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Voorwoord
Geachte lezers,
Avondklok, alles dicht, komt er ooit een eind aan? Weinig te beleven in Oranjewoud qua evenementen, maar wel wisten heel veel wandelaars en fietsers Oranjewoud te vinden. Het was hier
drukker dan op een zaterdagmiddag op de Dracht. Lichtpuntje voor velen was toch wel het schaatsen op onze dorpsijsbaan en de ingebruikneming van het nieuwe clubgebouw. Toch draait de
wereld nog steeds door en ook de redactie van de Wâldknyn gaat gewoon door. Met onze krant
proberen we u even een ontspan-momentje te bieden in deze duistere tijden.
In deze editie hebben we wat meer Friestalige stukjes geplaatst. Vindt u dat leuk, of leest u toch
liever in het Nederlands? Uw reactie en ook andere ideeën zijn welkom op oranjewoud-krant@
hotmail.com. Ook vertellen wij hoe deze krant tot stand komt en wat daarbij zoal komt kijken. Hieraan is een kleine prijsvraag gekoppeld met een leuke prijs. Mocht u willen adverteren, er is nog
ruimte, dan kunt u ons mailen voor meer informatie.
Erg fijn dat we weer een kinderredactie hebben gevonden om het Knyneblêdsje te vullen met interviews, puzzels etc. De twee nieuwe reporters Tymen en Rikst stellen zich verderop in dit blad voor.
Ook hier is voor de kinderen wat te winnen.
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang gaat ook dit jaar niet door, wel treft u de stukken aan.
De rommelmarkt bij de Albertine Agnes staat ijs en covid dienende op de planning voor zaterdag
17
april. U hebt vast, net als ik, veel opgeruimd in huis & hok tijdens de lockdown. Maar hopen dat
de rommelmarkt doorgaat zodat al die spullen een tweede leven krijgen.
Tom vertelt ons wat over de boerderij van Alfons en Glenn aan de Bieruma Oostingweg en over de
nieuwe bewoners in de Lollius Ademalaan.
Inge nam o.a. de Stichting Oranjewoud Historie onder de loep en verhaalt over de typisch Friese
Uleboerden. Ook probeert ze te achterhalen wat iemand nou tot kunstenaar maakt.
Ingrid toog erop uit om te onderzoeken waarom onze bossen verdrogen en wat daaraan gedaan
wordt. Haar nichtje doet het fenomeen geocaching nog eens uit de doeken.
In de hoop u in het juninummer weer verslag te kunnen doen van de leuke dingen die er normaliter
georganiseerd worden in ons dorp, wens ik u voor nu veel leesplezier.
Namens de redactie,
Anneke Liemburg-Kramer.
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Mededelingen van het bestuur…
n

Door: Jaap Jongedijk

Beste dorpsgenoten,
De dag waarop de krant van Oranjewoud,
De Wâldknyn, bij U in de bus valt, ben ik
geen inwoner meer van ons Oranjewoud. In
het 4e kwartaal van dit jaar gaan mijn
vrouw Hieke en ik een levensloop-bestendige woning betrekken in Heerenveen.
Vanaf ergens in februari gaan we tijdelijk
naar Langweer. Consequentie van deze
move was wel het moeten beëindigen van
mijn voorzittersfunctie binnen het bestuur
van Plaatselijk Belang Oranjewoud.
Ook bestuurslid Jan de Haan gaat Oranjewoud verlaten en gaat naar een woning in
Heerenveen. Jan had in een eerdere fase
reeds aangegeven af te willen treden als
bestuurslid. In concreto houdt dit dat het
bestuur per 1 februari nog slechts drie

leden telt, namelijk Rein Soet, Fred van den
Hoogen en Folkert Sinnema.
De laatste twee heren zijn ad interim doordat er geen ledenvergadering heeft plaats
gevonden in 2020. Vanaf maart 2020 zijn
we constant op zoek gegaan naar nieuwe
bestuursleden of geïnteresseerden. Twee
keer een oproep in de Wâldknyn, oproepen via de website en middels persoonlijke benadering hebben niet het gewenste
resultaat opgeleverd. We prezen ons
gelukkig met het feit dat een aantal oudbestuursleden een steentje wilden bijdragen door in een commissie plaats te
nemen.
Het kan echter niet zo zijn, dat mensen die
bewust hebben gekozen voor een afscheid

binnen het bestuur, alsnog te pas en onpas
gevraagd worden om hulp. We kunnen
met zijn allen concluderen dat de situatie
op bestuurlijk niveau kwantitatief zeer zorgelijk is. Misschien moeten we ons af vragen, heeft een Plaatselijk Belang nog eenzelfde functie of doelstelling als weleer (dit
zou per dorp kunnen verschillen)? Wellicht
iets om over na te denken in de toekomst.
Beste Wâldsters, het was ons een genoegen om in dit mooie rustieke maar toch
actieve dorp gewoond te hebben, blijf
gezond en actief. En houd moed!!
Jaap Jongedijk

Jaaroverzicht 2020

Plaatselijk Belang Oranjewoud
n

Door: Fred van den Hoogen, secretaris Plaatselijk Belang Oranjewoud

Coronacrisis
Zoals bij zovele bedrijven, verenigingen en
andere organisaties heeft het coronavirus
ook een stempel gedrukt op Plaatselijk
Belang Oranjewoud en natuurlijk niet te
vergeten ons dorp.
In dit jaarverslag zal daarom helaas regelmatig verwezen worden naar deze crisis,
die ons land nog steeds in zijn greep heeft,
als reden dat er iets niet heeft door kunnen
gaan c.q. iets niet uitvoerbaar was.
Bestuur
Verandering in de samenstelling van het
bestuur Plaatselijk Belang (PB) Oranjewoud:
Omdat er in 2020, vanwege de crisis, geen
Algemene Leden Vergadering (AVL) is
geweest, heeft Peter Bijlsma (secretaris)
uiteindelijk alsnog in september afscheid
genomen van het bestuur. Door het vervallen van de AVL hebben we nog geen gepast
afscheid kunnen nemen. Bij deze danken

wij Peter via deze weg alvast voor zijn inzet
en wij zullen dit zeker nog een keer gepast
overdoen.
Ondertussen draaien Folkert Sinnema en
Fred van den Hoogen mee in het bestuur
maar zijn ze nog niet officieel benoemd.
Het bestuur van PB Oranjewoud bestaat
momenteel uit:
- Jaap Jongedijk, voorzitter,
- Rein Soet, penningmeester,
- Fred van den Hoogen, aspirant
bestuurslid, secretaris en notulist,
- Jan de Haan, algemeen bestuurslid,
- Folkert Sinnema, aspirant bestuurslid.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur actief
naar nieuwe bestuursleden gezocht. Meerdere mensen zijn benaderd en er zijn
oproepen geplaatst. Naast Folkert Sinnema
en Fred van den Hoogen zijn er verder geen
gegadigden gevonden c.q. hebben zich aangemeld. Wetende dat in 2021 Jaap Jongedijk en Jan de Haan het bestuur zullen gaan
verlaten baart ons dit wel zorgen.

Het bestuur vergaderde in 2020 zeven keer.
De bestuursvergaderingen worden normaliter bij toerbeurt bij de bestuursleden thuis
gehouden. Vanwege de crisis zijn vergaderingen uitgesteld en is men nu overgegaan
op ‘online’ vergaderen. Informatie vanuit
het bestuur van PB wordt verspreid via de
website, dorpskrant De Wâldknyn, de
Nieuwsflits of per mail.
Aanwinsten voor het dorp
In 2020 zijn geen aanwinsten voor het dorp
gerealiseerd.
In 2019
  is een AED aangeschaft. I.v.m. de
crisis is bij alle bewoners die hebben deelgenomen aan de AED-training (reanimatiecursus) het brevet met 1 jaar verlengd.
Dorpsvisie 2008-2020
In 2020 is een herstart gemaakt om dit te
actualiseren met een inloopmiddag op 24
januari 2020 in het Hof van de Koning. Deze
was een succes. Er is veel informatie opgeDORPSKRANT ORANJEWOUD
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haald. Het plan was om dit via de AVL verde verschillende verenigingen in maal regelmatig contact onderhouden. In
der op te pakken. Ook dit is door de crisis
Oranjewoud
2020 hebben we, vanwege de crisis, slechts
niet doorgegaan. Ondertussen is er een
- Wâldster Strúntocht
1x overleg gehad.
enquête ontwikkeld die in 2021 op internet
• Gezamenlijk overleg met PB, de verte- Een overzicht van de onderwerpen waaringevuld kan worden.
genwoordigers van de wijkraad Skoatter- over we met de gemeente hebben gesprowâld en Kees den Otter met de wethou- ken (zie voorgaande items):
Op- en afritten A32 met de Oranje
der omtrent de voortgang over
- Verbouwing koetshuis Antea-group
Nassaulaan
aanpassingen rondom de op- en afritten
- Overleg lanenplan van Oranjewoud
In het kader van het project Heerenveen
van de A32.
- Actualisatie dorpsvisie 2008-2020
beter bereikbaar (www.heerenveenbeter- Mogelijkheden AED
bereikbaar.nl), waarbij er aandacht is voor Woning/ hotelbouw
- Verantwoording voor investeringen
een vlotte en veilige doorstroom van het • Woningbouw vindt plaats aan de Wilhelverricht door PB (bijvoorbeeld aanverkeer door Heerenveen, worden ook de
minalaan (oostzijde) en de Casimiralaan
schaf kunstwerken, speeltoestellen of
op- en afritten van de A32 met de Oranje (oostzijde)
banken) en gerealiseerd op grond van
Nassaulaan verbeterd. In maart heeft het • De gemeenteraad heeft op 21 januari
de gemeente.
bestuur een zienswijze gegeven op het
2019 besloten dat aan de oostzijde van
- Sportbeleid
voorbereidingsbesluit van de gemeente.
de A32 een Van der Valk-hotel mag wor- Mogelijkheden zonnewal en ATBHet College van B. en W. meldde in juli dat
den gerealiseerd. De geplande beworoute
haar voorkeur uitging naar een afhandeling
nersgesprekken zijn meerdere malen
- A32 vervolg/ voortgang
uitgesteld i.v.m. crisis en gaan online
- Plannen hotel-restaurant Van der Valk
met verkeerslichten bij de Stadionweg.
- Mogelijkheden glasvezel
Zowel In de gemeentelijke ROM commissieplaats vinden in 2021.
vergadering als in de raadsvergadering van
- Renovatie Prins Bernhardweg
september heeft het Bestuur met move- Lanenplan Oranjewoud
2020/2021
rende redenen haar voorkeur aangegeven. In 2020 hebben meerdere bijeenkomsten
Het Bestuur geeft de voorkeur aan rotonde- plaats gevonden, veelal online. Voor de Onderhoud wegen, lanen en verlichting
varianten boven verkeersafhandeling met eigenaren is een conceptvisie opgesteld. In Ook de jaarlijkse fietsronde met de wetverkeerslichten op de Stadionweg en de een fysieke bijeenkomst is dit door het houder heeft, i.v.m. de crisis, niet plaatsgeOranje Nassaulaan. Sinds oktober zitten adviesbureau aan de eigenaren gepresen- vonden.
Gemeente, Rijkswaterstaat, Adviesbureau teerd. De definitieve visie ten behoeve van De reflectors op de paaltjes en de kattenen de vertegenwoordiger van PB wederom alle eigenaren moet nog worden afgerond. ogen in de trottoirbanden op het wegdek,
rond de tafel.
In 2021 zal hierover publiekelijk worden beide op de Koningin Julianaweg, zijn gereWellicht valt in maart de definitieve variant. gecommuniceerd.
aliseerd. Doel was om de snelheid van het
Dit project wordt, wat betreft PB, in maart verkeer te verlagen. Helaas is dit slechts
Activiteiten in en rondom het dorp
2021 afgerond. Het stukje subsidie aan- gedeeltelijk gelukt. Er zijn helaas nog steeds
• Veel is dit jaar niet doorgegaan dit jaar gaande PB Oranjewoud is geregeld.
weggebruikers die denken dat de Koningin
vanwege de crisis: o.a.
Julianaweg een racebaan is.
- AVL
Proefproject
- Er was een beperkt aantal koffie-och- Wetterskip Fryslân voert een proefproject Overig
tenden in het Hof van de Koning, en uit om een hoger waterpeil in de bossen te PB- Oranjewoud bestaat 90 jaar.
sommige ook aangepast aan de coro- realiseren door in de zomer water vast te In december 2020 bestond het PB Oranjenaregels
houden en in de winter naar behoefte woud 90 jaar. We hadden als bestuur een
- Pubquiz in het Hof van de Koning werd water af te voeren. Een hoger waterpeil is aantal ideeën om dit niet ongemerkt vooruiteindelijk een ‘online’ versie
van belang voor de levensduur van de bij te laten gaan. Ook hier heef de crisis roet
- Stamppotbuffet
bomen en de eventuele nieuwe aanplant.
in het eten gegooid. We hopen dit in 2021
- Jaarlijkse vrijwilligersavond
uiteindelijk wel te kunnen vieren / oppak- Jaarlijkse schoonmaakronde door het Contacten met de gemeente/ onderhoud ken.
bestuur
wegen en lanen
Verder geen bijzonderheden.
- Oranjewoud Festival
Met wijkmanagers mevrouw R. (Ruurdje)
- Wâldsterjûn
Annema en R. (Rixt) Wind, teamleider van Januari 2021,
- Dorpsfeest
het wijkteam de heer H. (Hendrik) Krom- Fred van den Hoogen, secretaris Plaatselijk
- Jaarlijks overleg met de besturen van kamp en meerdere ambtenaren wordt nor- Belang Oranjewoud.

