De Waldknyn
JAARGANG 10 • EDITIE 1 • 2020

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

LOOP HARD EN VOEL JE BETER
ORANJEWOUD, BEESTACHTIG VERRASSEND - PLAATSELIJK BELANG

Foto voorpagina:
Ingrid Struijk

Voorwoord

De deadline
voor de
volgende
editie is
4 mei 2020

Het voorjaar hangt weer in de lucht! Heerlijk toch, wie kijkt er niet naar uit.
Deze keer hebben we ook weer een luchtige Wâldknyn voor u gemaakt met
diverse onderwerpen die zich afspelen in de buitenlucht. Siebren Siebenga,
oud-wethouder, vertelde in de Oranjerie over zijn hobby: de jacht.  En ook over
de jaarlijks toenemende hoeveelheid damherten in Oranjewoud en wat daaraan gedaan wordt. En, hoe handel je juist als je een hert aanrijdt? Hardlopen
in de bossen is niet alleen voor herten weggelegd. Dorpsgenoten Marga en
Roos geven ook groepslessen voor ménsen die zich soepeltjes willen voortbewegen over de mooie paden van Oranjewoud. En wat voor beestjes je dan
allemaal tegen kunt komen?! Wel eens van een helmcasuaris gehoord? Ik wist
niet dat we die hier ook hadden. Daarover verhaalt Paul van Winden. Misschien heeft u  er al een kijkje genomen - zo niet, leest u dan het verhaal van
Janny Klein. Zij heeft Christel Koning aan de tand gevoeld over wat er allemaal
kwam kijken bij de grote verbouwing van de Koningshof naar Hof van de
Koning.

Colofon
De WALDKNYN is een
uitgave van Plaatselijk
Belang Oranjewoud,
verschijnt in februari, juni
en december en is gratis
voor leden.

De dames van de jeugdredactie doen verslag van de verre reis van Gerco Jansen voor het goede doel. Tess en Fenna hebben aangegeven dat ze ermee
gaan stoppen, na twee jaar meegedraaid te hebben. Dus maak ik bij dezen
alvast van de gelegenheid gebruik om u te vragen of u nog twee basisschoolkinderen kent die misschien geïnteresseerd zijn om per september onze redactie te komen versterken.
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in ons dorp, mis dan de
jaarvergadering van Plaatselijk Belang niet op 24 maart, alle stukken kunt u
vinden in deze editie. De notulen staan in editie 9.2.
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen,

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

namens de redactie,
Anneke Liemburg-Kramer
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Mededelingen van het bestuur…
Dorpsgenoten,
Op vrijdag 24 januari j.l. werd door het
bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud
een inloop-uur in het Hof van de Koning
georganiseerd voor de inwoners van ons
dorp. Gezien het feit, dat de in 2008 opgestelde dorpsvisie in 2020 aﬂoopt, is het
bestuur gestart met het vervangen of actualiseren van van de bestaande dorpsvisie.

Ruim 70 inwoners van ons dorp gaven acte
de présence en werden in de gelegenheid
gesteld om hun wensen kenbaar te maken.
Ook zijn er reacties binnen gekomen via de
mailbox.
Na inventarisie van de opmerkingen cq suggesties zal worden bekeken hoe we met zijn
allen het vervolgtraject in willen gaan. De
inbreng van onze dorpsgenoten zal belangrijk zijn voor o.a. de leefbaarheid en toe-

komst van ons mooie dorp Oranjewoud!!!
Wat ook belangrijk kan zijn, is de continuïteit van het bestuur van Plaatselijk Belang.
We zoeken nog twee bestuursleden en een
notulist voor onze vergaderingen.
Jaap Jongedijk
voorzitter

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de

Algemene ledenvergadering
op 24 maart 2020 om 20.00 uur in het Restaurant Hof van de Koning
De agenda:
1.

Opening en mededelingen door de voorzitter Jaap Jongedijk.

2.

Vaststelling van de notulen van de ALV op 12 maart 2019 (te vinden in de Wâldknyn 2019 [editie 9.2] en op de website
www.oranjewoud-dorp.nl).

3.

Verantwoording van het beleid in 2019. In de Wâldknyn [editie 10.1] is een overzicht opgenomen van de activiteiten in
het afgelopen jaar.

4.

Financiële zaken, door de penningmeester Rein Soet:
a. Financieel verslag [Wâldknyn editie 10.1]
b. Verslag van de kascontrolecommissie
c. Decharge van het bestuur
d. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

5.

Verkiezing bestuursleden Plaatselijk Belang Oranjewoud. Er zijn twee bestuursleden aftredend, namelijk Peter Bijlsma,
secretaris, hij is niet herkiesbaar. En Louwina Wijma-van Noord is tussentijds reeds afgetreden, zij is niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft een potentieel nieuw bestuurslid benaderd: Fred van den Hoogen. We stellen voor hem als nieuw
bestuurslid te benoemen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de jaarvergadering aanmelden bij het bestuur.

6.

Jaarplan 2020: een korte schets van de voorgenomen activiteiten voor 2020, door het bestuur. In de Wâldknyn is een
overzicht opgenomen van de voorgenomen activiteiten 2020.

7.

We geven het woord aan de wethouder.
Aanwezig zijn wethouder Hans Broekhuizen en wijkmanager Rixt Wind. Zij geven een reactie en aanvulling op de
besproken onderwerpen.

8.

Wat verder ter tafel komt/ rondvraag

9.

Presentatie: Herstel en behoud Belvédère uitkijktoren door Sibbe Hoekstra, secretaris Stichting Belvédère Oranjewoud

10. Sluiting van de vergadering
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Jaaroverzicht 2019
Plaatselijk Belang Oranjewoud
n

Door: Peter Bijlsma, secretaris PB

Bestuur
Verandering in de samenstelling van het
bestuur Plaatselijk Belang (PB) Oranjewoud:
Tijdens de jaarvergadering op 13 maart
2019 nam Rob Meijnen afscheid als
bestuurslid en Jaap Jongedijk verlengde zijn
periode om als voorzitter te fungeren voor
PB.
Het bestuur van PB Oranjewoud bestaat
momenteel uit:
- Jaap Jongedijk, voorzitter
- Rein Soet, penningmeester
- Peter Bijlsma, secretaris
- Jan de Haan, algemeen bestuurslid
- Louwina Wijma-van Noord, algemeen
bestuurslid en notulist.
Tijdens de bestuursvergadering van 26
november 2019 heeft Louwina aangegeven, dat zij om persoonlijke redenen haar
bestuurstaken beëindigt.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur actief
naar nieuwe bestuursleden gezocht. Meerdere mensen zijn benaderd en er zijn
oproepen geplaatst. Fred van den Hoogen
reageerde positief en op de ALV van 24
maart 2020 wordt voorgesteld om hem als
nieuw bestuurslid te benoemen.
Het bestuur vergaderde in 2019 negen keer.
De bestuursvergaderingen worden bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis gehouden.
Informatie vanuit het bestuur van PB wordt
verspreid via de website, de dorpskrant De
Wâldknyn, de Nieuwsflits of per mail.
Aanwinsten voor het dorp
• Fit-test Oranjewoud: 24 april is  een fittest gehouden in Scoutinghiem. Ruim 60
personen hebben zich laten testen door
medewerkers van Sport Fryslân en kregen een beweeg- en sportadvies mee.
Mede dankzij de enthousiaste inzet van
een aantal vrijwilligers werd het een
geslaagde middag.
• PB heeft een AED voor het dorp aangeschaft. Deze hangt aan de muur van het
huis van de familie de Ruijter aan de
Koningin Julianaweg 53. Meerdere dorpsgenoten hebben zich aangemeld voor de
reanimatiecursussen op 24 juni en 16
september. Tijdens deze avonden werden
de theorie omtrent reanimaties en praktijk omtrent  bediening van de AED geoefend, met hulp van instructeur Joop Holtmann.
Dorpsvisie 2008-2020
De dorpsvisie is binnenkort toe aan actualisatie. Tijdens de Ledenvergadering van 12
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maart 2019 is een intekenlijst rond gegaan
waar leden zich konden opgeven om mee
te willen denken voor de nieuwe dorpsvisie.
Meerdere enthousiaste leden gaven zich
hiervoor op. Zij zijn uitgenodigd voor de
“ideeën-avond” op 24 mei. Helaas kon de
avond niet doorgaan wegens te weinig aanmeldingen.
Op vrijdag 24 januari om 17.00 uur is een
inloopmiddag georganiseerd in het Hof
van de Koning. Het thema van de middag
was: ideeën/ wensen/ gedachten over de
toekomst van Oranjewoud. Hoe willen
we graag dat Oranjewoud er in 2030 uitziet?
Op- en afritten A32
In het kader van het project Heerenveen
beter bereikbaar (www.heerenveenbeterbereikbaar.nl), waarbij er aandacht is voor
een vlotte en veilige doorstroom van het
verkeer door Heerenveen, worden de open afritten van de A32 verbeterd. Een van
onze leden, Kees den Otter, heeft ook het
afgelopen jaar weer een belangrijke bijdrage gehad in een aantal oplossingen. Er
vindt nog steeds overleg plaats om een
rotonde aan de westkant (afrit vanuit Leeuwarden) te realiseren in plaats van verkeerslichten.
Activiteiten in en rondom het dorp
• Op 8 februari was er een Pub-Quiz in de
(voormalige) Koningshof.
• Op 14 februari vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats in Tjaarda.
• Op 1 februari en op 15 november is voor
de bewoners een stamppotbuffet georganiseerd met live muziek in de (voormalige) Koningshof.
• Voor de inventarisatie van de Omgevingsvisie waren er meerdere bijeenkomsten,
namelijk op 14 maart, 14 mei en op 26
november. Zie ook: www.mijnkijkopheerenveen.nl.
• Op 26 maart, tijdens de landelijke actie
“Nederland Schoon”, heeft het bestuur
van PB een schoonmaakronde door het
dorp gemaakt. Banken en verkeersborden werden schoongemaakt. Tijdens het
schoonmaken viel op dat het bankje aan
Tjaarda’s laan in slechte staat verkeerde.
De wijkteamleider van de gemeente
heeft een nieuw bankje geplaatst.
• Op 18 mei werd voor de 10e keer de
Pompeblêdfair gehouden.
• Van 29 mei t/m 2 juni 2019 vond voor de
8e keer het Oranjewoud Festival plaats.  
Op 2 juni vond het dorpsontbijt voor de
bewoners van Oranjewoud plaats.

