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Voorwoord
Geachte lezers,
En voor je het weet is het alweer winter. Lange avonden, nat weer. Maar ook gezellig de kaarsjes
aan en misschien weer schaatsen, net als vorige winter. Het is altijd maar weer afwachten wat een
Nederlandse winter ons brengt.
Toch is er altijd wat te doen in Oranjewoud. Bijvoorbeeld de nieuwe theetuin op de Bieruma Oostingweg bezoeken na een stevige winterwandeling langs de in ere herstelde houtwallen voor een
kop chocomel. Inge vertelt u er meer over.
Of een reanimatiecursus volgen, zie de oproep verderop in dit blad. Ook voor mensen die wel een
opfriscursus kunnen gebruiken.
Voor de ouderen onder ons zijn er weer koffieochtenden met interessante sprekers gepland in Hof
van de Koning.
Ingrid haalt samen met ponymeisjes van vroeger herinneringen op over de ponybaan bij de Belvédère. Dat was in die tijd echt een attractie…
Wist u dat Oranjewoud als officiële plaatsnaam dit jaar 100 jaar bestaat? Stichting Oranjewoud
Historie doet het uit de doeken op blz. 14.
Inge verhaalt over de schilderpassie van Dineke Hoekstra Greve
Ingrid laat u kennis maken met nieuwe bewoners in de Krukmanslaan, waar verderop in die straat
trouwens ook een snelweg voor eekhoorns wordt aangelegd. Dit en nog veel meer staat te lezen
in onze dorpskrant.
Namens de redactie dorpskrant De Wâldknyn,
Anneke Liemburg-Kramer
oranjewoud-krant@hotmail.com
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Mededelingen van het bestuur
n

Door: Jochem Liemburg

Beste dorpsgenoten,
Als ik dit schrijf ligt de zomervakantie
alweer achter ons en zijn we als Plaatselijk
Belang weer voorzichtig aan het “vergaderseizoen” begonnen.
Dan merk je toch dat het mooi is dat alles
tegenwoordig via beeldschermen kan,
maar dat is niet hetzelfde als fysiek overleg
te voeren; we zijn blij dat dit weer mag/kan.
We gaan ervan uit dat deze positieve tendens zich voortzet en dat we volgend jaar
maart weer een echte ledenvergadering
kunnen houden in het Hof van de Koning.
De laatste notulen en de agenda treft u aan
in de Wâldknyn van begin maart 2022.
En er zijn zoals altijd weer genoeg onderwerpen om ons druk over te maken als
Plaatselijk Belang. In deze Wâldknyn wil
ik een overzicht geven van de belangrijkste onderwerpen, die op dit moment
spelen.
Zoals in de vorige Wâldknyn al is beschreven is de verspreide enquête “Dorpsvisie
Oranjewoud” verder uitgewerkt en zijn de
aangegeven kernpunten die hieruit voortkomen, naast andere actiepunten, in het
jaarplan 2021/2022 van Plaatselijk Belang
opgenomen. Onderstaand de belangrijkste
onderwerpen.
Dorpsvisie
De belangrijkste uitkomsten van de uitgezette enquête zullen als input voor het
opstellen van een dorpsvisie/actieplan worden gebruikt. Aandachtspunten die hierbij
zeker aan de orde zullen komen zijn:
• Te hard rijdend verkeer Prins Bernharden Koningin Julianaweg;
• Plaatsen nestkastjes;
• Goede bereikbaarheid van Oranjewoud
garanderen (A32, van der Valk);
• Plannen hotel van der Valk (laagbouw);
• Parkeerproblemen rondom de bossen.
Reanimatiecursus
Organiseren (herhalings-)training Reanimatie.

Ontwikkelingen A32
Betrokken blijven bij de ontwikkeling van de
afritten naar Oranjewoud en Heerenveenmidden
90-jarig bestaan Plaatselijk Belang
Het organiseren van activiteiten m.b.t. het
90-jarig bestaan van de vereniging Plaatselijk Belang Oranjewoud. Daarnaast is sinds
kort ontdekt door de Stichting Oranjewoud
Historie dat ons mooie dorpje dit jaar ook
nog eens 100 jaar bestaat! Zie voor meer
info het artikel hierover verderop in dit
blad. Op de jaarvergadering zullen we hier
verder op in gaan.
Sportmogelijkheden in het kader van
“Oranjewoud actief”
Hierbij kan gedacht worden aan een pannakooi, jeu de boules baan, etc.
Implementatie uitvoeringsplan Lanen
Nu de visie en het uitvoeringsplan voor het
herstel en onderhoud/beheer van de lanen
is vastgesteld, dient er begonnen te worden
met de implementatie van dit plan. Samen
met de eigenaren zal Plaatselijk Belang dit
(blijven) oppakken.
Herinrichting/onderhoud wegen
Samen met de gemeente en bewoners
komen tot herinrichting/onderhoud van de
wegen binnen Oranjewoud waarin alle partijen zich kunnen vinden.
Bijeenkomst Verenigingen
De jaarlijkse bijeenkomst van alle verenigingen zal opnieuw worden opgepakt.

Verder kan ik jullie melden dat we inmiddels nog een dorpsgenoot hebben gevonden die binnen ons bestuur gaat meelopen
en waarschijnlijk zitting gaat nemen in het
bestuur.
Daarnaast zijn er nog twee vacatures te
bezetten binnen het bestuur; één vacature
als vervanger voor mij (ik ben er sinds eind
vorig jaar opnieuw “ingesprongen” om het
nieuwe bestuur op gang te helpen als interim voorzitter) en een bestuurslid als vervanger voor Rein Soet, die dit jaar zijn
tweede termijn van 4 jaar vol maakt.
Verschillende mensen hebben mij de laatste jaren gevraagd of het de moeite waard
is om zitting te nemen in Plaatselijk Belang.
Mijn antwoord op deze vraag is een volmondig ja!
Hoewel je niet altijd bereikt wat je graag
wilt, kun je als Plaatselijk Belang wel verschillende zaken bijsturen. Daarbij is het
van belang om in overleg met andere partijen en met name met de gemeente niet
op zoek te gaan naar “succes” op korte termijn. Kijkend naar de langere termijn wordt
wél zichtbaar wat er is bereikt en waar de
inbreng van Plaatselijk Belang succesvol en
waardevol was.
Dus schroom niet en meld je aan!
Samen staan we sterk(er).
Jochem Liemburg, interim voorzitter Plaatselijk Belang, oktober 2021

Daarnaast weten we uit ervaring dat zich
gedurende deze periode ook nog andere
onderwerpen zullen aandienen. Zo is het
bestuur ook nog bezig met de volgende
onderwerpen:
• Het weghalen van de fietspaaltjes door
de gemeente
• De overlast van damherten in het oostelijk deel van het dorp
• ATB fietsroute.
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Seniorenochtenden
n

