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Voorwoord
Geachte lezers,
Voor u ligt weer een nieuwe editie van de Wâldknyn. Ondanks het feit dat het door het Covid-19
virus een hele andere zomer was dan normaal, hebben we toch weer van alles en nog wat gevonden om voor u op te schrijven.
Janny Klein bericht onder meer over de vernieuwde wellness in Tjaarda. Dit is helaas ook haar laatste artikel. De redactie bedankt haar voor haar leuke en informatieve bijdragen gedurende enkele
jaren als freelance schrijver voor ons blad.
Wij zijn bijzonder verheugd u te mogen meedelen dat sinds september de redactie is versterkt met
een nieuw redactielid: Inge van der Ploeg van de Tolhuisweg. Erg fijn dat zij vanaf september de
gelederen is  komen versterken na het vertrek van Dik Bolkestein. Haar eerste artikel gaat over
nieuwe bewoners in Oranjewoud en verder heeft ze Sies Siebenga en nog twee anderen geïnterviewd: volop aan de bak dus. U leest het verderop in dit blad.
Dit keer ontbreekt het Knyneblêdsje. We hebben helaas nog geen nieuwe leden voor onze jeugdredactie kunnen vinden. Kent u leerlingen van de basisschool (groep 6/7/8) die het leuk vinden
om stukjes te schrijven, dan kunt u voor verdere informatie contact opnemen met Ingrid Struijk,
tel. 631114.
Voor 2021 hebben we weer advertentieruimte beschikbaar in dit blad. Voor meer info kunt u mailen naar oranjewoud-krant@hotmail.com.
Ondanks het virus, dat ons allen in de greep heeft, was het overigens wel gezellig druk in Oranjewoud vanaf het voorjaar. Ik heb zelden zoveel mensen van allerlei pluimage gezien yn Brongergea.
Op allerlei manieren bewogen ze zich voort: solexen, mega grote autopeds, op mobiele bedden,
op paarden of erachter in sjeezen, op skeelers en ga zo maar door. Allemaal genietend van ons
mooie dorp. En al verpozend in het bos kom je wel es wat vreemds tegen. Daar vertelt Alie Kok u
meer over…
Ingrid heeft naast het beschrijven van aparte recepten ook de tuin van de buurvrouw onder de loep
genomen.
Rest mij u veel leesplezier te wensen en namens de hele redactie:
Gezonde Feestdagen!
Anneke Liemburg-Kramer
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Mededelingen van het bestuur…
n

Door: Jaap Jongedijk

Beste dorpsgenoten,
Wederom een bijdrage in mineurstemming
vanuit Plaatselijk Belang Oranjewoud. Het
moge duidelijk zijn dat onze grote vijand
Corona ons in de macht heeft. In ieder geval
kunnen we constateren, dat ons sociale
leven totaal overhoop ligt. Daarnaast kunnen we vaststellen dat een ieder bezorgd is
over de gezondheidssituatie van de gehele
bevolking. Er heerst angst, verdriet en
machteloosheid. Ook onbegrip, agressie en
radeloosheid verdelen de bevolking. En
toch: WE MOETEN DOOR!!!
Gelukkig hebben we ook positieve berichtgeving. Zoals jullie weten heeft PB Oranjewoud inzake de herinrichting A32-Oranje
Nassaulaan, ingezet op een rotonde i.p.v.
verkeerslichten. Uit de media hebben jullie
kunnen vernemen dat in eerste instantie
gekozen werd voor stoplichten. Dit was
voor Plaatselijk Belang reden om nogmaals
met de gemeente om tafel te gaan zitten en
de problematiek aan de kaak te stellen.
Omdat tijdens de diverse procedures een
aantal afspraken niet waren nagekomen en
het zeer deskundig projectplan dat door PB
was gedeponeerd bij de diverse instanties
terzijde werd gelegd, heeft dit nu geleid tot
een herkansing. Op het moment dat ik dit
schrijf, 20 oktober 2020, is er volop reuring
in de tent. Vanaf deze plaats wil ik bestuurslid Rein Soet, commissielid Jochem Liem-

burg en dorpsgenoot/verkeersdeskundige
Kees den Otter complimenteren met de
enorme inzet getoond tijdens het gehele
proces.
Wat betreft de dorpsvisie kan ik mededelen
dat ondergetekende en Jan de Haan in
gesprek zijn met Rixt Wind van de
gemeente en Fatiha Zoundri van Caleidoscoop. Onze oorspronkelijke plannen hebben we door de corona moeten bijstellen.
In de vorige editie van de Wâldknyn heb ik
mijn bezorgdheid uitgesproken v.w.b. de
bestuurssamenstelling. Kwalitatief prima
doch kwantitatief onvoldoende. Een goed
lezer is een goed verstaander? Tussen de
regels door hoopte ik duidelijk te maken
dat verjonging en de komst van vrouwen
binnen het bestuur zeer gewenst zijn. Dat
geldt nog steeds…. Nogmaals: schroom
niet, maar meld je aan/vraag om informatie
bij een bestuurslid.
In dit kader kan ik mededelen dat ik vanaf 1
maart 2021 geen inwoner meer ben van
Oranjewoud en dit houdt in dat er nog een
functie vacant komt.
Tenslotte nog even een anecdote en in dit
geval waar gebeurd.
Een dag of vier nadat de vorige Wâldknyn
bij ons thuis in de kamer lag, kwam onze

oudste zoon(40) even op de kofje en bladerde wat door ons mooie blad. Er werd
verder geen aandacht aan geschonken. Op
enig moment vroeg hij of we ook een familiewapen of stamboom bezitten. Ik moest
daarop ontkennend antwoorden. Vervolgens de vraag zou het leuk zijn dat we daar
eens……..juist . Ik had wel eens wat info
gehad van My Heritage en dus ben ik gaan
stambomen. Oké het kost een paar centen
maar dan vind je ook wat. Na enige weken
zoeken kwam ik op mijn eindpunt (dacht
ik), zes generaties verder terecht bij een
directe voorouder genaamd Sibbele Folkerts Jongedijk, in 1733 geboren. Na enig
speurwerk kwam ik tot mijn grote verrassing een link tegen, die verwees naar de
vader van Sibbele Folkerts Jongedijk, geboren omstreeks 1700 (over een moeder
werd niet gerept!!!!). De naam van de
vader was….. JAN JONGEDIJK.
En nu komt het…de redactie van de Wâldknyn noemde mij in de vorige editie  Jaap
JongeJAN en dat na 21 jaar hier gewoond te
hebben.
(Noot van de redactie, i.c. Ingrid Struijk:
mijn schuld Jaap. Had niet gemogen, ik
woon hier al 30 jaar! Veertig jaar geleden
had ik een Jaap JongeJAN in de klas. Kennelijk heeft die destijds grote indruk gemaakt.)

OPROEP

Klassieke groeps-app
No en dan wolle wij ris mei in ploegje nei in klassiek concert ta.
Of nei in opera.
Hast ek forlet fan soks?
We hawwe in klassieke groeps-app makke om mekoar to berikken en mekoar ut to noegjen en gean ergens hinne. Elts kin initiatief nimme, togearre regelje we kaartsjes en de reis dr hinne.
Oanmelde foar dizze app kin bij
Willia Homans 06-30578182
Inge vd Ploeg   06-13092919
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Is dat haalbaar?

Wonen zonder gas

n

Door: Janny Klein

Om een antwoord te vinden op bovenstaande vraag, ga ik op bezoek bij Sibbe
Hoekstra aan de Krukmanslaan 2. Hij en zijn vrouw Dineke wilden op het perceel
waar eerder zijn ouders woonden een nieuw huis laten bouwen. We praten over
2011. De discussie over “we moeten van het gas af” was nog niet echt aan de
orde.
Desondanks had dit echtpaar al besloten
een stap te willen zetten naar een andere
energievoorziening. En daarmee begon een
privé-zoektocht naar de alternatieven  voor
een gasloos huis. Dat bleek een weg vol
hobbels. De geraadpleegde installateurs
kwamen voornamelijk met oplossingen
waarmee zij zelf ervaring hadden. En vaak
kwam dat toch neer op “Leg voor de zekerheid maar gas aan”. Pas bij de vijfde installateur was het raak. Hij durfde een installa-

tie zonder gas aan. Gekozen werd voor
energiedragers die onbeperkt aanwezig
zijn: zon en lucht.

Alles begint met isolatie
De installatie
Bij deze oplossing voor verwarming en
warm water is er totaal geen sprake van

CO2-uitstoot. Het streven is niet per sé om
zo min mogelijk energie te gebruiken. Deze
is immers volop aanwezig (zon en lucht).
Een andere keuzemogelijkheid is een passief huis. Dan wordt gestreefd naar zo min
mogelijk energieverlies, door het huis zo
dicht mogelijk te houden (luchtdicht bouwen).
Om zonlicht in elektriciteit om te zetten
werd een groot aantal elektrische panelen
op het dak geplaatst en een zonneboiler
met de daarbij horende warmtepanelen
aangeschaft. De zonneboiler bevat bijna
een kuub water en zorgt voor tapwater en
verwarming. De eveneens aangeschafte
lucht-water-warmtepomp werkt als een
omgekeerde koelkast door warmte uit de
buitenlucht te halen. Deze warmte brengt

Heel veel zonnepanelen.
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het water in de boiler op de gewenste temperatuur. De warmtepomp op zich vraagt al
behoorlijk wat elektriciteit, dus is het nodig
daarvoor extra panelen aan te leggen. Zonneboiler en warmtepomp vragen samen
behoorlijk wat ruimte, iets om bij de keuze
rekening mee te houden.
De praktijk
Inmiddels zijn we jaren verder en blijkt het
systeem naar volle tevredenheid te werken.
Er wordt nu meer energie opgewekt dan er in

het ruime huis wordt gebruikt. Via de salderingsregeling wordt het overschot (nu nog)
verrekend met de energiemaatschappij.