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

* reparatie + onderhoud alle merken
* CO2 laswerk

* airco service
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Financieel verslag Plaatselijk
Belang Oranjewoud jaar 2020

BEGROTING 2021
		
Werkelijk
Begroot
		
Begroot
INKOMSTEN JAAR 2020		
x € 1,x € 1,Begrote Inkomsten 2021
		
x € 1,Contributies
4.289
Wijkbudget		2.170
Advertenties Wâldknyn
2.614
Rente bank jaar 2019		
2
Totaal ontvangsten

9.075

4.100
2.170
2.650
1

Contributies
4.200
Wijkbudget		2.170
Advertenties Wâldknyn
2.600
Rente bank jaar 2020		
1

8.921

Begrote inkomsten		

UITGAVEN JAAR 2020
Kosten Wâldknyn		
2.352
2.700
Bijeenkomst vrijwilligers			
350
Bijeenkomst verenigingen			
250
Kosten bestuur			
150
Porti en kst. secretariaat
75
Stamppotbuffet,flyers en ov.
354
350
Project bewegen			
50
Verfraaiïng dorp			
1.000
Verz. Aan.sprak. Best. 		
276
276
Kosten jaarvergadering			
750
Dorpsvisie			350
Lanenproject		3.000
3.000
Aankoop AED + opleiding
200
Abonnement onderh. website		
278
280
Bankkosten		175
175
QR code wandelpad
50
Onvoorzien			75
Totaal uitgaven
Saldo

6.435
2.640

Staat van Bezittingen en Schulden
Bezittingen		31-12-20
Vordering Iepen Mienskipsfûns 2		
5.600
Advertentie Wâldknyn
42
AED en brug Prinsenwyk		
500
Rabobank rekening courant		
620
Rabobank spaarrekening		
17.300
		24.062
Schulden
Lanenproject subsidie		
-5.600
Nieuwjaarskaart		-337
Bankkosten maand dec. 2019		
-10
Vermogen van de vereniging		18.115

DORPSKRANT ORANJEWOUD

Begrote uitgaven
Begroot :

500
30
15.250
21.380
-5.600
-10
15.770

Van de subsidie uit het Mienskipsfûns 2ad €28.000.voor inventarisatie en historisch
onderzoek van het lanenproject is € 22.400.- in 2009 ontvangen. Na afronding van het
project ontvangt PB € 5.600.-. De bedragen zijn verschuldigd aan opdrachtnemers.
In overleg met Gemeente, Staatsbosbeheer en Provinsje Fryslân heeft de Bosgroep de
inventarisatie verzorgd en SB4het historisch onderzoek en een visievoorstel gedaan.
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BEGROTE UITGAVEN 2021
Kosten Wâldknyn		
2.700
Bijeenkomst vrijwilligers		
500
Bijeenkomst verenigingen		
250
Kosten bestuur		
150
Porti + secretariaat
75
Stamppot buffet
350
Project bewegen		
50
Verfraaiïng dorp 90 jaar		
1.000
Verz. Best. aansp. heid		
276
Kosten jaarvergadering		
850
Dorpsvisie		450
Bloembak Bernhard& Juliana		
500
Onderhoud AED		
200
Onderhoud website		
280
Bankkosten		180
Geocaching+QR-codes
50
Onvoorzien		375

10.081
-1.160
31-12-19
5.600

8.971

-8.236

Overschot

Voorstel:
Het beoogde overschot ad € 735,-zal
ten gunste komen van het
vermogen van de vereniging.

735

Rommelmarkt
Op zaterdag 17 april is de jaarlijkse rommelmarkt op het schoolplein van de Albertine Agnesschool van 10.00-13.00 uur.
Op vrijdag 16 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.

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.

Deel 1

Wat maakt iemand tot
een echte kunstenaar?
n

Door: Inge van der Ploeg

Verf, doek, steen, beitels, potlood, etsnaald, muziek, theater, dans, literatuur… met deze woorden raak ik een
wereld aan die ik hogelijk waardeer.
Het is de wereld van kunst en cultuur.
Nu de gezamenlijke activiteiten in Nederland
op een laag pitje zijn gezet, besef ik weer
eens wat een fijn maar ook wat een noodzakelijk gebied de cultuur in ons leven is.
Amateurs ( letterlijk: liefhebbers)
Om als hobbyist aan de slag te zijn met
kunstzinnig werk is geweldig voor mij. Het

brengt me in een andere ‘staat van zijn”, om
het filosofisch te zeggen. Met verf en
papier, potloden en soms collagemateriaal
ligt er van alles om me heen, ik loop daar
tussendoor, ik sta en zit, kijk, roer ergens in,
doe iets op mijn papier, verander eraan,
bezin me erop. Het is een creërend gebeuren. Er zijn zomaar uren verstreken in die
andere ‘staat van zijn’. En daar frist mijn
gevoel van op. Vooral in het gebied van het
aanvoelen van kleurtinten, van compositie,
vormen, van aarzeling, van klem zitten,  van
verrassingen en invallen, in dat gebied frist
het me op. Zo betreedt wellicht ook een
echte schilder, beeldhouwer, pianist, steendrukker
en wie dan ook dat gebied
waar gecreëerd kan worden, geoefend en gemaakt,
vernietigd en opnieuw
begonnen.

Beeld Jeen Bosma, gedicht Sanne van der Wal.
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Kunst bekijken
Om naar andermans werk
te kijken en te luisteren is
inspirerend. Want hoe is
het gemaakt, hoe heeft die
ene kunstenaar dat nou
toch gedaan? Wat vind ik
ervan, wat roept het werk
in me op? Het is zo verfrissend om openheid te ervaren en een kunstwerk op je
in te laten werken. Dat is
gewoon het fijne van naar
een concert gaan, naar een
expositie, of een gedichtenavond. In zo’n setting ontmoeten kunstenaar en
publiek elkaar rondom het
werk. Opmerkelijk genoeg
geldt die ontmoeting evenzeer als ik langs Meerzigt
fiets en de bronzen vrouw
zie zitten samen met de
poëzie in de sokkel. Dit is
gebeeldhouwd door Jeen
Bosma en gedicht door
Sanne van der Wal. Je kunt
daar even de tijd nemen
om te lezen en te kijken en
met de lijnen van het beeld
mee te bewegen. Ze zat
laatst zo te genieten van de
lage zon op haar gezicht. In
de tekst van het uitgezaagde gedicht las ik als
laatste het woord “ thuisgevoel”. Dat woord klopt ver-

rassend genoeg met het beeld van de
vrouw.
Uitvoerend kunstenaar zijn
Hoe zit het met het verschil tussen een kunstenaar en een amateur, heb ik me wel eens
afgevraagd.  Ik kwast er zelf bij vlagen lustig
op los, zonder enige regelmaat. Ik stop als
er wat belangrijkers aan de hand is: eten
koken, geen zin hebben, in de tuin werken,
sowieso werken, met vrienden op stap….
Als ik me inleef in een aantal van mijn vrienden die beroepsmatig kunstenaar zijn, dan
ziet dat er bij hen toch echt anders uit.
Zowel het werk zelf als de plek van de kunst
in hun leven is anders. Hoe is dat verschil te
verwoorden? Waar zit hem dat in? Ik heb
het gevraagd aan mensen die zijn opgeleid
en uitvoerend kunstenaar zijn.

Ze zat laatst zo te genieten van
de lage zon op haar gezicht
Gabrielle Westra, schilder
“Ik moest wel even over de vraag nadenken,
want er is een groot verschil tussen een
‘echte’ uitvoerende kunstenaar en een amateur. Je kunt dat vooral vinden in de kwaliteit van het werk. Dus rijst de vraag: wat
maakt dan dat iets een goed kunstwerk is?
Wat mij betreft bestaat een goed kunstwerk uit een goed idee en een goede uitvoering daarvan.
Vakmensen zullen zeggen dat de uitvoering
belangrijker is dan het idee, terwijl
moderne kunstenaars zullen beweren dat
het alleen om het concept gaat. Voor mij
zijn ze beide even belangrijk. Studie, ervaring en talent zullen de uitvoering van een
kunstwerk erg verbeteren. Door een opleiding en zelfstudie word je door de opgedane ervaring steeds beter. Talent helpt je
hierbij, maar is voor mij niet het ‘geheime
ingrediënt’ om een kunstwerk te kunnen
maken. Talent versnelt het leerproces
alleen heel erg. Je doet uit jezelf al bepaalde
dingen ‘goed’. Maar het is ontzettend
belangrijk om te studeren, anders zul je
nooit begrijpen wat of waarom je dingen
‘goed’ doet.
Kun je naast het vakmanschap ook het idee
(origineel of niet, weer een hele andere discussie) ontwikkelen? Mijn antwoord daarop
is dat dit moeilijker is om te leren, maar ik
geloof niet dat het alleen aangeboren is. Als
je de moeite neemt om stil te staan en in
jezelf te graven, dan leer je op den duur om

volgens mij nog een derde belangrijk ingrediënt nodig om je kunstenaar te noemen en
dat is ‘drift’!

Het maken van een goed
kunstwerk kun je leren

Portret-oefening Inge vd Ploeg.
uitdrukking te geven aan datgene wat jou
uniek maakt en wat jij te ‘vertellen’ hebt.
Dit leerproces neemt vaak meer tijd dan
dat van de uitvoering.
Wanneer ben je dan een kunstenaar? Een
veel gestelde vraag. Volgens het Van Dale
woordenboek is de definitie van een kunstenaar: “iemand die het vermogen bezit
kunstwerken te scheppen”. Dus als je een
goed kunstwerk kunt maken ben je een
kunstenaar? Het maken van een goed
kunstwerk kun je leren, heb ik net geschreven. Dat betekent dus dat je je tot kunstenaar kunt studeren? Dat denk ik niet. Niet
omdat je, zoals sommigen beweren, perse
talent moet hebben en ook niet omdat je
met de perfecte ideeën geboren moet zijn.
Hier heb ik lang over nagedacht; naast een
goed idee en een goede uitvoering heb je

Zo noem ik in ieder geval het gevoel/
instinct dat elke kunstenaar in zich heeft.
Dat is de noodzaak om te creëren. Het
maken van een kunstwerk is onvermijdelijk.
Het moet gebeuren. Kunst maken staat
geheel bovenaan de prioriteitenlijst.
Waarom gaat een kunstenaar toch door,
ook al koopt niemand het werk, zijn de critici er negatief over of speelt zelfkritiek een
grote rol? Ze gaan door omdat het niet
anders kan. ‘Drift’ heb je nodig om te beginnen en door te gaan met het maken van
kunst. Een hobbyist kan wel degelijk kwaliteit hebben, maar kan zich geen kunstenaar
noemen door een gebrek aan ‘drift’. Een
hobbyist voelt zich niet genoodzaakt om te
creëren, maar doet het in zijn ‘vrije’ uurtjes
gewoon voor de lol”.
Jeen Bosma, beeldhouwer
Na het zien van een beeldje en het volgen
van een cursus beeldhouwen was het hem
duidelijk. “Dit is wat in me zit en wat ik wil
doen”. Om in het spoor van beeldhouwer
door te gaan, dat vraagt vervolgens zijn
volle tijd, een opleiding, totale aandacht, er
in duiken, het van binnenuit laten bruisen,
zich onderweg laten verrassen, bijleren,
passie voelen.…. Ik ben in gesprek met een
echte. Dit is niet meer iets voor de lol doen,
maar dit gaat om een kunstenaar die werkt,
die zich zelf tegenkomt, doorgaat en iets
afmaakt. Ondertussen borrelt van binnen
een onrust, een verlangen om te vernieuwen en verder te komen. We staan al pra-

tende naar tekeningen te kijken, naar reeds
afgemaakte beelden, eigen werk en een
binnengekomen opdracht. Ter plekke leer ik
van hem te kijken naar de beweging van
een beeld, naar hoe de beweging buiten
het beeld door gaat, naar de lege ruimtes
om het beeld heen. Wat een gevuld leven is
het hier in dit atelier. En dat komt niet van
een middagje hakken. Dat komt van totale
inzet; je zou het woord toewijding of overgave kunnen gebruiken. Geen tv of pc of
andere hectiek. Hier wordt gewerkt vanuit
een innerlijke vrije ruimte en dat is meteen
de opgave. Er moet veel afgeschud worden
voor je dat kunt.

Wat een gevuld leven is het
hier in dit atelier
Wat zien we nu?
Door bovenstaande bijdrages ontdek ik iets;
het idee, de uitvoering en de noodzaak,
waar Gabriëlle zo helder over schrijft en
wat in het verhaal van Jeen ook zo duidelijk
wordt, die drie elementen heb ik zelf niet zo
verankerd in me als zij dat hebben. Af en
toe een cursus helpt me weer op gang,
maar de ideeënstroom droogt gemakkelijk
op. De uitvoering is behelpen en de drift,
nee, die komt bij vlagen en houdt ook even
vlot weer op. Ik krijg gevoel voor hoe anders
dat voor deze kunstenaars is.
Bent u benieuwd wat de andere kunstenaars uit Oranjewoud hier over te zeggen
hebben? In de volgende Wâldknyn leest u
meer. De nuances in hun bijdrages laten
zien, dat er echt verschillen zijn tussen amateur en prof en ook dat die grenzen hier en
daar soms enigszins vloeibaar zijn. En dat
lijkt behoorlijk veel op het leven zelf.

2021 verplaatst naar augustus
n PERSBERICHT - Oranjewoud, 3 maart 2021

Het bestuur van stichting Oranjewoud Vanaf half april wordt het programma
Festival heeft besloten de negende stapsgewijs bekend gemaakt, de kaarteditie van het festival, dat begin juni verkoop start begin mei.
gepland stond, te verplaatsen naar 19
t/m 22 augustus. Hiermee hoopt deNaast uitdagingen bieden de huidige
organisatie de kansen te vergroten op omstandigheden ook kansen om het festihet kunnen organiseren van het festival val door te ontwikkelen. Het Parklandschap
binnen de door de overheden vastge- Oranjewoud verschaft met zijn ruimte,
stelde coronamaatregelen. Als meerja- zuurstof en natuur fantastische mogelijkherig gesubsidieerd festival voelt den voor uiteenlopende én veilige concertOranjewoud Festival een grote verant- belevingen. De komende editie zal het feswoordelijkheid naar het publiek, de tival in drie zones worden verdeeld.
makers en uitvoerenden, de medewer- In de Comfort Zone bij de Oranjerie van
kers en de leveranciers die bij annulering Landgoed Oranjestein kunnen fijnproevers,
(opnieuw) zouden worden gedupeerd. gezeten in comfortabele banken en fau-

teuils, genieten van klassieke muziek van
internationale kwaliteit.
De bossen, tuinen en bijzondere locaties
vormen de basis voor de Expedition Zone,
avontuurlijke concerten waar mens en
muziek elkaar treffen op ongebaande
paden.
De Overtuin, tegenover Landgoed Oranjewoud, vormt al jaren de plek waar alles
samenkomt: De Proeftuin met sinds 2019
ook een aparte Kinderproeftuin. Dit jaar
worden deze twee samengevoegd tot de
Play Zone met muziek van verschillende
genres, een uitgebreid kinderprogramma
en meer.
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

Herdi’s uitvaartspreken
Skriuwe en sprekke foar in útfeart
n Door: Inge van der Ploeg

Deze keer ga ik op bezoek bij ondernemer Herdi Oosterbaan. Haar werk is
om voor uitvaarten het in memoriam
van een overledene te maken en dit
tijdens de afscheidsbijeenkomst uit te
spreken. Voor het eerst hoor ik het
voor mij nieuwe woord “uitvaartspreken“.
In de uitvaartbranche is dat een gebruikelijk
woord. Een uitvaartspreker is een toespraakverzorger. Ik heb die woorden zelf nog nooit
gebruikt en zit de lettergrepen te ‘proeven’.
Deze woorden gaan over iets uitspreken, of
zorgen dat iets wordt uitgesproken.