• Van 5 t/m 7 september 2019 vond het
dorpsfeest plaats. Het thema voor deze
42e editie was “It Wâld yn Swart Wyt”. Er
werden diverse festiviteiten georganiseerd.
• Op 8 oktober 2019 vond voor de derde
keer het jaarlijkse overleg plaats tussen
de besturen van de verschillende verenigingen en clubs binnen Oranjewoud.
• Op 18 oktober vond de jaarlijkse Wâldsterjûn plaats.
• Op 30 november werd voor de 3e keer de
Wâldster Strúntocht georganiseerd.
• Op 6 december was er een gezamenlijk
overleg met PB, de vertegenwoordigers
van de wijkraad Skoatterwâld en Kees
den Otter met de wethouder omtrent de
voortgang over aanpassingen rondom de
op- en afritten van de A32.
• Op 7 december “de dag van de vrijwilliger” ontvingen de vele vrijwilligers in het
dorp een bedankkaartje in hun brievenbus om hen een compliment te geven
voor al hun inzet het afgelopen jaar.
• 1x per maand is er koffie-ochtend in het
Hof van de Koning.
Woning/ hotelbouw
• Het nieuwe clubgebouw van de ijsclub is
volop in aanbouw.
• De gemeenteraad heeft op 21 januari
2019 besloten dat aan de oostzijde van
de A32 een Van der Valk-hotel mag worden gerealiseerd. Bewonersgesprekken
worden gehouden in februari 2020.
Beheer lanenstructuur
Een groot aantal bomen in het Parklandschap Oranjewoud heeft nog maar een
matige vitaliteit.
Het risico is zelfs aanwezig dat de karakteristieke lanenstructuur zal verdwijnen.
Plaatselijk Belang Oranjewoud en de eigenaren van de lanen stellen een herstel- en
beheerplan op voor de komende 30 jaar. De
beeldbepalende lanen zijn ook aangewezen
in het Beschermd Dorpsgezicht. Het historisch onderzoek uitgevoerd door SB4 uit
Wageningen is gereed. De informatie hiervoor is verkregen bij Tresor, de gemeente,
enkele eigenaren en haar eigen onderzoeken ter plaatse.
De Bosgroep Noordoost Nederland heeft
ruim 10.000 bomen langs 40 kilometer
lanen geïnventariseerd inzake o.a boomsoort, conditie, veiligheid, toekomst,
omvang van de boom, aanwezigheid van
groei, onderlinge afstand van de bomen en
nog een aantal factoren.
De volgende fase is het opstellen van een

concept-visie om daarbij in de volgende
fase de Mienskip te informeren en desgewenst te betrekken bij de visie van het
lanenplan. Omtrent de financiering van
deze twee fasen had de werkgroep recentelijk contact over subsidiemogelijkheden
met de provincie.
Tevens vond overleg plaats met Wetterskip
Fryslân om mogelijkheden te onderzoeken
voor een hoger waterpeil in de bossen.
Contacten met de gemeente/ onderhoud
wegen en lanen
Periodiek hebben we overleg met onze
dorpswethouder de heer H. (Hans)  Broekhuizen. Ook met wijkmanagers mevrouw R.
(Ruurdje) Annema en R. (Rixt) Wind, teamleider van het wijkteam de heer H. (Hendrik) Kromkamp  en meerdere ambtenaren
wordt regelmatig contact onderhouden.
Een overzicht van de onderwerpen waarover we met de gemeente hebben gesproken (zie voorgaande items):
- Verbouwing koetshuis Antea-group
- Overleg lanenplan van Oranjewoud
- Actualisatie dorpsvisie 2008-2020
- Mogelijkheden AED
- Verantwoordelijkheid voor investeringen
verricht door PB (bijvoorbeeld aanschaf
kunstwerken of banken) gelokaliseerd op
grond van de gemeente
- Sportbeleid
- Mogelijkheden zonnewal en ATB-route  
- A32 vervolg/ voortgang

- Plannen hotel/ restaurant Van der Valk
- Mogelijkheden glasvezel
- Renovatie Prins Bernhardweg 2020/2021
Onderhoud wegen, lanen en verlichting
• Op 12 november is een fietsronde
gemaakt door Oranjewoud met het
bestuur, wethouder Hans Broekhuizen,
Jan de Jong (ambtenaar Openbare Verlichting) en Rixt Wind (wijkmanager). De ambtenaar Openbare Verlichting Gemeente
informeerde ons over de vervanging van
oude armaturen door nieuwe. Zij verwees
ons naar de armaturen zoals die recentelijk zijn geplaatst bij Meerzigt. Het lichtbeleid van de gemeente is “Donker waar het
kan, licht waar het moet’. Kern van de
plannen is dat de (minder verblindende)
verlichting in bebouwde gebieden wit
wordt en in natuurgebieden groen met
energiezuinige lampen, wat een fikse
besparing oplevert voor de gemeente
(gemiddeld ca 70%). De thans bewust uitgeschakelde lantaarnpalen in het buitengebied zullen worden verwijderd.
• Om de zichtbaarheid op de Koningin Julianaweg te verbeteren, zullen er reflectors geplaatst worden op de paaltjes die
er nu staan en er worden kattenogen in
de trottoirbanden op het wegdek
geplaatst. Om de snelheid van het verkeer te verlagen, zullen de huidige verkeersheuvels van 8 cm verhoogd worden
naar 12 cm.

Overig
• Na overleg met gemeente is de brievenbus verplaatst van de Lollius Ademalaan
naar de Cissy van Marxveldtlaan (ter
hoogte van ‘bushalte’).
• Het bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de
bestuursleden.
• De jaarcontributie voor het lidmaatschap
van PB is verhoogd van € 5 naar € 7,50.