Reken op een
flinke zoektocht
Haalbaar voor ieder huishouden?
Doorpratend over de haalbaarheid van het
gasloos wonen voor iedereen constateert

Sibbe dat dit bij nieuwbouw aanzienlijk
beter te realiseren is dan in een bestaand
huis. Bovendien heeft deze stap alleen zin
als er eerst alles aan gedaan is om het huis
goed te isoleren. Er zijn nog een paar
“maren”. Een warmtepomp vereist laagtemperatuur vloerverwarming en kan dus
niet gecombineerd worden met conventionele radiatoren. Dit laatste kan wel wanneer ipv een warmtepomp een palletkachel
wordt geïnstalleerd, echter deze geeft weer
uitstoot. En volgens het Centraal Plan
Bureau verdient een particulier deze investering in een
bestaande woning niet snel
terug, zo memoreert Sibbe.
In zijn overzichten bladerend, checkt Sibbe zijn terugverdientijd: 10 jaar. Bij
bestaande bouw zal deze
termijn vaak langer zijn. Een
laatste hobbel die aan de
orde komt en die zeker in
Oranjewoud van toepassing
is: bomen die het licht voor
de zonnepanelen wegnemen. Overigens is het niet
meer zo dat panelen op het
zuiden moeten liggen. Het
gaat niet om de zon, maar
om de hoeveelheid licht. En
er zijn inmiddels speciale
panelen voor verschillende
(licht)situaties. Vaak zal de
opbrengst wel wat minder
zijn dan wanneer de panelen
op het zuiden geplaatst kunnen worden en er geen
bomen in de buurt staan.
Al met al blijkt overstappen
op een huis zonder gas nog
niet zo simpel. Een dosis idealisme is voorlopig nog een
goede basis. Daarnaast een
geïsoleerd huis, voldoende
ruimte, kunnen opbrengen
van de investering en liefst
een gunstige locatie.
Welkom
Tenslotte komen we aan de
vraag of er, nu we jaren verder zijn, beter advies te krijgen is. Dat blijkt nog steeds
lastig. Sibbe wijst op de
duurzame huizenroute: ga
kijken en laat je informeren
over de verschillende systemen voor je een keuze
maakt. Vraag hoe bestaande
installaties in de praktijk
werken. Iedereen die meer
wil weten is van harte welkom bij de familie Hoekstra.
Uiteraard wel eerst een
afspraak maken. Je wordt
letterlijk en figuurlijk warm
ontvangen.

Warmtepomp en boiler.
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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

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.

Het Tolhuisje
n

Door: Herdi Oosterbaan

Zoals op de foto te zien is, waren de palen van
het Tolhuisje aan vervanging toe. Houtrot en
aanrijdingen hadden hun tol
geëist. In
opdracht van de eigenaar heeft Jan Oosterbaan de taak op zich genomen om dit te herstellen. Samen met Jacob Talen heeft hij heel
wat zweetdruppels geplengd. Het plaatsen
van de nieuwe palen was echt maatwerk. Het
Tolhuisje staat door de jaren heen niet helemaal recht en zo was elke paal weer van een
ander formaat. Op het moment van het weghalen van de oude paal hoorde je het rieten
dak kraken. Maar dan, als zo’n nieuw zwaargewicht weer geplaatst wordt, weet ik niet wie
het het zwaarst heeft, het Tolhuisje of de mannen! Hierbij een impressie van de dappere
mannen op één van de warmste dagen van de
afgelopen zomer!

V.l.n.r. Wiggele en Jacob Talen en Jan Oosterbaan.

Verrotte palen.

Toegestroomd publiek.
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De boswachtster
n

Door: Inge van der Ploeg

We hebben een nieuwe boswachter
nadat de heer Roel Vriesema vertrok.
Zij heet Manon van Wesel. Redacteur
Ingrid en ik zitten met veel interesse
met haar te praten over haar werk en
over de bossen van Oranjewoud.
Manon woont in Leeuwarden en haar kantoor is in Jubbega. Ze volgde diverse opleidingen: CIOS, Assistente dierenarts, Dierenmanagement en Bos- en Natuurbeheer. Na
haar stages bij Staatsbosbeheer (SBB) solliciteerde ze daar op een baan met o.a. educatie in het pakket en later op de vacature
boswachter. We zitten tegenover een jonge
vrouw die van het buitenleven houdt en
van dieren, en die zich goed heeft laten
opleiden.
Taken
Haar taken zijn divers en moeten deels achter de pc worden geklaard. Ze gaat echter
graag op pad, het veld of de bossen in en
verheugt zich op een dag paddenstoelen
kijken. Ze herkent zich beslist in haar collega boswachter Marieke Schatteleijn, die
wekelijks in het televisieprogramma Bin- Boswachter Manon van Wesel.
nenste Buiten te zien is. Voorlichting opzetten, vrijwilligers coördineren, recreatievraagstukken en jachtzaken bekijken, vogels land” zegt ze. Je vindt er bossen zoals in
spotten en wildsporen volgen en inventari- Oranjewoud, er zijn heidegebieden, stuifseren, dat en veel meer passeert op haar duinen, bijzondere graslanden, kustgebiescherm en als ze op pad is. Het leidt tot den, veenland zoals De Deelen, meren,
overleg met de betreffende gemeentes, houtwallen, noem maar op. De grote vermet particuliere eigenaren, met It Fryske scheidenheid blijkt dus een eigenschap van
Gea, met de Wildbeheereenheden, met onze provincie te zijn.
Plaatselijk Belang-besturen en met andere
boswachters natuurlijk. Ze werkt in een Speciaal voor ons
team van SBB en ieder heeft een eigen spe- We zouden alles wel willen bekijken. “Kuncialisme. Zo kunnen collega’s met elkaar nen we met jou op pad, Manon?”, vroegen
zaken bespreken, elkaar aanvullen en we haar. Ze verwijst ons naar haar collega
elkaars expertise inzetten.
Paula, die als gids is opgeleid en educatieve
excursies doet. Onderaan dit artikel vind je
een uitnodiging speciaal voor OranjewâldMeest gevarieerd van Nederland
Staatsbos, zoals we SBB hier noemen, heeft sters om met Paula mee te gaan voor een
in zuidoost-Fryslân rond 8000 hectare tocht met de boswachter door onze bossen.
natuur in beheer.  Daar zijn ruim 900 gebieden in opgenomen. Er zijn drie Staatsbos- De Deelen versus Oranjewoud
beheer-beheereenheden ingericht voor de Omdat Manon onlangs zowel in De Deelen
vaste wal van Friesland, voor een noorde- als in Oranjewoud rondliep, vertelt ze over
lijk, een oostelijk en een westelijk deel. die twee verschillende landschappen. In De
Manon is actief in het zuidoosten van Frys- Deelen vindt ze veel natuur die zijn gang
lân waar De Deelen en de bossen van gaat, waar je ruimte en rust meemaakt,
Oranjewoud in liggen. Ook de gebieden geheimzinnige plekken, petgaten, sporen
rond Grouw, Beetsterzwaag, de Rottige van turfwinning en waar je kabbelend of
Meente, De Kiekenberg, het Koepelbos en soms stilstaand water om je heen hebt. Wat
de Stellingwerven horen bij het oostelijke dieren betreft is er een grote soortenrijkdeel van de provincie waar zij voor werkt. dom. Als mens voel je je een onderdeel van
Ze is enthousiast over de variëteit in het het natuurlijke leven. Oranjewoud
Friese land. “Friesland heeft als provincie beschrijft ze als landschap met een duidede meest gevarieerde natuur van Neder- lijke cultuurhistorie: aangelegde en beeld-
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bepalende lanen, dikke bomen, landgoederen met tuinen en jachtgebieden,
ruiterpaden, soms nog percelen hout voor
de productie, maar toenemend bos met
diverse boomsoorten en leeftijden, overgangsgebieden met struikages, beken en
wijken.

Wonen daar vleermuizen in
of een specht?
Boombeheer
Boombeheer vraagt een lange-termijnvisie. Als je nu boompjes verwijdert, dan
betekent dat licht en ruimte geven aan
andere bomen om goed uit te groeien. Het
dunnen van een bosgebied is niet bedoeld
voor vandaag of morgen, maar voor de vitaliteit in volgende jaren. Die manier van kijken leer je van een boswachter. Bij het
leven in een bosgebied gaat het in wezen
om de komende vijftig of honderd jaar.
Door goed waarnemen en soms ingrijpen
kun je het natuurlijke evenwicht in het bos
beheren. Manon kijkt in dit verband
behalve naar bomen ook naar de dieren en
hun huisvesting: zijn er holtes in bomen en
wonen daar vleermuizen in of een specht?
Zitten er uilen en hoe zorgen we voor een
goede plek voor deze dieren? Hoe gaat het

met de vogelpopulatie, de dassen, de herten en de reeën? Vele vrijwilligers helpen
mee om de dieren te volgen en te inventariseren.

Beheren is vooruit kijken
Wildbeheer
SBB ontvangt die gegevens en gaat ingeval
van klachten of problemen in overleg met
de Provincie. Vooral wat betreft wildbeheer
zijn we in Nederland gehouden aan landelijke en provinciale wetten en regels. SBB
kan de route uitstippelen om het probleem
aan te pakken, en de regels als leidraad
gebruiken. Op grond daarvan kan zij in
overleg gaan met de Wildbeheereenheid
ter plaatse over het al of niet toestaan van
jachtactiviteiten in de gebieden. Mijn vader
had vroeger de gevleugelde uitdrukking:
“Regeren is vooruitkijken.” Nu ik Manon
hoor over haar werk kan ik ook zeggen:
“Beheren is vooruitkijken.”
Verder kenmerkt Oranjewoud zich, vindt
Manon, ook door diverse horecagelegenheden in de bossen. Dat maakt dat er gezelligheid en toerisme ontstaat in een natuurgebied met stijl en historie. Het geeft een
geheel andere beleving dan de petgaten en
legakkers in de Deelen.
Ik wou dat ik dassen in mijn tuin had
Ingrid vertelt intussen dat er in voor- en
najaar regelmatig dassen in haar tuin
komen fourageren. Soms lijkt het erop of er

Tocht met de Boswachter
We nodigen de lezers van de Wâldknyn uit om zich aan te melden voor een tocht
met de boswachter door onze bossen onder leiding van boswachters Paula Swinkels en Herman van der Meulen.
Thema:
Kijken als een boswachter, hoe ziet dat vak eruit? Opnieuw leren kijken naar
bomen, paden, bezoekers, de bosbodem, het natuurlijke ontstaan van het
gebied, het beheer, de toekomstvisie en naar de balans tussen recreatie en
natuur.
Datum
Plaats van vertrek
Aanmelding
Kosten
(max. 20 personen).

Dinsdag 22 december 2020 van 10.00 tot 12.00 uur,
Informatiebord Staatbosbeheer, tegenover hotel Tjaarda.
Inge van der Ploeg, 06-13092919
€ 5, - per persoon, ter plekke te betalen, kinderen tot 12
jaar gratis.

een kudde wilde zwijnen is langs geweest,
zo enthousiast hebben ze huisgehouden.
Daar is Manon erg in geïnteresseerd. In de
stad waar zij woont zal ze dat niet gauw
meemaken. “O, ik wou dat ik dassen in mijn
tuin had,” verzucht ze. Ze denkt dat er hier
ongeveer 6 dassenburchten in het bos zijn.
De dassen breiden zich uit en soms ontstaan er gaten in de paden door hun graafwerk. Dassen leven van insecten en bodemdieren. Ze graven de prachtigste kamers en
tunnels. Hun natuurlijke vijand? Dat zijn wij.

