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Voorwoord
Daar is ie weer: dorpskrant De Wâldknyn. Mooi leesvoer voor de zomervakantie! En het mag weer:
op vakantie! Daar zijn we, al dan niet ingeënt, wel aan toe. Maar thuisblijven blijft ook een goede
optie, de horeca is immers weer open. Tjitte, Christel en Willia mogen weer los. Hoe fijn is dat? En
het Oranjewoud Festival kunnen we nu gaan bezoeken in augustus. Yoram Ish–Hurwitz, artistiek
leider van het geheel, neemt u vast mee in zijn verhaal verderop in deze krant.
Eind augustus hebben Andries en Griet Broersma aan de Prins Bernhardweg 53 en Jochem en ik
weer Open Tuin. Zie de aankondiging van het gehele programma van de Open tuinen route van de
vereniging Groei&Bloei op bladzij 27.
Ingrid schrijft over een krasse knar uit de Brouwerslaan en Inge probeert in deel 2 te ontdekken wat
iemand nou tot een kunstenaar maakt. Dat daarover de meningen verdeeld zijn, kan ook haast niet
anders. Ook kunnen ze u vast boeien met hun verhalen over uilen en herten in ons mooie dorp die
je zo maar tegen kunt komen in het rijtuigje met Jelle en Ingrid.
Voor onze vaste rubriek Ondernemers in Oranjewoud die ook onze adverteerders zijn, is dit keer
schildersbedrijf Piet Boersma aan de beurt. Lees hoe Inge de historie ervan schildert.
Mocht u ook willen adverteren, er is nog ruimte.
Jacob Drost, secretaris van Stichting Oranjewoud Historie vertelt in de nieuwe rubriek “Sa mar wat”
over de eenzame garage aan de Prins Bernhardweg.
Tom diept drie totaal verschillende onderwerpen uit: over een tuinman, een Miss en een huis. Nu
bent u vast nieuwsgierig geworden en ik wens u namens de redactie dan ook veel leesplezier toe
en een fijne vakantie!
Anneke Liemburg-Kramer
Hoofdredactie
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Mededelingen van het bestuur
n

Door: Rein Soet

Beste dorpsgenoten,
Met het huidige actieve vaccinatiebeleid
van de overheid lijkt de pandemie van het
covidvirus op haar retour. Wij hopen dat
leerlingen en studenten op korte termijn
weer fysiek onderwijs op school kunnen
krijgen.
Met de vakantieperiode in zicht zou het
geweldig zijn dat de beperkende maatregelen voor het gaan en staan tot het verleden
behoren. Het is nog niet bekend of de vaccinatie van de Nederlandse bevolking een
éénmalige operatie is, dan wel dat de vaccinatiecampagne jaarlijks moet worden
herhaald.
Begin april heeft het gemeentebestuur
gekozen om afhandeling van het autoverkeer van de op- en afritten van de Oranje
Nassaulaan met de A32 te doen via rotondes. Het autoverkeer naar en van de Stadionweg sluit, door de aanleg van een
rotonde, halverwege aan op de afrit van
Leeuwarden- Oranje Nassaulaan, waardoor
het kruispunt nabij het Total tankstation
kan vervallen.
Onze dorpsgenoot Kees den Otter heeft
namens Plaatselijk Belang Oranjewoud
hiervoor de uitgangspunten aangedragen

en diverse malen deelgenomen aan bijeenkomsten van de ambtenaren van gemeente
en Rijkswaterstaat over de rotonde-varianten.
De uitvoering van de werkzaamheden zal
eind 2022 plaatsvinden, tegelijkertijd met
de herstructurering van de kruising Burgemeester Falkenaweg met de Rottumerweg/
Oranje Nassaulaan.
Eind maart is het Lanenplan Oranjewoud
afgerond. De werkgroep Lanenplan Oranjewoud wil nog met de inwoners communiceren over het behoud van de historische
lanen. Let wel, het gaat duidelijk over de
lanen en niet over de “productie”-bossen.
Zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn
komen wij hier nader op terug. Op de website van Plaatselijk Belang Oranjewoud is
een samenvatting van de inventarisatie,
het historisch onderzoek en een toekomstvisie over het behoud van de lanen
geplaatst.
In maart hebben bijna 200 gezinnen (33%)
het huis aan huis verspreide “enquêteformulier Dorpsvisie Oranjewoud” ingeleverd.
Uit de ingeleverde formulieren zijn voorlopige kernpunten o.a. dat de inwoners tevre-

den zijn over hun woonfunctie, het groen
en natuurschoon waarderen en betrokkenheid tonen bij de bossen en lanen met de
wandel- en fietsroutes. Ook het klimaat
geniet ruime aandacht.
Als knelpunten worden o.a. genoemd de
overschrijding van de maximaal toegestane
snelheid van de wegen in Oranjewoud.
Vooral de Cissy van Marxveldtlaan, de
Koningin Julianaweg, de Prins Bernhardweg
en de Tolhuisweg worden regelmatig
genoemd. Daar Oranjewoud in feite geen
doorgaande wegen kent, zijn wij als Wâldsters mogelijk ook grotendeels zelf de snelheidsovertreders . Een delegatie van bewoners van de Tolhuisweg heeft binnenkort
een gesprek met de gemeente en politie
over hun, enkele jaren gelden, gerenoveerde straat in verband met de snelheidsproblematiek.
Het bestuur heeft het voornemen om zodra
er weer publieke bijeenkomsten mogelijk
zijn de uitkomsten van de enquête met de
bewoners te bespreken.
Het bestuur wenst u alvast een prettige
vakantie.

Wil jij een stukje schrijven?
n

Door: Herdi Oosterbaan

Begin april vond ik het volgende verzoek in mijn inbox: “Hallo Herdi, wil jij
een stukje schrijven, deadline 4 mei,
groetjes Anneke Liemburg.”
Vanzelfsprekend wil ik dat, maar door
corona zijn er helemaal geen koffieochtenden geweest!! Waar schrijf je
dan over?
Naast mijn vrijwilligerswerk bij de koffieochtenden doe ik meer. In de vorige editie
hebt u kunnen lezen over mijn werk als uitvaartspreekster. Trouwens, wat heb ik veel
mooie en ontroerende reacties naar aanleiding van dit artikel mogen ontvangen, dank
daarvoor.
Hiernaast ben ik ook bestuurslid van “De
Fryske Krite Hearrenfean.” Daar ben ik “skri-

uwster”, secretaresse. Deze kans grijp ik
dan nu maar aan om het daar even over te
hebben. In deze periode van ziekte met
kans op heftige gevolgen, moeten we denken in kansen en mogelijkheden, nietwaar?
En waarom wil ik het daarover hebben?
Omdat De Krite voor alle Wâldsters altijd
een “thuiswedstrijd” organiseert. De Krite
organiseert al haar activiteiten namelijk in
het “Hof van de Koning”. Zo organiseren we
een cabaretmiddag, een culturele middag,
een nieuwjaarsmaaltijd en een toneelavond, allemaal in ons eigen dorp!
De meeste leden zijn senioren. Zoals u misschien wel weet ben ik ook seniorencoach.
Enkele jaren geleden, na mijn studie, ben ik
door Plaatselijk Belang tijdens de jaarvergadering in de gelegenheid gesteld om te ver-

tellen over mijn activiteiten als coach. Ik
noemde toen het belang van koffie-ochtenden en andere gelegenheden, waar maatschappelijke contacten (kunnen) ontstaan.
Met regelmaat moet ik in deze coronatijd
denken aan de onderwerpen die ik toen
aansneed. Nooit kunnen vermoeden dat dit
zo actueel en ingrijpend zou worden. Aandacht voor elkaar in eigen omgeving, een
doel hebben in je leven, zingeving. Als voornoemde onderwerpen geen deel uitmaken
van je leven ervaar je minder levensplezier.
Ontmoeten geeft eigenwaarde. Aandacht…
een aandachtspunt…!
Hopelijk tot héél snel bij de volgende koffieochtend. Voor eventuele nieuwe data, volg
de website Plaatselijk Belang Oranjewoud.
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Hoekstra installatietechniek is totaal-installateur
en biedt technische oplossingen voor duurzame
vraagstukken, ontwerpt, realiseert en beheert
technische installaties voor zowel particulieren
als bedrijven. Daarnaast staat ons service team
24/7 klaar om onverwachte storingen op te
kunnen lossen.
Naast het reguliere installatiewerk is ons bedrijf
gespecialiseerd in warmtepompsystemen,
domotica vraagstukken, zonnestroominstallaties,
aanleg van autolaadstations en het installeren
van dak en zinkwerk.

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

Wat maakt iemand tot
een echte kunstenaar?
Deel 2
n

Door: Inge van der Ploeg

Op het moment van schrijven zijn de
musea, theaters en bioscopen nog niet
open, de terrassen wel en de winkels
ook. Ik kreeg al bericht van het team
van het Oranjewoud Festival over de
concerten. En de periode van buiten
schilderen komt er weer aan. Nog een
paar graden erbij….
In de vorige Wâldknyn schreef ik over mijn
vraag wanneer iemand nu een kunstenaar
is en waar de grens ligt tussen vakman en
liefhebber. Is het een strakke lijn, is het een
vloeiend overgangsgebied? Deze vraag
stelde ik jaren geleden aan een vriendin/
kunstenaar in Driebergen. Zij is lang beeldhouwer geweest en werkt nu op een heel
eigen manier met kleurpotlood. “Wanneer
je een kunstenaar bent?” vroeg ze. “Nou,
gewoon, als je het niet kunt laten”. Dat is
simpel en duidelijk: ‘je bent er één als je
het niet kunt laten’. En toch heb ik jaren
met verwondering met die one-liner rond
gelopen.

het totale onderduiken
in het scheppende proces
Als je het niet kunt laten
In gesprek met Gabrielle Westra en Jeen
Bosma kwamen er voor mij meer inzichten
over dat grensgebied in beeld. Gabrielle
heeft het wat betreft het kunstenaarswerk
over het vermogen om goede ideeën te
krijgen, over ervaring op vaktechnisch
gebied en over drift/passie. Dat laatste lijkt
veel op de uitspraak ‘als je het niet kunt
laten’ van mijn Driebergse vriendin. Jeen
liet me het totale onderduiken in het scheppende proces ervaren. Het eindresultaat
van zo’n proces is het kunstwerk, het begint
echter met de hele mens, met beweging en
worsteling en stolt tenslotte tot iets dat je
kunt waarnemen, een bronzen beeld bijvoorbeeld. In het vorige nummer kwamen
zij aan het woord.
Graag laat ik hier opnieuw een aantal gerenommeerde lokale kunstenaars aan het
woord.
Harm Bron, goud- en zilversmid
“Ik vind het altijd een lastig onderwerp,
kunst en kunstenaar. Ik heb zelf een vakopleiding tot goudsmid en zilversmid gehad in
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Schoonhoven, ben professioneel bezig en
verdien er mijn brood mee.
Een simpele reparatie vind ik niet onder
kunst vallen. Met het maken van nieuw
werk zou je van toegepaste kunst kunnen
spreken. Wanneer ik een object maak zonder gebruiksdoel, dan zou je het kunst kunnen noemen. Maar waar ligt de grens die
bepaalt of iets kunst is of gefröbel, gedegen
vakmanschap of kitsch en huisvlijt?
Mijn werk heeft in vele galeries, op gerenommeerde kunstbeurzen, en in diverse
musea gestaan; dat zou iets kunnen zeggen
over of het kunst is wat ik daar gepresenteerd heb.
Zelf vind ik het belangrijk dat mijn werk iets
teweeg brengt bij mensen, en dat mijn
werk klopt; het idee, de vormgeving en het
gevoel. Ik leg er een stukje van mezelf, van
mijn energie en gevoel in. En ik vind het
heel waardevol dat de klant waar ik iets
voor maak dit ook voelt en waardeert, blij
wordt en kan genieten van mijn werk. En
dan maakt het me niet meer uit of het
kunst is of niet.”

kunstenaar word je niet, dat ben je
Randoph Algera, schilder en restaurator
“Kunstenaar word je niet, dat ben je. Je
kunt je kunst hoogstens verbeteren. Het
woordje ‘kunst’ wordt tegenwoordig echt
overal voor gebruikt. Iemand die creatief is,
is al gauw kunstenaar, vakmanschap is
kunst, een wc pot is kunst als je die in het
museum zet. Ik weet het niet, ik zeg wel
eens: het woord ‘kunst’ moet maar eens
opnieuw uitgevonden worden.
Als kunstenaar worstel ik dagelijks met mijn
werk. Ik heb een idee, een concept. Soms
gaat het om hele grote kunstprojecten zoals
een hele kerk, soms is het project heel
klein. Als ik het idee heb, dan is er nog niet
iets geleverd. De reden dat ik de klassieke
academie ben gaan doen op wat latere leeftijd, is omdat ik wel de ideeën had maar
niet de skills om ze zo uit te voeren als ik
wilde.
Kunst is voor mij persoonlijk het idee, de
ideeën die ik heb. Die zijn origineel, visionair soms . Ik probeer ze dan zo goed mogelijk uit te voeren en doe dat in een team.
Dus de uitvoering van de kunst zelf is niet
van mij alleen afhankelijk. Ik zet de juiste

mensen in voor onderdelen, en creëer dus
kunst in teamverband. Deze vaklui zijn met
mij de uitvoerders van mijn kunst.
Op doek is dat anders. Dan werk ik vooral
alleen, alhoewel ik hier wel eens samen
met mijn vrouw een doek maak. Dat is
meestal voor internationale exposities, zo
eens per jaar. Als ik schilder maak ik mijn
eigen wereld, ik trek me niet veel aan van
wat kan of niet. Ik hou er wel van als er een
werkelijkheid te zien is en er zit altijd een
boodschap in mijn werk. Het is mijn realisme. Door de academie kan ik dit nu technisch beter weergeven en dat vind ik
belangrijk. Maar ook toen ik dat in mindere
mate kon, was mijn werk wel kunst. Kunst
hangt dus niet af van een diploma, maar
een opleiding kan je wel helpen om je kunst
beter te maken.