Door: Herdi Oosterbaan

Begjin juli stap ik op’e fyts om in stik as acht
fleuriche papagaaie-kaarten bij de fêste kofjedrinkers del te bringen. Mei seis fêststelde data bring ik de útnoegingen rûn.
Yn’e efterholle tink ik al, kin it wol trochgean yn ferbân mei de Corona? Mar as ik
neat doch, bart d’r ek neat!
En sa komme we tiisdei 20 juli foar it earst
wer bijmekoar nei oardeljier. Wat fijn om
elkoar wer te sjen én te hearren dat eltsenien noch sûn is! De minsken hawwe harren goed rêden mei de Corona en binne
harren bewust fan de moaie omjouwing
wêryn we wenje. It grutste gemis wiene
meinammen de kontakten dy’t je oars sa
fansels-sprekkend hawwe. Konklusie, de
rykdom sit dus tusken de minsken sels, mei
elkoar en foarelkoar!

fan it Hof van de Koning. We sprekke oer
wat d’r nei de ferbouwing bart is, oer de
coroanamaatregels dy’t harren oerfallen
binne, en hoe hâlde je dan it persoaniel yn
it sadel? Gjin gasten mear ûntfange mar
iten del bringe, iten klear meitsje wat de
minsken dan ophelje kinne. As de saak wer
foarsichtig iepen kin, docht bliken dat it
doarp harren net yn de steek lit. En wat
hawwe se ús nedich en wij harren. Mei
elkoar komme we (wer) tot de konklúsje,
dat ferbining mei elkoar tige wichtig is. Ien
fan de kofjedrinkers seit dat it sa spytich is,

dat je net samar in ijsko keapje kinne as je
de pake/beppesizzers op besite ha. Bij
dizze: dat is in misferstân, je kinne gewoan
in ijsko oan de doar keapje. Christel, dank
foar dyn moaie ferhaal en moai dat heit ek
noch efkes yn’e saak wie!
Bining? Jawol! Ynstee fan it doarpsfeest
wêr’t we oars it Koffieplein hawwe, geane
we no thùs bij ien fan de gasten to kofjedrinken! Wat noflik, mei mekoar om de
grutte tafel. We wurde goed foarsjoen fan
kofje en wat lekkers. In “elf-uurtje” giet d’r
ek wol yn en mei in foldien gefoel gean we
wer op hûs oan. Op in wat nuvere manier
hawwe wij it “doarpsfeest” fiert!
Yn september kaam natoerfotograaf
Tsjepke van de Honing en liet skitterende
foto’s sjen. Hij hat in wyldcamera pleatst en
alles wat foar de camera komt, wurdt automatisch in foto fan makke. Neitiid jouwe de
gasten oan dat it harren wol moai liket, om
ek ris mei elkoar te iten. Dit regelje we bij
de Hof van de Koning en sa sitte we ein september mei elkoar te genietsjen fan al it lekkers wat ús foarsetten wurdt. Ik kin sjen dat
it de minsken goed docht, nei in perioade
fan allinne wêzen. Dit docht de minsk goed!

Augustus. Dizze kear hawwe wij in gastsprekker en dat is Christel Koning, eigner

Dit is in lytse gearfetting en we hawwe noch
moaie dingen yn it fet. Mar de deadline fan
de Wâldknyn is d’r en sa kin ik gjin ferslach
dwaen fan de gasten dy’t noch komme, û.o
fan Harm Bron, de Edelsmid út de Brouwersleane..
Sjoch nei de flyer, wêr’t ús gasten op stean.
Hjirbij ek de data foar it kommende healjier,
wês wolkom bij Hof van de Koning tusken
10:00 en 12:00 oere en foaral, bliuw sûn!
Hjir binne de neie data:
21-12
18-1
15-2
15-3
12-4
10-5
7-6
(gastsprekkers noch net bekend)

Oan de koﬃe by Hof van de Koning.

Foto boven: Een lytse ijsco foar frou Hofstra.

In navolging van de koffie-ochtend, is op 14
januari de “Aanschuiftafel”, voor de bewoners van Oranjewoud.
Om 18:00 uur ben je welkom bij “Hof van
de Koning”.
Een mooie gelegenheid om met je buurtgenoten te tafelen.
Opgeven kan via Hof van de Koning, vóór 15
december via 0513- 636 136 of
via info@hofvandekonig.frl
Kosten € 17,50 p.p. excl. drankjes
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Hoekstra installatietechniek is totaal-installateur
en biedt technische oplossingen voor duurzame
vraagstukken, ontwerpt, realiseert en beheert
technische installaties voor zowel particulieren
als bedrijven. Daarnaast staat ons service team
24/7 klaar om onverwachte storingen op te
kunnen lossen.
Naast het reguliere installatiewerk is ons bedrijf
gespecialiseerd in warmtepompsystemen,
domotica vraagstukken, zonnestroominstallaties,
aanleg van autolaadstations en het installeren
van dak en zinkwerk.

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

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

Theetuin De Tún

en de kennismaking met tante Dola
n

Door: Inge van der Ploeg

In de laatste septemberweek was het 20 graden en het woei. Met de wind kwam soms een lichte regen mee naar ons
land. In theetuin De Tún is die wisselvalligheid geen probleem, want er zijn twee tafels met een dakje erboven en er is
een overdekte hoek naast de schuur. In die half open schuur spraken Ankie en ik over het idee en de praktijk van De Tún.
Verderop zaten vier mensen rond een tafel met een baby in een kinderwagen. Die werden ondertussen door haar
bediend.
Al in 2018 had Jappie het idee om een theetuin te beginnen. Hij en Ankie wonen in het
beheerdershuis van de familie Kingma aan
het eind van de Bieruma Oostingweg. Ze
zitten daar op het kruispunt van wegen
naar Mildam, Katlijk, Brongerga, Oranjewoud en zelfs naar Santiago.

deze tuin. Er staat een bord met een vlag
buiten aan de weg als ze open zijn. Dat was
deze zomer vrijwel elke dag het geval. In
herfst en winter zal de theetuin op zaterdag
en zondag open zijn, zodat je hier het hele
jaar door buiten kunt aanschuiven. Volgend
jaar zomer denken ze 6 van de 7 dagen per
week open te zijn.

kruispunt der wegen naar
Brongergea, Katlijk, Mildam,
Oranjewoud en Santiago
Rustplaats voor pelgrims
Als je het Jabikspaad loopt, kom je namelijk
precies langs dát kruispunt en kun je bij hen
dus even verpozen. Het Jabikspaad is een
pelgrimsroute vanaf de Friese Waddenkust
en het dorp Sint Jacobiparochie (waar een
informatiecentrum is over Jacobus en over
de route) naar het Overijsselse Hasselt.
Daar is een aansluiting op het internationale pad naar de kathedraal van Santiago
de Compostella in Spanje, waar Jacobus
wordt vereerd (Sant Iago betekent heilige
Jacobus).
Overdekte tafels
In de tuin van Jappie Bylsma en Ankie
Alderts was al het één en ander ontstaan
aan feestjes en bijeenkomsten met
vrienden. Er werd vis gerookt, gegeten en
gepraat en er kwam zelfs een bedrijf om
iets te vieren. Jappie is drie jaar geleden op
zoek gegaan bij de gemeente Heerenveen
naar de regels en voorwaarden om een
theetuin te kunnen beginnen. Hij had iets
voor ogen met die tuin, namelijk aan
mensen een plek bieden voor het
buitenleven: buiten zijn, de bomen horen
ruisen, gezond lekker eten, het land ruiken,
vogels spotten, elkaar ontmoeten. Met zijn
twee rechterhanden heeft hij basale en
goede faciliteiten aangelegd (zoals de 2
overdekte picknicktafels, een wc, een
efficiënte keuken) en dit voorjaar gaf de
gemeente toestemming om te starten. Op
4 juni was het zover en ging de tuin open.
Dat nieuws verspreidde zich en in juli heb ik
De Tún voor het eerst opgezocht.
Op een van de picknicktafels liggen de
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De schuinoverbuurman
mag voorproeven