We eindigen ons gesprek vanwege de tijd.
We hebben een opgefriste blik gekregen
over wat Staatsbosbeheer doet, over hoe
Oranjewoud aanvoelt en hoe rustig boswachter Manon naar de ontwikkelingen
kijkt. Ze heeft een slow living beroep, omdat
de natuur zijn eigen tijd neemt om te
groeien, af te sterven, dierenleven mogelijk
te maken, onevenwichtigheid op te lossen
en vitaal te worden of te blijven. Soms grijpt
de beheerder in uit zorg voor de evenwichten en de vitaliteit.

De bekende hekken van Staatsbosbeheer.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Koffie-ochtend Oranjewoud

Na een heel bijzonder voorjaar waarin zeer
onverwacht corona een hoofdrol speelde,
hervatten we de koffie-ochtend eind augustus weer. Gelukkig, iedereen heeft er veel
zin in. Bij “Hof van de Koning” worden we
“veilig” ontvangen. Er is veel om bij te kletsen en iedereen prijst zich gelukkig dat we
allemaal zo mooi wonen in Oranjewoud.
Tegelijkertijd spreken we onze zorg uit, hoe

gaat het met het “Hof van de Koning”? Wat
een moeilijke tijd om ondernemer te zijn.
Wat mooi dat Christel Koning op 20 september kon langskomen als gastspreker, zo heb
ik weer een mooie lijst kunnen samenstellen met gasten. Op 22 september kwamen
twee koffiedrinkers van buiten Oranjewoud
de koffie-ochtend bezoeken. Het waren dhr.

Hainja en zijn dochter Aster. Dhr. Hainja wist
veel over Heerenveen te vertellen. Zoals
velen weten startte zijn vader het bedrijf
met bouwen van kruiwagens en bakkerskarren. Later werd de naam Hainje bekend als
bussenbouwer. De sprekers op de koffieochtenden zijn ook zeker interessant voor
mannen. Ik hoop dan ook in december wat
meer van hen te mogen begroeten.
Aan het eind van de ochtend komt een fotograaf langs. ‘s Middags heb ik een afspraak
met uitvaartfotograaf Rob de Joode. Als uitvaartspreekster wil ik graag nieuwe foto’s
voor mijn website laten maken. Rob vindt
het leuk om wat eerder langs te komen en
maakt ondertussen een paar foto’s van de
groep. Zoals u kunt zien zitten we anderhalve meter uit elkaar. U bent van harte
welkom op onze koffie-ochtenden.
Herdi Oosterbaan
06 – 2002 23 65  of  0513- 631585

Volgende koffieochtend 15 december
in Hof van de Koning
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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helemaal
je eigen
plek
MAATWERK IN HOUTBOUW
TUINHUISJES • GARAGES • PRIEELTJES
PAARDENBOXEN • OVERKAPPINGEN
CHALETS • CARPORTS
Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt.
Daar maken we ons sterk voor. Daarom doen
we meer dan het aanbieden van betaalbare,
comfortabele woningen. We werken samen met
organisaties op het gebied van wonen, zorg, welzijn
en leefbaarheid. Ons doel is: voor iedereen een
passende woonplek in een aangename buurt.

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

www.houtbouw-talen.nl

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

www.accolade.nl

helemaal je eigen plek

Ondernemers in Oranjewoud

Wellness in Tjaarda
n

Door: Janny Klein

“Ditmaal krijgt u twee ondernemers voor de prijs van één”. Degene die deze uitspraak bij de start van ons gesprek doet is Tjitte de Wolff, directeur van hotel
Tjaarda Oranjewoud. Naast hem, op gepaste afstand, zit Fiona Koopman. Aanleiding voor het gesprek is de overname door Fiona van het wellnesscentrum in
Tjaarda.
Aan het einde van afgelopen voorjaar verscheen in meerdere media een bericht over
de veranderingen, vergezeld van een foto
met een enthousiaste Tjitte en Fiona (we
gebruiken met toestemming hun voornamen in dit artikel). Nieuwsgierig geworden
naar de aanleiding voor deze verandering
maakte ik voor de Wâldknyn een afspraak
met beiden.
Een ander gezicht
Tjaarda heeft al jaren een wellness, tot nu
toe gerund in eigen beheer. Tegelijkertijd
met andere vernieuwingen ontstond bij
Tjitte de behoefte een kwaliteitsslag te
maken, die het wellnesscentrum passend
zou houden bij de tijdgeest. Daarbij paste

een professional, die de nieuwe opzet vorm
kon geven en kon uitbouwen. Via-via, in het
Heerenveense circuit, kwam de naam van
Fiona in beeld. Zij hoorde ook over de
nieuwe opzet en trok de stoute schoenen
aan. Ze belde Tjitte en nog dezelfde middag
zaten ze om tafel. In de loop van een heel
jaar volgden veel gesprekken, waarin
ideeën werden uitgewisseld, veel werd
gelachen en soms met de vuist op tafel
werd geslagen in de onderhandelingen.
Ook voor Fiona gold dat ze toe was aan een
volgende stap. Tot nu toe heeft ze haar
zaak, Skin in Balance, gerund vanuit huis, in
Oranjewoud-Noord. Ze wilde een andere
uitstraling en meer beleving kunnen bieden. Maar wel in de eigen omgeving. De

meeste klanten komen hier immers vandaan. Bij Tjaarda heeft ze een fantastische
plek gevonden: een mooie entree, veel
ruimte voor behandelkamers, een buitenterras en uitzicht op de bossen.

Het hele hotel ging op slot
De verbouwing
Op een vrijdag in het voorjaar van 2020
werd begonnen met de verbouwing. Twee
dagen later volgde de “intelligente lockdown” en ging het hele hotel op slot. Even
slikken dan maar. En daarna om tafel om te
besluiten wat te doen: wachten tot alles
weer “normaal” wordt, verder gaan met de
verbouwing bij de heropening of verder
werken. Het werd het laatste en achteraf
gezien was dat de goede keuze. Nu hadden
de gasten immers geen last van bouwmateriaal, lawaai en heen en weer lopende vak-

Tjitte en Fiona.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Vernieuwd interieur.
lui. Fiona vertelt daarbij dat het
een goede tijd was om alle
medewerkers te leren kennen.
“Tjitte de overste” had iedereen
aan het werk gezet met klussen
in en om het hotel: onderhoud
plegen, schoonmaken, de
omgeving leren kennen. Rangen
en standen waren niet aan de
orde. Dat is sowieso iets waarvan Tjitte niet houdt: iedereen
heeft zijn taak en verantwoordelijkheid, maar uiteindelijk
moet je de klus met z’n allen
klaren.

De prognoses konden
gelijk de prullenbak in
Een nieuwe opzet
Inmiddels is de hele wellness
klaar en “Tjaarda-waardig”.
Ieder had tot nu toe zijn eigen
merk producten; de klanten
kunnen nu kiezen uit beide. De
nieuwe opzet maakt het ook
mogelijk meer arrangementen
aan te bieden. Klanten van wat
verder weg blijven nu voor een
lunch of een wandeling. Ideeën
om de pakketten verder uit te
breiden zijn er volop. En dat
geeft ook weer inspiratie voor
nieuwe mogelijkheden in het
hotel, zegt Tjitte. Fiona bracht
haar eigen klanten mee; het
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hotel had ook klanten in de
omgeving, mensen die een
arrangement boekten en hotelgasten die van de wellness
gebruik maken. De reacties uit
alle groepen zijn positief.
Voor de start had Fiona prognoses gemaakt van klanten en
omzet. Die konden gelijk de prullenbak in. Een opening kon
geschrapt. Inmiddels is het zo
druk geworden, dat dit ook niet
meer hoeft. Voor Fiona betekent
het nu wel zeven dagen per week
beschikbaar zijn. In de winter
worden de openingsuren tijdens
de avonden uitgebreid. Naast
Fiona werken er nu twee dames
in de wellness; dat worden er
meer. Fiona en Tjitte benadrukken beiden dat een startfase
volle inzet vraagt. Volgens Fiona
ook goed voor het zelfstandig
worden van haar kinderen. Moeder is nu immers van huis.
De toekomst
Naar de toekomst kijkend geven
beiden een paar steekwoorden
die zowel voor hotel als wellness van toepassing zijn: meer
originele arrangementen, ruime
openingstijden, persoonlijke
aandacht, kleinschaligheid als
kenmerk van de sfeer, behouden van de band met het dorp.
Een flinke portie ambitie, maar
met beide benen op de grond.

DORPSKRANT ORANJEWOUD

Ook buiten lekker stoom afblazen.

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

De gelukkige tuin
n

Door: Ingrid Struijk

Lokale initiatieven
Onze gemeente Heerenveen is zeker actief
op dit gebied: in onze vorige editie kon u
lezen dat de gemeente een speciale medewerker Klimaatadaptatie en Biodiversiteit
heeft aangesteld, Ragna van Sonsbeek.
Intussen zitten particuliere tuinbezitters
niet stil. Remco van der Meulen van de Lollius Ademalaan liet mij voor een eerder
gepubliceerd artikel zijn groene schutting
en zijn groene dak zien. Roelof en Riemy
Lantinga hoek PB-weg/Heidelaantje stopten met hun gras te maaien. Ook naast mij
wordt volop groen geëxperimenteerd:
Sinds 2015 wonen daar Jeltje en Maarten
Mooiman met hun kinderen. De grote tuin
onderging een metamorfose dus ging ik
voor dit artikel maar eens naar de buren.

De grote tuin onderging
een metamorfose

Blaadjes op het grasveld, eigenlijk voor het ondergrondse leven…

Permacultuur
Jeltje heeft biologie gestudeerd en haar
opgedane kennis (hoewel die vooral op het
gebied van het voedselweb in de Waddenzee
ligt) rond hun huis in praktijk gebracht. Daarbij gebruikt zij de principes van de permacultuur. Wat is dat eigenlijk, permacultuur?
Jeltje zegt: “Permacultuur is bijna een
manier van leven en behelst drie ethische
principes: 1) zorg voor de aarde 2) zorg voor
de mensen en 3) deel de overvloed. Mooie
en onwijs belangrijke principes, vind ik. Dat
laatste principe komt natuurlijk neer op
oogst en plantengoed delen. Het geeft een
goed gevoel om een toevallige voorbijganger een bos rabarber, een bloempje of
courgette mee te geven.”
De bodem is hierbij ontzettend belangrijk:
spitten is uit den boze, je verstoort het hele
micro-klimaat. Ook is het raadzaam om tac-

In ons mooie Oranjewoud, waarvan
een groot deel zich “parklandschap”
mag noemen, zijn we gezegend met
voor iedereen een tuin en meestal niet
zo’n kleine ook. Het is wetenschappelijk
bewezen dat mensen met tuinen gelukkiger zijn en langer leven. Of dat ook
geldt voor de onderhoudsvrije versie:
de betegelde tuin, is niet bekend. Wél is
het een feit dat er in de drukte van het
dagelijks bestaan nauwelijks tijd is om
in de tuin te werken, vandaar misschien
de voorkeur voor tegels.
Om deze trend een halt toe te roepen is in
2015 Operatie Steenbreek opgericht. Ik
raad u met klem aan hun website eens te
bezoeken! Ze timmeren inmiddels behoorlijk aan de weg - al is dat dus niet een weg
met bestrating. Bekend is hun actie “Tegel
eruit, plant erin.” Zij adviseren gemeentes
en bedrijven. Wetterskip Fryslan bijvoorbeeld doet mee met Steenbreek. In Sneek
zijn er een groot aantal geveltuintjes gerealiseerd met hulp van Steenbreek. Op 3
oktober was het regenpijpafkoppeldag in
Nijmegen – wat jammer dat dat zo ver is! Ik
wil mijn regenpijp ook afkoppelen!
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Beschutting en broedplaats in de vorm van een takkenril.

kale grasmat dood gaat, de humus eronder
verbrandt, en het bodemleven (incl. wormen) totaal wordt uitgeroeid. Lang gras
biedt beschutting aan tal van insecten en
grotere dieren.

