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Voorwoord
Geachte lezers,
Wie had nou ooit kunnen bedenken dat we 75 jaar vrede niet in vrijheid konden vieren, maar dat
thuis moesten doen of in onze tuin?! In dit nummer vindt u twee artikelen die gerelateerd zijn aan
het thema “75 jaar vrijheid”.
Ook in ons dorp vinden helaas allerlei evenementen geen doorgang vanwege de corona-perikelen,
zoals bijv. de jaarvergadering PB en natuurlijk het Oranjewoud Festival. Yoram en Jaap berichten u
erover in deze editie.
Onze rappe reporters waren genoodzaakt de interviews deze keer hoofdzakelijk telefonisch te
doen, ook weer een nieuwe ervaring. Ik prijs hen dat dit toch heel goed opgepakt is. Janny Klein
vertelt u wat over Jan Dompeling en over de dappere hulpverleners in ons dorp. Tom heeft weer
een bijzonder huis in Oranjewoud gevonden en een leuke jongedame. Ingrid verhaalt over nieuwe
bewoners en over een lekker stukje vlees. Mag het damhert zijn of toch maar gans? Daarvan hebben we voldoende. Streekproducten is nu wel een ding. De eikenprocessierups mag wat mij betreft
ons dorp wel voorbijgaan, daar is bij mijn weten niks eetbaars aan. Tenminste, voor menselijke
consumptie dan. In het Fries wordt-ie de ikelrûp genoemd, want we doen hier niet aan processies.
De jeugdredactie neemt u mee op fotoreportage over schooltijd in de lockdown-periode en vertellen hoe het schrijven voor deze krant hen bevallen is. De redactie bedankt hen bij dezen voor hun
leuke bijdragen aan deze krant. Kent u soms kinderen in de basisschoolleeftijd die hun werk over
willen nemen?? Wij staan te popelen om hen welkom te heten in de kinderredactie. Namen kunt
u mailen naar oranjewoud-krant@hotmail.com. Ook zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe redactieleden voor de rest van onze dorpskrant. Met slechts drie vaste redactieleden valt het niet mee
om een dorpskrant te vullen. U heeft vast al geconstateerd dat dat wel een bepaalde eenzijdigheid
in de artikelen oplevert. Ik hoop dat iemand zich meldt! Ook stellen wij het zeer op prijs om spontaan artikelen te mogen ontvangen. Zo publiceerden wij in de vorige Wâldknyn een verhaal over
“Beestachtig Oranjewoud” van Paul van Winden en in deze uitgave “Wie was Mieke?” van Gerard
van der Werf.
Toch is het ook deze keer weer gelukt om een Wâldknyn in elkaar te flansen, zij het een wat dunnere versie dan gewoonlijk, ook de activiteitenkalender ontbreekt deze keer. U begrijpt vast wel
hoe dat komt.
Veel leesplezier en een corona-vrije zonnige zomer toegewenst!
Namens de redactie
Anneke Liemburg-Kramer
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Mededelingen van het bestuur…
n

Door: Jaap Jongejan

Beste dorpsgenoten,
Het voorjaar hangt weer in de lucht, heerlijk toch? Wie kijkt er niet naar uit……Dit
was de openingszin in het voorwoord van
onze 10-jarige dorpskrant De Wâldknyn
begin dit jaar. Hoe anders pakte dit uit. Er
hing heel wat anders in de lucht: het coronavirus. Een ieder heeft er mee te maken,
op welke wijze dan ook. Ook in ons dorp
werden we geconfronteerd met directe en
indirecte gevolgen. Het ergste is natuurlijk
het persoonlijk leed aangericht door het
virus; helaas zijn dorpsgenoten ons ontvallen. We leven mee met de nabestaanden!
De problematiek die het virus met zich
meebrengt hoef ik niemand meer te vertellen. Geen dorpsfeest dit jaar. Geen festiviteiten rondom het 10-jarig bestaan van de
dorpskrant en ook geen activiteiten
rondom het 90-jarig bestaan van Plaatselijk
Belang Oranjewoud. Geen koffieochtenden, geen Lentefeest, geen rommelmarkt,
geen pompeblêdfair en wat al niet meer.
We hadden in eerste instantie de voor 24

maart geplande Algemene Ledenvergadering uitgesteld naar eind april, echter al
spoedig bleek dat ook dit niet meer mogelijk was. Op dit moment denken we de ALV
van 2020 te cancelen en hopen(!) voor
2021 een nieuwe datum te kunnen vaststellen. In de vorige Wâldknyn heeft U het
financieel verslag over het jaar 2019 en de
begroting voor 2020 kunnen lezen. Deze is
inmiddels geaccordeerd door de kascommissie. Betreffende de bestuurssamenstelling het volgende: Peter Bijlsma (aftredend)
heeft te kennen gegeven vooreerst aan te
blijven om samen met kandidaat-bestuurslid Fred van den Hoogen het secretariaat te
bemensen.  Louwina Wijma-van Noord was
- zoals eerder gemeld - afgetreden als
bestuurslid en is toegevoegd aan de lijst
met vrijwilligers (website, nieuwsbrief e.a.).
De contacten intern binnen het bestuur
gaan via mail en app. Gezien het feit dat
Peter en Fred werkzaam zijn in de zorg en
allebei direct te maken hebben met de
gevolgen van het virus, is vergaderen zeer
lastig (tijdsdruk). U begrijpt dat een aantal

Informatie over de
13e Wâldsterjûn
Alles was in kannen en kruiken: het cabaret en de band
waren geboekt. Nog nooit waren we zó vroeg “klaar”.
Helemaal blij en tevreden keken we er naar uit om aan u
kenbaar te maken, dat we Jan Arendz en Marijke
Geertsma (bekend van Tryater en JM Teaterwurk) geboekt
hadden. Anno van der Werf en Reinout Weima van het
duo Weima & van der Werf hadden er enorm veel zin in
om voor u de muziek te verzorgen. En toen… was er die
vreselijke Covid-19.
Na de persconferentie, waarin duidelijk werd dat er tot en
met 1 september geen grote evenementen toegestaan
zijn, hebben we als organisatie overlegd. De Wâldsterjûn
stond gepland op vrijdag 30 oktober. We zijn geen “groot”
evenement, maar we verwelkomen toch altijd wel zo’n 180
gasten in het Hof van de Koning. Echter, de onzekerheid
hoe het na 1 september zal gaan, is groot. Té groot voor
ons om een Wâldsterjûn op 30 oktober door te laten gaan.
Daarom hebben we helaas moeten besluiten dat we de
Wâldsterjûn op 30 oktober niet door kunnen laten gaan.
Maar… volgend jaar gaan we er weer voor! Zodra we een
datum weten in 2021 laten we het u weten.
Hâld moed, it komt wer goed. Maar voor nu, blijf gezond!
Organisatie van de Wâldsterjûn
Ellen Brouwer, Marga Jagt, Ali Kok, Helga Lycklama à Nijeholt en Albertje Talen

onderwerpen op dit moment niet directe
aandacht behoeven en zijn geparkeerd.
Wat wel speelt is de dorps/omgevingsvisie.
We zijn uiteraard begonnen met het uitwerken van voorstellen, o.a. vanuit het inloopuur op 24 januari jl.; echter een vervolgbijeenkomst kan nog niet worden gepland.
Hot is op dit moment het ontwerp bestemmingsplan Heerenveen-aansluiting A32
(Oranje Nassaulaan). Discussie vanuit Plaatselijk Belang met de Gemeente is nog
steeds dat de door onze dorpsgenoot Kees
den Otter ontwikkelde visie (geen stoplichten) voor 100% overeind blijft.  Onze zienswijze is inmiddels kenbaar gemaakt bij de
gemeente.
Tenslotte wil ik nog vermelden, dat een uitbreiding van ons bestuur nog steeds aandacht behoeft….op dit moment  bestieren
de volgende personen Plaatselijk Belang :
Rein, Jan, Peter ,Fred, Jaap. Huh - allemaal
jongensnamen…waarvan akte!

OPROEP

aan particuliere
bomenbezitters
Bent u ook de gelukkige eigenaar van een of meerdere
bomen?
En staan die aan de openbare weg, waardoor u verplicht
bent tot regelmatig onderhoud?
En is daarvoor groot materieel nodig, want u redt dat niet
op een ladder?
Wij zijn bezig om deze particuliere bomen te inventariseren om te kijken wat wij samen kunnen bereiken door een
gezamenlijk onderhoud, eventueel in samenwerking met
de gemeente Heerenveen.

Geef uw bomen op
via het adres van de
krant:
oranjewoud-krant
@hotmail.com

en vermeld daarbij uw
naam, uw adres, om
hoeveel en welk soort
bomen het gaat en de
geschatte leeftijd en
hoogte.
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Gek van de jeuk?!
n

Wat dat betreft hebben we hier in
Oranjewoud een aantal kant-en
klare snelwegen voor deze rups:
onze statige eikenlanen!

Waar komt deze vlinder nou zo
opeens vandaan?
De eikenprocessievlinder, een
nachtvlinder, komt van oorsprong
uit Zuid-Europa. Zij kent één volledige levenscyclus per jaar. Van begin
juli-eind september zet de vlinder
tegen de 300 eitjes af in een eik. Die
eitjes komen het volgende voorjaar
uit als larve, wij noemen ze dan
rups. Deze vervellen vijf maal en
vanaf het derde stadium hebben zij
microscopisch kleine, pijlvormige
brandharen, per rups zo’n 700.000.
Deze rupsen leven altijd in groepen,
de nesten zijn zichtbaar als een
bewegende kluwen van rupsen
omgeven door spinsel. De brandharen kunnen hun giftige stof tot soms
wel acht jaren behouden.