De Tún is te herkennen aan dit logo
dorpskranten van Mildam, Katlijk en
Oranjewoud ter inzage. Dat zijn De Mildamster Brêge, De Raaptepper en De Wâldknyn.
Door die dorpskranten kwam ik met Ankie
in gesprek over een artikel in De Wâldknyn,
over ene tante Dola en over het planten van
prei op de Belgische manier. Dat laatste heb
toen ik in mijn eigen groentetuin ook toegepast: je graaft een geul, zet daar de plantjes
in en aardt ze aan. Als ze gaan groeien en
het witte van de steel boven de grond komt,
dan aardt je ze weer een beetje aan. De
geul hoogt zo steeds een beetje op en de
steel ontwikkelt zich voorspoedig. Ze staan
er tot nu toe goed bij.

Wat gebeurt er bij de thee?
Je kunt er om te beginnen 12 heerlijke soorten thee en ook koffie bestellen. Ankie bakt
taart en koek en gebruikt meel van de Tjepkema-molen in Heerenveen. De schuinoverbuurman mag voorproeven en keuren of de
taart goed geslaagd is. Elke dag heeft ze
daarvan één op de kaart staan. En ze hebben er inmiddels 4 soorten wereldberoemde verse ijsthee, die deze zomer gretig
aftrek vond. Er is ook honing te koop. Er
staan, terwijl ik aantekeningen van het
interview maak, twee jonge mensen uit
Skoatterwâld bij de honingpotjes die er
eentje uitzoeken. Een imker heeft 2 bijenkasten hier neergezet, hij heeft ook kasten

volière met lekke hokken
Zomer en winter in de tuin
Toen Jappie en Ankie hier 7 jaar geleden
kwamen wonen, was er in de tuin een vijver
die langzaam leeg liep, een volière met
lekke hokken, een kippenren en een dikke
den. Ze hebben er ruimte en licht in
gebracht, fruitbomen geplant en een groentetuin aangelegd. Het grasveld is omgeven
door hun huis, de groentetuin en de bosrand. Als je in De Tún zit, is er zowel ruimte
en uitzicht over de weg en het veld als
omhulling door de bomen. En er is interesse, en dat is een bijzonder ingrediënt in

Ingang theetuin.

goed hoe ze af en toe naar deze rustige
lieve Indische dame toeging. Ze vond het
daar gezellig en mocht soms mee eten. Ze
kreeg dan een originele Indonesische nasi
goreng op haar bord. Met kroepoek! Dat
was een geheel nieuwe smaak voor Elske
en ze vond het heerlijk. In het boekje “In
dienst van de landheren van Oranjewoud”
van Rita Radetski staat een foto van tante
Dola, waar ze beneden in de grote keuken
met twee dienstmeisjes van het landgoed
zit te handwerken. Dat moet ergens in de
jaren 50 of 60 zijn geweest.
Wat een leuke verhalen hebben we hier
aan tafel in huize Van der Werf. Als nicht
Sandra nog eens naar Oranjewoud komt –
ze woont en werkt in Zoetermeer - dan
hopen we dat ze met ons en met Elske van
der Werf verder kan uitwisselen over deze
tante Dola.
Even uitrusten.
in Bontebok. Die honing wordt hier verkocht. Lekker lokaal dus! Verder hebben ze
een kist met kinderspeelgoed staan, en een
stapel tijdschriften om in te bladeren.
En wat hebben ze nog meer te bieden? Rust
in de tuin, vogels, windvlagen door de
boomtoppen, boerenkool van een meter
hoog, diverse zitjes, eigenlijk lijkt het allemaal heel gewoon. En juist daarom, om de
simpelheid van het leven, kom je in deze
vrijplaats tot je zelf. En dan gebeurt er van
alles: Een mevrouw uit Steenwijk kwam op
een mooie zomerdag met een boek naar de
theetuin en heeft de hele middag genoeglijk zitten lezen. In diezelfde week kwam ze
nog eens terug met 2 vriendinnen, zonder
boek, maar wel met veel gezelligheid. Mensen uit Grouw kwamen elkaar hier tegen en
in een mum van tijd had de hele tuin het
over bootjes, watersport, Grouw en vakanties. Toen ik er met een vriendin plus
hondje een keer zat, kwam een ons onbekende dame aanschuiven en er ontspon
zich een gesprek vol interesse, grapjes en
ontboezemingen. Dat soort simpele,
gewone maar tegelijk rijke dingen, die vormen de sfeer in deze tuin.
Oranjewoud 155?
Ankie kwam een keer naar me toe met de
vraag, of ik er achter kon komen waar het
adres Oranjewoud 155 betrekking op had.
Er was namelijk een vrouw in haar tuin
geweest en die had een Indische tante
gehad – tante Dola –, die destijds in Oranjewoud had gewoond. Op nummer 155 dus.
Waar zou dat dan zijn geweest, vroeg deze
nicht Sandra, want daar wilde ze nog wel
eens kijken. Via mensen van Stichting
Oranjewoud Historie en Stichting Historie
Heerenveen kwam er iets aan het licht:
Oranjewoud 155 was het adres van Huize
Oranjestein in de tijd dat er nog geen straatnamen bestonden. Tante Dola - geboren in
1908 - had dus gewoond op Huize Oranjestein! Zij was de eerste Nederlands-Indische vrouw die in dit buurtschap kwam

wonen. Ze was getrouwd met Johannes
Frederik Hess en we vernamen, dat er een
Oranjewoudster is die haar vroeger kende.
Die Oranjewoudster is mevrouw Elske van
der Werf- de Vries, zelf geboren op Oranjestein. Ankie en ik werden nieuwsgierig naar
hoe dit in elkaar zat en ook nicht Sandra
wilde graag meer weten van haar tante. Zo
maakten we een afspraak met Elske van der
Werf. Ondertussen komt er een gezelschap
uit de Achterhoek binnen stappen die in de
buurt in een hotel verblijft. Ze vragen of
deze tuin overmorgen open is, en of er iets
sterks te drinken is. Sterke thee misschien?