We gaan allemaal een keer
Het in memoriam
We hebben allemaal begrafenissen en crematies meegemaakt in ons leven. Er is dan
iemand gestorven en je komt bij elkaar om
diegene eer te bewijzen en het stoffelijk
overschot te begraven of te cremeren. Zelf
vind ik het fijn als er over het leven van de
overledene verteld wordt. Allerlei gebeurtenissen, anekdotes, karakterschetsen en
jeugdverhalen passeren de revue en ik leer
hem of haar nog weer beter kennen. Die
beelden en ook de entourage van de uitvaart neem ik mee naar huis en ik mijmer
daar over na. Het is fijn om iemand hartelijk

Herdi Oosterbaan.
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uit te kunnen zwaaien bij zijn dood en
goede beelden helpen daar bij. Het geeft
gevoelens van warmte, van respect voor de
avonturen in het leven, het brengt soms
bezinning teweeg en zelfreflectie. We gaan
allemaal een keer.
Familie of vrienden kunnen zelf tijdens de
uitvaart vertellen over hun herinneringen
aan de overledene, maar je kunt daar dus
ook iemand als Herdi voor vragen. Je kunt
haar bedrijf rechtstreeks bellen, of het contact via de uitvaartverzorger laten regelen.
Bij Van der Zwaag, Yarden, Dela of in de
buurt gevestigde uitvaartondernemers
staat ze goed bekend, onder andere als
iemand die zowel Nederlands als Fries
spreekt en schrijft. Ook families van Friezen
om útens benaderen haar om in de memmetaal te komen spreken.
Seniorenwerk en uitvaartspreken
Hoe kwam het dat Herdi in de uitvaartzorg
terecht kwam? Na 31 jaar voor Zorggroep
Alliade te hebben gewerkt, raakte ze haar
baan kwijt. In overleg met Stichting Caleidoscoop richtte ze als vrijwilliger een koffiegroep op in Oranjewoud en ze werd
gevraagd de koffiegroep van wijk De Akkers
aan te sturen. In Zwolle volgde ze een hboopleiding Seniorencoach en daarna vestigde ze een praktijk aan huis. In die praktijk
begeleidt ze ouderen met hun vragen en
maakt bijvoorbeeld in overleg met haar cliënten een levensboek. Dat is een soort biografie van haar client met interessante verhalen en foto’s van vroeger, gevat in een
omslag. Dat kan dan aan kinderen en kleinkinderen worden uitgedeeld.
Als haar schoonmoeder komt te overlijden
en ze op de uitvaart spreekt, komt naderhand de uitvaartondernemer (boade) haar
hartelijk complimenteren. Hij vraagt haar
vaker om te spreken en zo ontstaat haar
nieuwe baan. “Freonen fregen wol faker,
werom dochst dr neat mei, mar sa hie ik it
noch nooit besjoen”.
Hoe gaat Herdi te werk?
Ze krijgt de spreek- en schrijfopdrachten
meestal via de uitvaartondernemers, maar
ook rechtstreeks van families die haar kennen of mee hebben gemaakt. Een dag na
overlijden spreekt ze af met de nabestaanden. Dat is in het begin een wederzijds
aftasten. “De minsken binne dr ôf en dan

komt dr in frjemden yn’e hûs om fan alles to
freechjen en te bepraten.” Ze stelt zich voor
en vertelt hoe ze te werk gaat. Ze kijken
allereerst samen naar het leven van de
overledene en Herdi verzamelt materiaal
voor een in memoriam. In de 2,5 uur
durende ontmoeting verdient het wederzijds vertrouwen en respect alle aandacht.
“De minsken binne troch it fertriet op hun
puurst, dr sit niks meer omhinne”. Behalve
over de overledene spreken ze ook over de
uitvaart zelf: over de dienstindeling, gastsprekers, kinderen die een kaarsje willen
aansteken, de gewenste muziekkeuze of
gedichten. Het doet goed als de familie na
afloop opgelucht is en de komende dagen
verder kan.

Herdi manoeuvreert het schip zo
goed mogelijk door de woelige
baren heen de haven in
Een dag voor de uitvaart bezoekt ze
opnieuw de familie om het in memoriam
voor te lezen en te bespreken en alles door
te nemen voor de komende afscheidsdag.
Wat zijn de dagen tussen overlijden en uitvaart toch rijkelijk gevuld. Betrokkenen zijn
zoekende om hun emoties een plek te
geven en familieverhoudingen worden
zichtbaar. Met haar coachopleiding en
-ervaring in de rugzak manoeuvreert Herdi
het schip zo goed mogelijk door de woelige
baren heen de haven in.
Zelf ook bijkomen
Na deze intensieve dagen is voor haar de
tijd aangebroken om alles te verteren, kantoorwerk te doen, wandelingen te maken,
het huis op te ruimen, uitgebreid te koken
en met vrienden af te spreken. Ook zij moet
het gebeuren verwerken. Bij de volgende
opdracht gaat ze dan opgefrist een nieuw
traject in.

Toen nodigde ze haar buren uit
om in huize Oosterbaan een film
te komen kijken
Wat vind je fijn aan je werk?
“De soarch en oandacht, it skriuwen, interesse yn minsken en it moetsjen, dat mei
mekoar hellet de bêste energie yn my
boppe. It is in ear om dit to dwaan. It
lústerjen, it meilibjen, it mei mekoar útfine
wat past bij de ferstoarne, de neibesteanden helpe om goed ôf to slúten, it is mooi
wurk om hjir part fan to wêzen en it is echt
in fak”.
Is het wel eens moeilijk?
“As ik mei jonge minsken to krijen haw en ik
bin bij harren yn de noed, of as immen himsels tekoart dien hat, dan is it dreech om
minsken yn sokke dagen bij to stean. It is
dan in útdaging om hert en ferstân yn
lykwicht to hâlden”.

Wat zijn je plannen?
“Graag wil ik toegankelijk zijn en de drempel laag houden. Vertrouwen opbouwen
vraagt tijd. Elke keer goed werk afleveren is
mijn beste visitekaartje ”. Ze is te vinden op
www.herdisuitvaartspreken.nl
en op www.coachherdi.nl
Wat wil je meegeven aan de inwoners
van Oranjewoud?
”Bouw aan het dorpsgevoel en het samenleven door contact met elkaar te houden;

het begrip ‘mienskip’ of ‘naboarschap’
werkt als cement tussen de stenen. Als je
naar elkaar omkijkt en vraagt hoe het gaat,
dan help je elkaar. Vooral naar mensen toe
die dit lastig vinden, is het een handreiking
want er is behoefte aan saamhorigheid,
aan ergens bij te horen.”
We sluiten het gesprek af. Herdi en ik
wonen vijf huizen bij elkaar vandaan. Ik
weet dat ze naar anderen omkijkt: ze organiseert jaarlijks een burenkoffie in het
parkje aan de Tolhuisweg en helpt bij het

Een gewaarschuwd mens
telt voor twee
n Door: de wijkagent

Nu er onder de huidige (corona-)
omstandigheden veel mensen thuis zijn
en vanuit huis werken, zie je dat ook criminelen hierop inspelen. Zij gebruiken
tegenwoordig afleidingsmanoeuvres en
babbeltrucs om vooral bij senioren hun
slag te slaan. Daarnaast maakt men
gebruik van zogenaamde cyber-crime,
waarbij niet alleen senioren maar ook
jongeren het slachtoffer zijn.
De gemeente Heerenveen en de wijkagenten van de politie Heerenveen willen u
waarschuwen door middel van dit artikel en
u er zo voor behoeden dat u het slachtoffer
wordt.
Wat doet u als een onbekende bij u thuis
aanbelt?
Beroving door een babbeltruc komt steeds
vaker voor: onbekenden bellen bij u aan om
met een mooie smoes bij u binnen te
komen. Vervolgens stelen zij uw geld en
andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie
met bedreiging en/of geweld. Bent u toch
slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!
Met de volgende acht eenvoudige tips
kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt
van een babbeltruc:
1. Kijk voor u uw deur open doet eerst wie
er heeft aangebeld. Kent u de persoon
niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan
eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt
doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan
112.
2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of  
kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in
uw deur maken. Zo kunt u zien wie er
voor uw deur staat zonder uw deur open
te doen.

3. Vraagaltijd naar een legitimatiebewijs.
Ook als iemand zegt dat hij/ zij van de
gemeente, een bedrijf of instelling is.
Heeft iemand geen legitimatie bij zich,
maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.
4. Laat nooit mensen uw huis binnen. Om
aan hun buit te komen maken sommige
dieven gebruik van geweld. Wilt u iets
pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of
geld? Laat mensen dan buiten wachten
en doe uw deur dicht. Neem nooit uw
portemonnee mee naar de deur.
5. Loop nooit met iemand mee naar buiten.
Vaak komen dieven met z’n tweeën. De
ene persoon maakt een praatje met u,
terwijl de andere uw huis binnensluipt
om uw spullen te stelen.
6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen
thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de
voordeur staat te praten.
7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of
juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of

dorpsfeest. Toen het een paar jaar geleden
zo ijzig en glad was op straat dat je bijna
niet naar Heerenveen kon fietsen,  nodigde
ze haar buren uit om in huize Oosterbaan
een film te komen kijken. Les Intouchables
meen ik me te herinneren. Een buurvrouw
die er niet bij kon zijn, bracht ons voor de
gezelligheid een zak popcorn en een buurman die meestal niet aan zoiets meedoet,
kwam toch aanglibberen. Zulke dingen
bedoelt ze. Dat is it boadskip.

willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat
ze bij een bank of de thuiszorg werken.
Medewerkers van dit soort bedrijven
komen niet zomaar langs, zij maken van
tevoren een afspraak.
8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of
moeders met kinderen kunnen oplichters
zijn. Of mannen in nette pakken.
Cybercrime
Internetcriminelen bedenken steeds
nieuwe manieren om via zogenaamde
phishing-mails, app of sms persoonlijke
gegevens van mensen te misbruiken of geld
afhandig te maken. Men maakt daarbij
gebruik van bestaande diensten, onder
andere de belastingdienst, banken en
andere overheidsinstellingen. Men
schroomt daarbij niet mails of berichten te
sturen voorzien van originele logo’s, waarbij men de suggestie wekt dat men inderdaad te maken heeft met de vermelde
instantie. Ook wordt er telefonisch contact
gelegd door te bellen of te whatsappen. Op
slinkse wijze willen zij uw pincode achterhalen of geld van u loskrijgen. Mocht U het
ontvangen bericht niet vertrouwen, zoek
dan contact met de betrokken instantie.
Maak niet zomaar geld over naar een u
onbekende persoon of instelling, zonder
dat u zich vergewist hebt van de juistheid
van het bericht. Als u toch het slachtoffer
bent geworden van cybercrime, doe dan
altijd aangifte van het voorval bij de politie.

Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent geworden van een babbeltruc. Alleen
dan kan de politie de daders opsporen. U kunt op twee manieren aangifte
doen:
• Maak een afspraak via telefoonnummer 0900 – 8844.
• Doe aangifte via internet. Ga hiervoor naar www.politie.nl/aangifte.
Vindt u uw bezoeker verdacht? Bel 112.
Bel 112
als u de persoon aan uw deur verdacht vindt. Blijf rustig en neem vooral
geen risico’s. Schrijf op hoe de verdachte eruit ziet. Heeft de persoon een auto bij zich, schrijf dan ook het kenteken op.
Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar www.politie.nl/onderwerpen/
babbeltruc. Hier vindt u ook meer tips om te voorkomen dat
u slachtoffer van een babbeltruc wordt.
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Bied uw medewerkers
leuke en interessante extra’s aan!
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Medewerkers worden blij van goede arbeidsvoorwaarden. Wij noemen dat leuke interessante extra’s. Werkgevers
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Help, onze bossen verdrogen!
n Door: Ingrid Struijk

De ouderen onder ons herinneren zich
nog wel dat de weilanden achter de
Prins Bernhardweg, naar de Knipe toe,
elke winter onder water stonden. In een
strenge winter – die had je toen nog –
kon je zó naar de Knipe schaatsen.
Dat is allang niet meer zo. En dat is maar
goed ook, anders zou heel Skoatterwold
onder water staan. Wetterskip Fryslân
beheerst het grondwaterpeil door een ingenieus systeem van afwatering. In ons dorp is
het de Prinsenwyk die als boezem functioneert; alle sloten en greppels komen hierop
uit en de Prinsenwyk zelf mondt weer uit in
de Tjonger. Op het moment van schrijven
(22-01-2021) is dat heel noodzakelijk, want
wat heeft het niet geregend de afgelopen
tijd. Hele plassen liggen er op laaggelegen
weilanden en je kunt geen wandeling door
het bos maken zonder goede regenlaarzen.
Op zo’n moment kun je nauwelijks geloven
dat het in de zomer anders is.