Jaarplan
2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorpsvisie
Van der Valk
Reanimatie cursus (nieuwe)
Herhalingslessen reanimatie
Ontwikkelingen A 32
Aandacht voor 90-jarig bestaan
Vervolg fittest “westkant”
Oranjewoud actief (pannakooi,
jeu de boules baan?)
• Snelheidsaanpassingen Julianaweg
• Bijeenkomst verenigingen`
• Lanenplan

OPROEP
We zijn dringend op zoek naar opslagruimte voor de rommelmarkt.
Is er nog iemand die ruimte heeft, dan horen we dat graag.
U kunt contact opnemen met Janke Otter, tel.nr. 632 872.
De rommelmarktcommissie

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Financieel verslag Plaatselijk
Belang Oranjewoud jaar 2019

BEGROTING 2020
		
Werkelijk
Begroot
		
Begroot
INKOMSTEN JAAR 2019
x € 1,x € 1,Begrote Inkomsten 2020
x € 1,Contributies
4.010
Wijkbudget		2.140
Advertenties Wâldknyn
2.477
Rente bank jaar 2018		
3

2.650
2.100
2.400
3

Contributies
4.100
Wijkbudget		2.170
Advertenties Wâldknyn
2.650
Rente bank jaar 2019		
1

8.630

7.153

Begrote inkomsten		

Totaal ontvangsten

UITGAVEN JAAR 2019
Kosten Wâldknyn		
2.709
2.500
Bijeenkomst vrijwilligers		
134
425
Bijeenkomst verenigingen		
294
75
Kosten afscheid bestuurslid		
91
100
Porti en kst. secretariaat
53
30
Stamppotbuffet, flyers en overig
518
350
Project bewegen			
100
Donatie
25
Verfraaiïng dorp			
50
Verz.Bestuursaansprakelijkheid 4 mnd		
83
Kosten jaarvergadering		
746
650
Dorpsvisie			350
Lanenproject			3.000
Aankoop AED + opleiding
1.950
Abonnement onderhoud website		
278
250
Bankkosten		169
165
QR code wandelpad
100
Onvoorzien			50
Totaal uitgaven
Saldo

7.025
1.605

Staat van Bezittingen en Schulden
Bezittingen		31/12/19
Vordering Iepen Mienskipsfûns 2		
5.600
AED en brug Prinsenwijk		
500
Rabobank rekening courant		
30
Rabobank spaarrekening		
15.250
		21.380
Schulden
Lanenproject Subsidie
-5.600
Bankkosten maand dec. 2019
-10
Vermogen van de vereniging		15.770

BEGROTE UITGAVEN 2020
Kosten Wâldknyn		
2.700
Bijeenkomst vrijwilligers		
350
Bijeenkomst verenigingen		
250
Kosten bestuur		
150
Porti + secretariaat
75
Stamppotbuffet
350
Project bewegen		
50
Donatie
25
Verfraaiïng dorp 90 jaar PB		
1.000
Verz.Bestuursaansprakelijkheid		
276
Kosten jaarvergadering		
750
Dorpsvisie		350
Lanenproject		3.000
Onderhoud AED		
200
Onderhoud website		
280
Bankkosten		175
Geocaching		50
Onvoorzien		50

8.220
-1.067
Begroot :
31/12/18
5.600
75
36.000
41.675

8.921

Begrote uitgaven

10.081

Tekort

-1.160

Voorstel:
Het beoogde tekort ad € 1.160,- zal ten
laste komen van het vermogen van de verniging.

-28.000
-10
13.665

Van de subsidietoekenning uit het Mienskipsfûns 2 ad € 28.000.- voor
inventarisatie en historisch onderzoek van het Lanenproject is € 22.400.- ontvangen.
Na afronding ontvangt PB € 5.600.-. De bedragen zijn verschuldigd aan opdrachtgevers.
In overleg met Gemeente, Staatsbosbeheer en Provinsje Frylân heeft de Bosgroep
de inventarisatie verzorgd en heeft SB4 het historisch onderzoek uitgevoerd.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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APK - keuringen
Schadeherstel
Grote en kleine onderhoudsbeurten

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

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

Wâldster Strúntocht:

Gezelligheid in Oranjewoud
Wat als je in een mooi dorp als Oranjewoud
woont? Een dorp dat geen vaste kern heeft,
geen kerk, geen dorpshuis en geen sportvereniging (meer). Dan bedenken we
andere manieren om dorpsgenoten elkaar
te laten ontmoeten!
30 november werd de derde editie van de
Wâldster Strúntocht georganiseerd. Als
middelpunt de Koningin Wilhelminaweg
Oranjewoudzijde (“the dead end”, zoals ze
het daar noemen) en de Lollius Ademalaan.
Gezien de aanmeldingen leek het weer een
beetje een “rondje A32” te worden zoals
vorig jaar, maar gelukkig waren er nog
andere straten die het aandurfden om mee
te doen. Gelukkig bleek het té leuk te zijn
om niet mee te doen: op de Anna Charlottelaan, de Elizabethlaan, Koningin Wilhelminaweg en Koningin Julianaweg Heerenveenzijde en de Altenalaan werd men

enthousiast en kregen we ook daar een
aantal adressen door die mee wilden doen.
Het aanbod was zeer verrassend. Zo werd er
op diverse plekken gezongen door Shantykoor Odd Swallows en Willem Donker.
Diverse garagesales, kleine bedrijfjes die ons
dorp rijk is, lieten hun koopwaar zien, kinderen maakten lekkere en mooie spulletjes.

Op https://trochrinnen.blogspot.
com/2019/12/30112019-oranjewoudwaldster-struntocht.html kunt u een
impressie zien van de Wâldster Strúntocht.
Deze is gemaakt door Albert en Meintsje
Westra.
In de Lollius Ademalaan werd deze zomer al
druk nagedacht over feestversiering voor
het dorpsfeest in de straat. En petit comité

Van alles te koop.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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werd het idee geboren voor een mooie
vaandel die ‘s avonds ook nog verlicht kon
worden. Na een collecte bij de straatbewoners konden de vaandels én de feestpalen
bekostigd worden. Wat een mooie entree
van de feesttent aan de Lollius Ademalaan!
Tóch, zo gingen de raderen draaien, was het
zonde om de palen maar één keer per jaar
te gebruiken. En opnieuw werden plannen
gesmeed en wat is het mooi dat er ook handige Henkies zijn die het plan ook nog eens
tot uitvoer brengen! En zo was de Lollius

Ademalaan tijdens de Wâldster Strúntocht
prachtig verlicht.
Een koude Strúntocht, maar een hartverwarmend evenement in ons mooie Oranjewoud!
Wat ons betreft in 2020 opnieuw! Heeft u
ideeën of wilt u ons helpen met de organisatie? Mail ons op
ljochtjesstruuntocht@gmail.com.
Gepke Kamstra en
Helga Lycklama à Nijeholt

Straatkerstverlichting.

Koffie-ochtenden
De koffiegroep draait nu 5 jaar. Eén keer per
maand worden wij op de dinsdagmorgen
gastvrij ontvangen door het “Hof van de
Koning”. Gezelligheid staat voorop, leeftijd,
geslacht, geloof of politieke voorkeur doen
er niet toe. In deze ochtenden van 10:00 tot
12:00 uur hebben we in de loop der tijd
diverse gastsprekers mogen ontvangen. Eén
van hen was Tsjepke van der Honing, die als
hobby het fotograferen van de natuur
heeft. Hij heeft prachtige foto’s van de bossen in Oranjewoud gemaakt. Iedereen was
zo enthousiast dat Tsjepke voor een tweede
keer terug is gekomen om foto’s te laten
zien van zijn fietstocht naar de Noordkaap.
Klara Stelwagen heeft mooie sinterklaas- en
kerstverhalen verteld. Op initiatief van een
koffiedrinkster hebben we de wijkpolitie
uitgenodigd. Wijkagent Peter van Harten
vertelde over wat zijn taken zijn. Het mooie
van zijn werk vindt hij vooral het contact
met de mensen. We hebben het o.a. over
inbraakpreventie, burenruzies en snelheid
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in de wijk gehad. De ochtend was te kort,
zoveel verhalen. Jan Wagenmakers en Alt
Liemburg kwamen ook een morgen met
prachtige verhalen over het oude Oranjewoud, maar ook met een mooie presentatie over “De Heidebloem”. Berber van der
Krieke van Sport Fryslân vertelde over wat
beweging en goede voeding met je lijf
doen. Dit naar aanleiding van de bewegingstest die onder oudere bewoners is
gehouden. Zo ziet u maar weer: een zeer
gevarieerd aanbod!
In deze vijf jaar zijn ons helaas ook mensen
ontvallen, door overlijden of verhuizing.
Voor nieuwe dorpsbewoners is de koffieochtend een mooie manier om kennis te
maken met andere dorpsbewoners.
Nieuwe bewoners zijn misschien aspirant
leden of bestuurders voor verenigingen.
Landelijk zie je dat het een groot probleem
is om mensen bij verenigingen te betrek-

ken. Kernwoord in dit artikel is dan ook
betrokkenheid, want dat is waar het om
gaat!
Samen gaan we er dit jaar weer wat van
maken, kom ook eens langs en neem uw
buurman/buurvrouw mee. Op de volgende
data komen we weer bijeen bij het “Hof van
de Koning” van 10:00 tot 12:00 uur:            10
maart, 7 april, 6 mei (let op, woensdag), 2
juni.
Graag tot dan, heeft u ideeën of vragen, bel
gerust met Herdi Oosterbaan 0513 – 63 15
85 of 06- 2002 23 65.
Wie zelf graag iets vertellen wil over bijvoorbeeld werk, hobby of reizen: van harte
welkom! U kunt zich melden!