Die zijn origineel, visionair soms
Als kunstenaar ben ik dagelijks bezig met de
kunst, ieder moment zie ik creaties, of spatten ideeën door mijn hoofd.
Mijn droom: niet gelimiteerd worden door
een budget of inkomen, maar gewoon iets
groots creëren, voor het nageslacht iets
maken dat alles voorbijgaat en een unieke
belevenis geeft aan de personen die het
aanschouwen. Ik heb zeker de ideeën, voer
ze ook uit, maar dat ene grote moet nog
komen, en als dat weer geweest is… moet
dat ene grote nog komen, je blijft altijd verleggen en groeien. Het kan altijd beter”.  

dat ene grote dat er gaat komen
Rokus Greebe, beeldhouwer
We stonden samen bij De Stier voor het
voormalige K.I. station. Hij legde me uit hoe
hij met drie platen cortenstaal heeft
gewerkt, ze uit heeft gezaagd en balans
heeft gezocht in de uitvoering van het
beeld. Zijn kunstwerken zijn heel verschillend van elkaar: de Pauw bij Pauwenburg
heeft een geheel ander karakter dan de
Stier. Voor het beeld van de Zon en de klas
bij de Albertine Agnesschool geldt dat ook.
Steeds verdiept hij zich in een nieuwe
opdracht en komt tot een geheel nieuw
idee. De opdracht is in dat geval de drijf-

veer, maar ook vanuit hemzelf
kan een drijfveer ontstaan.
Hij vindt dat ook een nietopgeleid iemand tot kunst kan
komen, maar beaamt zeker
het typisch bij een kunstenaar
aanwezige gevoel van noodzaak: iets over willen brengen
en het idee móeten uitvoeren. Hij vindt het overigens
beslist fijn als het ‘publiek’ zijn
beeld goed getroffen vindt,
als het hen iets doet.
De bovenstaande drie beeldend kunstenaars komen voor
mij met nieuwe aspecten aanzetten. Voor zowel Harm als
Rokus is het van belang dat de
kunstenaar via het kunstwerk
goed tot de klant kan spreken.
Komt er energie en gevoel
over van de een naar de
ander? Ontmoeten en beleven
ze elkaar? Er spreekt een sociale betrokkenheid uit hun bijdrages. Dat spreekt ook uit
het noemen van de mede-uitvoerders van een werk. Een
groot project is een teamprestatie, de idee en de passie
worden door de kunstenaar
ingezet. Randolph brengt het
eeuwig strevende van de
mens in beeld: dat ene grote
dat er gaat komen, waar naar
verlangd, op gewacht en aan
gewerkt wordt. Het is toch
fantastisch dat deze gebieden
in het menselijk leven door
kunstenaars beoefend worden, het gebied van het ontmoeten en van het streven.
We doen er in ons dagelijks
leven allemaal iets mee en zij
hebben er hun beroep van
gemaakt.

De stier van Rokus Greebe.

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
* etc.
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APK - keuringen
Schadeherstel
Grote en kleine onderhoudsbeurten

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

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

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

088 3101088

40 jaar groene vingers

Thom de Vries viert jubileum
n

Door: Tom van der Wolf

Hoe ouder we worden hoe minder we
van baan veranderen, dat is gemiddeld
genomen de realiteit in de meeste
westerse landen. Iemand die deze uitspraak zeker kan beamen is Thom de
Vries, hij is namelijk maar liefst 40 jaar
tuinman van Landgoed Oranjewoud.
Thom de Vries is negenenvijftig en woont
samen met zijn vrouw in De Knipe. Hij is
daar ook geboren, maar heeft wel een tijdje
in Nieuwehorne gewoond. In 1985 deed hij
een opleiding voor aankomend hovenier,
maar hij maakte deze opleiding nooit af. Op
19-jarige leeftijd kwam hij aan deze baan
via een arbeidsbureau, puur omdat hij een
baan nodig had. Tijdens de sollicitatie vroegen ze hem of hij ook een opleiding had,
want er was nog een gegadigde die wel een
diploma op zak had. Toch kozen ze voor
Thom, omdat ze hem graag de kans wilden
geven het vak te leren. In datzelfde jaar
kreeg hij een relatie met Gea. Ze hebben
samen drie kinderen. Zijn oudste dochter
werkt bij een buitenschoolse opvang, de
tweede dochter werkt bij Rinsma Modeplein in Gorredijk en de jongste, een zoon,
werkt in de installatietechniek.

Als ik hem vraag hoe zijn tuin er
thuis uitziet bekent hij eerlijk dat
hij alleen het gras maait
Twee collega’s
Die veertig jaar is hij er natuurlijk helemaal
ingegroeid. Toen hij hier startte werkte hij
samen met nog twee collega’s, maar de ene
collega ging in 1981 met pensioen en de
andere stopte in 1999. Daardoor doet
Thom nu als enige – al tweeëntwintig jaar
- nog de gehele tuin. Als ik hem vraag hoe
zijn tuin er thuis uitziet bekent hij eerlijk dat
hij daar alleen het gras maait .

Daar had hij geen zin in
Droombaan
Hij had eerst helemaal niet voor ogen om
tuinman te worden, het liefst wilde hij de
boerderij van zijn ouders in De Knipe overnemen. Helaas was zijn broer een paar jaar
ouder dus die nam het bedrijf al over. Inseminator voor koeien was een redelijk alternatief, dus daarom koos hij voor de middel-
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Bij het hek waarachter de dieren verblijven.
bare landbouwschool. Spijtig genoeg werd
hij in dat jaar een halfjaar ziek waardoor hij
alles weer in moest halen. Daar had hij
geen zin in. Dus daarom zeiden zijn ouders
dat hij zich maar in moest schrijven bij het
arbeidsbureau. En zo is hij aan deze – later
toch – droombaan gekomen.
Geschiedenis van het landgoed in een
notendop
Het huidige huis op Landgoed Oranjewoud
werd gebouwd in 1829 door Hans Willem
de Blocq van Scheltinga. Vanaf 1910 werd
het landgoed bewoond door Charles L.A.J.
graaf van Limburg Stirum die getrouwd was
met Maria de Blocq van Scheltinga. Helaas
was diens gezondheid slecht, en hij overleed al in 1931 op slechts 54-jarige leeftijd.
Na het overlijden van zijn echtgenote Maria
in 1942 kwam het landgoed door vererving
terecht bij Martinus de Blocq van Scheltinga.

Daarom hadden ze
allerlei honden die ze als hun
kinderen beschouwden
Deze Scheltinga was sinds 1926 getrouwd
met Cecilia Johanna gravin van Limburg Stirum. Hij verkocht Oranjewoud in 1954 en
ging met zijn tweede echtgenote, Nicoline
Anna Philipse in de Prinsenhof wonen.
Later verhuisden ze naar Grandvaux waar
hij in 1961 overleed. Dit echtpaar bleef kinderloos. Daarom hadden ze allerlei honden
die ze als hun kinderen beschouwden. Vandaar de hondenbegraafplaats met maar
liefst dertien grafstenen. De grafstenen
dateren van 1911 en tientallen jaren later.
Alle honden waren Schotse Collies, dat was
hun favoriete hondenras.
Intussen was het landgoed in bezit gekomen van het Instituut voor Landbouwco-

ken is dat de tuin van Landgoed Oranjewoud
ook door L.P. Roodbaard is ontworpen. Dat
is echter niet het geval. Wel heeft hij
bepaalde invloeden gehad toen de tuin
werd aangelegd, aangezien de overtuin
vroeger bij het Landgoed hoorde en daar
wel elementen van Roodbaard in terug
komen. Maar deze tuin is echt naar barokstijl ontworpen. Het verschil zie je onder
andere hieraan dat de paden achter in de
tuin recht zijn en niet schuin, zoals die van
Roodbaard.
Een van de grafstenen.
operatie, waarna het overging in handen
van de Friesland Bank. Toen die ophield te
bestaan werd stichting FB Oranjewoud de
eigenaar. Die dus nu ook de werkgever van
Thom is.
Nooit zonder werk
Elf damherten en tien ganzen, dat is waar
hij dagelijks goed op moet passen. Voorheen hadden ze wel een bok, maar die
maakte steeds alles stuk. Ook merkt de
tuinman op dat de damherten hierdoor een
stuk rustiger zijn. Zo nu en dan worden de
herten aangevuld. Kippen, pauwen en kalkoenen hebben het helaas niet gehaald in
verband met de steenmarters die er veel
rondstruinen.
Als eerste doet hij vaak het hek van het
landgoed open. Daarna gaat hij eventjes
naar binnen om zich te verkleden om dan
naar buiten te gaan. Daar blijft hij dan ook
de hele dag. Vaak loopt hij aandachtig rond
om te kijken wat er allemaal moet gebeuren op het landgoed. Om tien uur gaat de
bel: pauze. Dan drinkt hij samen met alle
medewerkers een lekker kopje koffie. Thom
is natuurlijk afhankelijk van de seizoenen.
Zo heeft hij het in de lente en de herfst vaak
smoordruk, terwijl dat in de winter en
zomer wel een beetje meevalt. Thom zegt:
,,De natuur blijft je altijd voor, je bent nooit
klaar’’.

Dat is iets wat tijdens zo’n
bezichtiging absoluut niet hoort
Overlast
Wat hem de laatste tijd wel steeds meer
opvalt is dat mensen die over de Lindelaan
voor het landgoed lopen veel rommel achterlaten: lege blikjes, plastic zakjes en ga zo
maar door, alles vinden zij terug in de tuin
van het landgoed. Ook vindt hij het merkwaardig dat - als het park open is - mensen
gewoon over het gras lopen. Dat is iets wat
tijdens zo’n bezichtiging absoluut niet
hoort. Je moet deze mooie omgeving koesteren. Waar hij blij mee is: de eikenprocessierups is nog niet om het hoekje gekomen
op het landgoed. Wel heeft de natuur

steeds meer last van de droge zomers.
Thom probeert veel bij te sproeien maar
dat is helaas niet altijd meer mogelijk. De
rododendrons bijvoorbeeld hebben veel
last gehad van de droogte.

Iedereen geeft de vos de schuld
,,Het prachtige aan mijn werk vind ik dat ik
iedere dag lekker buiten kan zijn. Ook geniet
ik van de vele diersoorten die hier rondvliegen en lopen. Zo zie ik bijna dagelijks alle
soorten spechten en ook regelmatig het ijsvogeltje. Ook houd ik de uilenkasten een
beetje in de gaten. Vooral het geluid van de
groene specht vind ik erg leuk, die fluit niet
maar het is net alsof hij lacht. Natuurlijk is
de ooievaar in het broedseizoen ook een
mooie aanwinst voor het landgoed. Maar
wat we niet mogen vergeten is dat de ooievaar eigenlijk een grote rover is. Iedereen
geeft de vos de schuld, maar een ooievaar
kon wel eens meer roven dan een vos,’’ vertelt hij. ‘’Tijdens mijn opleiding aankomend
hovenier heb ik een beetje geleerd hoe het
werkt met bepaalde boom- en bloemsoorten, maar het mooiste vind ik dat ik eigenlijk
alles in de praktijk heb geleerd,’’ voegt hij
nog toe. Thom hoopt daarom dat hij tot en
met zijn pensioen nog veel van de natuur

Natuur blijft je altijd voor,
je bent nooit klaar
Speciale taken
Dieren moeten dagelijks worden gevoerd en
zijn taak is om alle dertien steentjes van de
overleden honden van de familie De Blocq
van Scheltinga schoon te houden. Hij haalt
dan alle dertien stenen eraf en maakt ze
grondig schoon. Vaak wordt hem dan
gevraagd of hij de stenen niet per ongeluk
op de verkeerde plaats neerlegt, maar grappig genoeg kan dat niet, aangezien er een
schema is van waar welke hond ligt begraven. De weekenden geeft de familie Wagenaar die het landgoed beheert de dieren te
eten. Zo heeft Thom écht weekend. Vroeger
moest de tuin er altijd strak en piekfijn bij
liggen. Tegenwoordig mag het een beetje
ruiger en landelijker. Wat veel mensen den-

Thom aan het werk.
DORPSKRANT ORANJEWOUD

13

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

GOED
WERKGEVERSCHAP?

Met

40%

Bied uw medewerkers
leuke en interessante extra’s aan!

belastingvoordeel*

Medewerkers worden blij van goede arbeidsvoorwaarden. Wij noemen dat leuke interessante extra’s. Werkgevers
die deze extra’s aanbieden worden gezien als een goede werkgever. U gunt uw medewerkers meer dan alleen het
gebruikelijke salaris en u krijgt daar blije en betrokken medewerkers voor terug. Met FiscFree® biedt u slim en
gemakkelijk deze arbeidsvoorwaarden aan.
Veel werkgevers bieden geen leuke interessante extra’s aan , omdat men bang is de vrije ruimte te overschrijden.
FiscFree® is 100% WKR-proof; overschrijding van het budget is niet mogelijk.
Wellicht bent u de volgende werkgever die tegen zijn medewerkers kan zeggen: “FiscFree®, nu ook bij ons!” Weten
wat FiscFree® allemaal voor u kan betekenen? Bel ons op (0513) 43 30 53 voor een gratis demo of kijk op fiscfree.nl.
*Afhankelijk van de hoogte van het salaris
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Dhr. Brouwer (86) en zijn levenslange hobby

Krasse Knar op Harley Davidson
n

Door: Ingrid Struijk

“Hé?! Wat doe JIJ hier?!” riep mijn
vader verbaasd uit. Het is zo’n 25 jaar
geleden en mijn ouders uit Zeeland
waren zojuist hier gearriveerd voor
familiebezoek. Dhr. Brouwer kwam
zoals elke dag het Friesch Dagblad
brengen. Hoe konden die twee elkaar
kennen dan?
Dat zat zo. In 1960 trad mijn vader in dienst
bij Batavus. Als rayonvertegenwoordiger
was hij verantwoordelijk voor de regio zuidwest-Nederland en ons gezin verhuisde
naar Goes. Vanaf die tijd had mijn vader
haast dagelijks te maken met dhr. Brouwer,
die medewerker was op de afdeling verkoop onderdelen van Batavus en mijn
vaders bestellingen noteerde. Dat waren er
veel. Want mijn vader had goede verkooppraatjes .

