor wegloopt. Ze
mag wel graag lezen intussen en kan zich
dan goed afsluiten. Of de buren er ook last
van hebben? Waarschijnlijk niet, er is nog
niemand komen klagen. En het geluid kan
goed weg omdat de kamer groot is.
Een Zwitserleven
Yfke en Anton houden ervan om er met de
caravan op uit te trekken. Vroeger was dat
met de kinderen, nu met zijn tweetjes.
Anton mag de caravan wel op allerlei campings neerzetten voor de kinderen die er
dan een heerlijke nostalgische vakantie
doorbrengen. Zonder hun ouders.

bij een temperatuur van
min 25 graden
Vanaf 1980 hebben zij een winterharde
Finse caravan, een Solifer. In 2011 hebben
zij daar nog mee in Finland gekampeerd bij
een temperatuur van min 25 graden. Appel-

tje eitje. Maar ze hebben wel een WC-tje in
de caravan en hoeven er dus niet uit midden in de nachtelijke vrieskou. De laatste
keer dat zij met de caravan zijn weg geweest
was in september van dit jaar, met als
bestemming Zuid-Limburg. Zij zijn lid van de
Solifer-club.
Ook is Anton lid van de Saab-club. Beide
merken zijn trouwens failliet. De Saab was
vroeger niet te betalen, Anton heeft een
mooie tweedehandse en heeft een grote
bewondering voor dit merk vanwege de
techniek.
Hen kennende zullen zij al snel gewend zijn
in Oranjewoud. Vlak na hun verhuizing hebben zij alle buren uitgenodigd voor een
happy hour, zodat ze elkaar snel hebben
leren kennen. Wij wensen hen beiden nog
een lange gelukkige periode in Oranjewoud
toe.

Marlies naar Malawi
n

Door: Ingrid Struijk

Kent u Marlies Bandell-Thierry van de Koningin Wilhelminaweg? Ik leerde haar
kennen toen zij in de dorpsfeestcommissie zat. Zij is leerkracht op CBS De Burcht
in Heerenveen (Skoatterwâld). Deze school valt onder Stichting Meilân voor
Christelijk Basisonderwijs in de gemeente De Friese Meren en Heerenveen. Deze
Stichting heeft 15 scholen onder zich.
Marlies komt oorspronkelijk uit Joure, en
haar man Rob heeft een heerlijke jeugd
doorgebracht aan de Wilhelminaweg hier
in Oranjewoud. Je zou denken dat ze niet
veel van de wereld hebben gezien, maar
het tegendeel is waar. Van reizen houden ze
allebei. Al van jongs af aan wilde Marlies
verder kijken dan Friesland en kennis
maken met andere culturen. Van huis uit
kreeg zij de drive om anderen te helpen
mee, en deze cocktail bracht haar op veel
plaatsen. Zoals bijvoorbeeld in Wales, waar
zij het tweetalig onderwijs (Welsh/Engels)
bestudeerde, dat natuurlijk veel raakvlakken heeft met ons onderwijs Fries/Nederlands hier. Na de opleiding solliciteerde
Marlies in het Westen van het land omdat
daar de kans op een baan groter was. Zo
kwam ze terecht in Purmerend op een
school met veel allochtone leerlingen en de
daarbij behorende cultuur. Ook heeft ze
ooit wel gedacht dat ze voorbestemd was
om een schooltje te stichten ergens in de
bushbush van Afrika. De afgelopen jaren
stonden echter in het teken van het zien
opgroeien van hun zoon Raymond en daar-

Klas in Malawi.

naast een aantal jaren de zorg voor een
gastkind die op deze manier zijn topsport
kon beoefenen.
Maar dit jaar was het dan zover, in de meivakantie van 2019. Voor twee weken weliswaar, maar toch. Op reis naar Afrika.

Er stroomt avonturierenbloed
door Marlies’ aderen
Edukans
Op een dag leest Marlies in de nieuwsbrief
van Stichting Meilân dat Edukans leerkrachten of studenten PABO zoekt om het
onderwijs in Malawi te ondersteunen. Marlies bedenkt zich geen twee keer en geeft
zich op. De Nederlandse stichting Edukans
heeft een lange staat van dienst op het
gebied van onderwijs in onderontwikkelde
landen en Marlies durft wel met hen in zee
te gaan. Malawi is één van de armste landen ter wereld en ook dat trekt haar aan.
Tijdens ons gesprek heeft zij niets dan lof
over de organisatie.