Ze vragen of er iets
sterks te drinken is
Hoe het zat met Lodola Helvetius van
Riemsdijk ten Cate Hess
Bij Elske en Gerard van der Werf zitten
Ankie en ik tenslotte te luisteren naar de
verhalen rond - inmiddels onze - tante Dola
en we komen dankzij De Tún iets van de historie van Indonesië en Oranjewoud op het
spoor:
In 1949 werd de Republiek Indonesië een
zelfstandige natie. Het was een kolonie van
Nederland geweest. Rond 1950 kwamen er
veel mensen uit Indonesië naar Nederland.
Ze hadden een Nederlands paspoort,
waren niet meer welkom in de nieuwe
republiek en werden op diverse plaatsen in
ons land ondergebracht. Zo kwamen tante
Dola en oom Johàn met hun kinderen
terecht op Huize Oranjestein. Ze woonden
boven de keuken van het grote huis en er
werd een trap buitenom gebouwd als
opgang. In die tijd waren Agatha en haar
broer Ferdinand van Bieruma Oosting de
eigenaren en bewoners van landgoed Oranjestein. De vader van Elske, Lolke de Vries,
was er bedrijfsleider en hij woonde met zijn
gezin in het koetshuis. Elske was 8 jaar toen
tante Dola arriveerde. Ze herinnert zich

Ondernemers en plannen
Jappie heeft contact met andere horecamensen in de buurt. Hij kent René van het
café in Museum Belvédère goed, Willia van
de Oranjerie van Oranjestein, hij kent de
mensen van Tjaarda, van De Rustende Jager
en de Geele Bosch. Hij is iemand met plannen en zoekt uit hoe hij daar verder mee
komt: de vraag die hij deze zomer kreeg
naar een high tea wil hij uitwerken. De biologische groentetuin wil hij uitbreiden en
daaruit producten te koop aanbieden, hij
denkt aan de mogelijkheid voor een wildproeverij en aan visroken met groepen, hij
wil de wintertuin vorm geven en ook een
website opzetten. Deze ideeën zijn nog niet
allemaal geland, maar liggen klaar om
ermee aan de slag te gaan, te ontwikkelen
en haalbaar te maken. Belangstelling? Zijn
telefoonnummer is: 06-10681427.
Het lijkt me een goed team, deze beide
mensen met hun vaardigheden en netwerk.
De Tún is in elk geval een fijne plek om te
zijn, dat hebben ze goed opgezet. En er
hangt dus meer in de lucht! In de buitenlucht moet ik zeggen.

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

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

www.houtbouw-talen.nl

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

www.accolade.nl

helemaal je eigen plek

ORANJEWOUD 100 JAAR
n

Door: Stichting Oranjewoud Historie

Terwijl we de naam “Oranjewoud” al
een paar honderd jaar in de geschiedenis tegenkomen, blijkt na ons recent
onderzoek in gemeentelijke archieven
dat Oranjewoud als dorp in 2021 precies honderd jaar jong is. HONDERD
JAAR!

DORP ORANJEWOUD HONDERD JAAR!
Recent deden wij een verrassende ontdekking: Uit stukken uit het gemeentearchief
van de gemeente Schoterland blijkt namelijk
dat Oranjewoud pas in 1921 als dorp wordt
beschreven. Dit terwijl de naam “Oranjewoud” of een variatie daarop toch al een
paar honderd jaar in zwang is. Met “Oranjewoud” werd tot 1921 niet het “dorp” – want
dat was er nog niet – maar het “Woud van
de Oranjes” bedoeld! Dus ons dorp Oranjewoud is niet zoals wij altijd dachten honderden jaren oud maar in het jaar 2021 – op de
kop af – HONDERD jaar oud!
ORANJEWOUD ALS DORPSNAAM
In volkstellingen en bevolkingsregisters tot
1920 komt Oranjewoud als dorpsnaam dus
nog niet voor. “Oranjewoud” wordt dan
aangeduid als “gehucht onder Oude-

14

DORPSKRANT ORANJEWOUD

schoot”. Het dorp Oranjewoud wordt later
een geografische samenvoeging van “de
gehuchten Oranjewoud onder het dorp
Oudeschoot” en “Brongergea als buurtschap onder Mildam”, zo blijkt uit de
archiefstukken.
In de encyclopedie van Friesland wordt de
naam Oranjewoud/Oranjewâld ook uitgelegd in relatie tot Albertine Agnes (van
Oranje). Zij legde immers het buiten
“Oranjewoud” aan. Maar van een erkend
dorp met de naam “Oranjewoud” was in
die tijd nog geen sprake, alleen de nederzetting werd kennelijk zo genoemd.

Detail uit document anno 1889 “Oranjewoud” onder het dorp Oudeschoot.

“Oranjewoud” uit de encyclopedie van
Friesland.
BUURTSCHAP ONDER OUDESCHOOT
In dit detail van een document uit 1889 zien
we dat Oranjewoud nog wordt vermeld als
“buurtschap onder het dorp Oudeschoot”
en ook Brongergea nog wordt aangeduid
als “gehucht”. Op onze website kunt u het
hele document bekijken.

STAAT DER BEVOLKING
In de “Staat der bevolking”, het register der
gemeente Schoterland van 1920, komt

Oranjewoud nog niet voor. We zien dat in
het jaar 1920 Oudeschoot 1405 inwoners
heeft en Mildam 474 inwoners.

ners, 686 minder dan in 1920. Mildam heeft
nu 415 inwoners, dat is 59 minder dan in
1920.

In de staat der bevolking van een jaar later,
in 1921, komt Oranjewoud nu wel voor: ons
dorp heeft nu 706 inwoners en dat dit ten
koste gaat van Oudeschoot en Mildam is
duidelijk. Oudeschoot heeft nu 787 inwo-

Alle documenten zijn goed leesbaar op
onze website www.oranjewoudhistorie.nl
te bekijken.

Oranienwout
De naam Oranjewoud bestaat al veel
langer: op 28 februari 1681 komt de
naam “Oranienwout” voor het eerst
voor en wel in een schrijven van Albertine Agnes, weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik. Dus – even
rekenen – deze naam is nu precies 340
jaar oud!

Help mee de historie van Oranjewoud
in kaart te brengen!
De stichting Oranjewoud Historie is op 30 januari
2019 opgericht en heeft als doel “het onderzoeken en
beschrijven van de historie van het dorp Oranjewoud
en nabije omgeving met haar bewoners en hun
bezigheden en het verrichten van alle verdere
handelingen die met het vooraanstaande in de
ruimste zin verband houden of daarbij bevorderlijk
kunnen zijn”.
Via diverse bronnen, archieven etc. is al veel informatie verzameld,
maar daar is niet alles te vinden. Heeft u of weet u als
(oud-)bewoner, eigenaar, familie van (oud-)bewoners van
Oranjewoud bruikbaar materiaal, neem dan contact met ons op.
Wij komen graag bij u langs om informatie te noteren en/of
kopieën te maken.