Ik had hier te maken met
een Zeer Bijzonder Iemand
Krasse knar
Nadien heb ik dhr. Brouwer uit – hoe grappig – de Brouwerslaan nog vaak ontmoet,
want hij fietst graag en veel, ook door
Oranjewoud. Afgelopen maart vertelde hij
mij dat hij van kleins af aan besmet was

De jonge meneer Brouwer met zijn vrouw.
met het motorvirus en dat hij nog steeds
op zijn Harley Davidson reed. Nou, zulke
krasse knarren kom je niet vaak tegen. Ik
had hier te maken met een Zeer Bijzonder
Iemand. Dat wist dhr. Brouwer nog niet van
zichzelf, want hij is een zeer bescheiden
man. Ik moest dus wel mijn best doen om
hem over te halen zijn medewerking te
geven voor een artikel in onze roemruchte
dorpskrant.

En toen heeft zijn vader die motor
ook maar aan de wilgen gehangen

Dhr. Brouwer op de afdeling verkoop
onderdelen van Batavus.
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Jeugd
Dhr. Brouwer werd in 1935 geboren in
Haule (Ooststellingwerf). Hij bezocht daar
de openbare lagere school (bij gebrek aan
een christelijke in het dorp) en daarna de
christelijke ULO in Haulerwijk-beneden.
Op de fiets. Vervolgens ging hij naar de
kweekschool in Drachten, want hij wilde
onderwijzer worden. Helaas zakte hij voor
het eindexamen, dat was heel pijnlijk voor
hem. En het zou niet het laatste drama
zijn in zijn leven. Eén geluk: zijn lieve
vriendin Wiepie maakte daarom de verkering niet uit: in 1960 zijn ze getrouwd en
betrokken een noodwoning aan de Heidelaan.

Motorvirus
Het motorvirus zat kennelijk in zijn genen,
want zijn vader reed ook al motor, met zijn
moeder achterop. Tot deze beiden op een
kwade dag in een heg belandden. Sinds die
dag weigerde zijn moeder nog ooit achterop de motor plaats te nemen, en toen
heeft zijn vader die motor ook maar aan de
wilgen gehangen. Zo niet zoonlief. Zodra hij
18 jaar werd, heeft hij zijn motorrijbewijs
gehaald. Dat ging zo: je reed op je motor
naar het aangegeven adres van je examinator. Die gaf je een route op die je uit moest
rijden en reed zelf achter je aan. Maar toen
dhr. Brouwer op een gegeven moment in
zijn achteruitkijkspiegel keek, was hij de
examinator kwijt. En de weg. Hij was gezakt
. De tweede keer ging het wél goed. En
sinds die tijd kon je dhr. Brouwer op een
motor aantreffen. In zijn lange leven heeft
hij diverse motors gehad, zoals TWIN Cornet, Puch, Victoria enz.

Toen dhr. Brouwer op een gegeven
moment in zijn achteruitkijkspiegel
keek, was hij de examinator kwijt
Gezin
Na de noodwoning aan de Heidelaan
betrokken dhr. Brouwer en Wiepie een

huisje aan de Brouwerslaan nr.
37. Hier werden hun drie kinderen geboren: Wolter, Wietze en
Jannie. Moeder en ook de kinderen maakten graag een
motorritje met hun vader, achterop of in het zijspan. Helaas is
Wietze veel te jong overleden,
in 2002. En in 2016 ontviel hem
ook zijn vrouw. Nu woont hij
nog alleen daar op de Brouwerslaan. Hoeveel kan een mens
hebben, vraag je je wel eens af.
Maar deze kleine man is groots
in het dealen met de tegenslagen des levens.
Sporten en tuinieren
Ondanks het verdriet ging hij
door met zijn leven. Hij was
altijd al een sportliefhebber
geweest en zijn leeftijd was
geen of nauwelijks een belemmering. In jonger jaren fietste
hij 22x de elfstedenroute. En in
1986 bemachtigde hij een
kaartje voor de Tocht der Tochten op de schaats. Dat was trouwens wel afzien hoor. Het was
vooral de steun van de vele supporters onderweg die maakten
dat hij de tocht kon volbrengen.
Daarnaast heeft dhr. Brouwer
twee tuinen op het volkstuinencomplex bij de Veensluis in
beheer. Hij verbouwt daar zijn
eigen aardappelen en groenten.
Ongeluk
Motorrijden is een gevaarlijke
sport, dat is bekend. Heeft dhr.
Brouwer wel eens een ongeluk
gehad tijdens het beoefenen
van deze sport? O jawel, maar
zonder noemenswaardige gevolgen. Tot op juni vorig jaar.
Toen brak hij zijn arm bij een val
van zijn motor in de buurt van
Gorredijk, op een slecht stuk
weg waar al veel ongelukken
waren gebeurd. Het was een
complexe breuk en hij moest
ervoor behandeld worden door
een specialistisch chirurg van de
Tjongerschans. Hij was toen letterlijk onthand en moest enkele
maanden revalideren. Gelukkig
kreeg hij veel hulp. Zijn buurman Harm Bron bracht hem bijvoorbeeld naar zijn volkstuin
met de auto.
Weer op pad
En wanneer de mooie dagen
weer aanbreken – als u dit leest
is dat al het geval! – is hij zeker
van plan om weer op zijn mooie
Harley Davidson te stappen.
Wat let hem? Zijn rijbewijs is in
elk geval tot zijn 90e weer verlengd.

Op een Jawa Twin plm 1964.

Op een Ariel Leader plm 1960.

Op een JLO 125 cc van 1940 plm 2018.
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dit jaar in augustus
n

Door: Yoram Ish-Hurwitz, artistiek directeur Oranjewoud Festival

Van 19 tot en met 22 augustus stromen
musici uit heel Europa en publiek uit heel
Nederland Oranjewoud weer binnen om
(klassieke) muziek in vele soorten en maten
te spelen of ervan te genieten. Op het
moment dat ik dit schrijf, lijken daar althans
alle tekens op te wijzen: de besmettingscijfers dalen, de vaccinatiegraad stijgt en versoepelingen lonken aan de horizon. Dit is
precies wat wij hoopten toen wij in februari
besloten het festival te verzetten naar
augustus. Wij hebben er ongelooflijk veel
zin in. Dat geldt ook voor alle musici en het
publiek. Sinds de kaartverkoop is gestart,
verloopt die 1,5 keer zo snel als vorig jaar
en bijna 4,5 keer zo snel als in 2019!
Daar is ook alle reden toe, want er staan
veel prachtige, vrolijke en verrassende programma’s op stapel. Corona heeft het ons
niet alleen lastig gemaakt maar ons ook
geïnspireerd. Met een frisse blik hebben wij
gekeken naar de indeling van het festivalterrein in ons prachtige Parklandschap
Oranjewoud om een zo veilig mogelijke festivalbeleving voor onze bezoekers, musici
en medewerkers te creëren. Vanaf nu is het
festival verdeeld in drie inspirerende zones:
Play Zone, Comfort Zone en Expedition
Zone.

Play Zone
Dit jaar worden De Proeftuin en de Rabo Kinderproeftuin samengevoegd tot de Play
Zone. Als vanouds is de Overtuin gratis toegankelijk en vast weer enorm gezellig. De
enorme tuin wordt zo ingericht dat je overal
wel een plekje vindt om te picknicken,
relaxen en te genieten van optredens van
festivalmusici, swingende bands en familievoorstellingen. De Play Zone wordt swingend
geopend door Becker & Krajenski en groovy
afgesloten door Artvark & Drum United.
Comfort Zone
De Orangerie van Landgoed Oranjewoud
wordt dé plek voor iedereen die wil genieten van de mooiste klassieke muziek in een
paradijselijke omgeving. Wij creëren daar
een reusachtige huiskamer waar je de
beroemdste musici in een intieme setting
kunt horen: van cellist Johannes Moser tot
violist Noa Wildschut tot pianist Hannes
Minnaar. Dagelijks is er De Salon. Dat is een
kruising tussen een talkshow en huiskamerconcert. Bekende gasten als psychiater en
filosoof Damiaan Denys en journalist en
schrijver Natascha van Weezel worden
geïnterviewd door de gastheren Coen Verbraak en Lex Bohlmeijer, afgewisseld met
heerlijke muziek.

Expedition Zone
En toen was er…. de natuur! Grapje natuurlijk, want dat is een van de mooiste kenmerken van Oranjewoud. De bossen, tuinen en
bijzondere locaties zoals de Ecokathedraal
vormen het fundament van de Expedition
Zone, avontuurlijke concerten waar mens
en muziek elkaar treffen op ongebaande
paden. Zo is er een virtueel koor rondom de
uitkijktoren, een surround concert door
Johannes Moser (nu op elektrische cello!)
en een wandeloptreden door het Reigersbosch. Natuurlijk is er weer de Nacht van
het Park met parels van miniconcerten en
betoverende lichtkunst van Blauwe Uur.
Ook het Zonsopkomstconcert staat weer op
het programma. Bij ons is de voorpret al in
volle gang!

Uitnodiging Proeftuin-ontbijt
Dorpsontbijt in De Proeftuin op zondag 22 augustus van 9.00 tot 11.00
uur. Inwoners van Oranjewoud kunnen zich vanaf 1 augustus inschrijven
via www.oranjewoudfestival.nl/ontbijt. Het aantal plaatsen is beperkt dus
wie het eerst komt, het eerst maalt.
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Verdwenen buitens en andere oude
gebouwen in Oranjewoud
n

Door: Gerard van der Werf

Het is moeilijk te accepteren dat er in
de loop van de tijd heel veel van ons
cultureel erfgoed verdwenen is. Vooral
in de twintigste eeuw is er veel waardevols aan monumenten door de slopershamer geveld. Was dat in al die
gevallen ook nodig, is de vraag die ik
mijzelf daarbij stel. Persoonlijk denk ik
van niet. Zo kan ik niet begrijpen dat
het mooie huis van juffrouw Anna
Schotanus moest verdwijnen voor de
snelweg.
Maar het kan ook anders
Onlangs nog verdween één van de laatste
slooppanden van Oranjewoud: het koetshuis bij huize “De Woudzoom”, gebouwd in
1908. Dit bleek noodzakelijk voor de uitbreiding van een groot bedrijf. Maar het
kan ook anders. Kijk maar naar huize “Klein
Veenwijk”, waar een nieuw buiten werd
gecreëerd, geheel in originele stijl. Dit
mooie nieuwe buiten is een aanwinst voor
de omgeving en een waardige vervanger
van het oude “Klein Veenwijk” (Lyts Feanwyck).
Natuurlijk begrijp ik dat het onderhoud en
het in stand houden van de oude buitens
met hun mooie tuinen een behoorlijke aanslag op de financiën van de eigenaren doen.
Laten we hopen dat de eigenaren in staat
blijven om de kwaliteit van de landgoederen te handhaven, zodat ons nageslacht
lang mag meegenieten van de pareltjes in
Oranjewoud.

De Tent.
Verdwenen
Om de inmiddels verdwenen buitens niet in
de vergetelheid te laten verdwijnen, wil ik
graag iets schrijven over De Tent, De Koepel
en De Brink.
Uitspanning “De Tent”
Toen ik de afgelopen winter eens de oude
fotoverzameling van Oranjewoud bekeek
viel mij op wat voor mooi stukje Oranjewoud er in de zestiger jaren van de vorige
eeuw was verdwenen. Logement “De Tent”
werd met toestemming van stadhouder
Willem IV in 1740 gebouwd op de grond
van het adellijke landgoed. De uitspanning
voorzag al van af het begin in een recreatieve behoefte, en trok vele gasten en dagrecreanten. De familie Blinxma die de uitspanning vanaf 1740 gedurende drie

generaties beheerde speelde handig in op
de mogelijkheden die de directe omgeving
hen bood. Zo hadden ze een bootjesverhuur waarmee je een rondje om de slotgracht kon varen. Verder werden er op het
oostelijk gelegen terrein, later brink
genoemd, door de kastelein paardenrennen georganiseerd met vette prijzen. In
1840 was het gebouw zo verwaarloosd dat
een grondige verbouwing moest plaatsvinden. Deze verbouwing veranderde het aanzien van het gebouw in gunstige zin: het
werd een prachtig geheel. Helaas is De Tent
afgebroken in 1962 (zie ook De Wâldknyn
8.1, het interview met Andries van der
Molen, geboren in “De Tent”, noot redactie).

Paardenrennen met vette prijzen
De Koepel
Tegelijkertijd werd de koepel gebouwd, in
de dorpsmond genoemd “het padvindershuisje”. Dit is afgebroken in 1964.
Ik ga nu verder in op de bewoners en het
gebruik van voornoemde verdwenen
gebouwen.