Marlies legt uit.
Voorbereidingsdagen
Edukans bereidt zijn vrijwilligers terdege
voor. Marlies ging daarvoor 4 dagen naar
Amersfoort. Naast de kennismaking met de
andere deelnemers werd er veel informatie
gegeven over Malawi en de cultuur. Ook
werden er doelen opgesteld en lessen voorbereid. Zij leerden daar het belang van het
Stermodel, vijf punten waaraan zij samen
met de leerkrachten van de desbetreffende
school zouden werken:
1. Een veilige leeromgeving
2. Een goede begeleiding van het leerproces
3. Goed opgeleide en gemotiveerde docenten
4. Georganiseerd schoolmanagement
5. Betrokkenheid van ouders en gemeenschap.
Malawi, here we come
Ga er maar aan staan…….als je 80 tot 100
kinderen in je klas hebt en er geen boeken
en geen schriften en geen pennen zijn. Haar
ervaring in het onderwijs kwam Marlies
goed van pas, mét de kennis die zij had
opgedaan tijdens de voorbereidingsdagen.
De drie scholen waar het Nederlandse
team zou komen helpen waren behoorlijk
groot en volgens de boekjes zaten er op
elke school 1500 leerlingen. In de praktijk
waren dat er 500; kinderen worden makkelijk thuisgehouden. Absentie is een groot
probleem. Kinderen zijn thuis nodig om
zorg te dragen voor broertjes en zusjes, ze
moeten meehelpen op het land of met
huishoudelijke taken.
School A was ongeorganiseerd. Het hoofd
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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van de school was vaak afwezig met als
gevolg dat het personeel ongemotiveerd
was en geen les gaf. Kinderen liepen op het
plein. Ook waren er geen meubels in de
lokalen, de kinderen moesten dus op de
grond zitten en er was geen lesmateriaal.
School B en C, waar Marlies was gedetacheerd, waren wel in orde. Het waren
prachtige gebouwen, onder andere gefinancierd vanuit IJsland. Om te zorgen dat
de kinderen per dag in elk geval één maaltijd zouden krijgen, gaf men hen elke morgen ontbijtpap van Mary’s meals uit Schotland. Tja – zo zie je hoe goed het geld van
de zendingsbusjes op scholen in allerlei landen besteed wordt!

Gelukkig heeft Marlies maar
twee kakkerlakken gezien
Een dag uit het leven van…..
Hoe zag de dag van Marlies eruit die twee
weken in Malawi? Het motel waar zij verbleven was alleszins redelijk. Natuurlijk viel
de stroom zo nu en dan uit, en je wist dat er
slangen en spinnen waren. Gelukkig heeft
Marlies maar twee kakkerlakken gezien.
Het voelde wel zo veilig dat je onder een
klamboe sliep. ’s Morgens werd er een goed
ontbijt geserveerd en voor tussen de middag konden zij een lunchpakketje meenemen (dat uit het zicht van de kinderen werd
opgegeten, om begrijpelijke redenen). De
hele morgen werd besteed aan de overdracht van vaardigheden, dat duurde tot 14
uur. Om 14.30 u kwam de bus de leerkrachten en studenten weer ophalen. Dan ging
de groep evalueren, het programma van de
volgende dag bespreken en taken verdelen.
Om vier uur kon je een uurtje naar de markt
of even een dutje doen. Dan werd het

warme eten (maïs, tomaten, zoete aardappelen en vele variaties hierop) geserveerd,
daarna ging je de lessen van de volgende
dag uitwerken en tenslotte was je nog bezig
met teambuilding. Het was dus wel hard
werken geblazen, vrije tijd had zij nauwelijks. Het weekend was wél vrij, ze is toen
met haar groep naar een lodge in het
Liwonde National Park geweest.

dus liet je de kinderen zwerfplastic
van het schoolplein rapen
Improviseren
Hoe goed je alles ook had voorbereid, je
kwam toch vaak in onverwachte situaties
terecht en dan was het belangrijk om flexibel te zijn. Voor het vak gymnastiek was
geen materiaal, dus liet je de kinderen
zwerfplastic van het schoolplein rapen en
daarvan draaide je een bal in elkaar. Spelen
maar. Je moet dus heel creatief denken, en
Edukans had hen daar van te voren goed in
getraind. Niets dan lof voor deze stichting.
Buddy
Met een student van de PABO was Marlies
gekoppeld aan een leerkracht uit Malawi, zij
waren buddy’s. Deze onderwijzeres was
een heel leergierige vrouw met wie zij veel
kennis konden uitwisselen. De Malawiaanse
manier van lesgeven is veelal het nazeggen
van woorden en zinnen. Op die manier kan
je niets te weten komen van de individuele
kennis van één kind. En missen de leerlingen het inzicht in de leerstof. Marlies heeft
haar buddy helpen differentiëren, maar hoe
doe je dat als er zo’n 80 kinderen in de klas
zitten? Zij leerde haar hoe zij in groepen
konden werken waarbij de betere leerlingen de zwakkere konden helpen. Ook is er