Tips of meer informatie? Meewerken?
Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact
met ons op: tel. 0644085581 (Jacob Drost).

www.oranjewoudhistorie.nl

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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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

DINFP_16006_Fiscfree_WKR_adv_205x275.indd 1

08-11-16 09:43

Terugblik op het
n

Door: Yoram Ish-Hurwitz

wel elk aspect van het festival in meer of mindere
mate werd beïnvloed
door corona. De steeds
wisselende regels en de
voortdurende onzekerheid over het al dan niet
mogen organiseren van
het festival vroegen veel
flexibiliteit, inventiviteit
en vasthoudendheid van
het festivalteam. Ook
moesten wij bepaalde
maatregelen nemen om
het festival veilig te organiseren. Dat viel helaas
niet bij iedereen in goede
aarde maar werd gelukkig
door de meeste mensen
begrepen en geaccepteerd. Dat het ondanks
alles een topeditie werd,
maakt ons supertrots en
vol vertrouwen voor de
toekomst.

Na tweemaal te zijn uitgesteld als gevolg
van de coronapandemie vond van 19 tot en
met 22 augustus de negende editie van
Oranjewoud Festival plaats. Je kunt wel
stellen dat het in veel opzichten geen
gewone editie was. Dat kwam doordat vrij-

Corona had niet alleen
negatieve gevolgen. Het
inspireerde mij bijvoorbeeld om drie programmalijnen te maken: COMFORT voor alles wat
klassiek is, PLAY voor speelse cross-overs in
beide Proeftuinen en EXPEDITION voor
iedereen die houdt van avontuur. Hoogtepunten voor mij waren De Salon bij de
Oranjerie van Landgoed Oranjestein. Je kon
daarbij niet alleen genieten van prachtige

Natte voetjes.

Nacht van het park Kayhan Kalhor.

Nacht van het park Helena Basilova.

muziek, maar ook getuige zijn van prachtige
gesprekken tussen meesterinterviewer
Coen Verbraak en gasten als psychiater
Damiaan Denys en Nobelprijswinnaar Ben
Feringa. Ook kregen wij ongelooflijk veel
mooie reacties over de prachtige lichtkunst
tijdens de Nacht van het Park en het betoverende Middernachtconcert door de Iraniër Kayhan Kalhor (omgekeerd wist hij mij
te vertellen buitengewoon geïnspireerd te
zijn door de plek). Wat te denken van het
onzichtbare koor van Soprano Panorama
op en rond de uitkijktoren? Geroemd in de
NRC. En dan The Swingles. Hoeveel moeite
ik niet heb moeten doen om hen de oversteek uit Engeland te kunnen laten maken
met corona, Brexit en de hele santenkraam.
Enfin, dat was snel vergeten toen zij begonnen te zingen. Wat mij echter nog het
meeste is bijgebleven, is de blijdschap van
alle bezoekers en artiesten. Het festival
mocht weer! Eindelijk was er iets om naar
uit te kijken en de zorgen van alledag voor
even achter te laten.
Degenen die mij goed kennen zal het niet
verbazen dat ik alweer druk bezig ben met
het invullen van de editie die 3 t/m 6 juni
2022 plaatsvindt. Het uitstel van de vorige
maakt dat de volgende er veel sneller op
volgt dan normaal. Bovendien vieren wij
dan ons tienjarig jubileum en dat moet
natuurlijk een feest worden. Een klein tipje
van de sluier wil ik wel alvast oplichten. Net
als in 2018 is het voltallige Noord Nederlands Orkest weer van de partij en wel met
een uniek programma. Plan het Pinksterweekend dus maar vast vrij…

DORPSKRANT ORANJEWOUD
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De Bakkers van Verloop
n

Door: Inge van der Ploeg

Op een zaterdagmiddag sta ik voor de winkel van de Bakkers van Verloop met
een kennis te praten. Ondertussen lopen veel mensen door de ene deur naar
binnen en komen later door de andere deur weer naar buiten. Wat hebben ze
daarbinnen allemaal gekocht?

kinderen, aan wie je het stokje hoopt door
te geven. Die beide generaties vóór en na
jou resoneren in alle besluiten mee. Korte
termijnplannen zijn er niet, de plannen zijn
altijd voor de lange termijn.

Ik zie een pak krentenbollen in een mandje
liggen, er bungelen twee bruine broden in
een zakje aan iemands hand, er komt een
gebaksdoosje langs met oranjekoek er in. Er
passeren nog meer zakjes met iets. Eentje
ruikt hartig, dus ik vermoed dat het zo’n
kaas-uienbroodje is.

Van één naar zeven bakkerszaken
Jozeph Verloop wilde de onderneming
laten groeien. Hij vertelt er als een zakenman over. De uitbreiding begon met een
filiaal in Oldeberkoop en in 2000 nam hij de
zaak van vertrekkend bakker Van der Brug
in Oranjewoud over. Daarnaast is er een filiaal in Heerenveen, in Drachten (met restaurant), Beetsterzwaag, Noordwolde en Gorredijk zelf natuurlijk. Het betekent dat hij
het overzicht moet houden over 7 filialen
en 85 medewerkers. Er zit een voordeel in
groeien: “Er komt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen”, zegt hij, “en er is meer tijd om
aandacht te besteden aan andere facetten
van het bedrijf”. In de zaak in Gorredijk
wordt alle brood gebakken en naar de
andere winkels toegereden. In Oranjewoud

Er bungelen twee bruine
broden met een zakje erom
aan iemands hand
Familiebedrijf
In 1926, lees ik op hun site, zijn Jan Jozeph
en Njankje Verloop een bakkerszaakje
begonnen in Gorredijk. Het zijn de opa en

Kijk goed: twee taartjes met een kers erop.
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oma van de huidige eigenaar Jozeph Verloop, met wie ik in Gorredijk een gesprek
heb. Daar is nog steeds hun hoofdvestiging
van waaruit de andere filialen worden aangestuurd en ondersteund. Er is hier sprake
van een echt familiebedrijf. In 1960 nam
vader Tjitze met zijn vrouw Janke het stokje
van Jan Jozeph en Njankje over. In 1996
volgde Jozeph zijn vader op. Jozeph heeft in
de bakkerij het bakkersvak geleerd en nu is
hij full time ondernemer, samen met zijn
vrouw Annemieke. Hun zoon Jitze groeit
inmiddels het bedrijf binnen en is onder
andere actief op het gebied van HR, promotie en assortiment. Het karakter van een
familiebedrijf is voor mij, dat je als ondernemer denkt aan je ouders, van wie je het
estafettestokje overnam. En je denkt aan je

wordt alle banket gemaakt en uitgeleverd.
Vanaf 5 uur ’s morgens is het dus zaak om
doelmatig te werken en alles tijdig te regelen met de bakkers en de chauffeurs. Als de
zeven winkels dan om 8 uur opengaan liggen de schappen vol met geurige en verse
waar. Dat is elke dag opnieuw een kunststukje.