De Koepel.
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De tovenaar van Oranjewoud
Na verkoop in 1838 kwam De Tent in bezit
van jhr. Daniël Engelen (de opdrachtgever
voor het graven van de Van Engelenvaart).
Deze verhuurde de Tent en de Koepel in
1843 aan Simon Lantinga. Deze Lantinga
was een bekende entertainer op het gebied
van buikspraak, mime en goochelkunst. Hij
wist met zijn grappen en grollen veel

publiek naar Oranjewoud te trekken. Dit
gebeurde eerst in De Koepel, waar een
groot toneel aan de achterzijde werd bijgebouwd. Na enige tijd bleek deze ruimte
alweer veel te klein voor de vele belangstellenden uit de gehele provincie. Er werd aan
de rechterzijde van De Tent een grote zaal
bijgebouwd. Wij zijn verwend door wat we
nu op de TV zien, maar in 1843 beschouwde
men hem als een grote tovenaar. De toeschouwer verbaasde zich over de trucs met
de pratende haan en het doorgeknipte
touw. Na zijn beste krachten aan de uitspanning te hebben gegeven vertrok hij na
vele jaren, in 1866.
De Agema-zaak
Sedert 1847 was Hans Willem de Blocq van
Scheltinga eigenaar van De Tent en De Koepel. Na het vertrek van Simon Lantinga
kreeg het hotel weer een woonbestemming: Daniël de Blocq van Scheltinga (18351878) en zijn familie gingen er zelf enkele
jaren wonen. De Scheltinga’s vertrokken
weer in 1868, en verhuurden het pand aan
Johannes Bieruma Oosting en zijn gezin.
In 1879 stond er een advertentie in de krant
waarin Oosting een koetsier vroeg. Op deze
advertentie kwamen meerdere kandidaten
af. Ene Rients Agema werd de nieuwe koetsier;

Advertentie waarin Johannes Bieruma
Oosting een koetsier vraagt, 1879.
dit zou echter geen gelukkige samenwerking worden. Er ontstond een ernstig conflict tussen knecht en heer, waarbij zelfs
werd geschoten . Dit verhaal werd bekend
in geheel Nederland als de Agema-zaak
(daarover later meer). Dhr. Oosting moest
natuurlijk een nieuwe koetsier hebben en
dit werd ene Willem der Nederlanden. Hij
was afkomstig uit Vledder, een kolonie van
de Maatschappij van Weldadigheid. Volgens diverse historische antropologen was
deze Willem waarschijnlijk een kleinzoon
van Koning Willem II. Maar alle bewijs is in
de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid, in opdracht van Generaal van
den Bosch, weggehaald. In 1881 werd De
Tent verlaten door de familie Oosting en
kreeg het zijn oude bestemming als uitspanning terug. Dit duurde tot 1915. Toen
werd het gebouw gebruikt door het personeel van de familie van Limburg Stirum. Er
werden voor het personeel van de adel
steeds meer dienstwoningen gebouwd,
daarom raakte de Tent overbodig . De
ruimte werd particulier verhuurd aan vier
gezinnen, maar raakte door gebrek aan
geld voor onderhoud in verval en werd,
zoals gezegd, in 1962 afgebroken.

Educatieve doeleinden
De Koepel werd oorspronkelijk
gebouwd om thee te drinken en
behoorde bij uitspanning De Tent,
met uitzicht op de prachtige Lindelaan. Het geheel is een ontwerp
van architect Romein uit Leeuwarden. De adel deed er alles aan om
de mienskipssin tussen de inwoners van Oranjewoud te bevorderen. Zo kwam de koepel voor
inwoners gratis beschikbaar voor
educatieve doeleinden, mits men
de zaak netjes zou houden. En zo
kwam het dat meer dan 150 jaar
geleden, in 1868, de kaartclub van
Oranjewoud (De Heideblom) hier
werd opgericht. Trouwens, aanvankelijk was De Heideblom geen
kaartclub maar een reciteerclub
(leesclub) voor de middenstand,
pachtboeren en boerinnen.

Volgens de overlevering
was ze wel streng
Aankondiging.
Omdat de dorpsschool pas in 1879
werd opgericht konden heel veel
inwoners van Oranjewoud niet lezen of genoemd. Hij was een van de grootste
schrijven. Elske van Heloma (1844-1912), voorvechters van de socialistische beweechtgenote van Hans Willem de Blocq die ging die desnoods het machtsmiddel van
sedert 1864 op “Huize Oranjewoud” staking aangreep om de werkgevers van
woonde en later ook hun dochter Maria de toen op de knieën te dwingen. In zijn redeBlocq van Scheltinga, gravin van Limburg voering pleitte hij voor kortere werktijden
Stirum, voelden zich verplicht om hier wat van de arbeidersklasse en een rechtvaardiaan te doen. Zij richtte een voorleesclub op ger beloning. Ook streed hij voor de afschafdie elke twee weken bijeen kwam in De fing van de verplichte winkelnering, waarbij
Koepel. Daarvoor bestelde zij 40 boeken bij de arbeiders gedwongen waren om hun
de firma Binnert Overdiep in Heerenveen. etenswaren en andere zaken bij de veenDeze boeken kregen de dames ter lezing baas te kopen tegen veel te hoge prijzen.
mee naar huis, en dan volgde de overhoring
door de freule. Volgens de overlevering was Ik heb u in mijn verhaal mee mogen nemen
ze wel streng.
naar de mooiste, maar nu helaas verdweVerder was de Koepel beschikbaar voor de nen plekjes van Oranjewoud waar mensen
padvinders van de Van Maasdijkgroep. Een uit vervlogen tijden hun leven leefden.
heel bekende padvinder die hier touwkno- Groots of klein: elk leven is de moeite
pen heeft geleerd was Willem Duisenberg. waard.

Een bezoekersaantal van
meer dan 10.000 mensen
uit het hele land
Grootschalige festiviteiten
De Brink tenslotte was een ontmoetingsplaats voor grootschalige festiviteiten: de
plaatselijke boeren hielden er hun veekeuringen, er werden kerkdagen, paardenrennen en concerten georganiseerd. Ook
vonden er samenkomsten van de drankbestrijding en van socialistische bewegingen
plaats. De bekendste is van 1891 met een
bezoekersaantal van meer dan 10.000 mensen uit het hele land. Er waren dan ook vele
bekende sprekers. De bekendste was
Domela Nieuwenhuis die in 1888 als eerste
socialist in de Tweede Kamer werd gekozen.
Hij werd in Friesland ´Ûs Ferlosser’

Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Maak
van uw dromen
persoonlijk,
werkelijkheid...
vertrouwd

en dichtbij

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

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

Maak van uw dromen werkelijkheid

u uwdoor
droomhuis
En past dat bij
uw financiële moOns werkHebt
gaat
nagevonden?
het afsluiten
van
gelijkheden? Is er nog een verbouwing nodig en wilt u die kosten
een verzekering
lening.
Wij geven
meefinancieren?of
Welke
hypotheekvorm
past het beste? En welke
Toekomstgericht advies op maat
Wat wij doen is samen met u aan tafel gaan zitten, uw wensen in rentevaste periode? Allemaal vragen waar u tegenaan loopt bij het
uitleg,
beantwoorden
tussentijdse
kaart brengen, uw vragen beantwoorden en een advies geven dat kopen van een huis. Bel ons, dan maken we een afspraak en zetten
vragen,
vinger
precies past bij uw omstandigheden. Zo werken wij het
liefst en houden
we alles voor 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
Heerenveen
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

Ondernemers in Oranjewoud

Piet Boersma Schilders
n

Door: Inge van der Ploeg

Vlakbij het tunneltje aan de Koningin
Julianaweg in Oranjewoud-West zijn
een aantal bedrijven gevestigd. Eén
daarvan is het bedrijf Piet Boersma
Schilders. Je ziet het als je de bakkerswinkel uit loopt. Het pand is in 2017
buitenom geschilderd, van witte
muren en geel met groen houtwerk
werd het een lichte grijsblauwe muurkleur (met de naam pelsgrijs) en signaalzwart houtwerk (nummer RAL
7000 en 9004, vertelde de nieuwe winkelmedewerkster me).
Het ziet er chic uit. Binnen is de winkel één
groot potjes-, kleurtjes- en kwastjesgebeuren. Daar word je als doe-het-zelvert
natuurlijk enthousiast van. Aan de Van der
Sluislaan is een pand met opslag van ladders en werkmaterialen van waaruit de
schilders vertrekken, die op pad gaan naar

Team Piet Boersma Schilders.
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de klussen. Ik sprak aan de grote winkeltafel
met Ina Schras, de huidige eigenaar van het
bedrijf.

Binnen is de winkel één groot
potjes-, kleurtjesen kwastjesgebeuren
Haast 90 jaar
Met die winkel is het bedrijf echter in 1932
niet meteen begonnen. De vader van Piet
Boersma  heette Pieter en deze begon in
1932 met het schildersbedrijf onder de
naam P. Boersma. Zolang bestaat het
bedrijf dus al, volgend jaar 90 jaar! Met een
drietal vaklui in dienst ging vader Pieter op
pad en schilderde binnen en buiten alle
hout, deuren en muren van huizen en
gebouwen. Behangen werd er ook.

Zoon Piet
Bij zijn zoon Piet was ik te gast in de achterkamer van zijn huis op de Tolhuisweg, met
zicht op drie nieuwe kippen. Het bedrijf zit
in zijn genen, merk ik, en komt er via verhalen uit. Hij heeft per slot van rekening 47
jaar staan schilderen en heeft het bedrijf
goed door de tijd geloodst.

Met zicht op drie nieuwe kippen
Toen Piet nog een jongen was kreeg hij op
zijn 6de verjaardag van zijn ouders een witte
overall cadeau. Een echte witte overall! Dat
was nou net het allermooiste wat hij zich
maar kon wensen. Hij was vaak bij zijn
vader in het bedrijf en leerde al vroeg hoe
je moest behangen. Dat bracht hij later in
de praktijk bij de opdrachten die ze kregen.

Ook het schildersvak en het ondernemersvak gingen over van vader op zoon. Piet
ging naar de technische school. Zijn vader
Pieter wilde dat zijn 15-jarige zoon nog een
extra jaar op school bleef. De schooldirecteur gaf aan die wens gehoor en Piet heeft
in dat extra jaar alle, maar dan ook alle deuren van het schoolgebouw geschilderd:
deuren met panelen, met ruitjes, vlakke
deuren, alles. Van leerling werd hij gezel en
uiteindelijk werd hij tot patroon opgeleid.

Piet heeft in dat extra jaar alle,
maar dan ook alle deuren van het
schoolgebouw geschilderd
Een heel goed stel
Al op zijn 18de jaar moest Piet het bedrijf
van zijn vader overnemen, we schrijven
1967. Toen hij in 1970 trouwde, ging de dag
na de bruiloft de winkel voor het eerst open
met zijn vrouw Annemieke achter de toonbank. Piet regelde de zakelijke schilderopdrachten en zij verkocht aan particulieren.
Die beide bedrijfstakken samen hebben het
heel goed gedaan. Ze hebben alle economische stormen doorstaan en het geheel staat
inmiddels onder leiding van opvolger Ina
Schras.
Opvolger
Ina kwam in 1996 weer in Heerenveen
wonen, nadat ze jaren in het midden van
het land had gewerkt. Ze kwam in de winkel
werken om haar schoonzus Annemieke op
te volgen, die spijtig genoeg was overleden.
In 2015 nam zij de schilderstak van het
bedrijf en het ondernemerschap van Piet
over. Ina is opgeleid als sporttrainer en
deed technische bedrijfskunde. Ze stuurt
de schilders aan die bij particuliere huizen
en bedrijfspanden aan het werk zijn. Ook
van zorgcentra en Verenigingen van Eigenaars krijgt ze opdrachten. In de winkel
wordt aan particulieren advies gegeven
over verf, behang en gereedschap.

Aan de geur van de verf
kon hij ruiken van welke
leverancier die pot kwam
Cursussen
Ina vertelt over de professionele kwaliteit
van hun verfproducten. Kwaliteit heeft te
maken met: hoeveel oppervlak kun je verven met een liter, hoe is de dekkingsgraad
(kun je het kozijn in één keer schilderen of
moet het nog een keer over), hoe lang
houdt de verf het zonder te bladderen…
dat soort dingen. De leveranciers verzorgen
al vele jaren cursusdagen, om aan de medewerkers van het bedrijf alle bijzonderheden
van de verf- en behangproducten over te
dragen. En door de jarenlange ervaring van
de schilders wordt het werk tot echt vakmanschap. “Sommige jonges binnen al 40
jier bij de saak”, zei Piet.

Piet volgde destijds
dat soort cursusdagen ook en vertelt
tussendoor, dat hij
een pot verf kon
openmaken en aan
de geur van de verf
kon ruiken van welke
leverancier die pot
kwam. Etiketten had
je eerst niet en een
nummersysteem
voor de precieze
kleur al helemaal
niet. Het kleuren van
de verf ging met de
hand met pigmenten
in de witte basisverf.
Het kleurrecept ging
op gevoel en de kwaliteit van de verf dus
op het geurvermogen. Wat is vakmanschap toch geweldig!
En wat is het veranderd!
Heel Oranjewoud
Opgegroeid in de van
Altenalaan speelde
Alles op een rijtje.
Piet met zijn vriendjes in de bossen van
Oranjewoud. Later werd diezelfde regio
Oranjewoud zijn werkterrein. Van Pauwenburg tot het spoor en van de rotonde tot de
Tjonger, dat was ongeveer het gebied waar
hij alle huizen kende, doordat ze er het schilderwerk verzorgden. “We hawwe alle hûzen
fan it Wâld wol in peer keer skildere”. De
vaste klanten in de buurt, dat was de kracht
van het bedrijf.