Nou, dat is niet helemaal waar. Er zijn meldingen van de aanwezigheid van deze rups
in Nederland van anderhalve eeuw geleden. Maar zoveel overlast als de laatste
jaren, dat was zeldzaam.  Twintig jaar geleden stak het beestje de kop op in Brabant,
maar zijn verspreiding gaat heel langzaam.
De vlinders die uit de rups ontpoppen vliegen namelijk niet zo ver. En als er geen

andere eikenbomen in de buurt staan,
heeft de vlinder moeite om verder te trekken.
Wat dat betreft hebben we hier in Oranjewoud een aantal kant-en-klare snelwegen
voor deze rups: onze statige eikenlanen!
Die lanen horen hier thuis, al eeuwen lang,
en we koesteren ze. Maar we zitten nu wel

Door: Ingrid Struijk

Ik weet niet hoe het u is vergaan in de afgelopen zomers, maar ik zat er onder vorig jaar.
Onder de enorme jeukende rode bulten, vooral op mijn onderarmen. Het was vergelijkbaar met de jeuk die ik had toen ik als kind de waterpokken had, dat was heel erg, herinner ik mij nog. Ik, die gewoonlijk nergens last van heb, was niet bestand tegen de
minuscule, rondzwevende haartjes van de nieuwe plaag: de eikenprocessierups. Tijd om
er een artikel aan te wijden.
Als u dit leest, is de overlast die deze rups
geeft op zijn grootst. Mosterd na de maaltijd, zult u zeggen. Maar nee, want in de
afgelopen tijd hebben de gemeente Heerenveen, de wijkteamleiders én de speciaal
daarvoor aangestelde medewerker Klimaatadaptatie en Biodiversiteit, Ragna van
Sonsbeek, niet stilgezeten.
Hoe komen we eraan
Zo kwam het dat ik op een regenachtige
dinsdagmiddag met Hendrik en Ragna om
tafel zat. Waar komt die eigenlijk vandaan,
die rups? Vroeger hoorde je er toch nooit
over?

Nestkastjes langs de Prins Bernhardweg.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Op 5 mei midden in de nacht kwam deze imposante truck nematoden in de eiken aan de Prins Bernhardweg spuiten.
met de gevolgen. Vraag is: hoe gaan we
deze nieuwe plaag bestrijden.

Eén ding is zeker: niet met gif
Hoe komen we eraf
Eén ding is zeker: niet met gif. Dat is, gelukkig, verleden tijd. In het verleden heeft het
kortzichtig gebruik hiervan tot een grotere
ramp geleid: als de koolmeesjes deze rupsen eten leggen zij ook het loodje, dan ben
je pas echt in de aap gelogeerd. Dus heeft
de gemeente Heerenveen besloten tot een
natuurlijke, preventieve manier van aanpak:
1.Vogels die er korte metten mee maken
De eerste manier: koolmeesjes inzetten.
Hoe doe je zoiets? In samenwerking met de
plaatselijke Vogelwacht werden 500 simpele koolmezen-nestkastjes geplaatst, op
het moment van schrijven (13-03) is dat in
volle gang. Voorwaarde is dat deze kastjes
gemonitord worden, het beste werkt dat
natuurlijk via de Vogelwacht, maar ook particuliere initiatieven doen mee. Zo hebben
ze in de Elisabethlaan een stuk of 14 kastjes

opgehangen. Dat monitoren houdt in dat
de nesten gecontroleerd worden op bewoning en dat ze in het najaar ook worden
schoongemaakt. Alle gegevens komen weer
bij Ragna terecht.
2.Mede-insecten met kannibalistische
eigenschappen
Een tweede manier is het inzetten van
nematoden: dat zijn minuscule bodemwormpjes die rupsen doden. Omdat ze
daarbij ook de rupsen van andere vlinders
met een zachte huid aan kunnen pakken,
worden ze daarom zo vroeg mogelijk in het
jaar heel precies op de aangetaste eikenbomen aangebracht. Deze methode is o.a.
toegepast op de Cissy van Marxveldtlaan,
de Koningin Julianaweg en de Prins Bernhardweg.
3. Bevorderen van de bio-diversiteit
Als er een grotere variatie aan planten
komt, komt er een grotere variatie aan
insecten en een grotere variatie aan andere
dieren. Dat is juist wat we nodig hebben.
Hendrik Kromkamp kijkt wat mistroostig

Wie lusten er nog meer wel een rupsje?
De koolmees is er dus dol op, in alle stadia. Andere vogels die ze eten: pimpelmees,
koekoek, spreeuw, specht, kauw en boomklever. Andere insecten pikken ook wel
graag (in) een rupsje: gaasvlieglarven, lieveheersbeestjes, sprinkhanen, kevers,
sluipwespen, mieren en spinnen. Verschillende soorten vleermuizen eten de vlinder, soms ook de rups.
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door het regengordijn naar de berm vóór
mijn huis. Nee, hier hoeven we van biodiversiteit niet veel te verwachten: te smal.
En “men” wil daar ook graag een nette grasmat in plaats van een wilde berm. Maar
elders is daar wel ruimte voor, gelukkig.
Particuliere grondbezitters kunnen ook heel
wat doen aan een grotere bio-diversiteit.
Heeft u al een insectenhotel? Geweldig. In
een volgende aflevering willen wij aandacht
schenken aan hoe je zoiets in je eigen tuin
kunt stimuleren.

dan ben je pas echt
in de aap gelogeerd
4. Het wegzuigen van de nesten
Dit wordt met name gedaan op plekken
waar veel mensen komen, bijvoorbeeld bij
een sportterrein.
Leren van andere gemeenten
De gemeente Heerenveen hoeft wat deze
rupsen betreft het wiel niet uit te vinden.
Waar men al eerder geconfronteerd werd
met deze plaag, werden al eerder diverse
manieren van bestrijding uitgeprobeerd. De
combinatie van a) meer vogels b) nematoden c) wegbermen ingezaaid met plantenen bloemenmengsels en d) wegzuigen,
heeft bijvoorbeeld in de Drentse gemeente
Westerveld geleid tot 80% minder nesten.
Maar de gemeente Neder-Betuwe vond in
onbehandelde eiken in 2019 twee keer
zoveel rupsen als in 2018. Conclusie: er
moet echt wat aan gedaan worden.

APK - keuringen
Schadeherstel
Grote en kleine onderhoudsbeurten

Heremaweg 25 • 8444 AL Heerenveen
Tel. 0513 - 63 25 50 • Fax 0513 - 63 27 56 • E: autoserviceLaN@hotmail.com

Huis verkopen?
Probeer het gewoon gratis.
Zet jouw huis gratis te koop bij FRYSK!

Ons team gaat direct voor jou aan de slag. Geheel kosteloos. We sturen
de woningfotograaf bij je langs, regelen de (online) promotie en zorgen
voor de beste presentatie op funda. Laat de kijkers maar komen! Pas
als je huis is verkocht, betaal je ons vaste, lage tarief van € 2950 all-in.
Wie slim is, kiest gewoon voor FRYSK makelaars.

088 3101088

Vijf generaties
in dezelfde woning
n

Door: Tom van der Wolf

Iedere editie schrijf ik over een huis met
een buitengewoon verhaal. Op Tolhuisweg nummer 17 woont Inge van der Ploeg.
Het bijzondere aan deze woning is dat het
al liefst vijf generaties meegaat in dezelfde
familie.
De woning werd in 1912 gebouwd in
opdracht van Inge haar betovergrootmoeder Janke Woudstra, getrouwd geweest
met Klaas Hornstra. De familie was namelijk
gestopt met boeren; de boerderij waar zij
hun hele leven hadden gewerkt is nu de
locatie van tandartspraktijk Heij. In 1913
was het nieuwe optrekje klaar. Omdat Klaas
Hornstra in 1911 was gestorven, woonde
de betovergrootmoeder tot 1916 alleen in
de woning.

De familie was gestopt met boeren
De tweede en derde generatie
Als erfenis kreeg de zoon van Klaas Hornstra, Jelte Klazes Hornstra, het huis en die
ging er van 1922 tot 1949 in wonen samen
met zijn vrouw Froukje Lolkema. Jelte Klazes was pachtboer geweest op De Oranjehoeve in Oudeschoot. Na het overlijden van

Jelte Klazes in 1949 erfde hun zoon Klaas
Jeltes Hornstra samen met zijn vrouw Jantje
Siebenga het huis. Het is een aantal jaren
verhuurd geweest. Zij bewoonden het zelf
van 1964 tot 1973. Klaas Jeltes Hornstra
was pachtboer geweest op De Oranjehoeve, begon daarna voor zichzelf in Rottum en later aan de Zestienroeden in de
Knipe.

Het gehele plafond werd verlaagd
om het tijdens het stookseizoen wat behaaglijker te hebben
De vierde generatie
De ouders van Inge, Arie van der Ploeg en
Hiltje Hornstra, kwamen in 1973 in het huis
wonen en verbouwden de woning. Vooral
aan de achterkant werd een groot stuk aangebouwd. Ook werd de voordeur verwijderd die aan de voorkant van het huis zat.
De reden daarvan was dat het een heel
ondiep huis was. De ouders van Inge kozen
ervoor de wanden van de hal naar de voordeur te verwijderen en er één grote ruimte
van te maken. Later werd zelfs het gehele
plafond nog verlaagd om het tijdens het
stookseizoen wat behaaglijker te hebben.

Toen Inge haar moeder in 2003 stierf,
woonde haar vader er nog in tot 2014.
Daarna nam Inge als vijfde generatie het
huis over.
Woonplaatsen van de vijfde generatie
Inge is in 1955 geboren in Bolsward en
groeide op in Leeuwarden. Haar vader
werkte daar voor de Zuivelbond. In 1973
besloot ze de deur uit te gaan voor de studie Leraar Lichamelijke Opvoeding in Groningen. Na deze studie kreeg ze een baan in
Leeuwarden en gaf ze gymles op het mbo
voor verpleegkundigen, daarna in Heerenveen op de SK Hornstraschool. Na een jaar
op deze school wilde ze graag op een vrije
school werken. Dat deed ze in Leeuwarden
en later in Zeist. In de loop der jaren raakte
ze uitgekeken op het lesgeven en volgde ze
een aantal studies waarna ze in de drugshulpverlening terecht kwam. Na zeven jaar
besefte ze dat dit werk haar te zwaar werd
en startte ze als opruimcoach het ‘Buro van
Het Huis Houden’ op. In 2010 besloot ze
nog eens een switch te maken en werd ze
directeur van Uitgeverij Christofoor te Zeist.
De vijfde generatie terug naar haar roots
Begin 2020 zei ze haar baan op, verkocht
haar flat in Driebergen en kwam definitief
in Oranjewoud wonen. Destijds in 2014
twijfelde ze wel of ze het huis over moest
nemen, haar zus wilde het sowieso niet
hebben, die wilde altijd nog op Terschelling
wonen. Uiteindelijk koos ze er toch voor om
de woning over te nemen en bewoonde het
zes jaar lang in het weekend, om door de
week in Driebergen-Zeist te wonen en te
werken. In die periode werd het huis beetje
bij beetje geïsoleerd en licht verbouwd.