Die grondwaterpeilmeter
is trouwens
al jaren geleden gesloopt
Droge zomers
We hebben al een paar zeer droge zomers
gehad, maar ook in een normale zomer is er
sprake van verdroging van de bossen van
Oranjewoud (niet alleen hier trouwens,
maar ik beperk me even tot ons eigen dorp).
We hadden een grondwaterpeilmeter aan
de Fuotpaden (dat is een fietspad, soms zijn
de Friezen héél grappig)(maar je mag er ook
overheen lopen dacht ik), en elke zomer
weer kon je daaraan aflezen dat het waterpeil te laag was. Een paar meter verder naar
het oosten, waar het fietspad zomaar een
duik van 1,5 m naar beneden maakt, strekken de grazige weides zich uit tot de horizon.
Daar is het waterpeil kennelijk wel voldoende. Die grondwaterpeilmeter is trouwens al jaren geleden gesloopt. De helden
die dit deden zijn vooralsnog onbekend.

Verschillende niveaus
Precies daar waar de kapotte grondwaterpeilmeter staat kun je het niveauverschil
tussen de diverse gronden goed zien. Onze
bossen zijn gelegen op de uitloper van een
dekzandrug tussen twee laaggelegen gebieden: aan de noordkant het “Lage midden
van Fryslân” en aan de zuidkant het beekdal
van de Tjonger. De bodem bestaat hier
voornamelijk uit zwaklemig fijn zand en her
en der zanddek op veen op zand.

en nu is het afwachten welk eﬀect
de door Wetterskip aangebrachte
stuwtjes zullen hebben

Stuw.
het leggen van koppelduikers kan dit
gebied van water worden voorzien. Hierbij
moet in de zomer, om de vochtbalans vast
te houden, de afvoer dichtgezet worden.
Ook is er een pomp geplaatst ongeveer
achter de woning van voormalig boswachter R. van der Hul. Zo nodig kan er dan in de
zomer water opgepompt worden uit de
Prinsenwyk.

Lanencommissie
In 2019 heb ik de werkgroep Lanenplan
Oranjewoud geïnterviewd over hun plannen en wat ze al bereikt hadden (zie het Onzeker
artikel in editie 9.2). Er is door hen - en alle Of deze proef gunstig zal uitwerken op de
organisaties die zich hebben aangesloten - vitaliteit van de bomen, is nog de vraag. Want
veel en goed werk verricht en er ging een het kan zijn dat het extra toegevoerde water
hele pot met subsidie open. Maar als de niet weg kan naar de boomwortels toe, als de
pas geplante eikenbomen van een ver- bodem van de sloot onverhoopt dichtslaat.
jongde laan het loodje gaan leggen door de Verder rijst de vraag hoeveel jaren je nodig
droogte, dan is dat dweilen met de kraan hebt om vast te kunnen stellen dat het werkt.
open. Bovendien wordt niet alleen de jonge Maar, zo vertelt Jan van der Velde van Wetaanplant getroffen, ook volwassen bomen terskip mij, na 1 à 2 jaar kun je toch wel
hebben nogal eens een matige vitaliteit, die meten hoe vochtig de bosgrond is.
te wijten is aan verdroging van de bodem.
Succesvol of niet? De tijd zal het ons leren.
Pilot
Bij gunstige resultaten zal het OranjeOnze werkgroep Lanenplan – de naam van woudse project zeker navolging krijgen. In
Jochem Liemburg (initiatiefnemer en voor- Beetsterzwaag bijvoorbeeld, waar ze te
zitter van de werkgroep) mag hier zeker maken hebben met gelijkwaardige bodemwel vallen – heeft het voortouw genomen verschillen.
en diverse organisaties betrokken
bij dit probleem: Plaatselijk Belang,
Wetterskip, Gemeente Heerenveen
en Staatsbosbeheer. Het grondwaWANDELROUTE
terpeil weer verhogen naar hoe het
‘Waterconservering Oranjewoud’
vroeger was, is geen optie. (Bij een
in één keer te grote verandering van
waterpeil, dus flink verhogen van
waterpeil, kunnen boomwortels
ook verzuipen en stikken waardoor
de boom alsnog af kan sterven.) Een
onderzoek binnen het Wetterskip
heeft aangetoond dat een grootschalig wateraanvoer-plan niet
mogelijk is gezien de verschillende
niveauverschillen; de dorpen ten
Noorden van Oranjewoud zouden
dan natte voeten krijgen. Daarom is
gekozen voor een kleine lokale
proef in het Reigersbos, ter linkeren rechterzijde van de Flapsingel.
Eind 2020 werd dit project gerealiseerd en nu is het afwachten welk
effect de door Wetterskip aangebrachte stuwtjes zullen hebben.
Door het opschonen van sloten en Wandelroute-Regiodeal.
Wandelroute ‘waterconservering Oranjewoud’

Ingang Flapsingel

Opvoergemaal met flex persleiding

Dwarssloot als koppeling
voor wateraanvoer

Damwand met schotbalkstuw

In de watergangen in de toekomst
meer en langer water

Nieuw gegraven greppel voor de buizen.
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Nieuwe bewoners

Hûske Weltevree
foar famylje Vogt
n Door: Tom van der Wolf

Ook in ons dorp is het – soms – een komen
en gaan van bewoners. Als er mensen vertrekken, komt er weer ruimte vrij voor
nieuwe dorpsgenoten. Toen we voor ‘t
Knineblêdsje een enthousiaste nieuwe kinder-redacteur kregen, genaamd Tymen
Vogt, leek het mij erg leuk om zijn familie te
interviewen. Ik kreeg via via hun telefoonnummer en voor ik het wist zat ik bij hen
aan tafel.
Op 16 juli 2020 verhuisde de familie Vogt
definitief naar de Lollius Ademalaan 15.
Ze
zijn thuis met z’n vieren: moeder Nyncke,
vader Arjan, Tymen en Ayolt. Nyncke is van
1978 en komt oorspronkelijk uit Twijzelerheide. Arjan is van 1979 en komt uit De
Westereen.  Hij studeerde een tijdje in Groningen en Nyncke studeerde plantenteelt

wetenschappen in Wageningen. Vervolgens
zijn ze voor Nyncke haar prom otieonderzoek naar grasland, beweiding en
milieu verhuisd naar Ierland waar ze liefst
dertien jaar hebben gewoond. Arjan zag de
uitdaging wel zitten en ging mee naar Ierland. Zelf vond hij daar een baan in de
gehandicaptenzorg.

Arjan zag de uitdaging wel zitten
en ging mee naar Ierland
Verhuizingen
Voordat ze bij ons in het dorp kwamen
wonen hadden ze al in heel wat verschillende huizen in diverse landen gewoond. Zo

verhuisden ze in 2002 naar Wexford in Zuidoost-Ierland. In 2008 werd Ayolt geboren en
in 2010 Tymen. Beide jongens zijn dus in Ierland geboren. In 2011, toen Tymen een half
jaar oud was, verhuisden ze ook nog voor
anderhalf jaar naar een dorp net buiten
Zurich in Zwitserland. In 2015, toen de kinderen zeven en vier jaar oud waren, besloten ze weer terug te keren naar Nederland
om weer dichter in de buurt van familie te
wonen. Dat was naar Wijk bij Duurstede,
waar ze zes jaar hebben gewoond. Arjan
kreeg een baan in de omgeving van Utrecht
waar hij nachtzorgcoördinator was. De kinderen spraken goed Engels en Fries maar
natuurlijk (nog) geen Nederlands. Ayolt had
het wat uit boekjes en van dvd’s geleerd,
maar Tymen sprak geen woord Nederlands.

De familie Vogt.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Maar binnen een half jaar was
daar niets meer van te merken.
Ayolt volgt de havo op het Bornego College in Heerenveen.
Tymen zit op onze dorpsschool.
Beide jongens mogen graag een
balletje trappen. Zo zit Ayolt bij
VV Heerenveen en Tymen bij VV
Heerenveense Boys.
Friestalige omgeving
Op zoek naar een huis in Friesland viel de keus op Oranjewoud
aangezien hun voorkeur lag bij
een Friestalige omgeving, maar
ook niet helemaal in het Noorden van Friesland. Voor hen is
het belangrijk dat ze zo de snelweg op kunnen of de trein kunnen nemen naar het midden van
het land. Ook qua werk is dat
handiger. Het huis heeft een
diepe tuin, iets wat ze heel graag
wilden. Arjan is op het moment
business analist bij Alliade. Hierbij is hij verantwoordelijk voor
de vertaling tussen zorg en ICT.
Kort samengevat is hij dus bezig
met het vinden van ICT-oplossin- Zelfgemaakte waterval door Tymen en zijn opa.
gen voor zorgproblemen.
Nyncke werkt nu bij het Louis Bolk Instituut voor de familie verre van onbekend. Zo zijn
in Bunnik. Dit is een organisatie voor onder- Arjan en Nyncke, toen de kinderen er nog
zoek en advies ten behoeve van de ontwik- niet waren, eens met een camper naar
keling van duurzame landbouw, voeding en Tunesië gereisd. Ook met de kinderen reisgezondheid. Ze gaat eens per week naar den ze regelmatig: zo zijn ze in Thailand,
Bunnik en heeft allerlei projecten in Fries- Cambodja en Egypte geweest. Daarnaast
land.
hebben ze met z’n vieren al eens een campervakantie naar Roemenië gemaakt. De
kinderen geven aan dat ze graag nog eens
het gevoel alsof we eigenlijk
naar China en India willen, ook daar staan
helemaal niet
hun ouders zeker voor open. Voor hen is
op de weg mochten zijn
het namelijk belangrijk dat hun kinderen
andere culturen zien en beseffen hoe het in
andere landen kan gaan. Natuurlijk heeft
Verhuizen in ‘corona-tijd’
ieder land zijn voors en tegens.
De familie geeft aan dat het best wel een
beetje gek was om in deze tijd te verhuizen. Ruimte en vrijheid
‘’Doordeweeks gingen de kinderen nog naar Ze vinden de buurt hier, ondanks dat ze nog
school in Wijk bij Duurstede. De weekenden niet veel hebben meegemaakt, leuk en
reden we dan naar Friesland en was er hele- gemoedelijk. In Wijk bij Duurstede kenden
maal niemand op de weg. Daardoor hadden ze weinig mensen. Ze vinden het ook erg
we best wel een beetje het gevoel alsof we leuk dat er veel kinderen in de straat
eigenlijk helemaal niet op de weg mochten wonen. De kinderen vinden het heerlijk dat
zijn,’’ vertelt Nyncke. “De buurtbewoners ze een lekkere ruime tuin hebben. Ayolt is
gaven bij kennismaking ook meteen aan dat vooral opgelucht: ‘’Ik ben blij dat er eindehet een heel gezellig dorp is. Met bijvoor- lijk eens een goed voetbalveld in de buurt
beeld het dorpsfeest, het Oranjewoudfesti- is,’’ vertelt hij enthousiast. Ze houden ervan
val en de Strúntocht. Wij vinden het alle- om lekker in de tuin om te rommelen. Zo
maal super jammer dat we dat nog niet heeft Tymen samen met zijn opa een vijver
mee mogen maken. Toch heeft ieder nadeel met een waterval gemaakt. Ze willen ook
ook zijn voordeel. Zo konden de kinderen graag nog wat appelbomen en ander fruit
gewoon online lessen volgen in Oranjewoud zoals kiwibessen in hun tuin planten.
zodat we alvast wat konden klussen. Ook Natuurlijk is het ook een grote bonus dat ze
hadden wij geen vakanties aangezien we zo dicht bij het bos wonen.
zouden verhuizen. Dat gaf dus ook een aan- Ayolt geeft aan dat hij Ierland soms best
tal voordelen,’’ geeft Arjan aan.
wel een beetje mist aangezien hij daar veel
vrienden heeft. Toch probeert de familie
Travel a lot
jaarlijks terug te keren naar Ierland. Echter
Juist door het vele verhuizen voor de studie was dat dit jaar even niet mogelijk vanwege
en het werk van Nyncke is het begrip reizen corona. Ook mist de familie Zwitserland wel
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aangezien daar ‘s winters veel sneeuw ligt
en ze graag de bergen opgaan. Ondanks dat
de jongens zo vaak verhuisd zijn, heeft hen
dat geen kwaad gedaan. Zo merken ze op
dat ze goed Engels, Duits, Fries en inmiddels Nederlands beheersen. Ook vinden ze
het heel leuk dat ze eigenlijk overal wel
vriendjes en vriendinnetjes hebben wonen.
Zo belt Ayolt gewoon even naar een vriend
in Wijk bij Duurstede om te gamen of te
praten.

dat de spiegels van de auto’s
vroeger in ieder geval
ingeklapt moesten worden
Metaal
Kenmerken aan hun huis zijn dat er een
docent metaalkunde heeft gewoond.
Overal in de hokken staan van die metalen
stellages. Daarvan hebben ze er een opgeknapt en die staat nu in de keuken. Ook op
zolder waren alle rekken van metaal. Er
staat een groot hok achter het huis, waar ze
vroeger wel auto’s aan het opknappen
waren. Het grappige is dat hun oprit maar
1,95 meter breed is. Als lezer kunt u dus wel
nagaan dat de spiegels van de auto’s vroeger in ieder geval ingeklapt moesten worden. Een moderne auto kan er in ieder
geval niet meer tussen komen. In de schuur
zitten nog wel heel veel mogelijkheden, ze
hebben daar nu een voetbalbak en een
pingpongtafel in. Ook zouden ze dat misschien nog wel willen isoleren om daar een
ruimte te maken die ze het hele jaar kunnen gebruiken. Wat Nyncke ook nog leuk
zou lijken is een aantal kippen in de tuin.