Persoonlijke service
met klassieke producten
Onze jongens
Ze werken er al 20, 30, zelfs 40 jaar. Rudie
de Boer is één van hen. Toen hij als tiener
op de lts het schildersvak leerde, mocht hij
stage lopen bij Piet Boersma op het bedrijf.
Hij is nooit meer weg gegaan. De zes schilders kennen elkaar al lang, ze zijn ervaren
en de stemming is gemoedelijk. Ze werken
vaak in ploegjes van twee aan een klus. Ina
neemt de opdrachten van de klanten aan
en schat de benodigde werkzaamheden en
tijd in. Daarna krijgen de jongens de diverse
klussen op hun bordje en gaan in de vroege
ochtend naar de zaak voor spullen. In de
namiddag bellen ze na het werk van die dag
met de winkel om nieuwe potten verf of
behang te bestellen. Dat wordt voor hen
klaargezet voor de dag van morgen.
En veranderde het vak? Jazeker: Er wordt
minder geplamuurd en meer met kit
gewerkt. Steigers en hoogwerkers kwamen
in de plaats van twee ladders met een plank
ertussen. Binnen wordt alleen met watergedragen verf gewerkt. “En op freeds kaam

Piet del mei it leanpûdzje” zei Rudi. Het loon
komt inmiddels via de bank binnen.
De formule van het bedrijf
De huidige opdrachten voor schilderwerk
komen nog steeds uit de regio. Ina vertelt
over de formule die in het bedrijf wordt
gehanteerd. Ze werken met de top-drie van
de professionele verfsoorten. Leveranciers
en bedrijfsmedewerkers hebben goed contact over de producten. Er is zoals gezegd
regelmatig overdracht over de eigenschappen van de verf, over het gebruik door de
schilders en over nuttige adviezen voor de
winkelbezoekers. Het verzorgen van dat
contact en vooral van het contact met de
opdrachtgevers en de klanten staat hoog in
het vaandel. Persoonlijke service met klassieke producten is zeg maar het wimpeltje
dat in top staat. Van te voren wordt duidelijk
met de klant besproken wat de wensen zijn,
hoelang de klus gaat duren en wat de kosten
worden. Daar houden ze zich allemaal aan:
duidelijk zijn, goed werk leveren en daardoor een goede band opbouwen, dat is het.
Dat is het al bijna 90 jaar zelfs. Een overzichtelijk bedrijf dus met één vestiging, twee
winkelmedewerkers, zes schilders en een
manager. Met een kwaliteit van werken die
het te schilderen houtwerk en de wanden in
conditie houdt en behoedt voor verval.
Aan het eind van het gesprek met Ina vroeg
ik: wat wens je de mensen in Oranjewoud
toe? Ze wenst ons tevredenheid toe, dat je
tevreden bent met wat je hebt en een goede
balans zoekt in het leven. Ik moest meteen
aan het hout denken dat goed geschilderd
is. Tevredenheid.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Uw vertrouwd adres voor:
Uw vertrouwd adres voor:
• De verkoop van uw woning
• De verkoop van uw woning
• •Aankoopbemiddeling
Aankoopbemiddeling

• Taxaties
• Taxaties
• Bedrijfsonroerend goed
• Bedrijfsonroerend goed

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

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

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

Open Tuin

Gratis folder af te halen bij Tjaarda, of kijk op
www.heerenveen.groei.nl naar Open Tuinen
en dan 2021 borchure.

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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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

Er zijn er gewoon veel te veel!
n

Door: Hertha de Ruyter

Het is inmiddels de gewoonste zaak
van de wereld om een damhert tegen
te komen, of twee, of dertig. Tussen
ons dorp en Oldeberkoop wordt de
totale populatie op 180 geschat, de
nieuwe aanwas nog niet meegerekend. Realiseren wij ons wel dat er
mensen zijn die last van al deze grazers
hebben?
Als je een paar herten in het vizier
kreeg, riep je “wauw!!”
De door mij bevraagde gedupeerden houden van damherten. Of liever gezegd: hielden. Want toen het er nog niet zo veel
waren kon je er prima mee leven. Als de
herten de net duur aangekochte rozen vers
van het tuincentrum oppeuzelden, berustten zij in hun lot en kochten andere planten
die de herten niet lustten. Of in theorie niet
hadden moeten lusten, zoals yucca, bosui,
citroenmelisse en salie. Als je een paar herten in het vizier kreeg, riep je “wauw!!”,
pakte je je verrekijker en riep je hele gezin
erbij. Dat is wat de meesten van ons nog
steeds doen, inclusief schrijfster dezes.
Maar zo niet de gedupeerden.
Overlast
Er kwam, bij de één eerder en bij de ander
later, een moment waarop de last die damherten veroorzaken de vreugde ging overheersen. De kruik gaat zolang te water totdat hij barst…. Wat gebeurde er dan
allemaal dat de vreugde om een hert te
mogen zien omsloeg in ergernis?

trouwens niet bij gras en bloemen. Ook je
struiken en je bomen gaan eraan. Dan maar
een hulsthaag aanplanten, door zijn stekels
geeft die een natuurlijke bescherming.
Dacht je. Het blijkt een lekkernij voor de
damherten te zijn. Vogelvoederhuisjes worden omgegooid en ook de bijenkasten
moeten het ontgelden. Het vogelvoer
wordt met smaak opgegeten, de honing,
dat weet ik niet. Kortom: ze eten alles.

Als je bloemen in je tuin wilt:
vergeet het maar
Kapot – Nou dan zet je er toch schrikdraad
omheen? Of een flink hek? Probleem opge� Dat dacht je! Hebben ze al lang geprolost.
beerd! De herten lopen gewoon vanaf de
weg over de oprit de tuin in en knagen aan
alles wat groen is: de bedrading van de
maairobot, de stekker van de schrikinstallatie, de tuinverlichting. De materiële
schade is aanzienlijk.
Faunabeheer
Hoe heeft het zover kunnen komen? Damherten komen oorspronkelijk hier niet voor,
behalve in de diverse hertenkampen. Sommige exemplaren wisten hieruit te ontsnappen, we hebben het nu over ongeveer 15
jaar geleden. Ze konden zich goed handhaven in de vrije natuur; er was genoeg te
eten en elk jaar nam het aantal herten toe.
Dat men er zo lang niets aan deed heeft er

mee te maken dat men er niets aan kon of
mocht doen. Damherten zijn, zoals u hierboven al las, niet inheems, maar zogenaamde exoten, waarvoor nog geen
beheerplan is opgesteld. Voor reeën, die
wél inheems zijn, is dat beheerplan (om
overbevolking en inteelt te voorkomen) er
al jaren. Bewoners die schade lijden door
de damherten mailen Provincie, Gemeente
en Faunabeheer met enige regelmaat om
te vragen hoe ver het beheerplan gevorderd is. Gedeputeerde – niet te verwarren
met gedupeerde – Klaas Fokkinga van de
provincie Fryslân vindt dat nu de tijd is
gekomen om de overlast aan te pakken.
Maar hoe? Het is zeer lastig, zo niet onmogelijk, om tot een eensluidend besluit te
komen binnen de Faunabeheereenheid :
boeren willen 0 (nul) damherten, het Fryske
Gea vindt het damhert – mits uitbreiding
onder controle wordt gehouden – een aanwinst in onze vrije natuur. Er is nu besloten
om in komend najaar te beginnen met
afschot. Nee, nu natuurlijk niet: de dieren
hebben of krijgen jongen. Er zijn menselijke
regels in de jacht. Maar zeker zullen er
mensen zijn die tegen een besluit in het
geweer gaan komen. Hopelijk niet letterlijk.
Wie hakt deze gordiaanse knoop door?
De wolf.
Juist en niet voor niks op de plek waar vaak
aanrijdingen met herten zijn: de Schoterlandse weg, is een wolf gespot. Of zelfs
twee. Een oplossing is dus in zicht en van
hogerhand geregeld .

Hoeveelheid – Het is niet niks wat er in je
weiland of tuin loopt. Laatst waren ze aan
de MM-weg aan het tellen. Zesenzestig!
appten ze in de buurtapp. Nee hoor: tachtig, was de reactie van een buurtgenoot
met betere ogen of een ander zicht op de
herten. En dit is niet zo maar een keertje,
het gebeurt elke avond.

Zesenzestig! appten ze
in de buurtapp
Alles op – Ja, dan moet je hooi bijkopen
voor je paarden, koeien of schapen, want
de herten hebben je weiland kaal gegeten,
of in elk geval het lekkerste er af gegraasd.
Als je een moestuin hebt, is alle moeite die
je doet om iets eetbaars op tafel te zetten
bij voorbaat vergeefs. En als je bloemen in
je tuin wilt: vergeet het maar. Het blijft

Allemaal beestjes.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Van Brouwershave naar
piekfijn Semper Virens
n

Door: Tom van der Wolf

We wandelen, rijden of ﬁetsen er allemaal wel eens langs. De afgelopen
jaren heeft de boerderij aan de Prins
Bernhardweg nr. 31 veel bekijks opgeleverd. Al sinds de verbouwing in 2017
stond deze buitenplaats op mijn verlanglijstje om nog eens een artikel aan
te wagen. Voor ik het wist was het
zover: ik stond voor de oprijlaan, belde
aan en het hek ging open. De enthousiaste en trotse eigenaren Laurenz en
Natasja stonden mij te woord.
Even voorstellen:
Natasja Smits is achtenveertig jaar, komt uit
Noord-Limburg en woont sinds twaalf jaar
in Heerenveen. Laurenz Roelevink is negenenveertig, komt oorspronkelijk uit Friesland,
maar is toen hij twee was samen met zijn
ouders verhuisd naar Amsterdam. Daar is
hij opgegroeid en toen hij zeventien was is
hij hier weer met zijn ouders komen wonen,
in de Heidelaan. Voor Laurenz en Natasja in
Oranjewoud neerstreken hebben ze in verschillende huizen in Heerenveen gewoond.
Samen hebben ze een zoontje: Mats van
negen jaar, en Laurenz nog een dochter,
Britt, van veertien jaar oud. Zij woont bij
haar moeder in Assen maar eens per twee
weken is zij bij het gezin in Oranjewoud.
Verder zijn er nog de huisdieren: de Canadese herder Boy en nog twee katten
genaamd Wolke en Twirre. Al hun katten
krijgen een naam die te maken heeft met
het weer. Laurenz vindt meteorologie en
alles daaromheen reuze interessant. Zo
hebben ze ook al een Twister en een Donder gehad.

Ze hebben ook al een Twister
en een Donder gehad
Beschermd dorpsgezicht
Toen Mats in 2012 werd geboren beseften
ze dat ze graag in een kindvriendelijke buurt
wilden wonen. Hun voorkeur ging uit naar
een woning in Oranjewoud, aangezien Laurenz daar goede herinneringen heeft. In
2017 gingen zij samen een kijkje nemen bij
een bijzonder optrekje genaamd ‘Semper
Virens’. Ze stonden eerst in dubio of ze het
huis wel wilden kopen, het was immers een
beschermd dorpsgezicht. Daardoor hebben
ze lang getwijfeld of dat wel aan hun wensen zou kunnen voldoen. Ook omdat zij wisten dat zodra je een beschermd dorpsge-

zicht koopt je altijd met voorwaarden van
de desbetreffende gemeente zit. Maar wat
hen vooral meteen aansprak was de 9000
meter grond. ,,We zijn ook wel bezig
geweest om te kijken bij het bos, maar we
wilden wel erg graag een beetje in de
bebouwde kom wonen. Omdat het een
beschermd dorpsgezicht is moesten we
goed nadenken over hoe we het vorm wilden geven,’’ aldus Laurenz.

Deze combinatie samen
noemde hij Brouwershave
Rijke geschiedenis
Justinus S.G Junckema van Burmania
Regers, lid van de Raad van State in Den
Haag en Brussel, stichtte er omstreeks 1815
een buitenverblijf genaamd ‘Nieuw
Tuwinga’. In 1833 werd het buiten door de
erfgenamen van de baron van Burmania
Rengers aan Seerp Brouwer verkocht. Het
buitenverblijf hoorde bij Landgoed Ontwijk,
dat in 1846 werd gesplitst. Brouwer was
geneesheer en werd later zelfs hoogleraar
wis- en natuurkunde te Groningen. Hij
zocht een plek om van het buitenleven te
genieten en stuitte eigenlijk helemaal niet
toevallig op de buitenplaats. Hij was namelijk getrouwd met Sjuwke Cats, een volle
nicht van Sjuwke Oosting-Cats van Landgoed Oranjestein. Wat veel mensen niet
weten is dat het weiland tegenover de
boerderij vroeger een overtuin was die bij
de buitenplaats hoorde. Die overtuin was
ook ontworpen door L.P. Roodbaard, net als
de tuin van Oranjestein. Deze combinatie
samen noemde hij Brouwershave (met een
knipoog naar het Zeeuwse stadje). De overtuin lag ten zuiden van de weg. Nadat hij in
1835 ontslag had genomen wijdde hij zich
aan de verfraaiing van zijn bezit. Zo liet hij
samen met zijn buurman Jonkheer Engelen,
eigenaar van Landgoed Ontwijk, de tuinen
bundelen. Met het gebruiken van beide tuinen kon een uitgestrekte tuin worden gerealiseerd. Roodbaard maakte – zoals hij dat
altijd deed – excentrieke ontwerpen waarbij hij het smalle tuingedeelte van Ontwijk
met het bredere terrein van Brouwershave
tot één geheel wist te brengen. In 1865
werd de boerderij verkocht aan Pieter Heringa Cats van Klein Jagtlust. Cats liet het in
1875 afbreken en op 1 augustus dat jaar
werd de eerste steen gelegd van de nieuwe
boerderij genaamd ‘Semper Virens’. Deze

boerderij werd door de bekende Leeuwarder architect J.I. Douma in neoclassicistische stijl ontworpen. De eerste pachter van
deze boerderij was Auke Getzes Speerstra.
Heringa Cats overleed in 1880 en Johannes
Bieruma Oosting was zijn erfgenaam en
werd als nieuwe eigenaar aangewezen. In
1903 komt er een nieuwe pachter, Jacob
Jans Brandenburg. Later erft Jonkvrouw
Charlotte Cornelia van Sminia uit Den Haag
de boerderij, maar in 1981 verkoopt zij de
boerderij aan de gemeente Heerenveen. In
datzelfde jaar verkoopt de gemeente de
boerderij aan Piet ten Hage, die samen met
zijn vrouw een schoonmaakbedrijf runde.
In 1997 werd Arend Smilde van Smilde
Onroerend Goed B.V. de nieuwe eigenaar.
Totdat hij het in 2017 verkocht aan Laurenz
en Natasja.