Bovenop de gevel zijn twee
bergjes te zien met een dopje erop
Twee taartjes en een croissant
Ik bekijk nog eens de voorkant van onze
bakkerszaak hier bij het tunneltje aan de
Koningin Julianaweg. Bovenop de gevel zijn
twee bergjes te zien met een dopje aan de
bovenkant. Dat zijn taartjes met een kers
erop, hoor ik in Gorredijk. Er is een croissantje op onze reclamezuil gemaakt op het
voorplein. De terra- en oker-kleurtinten die
op de gevel zijn aangebracht zijn zogeheten
aardekleuren en passen goed bij het broodbakproces. In de aarde worden namelijk
graansoorten verbouwd, zoals tarwe, rogge
en spelt. Als de graankorrels rijp en vol zijn,
wordt het graan gemaaid en gedorst en dan
gaan de korrels in zakken naar de molenaar.
Die maalt het graan tot meel en daarvan
wordt van alles gebakken. Je hebt dan voor
een deeg nog vocht nodig, er moet lucht in
komen door het rijzen en het vuur is nodig
voor het bakken. Alle vier elementen doen
dus mee aan de boterham die jij meeneemt
naar school, kantoor, thuis opeet of voor
een voettocht in je rugzak stopt. Meel en
bloem kun je natuurlijk in winkels kopen
om thuis ook zelf te bakken. Beroepsbakkers hebben zich daarin echter gespecialiseerd. Ze hebben goede stabiele recepten,
verse ingrediënten op voorraad, mengapparatuur, grote bakplaten en ovens waarvan ze de temperatuur precies kunnen
regelen.
Voortdurend verbeteren
We hebben het over het woord ‘kwaliteit’.
Jozeph kijkt dan uiteraard naar de versheid
en de geur van de ingrediënten die bij het
bakken worden gebruikt. Maar hij kijkt ook
naar hoe de teams samenwerken, of de
apparatuur goed is, naar de hygiëne in de
winkels, naar het omgaan met de klanten
die een broodje komen halen. Voor hem zit
‘kwaliteit’ door het hele bedrijf heen, zoals
de gist door het hele brood heen zit. Het is
niet op één plek te vinden, hij wil het in alle
aspecten van de onderneming inbouwen
en terugzien. Hij verbetert zijn winkels, de
receptuur en de productiemethodes voortdurend en wil zo weinig mogelijk verspillen.
De voedselbank neemt bijvoorbeeld overgebleven producten af. Zo is hij één van de
grootste bakkers van Friesland geworden.
Ons filiaal
Bij ons is Marlies van der Velde al 16 jaar de
chef in het filiaal. De klandizie komt uit ons
dorp, maar ook van verder weg. Ze werkte

Winterkost uit de bakkerij.
eerst in een supermarkt. “Het fijne van hier
werken komt door de goede samenwerking
in het team en het leren kennen van de
klanten”, zegt ze. Vóór in de zaak wordt er
van alles verkocht, achterin wordt er gebakken. In deze banketafdeling worden elke
nacht verse voorraden gemaakt. Die worden ter plekke ingepakt en gestapeld voor
vervoer. Denk dan aan oranjekoeken, luxe
koeken, taartbodems en gebakjes. Je ziet
de bakkers ook overdag wel door de glazen
wanden aan het werk, als je als klant binnen komt. Die dynamiek is mooi in deze
winkel en brengt variëteit in het werk.

Wat zijn typisch Friese producten?
Voor Marlies zijn dat oranjekoek, keallepoat, dúmkes, sûkerlatte en sûkerbôle. Met
deze Friese specialiteiten kun je je Hollandse gasten trakteren en verrassen. Wist
je dat er in onze provincie jaarlijks kampioenschappen worden uitgeschreven voor
wie de beste oranjekoek kan bakken? Daar
vallen prijzen bij te behalen en eeuwige
roem natuurlijk. Onze Heerenveense en
Oranjewoudse bakkers hebben al het één
en ander gewonnen; Bakker Lenes, De Bakkers van Verloop en Bakker Boonstra doen
regelmatig mee in de top drie en dat is iets
om trots op te zijn.

Dat is beslist een vergelijkend
onderzoekje waard

Welke boodschap willen de Bakkers van
Verloop aan Oranjewoud meegeven?
“Koop lokaal”, zegt Jozeph, en daar ben ik
het mee eens. We houden er onze eigen
ondernemers mee op de been en daarmee
zeker ook de levendigheid in het dorp.
Omdat het dicht bij huis is, je elkaar leert
kennen en het parkeren gratis is, werkt het
voor zowel de klanten als ook voor deze
bakkerszaak positief uit. Dus de vaak
gebruikte slogan ‘koop lokaal en denk globaal‘ halen we van stal voor deze goede
zaak.

De wintertijd brengt natuurlijk specifieke
producten met zich mee: denk aan taaitaai,
speculaasjes, pepernoten, gevulde speculaas, kerststollen, kransjes, oliebollen en
appelflappen. Zo heerlijk allemaal en feestelijk is het ook! Ik leer nog van Jozeph, dat
de pepernoot van taaitaaideeg wordt
gemaakt en de kruidnoot van speculaasbeslag. Dat is beslist een vergelijkend onderzoekje waard!
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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
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| E info@oranjewald.nl• |www.oranjewald.nl
I www.oranjewald.nl
28 • 8442 DJ Heerenveen
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(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

Een A7 voor de eekhoorn
n

Door: Ingrid Struijk

Op een burenbijeenkomst liep ik Ildi van Boetzelaer-Gulyas tegen het lijf. In een
geanimeerd gesprek met nog enkele anderen viel de term “een A7 voor eekhoorns”. Mijn belangstelling was meteen gewekt, dus vroeg ik haar of ik haar
mocht interviewen voor onze dorpskrant over die A7. In eerste instantie wimpelde ze het af; ze had niet zo veel te vertellen. Maar dat geloofde ik niet. En
toen mocht ik bij haar en Wessel en de twee dochters Maxime en Zita op bezoek
komen aan de Krukmanslaan.
Het regent die middag. Een eekhoorntje
met een walnoot in het bekje steekt vlak
voor m’n neus over. Wat een cadeautje. Bij
de voordeur aangekomen lees ik dat daar
een imker woont. Ik zoek een poos naar de
bel. Een hele poos zelfs. Tevergeefs, Ildi zal
later zeggen dat die overwoekerd is door de
wingerd. Ik probeer de deurklink. Die geeft
mee en als een inbreker sta ik in de hal.
Maar ongemerkt binnenkomen zal toch niet
lukken: Knoet, de Roemeense vondeling,
slaat aan en alarmeert alles en iedereen.

als een inbreker sta ik in de hal
Rescue-team
Ildi en Wessel hebben een groot hart voor
dieren. Hun kinderen hebben het ook
geërfd. U bent hen vast wel eens tegengekomen aan de wandel met hun adoptiehond(-en). Toen ze in Oranjewoud kwamen
wonen hadden ze er twee uit Aruba mee,
daarna hebben ze Spooky via een stichting
gekregen en nu dus Knoet. Over een paar
dagen zal er een pup van 4,5 mnd bij
komen, ze zijn benieuwd hoe dat zal gaan.
Hij zal worden opgevoed door Maxime, het
wordt haar hond. Ook de katten die ze hebben waren ooit vondeling. In een mooie
grote verrijdbare kooi (gemaakt door jongeren van een sociale werkplaats) in de hoek
van de kamer huizen nog een paar cavia’s
die vrolijk fluitende geluidjes maken. Nee,
niet uit de dierenwinkel. Het zijn afstandscavia’s uit de cavia-opvang te Bakkeveen.