Hij hoefde kennelijk niet elk
dubbeltje om te draaien

Dit is geschonken aan de vader van Inge, Arie van der Ploeg in 2013, toen bestond het
huis 100 jaar.
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Originele vondsten
Tijdens die verbouwingen heeft ze kartonnen panelen tussen de oorspronkelijke balken teruggevonden. Die panelen hebben
twee soorten motieven. In de achterkamer
van het huis waren bloemetjesachtige
panelen. De voorkamerpanelen waren
beschilderd met Art Nouveau- of Jugendstil-motieven. Twee panelen zijn na de
opknapbeurt teruggeplaatst in het plafond.
Tussen 1890 en 1914 was Jugendstil op ver-

schillende plaatsen razend populair en
schaars. De stijl manifesteerde zich vooral
in gebruiksvoorwerpen, schilderkunst en
zoals hier in architectuur. Het leuke aan dit
verhaal is dat hiermee de conclusie kan
worden getrokken dat de betovergrootvader van Inge, Klaas Hornstra, destijds goed
had geboerd en niet elk dubbeltje hoefde
om te draaien. Zo kon hij dus onder andere
Art Nouveau-panelen laten plaatsen.
Aantal leuke weetjes:
- Inge haar grootvader Klaas Jeltes Hornstra kreeg veel prijzen voor het fokken
van zijn koeien. Alle prijzen en bekers zijn
nu in de collectie van het Fries Museum
ondergebracht. In die tijd kregen veel
koeien dezelfde namen, bijvoorbeeld
Albertje, Bontje of Boukje. Omdat die
koeien van zulke goede kwaliteit waren,
lopen er nog nazaten van Albertje op de
boerderij rond, nu eigendom van Bauke
de Boer en nog steeds op de Zestienroeden in de Knipe.
- Haar overgrootvader Jelte Klazes Hornstra had als boer zijn eigen brandmerk
genaamd ‘JKH’. Die merken werden in
klompen, op de koeien en op het tuingereedschap gebrandmerkt. Het bijzondere
is dat Inge nog steeds dat brandmerk en
een hark en stokken in haar schuur heeft
staan met dat merk erop.

Brandmerk JKH
- De grootvader van Inge verhuurde, zoals
hierboven gezegd, het huis een aantal
jaren aan een andere familie. De ramen
van de woning hadden toen luiken. De
huurders van het huis wilden destijds een
kippenhok bouwen en hebben die luiken

zomaar gebruikt voor het kippenhok.
Eigenlijk horen er dus luiken voor de
ramen te zitten, maar die zijn inmiddels
spoorloos verdwenen.

Inge voor haar huis.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Hoekstra installatietechniek is totaal-installateur
en biedt technische oplossingen voor duurzame
vraagstukken, ontwerpt, realiseert en beheert
technische installaties voor zowel particulieren
als bedrijven. Daarnaast staat ons service team
24/7 klaar om onverwachte storingen op te
kunnen lossen.
Naast het reguliere installatiewerk is ons bedrijf
gespecialiseerd in warmtepompsystemen,
domotica vraagstukken, zonnestroominstallaties,
aanleg van autolaadstations en het installeren
van dak en zinkwerk.

HOEKSTRA-HEERENVEEN.NL
Naast onze werkzaamheden kunt u bij de VDK Groep terecht
voor al uw schilderwerk en projectinrichting.

75 jaar vrede
n

Door: Ingrid Struijk

Het begon allemaal met de foto van dit krantenknipsel die Henk Mulder
(zie De Wâldknyn editie 9.1 in het artikel over Klaas Bergsma) op de Facebookpagina van Oranjewoud Historie had gedeeld. Mevrouw Hennie Roffel van de Binnenweg reageerde dat zij deel had uitgemaakt van de uitwisselingsgroep die naar Rotterdam was geweest. Uw redactie sprong er
meteen bovenop. Figuurlijk dan. Want ivm het corona-virus moest het
interview telefonisch plaatsvinden.
“Ik weet er niet zoveel meer van hoor,” zegt
mevrouw Roffel als ik haar aan de lijn heb.
“Het is zo lang geleden.” Ja, precies 74 jaar
geleden is het dat de eerste leerlingen van
de hoogste klas van de Albertine Agnesschool (het was uiteraard een combinatieklas van 5 en 6) onder leiding van hoofdmeester Visser en de hoogste klas van een
Rotterdamse school onder leiding van
hoofdmeester Bos bij elkaar gingen logeren, wel een week.

Je moest met een trap naar boven
Wereldreis
Voor Hennie Roffel en haar klasgenootjes
was het niet minder dan een wereldreis:
naar Rotterdam! Zo ver was nog niemand
geweest. De verste reis die Hennie ooit had
gemaakt was voor een logeerpartij bij haar
pake en beppe in Echtenerbrug. Alles in
Rotterdam maakte grote indruk. In de eerste plaats hun logeeradres: dat was voor
iedereen op een bovenwoning, je moest
met een trap naar boven. Je had daar hele-

Hennie (links) en Leni (rechts).

maal geen tuin of weiland om
te spelen. Maar opgesloten
hebben zij zich absoluut niet
gevoeld, want ze hadden een
overvol programma met de
bezienswaardigheden van
Rotterdam.
Bezienswaardigheden
De Maastunnel was net geopend, en Hennie herinnert zich hoe ze er te voet doorheen gingen. Ze kregen ook een rondleiding
op het mariniersschip De Willem Ruys. Die
zou later nog naar Nederlands Indië varen
om daar oorlog te voeren. En daar liep jij
dan als twaalfjarig meisje op rond. Verder
bezochten ze natuurlijk diergaarde Blijdorp.
Natuurlijk hadden ze in Oranjewoud
genoeg wilde dieren gezien: reeën, dassen,
eekhoorns, konijnen en hazen, noem maar
op. Maar olifanten, apen en beren, dat kenden ze alleen uit de boeken. Of ze destijds
ook een helmkasuaris hadden gezien? Dat
weet Hennie niet meer . Toen de jonge
wereldreizigers weer in It Oranjewâld arriveerden, hingen hun ouders, broers en zusjes aan hun lippen. Die hadden pas wat

beleefd….! De kleine zwartwit foto’s met
gekartelde randjes werden zorgvuldig in het
familiealbum geplakt.

gelukkige kinderen,
blakend van gezondheid
Belevenissen in Oranjewoud
Was dat ook het geval voor de Rotterdammertjes die een weekje naar Oranjewoud
kwamen? Viel er hier ook iets te beleven?
“O zeker wel,” zegt Hennie, “maar dat was
van een andere orde.” Hennie herinnert
zich eigenlijk niet meer welk programma
hier aan de Rotterdamse jeugd werd voorgeschoteld. Ja, er zal zeker heel veel
gespeeld zijn. In de speeltuin. Welke speeltuin? Want je had er toen een heel aantal:
Tjaarda was er, Weener ook, en waar later
Tropenfauna kwam. De lachspiegels
bestonden nog; het zwembad, de klimtoren
De Belvédère: de Rotterdammertjes sprongen er in of klommen erop.. Bij hun terugkomst in Rotterdam konden de ouders hun
gelukkige kinderen blakend van gezondheid
in hun armen sluiten. Met net zulke onvergetelijke verhalen.
Logeerkamer?
Leni Stam. Zo heette het meisje dat bij Hennie Roffel, toen nog Koning geheten, in de
Brouwerslaan kwam logeren. En het bleef
niet bij één keer. De volgende zomer kwam
ze weer, nu met een vriendinnetje: Kitty. In
totaal heeft deze uitwisseling wel een stuk
of drie keer plaatsgevonden. Ik vraag Hennie of ze haar slaapkamer af moest staan
aan de logeetjes. Dat was een belachelijke
vraag. Slaapkamer?? Die hadden ze toen
helemaal niet. Ze sliepen met zijn allen op
een open zolder: vader en moeder achter
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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van de melkfabriek in Oudeschoot. Hij verkocht ze aan huis. Ze hadden hun klanten
door heel Oranjewoud en Heerenveen, dat
waren lange dagen op pad met paard en
wagen. Hennie herinnert zich dat ze elke
dag moest helpen. “Heeft u daar vervelende herinneringen aan?,” vraag ik haar. “O
nee; integendeel. Wat ik mij herinnerde is
dat wij altijd buiten speelden.”
Oorlogsvluchteling
Op die zolder daar aan de Brouwerslaan
sliep trouwens nóg iemand anders in de
oorlog. “Want”, zo vertelt Hennie en passant, “mijn vader had een dakloze jongen
uit Amsterdam op straat gevonden, ergens
bij Blauhûs in de buurt. Hij was op de fiets
hierheen gevlucht voor de honger, met zijn
kleine zusje. Hij had zijn laatste stuk brood
in zijn handen.” Hans de Gooijer, zo was zijn
naam. “Mijn vader ontfermde zich over hen,
voerde – tot Hans’ schrik – het brood aan
het paard en bood Hans gastvrij onderdak
tot het eind van de oorlog. De buren deden
hetzelfde met het zusje, die mocht zolang
bij hen blijven. Hans hielp mijn vader met de
zuivelverkoop en ik beschouwde hem als
mijn grote broer.” Hennie heeft tot zijn
recente dood contact gehouden met deze
grote broer. Wat een verhaal.

Hennie, Kitty en Leni.
een schot, zij met haar zuster in een tweepersoonsbed en dan de rest nog in een éénpersoonsbed daarachter. Dat was tenminste zo in de zomer. In de winter was het
daar te koud, dan joeg de sneeuw dwars
door het pannendak en verhuisde het gezin
Koning naar de bedstedes op de begane
grond. En ja, daar kon gemakkelijk een
logeetje bij. Of twee.
Ik ben verbijsterd. De tijden zijn wél veranderd.