Zo zaten er in de hal
liefst veertien deuren
De lange verbouwing
Wat Laurenz en Natasja vooral opviel was
dat het een hele grote boerderij was met
allerlei hokjes. Zo zaten er in de hal liefst
veertien deuren. November 2020 konden
zij- na twee jaar verbouwen - eindelijk hun
stulpje betrekken. Het kostte zo veel tijd
omdat de gehele boerderij is gesloopt,

Portret van Justinus Sjuck Gerrolt Juckema
van Burmania baron Rengers (1773-1832).
Olieverf op doek door W.B. van der Kooi,
1820.
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kunnen daarom met trots zeggen dat hun
woning volledig klimaatneutraal is. Dat uit
zich in warmtepompen, tientallen zonnepanelen en driedubbelglas. Het is voorzien
van moderne installatietechnieken met een
energieprestatiecoëfficiënt, dat is een index
die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft. Zo verwarmt een warmtepompsysteem de gehele boerderij en wordt
de lucht met een warmteterugwinsysteem
ververst. Laurenz en Natasja vonden details
aan de woning belangrijk, zo hebben ze bijvoorbeeld de kleine raampjes aan de vooren achterzijde weer in oude staat teruggebracht. Wat het gezin ook belangrijk vond is
dat zij voornamelijk lokale ondernemers
aan het werk hadden tijdens de grove verbouwing.

Ontwerptekening van de gezamenlijke tuin
van Ontwijk en Brouwershave door
L.P Roodbaard, ca 1835.

Voornamelijk lokale
ondernemers aan het werk

behalve de buitenwanden en de spanten.
Eigenlijk is er in de boerderij een totaal
nieuwe inhoud gecreëerd. Samen met de
architect hebben ze het kale omhulsel ingetekend, daarbij rekening houdend met hun
wensenlijst. Op die lijst stonden bijvoorbeeld: een grote keuken, grote woonkamer,
sportschool, inloopkast, sauna, bibliotheek,
zwembad en werkruimte. Boven hebben ze
vijf slaapkamers en vijf badkamers. Verspreid over het huis hebben ze maar liefst
zes toiletten. Ook creëerden zij een balkon
aan de rechter- en achterzijde van de boerderij.

De gouden koe
Veel voorbijgangers en omwonenden vragen zich af wat de grote gouden koe in hun
tuin toch voor betekenis heeft: is het symbolisch of toch voor de leuk? Laurenz kreeg
laatst zelfs een berichtje van iemand uit
Joure die hier graag langs fietste met zijn
vrouw. Die wilde ook weten wat de reden
voor deze spraakmakende koe was. Maar
Laurenz moest de beste man teleurstellen
aangezien hij de koe puur heeft gekocht
omdat hij haar mooi vindt. Datzelfde geldt
ook voor de kikkers in de vijver, de brug van
de oprijlaan naar hun tuin en de overige
standbeelden op hun gazon. Laurenz en
Natasja zijn tenslotte kunstliefhebbers.

Duurzaam
Ook zit er veel isolatiemateriaal in, in verband met het nieuwe duurzame wonen. Ze

Veel interesse
Laurenz en Natasja vonden het wel erg leuk
dat iedereen steeds zo geïnteresseerd was

Winter 2021 voorzijde.
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Tijdens de verbouwing in 2019 na
sneeuwval.
in de verbouwing van hun woning. Ze kregen veel vragen over hoe het verliep met de
verbouwing. Men was eerst best wel een
beetje bang dat ze de gehele boerderij zouden slopen. Gelukkig waren de reacties
achteraf ontzettend positief. Mensen vonden het prachtig en een aanwinst voor het
dorp. Ook toen het klaar was hebben ze
vaak gehoord dat er met beleid en passie
mee omgegaan is.
Altijd groen
,,Het woongenot in de buurt is echt super.
Mats zit op de Albertine Agnesschool en we
vinden het prettig dat dat zo dichtbij is. Ook
is hier alles lekker in de buurt zoals bijvoorbeeld de winkels of een snelweg.” Natasja
vindt het vooral heel fijn aan haar huis dat
het niet één grote massale ruimte is geworden. Het is een woning met veel rustige
ruimtes. Ook doet Oranjewoud haar regelmatig aan haar oude omgeving in NoordLimburg denken. Daar is tenslotte ook veel
groen en ruimte. Daarmee houdt de boerderij zijn naam in ere. Semper is Latijn voor
‘altijd’ en virens staat voor ‘groen’. Altijd
groen dus rondom het huis van Laurenz en
Natasja.
Bomen uit 1835
Het unieke aan hun tuin vinden zij dat er
heel veel oude bomen zijn verplaatst of
zelfs zijn blijven staan. Veel van deze bomen
zijn geplant door firma Wybren Kijns uit
Joure die rond 1835 door L.P. Roodbaard
werd ingehuurd. Zo is de rode beuk nog
aanwezig, en zijn alle bomen van hun oprijlaan intact gebleven. Ook hebben ze zelf
een aantal planten en bomen toegevoegd
waaronder voor in de tuin een treurwilg en
een teenwilg. Het gezin is daarom helemaal
op hun plek in het piekfijne optrekje Semper Virens.

In een rijtuigje
n Door: Inge van der Ploeg

Het is mooi weer op deze eerste junidag. Bij de Van Limburg Stirumhoeve
vooraan op de Weversbuurt staat een
rijtuigje en verderop zie ik Jelle het
paard. Onze koetsier Ingrid zwaait
naar me en bindt ondertussen allemaal leren riemen om het paard heen,
van voor naar achter en van onder
naar boven. Jelle wordt voor de wagen
gespannen.
Sterren voor Jelle
Hij is al 27 jaar oud, het is een Haflinger pony
en zijn staart is net met groene zeep gewassen. Van april tot oktober heeft hij ijzers
onder zijn hoeven om op de straten door
ons dorp te kunnen lopen. In de winter heeft
hij dat niet, dan rijdt Ingrid op hem door de
bossen.  Zomers heeft Ingrid wel vijf ritten
per week met gasten op of achter de pony.
Toen ik laatst met een vriendin op het terras
van Tjaarda zat, zag ik haar en Jelle de bocht
om gaan met de kar gevuld met kinderen.
Zo’n zomers gezicht! Na ons ritje vertelt
Ingrid me over de sterren die Jelle heeft
gekregen. Veel gasten die mee hebben gereden hebben een waardering achter gelaten
op de boekingssite. Jelle heeft zeker 40 maal
de maximale vijf sterren gekregen.
Een gast uit China
Wat is het ouderwets leuk om zo door de
straten te rijden, om je heen te kijken en

Ingrid te horen
vertellen over
dit keer de buitens van de
adel. Het paard
stapt of draaft
voor de kar en
reageert goed
op haar stem.
Alleen bouwverkeer is lastig om te passeren en niet
fijn voor hem. Verder is hij trouw en rustig
en vindt naar huis terug gaan het fijnste. Ik
zit tegenover Zhang Manqi. Zij is 21 jaar
oud en komt uit China/Beijing. Ze studeert
een aantal jaar in Den Haag (art and industry) en komt voor het ritje met trein, bus
en benenwagen naar Oranjewoud. Ze
heeft wel eens paard gereden op de steppes in Mongolië en in een karretje gezeten
met ezels ervoor. Haar voornaam Manqi
moet ik een paar keer oefenen: Mantsjí
moet het klinken. Tegen een paard zegt ze
op z’n Chinees ‘cha’ als hij moet lopen en
‘ju’ als hij moet stoppen. Ze vindt de bossen hier beslist mooi en we luisteren naar
de uitleg over huize Oranjestein en huize
Oranjewoud. Op de picknickplek tegenover De Tent stoppen we voor een pauze.
Jelle kan grazen, al gaat hij er bijna vandoor omdat Manqi hem gewoon loslaat.

Wij krijgen thee, sap en een stroopwafel.
Verder is er uiteraard ook koek met de
naam ‘Snelle Jelle’. Op de terugweg speuren we links en rechts door de bomen en
op de landerijen naar damherten. We zien
alleen vier paar oortjes ergens boven het
gras uitsteken.
Zin in een ritje?
Jelle krijgt er een jongere collega bij, een
palomino tinker met de naam Golden Boy.
Ingrid hoopt hem binnenkort in de wei te
kunnen laten lopen, voor de kar te spannen
of met een berijder het bos in te sturen.
Heb je misschien ook zin in een ritje of wil
je er je kinderen, je gasten of wie dan ook
op trakteren? Je kunt met Ingrid Struijk contact opnemen via haar mobiele nummer
06-49798568. Dan kun je, net als wij vandaag, rondgereden worden met paard en
wagen, in een tempo dat uit
dezelfde tijd stamt als de adellijke
huizen hier.
Incredible landscape
De gasten die met Jelle en Ingrid
rondtoeren komen uit het hele land
en eigenlijk uit de hele wereld:
Qatar, Koeweit, Saudi-Arabië,
Colombia, Argentinië, en vandaag
dus uit China. Op de website van
Airbnb/experiences/Oranjewoud
(https://www.airbnb.nl/experiences/1597763?_set_bev_on_new_
domain=1584172451_fQIiyQmjIL3tpXQt) lees ik de volgende
openbare recensie van een gast uit
Amerika: “Super fun experience
through an incredible landscape,
with a host that is just wonderful
and full of energy and great stories.
We felt like we were with the town
mayor, as Ingrid knew everyone
along the way. We have a two yearold daughter and she loved every
moment of it, especially Jelle who is
a really gentle and friendly horse
that is great for kids.”
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Tsjerkûlen of Goudûlen
n

Troch: Inge van der Ploeg

In pear jier werom makke ik mei in freon in
ûlekast. Hy hie in boekje mei ôfmjittingen
fan nêstkasten foar ferskate fûgels. It wie
foar myn jierdei dat we in kast meitsje soenen, dus dat wie moai.
Dy kast hat yn de eftertún yn in kastanjebeam hong, sa heech as de leider it rikke
koe. Allinnich… der kamen gjin ûlen yn, mar
in nêst fan kauwen. Mei nammen de buorlju like dat neat net goed. Boppedat krige
de beam in sykte en moast kapt wurde. Dus
dy kast kaam wer nei ûnderen en waard ‘sa
lang even’ op in rim yn it efterste hok delsetten. Dêr hat er in pear jier stûn.
In rinkje om’e poat
Dizze winter, yn febrewaris wie it, rommele
ik yn dat efterhok om in trepke to sykjen, ik
woe de dakgoaten skjin meitsje. Op it grint
yn it hok lei in deade ûle. Hy wie nei myn
idee wol aardich grut, sa’n 30 sm. Ik ha him
earst ris op in dakpanne lein en goed
besjoen. It wie in tsjerkûle en hy hie in
rinkje mei in nûmer om de linker poat. Sadwaande ha ik belle mei de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland. Johan de Jong
kaam út Beetstersweach om de ûle te
besjen en mei te nimmen. It die bliken dat
hy sels dizze ûle it rinkje jûn hie, twa jier ferlyn yn Haskerdiken. De ûle wie te meager
wurden, it wie in wyfke en se hat te min
mûzen fine kind.
De echte namme is Goudûle
Mei Johan de Jong ha ik doe ôfsprutsen om
nei him ta te gean om te praten oer syn