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.

Ondernemers in Oranjewoud

Hof van de Koning
n

Door: Janny Klein

In deze rubriek gaan we steeds in gesprek met een ondernemer in Oranjewoud die al
lange tijd de Wâldknyn steunt. Eind 2018 ging ik in dat kader op bezoek bij Christel
Koning van De Koningshof. De complete metamorfose van De Koningshof was aanleiding
haar weer op te zoeken. Dus geen kennismaking met Christel, maar wel met het Hof van
de Koning. En dat is in vele opzichten nieuw.

Een lik verf is hier en daar
wel nodig
Een geleidelijk proces
Al in het eerdere gesprek had Christel aangegeven allerlei ideeën te hebben voor de vernieuwing van de zaak. Concreet kon ze toen
nog niet worden. Meerdere keren komt nu
aan de orde dat de vernieuwing een groeiproces is geweest en nog steeds is. Het
begon met “een lik verf is hier en daar wel
nodig” en het idee steeds een deel van de
zaak op te knappen. Maar, zoals dat ook gaat
bij een verbouwing thuis, er komen steeds
meer facetten bij. Je constateert dat het
nieuwe niet meer bij het oude zal passen.

Grote zaal.
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Dat leidde volgens Christel tot de gedachte
“dan maar doorzetten”. En dat is te zien in
de compleet nieuwe zaak. De kunst daarbij
was een eigentijdse uitstraling te combineren met het vertrouwde, waar vooral de
stamgasten aan hechten. En zo is, weliswaar op een andere plaats, de bar gebleven, staat de schouw er nog en kun je aan
de stamtafel zitten. Een groot schilderij
geeft een knipoog naar Oranjewoud en ook
Albertine Agnes is nog present. Kijk zelf
maar …
Een partner in de zaak
Dat alle veranderingen nu in één keer doorgezet konden worden, is mede te danken aan
Erik Zwanenburg, ook dorpsgenoot. Hij is in

het Hof van de Koning de zakelijke partner
geworden, maar tegelijkertijd veel meer dan
dat. Christel zegt: “We hebben een gelijk
DNA. We zijn beiden familiemensen”. Erik
denkt mee, loopt even binnen en komt met
het hele gezin helpen klussen. Er is veel meer
aangepakt dan we als gast zien. Ook in de
keuken zijn apparatuur en werkwijze vernieuwd, er zijn nieuwe geautomatiseerde
systemen. Er hoeven nu geen bonnetjes
meer naar de keuken en de reserveringen
kunnen efficiënter gedaan worden. Ook bij
de catering bij mensen thuis en de verzorging
van bedrijfsmaaltijden verandert de werkwijze. Wat blijft is het streven naar kwaliteit.

Wat blijft is het streven
naar kwaliteit
Enthousiaste medewerkers
Als ik vraag hoe Christel zelf dit hele proces
heeft beleefd, geeft ze een nuchter antwoord. De familie heeft eerder zaken ge- en

nieuw team is aangetreden en wordt ingewerkt. Daarbij helpen gelukkig de chef-kok
en enkele trouwe medewerksters. Christel
heeft immers ook nog een aantal nevenfuncties,  al heeft ze die een periode op een
laag pitje gezet. Nieuwe medewerkers
komen ook met nieuwe ideeën en ook
vader Frans levert nog steeds zijn input. Uiteindelijk is het Christel die de weg voor de
komende tijd uitstippelt. Ze benadrukt nog
dat de veranderingen nu geen eindpunt
vormen. Na een aantal jaren zal opnieuw
een stap gezet moeten worden en daar
groei je naar toe.

Het team.
verkocht en verbouwingen aangepakt.
Zolang je blijft relativeren en de humor
vasthoudt, kom je een heel eind. De naam
Koning hoort er nog steeds bij en moest
dan ook in de nieuwe naam terugkomen.
Het nieuwe logo, met de knipoog erin, geeft

de stemming goed aan. De blik werd gericht
op de toekomst, maar altijd met respect
voor het verleden. Wel gaf een aantal
medewerkers aan liever niet mee te gaan in
alle veranderingen. Van hen is afscheid
genomen, ook al doet dat soms pijn. Een

Binding met Oranjewoud
In het Hof van de Koning worden veel activiteiten met en door het dorp Oranjewoud
georganiseerd. Christel noemt het een bijzonder dorp en is blij daarvan onderdeel te
zijn; ze voelt zich hier welkom. Ze ziet alle
facetten van de gemeenschap, van de
schoolmusical tot de koffieochtenden voor
de oudere inwoners, van vergaderingen van
Plaatselijk Belang tot lentefeest. Nieuwe
medewerkers zijn verrast door de binding
en trouwe gasten reageren positief op het
nieuwe Hof van de Koning. Alle reden om
door te gaan en een mooie parel aan
Oranjewoud toe te voegen.

Rommelmarkt
Op zaterdag 18 april is de jaarlijkse rommelmarkt op het schoolplein van de Albertine Agnesschool van 10.00-13.00 uur.
Op vrijdag 17 april vanaf 16.00 uur
kunt u bruikbare spullen aan de
weg zetten.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Jan Oosterbaan,
telelefoon: 06-2324 1783,
e-mail: jandespikerman@live.nl.
Onbruikbare / onverkoopbare
spullen worden niet
meegenomen.
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Van Willem de Zwijgerlaan
naar Koningin Wilhelminaweg
n

Door: Wiep-Fenna de Jong

Het is een regenachtige, grijze dag en de
Koningin Wilhelminaweg ligt er verlaten
bij. Maar op nummer 54 brandt de haard
in het sfeervolle en schitterend verbouwde
karakteristieke huis waar sinds september
2018 Jan, Marike en hun zoon Tjalle-Jan
Hylkema wonen. Zwarte labrador Bjuster
komt me kwispelend tegemoet als ik de
gezellige keuken binnenloop met uitzicht
op een riante tuin. Het huis heeft een
enorme metamorfose ondergaan sinds de
nieuwe bewoners hier introkken.
Was Oranjewoud jullie droomplek om te
wonen?
‘Op een miezerige avond liep ik door de
Wilhelminaweg om Bjuster uit te laten. Het
huis stond destijds leeg. Op dat moment
dacht ik er niet over na, maar op de een of
andere manier bleef het toch op mijn netvlies staan’, vertelt Jan. In het dagelijks
leven geeft hij samen met zijn broer Gauke
leiding aan vier autobedrijven. ‘Op een dag
hebben we een afspraak gemaakt en TjalleJan meegenomen. Uit nieuwsgierigheid, we
hadden geen plannen om meteen toe te
slaan.’

”We hadden geen plannen om
meteen toe te slaan”
De veertienjarige valt enthousiast zijn vader
bij. ‘Ik vond meteen de tuin zo cool. Samen
met mijn vrienden heb ik een boomhut

Marike en Jan voor hun huis.
gebouwd. En het is wel bij het bos, maar
niet heel ver fietsen naar school’.
Marike vult aan: ‘We kwamen binnen en
zagen een verlaten en gedateerd huis. Maar
we zagen óók de prachtige ruimtes en de
combinatie van authentiek en hoe we konden vernieuwen. Ik ben running- en BMR
therapeut en daarnaast was het mijn
droom om Yin-Yoga lessen te geven. Dat
was allemaal mogelijk in dit huis. In de aanbouw heb ik mijn eigen yoga-studio kunnen

realiseren én er is nog een heerlijke ruimte
waar ik mijn cliënten kan ontvangen’.
Wat vinden jullie van de buurt?
‘Ik wilde als klein meisje al op de klompen
troch in hûs en de tún rinne kinne. Dat zal
wel te maken hebben met waar ik deels
ben opgegroeid, op het manegebedrijf van
mijn familie,’ lacht Marike. ‘Dat kan hier.
Met Bjuster lopen we zo het bos in en de
krant kunnen we bij wijze van spreken in de
pyjama uit de bus halen. Hier hebben we
alles, waar we van droomden, kunnen verwezenlijken’.

in de pyama de krant
uit de bus halen

Achterzijde woning.