Dan joeg de sneeuw
dwars door het pannendak
Altijd druk thuis
Vader Koning was, behalve veeboer, ook
melkboer. Hij haalde de melk, los of in flessen, en andere zuivelproducten zoals karnemelk, gortepap, boter of kaas, elke dag

Hennie in Rotterdam met Leo, het broertje van Kitty.
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Ja, vergeleken met de tijd van nu: wat een
verhaal. Zomaar iemand die je niet kent
gastvrijheid aanbieden. Voor toen was het
heel normaal – daar dacht je niet eens over
na, dat deed je gewoon.
Er is wel wat veranderd.

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

Oranjewoud Festival
n

Door: Yoram Ish-Hurwitz, Artistiek directeur Oranjewoud Festival

Oranjewoud is weer groen geworden. Aan
de bomen, struiken, vogels en andere dieren is weinig te merken van de problemen
die de wereld al maanden in hun greep houden door het ziekmakende coronavirus. Als
niemand beter wist, zouden vele inwoners
van Oranjewoud tot voor kort weer hebben
uitgekeken naar het jaarlijkse Oranjewoud
Festival, de mooie concerten, de gezelligheid, het Proeftuin-ontbijt. Maar iedereen
weet wel beter. Net als vele andere festivals
en evenementen wereldwijd vond dit jaar
geen Oranjewoud Festival plaats.
Hoewel wij het als festivalteam zagen aankomen, kwam het kabinetsbesluit dat ons
dwong het festival te annuleren toch nog
onverwacht. Naast de teleurstelling vanwege het wegvallen van al het moois dat
wij het publiek in het vooruitzicht hadden
gesteld, maakte het ook een eind aan de
onzekerheid.
Voor onze musici is het wegvallen van het
festivalseizoen nog het meest dramatisch.
Onderzoeken welke programma’s kunnen
verhuizen naar 2021 was voor mij daarom
de eerste opdracht. Voor de musici waarbij
dat niet lukt, voelen wij ons moreel verplicht te zoeken naar mogelijkheden hen

financieel te compenseren. Dat veel kaartkopers besloten van restitutie af te zien,
helpt daar enorm bij. Onze grootste uitdaging is echter de hoge voorbereidingskosten die wij al gemaakt hadden, gedekt te
krijgen om zo het voortbestaan van het festival veilig te stellen. Tot onze opluchting
blijken veel van onze trouwe begunstigers
zeer bereid te helpen. Iedereen begrijpt de
uitzonderlijkheid van de situatie.
Daarmee zijn wij er nog niet, want hoe gaat
editie 2021 er uit zien als wij dan nog steeds
leven in een anderhalve-metersamenleving? Het antwoord daarop is nog niet definitief te geven maar wij doen er alles aan
om een vorm te vinden die recht doet aan
de muziek, de sfeer en de concertbeleving
die bij het Oranjewoud Festival horen. Wij
beschikken over een paar unieke troeven,
zoals veel ruimte en een prachtig parklandschap, naast onze creativiteit en ervaring.
Het nieuwe programma staat in ieder geval
alweer in de steigers. Behalve een aantal
onderdelen die gepland stonden voor
2020 wordt ruimte geboden aan nieuwe
spannende projecten. Editie 2021 markeert ook het begin van een nieuwe vierjarige kunstenplanperiode die het festival
hopelijk een nieuwe impuls geeft en ons

groeiende publiek trakteert op fantastische
musici van dichtbij en ver.
Kijkend om ons heen, houden wij onze
adem in. Nationale iconen als Het Concertgebouw, TivoliVredenburg, De Doelen en
beroemde gezelschappen dreigen om te
vallen als er geen extra hulp komt. Honderdduizenden freelancers die werkzaam
zijn in de cultuursector, inclusief technici,
koks en garderobemedewerkers, zitten van
de ene op de andere dag voor onbepaalde
tijd zonder inkomen.
Gelukkig zijn er ook hoopgevende geluiden
te horen, bijvoorbeeld dat de huidige disruptieve gebeurtenissen het mogelijk kunnen maken om de samenleving te vernieuwen en na te denken over een betere,
socialere en duurzamere toekomst waarbij
wij ons waardenstelsel herijken. De geschiedenis laat zien waartoe de mensheid in
staat is, zowel in destructieve als constructieve zin. Dat laatste zijn wij aan onszelf en
de generaties na ons verplicht. Alleen zo
kan iedereen straks weer genieten van al
het moois dat de wereld te bieden heeft en
dat wij nu tijdelijk moeten missen, zoals
een zinderende sportwedstrijd, een boeiende reis of intermenselijk contact op minder dan anderhalve meter afstand. En op
zijn tijd een prachtig festival midden in het
Oranjewoudse groen.

Proeftuin-concert 2019 met Anna Sophie van Otter met het Amerikaanse strijkkwartet Brooklyn Rider (foto Janita Baron).
DORPSKRANT ORANJEWOUD

17

autobedrijf harry pit
Appelhof 3 – 8443 EE Heerenveen
Telefoon 0513 - 63 65 97 • www.harrypit.nl
*
*
*
*
*
*
*

APK
herkeuring gratis
reparatie + onderhoud alle merken
CO2 laswerk
roetmeting
airco service
etc.

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN

info@vansmaak.nl
| www.vansmaak.nl
| t 088
info@vansmaak.nl
| www.vansmaak.nl | t 088
511 511
5400 5400

VOORKOM RELATIONELE ESCALATIE - KIES VOOR :
0513 – 846084
www.hoekstragreve.nl
• bij overlegscheiding,
ouderschapsplannen en
ouder-kind problemen
• bij intermenselijke
conflicten in scholen
en bedrijven
• bij revitalisering en
strategiebepaling
van organisaties

Ondernemers in Oranjewoud

Jan Dompeling
n

Door: Janny Klein

Op weg naar een dit keer rustig en
relatief onbekend stukje Oranjewoud.
Ik ga naar Jan Dompeling, wonend aan
het einde van de Prinses Marijkelaan.
Het enige verkeer hier komt van de
bewoners en bezoekers en van wandelaars die ontdekken dat de straat dood
loopt. In ieder nummer van de Wâldknyn is een paginagrote advertentie te
vinden van Dompeling Bouw en Montage. Maar wie zit daarachter?
van wandelaars die ontdekken
dat de straat doodloopt
In een ruim huis tref ik, uiteraard op veilige
afstand, Jan Dompeling. Jan groeide op in
Leeuwarden en is in zijn hart nog steeds
verbonden met die stad. Toch is hij zo’n
twaalf jaar geleden gevallen voor de omge-

Voor de verbouwing.

ving van Oranjewoud. Aanvankelijk aan de
overkant van de snelweg, naast de Koningshof. Na zo’n zes jaar werd de woning weer
verkocht en volgde een tijdelijke stek aan
de Heidelaan. Van hieruit kon de familie
rustig om zich heen kijken naar een
“nieuwe” woning.
Verbouwen
Nieuw tussen aanhalingstekens, want de
bedoeling was een bestaande woning zelf
op te knappen. Na eerst eens achter het net
gevist te hebben, kwam de al leegstaande
woning aan de Prinses Marijkelaan in beeld.
In zes weken tijd volgde een grote verbouwing en uitbreiding van de woning en werd
een tuin aangelegd op de kale vlakte. Hier
woont de familie nu met plezier. Al zegt Jan
dat hij zo weer opnieuw zou verkassen en
een woning gaan opknappen. Toch geniet
hij van de mooie omgeving en de rust hier
en is trots op “de Goudkust”.

Dat hij plezier heeft in het verbouwen blijkt
ook uit het feit dat hij er vorig jaar een
opknapper in de Altenalaan bij kocht. Op de
zaterdagen is hij daar aan de slag gegaan en
inmiddels is de woning gereed. Kort na ons
gesprek zal de zoon van zijn vrouw daar
intrekken.

trots op de Goudkust
Het bedrijf
Dompeling Bouw en Montage bestaat uit
een vaste kern van drie mensen. Het
bedrijfspand staat in Leeuwarden, waar de
zaak 25 jaar geleden, in 1995, opgericht is.
In de stad en omgeving wordt ook een
groot deel van het werk uitgevoerd. Als
voorbeelden noemt Jan de verbouwing van
boerderijen in Hardegarijp en Ryptsjerk in
het afgelopen jaar. Nieuwbouw doet hij niet

Na de verbouwing.
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meer; wel uitbreidingen, verbouwingen en
onderhoud. Het meeste werk komt van particulieren; de opdrachten via mond-totmondreclame. Iets moois maken, alles
schoon achterlaten, tevreden klanten en
eigenlijk nooit klachten, daar doen ze het
voor. Naast particulier werk worden via een
partner ook regelmatig kantoorverbouwingen uitgevoerd. In het logo op de auto
staat: “AD Dompeling: altijd direct” - en zo
snel wil het bedrijf zijn.

gelukkig kan het bedrijf
een stootje hebben
Naast de bedrijfsunit in Leeuwarden wordt
ook vanuit huis gewerkt. Hier is het kantoor
gevestigd, waar Jan acquisitie en offertes verzorgt en zijn vrouw de administratie regelt.
Ook in deze omgeving heeft het bedrijf werk,
maar dat mag nog best wat meer worden.

Al pratende gaan we terug in de tijd en kijken we vooruit. In de drukste tijd had het
bedrijf 28 man personeel in dienst en deed
veel nieuwbouw in Zuyderburen, Leeuwarden. In de crisisperiode rond 2008 zijn
bedrijfsonderdelen verkocht en werd een
kleiner pand gezocht. In de huidige vorm
wil Jan tot minstens zijn 70ste doorgaan.
Dan heeft hij nog steeds zin om panden op
te knappen, maar wil hij met zijn vrouw ook
meer van de wereld zien en gaan reizen.  
Eigenlijk zou hij nu ook geen gesprek kunnen voeren, want hij zou op vakantie zijn in
Egypte. Een bestemming waar zijn vrouw
graag een keer heen wilde. Maar ja, die reis
werd geannuleerd. Merkt hij in het werk
ook de gevolgen van de corona-crisis?
Gelukkig loopt het werk nog goed door,
maar de levering van materialen duurt wel
langer. Jan verwacht wel dat er nog een
terugval komt, maar gelukkig kan het
bedrijf een stootje hebben.