ûnderfiningen mei tsjerkeûlen. Dat wie
geweldich, want hy hat as biolooch 50 jier
mei tsjerkûlen wurke, boeken skreaun,
ûndersyk dien en mannichien belutsen as
frijwilliger om tsjerkûlen in better libben te
jaan yn ús lân. Dat is slagge, want fan 100
pear briedende tsjerkûlen yn 1973 binne
der no rûn de 4000 pearkes oan it brieden.
De namme tsjerkûle is in streeknamme. De
echte fryske namme is goudûle.
Nachten lang op’e útkyk
Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland
hat oer it hiele lân groepen dy’t harren
dwaande hâlde mei it libben fan dizze ûlen.
Harren sûnens en groei hinget gear mei de
omkriten wêr se libje en dat is al dy jierren
it ûndersyksterrein west fan Johan. Hy hat
in hantlieding foar fjildwurkers skreaun en
hy  siet nachten lang fan 23.00 – 4.00 oere
bûten of yn de nok fan in skuorre yn Beetstersweach op de útkyk om te tellen hoe
faak ûlen nachts nei harren nêst op en del
fleane en wat se oan proai yn de bek
hawwe, hokker soarten mûzen se presies
fange. Hy liet skoallebern ûleballen útplúzje
en mûzebonkjes telle dy’t der yn sitte. Ek
hat hy jierren lang foarsitter fan de Kerkuilenwerkgroep west, hy klom meters
omheech yn de kap fan in skuorre om te
sjen nei jonge ûltsjes, om se dan yn de hannen mei nei ûnderen te nimmen om te
ringjen. En dit is noch mar in greep út al syn
ûlewurk. Underwilens stûn hy foar de
klasse, earst as skoalmaster, letter nei syn
stúdzje mei it fak biology. Ut dy stúdzjetiid

it pleatsen fan in rol op de hectometerpealtsjes en in nije stok yn de baarm foar de
Goudûlen.
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stamt it ûndersiik fan 40 nachten! om it
oan- en fuortfleanen fan de ûlen nei harren
nêst te tellen. Mei de help fan in protte
kofje fansels. Letter hat hy ek learlingen fan
de HAVO meinaam it fjild yn en it geduld en
de ynteresse bybrocht om de fûgels oan te
sjen yn harren biotoop. Jo hawwe it sa foar
eagen: walkitalki mei, nachts it fjild yn, in
senderke op in ûle fêstmeitsje, bern op fjildwurk meinimme, dan mei it ûndersiiksrisseltaat artikelen skriuwe yn wittenskiplike
ynternasjonale fakblêden.
De ûlebal
Mei dizze man sit ik fol ynteresse te praten
oer in fûgel dy’t ik pas dit jier sels fan
tichtby sjoen ha.  Ik bledderje yn syn boek
De Kerkuil  en ha der thús op myn gemak yn
fierder lêzen.  Wat in wûndere bisten binne
dit. As in ûle syn proai fangt en opyt, dan
bliuwt de braakbal of ûlebal oer mei siz mar
it restant oan fearkes, bonkjes en hier. Dy
ballen fine jo dan op’e grûn yn de buurt fan
in nêst. De tsjerkûlen plúzje ek sels de bal
wol útinoar en brûke it as beklaaiing fan
harren nêst.
Gjin mûzegif mar in rûch hiem
Wat kin in minsk no einliks dwaan om it libben fan in ûle te stypjen? Johan de Jong hat
mei de Vogelbescherming Nederland praat
oer artikelen yn harren blêd, oer frijwilligersgroepen dy’t meidwaan koenen oan
ûndersiik fan it ûlelibben en it meitsjen en
ophingjen fan nestkasten ( sûnt 1973 binnen der 14000 ophong) . Hy hat te praten
west by boeren en harren organisaasjes oer
ûleboerden mei in fleangat, plak foar strie
yn de skuorre, gjin mûzegif brûke, it hiem
wat rûch litte, sokke dingen (In ûle mei wol
5 -7 mûzen per nacht!). Dy iene yn myn tún
is der net yn slagge om dy te finen spitigernôch. It is sa dat ûlen ek op rotsen wenje
kinne (yn Spanje bygelyks) of yn in holle
beam. Se sykje dus nei mûzen om te iten en
dat betsjut gauris dat se by minsken yn de
buurt wenje.  Wy fine se meastentiids yn
skuorren en tsjerketuorren.
Yn 2016, 2017 en 2019 wie der yn Fryslân in
mûzepleach. Jo witte de foto’s yn de krante
tink ik noch wol mei lân dat hielendal
omwrotten wie.  Dat wienen jierren dat der
fansels ek in protte ûlen op ôf kamen. By
genôch iten kinne se wol 3 kear opij in nêst
meitsje, útbriede en harren jongen fuorje.  
De mantsjes komme dan mei deade mûzen
oanfleanen en lizze se as foarrie del op de
râne fan it nêst. Tsjerkûlen/goudûlen binne
fansels net de iennige mûzeiters op’e wrâld.
Ek de foks, de wezel of oare ûlesoarten
kinne der wat fan. Johan de Jong hat 36 jier
lang foar Omrop Fryslân yn it programma

Op en Út berjocht dien fan it barren yn de natuer, it
fjildwurk, it libben fan de bisten en syn wille yn de tsjerkeûlen.
De rol op it hektometerpealtsje
Syn lêste project is noch dwaande. Dat giet oer it tal
deade tsjerkûlen lâns de sneldiken A 32, A6 en A7. De
frijwilligers hat er frege om alle deade ûlen te beskriuwen en te registrearjen. Hy hat in kaart fan ús provinsje
makke en mei stipkes de plakken oanjûn wêr de deade
tsjerkûlen fûn binne. It die bliken dat dat gauris yn de
bermen fan de greate diken is. De ûlen sykje mûzen yn
de berm, sitte op sa’n hektometerpealtsje fan Rykswettersteat en fleane by it opstigen tsjin in auto op. Hoe los
je sa’n probleem op?  Yn in ûlesintrum mei syke of herstellende ûlen hawwe se doe in proef dien. Se hawwe de
ûlen delkomme litten op ferskate pealtsjes, linen en
stokken om te sjen nei de poatsjes en hoe’t dy harren
fêstklemme om in peal of hektometerboardsje. Sa kaam
Johan op in proefopstelling op de dyk tusken Dokkum en
Zwaagwesteinde/ Westerein) en ek op de A7 by Beetstersweach. Ik bin der lêsten del riden en seach de nije
útfining stean. Provinsje, Rykswettersteat en frijwilligers
hat hy safier krigen (mei in offisjeel undersiiksrapport)
om op de hektometerpealtsjes in rûne draaiende rol te
meitsjen en dêrneist 5 meter it lân yn in hege peal mei
in dwersbalkje (earst fan Robiniahout makke, letter fan
recycle-plestik troch in Snitser bedriuw). Op de rol fan it
hektometerpealtsje bliuwe de ûlen net sitten en op de
hegere peal al. Se wolle graach wat oersjoch hawwe en
fleane dan fan in feiliger plak op. De sifers wize út dat
der op dizze beide proeftrajekten  folle minder deade
ûlen fûn wurde. Ek oare provinsjes en in streek yn België wolle dit by de grutte diken as proef opsette. As jo
der oan tinke yn de auto, dan kinne jo oan beide kanten
fan de A7 by Beetstersweach de rollen en de hege peallen stean sjen (wol feilich thûskomme!).
Wâldster ûlen
Yn it Wâld hat Wimmy Hellinga ek in nêst mei tsjerkûlen.
Se sitte yn de nok fan de skuorre. Dêr ha ik hinne west te
sjen fansels. Oan de skiterij fernimme jo wol dat der
fûgels húsmanje. De nok is heech en de ûlen komme
troch it ûleboerd nei binnen. It nêst is einliks mar in
planke. Wimmy sjocht oan de ûleballen op de grûn wol
dat se der sitte en fernimt oan it lûd  nachts ek dat se om
in oere as 11 op jacht gean. Se hat meastentiids twa kear
jiers in nêst fan tsjerkûlen.  Ut en troch komme twa mannen fan de frijwilligersgroep om nei de ûlen te sjen. Se
bringe de jonge goudûlen nei ûnderen en Johan jout se
in rinkje om’e poat mei in nûmer der yn. Dat kin as de
jonge ûltjse in wike as 6 binne en noch net fleane kinne.
Sawat de helte fan alle ûlen yn it lân hat sa’n rinkje om de
poat. It nûmer stiet yn in database en dy kin rieplachte
wurde as sa’n ûle letter noch ris fongen of fûn wurdt. Dat
wie dus ek it gefal mei dy deade ûle yn myn túnhok. De
ûlen fan Wimmy libje en binne sûnt 2000 yn har skuorre.
Foar dy tiid wiene se te finen yn it âlde Pauwenburg.  
Wimmy bringt de ûleballen nei IVN gidsen dy’t se dan
mei bern útplúzje. Destiids wie der yn de Overtuin in
merke mei in stand fan it IVN mei har ûleballen.
Wat is it in monumintale pleats wer Wimmy wennet. Yn
1640 boud, yn 1890 opbaarnd, yn 1900 opnij opboud.
Se is oan it opromjen en guod útsykjen. Doe’t se dêr te
wenjen kamen yn 1987 song it dak yn de maitiid fan de
sweltsjes, mosken en mieskes. De komst fan de ûlen
hat dat al wat feroare. It is it iene of it oare. Dochs binne
der rûnom fûgels te finen by har pleats, we sjogge in
readbonte specht oan de apenúten en ek sweltsjes fleanen. Foar minsken en fûgels in daalders plak tusken
bosk en greiden.

Kerkuilen bij nacht (foto Johan de Jong).

Vier jonkies.

Kerkuil.
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Zomerspelweek
Heerenveen 2021
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It Kninebledsje
Wandelen is saai?
Als kind vind je wandelen best saai (toch?), dus hier een paar leuke
routes en tips voor onderweg.
Route 1: skeelerroute
1. pas op, fietstunnel!
2. Drinkpunt bij playground Oudeschoot
3. Snelheidsmeter, kijk met je vrienden wie het snelste kan!
4. Als je geld mee hebt kun je hier iets lekkers halen
Route 2: kabouterpad

Under construction, als het aan jou ligt!!!
Wist je dat er in Oranjewoud kabouters
wonen? Tenminste, dat denken we, want
overal in het bos zie je kaboutersporen.
Kleine voetafdrukken in het zand, wielsporen van een kruiwagentje, geplet gras
van een middagdutje. En je ziet ook wel
eens kabouterdrolletjes liggen. Kabouters zijn druk in de weer. Waarmee?
Het lijkt ons leuk om een kabouterpad te
maken in het bos, vinden jullie dit een
leuk idee? Een route door het bos met
verschillende opdrachten.

Zo ja, kom je ons helpen met de aanleg of heb je leuke ideeën?
Aanmelden kan bij Tymen of Rikst (te vinden op de Lollius Ademalaan). Heb je nog hout of paaltjes die we mogen gebruiken, deze
zijn van harte welkom.
Verdere tips voor wandelen
• Speel Pokémon-go in het bos; er zitten veel bijzondere Pokémon
in het bos. Het enige wat je nodig hebt is een telefoon en de app.
• Zoek schatten in de buurt van Oranjewoud met geocaching (zie
vorige Wâldknyn voor details).

Wolven in Oranjewoud!
Er is voor het eerst een wolf gezien in Oranjewoud, is
dit goed of juist niet?
We stellen deze vraag aan een paar dorpsgenoten:
Roodkapje: ”Ik neem toch de trein als ik naar oma ga,
ze woont sinds kort in Limburg, wil je nog een koekje?”
De zeven geitjes (drie zijn er maar beschikbaar voor
een interview): Geit 1: “mèèèèh”; Geit 2:
“mèèèèèèèèh”; Geit 3: “Waar is geit drie gebleven?!”
De drie biggetjes: ”We hebben het dak geïsoleerd en
ons huis verbouwd dus die wolf is bij ons niet welkom.”
”De heer W. OLf: “De omgeving in Oranjewoud is fantastisch, en het eten ook! Ik kom hier zeker met de rest
van mijn gezin wonen!”
Wolvenpuzzel

F

De regels
Boven, naast of onder elk hert staat een wolf (eentje is
al ingevuld). De wolven raken elkaar nergens, ook niet
diagonaal. De cijfers naast en onder de diagram geven
aan hoeveel wolven zich in de betreffende rij of kolom
bevinden.

DORPSKRANT ORANJEWOUD

37

Horeca weer open

Team Oranjerie, v.l.n.r. Willia, Ryanne, Joke
en Henny.

Oranjestein

Joehoeee, we zijn weer begonnen met de
openstellingen van het landgoed! Zondagmiddag 2 mei was het zover en ging de historische Roodbaard-tuin mét buitenterras
bij de oranjerie van landgoed Oranjestein
weer open voor publiek.
Door het coronavirus is de tuin met oranjerie vorig jaar maar beperkt open geweest,
net als alle andere horeca. De theetuin met
buitenterras bij de oranjerie is nog wel
regelmatig open geweest -op de anderhalve meter afstand natuurlijk, en met
inachtneming van de verdere beperkingen.
En dat was toch gezellig en heerlijk om te
doen. Niet één van de geplande feesten
ging door, en ook jammer genoeg het
Oranjewoud Festival niet. Wel konden er
toch nog met alle beperkingen twee huwelijken gevierd worden. De rest van de
geboekte huwelijken en ook feesten zijn
doorgeschoven naar dit jaar en 2022.
Het Oranjewoud Festival staat gepland op 19
t/m 22 augustus en de tuin en oranjerie doen
hier volop aan mee. Alleen bij slecht weer
(harde wind en regen) is de tuin gesloten.
Heerlijk! Joke, Noor, Hennie, Ryanne en ik
hebben er zin in. WE ZIEN U GRAAG.
Tip: volg ons op facebook en instagram,
www.oranjestein.com

Naast dat wij erg blij zijn dat de eerste stap
naar heropening is gezet zijn wij ontzettend
trots op ons eigen huismerk! De Woudster!
In 2019 hebben wij ons Woudsterbier
gelanceerd. Ons eigen biertje met een
unieke smaak en in 2020 zijn daar onze
Woudsterkoek en Woudster BierBorstelBôle aan toegevoegd.
Deze Woudster producten zijn een ode aan
Oranjewoud en de Oranjes die er in de 17e
eeuw een zomerverblijf vestigden. Elk product heeft een oranje karakter door het
gebruik van sinaasappel. De producten zijn
exclusief geproduceerd voor Tjaarda
Oranjewoud en allemaal duurzaam geproduceerd door lokale leveranciers.
Om gasten kennis te laten met onze Woudster producten serveren wij bij iedere
warme drank een puntje Woudster koek.
Met vriendelijke groet,
Tjitte de Wolff
Directeur Golden Tulip Hotel Tjaarda

Hof van de Koning

Zowel voor u als voor ons zal het afgelopen
jaar een jaar zijn geweest dat wij niet snel
gaan vergeten.
Verdrietige ontwikkelingen staan naast positieve en juist bijzondere gebeurtenissen.
Ons bedrijf stond zo goed als stil, terwijl de
zorg zich een slag in de rondte werkte.
Zoals onze stagiaire Chelsea vertelt: “Het is
jammer dat wij weinig konden doen en dat ik
weinig gasten heb kunnen bedienen.” Chelsea vindt het lastig dat ze in haar stagejaar
weinig ervaring kon opdoen en uren maken.
Wel had ze meer tijd om haar theoretische
opdrachten te volbrengen en zij sluit haar
jaar dan ook af met een dikke voldoende.
Als bedrijf hebben wij geprobeerd de sfeer
erin te houden en vooral te kijken naar wat
wel kan. Erg leuk was het maken van brownies of cupcakes, om ze daarna uit te delen
in de buurt of bij vaste gasten. Ook kaartjes

Groet, Willia Homans.