En voilà: ze poepen die als
vruchtbare grond weer uit

Insectenholletjes in een houtstapel. Wij
boorden gaatjes (liefst zo'n 7 cm in
houtblokken zonder scheuren). De solitaire
insecten (nee, die steken mensen niet)
maakten er gretig gebruik van als legholletjes.
tisch aan te planten: hoeveel zon krijgt dit
stuk tuin, welke planten gedijen goed met
elkaar, en vooral ook: gebruik inheemse
planten, die thuis horen in deze grond. Zo
sluit jouw tuin naadloos aan bij de omringende natuur, het scheelt een hoop werk én
het trekt allerlei insecten, vogels en andere
dieren zoals eekhoorntjes aan. Kortom: zorg
voor een gezond en stabiel stuk natuur en
mens en dier varen daar wel bij.
Voedselbos
Ik had er nog nooit van gehoord, maar de
laatste tijd komt het begrip “voedselbos”
regelmatig voorbij. Een voedselbos is een
voorbeeld van permacultuur en bestaat uit
7 à 9 lagen, waarbij de bovenste bestaat uit
grote bomen en de laagste groep de bodembedekkers zijn. Dit bos regelt zichzelf en is
ook bedoeld om met elkaar te delen. Moet
je wel wat hectares tot je beschikking hebben natuurlijk…..We zien dit o.a. terug in de
tuinen van Leroy; wist u dat er in de strook
aan de Kennedylaan veel te eten valt? Op
het moment van schrijven zijn dat tamme
kastanjes, peren en appels; straks de mispel
en even geleden de moerbeien. In het
vroege voorjaar vind je overvloedig daslook.

Wat een herrie!!
Tegenwoordig gaat tuinieren gepaard met
veel herrie. Zeker als je je tuin laat doen
door professionals. We denken allerlei
machines nodig te hebben zoals een motormaaier, een kantjesmaaier, een elektrische
heggenschaar, en het ergste en meest nutteloze wat er bestaat: een bladblazer. Jeltje
legt nog maar eens uit hoe goed het voor je
gras is dat je de bladeren erop laat liggen
(dit geldt niet voor eikenblad trouwens,
daar zit te veel tannine in). De wormen
trekken het blad de grond in en voilà: ze
poepen die als vruchtbare grond weer uit.
Hoe meer wormen, hoe meer bladeren ze
aankunnen, hoe meer bladeren omgezet
worden in humus. Wormen zorgen ook
voor een betere doorlaatbaarheid van de
bodem en voor meer zuurstof. Laat het overige herfstblad toch ook vooral liggen in uw
tuin: het geeft tal van dieren en diertjes een
overwinteringsplek.
Vogeltjes voeren
Jeltje voert de vogels rond het huis het hele
jaar door. Het natuurlijk aanbod is een
groot deel van het jaar niet meer toereikend. Dit komt o.a. door een sterke daling
van de vele insectensoorten. Waarom er
dan zoveel minder insecten zijn? Door de
slechte water- en luchtkwaliteit, doordat
we ze uitroeien met (landbouw-)gif, en
doordat – dicht bij huis – onze tuinen te
netjes zijn; er zijn gewoon weinig rommelhoekjes waar ze zich kunnen voortplanten.

Verwent zij de vogels niet met al dat voer?
Nee hoor, dat is een achterhaald principe.
Ze kunnen in het algemeen niet voldoende
in de natuur vinden, maar bij wél voldoende aanbod verkiezen ze gewoon de
natuur. In een deel van het jaar, bijvoorbeeld tijdens de rupsenpiek, ziet ze vrijwel
geen vogel op haar voederplaatsen. Ze eten
dan liever eiwitrijke eikenprocessierups en
aanverwante insecten. Is het niet bijzonder
dat er in de eiken voor onze huizen dit jaar
geen eikenprocessierupsen waren? Hé ja,
nu ik erover nadenk: dit jaar had ik helemaal geen bultjes. Of dat nu door Jeltje
komt of door het spuiten van nematoden
door de gemeente Heerenveen, laat ik
maar in het midden.
Ze koopt speciaal vogelnatuurvoer in en
ook maakt zij haar eigen vogel-pindakaas
met (gehard) frituurvet en een eigen notenmolentje voor de pinda’s.
Een paradijs
Vanuit hun woonkamer kan de familie Mooiman de vogels goed gadeslaan in de doorzichtige voederplaatsen die aan de ramen
zijn bevestigd. In de voortuin hangen er ook
allerlei voederhokjes die druk bezocht worden door allerlei soorten vogels; de gewone
(maar wat is gewoon?) maar ook de zeldzame zoals sijsje, huismus, bladkoning of
groenling. Ook lokt Jeltje eekhoorns met
heerlijke hazelnoten. Andere dieren zoals
das, ree, ringslang, salamander en pad vinden eten en schuilplaatsen in de diepe achtertuin die grenst aan een weiland.
En wat doe ik zelf? Genieten van de dieren
die bij Jeltje komen eten…..Ook in mijn
eigen - door omstandigheden rommelige tuin valt er genoeg te snaaien. Dat geldt
niet alleen voor “wilde” dieren, maar ook
voor de loslopende kippen. Never a dull
moment in my garden.

Lang gras biedt beschutting aan
tal van insecten en grotere dieren
Stop met gras maaien
Terug naar mijn buurtuin. Jeltje had een
prachtig concept waarin zij de eerste drie
jaren bestemd had voor de opbouwfase.
Waar ze geen rekening mee had kunnen
houden waren de afgelopen drie droge en
hete zomers. Dus zij moest wel het een en
ander bijschaven aan haar plannen. Het
grasmaaien beperkte zij tot 1 à 2 keer per
jaar. Dit heeft veel voordelen: lang gras vol
kruiden houdt heel veel vocht en reserves
vast en voorkomt dat tijdens hitte en
droogte de grond meteen beton wordt, de

En ook een insectvriendelijke muur, want we hebben gaatjes in de bakstenen geboord. Of
eigenlijk zaten er veel pluggen in, waar eerder iets in de muur geschroefd heeft gezeten. De
solitaire bijen zijn er dol op. Ieder jaar worden vrijwel alle gaatjes gevuld (en het zijn er veel).
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Sinte Marten rinnen út
it ûnthâld fan Sies Siebenga

Ljochtsjes yn it Wâld
n

Door: Inge van der Ploeg

We sitte yn it rinteniershûs yn Rottum. Sies
Siebenga, syn frou Nienke en ik prate en
drinke tee wylst de septimberwyn om it hûs
giselt mei no en dan rein der by.
Sies en Nienke Siebenga hawwe fan 19782008 buorke op Donglust. Dizze buorkerij
oan de Julianawei yn it Wâld hat ferskate
generaasjes as feehâlderij yn bedriuw west.
Bouke en Aaltje van Keimpema-Krikke, Joop
en Henny Siebenga- van Keimpema en
dêrnei Sies en Nienke Siebenga-Ten hawwe

as pachtboer fan famylje Oosting en letter
De Beaufort wurke oan fee en lân. No stiet
de pleats al in pear jier mei in hek der
omhinne leech en yn ferfal. Der binne al
nije eigeners, haw ik heard, famylje De
Beaufort hat pleats en hiem ferkocht, dus it
opknap-plan kin makke wurde.
Sies is op Donglust berne yn 1946, in jier nei
de oarloch, en as jonkje siet hy op de Albertine Agnesskoalle. Master Brandsma wie
doe Hoofd der School. Sies kin omraak fer-

telle oer feesten yn it doarp en op skoalle,
lyk as de Oranjefeesten (keninginnedei) by
Tjaarda mei film en spultsjes, it Krystfeest
fan de sneinskoalle, of it Sinterklaasjen yn it
doarp. De bern mochten dan har ferlanglistje ôfjaan by timmersaak Brouwer. It Sinterklaasfeest sels wie dan yn kafee Oord.
We kamen op ‘e tekst oer it Sinte Martenfeest. Jo sille dat feest grif wolris mei makke
hawwe. De skoalbern makken destiids thús
of op skoalle in lampion, en mei in kearske
der yn gongen se op 11 novimber yn

Donglust in volle glorie.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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soarte fan butler. By Oasting (huize Oranjestein) stienen Lolke de Vries en juffrouw
Oasting bûten en krigen se ek koeke. Dat
wie echt geweldich want safolle snobbersguod wie der doe net te krijen. Dêrnei
moasten se Brongergea om en dat wie in
hiel ein. Der kamen wolris fytsen oan te pas
om achterop te sitten om fia Tjaarda by
Jachtlust út te kommen. By de bakkerij fan
Jonkers krigen se in echte taaipoppe! In
goeie namme neffens Sies want dy poppen
wienen echt taai. Dan rûnen se de Krukmansleane noch yn, gongen nei de priisutrikking en dêrnei wer op hûs oan. Elk jier
in tocht om nei út te sjen.