Tot slot…
Gedurende het hele gesprek blijkt de liefde
voor het werk: het mooier maken van
woningen. Is er dan ook nog tijd en belangstelling voor andere dingen? O ja, dat is
zeker het geval. Hij en zijn vrouw blijken
sportief aangelegd. Iedere zaterdag gaan ze
op pad om aan bootcamp te doen; voorheen met een groep, nu door de omstandigheden samen. Toeren op de racefiets en
hardlopen zijn geliefde bezigheden.
Terug naar Oranjewoud en de Wâldknyn.
Jan zegt dat hij nog wel meer reacties op
zijn advertenties zou willen hebben. Hij
noemt Oranjewoud het “mooiste plekje van
Friesland” en vindt de inwoners aardig.
Voor nu (eind april) zegt hij : “Pas goed op
jezelf en laten we hopen dat we terug kunnen naar normaal.”

Zana Udo
Miss Teenager Friesland
n

Door: Tom van der Wolf

Zana Udo is finalist voor de verkiezing van Miss Teenager Friesland 2020. Op 18
april zou in Grou de finale plaatsvinden. Helaas ging dit wegens alle maatregelen omtrent het coronavirus niet door. Gelukkig wordt het evenement naar volgend jaar getild en dan is Zana alsnog finalist. Als ze iets als een geweldige
periode heeft ervaren is dit het wel. Ik spreek uiteraard telefonisch met haar af
en we babbelen zo een half uur vol…
Zana Udo is zeventien jaar oud en woont
met haar ouders en hondje aan de Prins
Bernhardweg 73. Ze zit al vijf jaar op de
International Boarding School te Eerde, een
internationale Engelse opleiding. Momenteel volgt Zana daar haar bachelor. Na de
zomer gaat ze vier jaar verder studeren aan
de Amerikaanse Webster Campus Universiteit in Leiden.
Hoe het begon
Zana is dagelijks met fashion en make-up
bezig. Haar droom is dan ook om haar eigen
jurken en label te ontwerpen, en die jurken
natuurlijk zelf ook te dragen op een
beroemde catwalk. Ze leest al haar hele
leven allerlei tijdschriften die met het
begrip mode te maken hebben. Ze kwam
de oproep voor deelname aan verkiezingen
op het internet tegen en dacht ‘nooit
geschoten is altijd mis’.  De wedstrijd is
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bedoeld voor meiden van vijftien tot en
met achttien jaar uit Friesland. Voor Zana is
het haar eerste deelname. Zelf geeft ze aan
dat ze het doet om zichzelf uit te dagen en
haar horizon te verbreden. Dus benaderde
ze de organisatie eind 2019 en zat al snel in
de molen.

Als ze iets als een geweldige
periode heeft ervaren, is dit het wel
De uitdaging
In februari was de eerste castingdag in
Drachten. ,,Je staat daar met 350 andere
deelnemers, en er worden er maar achttien
geselecteerd, best wel even spannend dus’’,
vertelt ze. Dan beginnen, als eerste, de Miss
Teens. Daarna de Miss Beauty’s. In de
tweede ronde moesten ze in bikini voor de

jury verschijnen.  In de
allerlaatste ronde werd
er een vraag gesteld in
het Engels. Omdat Zana
op een Engelstalige
school zit was dat “a
piece of cake”. Tijdens de
voorrondes had ze verteld dat ze sinds haar
zesde, naast haar drukke
leven, ook jaren topsporter op het gebied van
zwemmen was geweest.

Van haar
zwemcoach
moest ze
destijds een keuze
maken
Maar van haar zwemcoach moest ze destijds
een keuze maken. De
jury vroeg haar toen wat
ze liever wilde: Miss
Teenager Friesland of
Nederlands zwemkamp i o e n ? Z a n a a n twoordde: ‘Ik wil niet
alleen Miss Teen Friesland worden maar zelfs
Miss Universe’. Het is
namelijk zo dat je na
Miss Teen Friesland mee
kunt doen aan Miss
Nederland. Als je dat
wint kun je door naar de
missverkiezingen over
de hele wereld, als je
dat ook wint kun je Miss
Universe worden, want
je kunt veel meer dan je
denkt.

Je kunt veel meer
dan je denkt
Voorbereiding
In aanloop naar de finale
vonden wekelijkse activiteiten plaats. Zo waren
er meerdere fotoshooten catwalktrainingen en
was er onder andere
aandacht voor omgaan
met sociale media. ,,Zo’n mediatraining
zou ik iedereen aanraden. Je leert niet
alleen omgaan met sociale media en de
reacties maar ook hoe je je het beste
kunt presenteren terwijl je niet meteen
het achterste van je tong laat zien.’’
Ondanks de coronacrisis merkt Zana op
dat er vanuit de organisatie alles wordt
gedaan om je goed bij de les te houden.
Zo krijgen ze nog eens in de zoveel tijd
vanuit de organisatie kleine taken of
trainingen.

Goed doel
Daarnaast moeten de deelneemsters zich
inzetten voor een goed doel en daarvoor
geld ophalen. De meiden moeten een blog
bijhouden op sociale media.

Het gaat vooral om je hart

niet alleen om uiterlijk: het gaat vooral om
je hart. Zana heeft gekozen voor de Linda
Foundation. Dat is een stichting die zich
inzet voor ouders die in financiële nood verkeren. Op dit moment scoort deze stichting
het hoogst, iets wat ze niet had durven dromen. Mocht ze deze positie behouden, dan
zal ze ook nog eens Miss Charity worden!

Zana vindt het heel erg belangrijk om bij te
dragen aan een goed doel, want het gaat
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Nieuwe bewoners

Joep en Mirjam

Sinds augustus 2018 is het huisje aan de Bieruma Oostingweg 29 (voorheen bij
de familie Wisman in eigendom) het trotse bezit van Joep en Mirjam. Zij wonen
daar met twee van hun drie zonen: Siem, 18 jaar jong, en Toens van 17. De
oudste, Biek, woont in Nijmegen. Hondje Sinon, een Griekse vondeling, maakt
ook deel uit van het gezin.
De familie Lamers was voorheen woonachtig in Skoatterwald, daarvóór hebben zij op
de Akkers gewoond. Voordat zij naar Friesland kwamen, hadden ze ook al de nodige
verhuizingen meegemaakt: Joep is afkomstig uit Brabant en Mirjam uit Drenthe.

over de heerlijke plek; hun huis ligt pal
naast het terrein van de uitkijktoren en
tegenover hen is het parkeerterreintje met
de ingang naar het wandelpad richting
Oranjehoeve.

Hoe bevalt het wonen in Oranjewoud?
Ik spreek Mirjam door de telefoon, een live
interview is door corona niet mogelijk. Ik
ben natuurlijk benieuwd hoe zij het wonen
daar ervaren. Mirjam is heel enthousiast

Het bos is als het ware
hun voor- en hun achtertuin
Al dat groen geeft veel rust. Het bos is als
het ware hun voor- en hun achtertuin.

Komend vanaf Tjaarda noemen zij de weg
die naar huis leidt liefkozend hun “oprijlaan”.
Hoe is dat trouwens voor de jongens? Die
moeten opeens wel verder fietsen naar
school. Nou, ze hebben van harte ingestemd
met het verhuisplan en het valt hen, nu ze
hier al haast twee jaar wonen, niet tegen!
Contacten in de buurt
Het buurtje waar zij wonen, daartoe wordt
ook de Marijke Muoiwei gerekend, is een
gezellige buurt waar onderling contact
belangrijk is. Ze voelden zich vanaf het
begin al zeer welkom geheten door de overburen met een mooi welkomstpakket. Afgelopen jaar was er een buurtbarbecue bij
Ankie en Jappie Bylsma, die op het hoekje

Het huis van Joep en Mirjam.
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seum en bereidt daar de grote verhuizing
voor in samenwerking met Paleis Het Loo,
Open Luchtmuseum Arnhem en het RCE. In
Collectiecentrum Nederland in Amersfoort
komen uiteindelijk zo’n 800.000 kunst
objecten samen. Het komt goed uit dat
Joep zo handig is, want de familie is aan het
ver- en uitbouwen geslagen. Er zijn bijvoorbeeld maar twee slaapkamers, dus voorlopig moeten de jongens bij elkaar op de
kamer slapen. Maar achter het huis verrijst
er van alles.

Achter het huis verrijst er van alles

Er wordt volop geklust aan de achterzijde.
bij het kruispunt op nummer 29 wonen.
Een mooie manier om de buurt nog wat
beter te leren kennen

Dit is waar mijn hart naar uitgaat
Even voorstellen
Mirjam heeft twee banen. Enerzijds werkt
zij als coach social studies aan Stenden
NHL. Onlangs begon zij daarnaast haar
praktijk als coach van samengestelde gezinnen, onder de paraplu van de landelijke

organisatie “Stiefgoed”. Mirjam is de eerste
en enige coach in Friesland. Het voelt voor
haar alsof ze haar bestemming heeft gevonden: “Dit is waar mijn hart naar uitgaat.”
Vooralsnog huurt ze een praktijkruimte in
Heerenveen voor dit werk.
Joep is een duizendpoot. Hij heeft zichzelf al
allerlei vaardigheden aangeleerd. Ooit
begonnen in de Z-verpleging switchte hij
later naar geluidstechnicus voor musicals.
Sinds 12 jaar maakt hij houten meubels en
momenteel reist hij vier keer per week naar
Lelystad. Daar doet hij het beheer en
behoud van het depot van het Rijksmu-

Van links naar rechts Joep, Mirjam, Toens en Siem.
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Biek woont samen met zijn vriendin in Nijmegen en werkt bij een advocatenkantoor
waar hij marketing doet.
Siem doet de VeVa: de opleiding voor
Veiligheid&Vakmanschap in Heerenveen.
Hij wil later in het leger. Een opleiding waar
hij met enthousiasme naar toe gaat en uitdagingen ziet in het lopen van stage bij het
leger. Voor zijn opleiding dus ook voldoende in het bos aanwezig om daar te
kunnen overleven!
En Toens doet de CIOS. Hij droomt ervan
om docent freerunnen te worden. Dat is
een spectaculaire sport waarbij je allerlei
obstakels overwint. Je beoefent die meestal
in de sporthal, maar het kan ook buiten in
de natuur. Dus als je in het bos aan het wandelen bent en je ziet opeens een atletische
jongen salto’s maken van de ene naar de
andere boomtak, dan is de kans groot dat je
Toens aan het werk ziet.
Wij heten de familie Lamers van harte welkom in ons dorp en wij hopen dat zij hier
nog heel lang met veel plezier deel mogen
uitmaken van onze “mienskip”!