een mooier plekje
dan dat was er niet
Niet geboren, wel getogen
Ildi Gulyas woonde vanaf haar vierde
levensjaar – we spreken nu over 1976 – in
dit huis. Dat zat zo. Haar vader had een
baan gekregen in ziekenhuis De Tjongerschans dus moest er een woning gezocht
worden voor het gezin (vader, moeder, drie
kinderen). Vader had daar geen tijd voor, hij
besteedde deze taak uit aan zijn vrouw. Die
doorkruiste heel Oranjewoud en Heerenveen op de fiets en besloot dat ze wel aan
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de Krukmanslaan wilde wonen, een mooier
plekje dan dat was er niet. Een probleempje
was wel dat daar nooit huizen beschikbaar
kwamen, iedereen die daar al woonde vond
het ook zo’n mooi plekje en bleef zitten
waar hij zat. Dat was een harde werkelijkheid die toenmalig makelaar Scheper moest
meedelen. Maar wonderen waren, ook
toen, de wereld niet uit. Binnen twee
maanden kwam deze woning te koop.
Gelukkige kinderen
Ildi vertelt hoe heerlijk haar jeugd was toen
en daar. De speeltuin was er nog, hét jaarlijkse uitje van alle Friese lagere scholen.
Maar voor de kleine Oranjewâldsters een
wekelijks of misschien zelfs een dagelijks
festijn. In de Oranjerie van Tjaarda kon je
friet kopen en snoep. Ildi heeft er ook
“gewerkt”, ze verkocht bijvoorbeeld toegangskaartjes voor de speeltuin. En ja, ook
zij was een ponymeisje dat met een clubje
andere meisjes naar de ponybaan fietste;
eerst kocht je wat snoep en dan kon je je
uren vermaken bij de ponybaan (zie artikel
elders in dit blad). Later heeft Ildi zelfs nog
een eigen pony gekregen, Kelpie, die achter
het huis zijn paddock en stal had en door
haar vader dagelijks in de weide van Halbe
van der Veen werd gezet.
Terug van weggeweest
Zoals dat met alle jonge mensen gaat, verlaten zij op enig moment het ouderlijk huis.
Ildi ging geschiedenis en rechten studeren
in Groningen. Later woonden zij en Wessel
met veel plezier in Rotterdam en op Aruba.
Toen kwam het moment dat haar vader
met pensioen ging. Hij zag het niet zitten
om al zijn vrije tijd te steken in het onderhoud van huis en tuin, dus besloot het echtpaar het huis te verkopen. “Nu of nooit,” zei
Wessel tegen zijn vrouw die het heel erg
naar haar zin had op het paradijselijke
eiland. Ze was zwanger van de eerste. De
rest is geschiedenis; het werd “nu” en Ildi
kwam terug naar Oranjewoud.
Intact
Het eerste wat je opvalt als je de kamer binnenkomt is de enorm lange tafel. Zo’n lange
tafel heb ik nog nooit gezien. Het is een
kloostertafel van de nonnen, ik schat dat er
24 mensen aan kunnen zitten. Het huis is

Ildi met Knoet.
voornamelijk gebleven zoals het was, Ildi
heeft geen behoefte aan vluchtige modetrends of luxere uitvoeringen. De jarenzeventig-zitkuil is niet weggemoderniseerd,
integendeel, er wordt dankbaar gebruik van
gemaakt op kille dagen. Dan gaat het houtkacheltje aan, en/of een dekentje over. De
achterwand van de kamer is één en al glas,
waardoor je een schitterend zicht hebt op
de achtertuin. Het oude stalletje van Kelpie
is vervangen door een tuinhuisje, waar het
goed toeven is op de veranda met een houtvuur aan. In plaats van de paddock is er
groen gras. De oude bomen zijn zoveel
mogelijk behouden, en er zijn jonge berken
bijgekomen en wat fruitbomen en frambozen. Links is een kas waarin vorstgevoelige
gewassen worden gekweekt zoals druiven.
Het rijpe fruit trekt weer insecten zoals vlinders aan. Maar het oog wordt vooral getrokken naar een prachtige grote waterpartij.

maar is het water niet vies dan?
Natuurvijver
In dit water zwemt van alles: kikkers, padden, salamanders, ringslangen. Ook mensen. De bewoners mogen graag in hun
eigen “zwembad” springen en zij niet
alleen: het is een ontmoetingsplek voor de
hele buurtjeugd! Maar zijn die niet bang
van die griezelige dieren dan?? Welnee.
Van jongs af aan mee opgegroeid. Maar is
het water niet vies dan? Welnee. Wordt
gezuiverd door de waterplanten.

eigen linde-honing hebben geslingerd van
hun twee bijenvolken. Wat een intrigerende beestjes, die bijen, zegt Ildi. Een
wereld gaat voor je open. Ik krijg een potje
honing mee. Het voelt als een grote schat.

het voelt als een grote schat
Vogels
Ildi’s grote voorliefde gaat uit naar vogels.
In de woonkeuken hangen een heleboel
afbeeldingen van vogelsoorten. Vandaar
ook al die bomen in de tuin. Haar coronawerkplek is boven en dan ziet zij de goudhaantjes en winterkoninkjes op ooghoogte
voorbij fladderen. Tot haar grote verdriet
vliegt er zich wel eens één te pletter tegen
de glazen achterpui. Daar sta je dan met
zo’n levenloos wonder in je hand. In de vuilnisbak ermee? In de tuin begraven? Nee.
Zoveel adembenemende schoonheid mag
niet verloren gaan. Ze laat het koolmeesje,
het ijsvogeltje, de kleine bonte specht
opzetten.

Het tuinhuis.
Huis in het bos
Wie langs het huis van de familie Van Boetzelaer komt, ziet dat de voortuin onlangs is
vol geplant met nog meer jonge bomen en
varens. Ildi houdt van huizen die midden in
het bos staan, zoals je ze bijvoorbeeld in
Zweden en Finland veel ziet. En waarvan er
vroeger ook wel in Oranjewoud stonden.
Daarom creëerde ze een nieuw bos, zodat
het bos aan de overkant eigenlijk moeiteloos overgaat in hun eigen “bos” en achter
het huis weer verder loopt via de oude
bomen van landgoed Klein Jagtlust. Dat
betekent dus ook dat de eekhoorn, die daar al sinds Ildi
zich kan heugen woont, zich
moeiteloos kan verplaatsen
van boom naar boom: de A7
voor eekhoorns. Ildi voert ze
bij, er hangen twee eekhoorn-voederhuisjes. Gelukkig delen haar naaste buren
het idee van de eekhoornsnelweg: ook zij hebben veel
bomen en struiken in de tuin
en niet elk gevallen blad
wordt verwijderd met de
maximale-decibel-grensoverschrijdende bladblazer.
Rommelige tuinen
Dat is wat veel verdwijnende
diersoorten nodig hebben:
een rommelige tuin! Het hele
jaar door iets bloeiends trekt
insecten aan, en insecten
trekken weer vogels en
andere dieren aan. Zorg dat
er overal schuilplekjes zijn
om te overwinteren (maak de
tuin dus vooral niet winterklaar!!). Bij Ildi in de tuin passeren de reeën gelukkig nog
tijdens hun oversteek van