‘Het huis heeft historie’, zegt Jan. ‘Laatst
kwam er een oude man met nog anderhalve tand in zijn mond bij me. Ik was op de
oprit bezig en de man begon het gesprek.
‘Wenje jo hjirre no? Dit is it hûs fan
Broersma west. Wit ik noch wol hjer. It is no
wol wyt, mar ja. Dot is de moade, tink?’
‘Ik vind dat geweldig. Een huis met karakter
en historie. Mooier kun je niet wonen,
toch?’
Ik stap weer op mijn fiets na dit fijne
gesprek met zeer tevreden nieuwe inwoners
van ons prachtige dorp. De Wilhelminaweg
biedt heel veel diversiteit. Dát is 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

Op jacht in Oranjewoud?
n

Door: Ingrid Struijk

Raadsel:
Wat heeft Oranjewoud gemeen met
de Kennemer Duinen, de Kop van
Schouwen, de manteling van Walcheren en het Lauwersmeer?
Nee, niet spieken, eerst nadenken.

Antwoord:

Een sterk toegenomen populatie van
damherten!

Aanvankelijk liepen er hier enkele tientallen
in de parken van de landgoederen en dat
aantal werd constant gehouden. Maar op
een dag ontsnapten er een paar. En nu blijken die zich heel goed te kunnen handhaven in het wild en zijn er tegen de tweehonderd. Ik kom ze elke dag tegen, tot mijn
opperste vreugde moet ik zeggen. Ik kan ze
van heel dichtbij gadeslaan, want ze zijn
paarden gewend: ze grazen samen in
dezelfde weide.

Lezing over de jacht
Op 28 november was er in de Oranjerie van
Oranjestein een lezing over de jacht door
Siebren Siebenga. Hij heeft voor de VVD in
de gemeenteraad van Heerenveen gezeten,
dus zijn naam zal u wel bekend voorkomen.
Maar behalve dat jaagt en vist hij al een
heel leven lang, en daar hoorde vroeger
ook het ljipaaien sykje bij fansels. Dat was
zo in die tijd: het was een familietraditie,
zeker als je, zoals hij, op een boerderij met
landerijen opgroeide ergens tussen Tjalleberd en Heerenveen. Iedereen had iets met
de jacht, en dat ging al eeuwen zo. Siebren
heeft zelfs enkele boeken over dit onderwerp geschreven, en uit één daarvan vertelde hij op die bewuste avond.
Heer- en broodjagers
Zo’n 40 belangstellenden uit de wijde
omgeving waren op deze lezing af gekomen

en werden gastvrij ontvangen in het hiervoor uitermate geschikte decor van de
Oranjerie. Siebren, die na de middelbare
school biologie heeft gestudeerd, vertelde
ons uit zijn boek “Heer- en broodjagers”
(2017). Hierin behandelt hij honderd jaar
jacht en heeft hij heel Nederland onder de
loep genomen, van Zeeuws-Vlaanderen tot
Terschelling.
De heerjager
De jacht was tot 1923 voorbehouden aan
de elite. Hier in Oranjewoud werd ook
gejaagd door de adellijke families. Het was
een jaarlijks terugkerend groot evenement
waarbij de adel uit de hele regio present
was. Daaraan gepaard vierde men enorme
familiefeesten, zoals die met name op
Landgoed Oranjewoud vaak zijn gehouden.
Ook de dorpelingen werd gevraagd mee te
doen als “drijver” of “klopper”, en aan het

Toen nog achter een hek. Foto: Hélène Donars
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eind van de dag werden ook zij genodigd
aan te zitten bij de uitgebreide maaltijd op
het landgoed of in de “Koepel”. Dergelijke
festiviteiten liggen zelfs ten grondslag aan
ons huidige dorpsfeest.
Tegenwoordig vind je jagers werkelijk onder
alle lagen van de bevolking.

Je at het hele dier hoor,
niet alleen de borstfilet
De broodjager
Allereerst was het belangrijk om “schadelijke” dieren te doden. (In de loop der tijden
is het etiket “schadelijk” natuurlijk op
bepaalde diersoorten geplakt en later weer
weggehaald. Neem bijvoorbeeld de das: die
was hier uitgeroeid en zodoende nagenoeg
uitgestorven, daarna werd het een
beschermde diersoort, toen werd hij teruggeplaatst in zijn oorspronkelijke habitat. Ja,
en nu hebben wij er weer te veel van, volgens sommigen….) Mollen moesten en
moeten? nog steeds gevangen worden, in
vroeger tijden wemelde het hier van de
konijnen die je groentetuintje kwamen
plunderen en waterwild kwam je als het
ware in de mond vliegen. Iedereen kende
wel jagers. Of stropers. Het vlees was een
welkome aanvulling op het overigens zeer
karige menu. De geschoten konijnen of
eenden kon je ook verkopen, dan kon je
weer turf kopen voor de winter. En let wel:
je at het hele dier hoor, niet alleen de borstfilet.
Uitgestorven versus toegenomen
Terug naar nu. Dieren waar het vroeger van
wemelde, zie je nauwelijks meer: konijnen
stierven eerst massaal aan de myxomatose,
toen de populatie daarvan herstelde
vaagde de ziekte VHD oftewel Viral Haemorrhagic Disease het restant weg. Weg
schattige konijntjes. Patrijzen stierven uit
door insecticiden. Bekende weidevogels als
leeuwerik en grutto verdwenen door grootschalige landbouw.
Ook zijn er soorten die juist enorm in aantal
toenamen, om diverse redenen. In 1990
telden we hier 50.000 grauwe ganzen, maar
twaalf jaar later waren dat er 500.000. Dat
kan natuurlijk niet zo doorgaan. Daarom
worden er vergunningen afgegeven voor
afschot en worden de eieren geraapt.
Alleen al in De Deelen vorige zomer 10 à
15.000.
Damherten
In 25 jaar is de populatie in Oranjewoud
gegroeid tot 170 exemplaren. Er is een
beheerplan in de maak om dat aantal terug
te brengen tot zeventig. Dat plan zal nog
wel op verzet stuiten, vermoed ik. In elk
geval is het hier niet zoals in de Oostvaardersplassen: de herten verhongeren niet,
integendeel. Maar zoveel herten brengen
de verkeersveiligheid in gevaar. Wie van u
heeft niet eens moeten stoppen omdat er
een stel gingen oversteken? Allemaal, denk
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ik. Sommigen van u hebben misschien zelfs
een aanrijding met een hert of ree gehad.
In Nederland melden zich 6500 schadegevallen met aangereden wild per jaar, en
omdat niet alles wordt aangegeven ligt het
werkelijke aantal hoger.
Voor Friesland zijn dat 500 meldingen per
jaar, en bij ons in de buurt worden er vooral
aanrijdingen gemeld op de Schoterlandseweg. Het faunabeheerplan wil verkeersvertragende maatregelen nemen op de vaste
plekken waar het wild hier pleegt over te
steken (wildwissels).
Wat te doen na een aanrijding?
Bel direct de politie 0900 8844
- Bel de politie ook als het dier niet blijft
liggen
- Probeer de locatie zo goed mogelijk door
te geven
- Wacht de komst van de politie en/of de
jager rustig af
- Rijd nóóit door: dat is strafbaar, en ga
nooit achter het gewonde dier aan als het
zich nog uit de voeten kan maken.

Rijd nooit door; dat is strafbaar
Hoe kun je een aanrijding voorkomen?
Houd je aan de maximum snelheid! Op veel
wegen bij ons in Oranjewoud is dat 30 km
per uur, en niet zonder reden. Maar ja, niet
iedereen wenst zich daaraan te houden.
Oud-boswachter Ruth van Hul wist mij te
melden dat er auto’s met 130 km per uur
over de weg razen daar bij zijn woning. Dat
is vragen om ongelukken. En voor hondenbezitters: houd je hond aan de lijn! Al is het
geen jachthond en “doet-ie niks”, het wild
kan schrikken van jouw hond en zomaar de
weg op rennen zonder uit te kijken.
Wie is de eigenaar van wild?
Mocht het je, ondanks al je voorzichtigheid,
toch overkomen een wild dier te hebben
aangereden, dan kan de schade aan je voer-

Zelfgemaakte ganzenrollade.

tuig in de papieren lopen. Op wie kan je dat
verhalen? Op niemand dus; wilde dieren
hebben geen eigenaar.