Sint Maarten 1986.
optocht lâns de dyk. Krekt as no belje de
bern by de hûzen oan en sjonge Sinte Marten- ferskes. Dy ferskes geane oer it ferhaal
fan Martinus (hy libbe fan 316-397) en wat
hy doe destiids die: wat oan in oar jaan.
Martinus wie soldaat yn it Romeinske leger
en kaam op in dei op in hynder werom út it
fjild.
Foar de stêd by de poarte seach hy in earme
man op ‘e grûn, dy’t yn’e kjeld fierstente
min klean oan hie. Martinus sloech mei syn
swurd syn mantel yn twaën en joech it iene
stik oan de man. Dy nacht dreamde hy hjir
nochris oer en it barren brocht grutte feroarings yn syn libben. Hy eindige as bisschop
fan Tours.
Yn de 50er jierren gong ek Sies te Sinte Marten- rinnen. Thús hie hy sprookjesboekjes
ferknipt en mei de plaatsjes in prachtige
lampion yn mekoar setten. De bern koenen
in priis winne foar it moaiste lampke en hy
woe dy priis wol graach winne fansels. Foardat de tocht begûn kaam de sjuery om de
lampionnen te keuren. Der wienen in kear
18 bern en 17 prizen. Spitigernôch hie Sies
gjin priis en dat docht nóch in bytsje sear!
Der wie in jonkje dy’t de earste priis krige
mei in lampion, dy’t de Spoetnik foarstelle
moast. Sybren Schouwstra wie dat. En dy
Spoetnik, dy wie ferneamd nei de earste
satellyt dy’t yn in baan om de ierde brocht
wie troch de Russen. Spoetnik 1 gong yn
1957 de loft yn, Spoetnik 2 mei hûntsje
Laika ek yn 1957, Explorer 1 fan de Amerikanen en Spoetnik 3 fan de Russen waarden yn 1958 yn in baan brocht. Allegearre
mei mjitynstruminten. Mar dizze lampion
dus, dy like op it model fan de Spoetnik en
wûn de earste priis. Firma Achterhuis fan it
Fean wie in boartersguodwinkel en levere
de kadootsjes. De priisutrikking hat jierren
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by Tjaarda west. Yn it jier dat de Spoetnik
wûn wienen der jonges dy’t tsjin master
Brandsma seinen, dat dyselde lampion in
jierferlynby de groep bernoandeoare kant
fandeAdema’swykek alde earstepriis wûnhie.Dat
wie Ype Jelsma, dy’t doe mei dizze geweldige lampion rûn. It wie in ferneamd lampion dus en Sies hat
dit noait fergetten. Dizze Spoetnik is bij de
bern fan doe in echte
Wâldster skiednis wurden.
It doarp wie fanwege it
Sinte Marten- rinnen yn
twa parten ferdield. Der
gongen dus twa groepen
bern op út en dy kamen
net yn mekoars part. De
grins wie de Adema’s wyk
mei de Wite Brêge. Achter
de grutte beammen wie
buorkerij Meerzicht (no
steane dêr seis hûzen) en
op dat plak, op’e hoeke
fan de Julianawei en de
Prins Bernhardwei kamen
Sies en syn freontsjes
byelkoar. It wie dan al in
bytsje tsjuster. Se gongen
earst de Heideleane yn
om te sjongen by boer
Wybe Hoekstra, dy’t mei
de hiele famylje nei bûten
kaam. Dan gong de stoet
nei it Koöperaasjesintrum
(huize Oranjewoud).
Dêr wienen de minsken
krekt op jacht west en
wachten de bern op. Se
krigen dan in stik koeke
fan meneer Roemers, in

Meerzigt.

In lytse 50 jier earder buorke de pake fan
Sies, pake Bouke van Keimpema, op Donglust. Hy kaam fan Woarkum en wie net
bekend mei Sinte Marten. Hy seach yn 1925
nuver op, doe’t op in novimberjûn by it
ynfallen fan it tsjuster allegearre bern syn
hiem opkamen. “Wat dogge jim hjir op myn
hiem”, raasde de boer, “opdonderje jim”.
De bern songen by it fuortrinnen: “hjir wennet in gjirrige boer. Dy hat neat foar Sint
Marten oer”. In nijsgjirrich famyljeferhaal,
mar it is dochs noch goed beslikke, want
Henny, de dochter fan Van Keimpema,
troude letter mei Joop Siebenga en dat
binne de heit en mem fan Sies. En dy hat, sa
as jim hjir lêze kinne, it feest alle ear oandien.
PS - Sies Siebenga is ferneamd nei syn oare
pake, Sies Siebenga. Dy pake is in broer fan
myn beppe Jantsje Siebenga en ek in broer
fan Lútsen Siebenga dy’t op Semper Virens
buorke hat. Dat is allegearre 100 jier lyn!

Voor alle soorten en
maten kertbomen

Dit jaar gaat een deel van
de opbrengst naar KIKA

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

De Tsjonger, Prinsewyk en Engelenfeart klaar voor de toekomst
n

Persbericht

Wetterskip Fryslân is klaar met de
aanleg van natuurvriendelijke, luwe
oevers langs de Tsjonger, Prinsewyk en
Engelenfeart. Hiermee wordt de
wateroverlast bij extreme neerslag
beperkt en de ecologische waterkwaliteit verbeterd. Door het verbreden van
de vaarten creëerde het waterschap
extra waterberging. Zo is de streek
beter beschermd tegen wateroverlast.
Wetterskip Fryslân heeft de Tsjonger over
een lengte van 7 kilometer verbreed. De
Prinsewyk en de Engelenfeart zijn respectievelijk over een lengte van bijna 1 kilometer en 1,5 kilometer breder gemaakt. De
drie vaarten kregen natuurvriendelijke
oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor
waterplanten en -dieren. Bovendien groeit
waterriet beter in luwe oevers. Riet zuivert
het water.

Voor vissen als de snoek is het een goede
plek om te schuilen of te paaien. Als de
(water-)planten zich goed ontwikkelen,
neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid
aan planten- en dierensoorten) verder toe.
Kosten
De totale kosten voor het project bedragen
3,6 miljoen euro. Het project is gefinancierd
door het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (POP3), Provincie
Fryslân en Wetterskip Fryslân.
Steenbreek
Wetterskip Fryslân is ook partner in de actie

Steenbreek. Hiermee wil het waterschap
tuinen groener, gezonder en mooier maken.
Met minder tegels in de tuinen wordt het
zomers minder warm, wordt regenwater
door de bodem opgenomen én vastgehouden voor drogere tijden en is er meer
ruimte voor allerlei planten en dieren.
Daarom luidt het motto: tegels eruit, planten erin!
Noot van de redactie:
Via de Tsjonger stroomt het water van de
hoger gelegen gronden in het zuidoosten
van Fryslân in de Friese boezem (ons stelsel
van sloten, meren en kanalen). Eén van de
‘zijtakken’ van dit gekanaliseerde riviertje is
de Prinsewyk. Ter hoogte van Aldskoat
stroomt de Prinsewyk in de Tsjonger. De
Prinsewyk is zowel voor de afvoer als de
aanvoer van water voor de omgeving
Oranjewoud, De Knipe en Bontebok belangrijk.

Wetterskipbestuurder Otto
van der Galiën en
gedeputeerde
Douwe Hoogland
onthulden de
plaquette op de
zwerfkei. Deze
grote kei (1,5 bij
1,5) werd
gevonden tijdens
werkzaamheden
aan de Tsjonger.
Wetterskip heeft
de zwerfkei naast
de fietspont op het
land gezet.

Biodiversiteit
Door de verbreding van de vaarten kan bij
het jaarlijkse onderhoud door het waterschap een twee meter brede strook van
waterplanten blijven staan. Het ene jaar aan
de ene kant, het andere jaar aan de andere
kant van de beek. Zo ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De
overgang naar de droge oever geeft ruimte
aan libellen, reptielen en andere dieren.

Herziene OPROEP aan
particuliere bomenbezitters

kiezen. Na enige tijd zoeken hebben wij de juiste man gevonden: Marnix Zeinstra van boomverzorging Zeinstra uit Friens.
Hij heeft de goede opleiding om uw bomen op de juiste
manier te onderhouden plus het benodigde materieel.

1. U bent de gelukkige eigenaar van een of meerdere
bomen? √
2. Die staan aan de openbare weg? √
3. U bent dus verplicht tot regelmatig onderhoud, voor uw
eigen en voor andermans veiligheid? √
4. U bent niet in het bezit van een eigen hoogwerker? √
5. U heeft eigenlijk ook geen verstand van bomen? √
6. En u heeft ook geen eigen hovenier die dit voor u kan of wil
doen? √

Als u met ons meedoet in het gezamenlijk boomonderhoud,
kan u dat een behoorlijke besparing opleveren, want dan
worden de aanrijkosten van het groot materieel gedeeld.
Lijkt u dit aantrekkelijk?

Heeft u alle vragen met “ja, dat klopt” beantwoord?? Dan is
de volgende informatie voor u misschien relevant.
In de vorige dorpskrant waren wij nog in de verkennende
fase. Inmiddels is duidelijk, dat de gemeente Heerenveen de
particuliere bomen niet in haar onderhoud kan meenemen,
maar dat wij daarvoor onze eigen boomverzorger moeten

Geef dan 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.
Mocht u zich de vorige
keer al hebben opgegeven, dan graag nogmaals,
dit voor het totaalplaatje.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Nieuwe bewoners

Aan Tolhuisweg 41, op
het randje van Oranjewoud
n

Door: Inge van der Ploeg

In dit hoge witte huis, zoals het aan de Tolhuisweg heet, wonen sinds ruim een
jaar Ingka van Fulpen en Jelle Grijpstra, samen met hun dochters Nynke en
Famke, hond Indi en kat Mimi.

Dat hoge witte huis is in 1927 begonnen als
Groene Kruis-gebouw (het Groene Kruis
was een centrum voor wijkverpleging). In
de zijmuur zie je nog de eerste steen ingemetseld. Daarna is het gebouw een vestiging geworden van de Boerenleenbank.
Later is deze boerenbank gefuseerd met de
Raiffeisenbank tot Rabobank.

In de achterkamer zit
nog een enorm
dikke kluisdeur
Ook hiervan zijn sporen in het huis te vinden: in de achterkamer zit nog een enorm
dikke kluisdeur met zware scharnieren,
handvat en zegels. Erachter is een soort
kamer waar je in kunt lopen, nu goed te
gebruiken als koel opslaghok. Voormalig
boer Sybren Hornstra werkte daar als kassier en woonde met zijn gezin in het huis.
Daarna is het bewoond geweest door onder
andere familie Bikker, door Arjen en Marlies
plus twee zoons en een dochtertje en nu
dus door het gezin van Ingka en Jelle.

Alle wensen van hun lijstje
werden vervuld
Droomhuis
Hiervoor woonden ze met plezier gedurende acht jaar in het dorp Langweer. De
wens om een grotere woning te vinden en
goede middelbare scholen voor de kinderen bracht hen na twee jaar zoeken bij dit
huis. Ze hadden een wensenlijstje gemaakt
en het huis en de tuin heeft hen bij de eerste bezichtiging meteen verrast. Alle, maar
dan ook alle wensen van hun lijstje werden
in dit huis vervuld en dat is een zeldzaam
verschijnsel!
Nadere kennismaking
Jelle is scheepsbouwkundige en werkt als
manager bij een Heerenveense vestiging
van het internationale bedrijf C-Job. Daar
worden door een team van 25 mensen
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Enorme kluisdeur uit de Rabobank tijd.

schepen ontworpen voor de zakelijke
markt. Denk aan baggerschepen, veerboten zoals de TESO of snelle vrachtschepen
voor het vervoeren van bederfelijke waar.
Nynke zit op het Bornego College en Famke
op de Albertine Agnesschool. Ze hebben
het in hun nieuwe woonplaats en op school
goed naar hun zin.