Samen het volkslied zingen op het schoolplein.
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veel geoefend met feedback geven aan kinderen en het inzichtelijk maken van de leerstof. Indrukwekkend vond Marlies de rol
van dans en muziek in dit onderwijs. Wat
een prachtige mensen zijn het, ondanks
hun armoede zijn zij krachtig en trots.
Opvallend is ook dat moslims en christenen
hier in vrede met elkaar kunnen leven.
Doelen halen
Twee van de drie scholen voldoen nu aan
een aantal pijlers van het stermodel. Dat
brengt het onderwijs op een hoger niveau
en dat is in een land als Malawi heel belangrijk. Neem nou het item “betrokkenheid
van ouders”. Als die niet groot is, blijven de
kinderen makkelijk thuis. Op dit moment
gaat slechts een handvol leerlingen met
een diploma van de basisschool. Het voortgezet onderwijs en studeren is voor velen
niet weggelegd. Iedereen is er bij gebaat
dat dit er veel meer worden!
En nu
Marlies is weer terug en haar ervaringen
zijn zeer positief. De goede voorbereiding
en begeleiding van Edukans maakten deze
reis ook meer dan geslaagd. Daarnaast ook
het feit dat zij niet ziek is geworden, want
allerlei bacteriën liggen op de loer en meerdere collega’s hebben een week ziek in bed
gelegen. Marlies heeft daar veel kunnen
doen en leren en dat maakt haar dankbaar.
Ook heeft ze haar ervaringen gedeeld met
collega’s in de hoop dat ook zij enthousiast
worden en de reis maken. Hoe weinig ze
daar ook had, ze heeft niet veel gemist
maar juist ervaren wat je allemaal met weinig of niets kan doen. Het is mooi om te
zien dat er in een land ver van hier dezelfde
passie en liefde voor kinderen is om voor
hen aan een betere toekomst te werken.
Wie volgt…..?

Buurtinitiatieven
n

Door: Anneke Liemburg-Kramer

Brongergea
Als de vakanties voorbij zijn, zoeken we
elkaar weer op. Onder het genot van een
meegebracht hapje en drankje kwamen de

Lekker smullen!

Wilhelminaweg
Op 12 oktober hadden enkele bewoners
van de Wilhelminaweg het initiatief genomen tot een buurtbarbecue. Ondanks de
regen kwamen er maar liefst 47 volwassenen en meer dan 20 kinderen. Vanaf 15.00

Iedereen mee-eten.

bewoners van Brongergea op een mooie
septembermiddag bij elkaar op de Bieruma
Oostingweg in de tuin bij Jappie Bijlsma en
Ankie Alderts. Zij organiseerden dit feest

samen met hun nieuwe buurtgenoten Marjon Haanstra en Pieter van Dam. Het weer
was heerlijk en zo bleef het nog lang gezellig met elkaar.

Mooi weer erbij.

kon men beginnen met wat een heel gezellig samenzijn werd, opgeluisterd door DJ
Heavy P! Ook in deze straat was het een
hele gezellige boel met dank aan Linda Ligtvoet, Martin Houwer, Geralda Schraa en
Yntze Talstra.

Zijn er in uw straat of wijk ook buurtinitiatieven? Schrijf het ons! Als redactie juichen
wij het ontplooien van zulke activiteiten
van harte toe, het stimuleert immers de
“bining” en de “mienskip” tussen de bewoners van ons dorp.

DJ Heavy P.
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

Wâldsterjûn,
een feest der herkenning
n

Door: Louwina Wijma

Een vriendelijke ontvangst door de dames van de organisatie en een volle zaal
waar we amper nog een vrije stoel kunnen vinden. Muzikaal begeleid door Duo
L’Atmosphère vinden we (Tinus en schrijver dezes) uiteindelijk een plekje bij de
overvolle tafel met prijzen voor de verloting. Welkom bij de Wâldsterjûn!
Feestneuzen van 50+
De uitnodiging voor de Wâldsterjûn op 18
oktober 2019 vermeldde dat ook deze 12e
editie graag feestneuzen van 50+ verwelkomt. Terwijl we ons de koffie met oranjekoek lekker laten smaken, kijken we eens
om ons heen: ja, we zien inderdaad vele
tinten grijs. Dé feestavond van Oranjewoud
wordt gehouden voor inwoners én oudinwoners. Een trouw publiek dat er een
jaarlijkse reünie van maakt. Toch komen er
ieder jaar ook mensen bij die nog nooit eer-