U moet niet denken dat die jagers
er maar op los paffen
Regelgeving
Hiermee komen we op een onvermoed
onderdeel van de jacht: alles, maar dan ook
alles, is onderhevig aan strenge wetten.
Nee, u moet niet denken dat die jagers er
maar op los paffen. Voor een aanrijding
heeft men de volgende wet uitgevaardigd:
Ingevolge artikel 5:4 Burgerlijk Wetboek
wordt hij die een aan niemand toebehorende zaak –res nullius- in bezit neemt,
daarvan eigenaar. De zaken die aan niemand toebehoren zijn bijvoorbeeld zaken
die nimmer een eigenaar hebben gehad,
zoals water, lucht, wild en vissen zolang die
in hun natuurlijke vrijheid verkeren. Onder
in het bezit nemen wordt verstaan, de
macht over de betreffende zaak verschaffen
en de betreffende zaak voor zichzelf gaan
houden. Door middel van jagen wordt het
bezit verkregen van geschoten wild. Dit is
niet het geval wanneer een dier wordt aangereden omdat op deze manier een dier
onrechtmatig wordt verkregen. Een voertuig is namelijk geen toegestaan middel
voor jacht, beheer en schadebestrijding.
Jagers zijn dierenliefhebbers
Terug naar die bewuste avond op Oranjestein. Als één ding duidelijk was, dan was dat
wel de grote kennis die jagers hebben, en
moeten hebben, van flora en fauna. Kennis
gepaard aan een grote liefde voor de natuur.
Betekent dat dan dat je dieren moet doden
uit liefde? Hmm…kom ik nog eens op terug.
In elk geval werd de leerzame avond heel
gezellig afgesloten met een glaasje wijn,
gerookte ganzenborst en ganzenrollade. Ik
heb ervan geproefd, ja, het was lekker.

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.

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
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Gerco Jansen en AMREF Flying Doctors
n

Door: Jenna van Drooge en Tess Land

Woensdag 2 oktober was er een sponsorloop bij ons op school. Deze sponsorloop werd georganiseerd door
Gerco Jansen. Gerco woont aan de
Prins Bernhardweg en is gynaecoloog
in de Tjongerschans. Hij ging de Africa
Classic voor Amref Flying Doctors fietsen. Het geld dat wij met de sponsorloop inzamelden, ging naar dit goede
doel. Daar wilden we wel wat meer
over weten en daarom hebben we
hem geïnterviewd.
Waarom wou je dit doen?
Ik heb gewerkt in Afrika dus ik wist hoe het
er daar aan toe ging. Ik vind het belangrijk
dat iedereen goede zorg heeft en schoon
water krijgt. Amref doet dat in Afrika.
Hoelang ben je er mee bezig geweest?
Bijna een jaar. Ik heb veel getraind op de
fiets, ook heb ik veel sponsors gezocht voor
Amref.
Wat wilde je bereiken en is je doel
bereikt?
Ik wilde €5000 euro ophalen en het werd
ruim €7000. Ik wilde ook de tocht helemaal
uitfietsen zonder blessures en dat is gelukt.

Gerco Jansen met zijn fiets.
Waarom heb je Amref Flying Doctors
gekozen?
Omdat ik vroeger als tropenarts in Tanzania
heb gewerkt en gezien dat ze goed werk doen.
Hoeveel kilometer heb je gefietst?
400 km.

Wat was je zwaarste moment?
Klimmen naar het hoogste stukje van de
fietstocht.
Wat is je het meest bijgebleven?
De vriendelijke mensen en de hele mooie
natuur met wilde dieren.
Welke dieren heb je allemaal gezien?
Olifanten, giraffen, zebra’s, apen, slangen
en schorpioenen. Ook een baby-giraf.
Waar ben je allemaal geweest?
We hebben een rondje gefietst rond de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Verder hebben we scholen, ziekenhuisjes en
een waterproject bezocht in Kenia en Tanzania.
Hoe heb je nog meer geld ingezameld?
Via Facebook, een high-tea, de Pompeblêd
Fair en via vrienden, familie en kennissen.
Zou je nog een keer mee doen?
Zeker!

Gerco omringd door allemaal kinderen die met hem op de foto willen.
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Wist je dat…
…we € 1492,54 hebben opgehaald met
de sponsorloop op school?
…je na afloop ook nog eens een bidon
kreeg, helemaal gratis?

Bezoekje aan Tjaarda
n

Door: Tess Land en Jenna van Drooge

Wij waren benieuwd hoe het eraan toe gaat in een hotel.
Daarom hebben we de directeur Tjitte de Wolff geïnterviewd. We vroegen hem:
Hoelang bestaat Tjaarda al?
Sinds 1834
Is er veel veranderd ten
opzichte van vroeger?
Ja, er is veel veranderd. Er is een
nieuw gebouw en eerst waren
er maar 6 kamers en nu zijn het
er 70
Hoeveel mensen werken er
ongeveer?
90
Hoelang bent u al directeur?
Al 20 jaar maar vóór mij waren
er nog een heleboel andere
directeuren
Hoeveel mensen komen er
ongeveer per jaar?
25.000 hotelgasten en 75.000
bezoekers aan het café, restaurant enz.
Wat krijg je voor het ontbijt?
Internationale broodsoorten,
ei, vleeswaren yoghurt, thee,
koffie enz.
Is het moeilijk om directeur te
zijn van dit hotel?
Nee

Heeft u wel eens vervelende
gasten?
Een enkele keer, daar hoort bij
dat je geduld en tact hebt, goed
luistert en duidelijk bent
Wat wordt het meest
achtergelaten?
Kleding en opladers
Wat vinden mensen het leukst
aan dit hotel?
De omgeving en de medewerkers
Wat is het meest waardevolle
wat ooit is vergeten?
Trouwringen en een laptop
Wordt er wel eens iets
meegenomen van de kamer?
Jawel, handdoeken vooral
Wordt de kamer wel eens niet
goed achtergelaten?
Ja wel eens
Wordt er veel gebruik
gemaakt van de activiteiten in
het hotel?
ja

Op de trap bij Tjaarda.
Hoe ziet een dag in een hotel
eruit?
06.00 uur start de ontbijtkok.
Om 06.30 komen de ontbijtmedewerkers. Om 07.00 uur start
de receptie en om 08.00 de
cafémedewerkers. Om 09.00
begint de reserverings- en verkoopafdeling en de directeur.
Wandelaars en wellness-gasten
komen om 10.00. Om 11.30
komt de lunchkok van het
Grand Café en is er vergaderlunch. Om 12.30 komen koffiedrinkers. Eind van de middag

komen nieuwe hotelgasten
inchecken. De kok voor ’s
avonds is dan ook begonnen.
De bediening eet om 16.30.
Na het interview kregen we nog
een rondleiding. We mochten
het zwembad zien, de hotelkamers, de grote zaal en het restaurant/de ontbijtzaal.
Wij willen Tjaarda en natuurlijk
de directeur Tjitte de Wolff heel
erg bedanken dat wij een rondleiding kregen en hem mochten
interviewen.

Uitnodiging
Woensdag 18 maart is de open dag van
Openbaar Onderwijs.
Ook de Albertine Agnes school biedt dan
gelegenheid om binnen te lopen. Uiteraard
is deze dag bedoeld voor potentiële nieuwe
ouders en kinderen, maar graag nodigen
wij ook andere inwoners van Oranjewoud
uit om langs te komen.
Dus bent u benieuwd hoe de school er van
binnen uit ziet of hoe het eraan toegaat in
de klas? Wilt u sfeer komen proeven of
heeft u een vraag?
U bent van harte welkom!
Woensdag 18 maart 09.00-12.00
Tjitte de Wolf interviewen.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Oranjewoud, beestachtig verrassend
n

Door: Paul van Winden

Mijn vrouw en ik verhuisden in 1988 van de randstad naar Oranjewoud. Toen
we daar een jaar of vijf woonden zag ik eens vanuit ons raam aan de Cissy van
Marxveldtlaan een helmkasuaris parmantig stappend voorbijkomen. Een casuaris is een struisvogel uit het oerwoud die opdringerige buren - zelfs soortgenoten - graag een trap geeft. En een helmcasuaris heeft op zijn kop een verharding
(helm) waarmee hij zo nodig ook nog een kopstoot na geeft. Dus heb ik de politie gewaarschuwd; die geloofde eerst niet in het bestaan van zo’n beest. Daarna
het beest samen met Piekenboer en Holtrop in een hoekje gedreven zodat de
politie het dier kon verdoven en vangen. Wat dat beest in het Woud deed? Geen
idee, maar gevaarlijk was het wel, want het beest kan je met een enkele trap
naar de eeuwigheid verzenden.
Oranjewoud en beesten? Daar kan ik meer over vertellen.
Het beest kan je met een enkele
trap naar de eeuwigheid verzenden
Vroeger kon je vanuit de Koningshof via een
tunneltje het restant van het park Tropenfauna betreden. Het eerste wat je aan je linkerhand zag als je uit de tunnel kwam, waren
de resten van een al jaren eerder opgedoekt
zwembad. Ik stond daar eens in alle rust van
de natuur te genieten toen opeens op twee

meter afstand een hermelijn zijn kopje uit de
grond stak. Even maar, en toen flits weg! Een
seconde of tien later op een ander plekje,
hetzelfde beestje, kopje naar boven, rondkijken en weer weg. Wat zocht die daar? Het

antwoord
kwam al gauw. Een veldmuis duikt
op uit een holletje, rent een meter verder en
verdwijnt in een ander holletje, nét voordat
de hermelijn (jagers zeggen: het hermelijn)
weer naar boven komt. Ik was van plan te
wachten om te zien hoe het zou aflopen. Zou

de hermelijn de muis krijgen? Ik ben dat
nooit te weten gekomen want toen verscheen uit het eerder genoemde tunneltje
een mens, met een voor mensen typerend
lawaai. Einde vertoning.
Bunzing
Ik loop op een avond in de schemering op
de Prins Bernhardweg en word opeens
vanaf de grond toegeblazen door een bunzing (voor Friezen: in murd).  Ik sta stil en
vraag het beest wat ik misdaan heb.
.