Sinds maart is haar agenda leeg
Poppentheater
Ingka vertelt levendig en ik zie haar verhalen meteen voor me. Zij is poppenspeler
van beroep. Met haar theater Inkipinki
reist ze door het land en treedt ze op. Er

De eerste steen ingemetseld in 1927 van het Groene Kruisgebouw door J. G. Brouwer.

zijn vele scholen, bibliotheke n , p e u te rspeelzalen,
kinder feestjes
en dorpsfeesten
waar zij voor
jonge kinderen
verhalen vertelt
samen met haar
poppen.
Meestal treedt
ze op met de
poppenkast met
echte gordijntjes
en handpoppen
van een speciaal
merk. Daarnaast
maakt ze ook
theater met coulissen, zelfgemaakte grote en
kleine poppen
en andere attributen. In februari van dit
jaar heb ik haar voorstelling in de
bibliotheek in Heerenveen bezocht
en zat daar in de zaal samen
met tientallen kinderen
tussen de drie en acht
jaar oud. In een
tournee van drie
weken vertelde en
speelde ze dagelijks
over het prentenboek van het jaar,
“Moppereend”.
In korte scènes
acteerde en vertelde zij, afgewisseld
met liedjes, met vragen aan de zaal en met
een helpende hand

van verschillende kinderen. Het was zeer
geanimeerd; we hadden allemaal rode
wangen na afloop.
Sinds maart is haar agenda leeg en als
ZZP’er betekent dat een groot verlies aan
inkomsten, uitdaging en creativiteit. Ze vertelt over de vaklui die haar helpen met liedjes maken, poppen en kleding naaien, die
regieaanwijzingen geven, filmpjes maken
voor op haar site en decors samenstellen.
In de loop van 16 jaren heeft Ingka een professioneel netwerk opgebouwd.
We love Oranjewoud
Wat ze van Oranjewoud vinden? Het dynamische huis, de ruime tuin, de eigen oefenruimte, scholen, werk en boodschappen op
fietsafstand, dat alles bevalt heel goed. Met
de hond het bos in of naar het Heidemeer,
naar museum Belvédère, contact met de
buren; deze mensen zijn goed geland op de
Tolhuisweg en ik wens ze een aangenaam
verblijf in buurtschap Oranjewoud toe.
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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

Opening Herdenkingsbrug bij grafkelder
familie Bienema op landgoed Veenwijk
Afgelopen jaar ontwierp kunstenaar
Arjen Boerstra een herdenkingsbrug
bij de grafkelder van familie Bienema.
Hij deed dit in opdracht van Staatsbosbeheer en nazaten van de familie Bienema en met financiële steun van
Stichting FB Oranjewoud. Deze brug is
gelegen op 10 minuten zuidwaarts
lopen van het parkeerterrein voor het
Woutersbergje.
Voor wie het wist was de omgeving van de
grafkelder altijd al een plek van verstilling.
De herdenkingsbrug markeert deze plek

door voort te borduren op de brug en poort
die er ooit hebben gestaan. In nauw overleg
met de familie is de bouw van de brug door
medewerkers van Staatsbosbeheer samen
met Arjen Boerstra ter hand genomen.
Tussen 1807-1810 werd de grafkelder aangelegd op landgoed Veenwijk – Oudeschoot. Dit grafmonument is van cultuurhistorisch belang omdat het tot de vroegste
exemplaren van dit soort particuliere grafkelders in Friesland behoort. Zijn gaafheid
en typologische zeldzaamheid maken deze
grafkelder tot een bijzonder Rijksmonument. De laatste bijzetting vond plaats in

1901, wat het totaal aantal overledenen in
het monument op 16 personen bracht.
De openingshandeling zou verricht worden
door Sybrand van Haersma Buma, burgemeester van Leeuwarden maar ook nazaat
van de familie Bienema. Helaas was hij verhinderd in verband met corona-overleg in
Den Haag. Zijn vrouw nam de honneurs
waar en opende de brug op maandag 28
september in het gezelschap van familieleden en genodigden. Ter opluistering zong
groep 8 van de Albertine Agnesschool een
toepasselijk zelfbedacht lied.

Jaap Jongedijk (vz PB) op de nieuwe brug.

Info plaquette.

Officële opening door nazaten.

De ontwerper aan het woord.

Leerlingen van de Albertine Agnesschool.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Wat zullen we eten met kerst?
n

Door: Ingrid Struijk

Wanneer deze Wâldknyn bij u op de
deurmat valt, heeft u zich misschien
nog niet met deze vraag bezig gehouden. Het duurt tenslotte nog een paar
weken voordat het kerst is. Tijd
genoeg.
Traditiegetrouw wordt er op kerst nogal
eens wild gegeten: crème de la crème voor
een culinair hoogtepunt. En het kan, het
jachtseizoen is dan inmiddels geopend.
Mijn eerste ervaring met wild eten betrof
inderdaad een kerstdiner bij ome Johan en
tante Corry, die onder Zierikzee boerden.
Hij kreeg altijd een paar hazen van jagers
die een schietvergunning hadden. Ik herinner mij nog de waarschuwing van tante
Corry dat ik voorzichtig moest kauwen vanwege de achtergebleven kogeltjes uit de
buks.

Misschien ontvang ik zelfs
wel doodsbedreigingen
Gepolariseerd
In de eerste en tweede editie van deze jaargang heb ik bepaalde aspecten van de jacht
voor u neergeschreven. Ik wil nu de serie
afsluiten met twee heerlijke recepten. Het

Wanneer krijgen wij eten?
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eerste betreft haan, het tweede wild. Dat
zou dan damhert moeten worden, hiervan
hebben wij er immers veel te veel. Volgens
sommigen dan. Anderen zouden weer hun
leven geven om een damhertje te redden.
Ik begrijp beide standpunten. Ik besef ook
dat ik door het delen van het recept een
aantal mensen tegen mij in het harnas jaag.
Misschien ontvang ik zelfs wel doodsbedreigingen, zozeer zijn de meningen over
dit onderwerp gepolariseerd.
Wat ik zelf ga eten met kerst? Dat weet ik
nog niet, dat is voor mij ook niet zo belangrijk. Eén ding weet ik wél: binnenkort staat
er haan op het menu. Dat kan niet anders,
en ik ga u uitleggen waarom.

Ik wil het niet zien
Schattige kuikentjes
Dit jaar had ik nog maar drie van de vijf kippen over, tijd dus voor nieuwe kuikentjes.
Met Pinksteren zijn er acht geboren, tot
grote vreugde van iedereen. Wat waren ze
schattig. Ze eten uit mijn hand en komen er
aan rennen of vliegen als ik ze roep. Moeder natuur heeft het gender goed verdeeld:
er zijn vier kipjes en vier haantjes. Inmiddels zijn ze zo groot als hun ouders en elke

morgen barst er een jubelkukelkoor los vanuit de heg waarin de jeugd slaapt. Of de
buren daarvan net zo genieten als ik weet ik
niet. Ik durf het niet te vragen
We moeten ze opeten
Dit kan natuurlijk niet zo blijven. Voor de
buren niet, maar ook voor de hennetjes
niet, die lijden onder de hormonen van hun
broertjes. Er is maar één mogelijkheid: de
hanen moeten verdwijnen. Ze dumpen in
het bos is geen optie. Wij eten ze lekker op,
zodat ze niet vergeefs geleefd hebben en
gestorven zijn. Geen beter vlees dan het
hunne: heerlijk leven en zeer afwisselend
voedsel gehad, variërend van geraniumblad
tot graszaad, met een gezonde bespiering
door al het rennen en vliegen.

De hanen moeten verdwijnen
Slacht
Over de manier van slachten kan ik kort
zijn. Ik wil het niet zien. Er wordt een mes
gewet totdat het vlijmscherp is, de niets
vermoedende haan wordt van zijn slaapplaats gepakt en de keel doorgesneden. Geen tijd voor stress, tenminste niet
bij het dier.

Coq à la bière volgens Sesu chops

Cathérine is tevreden over het resultaat.
Wat is het verschil met het damhert? Ook
het hert heeft zeer gevarieerd en
genoeg voedsel gehad in zijn leven, en ook
hij wordt genadig in één schot van het leven
beroofd. Dat is nog eens heel wat anders
dan dat gezeul met mestvee naar het buitenland.
De recepten
Dan krijgt u nu van mij de beloofde recepten. Eerst coq à la bière, een recept van
mijn Provençaalse vrienden die speciaal
hiervoor handen vol thijm uit hun eigen
tuin hadden meegenomen, het hele vliegtuig rook er naar. Er lag al een haan in de
diepvries.
Dan nog een recept van ganzenvlees: die
prachtige dieren moeten wij eren door hun
vlees niet weg te gooien maar met zorg te
bereiden. Je kunt het overal kopen of zelfs
krijgen.
Ik wens u een fijne kerst,  ongeacht wat u
eet, of zelfs: óf u wat eet. Vier het met een
blij hart.

Ingrediënten:
• 4 hanenpoten maar mag ook de gehele haan in stukken zijn, pas in het laatste geval de hoeveelheid van de volgende ingrediënten aan
• 4 sjalotten, grof gehakt
• 2 tenen knoflook, fijngehakt
• 2 theelepels tomatenpuree
• 2 grote vastkokende aardappelen
• 6 grote kastanje champignons, in grove stukken gesneden
• 150 gram winterwortel, in grove stukken gesneden
• 200 gram knolselderij in grove stukken gesneden
• 3 stelen peterselie (+ evt. wat gehakte blaadjes ter garnering)
• 2 takjes tijm; in het door Cathy en Manu bereide recept gingen er handenvol in!
• 2 laurierblaadjes
• 1 flesje bier (een quadrupel, tripel of een ander bruin biertje)
• 150 milliliter kippenbouillon
• 1 eetlepel rode-wijnazijn
• Zout en peper
• Olijfolie
• Klontje boter
• Optioneel: brood voor erbij
Bereidingswijze:
• Zet een grote pan met dikke bodem op het vuur met een flinke scheut olijfolie en het klontje boter. Bak de hanenpoten op middelhoog vuur aan alle
kanten bruin. Haal de hanenpoten dan uit de pan en leg apart.
• Doe de sjalotten in de pan en laat een minuut of vier goed zweten. Voeg de
knoflook toe en schep om voordat je de tomatenpuree toevoegt. Schep de
tomatenpuree goed door de sjalotten en knoflook en laat een minuut ontzuren. Voeg daarna de aardappel, champignons, wortel en knolselderij toe
en sauteer vijf minuten totdat de groenten iets zachter zijn geworden.
• Leg de kippenpoten weer terug in de pan bij de groenten. Roer het bier, de
rode wijnazijn en de kippenbouillon er doorheen. Voeg de peterseliestelen,
laurierblaadjes en tijm, al dan niet bij elkaar gebonden toe, evenals een
snuf zout.
• Draai het vuur laag en laat 30-45 minuten zachtjes doorkoken met de deksel
op de pan totdat de kip gaar is en bijna van het bot valt. Wij hebben het
hanenvlees zeker urenlang gegaard. Toch was de haan nog geen jaar oud….
Haal de laatste tien minuten de deksel van de pan zodat de saus kan inkoken.
• Proef de saus en breng op smaak met zout en peper. Schep op een bord en
bestrooi eventueel met wat gehakte peterselie. Eet er brood bij om de saus
mee van je bord te vegen!