der op de Wâldsterjûn waren, mensen zoals
wij dus.
Het geheim van succes
De prachtig vernieuwde Koningszaal van
het recent gemetamorfoseerde Hof van de
Koning is wederom tot de laatste stoel
bezet. Wat is toch het geheim van dit succes? Het antwoord vinden we in de werkwijze van de organisatie: een aantal stoere
dames die ‘non-blatera-sed-polire’ [niet
praten maar poetsen] als lijfspreuk hebben.

Een vijftal vrouwen uit ons dorp die het
gewoon doen: gezelligheid maken. No-nonsense ook, want zelfs ‘organisatie’ vinden ze
een te groot woord voor de vanzelfsprekende samenwerking tussen hen onderling.
Allen zijn praktisch ingesteld, regelen het
liefst alles zo eenvoudig mogelijk en willen
vooral niet te moeilijk doen. Zie daar de
kennelijke garantie voor het succes dat
Wâldsterjûn heet.
De âlde wiiven
Deze-niet-praten-maar-poetsen-dames
zijn: Ali Kok, Marga Jagt, Albertje Talen,
Ellen Brouwer en Helga Lycklama, zij noemen zichzelf “de âlde wiiven”. Dit gezelschap vindt het een prachtige avond om te
organiseren. Zo moet er ieder jaar weer een

Marc Vrolijk.
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komische act worden geregeld, dit gaat
uiteraard gepaard met de nodige research.
Dit betekent vooraf avondjes bezoeken om
te proeven of het cabaret geschikt wordt
bevonden voor ‘hun’ publiek. Voorwaar
geen straf want het is meestal lachen, gieren, brullen. Vervolgens zoekt men nog
muzikale omlijsting, is er uiteraard afstemming nodig met Christel Koning van Hof van
de Koning en last but not least wordt de
totale verloting georganiseerd. Prijzen varierend van grappige gadgets tot heuse
dinerbonnen, ieder jaar een forse klus.
Zingen bij de afwas
Dit jaar stond een kolderiek optreden “Zingen bij de afwas” op het programma. Een
vrolijke en grappige solovoorstelling door
Marc Vrolijk (what’s in a name). Op het
podium een jaren 70 decor met oranje
Bruynzeelkeuken, wat zeker meehelpt om
meer dan 40 jaar terug in de tijd te gaan.
Want Marc nam ons mee terug naar de
jaren 70 met liedjes, geluidsfragmenten en
anekdotes. Wat te denken van Jan Pelleboer
(“ik geef het weer een 8!”), Boer Koekkoek
(“Den Uyl is in den olie”), de twee verloren
WK-finales (“Hup Holland Hup” met een

Allemaal meedoen.
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medley én beelden van sporthelden van
toen). Marc Vrolijk ontpopte zich als een
ware entertainer, er is veel gelachen om de
zeer herkenbare teksten en ook meegedeind op het ritme van nostalgische liedjes.
Zelfs een mooie, eigen vertolking van Het
Dorp van Wim Sonneveld ontbrak niet. Bij
het onvervalste “Als de klok van Arnemuiden – Bim Bam” zorgde hij ervoor dat het
publiek van de stoel kwam: de dames sprongen overeind bij Bim en de heren bij Bam.
Een hilarisch tafereel. Andere herkenbare
teksten kwamen van een aantal liedjes van
het Eurovisiesongfestival.
De huiskamervraag luidde dan ook “Wie
won voor Nederland het songfestival in
1969?” Het toch al enthousiaste en instemmend meezingend publiek noemde de
namen van Corry Brokken (1957 ‘Net als
toen’), Teddy Scholten (1959 ’n Beetje’) en
Teach In (1975 ‘Dingedong’) maar het juiste
antwoord klonk gelukkig ook: dat was
Lenny Kuhr met De Troubadour:
Hij zat zo boordevol muziek
Hij zong voor groot en klein publiek
Hij maakte blij, melancholiek
De Troubadour
Lalalalalalalalalalala etc.