Ik vraag het beest wat
ik misdaan heb

Moeder bunzing blijft naar me blazen, en
dan zie ik ineens twee kleine bunzinkjes uit
de bosjes rechts opduiken, de weg oversteken en in het bos links van me verdwijnen.
Ma bunzing levert nog één blaasstoot af en
verdwijnt dan ook in het struweel, achter
haar kroost aan.

Hermelijn.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Ree
Ik sta een keer ‘s morgens op en kijk uit het
slaapkamerraam de achtertuin in. Daar ligt
zowaar in mijn tuin, potverdikkie op mijn
gazon - hoe durft ze? - een reegeit, kennelijk in verwachting. Ja, als je drachtig bent
krijg je wat meer te dragen dan normaal, en
dan ga je er wat gauwer bij liggen. Desnoods in andermans tuin. Natuurlijk bleef
het beest daar niet lang liggen.
Het dier genoot vermoedelijk van de
warmte-uitstraling van mijn composthoop.
Die afvalberg waar ik een keer een ringslang
uit zag komen. Dezelfde berg waar buurvrouws poes graag voor een holletje lag te
wachten tot daar een muis zou uitkomen.
Uilskuikens
Nee, ik keek niet altijd naar omlaag op zoek
naar beesten. Het gebeurde eens dat mijn
vrouw en ik een raar geluid hoorden uit de
berkenboom op de hoek van onze voortuin.
Even goed kijken - het begon al te schemeren - en toen zagen we hoe twee ransuilen
vanuit die boom bezig waren een jong ransuiltje dat op een tak van een nabije dennenboom zat, zover te krijgen dat die naar ze
toe zou vliegen. Enkele malen werd die lok-

roep herhaald, en ja hoor, het jonkie sprong
omhoog en vloog fladderend naar Pa en Ma
toe. Einde vertoning? Nee, want Pa en Moe
bleven lokkende kreten ten gehore brengen
en ja hoor, er was nog een klein ransje dat
de eerste vliegtocht moest wagen. Of dat
gelukt is kan ik niet navertellen want de
schemering veranderde in duisternis.
Hagedissen
Overal beesten in het Woud: in een berm
bij het zwembad, in de laan voor ons huis,
een weg overstekend, uit een mesthoop
komend, jonkies vliegles gevend, … heb ik
het nu allemaal gehad? Nee, in ons huis aan
de Cissy van Marveldtlaan moest ik eens ‘s
winters voor noodzakelijk onderhoud in de
kruipruimte onder de vloer iets doen, en
om te komen waar ik wou moest ik een
aantal bakstenen op de zandbodem verleggen. En wat verrast me daar? Een compleet
nest van hagedissen in winterslaap. Ik heb
ze weer met bakstenen toegedekt en onder
de vloer een omweg gemaakt. Ze hadden
immers recht op hun winterrust.
Eekhoorn
Op een ochtend loop ik door de tuin en zie

op de grond een eekhoorn liggen. Het
beestje is dood, stijf als een stok maar zo te
zien onbeschadigd. Mijn vrouw is niet thuis
en dus laat ik de eekhoorn als een jachttrofee aan de buurvrouw zien. Haar reactie?
“Wat een schatje! Oehhh, wat eng, allemaal
vlooien!”  Ja hoor, de eekhoorn zat vol met
klein ongedierte. Ik heb hem toen maar in
het bos neergelegd; moeder Natuur weet
daar wel weg mee. Zelf heb ik er geen vlo van
overgehouden. Wel een leuke herinnering.
Boomklever
Er waren ook andere dieren die ons verblijf
in Oranjewoud fleur gaven, dieren die uitgenodigd waren. Ik plaatste een potje met
(ongezouten) pindakaas op een stok, als
aardigheidje voor de mezen. Wat er ook op
afkwam? Een boomklever, dat is een soort
specht in het klein, met een blauwgrijs rugdek en roze borst. Die ging er eens goed
voor zitten en schransde ongeveer een
kwart van de pindakaas op. De patjakker
was niet van plan veel voor de mezen over
te laten. Nu hebben spechten de neiging
om bij het vliegen een golfbeweging te
maken; boomklevers ook. Maar deze was
van de pindakaas zo zwaar geworden dat
die al vliegend af en toe bijna de grond
raakte.

We kregen inwoning van
een woelmuis
Woelmuis
Ons huis aan de Cissy had op de vlieringvloer een deken van isolatiemateriaal,
gevat in een stugge waterdichte toplaag.
We kregen inwoning van een woelmuis,
blijkbaar een mannetje, en die vond het
nodig midden in de nacht op die isolatielaag te gaan trommelen. Dat weerklonk
best, dus meneer muis haalde dat geintje
vaak uit. Omwille van onze nachtrust hebben we hem met een stukje kaas naar een
muizenval moeten weglokken. Het gevolg
laat zich raden.
Ja, we wonen nu in Heerenveen, maar de 25
jaar dat we in Oranjewoud woonden is voor
mij een confrontatie geweest met allerlei
diersoorten. Een heel prettige confrontatie,
dat wel.

Helmkasuaris.
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Maak
van uw dromen
persoonlijk,
werkelijkheid...
vertrouwd

en dichtbij

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

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

Maak van uw dromen werkelijkheid

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

AB Koornbeursweg
ORANJEWÂLD | Koornbeursweg
28 | 8442• telefoon:
DJ Heerenveen
0513-682334
| E info@oranjewald.nl• www.oranjewald.nl
| I www.oranjewald.nl
28 • 8442 DJ Heerenveen
(0513) |68T 23
34 e-mail: info@oranjewald.nl

meedenker
Laat
Laat u inspireren
inspireren door de deskundige Vintage
Paint (Krijtverf)
onze
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rends! bij u in de buurt

Wiijj zij
zijn te
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4256
5635
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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

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

Zaterdag 16 mei:

Gezelligheid op de 11 editie
van de Pompeblêdfair
e

Bij een fair hoort een modeshow.
En we gaan door met de 11e editie van de
Pompeblêdfair!
Wat 11 jaar geleden als een idee is ontstaan
is uitgegroeid tot een mooi jaarlijks evenement. Een evenement dat mensen bij
elkaar brengt in een ongedwongen sfeer.
Wat kunt u van ons verwachten?
De Pompeblêdfair is een kleinschalige fair
met een grote diversiteit aan standhouders.
Plezier, gezelligheid en mooie producten
staan hoog in het vaandel.
U vindt hier ook een aantal lokale onderne-
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mers. De standhouders verkopen producten als woonaccessoires, wijn, delicatessenbroden, chocolade, bloemen, sieraden,
kleding, kaas, cadeautjes en handgemaakte
producten. Naast deze producten zijn er

ook standhouders die u advies kunnen
geven op het gebied van hypotheken, verzekeringen, reizen en beauty. Ook houden
we rekening met het grote aantal kinderen
én mannen dat meekomt. De Pompeblêd-

pompebledfair@gmail.com
https://pompebledfair.jouwweb.nl/
https://www.facebook.com/pompebledfair.pompebledfair
https://www.instagram.com/pompebledfair/

fair is er dus niet alleen voor vrouwen! Er is
live muziek aanwezig, heerlijk eten én
gezelligheid!
Waarom is de Pompeblêdfair zo uniek?
Degenen die al jaren onze gast zijn zullen
glimlachen als ze dit lezen. De locatie van
de Pompeblêdfair brengt mooie herinneringen bij de mensen naar boven. Velen kennen het nog als Tropenfauna en natuurlijk
De Koningshof. In de nieuwe setting van het
Hof van de Koning vindt ook onze fair weer
een plek.
De voorbereidingen zijn bij het verschijnen
van deze Wâldknyn in volle gang. We zijn
bezig met het vinden van gezellige muziek,
het vinden van sponsoren, het werven van
prijzen voor het Rad van Fortuin. Op social
media delen we ons programma als dit definitief is.
Wanneer en hoe laat ook alweer?
Dus op zaterdag 16 mei van 14.00 tot 20.00
uur. De entree is gratis!
Samen maken we er een mooie ontmoeting
van! Tot 16 mei!
Organisatie Pompeblêdfair
Anna Holtrop
Gepke Kamstra
Helga Lycklama à Nijeholt
Nynke van der Meulen