Beroemdheden uit Oranjewoud

Diet Huber
n Door: Gerard van der Werf

Naast de bekende Joh. Van Dijk, minis- Friese traditie in haar taalgebruik zeer
ter van defensie van 1921-1925
en wat ik persoonlijk zeer toejuich.
hooghield,
schrijver van militaire wetboeken, Haar boeken waren verplichte literatuur
heeft ons dorp Oranjewoud ook nog voor de examens op veel Friese scholen
een beroemde schrijfster voortge- voor voortgezet onderwijs.
bracht: Setske de Haan alias Cissy van
Marxveldt. Wie kent haar naam niet?
Een straat is naar haar vernoemd! Zij is
Wat nu? Van de lucht
kan je niet leven
de schrijfster van meer dan 50 boeken.
Diet Huber.
Maar over haar ga ik het nu niet
hebben.
O wat saai
Diet Huber (1924-2008) is minder bekend Ze werkte in de manufacturenzaak van de
geworden, maar heeft niettemin toch 22 Zon aan het einde van de Dracht (waar nu
boeken op haar naam staan. Daarnaast zijn de Hema zich bevindt) maar vond haar
er veel illustraties van haar bewaard geble- werk niet leuk. Na haar werk schilderde en
ven. Zij is in Leeuwarden geboren maar tekende ze voor de mensen. Ze was veel in
mocht graag veel tijd in Oranjewoud door- de natuur te vinden van ons mooie Oranjebrengen. Diet Huber was iemand die de woud, waar ze veel inspiratie uit haalde. Zij

was in het bezit van een wandelkaart waarmee ze toegang had tot alle verboden bossen in Oranjewoud. Het wild in de bossen
– toen nog ruimschoots aanwezig – werd
met liefde door haar geschilderd. Zo werd
enige jaren geleden een schilderijtje van
een kleurige fazant van haar geveild. Mijn
zuinigheid heeft verhinderd het te kopen…
Wel zijn we in het bezit van enkele boeken
en, heel speciaal: een geboorte-tegel die zij
heeft gemaakt ter gelegenheid van de
geboorte van mijn vrouw. Het werk in de
manufacturenzaak hield ze slechts twee
jaar vol. Toen nam ze ontslag. Ze wilde dingen doen die ze leuk vond, zoals tekenen,
schilderen en schrijven. Wat nu? Van de
lucht kan je niet leven!

Europese erkenning met de
Premio Europeo di Padua

Geboortetegel.

Schrijfster, dichteres, schilderes,
tekenares…
Maar deze ondernemende tante van pas
achttien jaren kwam in de moeilijke oorlogsjaren toch aan de kost. Zij maakte poppen en een poppenkast en ging naar scholen om daar haar spel te vertonen. Zij droeg
haar eigen gemaakte gedichten voor en
tekende en schilderde met de plattelandsvrouwen in Oranjewoud. Ze ontplooide
haar aangeboren talenten en was aanvankelijk dus autodidact. Maar hiermee kon ze
de eindjes nog niet aan elkaar knopen, dus
daarnaast werkte ze bij mensen in de huishouding. Daarbij kreeg ze hulp van haar
ouders bij wie ze nog thuis woonde aan de
Wilhelminaweg. Na de oorlog kreeg ze in
1946 kans om te gaan studeren aan de
Amsterdamse Kunstnijverheidsschool, de
voorloper van de Rietveld Academie. Ze
volgde de opleiding tekenen en illustreren.
Na haar opleiding brak ze landelijk door.
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Kinderpagina
Het dagblad Parool vroeg haar om Annie
M.G. Schmidt op te volgen als redactrice
voor haar kinderpagina. In dezelfde functie
schreef ze ook voor de Heerenveense Koerier, later de Friese Koerier, van de bekende
Friese auteur en politicus Fedde Schurer. In
deze krant had ze haar eigen rubriek: De
Kleine Koerier. Diet Huber schreef ook veel
boeken en gedichten in het Nederlands,
o.a.: “Rinske en de stoomtram” en “Meisjes
trouwen toch”. Deze boeken zijn vooral
bekend omdat ze het leven van gewone
mensen in moeilijke tijden laten zien.
Friesland blijft trekken
Ondanks dat ze lange tijd in Zweden heeft
gewoond en in Amsterdam, bleef ze toch
veel aan haar jeugd in Friesland denken. Dat
kwam ook duidelijk naar buiten in haar illustraties, gedichten en verhalen. In het Fries
publiceerde ze onder andere “De Teltsjebeam” (“De Verhaaltjesboom”), een bundel
met Fryske Poesyalbum ferskes en “It Abee
fan Boukje”. Voor dat laatste boek kreeg ze
Europese erkenning met de Premio Europeo
di Padua. Haar bekendste boek is waarschijnlijk “Tutte mei de Linten”. Daarin verwerkte ze allerlei fantasiefiguren, zoals de

Snie-iters, Rapke Rȗgel, Abe Sjipkop en
Sytse Slokker (een variant van Holle Bolle
Gijs). Vooral haar kinderboeken waren
beroemd en veel gelezen. Ook haar Friese
gedichtjes waren zeer bekend, veel van haar
werk werd gepubliceerd in de Friese Koerier.
Fedde Schurer was een groot fan van haar.

Ze ging op geheel eigen wijze
met die kwalen om
Onderwerpen
Inspiratie vond Diet Huber in de wereld
dicht om zich heen. Een toevallig gelezen
woord kon zomaar een gedicht laten
opborrelen, maar ook het verleden, toen
en nu, jongens en meisjes, liefde, armoede,
de omgang met ouders of vriendschap.
Ook het ‘anders’ zijn behoorde tot de
onderwerpen waar Diet Huber over
schreef. Ze wist ‘zware ‘ onderwerpen op
een humoristische wijze te verwoorden. Ze
vergat in haar kinderboeken niet om op
een humoristische manier de dieren te
laten spreken over hun baasje. Dit gebeurt
trouwens nu opnieuw in de Leeuwarder
Courant.

Laatste jaren
De op 9 april 1924 in Leeuwarden geboren
schrijver, dichter en illustrator werd in 1994
getroffen door een hart- en een herseninfarct. Ze ging op geheel eigen wijze met
die kwalen om; ze schreef tragikomische
gedichten en brieven in dagboekvorm
onder de titel “Oh! Juffrouw Angina Pectoris” (niet uitgegeven). Ter gelegenheid van
haar tachtigste verjaardag schre
ven verscheidene Friese collega-dichters
een vers voor Diet Huber. Ze werden gebundeld en uitgegeven onder de titel “Fiif
dogeneaten yn in sok” (“Vijf deugnieten in
een sok”). De illustraties bij de gedichten
zijn voor het grootste gedeelte van Huber
zelf, maar ook van Karin Poiesz. Diet Huber
overleed op 7oktober 2008
op de leeftijd
van 84 jaar.
Ondanks het kleine aantal officiële bekroningen heeft het werk van Diet Huber een
prominente plaats gekregen bij het lezerspubliek, en dan vooral het Friese lezerspubliek. Bij de jaarlijkse voordrachtwedstrijden in het kader van het Friese FeRstival
klinken nog steeds de gedichten die zij
schreef. Iets beters kan een auteur zich toch
niet wensen.

Spitigernôch is der op ús foarrige oprop gjin réaksje kaam, dêrom op’e nij dizze oprop… wa wit?

Wa wie GITTA?
n Troch: Ali Kok, oerset troch Fetsje van der Meer

In kuier of fytstocht yn Brongergea levert
moaie oanblikken op, bygelyks in heidefjild
mei geiten en sa fernamen we fan de man
dy’t de bisten út namme fan Staatsbosbeheer fersoarget, ynkoarten ek inkele skiep,
om de balâns yn de natuer dêr op natuerlike wize te behearen, prachtich!!
De middei fan moandei 8 juny 2020, levere
ek in bysûnderheid op dy’t de noadige fragen oprôp.
Oan de foet fan in beam, by de yngong neist
it neamde heidefjild oan de Marijkemuoiwei neist Pauwenburg, waard jiske (in
protte resten fan in kremaasje?)  oantroffen.
Immen dy’t dúdlik de Fryske taal goed
behearsket wit hokker lot Gitta , fjouwer
moannen nei har ferskining, op dat plak
trof.
In freon fan my hat al in protte muoite dien
om in antwurd te finen op dit mystearje…
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Hy liet in ynstjoerd stikje yn de Leeuwarder
Courant pleatse, mar spitigernôch levere
dit hielendal gjin ynformaasje op.
Hy wie boppedat op 16 juny 2020 live op
Omrop Fryslân en rôp dyjinge op, dy’t antwurd jaan koe op boppesteande fragen.
Spitigernôch krige hy letter fan presintatrise
Diana de Groot in weromkoppeling, dat der
nimmen réagearre hie op syn oprop.
De Wâldknyn is dêrom ús lêste strieke yn’e
syktocht.
Want hoe’t je it ek besjogge : der is immen
west dy’t him it lot fan Gitta sa oanlutsen
hat, dat hy/sy in protte muoite dien hat om
in tinkplak foar har te meitsjen. Wy binne
tige benijd nei it ferhaal achter dit stillibben…
Wy hoopje op in réaksje fan dyjinge dy’t de
oplossing fan dit mystearje kin!
Jo kinne in réaksje maile nei:
Oranjewoud-krant@hotmail.com

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 ude
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 het voor
aanbod van
Wij
regelen
alles
u. ± 40 hypotheekaanbieders
vergelijken. Uw specifieke situatie is daarvoor de basis. Daarom is
het altijd maatwerk wat wij u kunnen bieden.

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

verzekeringen - hypotheken
financieringen - pensioen - belasting
Henry van Drogen

Elly van Seijen - de Goede

AB Koornbeursweg
ORANJEWÂLD | Koornbeursweg
28 | 8442• DJ
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T 23
0513-682334
| E info@oranjewald.nl• |www.oranjewald.nl
I www.oranjewald.nl
28 • 8442 DJ Heerenveen
telefoon:
(0513) |68
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 oppervlakkenVS Administratie
Administratiekantoor
& 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 kleurmet
bij eenuw
nieuwspecifi
blik
actief• meedenken
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

Waarvoor hebben wij
eigenlijk een redactie??
n Door: Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Inge van der Ploeg
Tom van der Wolf

De redacteuren van de Wâldknyn
willen u als lezer eens informeren over
de gang van zaken in de redactie en
over hoe we het blad samenstellen.

bij het artikel horen krijgen het desbetreffende nummer. De kinderen van het Knyneblêdsje zijn in het eerste deel van de vergadering present voor overleg over hun
ideeën. Dan gaat iedereen naar huis met de
Op dit moment telt de redactie vier leden: haar toebedeelde taken en een onderneAnneke Liemburg is hoofdredacteur sinds mend gevoel.
2014, Inge van der Ploeg is de redactie zeer
onlangs komen versterken en Tom van der Dan aan de slag
Wolf was als 11-jarige kinderredacteur in De vaste redacteuren Anneke, Ingrid, Tom
2009 al bij de oprichting van ons blad, en Inge gaan op stap, interviewen dorpsgesamen met Ingrid Struijk. Hij is een poosje noten, fotograferen ter plaatse en schrijven
weg geweest maar in 2015 toen hij journa- de voorlopige teksten. Die laten ze aan de
listiek ging studeren maakte hij zijn come- geïnterviewden lezen ter correctie. Freelanback in onze redactie. Sindsdien mogen wij ceredacteuren komen ook met hun verhaop hem rekenen voor goede ideeën en in len en fotomateriaal. Zij sturen hun teksten
vaste rubrieken. We hadden ook altijd een naar oranjewoud-krant@hotmail.com.
kinderredactie, uitgezonderd voor editie
10.3, maar in deze editie 11.1 stelt een Heel veel redigeren
splinternieuwe kinderredactie zich voor!
Anneke Liemburg die dit mailadres beheert
stuurt deze teksten dan weer door naar
eindredacteur Ingrid. Anneke houdt de
Wij zetten dan de inhoud van het
foto’s en maakt die klaar voor de drukker.
komende nummer in de steigers
Zij let erop of de foto wel groot en scherp
genoeg is, vandaar dat de foto’s altijd op
ware grootte toegemaild moeten worden.
Drie keer vergaderen
Daarna zet zij een onderschrift onder elke
Zoals u weet, verschijnt het blad de Wâld- foto. Ingrid neemt elke tekst nauwkeurig
knyn drie keer per jaar. Twee maanden door. Zij let daarbij op interpunctie en
voor verschijnen vergadert de redactie over grammatica, weegt elk woord op een goudkomende artikelen en rubrieken, nieuws, schaaltje en kijkt er dus ook naar of het stuk
losse ideeën, ingekomen stukken, vragen vlot leest en of de boodschap duidelijk
en dergelijke. We zetten dan de inhoud van overkomt. Dan stuurt Ingrid het geredihet komende nummer in de steigers en elk geerde stuk weer terug naar de auteur voor
artikel krijgt een nummer. Ook de foto’s die goedkeuring. Als de auteur zich erin kan

Anneke Liemburg-Kramer.

Ingrid Struijk.

Inge van der Ploeg.

vinden, gaat het artikel persklaar naar
Anneke. Ingrid houdt zich om begrijpelijke
redenen
niet bezig met Friestalige teksten. Daarvoor is Fetsje van der Meer eindredacteur.
Finishing touch
Als tekst en foto’s een goed artikel vormen
gaan de bestanden naar hoofdredacteur
Anneke. Zij maakt van al dit losse materiaal
een geheel, onderhoudt de contacten met
de adverteerders, zoekt een voorplaat,
schrijft een voorwoord, formeert de
inhoudsopgave en de activiteitenkalender
en verzorgt de distributie naar de bezorgers. Zij richt dus het blad en de bladzijden
in met advertenties en artikelen en gaat
daarmee naar de drukker. De drukproeven
komen bij haar terug ter controle. In de
regel hebben wij drie!! drukproeven voordat Anneke groen licht kan geven voor het
definitieve blad. Anneke let in de controles
op de lay-out en de grootte en uitsnede van
de foto’s. Ingrid let er op of er soms nog
foutjes zijn achtergebleven en of de drukker
geen steekje heeft laten vallen.

dé glossy van Oranjewoud
Dilemma’s
Vanaf dag één ondervond Ingrid het volgende dilemma: als je nogal moet ingrijpen
in een tekst, is de auteur die onder de titel

Tom van der Wolf.
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staat vermeld dan nog wel de echte
auteur? Het is begrijpelijk dat de kinderen,
zij zitten tenslotte nog op school, spelfouten laten zitten in hun teksten (maar
onderschat volwassenen ook niet ). Dat
hoort bij kinderen, dat maakt hun tekst
ook authentiek. Moet Ingrid die er dan
toch uithalen?
Wij als redactie hebben besloten van wél.
En ja, dan grijp je dus in.
Dat gebeurt dus in iedere tekst. Soms gaat
het om één komma. Soms gooit Ingrid een
hele tekst over de kop om daarmee de
leesbaarheid te vergroten.
Hoog niveau
Zodoende wordt het hoge niveau van onze
krant keer op keer weer gehaald. Sommige
schrijvers vragen zich af, waarom de krant
(in de meeste gevallen de Heerenveense
Courant) hun stuk wél zomaar accepteert,
zonder ingrepen, en onze dorpskrant niet.
Wij zijn vast strenger, maar dankzij deze
redactie is de Wâldknyn dé glossy van
Oranjewoud.
Uitbreiding colofon
Dit heeft ertoe geleid dat wij vanaf deze
editie een regeltje toevoegen aan de colofon: “De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden stukken in te korten,
te verbeteren of in het geheel niet te plaatsen.” Maar natuurlijk altijd in overleg met
de schrijver. Wij willen u graag op handen
blijven dragen en waarderen uw bijdrage
aan onze krant enorm!