Afwassen: een verdwenen traditie
Vanwaar de titel “Zingen bij de afwas”?
Voor Marc Vrolijk staat De Afwas synoniem
voor Warme Herinneringen uit zijn jeugd. In
het gezin Vrolijk mocht alles en moest er
niks. Behalve De Afwas, dat was verplichte
kost. Maar waar het afwasrooster eerst
werd verguisd (“ik was om de dag de
pineut, samen met mijn vader”) veranderde dat al snel. Want het was gezellig, zo
samen aan de afwas. Onder luid gezang
werd de dagelijkse klus geklaard, vele liedjes passeerden de revue. Juist, dezelfde
liedjes die nu op de Wâldsterjûn ten gehore
werden gebracht. Marc Vrolijk en zijn vader
hadden er destijds wel lol in en keken
alweer uit naar hun volgende beurt op het
afwasrooster. De Afwas was een dierbaar
vader-zoon moment geworden. Met de
komst van de vaatwasser is deze oergezellige traditie verdwenen maar – hoewel een
zegen in de moderne keuken – cultureel
gezien een verarming.
Kandidaat Eurovisiesongfestival
Aan het slot van zijn optreden maakte Marc
Vrolijk vrolijk bekend dat hij genomineerd
was als kandidaat voor het Eurovisiesong-

festival. Om zijn act compleet te maken, zou
het publiek van de Wâldsterjûn perfect kunnen dienen als achtergrondkoor. Hij hoopt
dan in de voetsporen te treden van de laatste Nederlandse winnaar Duncan Lawrence
(2019, ‘Arcade’). Het eenvoudige refrein
werd alvast even uitbundig geoefend:
“Vier samen het leven-het kan maar één
keer-daarom nu nog een keer-heen en
weer!”
Natuurlijk nemen we dit voornemen met
een dikke korrel zout. Maar Marc Vrolijk
heeft wel gezorgd voor een vermakelijk
optreden met vele herkenbare momenten,
kortom het publiek genoot.
Verloting en… nog meer gezelligheid
Tijdens de klanken van muziek van Duo
L’Atmosphère (met prettig volume) werden
in de pauze weer de traditionele loten verkocht. De verloting werd verricht door Ellen
Brouwer samen met gastvrouw Christel
Koning. De winnende gasten kregen de prijzen van de verloting (het waren er vele)
door de dames van het organisatiecomité
persoonlijk uitgereikt. Inmiddels gingen de
borrelhapjes rond en zette het muziekduo
het beste beentje voor met swingende

Lekkere hapjes.
dansnummers voor de foxtrot, de samba,
de Weense wals en de chachacha.
Bijzonder en gewoon, gewoon bijzonder
Het was weer een echte, ouderwetse Wâldsterjûn, een feest van herkenning en ont-

moetingen. Er waren weer bijzondere
momenten want de gewone dingen werden
bijzonder gemaakt.
Volgend jaar is de Wâldsterjûn op vrijdag 30
oktober.
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Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
2019

2020:

• 5 okt-15 dec
Jubileumtentoonstelling “Van Thom tot Nu”,
Museum Belvédère

• 14 januari
10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning,
Prinsenweg 1

• 1 december
Opening Hof van de Koning

• 9 februari
10.30-16.30 Hap & Stap,
info: Oranjestein of nGoudenPlak

• 1 december
11.00 Gezond Natuurwandelen,
P-plaats Staatsbosbeheer, Tjaarda’s laan
• 1 december
Galerie Autrevue
winterse bijeenkomst vanaf 14.00 uur
• 15 december
11.00 Gezond Natuurwandelen,
P-plaats Staatsbosbeheer, Tjaarda’s laan
• 17 december
10.00 Koffie-ochtend in Hof van de Koning,
Prinsenweg 1 met thema “Voeding & Beweging”
door Sport Fryslân
• 21 december t/m 29-03-19
Museum Belvédère: Martin Jarrie. Kunstenaar/
illustrator uit Parijs,
29 december
11.00 Gezond Natuurwandelen,
P-plaats Staatsbosbeheer, Tjaarda’s laan

• 11 februari
10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning,
Prinsenweg 1
• 10 maart
10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning,
Prinsenweg 1
• 7 april
10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning,
Prinsenweg 1
• 18 april
Rommelmarkt, bij en in Albertine Agnesschool
• 6 mei
10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning,
Prinsenweg 1
• 28 mei - 1 juni
Oranjewoudfestival
• 2 juni
10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning,
Prinsenweg 1

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
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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

oranjewoudwebsite@gmail.com
Redactie website PB
Leden:
Helga Lycklama à Nijeholt
Jelly v.d. Werk
Marjan Hoogeveen
Louwina Wijma-van Noord

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

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

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

Voor meer beleidsmatige zaken kunt u
contact opnemen met de wijkmanager,
mevrouw Rixt Wind,
telnr. 0513-617619,
r.wind@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 12 januari 2020
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