Tjaarda

We zijn er bijna! Ons terras is inmiddels
geopend! Na meer dan een half jaar gesloten te zijn geweest voor gasten buiten het
hotel hebben wij op 28 april ons terras
weer mogen openen. Een eerste stap die,
volgens de huidige planning, op 26 mei
wordt opgevolgd door de opening van onze
overige Tjaarda-binnenlocaties: restaurant
‘de Oranjetuin’ en grand café 1834.
Goed om te weten, reserveren voor binnen
is altijd nodig, voor buiten is dit niet verplicht.
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Terras Tjaarda.

Effe lekker zitten bij Hof van de Koning.
schrijven en opsturen werd als waardevol
ervaren. Om toch met ons vak bezig te kunnen blijven zijn er workshops gevolgd, vaak
online en waar mogelijk live. Wat mij verrast heeft is de creativiteit van onze medewerkers. Ze hebben bijvoorbeeld zelf een
quiz gemaakt over onze wijnen, bieren en
spijzen om elkaars kennis te testen. Hier
kwamen verrassende “wist u dat” vragen
voorbij waardoor er wel eens gefronst werd
maar gelukkig ook veel gelachen.
Onze vaste kracht in de bediening Harold
heeft het als vreemd ervaren om wel in het
restaurant te zijn, maar niet de werkzaamheden te kunnen verrichten waarvoor hij er
is. “En,” vervolgt hij, “het gemis van de gasten en collega’s vond ik erg moeilijk.”
Jordi, onze kok, is blij dat wij weer open
mogen zijn, maar had van de nieuwe start
veel meer verwacht. Het weer blijkt de
afgelopen weken een spelbreker te zijn. “De
tijd zelf was rot”, vertelt hij, “maar ik
begrijp dat het noodzakelijk was.”
Zoals altijd komt er na regen ook weer zonneschijn! Wij zijn er klaar voor en kijken
ernaar uit om u allen weer te mogen verwelkomen bij ’t rijk voor de Bourgondiër,
Hof van de Koning! Tot gauw!
Met vriendelijke groet,
Hof van de Koning, Christel Koning

Te kleine garage…
n

Door: Jacob Drost

Aan de noordzijde van de Pr. Bernhardweg staat tegenover woning nr. 12
een geheel vrijstaande stenen garage,
op eigen grond. Momenteel is deze in
eigendom van de overbuurman.
De garage werd ooit gebouwd door timmerbedrijf G. Brouwer, die destijds op de
locatie van huisnummer 12 was gevestigd.
De naam Brouwer is, historisch gezien, een
bekende naam in Oranjewoud. Enerzijds
een gerenommeerd aannemersbedrijf,
waarvan er nog een aantal door hen
gebouwde woningen en boerderijen in
Oranjewoud aanwezig zijn, zoals o.a. de
tuinmanswoning van Klein Jagtlust. Een
bekende naam uit deze familie was Gooitzen Brouwer, rentmeester op het landgoed
Oranjestein.

ORA N J E WOUD
Sinds 1676

na de bezetting getracht in Europa voet aan
de grond te krijgen. In eerste instantie werd
geprobeerd de Fiat fabrieken te kopen, hetgeen niet is gelukt. Vervolgens konden ze in
Nederland hun plannen waar maken, mede
vanwege de gunstige invoerrechten. Daarnaast was in die periode, vlak na de oorlog,
Nederland een “lage-lonenland”. Er is nog
strijd geweest tussen twee vestigingsplaatsen, namelijk Amsterdam en Rotterdam.
Het is uiteindelijk Rotterdam geworden
wegens gunstige regelingen in het kader
van opbouw van de stad. Om belastingtechnische redenen werden de auto’s in onder-

delen uit Amerika naar Nederland verscheept en vervolgens in de fabriekshallen
te Rotterdam geassembleerd.  
Misschien een Vagebond?
Op bijgevoegde foto staat een Kaiser Vagebond afgebeeld. Mogelijk dat dit type de
auto is geweest van rentmeester Gooitzen
Brouwer. Mocht er iemand van de (oud-)
Oranjewoudsters meer weten over
genoemde auto, gaarne contact opnemen
met de Stichting Historie Oranjewoud.
E-mail: info@oranjewoudhistorie.nl of tel.
O6 – 44085581.

Hoge functie
Deze Gooitzen Brouwer woonde in het
pand met de mooie trapgevel aan de Pr.
Bernhardweg 73 (waar nu Linda, Tom en
Zana wonen, red). In het algemeen was de
rentmeester een “persoon van stand” in
Oranjewoud. Hij had de hoogste functie in
dienst van de landheren.
Oeps
Terugkomend op de garage, die werd ooit,
in opdracht van Gooitzen Brouwer of mogelijk nog zijn vader Jacob Gooitzens Brouwer,
gebouwd voor een niet al te groot vervoermiddel. Op een gegeven moment werd
door Gooitzen Brouwer een Amerikaanse
auto aangeschaft met enigszins afwijkende
afmetingen t.o.v. de in doorsnee in Nederland rijdende auto’s in de vijftiger jaren. Het
bleek dat de auto niet in de garage paste!
Zoals u op de foto ziet, werd aan de achterzijde van de garage in die periode een klein
uitbouwsel gecreëerd. Het doel van deze
uitbouw was de garage iets te verlengen,
met name was er ruimte nodig voor de
motorkap van de “Amerikaan”.  Probleem
opgelost! Nu, anno 2021, is deze ingreep
nog zichtbaar. En door dit verhaal is het
raadsel dat menige voorbijganger zich stelt
ook opgelost.
Kaiser-Frazer
Nog even in het kort over het merk van de
bijzondere auto van rentmeester Gooitzen
Brouwer. Deze Amerikaanse auto werd
namelijk gebouwd (geassembleerd) in de
Nekaf fabriek  te Rotterdam. Deze fabriek
werd in 1947 opgericht door het Amerikaanse autobedrijf Kaiser-Frazer. Dit bedrijf
werd In Amerika in 1945 opgericht door de
heren Joseph Frazer en Henry J. Kaiser. De
heren Frazer en Kaiser hebben in de jaren

Kaiser Vagebond.

Garage van Brouwer.
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Gekroond tot Miss Teen of Friesland
n

Door: Tom van der Wolf

Zana Udo is op zondag 25 april
gekroond tot de winnares van de bijzondere titel Miss Teen of Friesland. Zij
ontving de prijs tijdens de ﬁnale van
de verkiezing Miss Beauty of Friesland.
Daarom voor mij weer een goede
reden om haar even te bezoeken en er
een interview van te maken.
Mensen helpen die
het moeilijk hebben
Hele belevenis
De verkiezingen waren een jaar verschoven
vanwege de lockdown. In dat jaar van geen
verkiezingen heeft Zana natuurlijk weer
niet stilgezeten. Ze is gewoon doorgegaan
met veel lopen voor de catwalk en focussen
op de definitieve finale. Dus kijkt ze toch
terug op een leuk en productief jaar; dat
het uiteindelijk allemaal toch doorging was
helemaal het einde voor haar. Het was tenslotte wel iets waar ze heel lang naar uit

had gekeken. De verkiezingen vonden
plaats in het Geert Teis Theater in Stadskanaal, uiteraard coronaproof.
Niet verwacht, wel gehoopt
,,Ik hoopte natuurlijk wel dat ik zou gaan
winnen. Vooral de laatste momenten had ik
veel mijn mindset op: ik ga winnen, ik ga
winnen. Maar toen ik eenmaal te horen
kreeg dat ik had gewonnen kon ik het eerst
niet geloven. Ik had er zo lang naar toe
gewerkt en ineens was ik miss Teen of Friesland,’’ vertelt ze dolenthousiast. Ook heeft
Zana de titel Miss Charity behaald omdat zij
het meeste geld heeft opgehaald voor het
– door haar uitgekozen – goede doel
genaamd de Linda Foundation.
Geen fashion maar neuropsychologie
Toen ik Zana vorig jaar april interviewde
neigde ze heel erg naar een potentiële studie
op het gebied van fashion. Toch heeft ze –
mede door de pandemie – ervoor gekozen
om haar echte droom achterna te gaan en
dat is: neuropsychologie. Ze studeert

De cover van het boek van Zana en de overige meiden.
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daarom sinds september 2020 Psychology
aan de Webster University-USA in Leiden.
Deze studie duurt vier jaar en daarna wil ze
de kant van de neuropsychologie op. Met als
einddoel: mensen helpen die het moeilijk
hebben. De bachelor duurt vier jaar. Daarna
wil ze nog een master neuropsychologie
doen, ze heeft daarom, in totaal, nog zeven
jaar te gaan. Maar met haar drijfveer en
compassie moet dat helemaal goed komen.

Ik wil dat ieder kind in
zijn kracht komt te staan
Next chapter
Ze gaat ook meedoen aan Miss Teen of the
Netherlands, dat is het einddoel. Toch is
haar voornamelijke drijfveer positiviteit en
kracht uit te stralen. Met deze competenties wil ze heel graag kinderen motiveren
dat je alles in je leven kunt bereiken. Zo lang
je maar in jezelf blijft geloven. ,,Ik wil dat
ieder kind in zijn kracht komt te staan. Dat

je in jezelf gelooft en dat je alles kunt bereiken. Ik geloof dat je
met de beste mindset en veel posititief denken alles kan bereiken
wat je maar wilt. Deze gedachte(n) wil ik graag overbrengen op
mensen’’, voegt ze toe. 27 augustus 2021 is de definitieve finale
van Miss Teen of the Netherlands, ze blijft daarom gefocust tot
het zover is. Samen met diverse andere winnaressen uit andere
categorieën vertegenwoordigt zij Friesland bij de landelijke finale
in deze zomermaand. Ook wil ze weer Miss Charity worden.

Vertellingen waar ieder kind
dus iets van kan leren

Zana Udo (foto Margaretha de Jong).

‘Be Happy’
Ook heeft Zana, samen met de Miss Beauty’s van Friesland een
boekje geschreven. Half juni komt namelijk het kinderboek ‘Be
Happy’ uit dat door de drie Missen is geschreven. De opbrengst
van het boekje gaat weer naar de Linda Foundation. Het voorwoord in het vlugschrift is Friestalig. Zana wil daarmee Friesland
op de kaart zetten. Ze hebben het boekje met zijn drieën
geschreven omdat het bij Miss Beauty niet alleen om mooi zijn
van buiten gaat, maar met name om oprecht zijn vanbinnen.
Deze bijzondere boodschap willen de meiden graag overdragen.
,,Vanuit onze veelbelovende missies hebben we een kinderboek
geschreven met prachtige illustraties. We willen kinderen laten
zien dat alles mogelijk is. Maar ook dat we met z’n allen heel veel
moeten doen, om er een mooie wereld van te maken. We willen
veel positieve gedachten de wereld in sturen en hopen dat ons
kinderboek daaraan bijdraagt. Het boekje bestaat uit 80 pagina’s
met inspirerende lees- en luisterverhalen. De verhaaltjes zijn door
ons geschreven. Vertellingen waar ieder kind dus iets van kan
leren,’’ vertelt de winnares opgewekt. Kortom, dit verhaal krijgt
nog een staartje, ik ben daarom van plan om haar in ieder geval
in de volgende editie nog eens te interviewen over haar nieuwe
boek en de finale van Miss Teen of the Netherlands. Maar vooral
ben ik benieuwd hoe ver ze het nog gaat schoppen. Ik zal haar
daarom blijven volgen.

Snelheidsmeter als waarschuwing
n

Door: Tom van der Wolf

Maandag 10 mei 2021 werd er in de Lollius
Ademalaan voorbij nr. 43 en 45 een snelheidsmeter geïnstalleerd. Deze meter is
geplaatst vanwege het feit dat meerdere
buurtbewoners bij de gemeente aan hebben gegeven dat er (nog steeds) te hard
wordt gereden in hun straat.
In deze laan wonen – gemiddeld genomen
– de meeste jonge kinderen van ons dorp.
Het is daarom ontzettend belangrijk dat ze
op een veilige straat in alle rust kunnen spelen.
Al jaren speelt het probleem van te hoge
snelheid door automobilisten in de Lollius
Ademalaan. Voor de reconstructie – die in
2015 plaatsvond - werden er door de
gemeente drie drempels geplaatst, die
moesten de snelheid dempen. Dat was des-

tijds een effectieve oplossing en buurtbewoners zagen dat automobilisten hun gaspedaal even met rust lieten. Tijdens de
reconstructie van hun straat mochten
bewoners zelf meebeslissen over de indeling. Zo was als oplossing bedacht dat de
vele perkjes voor verschillende opritten de
snelheid er flink uit moesten halen. Helaas
is gebleken dat die oplossing niet werkend
is geweest.
Ook hebben kinderen van de Albertine
Agnesschool ongeveer anderhalf jaar terug
zelf verkeersborden mogen ontwerpen, de
mooiste werd uitgekozen en als echt verkeersbord geplaatst. Helaas heeft zelfs dat
niet tot juiste resultaten geleid. Buurtbewoners hopen daarom dat extra waarschuwen
wel tot nadenken zal leiden, want een
ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje.

Snelheidsmeter in de L.A. laan.
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Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Voorzitter: vacant
Fred van den Hoogen (secretaris)
Prinses Margrietlaan 2, 8453 WV Oranjewoud
tel. 06-21260216, s.hoogen@chello.nl

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

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

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

Nieuwsbrief PB
nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com

Rein Soet (penningmeester)
Anna Charlott elaan 32, 8453 VG Oranjewoud   Algemeen bestuurslid: vacant
rsoet@chello.nl, tel. 0513 682642 of 06 53365447
Mailadres van Plaatselijk Belang:
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 12 oktober 2021
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