Prijsvraag
Wie vindt de fouten
in de volgende teksten??
U mag uw oplossing naar
de krant sturen
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Voorbeelden

Dat is ongeveer 3 woonwagenbewoners per kamp! Mijn gezond verstand
zegt mij: dat kan niet waar zijn!

Omdat ik vermoed dat de meeste lezers
het woord “volatiel” niet kennen ga ik
het vervangen door “sterk in waarde
op en neer bewegend”.

Foei!! Trouw toch!! Zo’n ernstige fout laten zitten!

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

It Kninebledsje
Even
voorstellen:
de nieuwe
kinderredactie!

Wie ben je?
Rikst de Vries
Hoe lang woon je al in Oranjewoud?
Al mijn hele leven
		
		
Waar ga je naar school?
Albertine Agnes school
Wat zijn je hobby’s?
Turnen, voetbal, tekenen en bakken
		
Hoe oud ben je?
12
Heb je huisdieren?
1konijn, 2vissen, 2vogels en 2katten
Wat is je lievelingsplek in Oranjewoud?
Het bos

Tymen Vogt
Sinds 16 juli 2020. Hiervoor heb ik in
Wijk bij Duurstede, Ierland en
Zwitserland gewoond.
Albertine Agnes school
Voetbal, klimmen, pianospelen,
achtbanen en lego
10
1baardagaam
De Belvédère uitkijktoren

Het verhaal van het verdwenen huis op de Lollius Ademalaan
Als ik door onze straat loop is er iets
raars aan de hand. Ik zie nummer
22, 24, 28… Dan denk ik, wacht
even, waar is nummer 26 gebleven?
Het verhaal van Tymen:
“Misschien is het wel een geheim
Harry- Potter- huis. Dat steeds verdwijnt als ik ernaar kijk. Misschien kan
ik het wel zien met een speciale bril, of
met een toverspreuk, of als iemand
het filmt.
Ik denk dat het hele huis onzichtbaar
is, en de mensen die er wonen ook. En
die mensen kunnen ons en onze huizen ook niet zien. Die denken dat het
hier een heel grote parkeerplek is. Of
misschien bespioneren die onzichtbare mensen ons wel…”
Het verhaal van Rikst:
Foto van de Lollius Ademalaan 28 (slagerij) met op de achtergrond nummer 22, genomen “Er was eens een huis, maar soms
rond 1950.
staat het er, maar op het andere
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moment niet. Zou het een spookhuis zijn, of
wonen er soms feeën met unicorns? Wat is
het toch een mysterie, het blijft maar in je
hoofd rondspoken. Wat zou het kunnen
zijn?”

Puzzel
.

Wat is er werkelijk aan de hand?
We hebben het maar even aan de buren

gevraagd, en het echte verhaal is een beetje
saaier.
Die vertelden dat er vroeger een slagerij
heeft gezeten. De dames Maat van de slagerij hadden twee kavels maar hebben er
nooit een tweede huis op gebouwd. Later is
er een bouwbedrijf naast gekomen op
nummer 24 en is die grond verdeeld tussen

de slagerij en het bouwbedrijf. Maar toen
waren de nummers natuurlijk al vergeven.
Er zal dus nooit een huis op nummer 26
komen.
Wel bijzonder dat er vroeger zoveel bedrijven in Oranjewoud waren en nu alleen
maar woonhuizen.

Puzzel

Prijsvraag: stuur de oplossing vóór 31
/03
/2021
naar Twinswinkeltje@hotmail.com.
inzendingen verloten wij wat lekkers uit het winkeltje van Twins
Prijsvraag: stuur de oplossing vóór 31/03/2021 naar Twinswinkeltje@hotmail.com.
Onder de goede inzendingen verloten wij wat lekkers uit het winkeltje van Twins (een
bedrijf in Oranjewoud ).
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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It gong oan!!
n Door: Ingrid Struijk

Veel viel er de laatste jaren niet te
melden vanuit de ijsclub. Ja, er was
een ijsclubgebouw – niet zonder slag
of stoot – gezet. Uw redactie heeft
hierover verslag gedaan in nummer
9.1. Daarna bleef het ongebruikt van
wege de zachte winters… Was de
investering wel de moeite waard
geweest gezien de opwarming van de
aarde?
koning Winter pleegde een
kortstondige coup
Het antwoord uit alle Oranjewoudse kelen
is inmiddels: JAAA.
Want koning Winter pleegde een kortstondige coup en toverde ons Oranjewoud om
tot een sprookjesachtig Wittewoud. En
behalve sneeuwen ging het ook hard vriezen. Zou het……??
Facebook
Op de facebook-pagina van de ijsclub zie je
zo nu en dan een post die vertelt van het
onderhoud van het een en ander. Op de
laatste, van 14 oktober 2020, zie je de leden
van de ijsclubcommissie lekker in het zonnetje naast het nieuwe ijsclubgebouw zitten. Niet om alleen maar koffie te drinken
hoor; achter de schermen wordt klein
onderhoud gepleegd en het gebouw verder
afgerond. Maar dan, we schrijven inmiddels
8 februari 2021, komt er een explosie aan
berichten, likes, foto’s en commentaren. It
giet oan!!!

dan komt er een explosie aan
berichten, likes, foto’s en
commentaren. It giet oan!!!
Kans op ijs
“Kans op ijs,” dat schrijft de commissie op
maandag 8februari. Het bestuur heeft de
eerste voorbereidingen getroffen en zal de
volgende dagen en nachten op volle toeren
draaien. Door aanwezigheid van het nieuwe
ijsclubgebouw hoeven in ieder geval niet
alle materialen naar de baan te worden
gehaald omdat ze er al zijn! Het bestuur zet
alles op alles om de baan te openen want,
zo schrijven ze, “de mensen hebben zo hard
een lichtpuntje nodig in deze tijd.” De regels
om zich aan alle richtlijnen van het RIVM te
houden worden opgesteld en meegedeeld.
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Het bestuur druk in touw.
Er zullen geen bankjes worden geplaatst
om groepsvorming tegen te gaan. “Hoe
moet je dan je schaatsen aantrekken”,
wordt er verzucht. Men wordt inventief:

het nieuw opgeworpen eilandje krijgt een
verrassende functie. Koek en zopie zal
tegen contante betaling verkrijgbaar zijn via
een zorgvuldig geconstrueerde looproute
langs het buitenloket.
Nat pak
Twee dagen later, dinsdag 9 februari, meldt
de ijsclub dat de baan nog niet open kan:
met name langs de kant waar veel sneeuw
zich heeft opgehoopt is het ijs nog zacht.
Wel is er al zoveel mogelijk sneeuw met de
hand door extra vrijwilligers van de baan
gehaald. Dat moesten 4 personen bekopen
met een nat pak… In de morgen van donderdag 11 februari rukt er groot materieel:
een kraan! uit om de kanten sneeuwvrij te
maken. “Sjonge,” denk ik bij mijzelf, “wat is
dit?? Het halve dorp in touw?? Een kraan
die gestuurd wordt door een bevriende ijsclub?? Hebben we het hier soms over Mienskip?”

It giet oan
Op donderdagavond komt het verlossende
bericht: we gaan los!
Het bestuur is wel wat huiverig; zal iederJan Oosterbaan is iismaster bij IJseen zich houden aan de strenge regels? Zulvereniging Oranjewoud, nei it wykein
len er ivm de corona-richtlijnen, maar ook
hat d’r lêst fan stive kûten. Sneon is d’r
vanwege de dikte van de ijsvloer, niet te
fan moarns 09:00 oere oant jûns
veel mensen tegelijk komen? Vandaar dat
21:00 oere op’e baan. As hy op’e bank het schaatsen op vrijdagmiddag van 14-18
sitten giet en op’e stappenteller
uur beperkt wordt tot kinderen en ouders
sjocht, stiet d’r 16 km op’e teller!
met kleine kinderen. Met het uitzicht om
op zaterdag voor alle leden open te gaan.

daar op de ijsbaan was het of
je een warme deken
over je heen kreeg
van vriendelijkheid en vrolijkheid
Een weekend vol schaatspret
En ja hoor: op zaterdag 13 en zondag 14
februari kon er volop geschaatst worden
van 10-20 uur. Ik was erbij; niet op de
schaats, mij niet gezien, heb pas nog mijn
arm gebroken. Maar om wat foto’s te
maken en om de sfeer te proeven. Man,
man wat een sfeer. Wille, zeggen jullie
toch? Iedereen was vrolijk en blij. Dat was
lang geleden dat ik dat had meegemaakt,
want ik vind de mensen maar humeurig de
laatste maanden. Als ik mijn mondkapje
niet snel genoeg op heb of te dicht in de
buurt kom krijg ik op zijn minst een boze
blik. Geen leuke tijd, dit. Maar daar op de
ijsbaan was het of je een warme deken over
je heen kreeg van vriendelijkheid en vrolijkheid. Jong en oud aan het genieten en ik
genoot mee, met volle teugen. Veilig vanaf
de kant.
Helemaal uit Amstelveen.
Schaatshulpjes
Het bestuur had schaatshulpjes aangeschaft. Nee, ik heb het hier niet over vrijwilligers. Vroeger, zeg maar in mijn tijd,
gebruikte je een stoel als je moest leren
schaatsen. Je pakte dan de rugleuning vast
en hield jezelf daarmee in evenwicht. Maar
om de poten te ontwijken moest je nogal
wijdbeens schaatsen. Nu bestaan er
schaatshulpjes die ruimte hebben voor je
benen. Er werd gretig gebruik van gemaakt
door de lytse begjinners.
Valentijn
Zondag 14 februari was de laatste dag dat
er geschaatst kon worden, want in de nacht
van zondag op maandag werd er dooi en
regen voorspeld. De hele dag werd er nog
gretig gebruik gemaakt van de baan die zich
prima hield en onder schitterende weersomstandigheden. Zelfs werden er schaatsers gespot die hand in hand schaatsten…
tja…Valentijn toch?

De lockdown was een paar ijselijke
dagen slechts een boze droom…!

IJsbaan Oranjewoud. Schaatsen maar!

Slotwoorden
“Dank aan iedereen die is komen schaatsen,
maar ook aan alle behulpzame handen tijdens deze vreselijk gezellige dagen,” schrijft
het bestuur aan het eind van zondagavond.
En ik voeg eraan toe: Wat een verademing,
zoveel goedgehumeurdheid en plezier! De
lockdown was een paar ijselijke dagen
slechts een boze droom…!

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Bijzondere huizen Oranjewoud

Als particulier tussen
de grote pachtboerderijen
n Door: Tom van der Wolf

Iedere editie probeer ik weer over een
bijzonder huis in ons dorpje te schrijven. Dit keer viel mijn oog op de gerieflijke woonboerderij aan de Bieruma
Oostingweg nr. 4.
Ik belde aan en een enthousiaste bewoner
opende de deur. We planden een afspraak
en ik kon beginnen met pennen. Naast de
huidige bewoners ben ik ook nog bij de
jongste zoon van de – daar toen destijds –
boerende familie.

tien koeien, vier pinken, één paard
en een aantal varkens
Geschiedenis
De boerderij werd in 1923 gebouwd in
opdracht van Lijkele Hendriks de Jong en
Aaltje van der Honing. In 1928 kwam zoon
Hendrik Lijkeles de Jong samen met zijn
vrouw Reinskje in de boerderij wonen. Zij
startten in 1928 met boeren en hadden

– wat toen in die tijd nog mogelijk was –
tien koeien, vier pinken, één paard en een
aantal varkens. Het originele aan deze boerderij is dat het als één van de weinige boerderijen hier in het dorp geen pachtboerderij was, maar in particulier bezit. De
producten die de familie leverde gingen
naar de melkfabriek in Oudeschoot. Hendrik en zijn vrouw hadden drie kinderen,
genaamd Aaltje, Saakje en de jongste van
het gezin: Lijkele. De laatste woont nog
steeds samen met zijn vrouw Liesje in
Oranjewoud, maar dan aan de Lollius
Ademalaan.
De boerderij is gebouwd van rode bakstenen, een type steen dat destijds veel werd
gebruikt. In 1965 stopte Hendrik Lijkeles
met boeren omdat hij in aanmerking kwam
voor sanering.
Hij genoot daarna nog ruim dertig jaar van
zijn pensioen op de boerderij. Toen deze
Hendrik in 1998 overleed, plaatste zoon Lijkele een advertentie in de Heerenveense
Courant waarin de boerderij te koop werd
aangeboden. Het liep direct storm: er

1953: Familieportret tijdens het 25-jarig huwelijk van Lykele en Reinskje.
Vlnr de kinderen Saakje, Lijkele en Aaltje.
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waren tientallen liefhebbers. Na een goed
bod van ene Bernard Helms uit Leeuwarden
was het huis verkocht. Helms verbouwde
de boerderij grondig tot woonboerderij. In
de oude stal kwam het woongedeelte en de
voorste kamers werden veranderd in slaapen/of werkkamers.
Lijkele herinnert zich nog goed dat hij als
jochie in de bedstee in de voorste kamer
sliep. En dat hij nadat hij uit school kwam
altijd zijn fiets tegen de bomen aan de rechterzijde van de boerderij zette. Die bomen
staan er overigens nog steeds. Ook vertelt
hij dat er in 1944 - de oorlogsjaren - drie
vluchtelingen uit Arnhem hebben gezeten.
Een vader, een moeder en een zoon. Ze
moesten noodgedwongen hun stad verlaten vanwege de Slag om Arnhem. Via het
Rode Kruis kwamen ze bij de ouders van
Aaltje, Saakje en Lijkele terecht.