Dan nu het damhert
Toch maar niet. Ik durf het niet aan. Weet je wat, laten we gans doen. Daarvan zijn er ook veel te veel. Ze vergassen ze zelfs, wat een minachting voor
hun leven. Aan gans kun je ook vrij gemakkelijk komen, soms gratis.
Hier volgt een recept van jager Siebren Siebenga:
Ganzenrollade volgens jager Siebren Siebenga
“Het is heel simpel. Een rollade maak ik als volgt: de borstfilets van de gans
half doorsnijden en bestrooien met Van Beckum super rollade mix. Het vlees
met een paar reepjes rugspek van het varken oprollen en in rolladenetje laten
zakken. Vervolgens de mix 24 uur in de koelkast laten intrekken. Dan de rollade in ca. 45 minuten braden. Eet smakelijk.”
Coq à la bière.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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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

De Joodse begraafplaats
in Oranjewoud
n

Door: Gerard van der Werf

Een Joodse begraafplaats is voor eeuwig, dit is bij een wet uit 1814 vastgelegd.
Het probleem is dat er praktisch geen nazaten meer zijn om de graven te verzorgen. Na de tweede wereldoorlog sloeg de verwaarlozing en zelfs het vandalisme
op deze dodenakkers toe. Daarom is het verheugend dat stichtingen uit de
Joodse gemeenschap en particulieren zich hebben verenigd om verdere verloedering van deze begraafplaatsen tegen te gaan. We mogen gewoon niet driehonderd jaar geschiedenis van het jodendom in Friesland laten verdwijnen.
We hebben in Friesland nog elf Joodse
begraafplaatsen. Die werden meestal ver
buiten de dorpen en steden aangelegd. Tijdens mijn zoektocht naar deze dodenakkers
ontdekte ik dat enkele niet meer als zodanig te herkennen waren door verwaarlozing.
Gelukkig is er nu een consulent begraafplaatsen van het Nederlandse-Israëlitisch
Kerkgenootschap die toeziet op het onderhoud van de Joodse dodenakkers.
In onze gemeente Heerenveen hebben we
twee Joodse begraafplaatsen: één in

Oranjewoud en één op de Veensluis, op de
grens van het Meer en de Knijpe.
De Knijpe
Het hofje op de Veensluis is waarschijnlijk
van 1823 omdat er toen al sprake was van
een Joodse gemeenschap in Heerenveen.
Een slagersfamilie, de Messchers, dook tijdens de Franse bezetting als eerste migrant
in het Friesche Haagje op. Op de Veensluis
waren oorspronkelijk elf grafstenen; er
staan nu nog zeven. In 1883 vond hier de
laatste begrafenis plaats, toen was het
dodenakkertje vol. Er is door Plaatselijk

Belang Knipe in juni 2020 een bord
geplaatst waar men via de QR code meer
info kan verkrijgen over deze begraafplaats.
Oranjewoud, omstreeks 1882
De Joodse gemeenschap in Heerenveen
van destijds bestond nog maar uit een tiental gezinnen en dat waren hoofdzakelijk
arme sloebers die in de stegen van Heerenveen woonden en in armoede leefden. Kennelijk konden zij het woeste stukje heidegrond dat nu ligt tussen Rijksweg 32 en de
Lollius Ademalaan niet betalen, want zij riepen de hulp in van de rijke Joodse bankiersfamilie Rothschild. Deze Rothschild maakte
vanuit Parijs 100 francs over aan de Joodse
gemeenschap in Heerenveen om de grond
voor hun eigen begraafplaats aan te kopen.
Dit was in april 1882 . Ook werd er door de
Joodse gemeenschap een inzameling
gehouden onder de Heerenveense bevolking. Het perceeltje kwam volgens akte op

Joodse dodenakker in Oranjewoud.
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koopman in roerende goederen, Arie
Smeer. Mijn schoonvader deed nog wel
eens handel met Arie Smeer. Zo kocht mijn
schoonvader een loodzware kist van Arie
die hij in Gorredijk van het waterschap had
verkregen, dat was in 1935. Die kist siert nu
onze hal. Arie Smeer kwam in 1943 in de
gaskamers van Auschwitz om het leven. Zijn
vrouw Mietje Slager kwam eerste kerstdag
1942 door ontberingen in doorgangskamp
Westerbork om het leven. Tien andere
Joodse ingezetenen van Heerenveen overleefden hun deportatie naar de Duitse vernietigingskampen evenmin.
Mijn wens zou zijn dat alle Joodse slachtoffers van de nazi-terreur in Heerenveen een
naam zouden krijgen. Dit zou kunnen door
op de vier plaatsen waar ze gewoond hebben stroffelstenen te plaatsen.  De werkgroep Oud-Heerenveen/Oranjewoud
maakt zich hier sterk voor. Wij als werkgroep zijn zeer verheugd dat er zich mensen  hebben aangemeld om een financiële
bijdrage te leveren.

De kist van Arie Smeer.
28 april 1882 in handen van de Joodse
gemeenschap. Op de begraafplaats in
Oranjewoud werd op 3 februari 1884 de
eerste Jood ter ruste gelegd. Zijn naam was
Heimans Samuel Bloch, van beroep paraplu- koopman. Hij kwam bij een brand in
zijn woning aan de Servetsteeg in Heerenveen smartelijk in de vlammen om. Het
Joodse geloof zit vol tradities. Zo ging er bij
zijn ter aardebestelling een ter plaatse
geslachte haan mee het graf in.

De Joodse gemeente van Heerenveen werd
ontbonden toen in 1934 het aantal leden
tot 15 was geslonken. Bij de inval door de
Duitsers in de meidagen van 1940 waren
om evidente beweegredenen de meesten
van hen al naar elders vertrokken. Van de
achterblijvers stierven er twaalf in de vernietigingskampen onder wie een kleine

De Joodse begraafplaats in later jaren
Na Bloch zouden nog 40 personen op deze
begraafplaats worden bijgezet. Op de
begraafplaats staan nu nog 35 stenen waarvan 4 zwaar beschadigd. De laatste dode
die op de begraafplaats in Oranjewoud
werd bijgezet was kleermaker Nathan
Smeer, dat was in 1924. Aan de afbeelding
van een waterkan op de steen kun je zien
dat hij een leviet was.
De begraafplaats wordt nu goed onderhouden. Er is een nieuw hek om geplaatst en de
stenen zijn weer goed leesbaar. Het probleem is dat er maar enkele stenen staan
met een Nederlandse tekst, de rest is in het
Hebreeuws gesteld. Ook de geboorte- en
sterfdata zijn een hele rekenarij want je
moet van deze data altijd 3760 aftrekken
om tot onze jaartelling te komen. Een paar
stenen springen er uit omdat die graven
omhekt zijn. Die behoren toe aan de wat
beter gesitueerden die de financiële middelen hadden om een mooie steen en een
omhekt graf te kunnen betalen. Het gaat
hier om het echtpaar Broekman, een
schoenhandelaar, en een verpleegster, Rika
Veldman. Deze Rika kwam in 1908 op een
donkere woensdagavond in september als
dertigjarige aan de Pastoriesingel door verdrinking om het leven.
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Ingemetselde stroffelstenen.

Draagt u de herdenking van plaatselijke
Joodse slachtoffers ook een warm hart toe
en zou u ook willen bijdragen aan het plaatsen van stroffelstenen? Neem contact op
met werkgroep Oud-Heerenveen/Oranjewoud, mail: ge.vdwerf@upcmail.nl

Oproep:

Wie was Gitta?
n

Door: Alie Kok

Op maandagmiddag 8 juni 2020 maakten
wij, zoals zo vaak, een schitterende wandeling door de bossen van Brongergea. Wat
lag het heideveld er ook mooi bij: na veel
voorbereidingen waren er drie geiten
gebracht om de heide in stand te houden
door het jonge opschot aan gekiemde
boompjes op te eten. Een taak waarvoor ze
met te weinig waren. Gelukkig kregen die
drie al snel versterking van een vijftiental
schaapjes.
Die middag kwamen wij echter voor een
griezelig?? raadsel te staan.
Aan de voet van een boom, bij de ingang

van het pad tussen dit heideveld aan de
Marijkemuoiwei en Pauwenburg, werden
de asresten (crematie?) van ene Gitta aangetroffen, getuige de tekst op het bordje
dat ernaast stond. In goed Fries wordt cryptisch beschreven welk lot haar vier maanden na haar verschijning op die plaats trof
(zie foto).
Een vriend van mij heeft al veel moeite
gedaan om een antwoord te vinden. Hij liet
een ingezonden stukje in de Leeuwarder
Courant plaatsen. Helaas leverde dit geen
informatie op. Hij was op 16 juni 2020 zelfs

live op Omrôp Fryslan en riep diegene op
die antwoord zou kunnen geven op zijn
vraag. Helaas ontving hij later van presentatrice Diana de Groot een terugkoppeling,
dat er niemand gereageerd had op zijn
oproep...
Vandaar dat wij het nog maar eens op deze
wijze proberen: een oproep aan u, bewoners van Oranjewoud. En we hopen op een
reactie van degene die het verhaal kent!
Mailt u maar naar
oranjewoud-krant@hotmail.com
We zijn heel benieuwd!!
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Zangkoor De Woudklank 100 jaar
n

Door: Inge van der Ploeg

Op 19 oktober 1920 is Zangvereniging
De Woudklank opgericht. Een vriendengroep heeft dat in voormalig Hotel
Weener te Oranjewoud beklonken en
ze begonnen met 12 dames en 16
heren te repeteren en zanguitvoeringen te verzorgen. Ik zit nu anno 2020
met 3 bestuursleden over het koor te
praten. Het zijn Aukje Weima, Lieske
de Jong en Henny de Jager en ik merk
meteen dat de stemming onderling
vriendschappelijk is. Dat en het zingen
heeft 100 jaar standgehouden. Knap
gedaan.
Er wordt wekelijks met elkaar gerepeteerd. Dat repeteren heeft op diverse
locaties plaatsgevonden:  destijds is het
koor begonnen te oefenen in een lokaal
aan de Krukmanslaan, toen in café Oord,
in de Albertine Agnesskoalle, in de Oranjewoudflat (waar ook de medaillekast hangt
van de gewonnen prijzen op concoursen,
en waar we nu niet bij kunnen) en nu tijdelijk in de Goede Herderkerk in Heerenveen.