Maak
van uw dromen
persoonlijk,
werkelijkheid...
vertrouwd

en dichtbij

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

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

Maak van uw dromen werkelijkheid

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

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

verzekeringen - hypotheken
financieringen - pensioen - belasting
Henry van Drogen

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

Omzetbelasting
Vennootschapbelasting
Financiele administratie
Personeelsadministratie
Jaarrekeningen
Bedrijfsadviezen

wij werken voor
ondernemers en particulieren
Jannie Mienstra – Bruinsma

Gosse van Seijen

Koornbeursweg 28 • 8442 DJ Heerenveen • telefoon: (0513) 68 23 34 e-mail: info@oranjewald.nl • www.oranjewald.nl

Baderie Sikma - Edisons
Edisonstraat
traat 15, Sneek

Een lekker stukje vlees
n

Door: Ingrid Struijk

De vorige keer hebben wij het over de jacht gehad, met name de jacht op damherten aangezien er daar veel, of te veel, van zijn in Oranjewoud. Jager Siebren
Siebenga stelde ons toen voor het dilemma: zou je tegenwoordig, terugkomend
van de jacht, de geschoten hazen op weg naar huis aan je fietsstuur hangen?
Nee dus: dan lok je problemen uit… verstop
ze maar in je fietstassen. Anders heb je kans
dat je mensen tegenkomt die je uitschelden. Of erger. Dat kan je ook overkomen als
je een bontjas draagt, ook al is die derdehands. De tijden zijn veranderd. Het is
trendy om vegetariër of zelfs veganist te
zijn. Hoe is dat zo gekomen?

Onze vleesconsumptie is na
W.O.II nagenoeg verdubbeld”
Milieu
Terecht maken veel mensen zich zorgen om
het milieu. Terecht wordt er een beroep
gedaan op de consument om minder of
helemaal geen vlees te eten. Onze vleesconsumptie is na W.O.II nagenoeg verdubbeld, het zet echt zoden aan de dijk in de
strijd tegen milieuvervuiling, tegen wereldwijde honger én in de strijd tegen welvaartsziekten.
Welvaart
De toegenomen welvaart doet ons ook heel
anders omgaan met dieren.
Heel lang geleden, als zesjarig meisje, had
ik een lapjeskat: Loekie. Ik was dol op haar.
Toen mijn kleine broertje werd gedoopt
door de dominee in de kerk aan de Bergweg in Goes, heb ik ook haar gedoopt (in de
huiskamer, het was weer eens illegaal, het
beviel goed van mijn kant en daarom heb ik
het nog een keer gedaan). Haar brokjes
ging ik lopend of op de rolschaats kopen bij
het piepkleine diervoederwinkeltje in de
buurt. Er was één merk: Felix, in zo’n felgele
verpakking ter grootte van een pak koffie.
Meer keuze was er niet. Er zullen nog wel
oudere lezers bestaan die kunnen vertellen
dat hun katten gewoon mee aten met wat
de pot schafte. Als ze al bijgevoerd werden,
want hoofdzakelijk waren zij in dienst om
muizen te vangen.

speciaal voer voor chronisch zieke dieren.
Het aantal huisdieren met bijvoorbeeld
obesitas stijgt.

Een huisdier heeft hen namelijk
nog nooit op het hart getrapt
Het moet niet gekker worden
Met de welvaart nam ook de individualisering toe. En dat bracht ons, behalve veel
vrijheid, ook veel eenzaamheid. En zie: dan
is het huisdier daar om de leegte in ons huis
- of zelfs in ons hart - op te vullen. Een hond
is altijd opgetogen over zijn baasje, een kat
waardeert ons omdat we haar aaien (soms)
of eten geven (altijd). Bij gebrek aan vaardigheden om met medemensen om te
gaan, of nog erger: bij gebrek aan medemensen, is daar onze grote trouwe vriend:
ons huisdier. Tot de dood ons scheidt.
Daarna volgt er een heel rouwproces (ik kan
ervan meepraten, ik heb zeker vijftien katten begraven onder de metasegoya). Er zijn
mensen die meer van hun huisdier houden
dan van andere mensen; een huisdier heeft
hen namelijk nog nooit op het hart getrapt.

Hierdoor krijgt het bewuste huisdier menselijke proporties voor de eigenaar en
wordt hij dienovereenkomstig behandeld.
Wat te denken van kleding, restaurants of
crematoria voor huisdieren?
Ik moet natuurlijk oppassen wat ik hier
schrijf; voor ik het weet heb ik een dierenactivist op mijn bemoste dak.

De ochtendstond had
behalve goud ook heel veel
kukelekúúú’s in de mond”
Slacht
Onder mijn lezers bevinden zich natuurlijk
ook (gepensioneerde) boeren of boerenzonen en -dochters. Die zijn minder teerhartig
en dat moet ook wel. Het was (en is) heel
normaal dat je op een veeteeltbedrijf je
(mannelijke) dieren opfokt voor de slacht.
Zelf ondervond ik dat aan den lijve toen ik
voor de eerste keer negen kuikens had opgefokt. Daarvan bleken er zeven hanen te zijn.
Die hadden een gouden en half wilde jeugd
en overnachtten met zijn allen in de boom.
De ochtendstond had behalve goud heel veel
kukelekúúú’s in de mond, vraag het de buren
maar. Er zat niets anders op dan ze weg te
geven (maar wie wil er nou een haan) of zelf
te slachten. Maar wie kan of wil dat tegenwoordig nog? Ik heb lang moeten zoeken.

Het aantal dieren met
bijvoorbeeld obesitas stijgt
Nu heeft elke willekeurige supermarkt een
overdonderend aanbod aan diervoeders,
om over de dierspeciaalzaken maar te zwijgen. Bij de dierenarts hebben wij dan nog

Lekker stukje vlees. Of toch niet?
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Massaproductie en massaslacht
Het is een rare wereld. Vroeger fokte je een
varkentje op met je keukenafval en dat was
dan het vlees voor een heel jaar. Prima
kringloop. Nu wordt er veel meer vlees
gegeten maar staan we zo ver van het
opfok- en slachtproces vandaan dat de
meesten van ons hun stukje dagelijks vlees
oppeuzelen zonder een zweem van gewetenswroeging. Een kipfileetje of een karbonaadje extra: het is betaalbaar, juist vanwege de massaproductie. Wij willen liever
niet geconfronteerd worden met de vreselijke omstandigheden waarin het stukje
babydier dat op ons bord ligt een poosje
heeft moeten leven. Oei, wat schrijf ik nou
weer. Vreselijke omstandigheden? Nu krijg
ik de andere helft van Nederland, de agrariërs, op mijn dak.
Dieren en dieren
Kennelijk maken wij onderscheid tussen
dieren en dieren. De eerste soort ligt op
ons bord en wij willen ons niet afvragen
hoe dat daar gekomen is, laat staan welk

leven en welke dood het heeft gehad. Aan
de tweede soort, ons huisdier, dichten wij
menselijke eigenschappen toe. Het is onze
kameraad door dik en dun (vooral dat eerste) en wij hebben alles voor hem of haar
over, inclusief dure medische behandelingen. Dat is toch eigenlijk wel raar.
Een varken bijvoorbeeld is een heel slim,
aanhankelijk en zindelijk huisdier, maar wij
hier in Europa kijken daar anders naar dan
naar, pak ‘m beet, een hond. Hoewel de
Chinezen dit niet met ons eens zullen zijn.
Dan nog de vraag: “Heeft een dier ook een
ziel?” Jazeker, zou ik zeggen. Wie ben ik
dan wel helemaal om te beslissen dat ik
dat dier wil opeten, ergo: dat dat dier dood
moet?
Compromis
Ik weet dat mijn haantjes een prachtig
leven hebben gehad, daar heb ik wel voor
gezorgd. Een vrije uitloop van jewelste,
onuitgenodigd scharrelen ze zelfs bij de
buren in de tuin. Dus louter vlees eten dat
vóór zijn snelle dood gelukkig in de wei

heeft kunnen lopen, daar valt toch wel wat
voor te zeggen? Ik persoonlijk denk van
wel, maar let wel: het zijn nog steeds kinderen die wij slachten, nimmer bereiken zij de
volwassen leeftijd.