Die beuk is geplaatst omdat
de boerderij tijdens de bouw
meteen was afbetaald
Rode beuk
Het opvallende aan de boerderij is de rode
beuk naast de buitenplaats. Die is er tijdens
de bouw geplant. Die beuk is geplaatst
omdat de boerderij tijdens de bouw meteen was afbetaald. Een rode beuk voor een
boerderij betekende namelijk dat de boer
de lening geheel had afgelost. De trots dat
hij de schuldenvrije eigenaar was, werd zo
benadrukt. Ook was het een vorm van prestige in het algemeen. Zo hebben veel landgoederen in ons dorp ook een rode beuk
staan.
In 1965, toen de vader van Lijkele in de
sanering kwam, moesten de weilanden en
de dieren worden verkocht. Dat was één
van de voorwaarden als men in de sanering
kwam. Zo werd het weiland naast en
gedeeltelijk achter de woning verkocht aan
de familie Dol. Mevrouw E. Dol is nog
steeds woonachtig op Weversbuurt 21.
  De
weilanden helemaal naar achteren zijn van
de heer Kingma op nummer 6 van de Bieruma Oostingweg.

Huidige bewoners
De huidige bewoners zijn
Alfons Dooper en Glenn
O’Brien. Zij zijn er in 2005
komen wonen. Alfons en Glenn
waren al tijden op zoek naar
een plekje in Oranjewoud. Na
een zoektocht van wel twee
jaar kwam deze woonboerderij
beschikbaar en hebben ze daar
meteen een bod op gedaan.
Toen zij het eenmaal hadden
gekocht maakten ze nog een
paar aanpassingen aan de
boerderij om het helemaal
naar hun wensen te krijgen. Zo
bouwden ze er een garage/
berging bij, besloten ze het
varkensschuurtje op te knappen, plaatsten ze een nieuwe
dakkapel en als finishing touch
een paar rood-witte raamkozijnen met een zandloperfiguur.
Vorm en kleur van dakkapel en
luiken zijn geïnspireerd op
voorbeelden hier in de omgeving.

Voorzijde boerderij.

Het enige nadeel dat zij van de
herten ervaren is dat zij eigenlijk
geen bloemen kunnen planten
Boerenzoon
Alfons is zelf boerenzoon en helemaal op
zijn plek op de woonboerderij. ‘’Het leuke
vind ik dat ik helemaal om mijn eigen huis
heen kan lopen. Dat is voor mijn gevoel toch
wel iets wat vanuit mijn jeugd is ontstaan,’’

vertelt hij. Verder genieten hij en Glenn
volop van het kijken naar de tientallen herten die dagelijks bij hen door de tuin wandelen. Het enige nadeel dat zij van de herten ervaren is dat zij eigenlijk geen bloemen
kunnen planten.
‘’Twee keer per jaar zijn er op een paar
plekken in het weiland tientallen mierenhopen. Het bijzondere is dat daar allerlei libellen op afkomen. Gemiddeld zijn er dan in
een paar minuten honderden libellen voorbijgekomen”.

Een dikke tien-plus
“Wat betreft het woongenot, dat is werkelijk fantastisch. We hebben goed contact
met de buurt en we staan regelmatig in de
tuin met verschillende buurtbewoners te
praten. Dat is toch wel iets wat bij de
saamhorigheid van een dorp hoort,’’ voegt
hij er nog toe. Als ik daarom vraag wat
voor cijfer ze het woongenot zouden
geven luidt het antwoord: ‘’een dikke tienplus!’’

Achterzijde boerderij (lente).
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Oer de ûleboerden yn it Wâld
n Troch Inge van der Ploeg

Ut en troch binne der fan dy dagen, dan
komme jo it hiem net ôf en is in rûntsje
troch it Wâld noch krekt in moaie kuier. Fan
de Tolhûswei út rinne we dan ûnder in tunneltsje troch de bosk yn of by de hûzen del.
Alle dagen sjogge jo wol wer wat oars en jo
komme mei in frisse snút wer thús.
Mar dizze hjerst kaam ik te lêzen yn in
boekje út 1981 fan S.J. van der Molen oer
de Fryske ûleboerden. Wat in iepenbiering
wie dat. Ik ha de ûleboerden fansels myn
hiele libben lang al sitten sjoen, mar dat
der seis haad-types wienen, dat der neist
in ûlegat en swannen ek ferskate makelaars
oansitte kinne, dat it boerd mei nammen
op de skuorren makke waard tsjin it ynwetterjen, ik wist dat allegearre net. Troch it
lêzen yn dat boekje sjoch ik no hieltyd nei
de dakken en de nok , oft der ek opsmûk op
makke is. Sa rin ik dus tsjintwurdich op de
kuiertochten troch it Wâld omheech to
sjen.
En ja, oan de nok sjoch ik op de skuorren
hjir en dêr ûleboerden sitten. Op hûzen sit
no en dan in losse makelaar en op de adelikke hûzen fine jo gauris houtsnijwurk én
in makelaar yn top.
It wurd ‘makelaar’ komt fan it âlde wurd
‘makelare’ en betsjut ferbining. De spits,
nulle of makelaar ferbynt de boppewrâld
mei ûnder, mei it libben yn de skuorre of yn
it hûs. It wurd ‘makelaar’ brûke we meastentiids by it ferkeapjen fan ûnreplik guod.
Dan ferbynt dy makelaar de ferkeaper mei

Haad-type de Wâlden.
de nije keaper. Op de skuorre is de makelaar de ferbining tusken boppe en ûnder.
De makelaars op de skuorren yn Fryslân
hawwe per regio in eigen sinjatuur. Der
binne seis haad-typen yn ús provinsje. It
Wâld hat it type fan de Wâlden, dat binne
de streken fan Hurdegaryp oant de Stellingwerven ta, yn de eastlike helte fan Fryslân.
Op it plaatsje kinne jo sa’n ûleboerd sjen,
mei boppe yn de makelaar in soarte fan
kelk en der ûnder in sânglês. Dan hawwe
wy de beide swannen en faak ek in ûlegat
yn it trijekante boerd.

Haad-type Súdwesthoeke.
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Haad-type Midfryslân.

Troch ûndersikers yn eardere ieuwen
waard sein, dat it ûleboerd al fan 1530 ôf
op boerepleatsen fûn is en dat de namme
òf te krijen hat mei de ûlen dy’t yn de skuorre in nêst makken en op mûzejacht gongen, òf de namme hat te krijen mei de Germaanske god fan de op- en ûndergeande
sinne Ul. De swannen soene de sinne dan

jûns fuortbringe en moarns wer ophelje. Yn
oare typen makelaar sit in rûn sinnewiel
tusken de swannehalzen yn ‘e makelaar. Yn
it Wâldtype hawwe wy dat sinnewiel net,
dus Ik hâld it op de ûlen as nammejouwers.
It trijekante boerd is makke tsjin it ynwetterjen en sekert dêrmei de oergong fan it
dak nei de nok, al of net mei in ûlegat dus.
Dat boerd is ek bûten Fryslân op skuorren
te finen.
De swannen hawwe te krijen mei òf it
opheljen en fuortbringen fan de sinne, òf
mei it rjocht fan de boer om swannen te
hâlden. Neffens it boekje fan S.J. van der
Molen jouwe ferskate ûndersikers harren
eigen betsjutting oan de ûleboerden en dat
lit ik mar sa. De swannepinnen foar it skriuwen hawwe yn alle gefallen tiden lang
handel brocht, it dûns, it fleis, mar ek de
grandeur fan swannen op it hiem dienen
harren wurk. Yn de Súdwesthoeke hawwe
de swannen bygelyks in lint om en der kin
ek in kroantsje op sitte.
Fanút de Tolhûswei op reis nei it tunneltsje
achter Anna Schotanus seach ik op de Wilhelminawei yn Oranjewoud West (hoort bij
de rest) al in pear ûleboerden sitten. Op nr
21 sit in type de Wâlden, op it dak, op de
hoeke mei de Appelhof nr 15 seach ik type
MidFryslân mei aren of tûken oan de makelaar. Yn Ald Skoat op it krúspunt tsjinoer it

café ha ik dy ek sjoen. Midfryslân is de
lange smelle regio fan Ljouwert, lâns Grou
nei it súden oant de grins mei Oerisel ta. It
type ûleboerd fan Midfryslân en fan de
Súdwesthoeke kinne jo op de plaatsjes
sjen.
As jo nei Gaasterlân ride is der in oar type
op de buorkerijen te finen dan by ús: in
simpele makelaar, de beide swannen mei
gauris in read lint om ‘e hals, in soarte fan
harp tusken de halzen en yn it ûlegat it
‘vogeltje kijkt om’. Mei nammen dat lêste is
tige nijsgjirrich. Wat docht dat fûgeltsje
toch yn it haadtype fan ‘e Súdwesthoeke?
Ik ha der spitich genôch net wat oer fine
kinnen.
We gean wer werom nei it Wâld , ik rûn bij
Donglust del. Der is al ien fan de swannen
fuortflein, mar it type is de Wâlden, en dat
is te sjen oan de makelaar. Oan de Van Bieruma Oostingwei 4 is achter op de skuorre
in moai geef ûleboerd te finen. Altyd as in
buorkerij it foarhûs en de skuorre ûnder
ien kap hat, dan is de foarste punt fan it
dak it plak fan in skoarstien en fine jo achterop it ûleboerd. Dat is hjir hiel moai te
sjen.
Dêrwei gong ik de kant fan Brongergea op.
Op de Pauwenburgpleats sit ek in moai
foarbyld fan it Wâld-type. Op de Carolinaburcht is in hiele oare útwurking yn de

makelaar te sjen. Dy siet der al op doe’t de
hjoeddeistige bewenner der yn 1996 kaam
te wenjen. It moat in eigen idee fan de timmerman west hawwe en past moai by de
pleats. Op Marijkemuoiwei 13 is ek al in
fariant te sjen mei yn dit gefal in tichte
makelaar. Dêrneist op nummer 11 fine jo
wer it haad-type fan de Wâlden.
Op de Prins Bernardwei binne hjir en dêr
ek swannen op de flucht gien. Op nr 53
stiet noch al in makelaar, op nr 41, op de
Maria Albertinahoeve, sitte twa ûleboerden mei yn totaal treie swannen. De fjirde
swan leit stikken yn it bûthús. As jo dus
noch swannen fleanen sjogge dy’t plak
sykje, stjoer se dan mar nei de PBwei ta.
Semper Virens hat achterop in moai geef
ûleboerd en op PBwei 27 is ek in moai
boerd achter op de skuorre. Beide binne
fan it Wâld-type.
Doe kaam ik ûnder it oare tunneltsje troch
bij de bakker del wer yn West en op de Tolhûswei werom.
Dat wie myn rûntsje troch it Wâld. Ik
noegje jo út om ek ris nei de dakken en de
nok te sjen. En as jo hjir yn de omkriten
noch mear ûleboerden witte, dan hear ik it
graach (06-13092919). It is in nijsgjirrige
eksersysje west en rin mei de holle yn ‘e
nekke troch de paden en leanen. In protte
wille tawinske hjirmei!

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400

n Door: Sara Nieuwdorp (13 jaar)

“Geo -wat!?,” zei ik tegen mijn beste
vriendin Rosalinde. “Nou gewoon, het is
heel leuk. Je gaat met de app op zoek
naar een locatie en met een beetje geluk
heb je hem zo gevonden.” Ik had nog
geen flauw idee wat ze bedoelde, en
ook niet wat GEOcaching precies inhield.
Eerlijk gezegd klonk het nogal suf.
Eerlijk gezegd klonk het nogal suf

Hoe moet je beginnen?
Om met geocaching te beginnen moet je
eerst de app downloaden: “geocaching”
(zie foto 1). Je registreert je met een emailadres en een wachtwoord. Daarna moet je
de app toestemming geven je locatie te zien
zodat je kunt kijken welke ‘schatten’ er allemaal in de buurt te vinden zijn (zie foto 2).
Bijgevoegde foto is een screenshot van alle
schatten in de buurt van Oranjewoud. Het
zijn grijze en groene icoontjes. De groene
icoontjes kan je gratis doen, maar voor de
grijze heb je een premium account nodig. Je
moet dan maandelijks 5,99 euro betalen of
29,99 per jaar.
Hemelsbreed
Je klikt op een groen icoontje, en dan geeft
de app aan hoe ver je er hemelsbreed vandaan bent. Je moet dus zelf uitvinden hoe
je er moet komen. Je wordt dus uitgedaagd
om zelf een route te vinden. Als je eenmaal
bent aangekomen op de plek waar je schat
verstopt zou moeten zijn, moet je goed om
je heen kijken. Hij kan overal verstopt zitten: in een holletje van een boom, een
koker, een vogelhuisje…
Op pad
Dus, wij op pad. Rosalinde voorop. De
rechte lijn ging over de snelweg naar Heerenveen heen, dus daar moesten we op een
bepaalde manier onderdoor zien te komen.
Toen dat eenmaal gelukt was, vonden we
snel de plek. Na een poosje goed om ons
heen te hebben gekeken bleek onze schat in
een vogelhuisje verstopt te zijn (zie foto 3)!
Teleurgesteld
Toen we de schat eenmaal hadden gevonden was ik eigenlijk wel teleurgesteld want

foto 3
er lag geen echte schat maar een plastic
bakje met daarin een boekje en een pen.
We schreven onze namen er in. Dat was het
bewijs dat we de ‘schat’ gevonden hadden!
We maakten een foto zodat we die in de
app konden uploaden. In de app kun je - als
je wilt - ook een stukje schrijven over hoe je
de schat gevonden had. Nu had ik mijn eerste schat binnen! Omdat dat in de app op je
profiel komt te staan, wil je er natuurlijk veel
meer gaan vinden. Nu kan ik zelfs een wedstrijd doen samen met vriendinnen wie de
meeste schatten heeft gevonden.