Loop hard en voel je beter
n

Door: Ingrid Struijk

Ik hoef hier maar de voordeur uit te stappen of ik zie ze voorbij komen rennen,
met schijnbaar gemak of duidelijk aan het eind van hun latijn: de hardlopers. Ze
zijn alleen, of ze zijn met een vrolijke groep, vaak gekleed in een even vrolijk
sporttenue. De fluorescerende kleuren van hun jacks: rose, oranje, blauw of
groen, contrasteren mooi met de ingetogenheid van het winterlandschap. Ons
dorp met de omringende bossen is een geliefde locatie voor deze vorm van
sport.
Hier spreekt een ervaringsdeskundige. Ik
loop regelmatig hard. Niet ver en niet heel
hard, en ook niet in een blits pakje. Maar
toch. Dat er een nauw verband bestaat tussen je lichamelijke conditie (fysiek) en je
mentale welbevinden (psychisch) weet ik
daarom al lang. De laatste jaren wordt dat
ook onomstotelijk bewezen door harde fei-

ten. De tijd is voorbij dat een eenzame trimmer (zo heette dat toen nog) wordt nageroepen met de woorden: “Ze hebben hem
al hoor”. Als je je gezondheid serieus neemt
dan beweeg je. De immens populaire Erik
Scherder (hoogleraar neuropsychologie)
houdt niet op om ons dat te vertellen. Vóór
hem was daar al psychiater Bram Bakker,

die met zijn patiënten ging hardlopen
waarna de laatsten hun pillen konden laten
staan. Goed nieuws toch? Maar wat als je
er maar niet toe kan komen om te beginnen
met hardlopen?
Dan zijn daar Marga Wiegman uit de Lollius
Ademalaan en haar collega Roos Siemonsma.
Mind2Run
Deze twee dames staan aan de wieg van
Mind2Run. Al 40 jaar zijn zij sportief bezig,
Marga heeft een professionele hardloopcarrière achter de rug en werd vervolgens
looptrainer, Roos heeft een opleiding tot
gymnastieklerares gedaan. Twaalf jaar gele-
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Links Roos en rechts Marga.
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Echt gebeurd
De vierjarige Robin zit achter op de
fiets bij zijn vader. Ze genieten van
de eendjes in de sloot en de koeien
in de wei. Heit fietst langs een
sportschool waar je achter de grote
ramen, als in een enorme vitrine,
een brede rij mensen ziet zwoegen
op hun spinningfiets. Robin vraagt
aan zijn vader: “Heitie, hebben die
mensen straf?”

den deed de ING-bank een beroep op
Marga. Zij wilden een training geven aan
hun personeel. Hoe doe je zoiets? Marga
vroeg Roos om dit samen met haar op te
pakken. Vanuit deze clinics ontdekten ze
dat ze eenzelfde visie op hardlopen hadden
en hier op een professionele basis iets mee
wilden doen. Ze volgden samen in Nijmegen de cursus runningtherapie en startten
hun bedrijf M(Marga)ind2R (Roos)un. Ze
begonnen met één runningtherapieklant,
en nog wel voor de helft van de prijs… Na
de bovengenoemde loopclinics bleven er
zes mensen hangen die van geen ophouden
wilden weten – en zo is het gekomen.

Als je moet hijgen is het niet ok
Nu, anno 2020, praten we over een grote
groep van plm honderd mensen die onder
begeleiding hardlopen. In totaal zijn dat zes
loopgroepen. Daarnaast geven de dames
regelmatig starters- en bedrijfsclinics, en
ook is er individuele begeleiding voor hen
die worden doorverwezen door huisarts of
specialist. Het werk van Roos en Marga is
op te delen in twee professies: die van
looptrainer en van runningtherapeut.

Volop in beweging in de Overtuin.
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De paden op, de lanen in
De locatie van dit sportieve gebeuren is niet
de sportschool noch de atletiekbaan. Het is
gewoon buiten, over de paden en de lanen
van ons mooie Oranjewoud. Niets weegt op
tegen de ervaring van frisse lucht in de longen, zonlicht op het gezicht en groene uitzichten zover het oog strekt. En, waarom
ook niet: modder op je broek en je kekke
jasje nat van de regen. “Daar kan geen
sportschool tegen op,” zegt Marga.

Daar kan geen sportschool
tegen op
Onderweg wordt er ook heel wat afgekletst. Ben je daartoe dan wel in staat, al
hijgend? O zeker wel, antwoordt Mind2Run; als je moet hijgen is het niet ok, dan
moet je het langzamer aan doen.
Runningtherapie
Deze tak van sport, of zo u wilt van therapie, is enorm in opkomst, dit dankzij de vele
positieve resultaten. Ik noemde hierboven
al hardlopen met je psychiater. Nu zijn
Marga en Roos geen psychiater; zij begeleiden alleen de fysieke kant, het hardlooponderdeel dus, van de mensen die met psychische verschijnselen als depressiviteit of
burn-out doorverwezen worden naar Mind2Run. Dit is een één-op-één-gebeuren.
Samen met de client werken zij aan een
stapsgewijze verbetering van de conditie,
en het welbevinden volgt daarbij vanzelfsprekend. Vraag jij je af of jij dit wel kunt?
Roos en Marga verkopen geen nee. Het lukt
iedereen hoor, zelfs als je twintig jaar niet
hebt gesport. Er is één uitzondering: je
moet het zelf willen. Als je door iemand
anders wordt gestuurd en je bent zelf niet
gemotiveerd, dan haak je af.

Runningtherapie wordt ook ingezet bij
mensen met fysieke klachten als reuma en
astma. In kleine groepen van 4 à 5 personen
met dezelfde beperking leer je hoe je meer
en beter kunt bewegen met positieve resultaten als minder pijn of sterkere longen.

Het goede nieuws hierbij is:
er is géén wachtlijst!
Waarom mag ik niet gewoon wandelen?
Natuurlijk mag u gewoon wandelen. Of
gewoon fietsen. Heel goed voor u. Maar de
opzienbarende resultaten van een duursport als hardlopen worden daarbij niet
gehaald. Bij hardlopen maak je namelijk
meer endorfine aan, weet je wel, dat stofje
in je hersenen waar je blij van wordt. Het
geeft je een beter zelfbeeld. Je gaat weer
initiatieven ontwikkelen. In een hardloopgroep worden op een heel natuurlijke
manier contacten gelegd; je kunt dan ook
met elkaar afspreken om andere dingen
samen te doen.
Zin gekregen om eens een kijkje te komen
nemen? Op 4 maart begint Mind2Run weer
met een startersclinic: 2x per week een uurtje lopen gedurende 10 weken. Ga naar
https://www.mind2run.nl/nieuws/hardloopclinic-voor-startende-lopers-en-herintreders
Het goede nieuws hierbij is: er is géén
wachtlijst!

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

Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
• 10 maart
10.00 Koffieochtend,
Hof van de Koning, Prinsenweg 1

• 6 mei
10.00 Koffieochtend,
Hof van de Koning, Prinsenweg 1

• 24 maart
20.00 uur Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, Hof van de Koning

• 16 mei
Pompeblêdfair, tuin Hof van de
Koning 14.00 – 20.00 uur

• 4 april
Lentefeest
lentefeestow@gmail.com
Hof van de Koning
• 7 april
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
• 30 oktober
Wâldsterjún, Hof van de Koning

• 18 april
Rommelmarkt,
bij en in Albertine Agnesschool

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 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 4 mei 2020
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Prinsenweg 1
8443 DN Heerenveen
T 0513 - 636 136
E info@hofvandekoning.frl

WWW.HOFVANDEKONING.FRL