Beter door het geweer
dan door het verkeer
Wild eten
En dan zijn we nu terug bij ons damhert. Er
zijn er wel heel veel gekomen de laatste
jaren; elke keer als ik zo’n kudde zie vind ik
het weer geweldig. De mythische witte bok
spreekt nog altijd tot mijn verbeelding. Ook
al is hij in het harnas gestorven, hij heeft
vele nazaten verwekt en de lichte tot witte
exemplaren vertellen zijn verhaal door.
Maar het aantal aanrijdingen neemt zorgelijk toe. De slogan “Beter door het geweer
dan door het verkeer” heeft wat mij betreft
een kern van waarheid. We kennen allemaal het drama van de Oostvaardersplassen. Zo ver moet en zal het niet in Oranjewoud komen. Op www.koopeenhert.nu
werd het edelhertvlees van de 1745 afgeschoten herten te koop aangeboden; het
was in zes minuten uitverkocht.
Zonde
In het nieuwe beheerplan (zie https://friesland.faunabeheereenheid.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/190912damhert-beleidsnotitie.pdf) heeft men
berekend dat er hier over vijf jaar, als de
mens niet ingrijpt, 600 damherten zullen
rondlopen (de verkeerssterfte niet meegerekend). Er wordt ontheffing gevraagd om
het damhert te gaan bejagen. Een populatie van 70 exemplaren wordt tenslotte als
acceptabel beschouwd. Je zou natuurlijk
wel gek zijn om dat vlees niet op te eten!
Datzelfde geldt trouwens voor de ganzen.
Het is duidelijk dat er daar veel te veel van
zijn, bij gebrek aan natuurlijke predators.
Eén van de oplossingen is de vogels vangen,
vergassen en de kadavers vernietigen. Wat
een kapitaalverspilling. Dat is pas minachting voor de natuur. Laten we gans éten
dan. In de volgende Wâldknyn hoop ik u
wat recepten aan de hand te doen.
Tranen
U ziet: duidelijk stelling kiezen doe ik niet.
Ik was 25 jaar vegetariër, nu eet ik af en toe
vlees. Biologisch, zo veel mogelijk sterren,
in de aanbieding én met kortingssticker.
Want stel je voor dat ze dat vlees tóch nog
weggooien, dan heeft dat dier helemáál
voor niks geleefd. Ik red het dode dier.
Maar nog steeds moet ik huilen als één van
mijn huisdieren het niet redt. Zelfs buig ik
mij vol innige compassie over een dode
muis die de kat vol trots aanbiedt. Wat mij
betreft mag het ons beloofde tijdperk van
de leeuw die net als de koe gras zal eten
wel aanbreken.
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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

Uw vertrouwd adres voor:
Uw vertrouwd adres voor:
• De verkoop van uw woning
• De verkoop van uw woning
• •Aankoopbemiddeling
Aankoopbemiddeling

• Taxaties
• Taxaties
• Bedrijfsonroerend goed
• Bedrijfsonroerend goed

Kraak en Donker makelaardij
K.R. Poststraat 17
Kraak
Makelaardij
8441 &
ELDonker
Heerenveen
K.R. Poststraat 17
8441
EL Heerenveen
0513-627474
www.kraakdonker.nl
0513-627474

info@kraakdonker.nl
www.kraakdonker.nl
info@kraakdonker.nl

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

Wie was Mieke??
n

Door: Gerard van der Werf

Het is alweer 75 jaar geleden dat de tweede wereldoorlog werd beëindigd. Elk
jaar gedenken en herdenken we hen die vielen als gevolg van de Duitse terreur.
Natuurlijk vragen we ons af hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Hierbij
denk ik vaak aan het lot van de Joden - waarom moest dit volk zo lijden?
Rondom 4 en 5 mei is hier weer veel aandacht aan gegeven door TV en pers.
Destijds, 75 jaar geleden, was het rustig in
Oranjewoud, maar toch gebeurde hier wel
het een en ander. Zo waren de bossen van
Oranjewoud het oefengebied voor het
Duitse garnizoen dat in Heerenveen gelegerd was. Een commandant heeft hier een
keer een deserteur doodgeschoten. Deze
werd ter plekke in het bos begraven; tot
1978 was dit zijn laatste rustplaats.

Op mooie zondagen zat het
terras vol met Duitse soldaten

Lekker naar Tjaarda
Ook een koerierster die aan een controle
dacht te ontsnappen wachtte eenzelfde lot.
Ik kan me nog herinneren dat wij voor ontspanning naar de prachtige speeltuin van
Hotel Tjaarda mochten, als je daar was dan
vergat je alle oorlogsellende. Op mooie
zondagen zat het terras vol met Duitse soldaten, daarom ging het gerucht rond dat
Andreas Tjaarda pro-Duits was. Bij mijn
weten heeft hij nooit iemand verraden, hij
wilde alleen maar de kost verdienen. Toch
werd Andreas Tjaarda veroordeeld door

een tribunaal. Op de avond van 14 april
1945 werd hij opgehaald en in een open
vrachtwagen naar een interneringskamp in
Hemrik gebracht. Een veroordeling volgde;
de uitspraak was ƒ 10.000 boete en tien jaar
niet mogen stemmen. Maar ook het dorp
Oranjewoud strafte hem, Tjaarda werd
geroyeerd als lid van De Heidebloem en
men ging elders vergaderen. Ook verloor hij
het recht om als bondshotel te fungeren.
Kerkhof van Brongergea
We maken even een stap van Tjaarda naar
het kerkhof van Brongergea. Omdat op dit
pittoreske kerkhofje familie van ons ligt
begraven, bezoeken wij deze plaats nog wel
eens.
Elke keer word ik weer geboeid door de
grafsteen met het opschrift: Hier rust onze
lieve Mieke; gevallen door Duitse terreur.

Meer beducht om
kaalgeschoren te worden

Graf Mieke.

Wie was Mieke?
Op de grafsteen staat: gevallen door Duitse
terreur. Dan wordt je nieuwsgierigheid
gewekt en wil je toch het verhaal weten dat
hierachter schuilgaat. Uit de overlijdensakte blijkt dat te Oranjewoud op 12 april
1945 om achttien uur en dertig minuten is
overleden Henriëtte Maria Schregardus,
oud 22 jaar, wonende te Waalre en gehuwd
met Johannes Buijtendorp. Mieke kwam uit
een NSB- familie: haar vader was NSB-burgemeester in Overijssel en zij was actief lid
van de Hitler Jugend. Zij was met haar
ouders gevlucht voor het oprukkende Canadese leger en had een veilig heenkomen
gezocht bij Hotel Tjaarda, waar ze sinds 7
april logeerden. Persoonlijk denk ik dat ze
meer beducht waren om kaalgeschoren te
worden door de Binnenlandse Strijdkrachten. Of voor mishandeling door dorps- of
stadsgenoten en een directe veroordeling.
Net toen de familie voor in de serre zat was
er reuring op straat. Een Duitse soldaat
bracht een Heerenveense arrestant op, de
melkboer en latere rijschoolhouder Sietse
Bosscha. De nieuwsgierigheid van achter
het raam werd door de felle nazi-militair
niet op prijs gesteld. Hij schoot met scherp
door het raam. Mieke werd dodelijk getroffen. Haar stoffelijk overschot werd op de
platte kar van een plaatselijke boer naar het
kerkhof van Brongergea gebracht en daar
bijgezet. Het graf is geadopteerd door een
buurtbewoner.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Kninebledsje

Interview
met onszelf!
Waarom hebben jullie besloten om bij de
kinderredactie te gaan?
Tess: Jenna vroeg mij om dit met haar te
doen. En dat leek me heel erg leuk.
Jenna: Het leek me leuk om iets nieuws te
doen.
Wat was het leukste stukje dat jullie
hebben geschreven, in jullie ogen?
Jenna: Ik vond het stukje van het Oranje-

Helaas: Tess en Jenna gaan stoppen met het werken voor de kinderredactie.
Maar ze hebben iets lekkers voor jullie in petto:

Bij afscheid hoort trakteren.
Geniet van deze heerlijke taart!
Ingrediënten 16 personen
• Chocolade of normale cake mix
• Alle ingrediënten die je nodig hebt volgens de cake mix
• Zakje M&M`s
• Nutella (of gewone pasta)
• Zak met Kitkats
• Ronde cake / taartvorm
Voorbereiding
Zet een kom en een mixer klaar om te
gebruiken. Maar ook een maatbeker en
voor de cake een cakevorm.
Bereidingswijze
Stap 1: maak de cake zoals die op de verpakking staat.
Stap 2: smeer de hele cake in met chocoladepasta.
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Stap 3: haal de Kitkats uit de verpakking en
snij ze door midden als de cake niet
heel hoog is. Doe een beetje chocoladepasta aan de achterkant en
plak de kitkat tegen de rand aan.
Stap 4: bestrooi nu de bovenkant van de
cake met M&M’s zodat je geen cake
meer ziet.
Stap 5: je kunt er eventueel nog een strikje
omheen doen als je dat wilt.
Stap 6: zet de cake daarna in de koelkast.
Daardoor word de pasta hard en is
hij makkelijker te snijden.
Ps: Je kan natuurlijk ook gewoon een slagroomtaart kopen en aan de zijkant de Kitkats plakken er de M&M`s erover heen
strooien
                                       Veel bakplezier!

woudfestival het leukste, omdat we heel
veel verschillende dingen hebben mogen
doen.
Tess: Ik vond het stukje van de bakkers van
Verloop het leukste, omdat we daar zelf
oranjekoek mochten maken en dat vond ik
erg leuk!
Was het moeilijk om onderwerpen te
bedenken voor de krant?
Tess: Ja, want soms kwamen we er niet uit,
maar dan hielpen de volwassenen van de
redactie ons.
Jenna: Soms wel soms niet, want soms
gebeurt er heel veel en soms ook helemaal
niks.

Wat moet je allemaal doen bij de
kinderredactie?
Stap 1: Bedenk een onderwerp
Stap 2: Bedenk/afspreken wanneer je het
gaat doen
Stap 3: Taakverdeling
Stap 4: Als het nodig is, ga iemand interviewen
Stap 5: Ga samen aan de slag en zet het verhaal in elkaar.
Hoe was het om te doen?
Jenna: Ik vond het wel leuk, want je komt
toch ietsjes te weten over je dorp.
Tess: Ik vond het leuk om te doen, want ik
leer graag nieuwe dingen.

Zouden jullie het aanraden om bij de
kinderredactie te werken?
Tess: Ja, ik zou het zeker aanraden! Het is
super leuk om nieuwe mensen te leren kennen op deze manier.
Jenna: Ja, ik zou het zeker aanraden, want
je komt meer over je dorp te weten.
Wij vonden het super leuk om dit mee te
maken en we hopen dat onze opvolgers het
ook zo leuk vinden!
Bedankt dat wij het mee mochten maken!