Dat was het bewijs dat we
de ‘schat’ gevonden hadden!
Eenmaal terug van kamperen besloot ik
thuis ook eens via de app in de buurt te kijken. Daar waren er ook genoeg. Zelfs in het
buitenland kun je met deze app schatten
zoeken. Dank je wel Rosalinde voor deze
nieuwe hobby!

foto 1
Totdat we op een dag gingen kamperen bij
mijn tante. En Rosalinde mocht mee. Mijn
tante woont in Oranjewoud, vlakbij het bos.
Vaak logeer ik daar en mag ik mee het bos
in op het paard. Geocaching had ik nog
nooit gedaan en omdat dit keer Rosalinde
mee mocht kamperen besloten we samen
Oranjewoud te ontdekken met de fiets en
de app, in plaats van op de paardenrug.
Wat is GEOcaching?
Wat is GEOcaching eigenlijk? GEO komt van
geografie, en dat is aardrijkskunde, dus het
zal iets te maken hebben met de aarde en
buiten zijn. En cachen, dat komt van cache,
en dat betekent ‘verstopplek.’ Dus ergens
buiten een schat verstoppen! Ok, dat klinkt
al weer iets minder saai.

foto 2
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Stichting Oranjewoud Historie
n Door: Inge van der Ploeg

Twee jaar geleden schreef Janny Klein gaat het met hun toenmalige ideeën over
een interessant stuk in de Wâldknyn een eigen website, een facebookgroep, een
(jaargang 9 nummer 2). De titel vandigitaal archief en met hun onderzoek naar
haar stuk was Na Brongergea komt leven en werk van de Oranjewoudsters ?
Oranjewoud. ‘Stichting Brongergea op
de Kaert’ is na het verschijnen van het De bestuursleden
prachtige (en gevulde) boek over de Per telefoon spreek ik uitgebreid met voorontstaansgeschiedenis van Brongergea zitter Jitze de Jong, secretaris Jacob Drost
getransformeerd tot ‘Stichting Oranje- en webmaster Wiep van der Meulen. Het
woud Historie’.
zijn een sneuper, een verhalenverteller en
Officieel is de nieuwe stichting opgericht op
30
januari 2019,
en heeft dus een dag eerder zijn verjaardag als een beroemd lid van
ons Koninklijk Huis. De bestuursleden en
tevens onderzoekers van de historie van
onze omgeving stonden genoeglijk op de
foto in dat nummer 2. De zin en de levenslust straalt je tegemoet als je die foto
bekijkt.  De overgang van de ene stichting
naar de andere stichting, en dus van de ene
doelstelling naar de andere, is blijkbaar met
plezier voltrokken. “We binne noch drok
dwaande mei in ANBI-status, it biskriuwen
fan de Stichtings-statuten en in ynskriuwing
bij de Keamer fan Keaphannel”. We zijn heel
benieuwd naar waar zij inmiddels zijn aangekomen op hun tocht door de tijd.  Hoe

Stukje van de nieuwe website.
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een websitebouwer. Het bestuur- tegelijkertijd is het een soort werkgroep- wordt
verder gevormd door Anneke Liemburg als
penningmeester, Alt Liemburg als lid, en
Jaap van der Zee als lid.

het zijn een sneuper, een verhalen
verteller en een websitebouwer
Een ambitieus plan
Ze willen leven en werk van alle bewoners
gaan beschrijven, de bedrijvigheid en middenstand en ook de geschiedenis van de huizen van Oranjewoud. Dat is een ambitieus
plan, heel ambitieus! Aan het eind van dit
artikel doen we dan ook een oproep aan u als

inwoner om te helpen met materiaal, met
oude foto’s, met herinneringen en wat je aan
anekdotes weet van het leven in het dorp.
De bedoeling is om een pracht van een site
op te tuigen, waar iedereen terecht kan
met vragen over hoe het 20, 80 of 400 jaar
geleden ook al weer zat in it Wâld. Van Jitze
begrijp ik dat in de 11de eeuw Brongergea al
bewoond was en zich uitstrekte van de
Tjonger tot aan de huidige Schoterlandse
Compagnonsvaart.
Geschiedenis
In de Franse tijd 1795-1813
viel Brongergea
onder gemeente Mildam met het gemeentehuis in Brongergea. Hiervoor werd het
buiten ‘Pauwenburg’ gebruikt. Hoelang er
al bebouwing is geweest op deze plaats,
voordat de Oenema ’s hier neerstreken, valt
moeilijk te zeggen.
Halverwege de 16de eeuw is Heerenveen ontstaan door de vervening van het achterland
en de handel in turf. In 1551 werd door de
Heeren van het Veen de Schoterlandse Veencompagnie opgericht. In die tijd was Oranjewoud een buurtschap onder Âldskoat.
De Heideleane: een schat aan verhalen
De bestuursleden hebben
dus het plan om alle straten
in kaart te brengen en bij alle
inwoners aan te kloppen en
op te schrijven hoe het leven
in eerdere tijden is geleefd.
Als eerste is er gekozen om
de Heideleane in kaart te
brengen. Ze zoeken op dit
moment online in archieven
en het kadaster naar koopaktes van de huizen en in bevolkingsregisters naar vroegere
bewoners en bedrijvigheid.
Er komen verhalen op tafel:
Op de Heideleane was Camping Post gevestigd. Wie van
jullie weet dat nog? En Zaadhandel Wouda begon op de
Heideleane 17. Ene Jochem
Luitjens Wouda uit Sint Jut
kwam in 1874 naar it Wâld
en begon daar met groentekweken en zaadwinnen. In
1908 nam zoon Gerke het
bedrijf over, het kantoor en
de zaadhandel werden later
aan de Stationsstraat in Heerenveen gevestigd. Nog later
was Wouda als Tuincentrum
Wouda op de hoek van de
Kon. Julianaweg en de Burg.

OPROEP
Vanaf nu mag niemand meer oude foto’s
weggooien of koopaktes vernietigen.
Verhalen vergeten mag ook niet meer.
Sinds 1676
Meld je graag met aanvullingen,
verzamelingen en ander materiaal bij deze
bevlogen werkgroep via info@ oranjewoudhistorie.nl. Bekijk op je gemak de
verse website www.oranjewoudhistorie.nl voor inspiratie. Ken je oudbewoners van Oranjewoud en kun je hen ook meenemen in deze oproep om
materiaal te verzamelen? “We moatte opsjutte. Dr binnen noch minsken fan
80 of 90 jier. Die witte in soad en dy wolle wij graag sprekke
”.
Mocht u denken: wat lijkt het me leuk om eens een gesprekje voeren met een
medebewoner of onderzoek doen naar de historie van een straat, gebouw of oudinwoners, neem dan contact op met onze secretaris Jacob Drost 0513-785126.

ORA N J E WOUD

in strenge winters bonden de kinderen binnen de schaatsen onder
en aan de andere kant van de drempel reden ze zo over het ijs naar school
Falkenaweg te vinden, tegenover het Tolhuisje. Dat weet ik zelf nog uit de tijd dat
mijn opa en oma en later mijn ouders op de
Tolhuisweg woonden, want daar haalden
we bloemen en plantjes en daar hadden ze
buiten van die tuinhuisjes staan. Nu is er
een woonwijk gebouwd. Jacob kwam op de
Heideleane op het spoor van de familie Dikkerboom. Zij woonden achteraan en daar
was het laag en gauw nattig. In strenge winters bonden de kinderen binnen de schaatsen onder en aan de andere kant van de
drempel reden ze zo over het ijs naar
school. Dit en nog veel meer staat op de
site www.oranjewoudhistorie.nl.
De drie J’s
Jitze, Jacob en Jaap noem ik voorlopig de
drie J’s. Deze mannen gaan in gesprek met
de bewoners van eerst dus de Heideleane
en daarna de Kon. Julianaweg en de Prins
Bernhardweg. Het is goed om te weten dat
zij het hele ‘Oude Oranjewoud’ onderzoeken, dus ook het gedeelte ten westen van
de A 32. Zij hopen materiaal te verzamelen
over de ontwikkelingen in het dorp. Jaap is
geboren in de Lollius Ademaleane en woont
nu op de Maria Albertinahoeve. Jitze woont
al dertig jaar hier, sinds hij vertrok uit de
Knipe. Hij is goed in het doorzoeken van
gemeentearchieven en de site Delpher.

Jagtlust. Vóór 2010 woonde hij in Nijehorne. Hij was werkzaam op Ingenieursbureau Oranjewoud (nu Antea Group). “Ik
haw altiid al nocht hawn oan âlde forhalen
en histoarje”. In Nijehorne heeft hij met
dorpsgenoten het dorpsarchief opgezet en
zong hij in het shanti-koor. Toen hij oudbassist Wiep later een keer trof en ze over
het nieuwe plan in Oranjewoud spraken,
zegde Wiep toe om als grafisch vormgever
en webdesigner mee te helpen met het
opzetten van een website voor de SOH. Er
volgde spoedig een eerste ontwerp en in de
afgelopen winter is de site al gevuld met
materiaal, onder andere met wat Stichting
Brongergea op de Kaert had verzameld. Er

worden natuurlijk gaandeweg meer interessante teksten en foto’s op geplaatst. Dit
is nog maar het begin van een reis - via verhalen en plaatjes - over de geschiedenis van
Oranjewoud.
Tijdens het interview vroeg ik hen waarom
we iets over de geschiedenis van Oranjewoud zouden moeten weten. Over deze
vraag werd even nagedacht en dit waren de
reacties: “Het is belangrijk om te weten hoe
het dorp is ontstaan. Historie is altijd van
belang. Het is onze hobby. We willen het
vastleggen, anders lopen we de kans dat de
verhalen uit de herinnering zullen verdwijnen. De mensen die nu in de 80 of 90 zijn
willen we heel graag spreken. Zij weten nog
van alles en daar willen we niet te lang
meer mee wachten”.
Andries Ferwerda in de HC
Der wenne destiids in Andries Ferwerda aan
de Kon. Wilhelminawei, hoek Lollius
Ademaleane. Dy skreau wol 100 stikjes oer
it Wâld yn de Heerenveense Courant. Hij
trouwde mei in Poalse frou, en toen hij weirekke is sy nei Poalen weromgien en sadwaande rekke it archief fan Ferwerda ek
fuort. De 100 stikjes binnen noch bij de HC
to finen, en it bestjur hat no toch in kopie
fan syn oantekeningen, mar soks skuoddet
jo al wekker foar de waarde fan in archief.
Doelstellingen
Welk doel heeft het bestuur voor ogen? Ik
vraag het aan de drie mannen. Ze noemen
het opbouwen van een digitaal archief en
een mooie website met een facebook-groep,
toegankelijke teksten, veel foto’s en smeuïge
verhalen. De tijdlijn speelt een belangrijke
rol, daarin is te zien hoe het vanaf de bouw
met het huis en haar bewoners is gegaan. En
later misschien een boek…

vanaf nu mag niemand meer
oude foto’s weggooien of
koopaktes vernietigen
Wiep woont sinds begin 2020 op de Binnenweg, volgens hem een van de oudste
straten van Oranjewoud. Hij komt uit Oudeschoot, maar pake en beppe Beck woonden
in de Lollius Ademalaan Hij heeft dus ook
een band met Oranjewoud. Jacob woont
sinds 2010 weer in zijn geboortehuis naast

V.l.n.r. Jaap van der Zee, Alt Liemburg, Anneke LiemburgKramer, Jacob Drost, Jitze de Jong, inzet Wiep van der Meulen.
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Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Voorzitter: vacant
Jaap Jongedijk is aftredend per 1maart
(i.v.m. verhuizing)

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

Website van Plaatselijk Belang:
www.oranjewoud-dorp.nl
mail: oranjewoudwebsite@gmail.com

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

Algemeen bestuurslid: vacant
Jan de Haan is aftredend per 1maart
(i.v.m. verhuizing)

Nieuwsbrief PB
nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com

Algemeen bestuurslid: vacant
Rein Soet (penningmeester)
Anna Charlott elaan 32,
8453
VG Oranjewoud   Mailadres van Plaatselijk Belang:
rsoet@chello.nl, tel. 0513 682642 of 06 53365447 pboranjewoud@gmail.com

Data van te organiseren evenementen
kunt u doorgeven aan:
activiteitenoranjewoud@gmail.com

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
Jeugdredactie
Leden: Rikst de Vries
Tymen Vogt

Redactie website PB
oranjewoudwebsite@gmail.com
Leden:
Helga Lycklama à Nijeholt
Louwina Wijma-van Noord

Werkgroep Vorstelijk
Oranjewoud
Lid namens PB Oranjewoud
en de redactie:
Anneke Liemburg-Kramer

Kascommissie 2019/2020/2021
Willem Donker en Lolke Eijzenga

Meitinker Oranjewoud
Ingrid Ahlers, Bel: (0513) 61 78 02
woonservicezone2@heerenveen.nl
Jeugdverpleegkundige voor vragen
bij opvoeden, opgroeien en
gezondheid van uw kind?
Bel: (088) 22 99 444
Mireille Prins
m.prins@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 aanvragen

Wie, wat, waar in Oranjewoud
• Buurtcomité “Ús Leantsje”
Marja Piek, tel. 633 473
• Dorpsfeestcommissie Oranjewoud
Auke van der Veen, tel. 707 807
• 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
• Website Oranjewoud
www.oranjewoud-dorp.nl
• Webmaster
oranjewoudwebsite@gmail.com
• Dorpskrant Oranjewoud
oranjewoud-krant@hotmail.com

• IJsclub Oranjewoud
Jacob Dijk, tel. 682 038
info@ijscluboranjewoud.nl
• Stichting Oranjewoud Historie
secr. Jacob Drost
j.edrost@telfort.nl
www.oranjewoudhistorie.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
• Historische foto’s van Oranjewoud
Oranjewoud Historie op Facebook,
door Alt Liemburg
• Stichting Geluidshinder Oranjewoud
Anja Hofstra, Oranjewoud,
tel. 435 580, anjahofstra@gmail.com

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

WWW.HOFVANDEKONING.FRL