Concert 1995 met de dames in het blauw.
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Corona-beperkingen…
Er worden vierstemmige liederen ingestudeerd en er zijn twee keer per jaar uitvoeringen van het opgebouwde repertoire. De
concerten zijn gepland rondom Kerst en in
het voorjaar, maar…… in dit coronajaar zien
de dingen er anders uit, zeker voor de podiumkunsten zoals het zingen. Als je in de
kooropstelling 1,5 meter uit elkaar staat,
hoor je elkaar minder goed en is het samen
zingen en het afstemmen van klank en
tempo lastiger. De ventilatie van de ruimte
waarin men zingt moet bovendien optimaal
zijn. Dat wil zeggen dat de lucht steeds verfrist moet worden en de gebruikte lucht
afgevoerd naar buiten. Dat levert tochtstromen op en dat werkt belastend op je stembanden. Oude gewoontes moeten op de
schop en voor een koor is dat ingrijpend.

Het betekent dat ze elkaar missen
Voor De Woudklank betekent het, dat van
de 35 leden ongeveer 15 het aandurven om
te komen repeteren, er geen uitvoeringen
worden gepland, geen jubileumfeest wordt

gevierd en dat ze elkaar missen.
Alle voorbereidingen voor het 100-jarig
bestaan zijn opgeschort. Er valt natuurlijk
iets te vieren als je eeuweling wordt en de
plannen zijn feestelijk: een ledenreisje per
bus naar het concertgebouw in Amsterdam
voor het optreden van een 1000stemmig
koor met lunch en diner, en het uitvoeren
van het jubileumconcert samen met het
Frysk Jeugdorkest (deze activiteiten worden
verplaatst naar oktober 2021). Beide waren
zowel georganiseerd als gesubsidieerd en
zullen volgend jaar opnieuw opgetuigd
moeten worden.
Wat een herinneringen
Er komen veel herinneringen op tafel over
locaties waar werd opgetreden, zoals
vroeger in Tropenfauna, daarna Koningshof geheten en nu Hof van de Koning. De
jaarlijkse uitvoeringen waren/zijn het
hoogtepunt van het jaar. Zang, toneel, verloting, dansen, bij elkaar waren het geweldige avonden. Er zijn kooruitvoeringen
geweest voor ijsclub Nocht en Wille, in de
Oranjewoudflat en in Katlijk, in de Rinkel-

Gegevens van het koor:
• Zangvereniging de Woudklank
• Oefenlocatie De Goede Herderkerk, Oude Veenscheiding 15 in Heerenveen,
dinsdagsmiddags van 13.30 uur tot 15.30 uur
• Jaarlijks een ledenvergadering op de tweede helft van de dinsdagmiddag na de
repetitie
• Nieuwe zangers zijn welkom, je mag gratis enkele repetities bijwonen of meezingen
• Contributie € 15 ,- per maand
• Aanmelden kan bij aukjeweima@gmail.com of 0513-842955
• Zie ook www.zangkoor-dewoudklank.nl

Aankondigig 100 jaar De Woudklank.
bom vanwege het 90-jarig bestaan. Ze zijn
in een radioprogramma geweest en hebben in de jaren 50, 60, 70 zangconcoursen
gewonnen. We horen over het oudste lid
Lubbert Dijk van 92 jaar die al 66 jaar lid is
en nu erelid, over Chris de Haan die 35 jaar
lang voorzitter was en over Rinse Meester
die 36 jaar dirigent van het koor was (de
heren De Haan en Meester zijn inmiddels
overleden). Je leest hieruit, dat er in dit
koor sprake is van duurzaamheid. Mensen
blijven lang want ze voelen zich thuis. Op
tafel ligt een mapje met krantenartikelen,
oude en recente foto’s en lijstjes van
namen.

Ze hielden een modeshow of
verkleedden zich in voetbaltenue

peteerd werd in de Albertine Agnesschool
waren er rond de 40 leden en nam iedereen
een eigen beker mee voor de koffie, die
overigens een kwartje kostte. Bij de huidige
35 leden is de gemiddelde leeftijd 75 jaar.
De heer Lubbert Dijk zorgt uiteraard voor
een aanzienlijk aandeel in dit hoge gemiddelde!
Vierstemmig
Wat betreft de “stemmen” in het koor: de
hoge vrouwenstem heet sopraan, de lagere
vrouwenstem heet alt. Bij de mannen heet
de hogere stem tenor en de lagere stem
heet bas. In deze vier “stemmen” wordt er
gezongen. De liederen zijn uitgeschreven in
vier melodielijnen, voor elke “stem” is er één
melodie. Samen zingen is het opbouwen van
deze vier melodielijnen tot een gelaagd
zangstuk. Steeds houd je de melodielijn van
je eigen stem vast en luister je tegelijkertijd
naar de andere stemmen. Je bouwt samen
een mooie of spanningsvolle samenklank
op. Je stemt letterlijk op elkaar af.

Er komen verhalen los: In Katlijk is jarenlang
opgetreden in de kerk, want Martie Welter
woonde daar en zat in het bestuur van het
koor. Op zondagmiddag was dan het concert en op vrijdag de generale repetitie. In
de pauze van de generale repetitie was er
een koffiemaaltijd en deed het bestuur iets
ludieks. Ze hielden een modeshow of verkleedden zich in voetbaltenue, ze rapten,
deden cabaret en vermaakten dus de
leden. De concerten klonken dan natuurlijk
super, dat begrijp je. De laatste jaren worden de concerten in de Doopsgezinde Kerk
te Heerenveen gegeven.

Iedereen nam een
eigen beker mee voor de koffie
Ledenaantal
In 1920 begon het koor met 28 leden, voornamelijk uit Oranjewoud afkomstig. Tegenwoordig zijn er ook leden uit bijvoorbeeld
Heerenveen, Joure, Gorredijk en Oudehaske. Behalve in de oorlogsjaren is er
trouw doorgeoefend. In de tijd dat er gere-

Huidige repertoire.

Repertoire
Wat wordt er door dit koor gezongen? De
Woudklank heeft diverse dirigenten gehad.
De huidige dirigent heet Lars Mulder. Ze zingen onder zijn leiding verschillende soorten
liederen: operettestukken, moderne liederen van bijvoorbeeld Borsato, De Kast, de
Beatles. Ze zingen in het Engels, Duits, Fries,
Russisch of Zweeds en er zijn vrolijke lichtvoetige liedjes naast serieuze stukken van
bijvoorbeeld Bach, Schubert of Mozart.
Alle muziek is in vier melodielijnen uitgeschreven en wordt door de vier partijen
(sopraan, alt, tenor en bas) ingestudeerd.
De dirigent maakt daartoe een oefen-cd
zodat er thuis aan gewerkt kan worden.
Oefenen, oefenen, oefenen
Op de repetities beginnen ze met klank- en
keeloefeningen om de eigen stem los en op
de goede temperatuur te krijgen. Daarna
gaan de vier partijen aan de slag met de
samenzang. “Het geeft me energie”, zegt
voorzitster Henny de Jager. “De melodie
van de repetitieavond blijft in
mijn hoofd zitten en de volgende dag loop ik hem te neuriën. Het is topsport want je
wilt goed oefenen voor de concerten, maar ik kan niet zonder.
Het samen iets doen en de
gezelligheid…”
Op de planning
Wat staat er te gebeuren? De
repetities blijven zo goed
mogelijk doorgaan. Dirigent
Lars Mulder wil op vrijdagavond 19 maart 2021 in Trinitas
vier van zijn koren verzamelen
en brengt met hen een grote
zanguitvoering ten gehore. De
koren zijn Brûsenije dameskoor
Joure, C.R.M. Zingend Verbonden mannenkoor Joure, Stellingwerfkoor gemengd koor
Wolvega en De Woudklank
gemengd koor Oranjewoud.
Er wordt nagedacht over de
band tussen het koor en
Oranjewoud. Die band is in de
loop der jaren dunner geworden en daar liggen beslist
nieuwe kansen.

DORPSKRANT ORANJEWOUD

39

Activiteiten en evenementen
in Oranjewoud e.o.
• 15 december
10.00 uur Koffieochtend, Hof van de
Koning. Gast: Martin de Jong, agrarisch
ingenieur

biedt, hoeven er geen concessies te worden
gedaan op de inhoud en de beleving. Zet
dus alvast 3 t/m 6 juni 2021 in de agenda!

• 27 maart
21.00 uur, Lentefeest, Hof van de Koning
• 3 tm 6 juni
Oranjewoudfestival
Oranjewoud Festival 2021
Ondanks (of juist dankzij) de huidige maatregelen gaan wij ervan uit dat Oranjewoud
Festival volgend jaar gewoon plaatsvindt. De
veiligheid van bezoekers, musici en medewerkers staat voor ons voorop. Wij zijn
daarom druk bezig verschillende scenario’s
uit te werken waarvan een 1,5-metereditie
het meest waarschijnlijk lijkt. Met bijzondere publieksopstellingen en door optimaal
gebruik te maken van de ruimte en de prachtige natuur die Parklandschap Oranjewoud

Vierjarige ondersteuning door Fonds en
provincie
Hoera! Oranjewoud Festival wordt vanaf
2021 meerjarig ondersteund door het Fonds
Podiumkunsten en de provincie Fryslân. De
lovende beoordelingen van de beleidsplannen en de bijbehorende toekenningen vormen een belangrijke erkenning voor de landelijke betekenis van het festival en die voor
de regio.

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

Jan de Haan
Kon. Julianaweg 73, 8453 WH Oranjewoud
tel. 06 42904260
jan.dehaan@kpnplanet.nl

Fred van den Hoogen (secretaris)
Prinses Margrietlaan 2, 8453 WV Oranjewoud
tel. 06-21260216
s.hoogen@chello.nl

Folkert Sinnema
Kon. Julianaweg 90, 8453 WG Oranjewoud
tel.  06-33027183.
folkertsinnema@hotmail.com

Rein Soet (penningmeester)
Anna Charlottelaan 32, 8453 VG Oranjewoud
rsoet@chello.nl
tel. 0513 682642 of 06 53365447

Mailadres van Plaatselijk Belang:
pboranjewoud@gmail.com
Website van Plaatselijk Belang:
www.oranjewoud-dorp.nl
mail: oranjewoudwebsite@gmail.com
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
oranjewoud-krant@hotmail.com
Leden:
Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Tom van der Wolf
Inge van der Ploeg

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

Kascommissie 2019/2020/2021
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 Hedwich
Rinkes, met haar kunt u een gesprek

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

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 12 januari 2021
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Prinsenweg 1
8443 DN Heerenveen
T 0513 - 636 136
E info@hofvandekoning.frl

WWW.HOFVANDEKONING.FRL