Thuis aan de slag i.p.v. op de Albertine Agnesschool.
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In tijden van corona…
n

Door: Janny Klein

Een interview met dorpsgenoten
Helma Kok en Ineke Veltman
minder drukte. Maar door alle voorzorgsmaatregelen die nu in verband met het
virus genomen moeten worden, wordt de
gewonnen tijd weer opgeslokt. “Doordat er
minder efficiënt gewerkt kan worden,
ervaar ik sommige dagen meer drukte”,
zegt Ineke.

de patiënten komen binnen
via de achteringang
De huisartsenpraktijk
De huisartsenpraktijk moest anders georganiseerd worden. Er is een apart spreekuur
ingesteld voor patiënten die mogelijk
besmet zijn. De wachtkamer is leeg, de
patiënten komen binnen via de achteringang en wachten zo nodig in de auto. Als
dat mogelijk is worden consulten ook
gedaan via internet. Huisbezoeken doen
vraagt extra afweging, vanwege het
besmettingsgevaar van en naar de patiënt.
Geprobeerd wordt om patiënten waarvan
bekend is dat ze erg alleen zijn te bellen, om
toch contact te houden. En een andere verandering: er wordt nog veel meer gepoetst
om alles schoon te houden. Een verandering die wel eens blijvend kan zijn, zo denkt
Ineke. En zou het handen schudden nog
terug komen? Ook ongewis.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel, begin mei, ligt het openbare leven
plat. We weten alleen dat de kinderen
binnenkort weer naar school en
opvang gaan, maar verder??? Veel
inwoners van ons mooie dorp hebben
nog het voordeel van flinke tuinen en
een groot bosgebied, maar toch, het is
prettiger als je zelf kunt kiezen of je
daar wel of niet wilt zijn.
Het is prettiger als je
zelf kunt kiezen of je daar
wel of niet wilt zijn
We vroegen twee inwoners van ons dorp wat
deze periode voor henzelf en hun werk betekent. Dat zijn Helma Kok, ambulanceverpleegkundige, en Ineke Veltman, huisarts.
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Ineke en Helma
Ineke is opgegroeid in een huisartsengezin
en had als waarnemend huisarts ervaring
opgedaan voor ze naar Heerenveen kwam
en vervolgens in 2014 in Oranjewoud kwam
wonen. Sinds 8 jaar is ze praktijkhouder in
gezondheidscentrum Schoterpoort. Helma,
alom bekend door onder andere de dorpsfeestcommissie, werkt al 15 jaar als ambulanceverpleegkundige, aanvankelijk in de
regio Sneek en nu in Leeuwarden en omgeving. Zij kwam vanaf haar kindertijd hier bij
pake en beppe en woonde met haar ouders
aan de Kon. Julianaweg.
Hectisch én rustiger
Beiden geven aan dat deze periode enerzijds hectisch is, maar anderzijds ook rustiger. Er komen veel minder mensen naar het
spreekuur en bij de ambulancedienst zijn
veel reguliere ritten vervallen. Dat betekent

Vraag gerust
De vragen waarmee patiënten bellen zijn
veranderd. Mensen willen informatie: hoe
voorkom je besmetting, hoe weet je dat je
ziek bent. Lastig is dat op veel vragen geen
antwoord te geven is. Sommige mensen
zijn angstig. Dat leidt bij sommigen ook tot
terughoudendheid om te bellen of te
komen. Maar, zo benadrukt Ineke, bel wel
en blijf niet rondlopen met klachten. Voor
spoedgevallen kan ook nog steeds naar
het ziekenhuis verwezen worden. Daar
wordt gewerkt met een “schone route”,
voor niet-besmette bezoekers. Ook Helma
signaleert terughoudendheid om naar het
ziekenhuis te gaan. Naast vragen komen er
veel steunbetuigingen, wat nieuwe moed
geeft.

Gelukkig zijn alle
medewerkers nog gezond

De ambulancepost
Om een beeld te geven van de ambulancedienst, eerst wat informatie. In de regio
Leeuwarden werken twee verschillende
bedrijven. Helma werkt bij het UMCG. De
bedrijven, die goed samenwerken, hebben
vijf of zes ambulances beschikbaar,  24 uur
per dag. Dat betekent voor de medewerkers uiteraard meerdere diensten draaien.
Als ik haar spreek, heeft Helma een 24-uurs
dienst, waarbij ze ook op de post slaapt (als
er niet uitgerukt hoeft te worden). De
afwisseling en de steeds weer nieuwe situaties maken het werk voor Helma leuk.  
Doordat de poli’s dicht zijn, zijn er veel minder bestelde ritten om uit te voeren. Geleidelijk zal dat weer meer worden. Er wordt
ook minder naar 112 gebeld. Dat scheelt
eveneens. Belt iemand wel, dan wordt door
de 112-medewerker gevraagd naar coronaverschijnselen. Dat vermindert de risico’s.
Gelukkig zijn alle medewerkers nog gezond.
Zij hebben daarnaast de mogelijkheid zich,
via de bedrijfsarts, bij de GGD te laten testen. Bij een verkoudheid wordt er doorgewerkt, maar wel met mondkapje.
Brabant
Helma is twee keer naar Brabant geweest
om patiënten op te halen die hier verder
verpleegd worden. Het was schrikken, ook
voor een ervaren verpleegkundige als zij, te
zien hoe vol de ziekenhuizen daar waren en
hoe ernstig ziek mensen zijn. Daarbij komt
dat het hartverscheurend is om een echtpaar van rond de tachtig uit elkaar te moe-

ten halen. Het is maar de vraag of ze elkaar
ooit levend terug zien. Een ervaring die wel
bij blijft. Er was ook dankbaarheid dat er
hulp kwam uit het Noorden en dat maakt
het werk mooi.
Beschermingsmiddelen
Beide dames geven aan dat ze voldoende
beschermingsmiddelen hebben. Aanvankelijk was het krap, maar na enkele weken liep
het beter. Er is nu een coördinatiepunt voor
heel Friesland. Daarnaast worden in de
huisartsenpraktijk ook materialen gebracht,
geschonken door particulieren en bedrijven.

Kinderen schrikken van de pakken
Het aantrekken van de beschermende kleding is een heel gedoe. En, zo zegt Ineke,
het went niet, geeft meer afstand tot de
patiënten en je mist fysieke signalen. Je
eigen non-verbale mogelijkheden zijn ook
weg, wat een gemis is in het onderlinge
contact. Helma noemt als voorbeeld dat
het lastiger is om naar de longen te luisteren. Het fysieke contact ontbreekt; je kunt
niet even een geruststellende hand op
iemands schouder leggen.  Kinderen schrikken van de pakken. Helma vertelt hoe warm
het is in deze kleding, die over het eigen
uniform komt. De bril beslaat doordat je
eigen adem daar tegenaan komt. Voor het
uittrekken van de pakken gelden gedetail-

leerde voorschriften, waarbij veelvuldig de
handen gewassen moeten worden. Extra is
ook dat de ambulance na iedere rit grondig
gedesinfecteerd moet worden.
Collega’s
Beiden heb ik de vraag voorgelegd of er
iets is veranderd in de collegialiteit. Helma
signaleert weinig verandering; de betrokkenheid bij elkaar is altijd groot.  Er is aandacht voor het afstand houden, voor zover
mogelijk in dit werk. En samen schoonmaken, schoonmaken …  Ineke geeft aan dat
er nog meer als team gewerkt wordt:
iedere ochtend is er gezamenlijk overleg,
er is nog meer saamhorigheid en een
gevoel van “samen de schouders er onder
zetten”. Daarbij wordt ook nagedacht over
de toekomst: hoe moet de praktijk “corona
proof” worden ingericht? Het zal nog wel
een poosje duren voor dat helemaal duidelijk is.
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Koffie-ochtend
Het is 10 maart, deze keer zitten we niet
zoals altijd in de Prinsenkamer bij het “Hof
van de Koning”. Het personeel nodigt ons
uit om aan de stamtafel plaats te nemen, in
het restaurant. Zo kunnen ze ons beter
bedienen en al snel ontdekken ook wij de
voordelen. Er is meer “reuring” om ons
heen en meer contact met andere mensen
die binnen komen.
Ik kan wel zeggen dat het een groep is met
trouwe koffiedrinkers. Plotsklaps komt er
nog iemand binnen voor de koffiegroep.
Gisteren nog in Algiers en nu aan de stamtafel. “Algiers?!”, zult u denken – ja, de
hoofdstad van het Noord-Afrikaanse land
Algerije. Het is Anny Drost, ze is nu bij haar
broer Jacob die naast Klein Jagtlust en
Tjaarda woont. Ze had al vaker over de koffiegroep in de Wâldknyn gelezen en nu was

ze er! (NB: u kunt het interview over Annie
Roudoci-Drost teruglezen in de Wâldknyn
jaargang 9 editie 1, noot redactie.)
Het is een gezellige ochtend, de eerste verhalen over corona doen de ronde. Wij konden niet vermoeden dat dit voorlopig de
laatste koffie-ochtend in lange tijd zou zijn.
Omdat ik de groep mis, heb ik in een week
tijd alle mensen gebeld en gevraagd, hoe
het met hen ging en of ik wat kan betekenen.
Samenvattend hoor ik diverse dingen: wat
moai dat we op’e romte wenje, elke dag
fiets ik een stukje, ik voel me alleen, we
missen de gezelligheid, ik mis het delen.
Maar ook: gezond eten en bewegen, in de
tuin werken en we hebben het nu druk(ker)
met telefoontjes.

Wat me opvalt is dat het niet voor elke
buurt logisch is, dat je naar de buren
omkijkt. In deze tijd van corona en dus een
verarming aan contacten heb ik een telefoonring opgezet voor de deelnemers die
dit leuk vinden. Elke woensdag start één
deelnemer de ring en deze wordt zo doorgezet naar de volgende beller. Zo kun je je
verhaal toch delen met een ander, was één
van de reacties.
Zijn er meer mensen die graag mee willen
doen aan de telefoonring, u kunt mij bellen
0513- 63 15 85 of 06 – 2002 23 65 Herdi
Oosterbaan. Ennn, bliuw sûn!

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

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 2019/2020
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

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
Bos- en Natuurwerkgroep
Anton van Veldhoven
0515 631607, t.v.veldhoven1@gmail.com

De deadline voor de volgende
editie is 5 oktober 2020
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Prinsenweg 1
8443 DN Heerenveen
T 0513 - 636 136
E info@hofvandekoning.frl

WWW.HOFVANDEKONING.FRL