landgoed Klein Jagtlust naar het bos. Ook de
das laat zijn sporen na. En hoe leuk is het als
je buurvrouw vanaf haar ochtendwandeling
appt dat zij zo’n joekel heeft zien oversteken.
Dan is je dag goed begonnen toch?
Bijen
Het viel me al op toen ik bij de voordeur
stond. Een bordje met “imker”. Het is ietwat hoogdravend nog, zegt Ildi, want zij en
Wessel zijn nog maar een jaar in opleiding
bij Jan Wiegersma voor imker. Wat niet
wegneemt dat zij dit jaar voor het eerst hun

zoveel adembenemende
schoonheid mag niet verloren gaan
Ik ben diep onder de indruk als ik weer vertrek. Ik heb zojuist met iemand gesproken
die bezig is de wereld te redden. “Toe nou,”
werpt ze tegen, “ik geef de natuur gewoon
wat meer vrijheid.” Hoe het ook zij, ik hoop
dat dit artikel u zal inspireren om ook uw
natuur wat meer vrijheid te geven. En daarmee misschien wel een wereld te redden….

De voortuin is straks lekker dichtgegroeid.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
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Wij zien u graag in onze garage en showroom in Oldeberkoop, waar de koffie klaar staat !

AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
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“Luisteren, adviseren,
overleggen, bouwen”
Bouwbedrijf Bakker B.V.
Heerenveenseweg 99
8471 ZA Wolvega
T
0561 49 92 53
E info@bouwbedrijfbakker.nl
W www.bouwbedrijfbakker.nl

Uw vertrouwd adres voor:
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• De verkoop van uw woning
• De verkoop van uw woning
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Makelaardij
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Anna Charlottelaan 8
8453 VG Oranjewoud
Telefoon (0513) 64 71 21

Sjoeke Hofstra is 99
n

Door: Inge van der Ploeg

Ik ga lopend op weg om een interview af te nemen. Ik sla rechtsaf naar een
levendige straat: de Lollius Ademalaan. We kennen de laan allemaal van het
dorpsfeest, van de strúntochten en van de mensen die er wonen; ons redactielid
Tom bijvoorbeeld, ons jeugdredactielid Tymen, Jaap van der Zee die er geboren
is en niet te vergeten Helga die chocola bedrukt en van alles voor ons dorp organiseert. Het is juist in deze laan dat ik iemand opzoek, die ruime ervaring heeft
met het verzorgen van het leven.
Ik zit bij een verpleegster/pionier op de koffie. Ze kijkt vriendelijk en geïnteresseerd en
er ontstaat een fijne uitwisseling. In een
eerdere editie van De Wâldknyn (jaargang
2, editie 1) was de rubriek ‘Mei ik jo wat
freegje?’ gewijd aan deze Sjoeke Hofstra.

Het was in het jaar 2012, ze was toen 90
jaar oud en in gesprek met redacteur Herdi
Oosterbaan. We leven nu 9 jaar later, binnenkort wordt Sjoeke Hofstra D.V. 100 jaar
en nu heb ik de eer met deze éminence
grise te spreken.

Levensloop
We gaan eerst met grote stappen door haar
leven: Ze is in 1921 in Spannum geboren en
via Meppel en Groningen (verpleegstersopleiding en werk in het Diaconessenhuis) in
1955 in Oranjewoud terecht gekomen. Ze
was gevraagd door zuster Dijkstra om hoofd
verpleging te worden bij een nieuw initiatief om een tehuis voor ouderen op te zetten in villa Blau Hûs. Ze woonde er intern.
“It wie prachtich wurk” zegt ze daarover. Ze
kregen te maken met vragen over reuma,
de ziekte van Parkinson en MS en hielpen
de bewoners met het verlichten van hun
klachten. Van 1969 tot 1981 woonde ze in
de directricewoning aan de Brouwerslaan,
daar waar nu het parkeerterrein van Anteagroup is aangelegd. Ze bekleedde in die
jaren de directiefunctie binnen het tehuis.
In 1981 ging ze met pensioen en verhuisde
ze naar de Lollius Ademalaan.

Nu heb ik de eer met deze
éminence grise te spreken

Sjoeke Hofstra.
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Villa Blau Hûs
Een gesprek met Sjoeke Hofstra gaat over
van alles maar voor een aanzienlijk deel
over haar werk in Blau Hûs. Het pand is in
1906 als particuliere villa gebouwd in
opdracht van de heer Taconis. Hij heeft er
met zijn familie gewoond. In 1949 is de villa
aangekocht door de Nederlands Hervormde Gemeente van Oudeschoot en
werd ingericht als tehuis voor ouderen die
zorg nodig hadden (de villa kreeg toen de
naam Blau Hûs). De initiatiefneemster was
mevrouw Anna Schotanus. Na een aantal
uitbreidingen werd eind jaren 60 besloten
om een nieuw onderkomen te bouwen aan
de overkant van de Koningin Wilhelminaweg, aan de Marktweg. In 1972 verhuisden
de verpleeghuisactiviteiten definitief naar
die nieuwe locatie (Verpleeghuis Anna
Schotanus genoemd). De oorspronkelijke
villa Blau Hûs bleef in gebruik voor noodopvang en short stay en Sjoeke Hofstra bleef
daar directrice. Het pand staat nog steeds
op de hoek van de Tolhuisweg en de Koningin Wilhelminaweg, werd in 1989 verkocht
aan Ingenieursbureau Oranjewoud en is
toen als kantoor in gebruik genomen. Nu
heet het bedrijf Anteagroup. Het oorspronkelijke gebouw heeft in de loop der tijd
diverse verbouwingen ondergaan en
nieuwe vleugels gekregen. Het is onlangs
geïsoleerd en gerestyled, maar nog steeds
is het statige hoofdgebouw herkenbaar aan
de blauwe kozijnen en draagt het de oude
naam Blau Hûs.

Puzzelen als werk…
Wat daar in die villa in de ouderenzorg
gebeurde, dat staat Sjoeke Hofstra nog
levendig voor ogen. In dat vakgebied is zij
ervaren geworden en geïnteresseerd
gebleven. Vanaf 1955 was ze betrokken bij
het ontwikkelen van het verpleeghuis. Van
eerst 1, toen 7, en toen 50 bewoners
groeiden ze vlot naar bijna 100 bewoners.
Er ontstond behoefte aan kamers voor
echtparen, aan een oefenzaal, aan
teamoverleg over de nieuwe uitdagingen,
aan een afdeling dementie (die kwam later
aan de overkant, in 1980). Praktische hulp
voor ouderen, aandacht, meeleven,
meekijken naar mogelijkheden, dat was de
ene kant van haar baan. Het organisatorische reilen en zeilen van de instelling was
de andere kant ervan. “Ik mocht altiid
graach mei sifers omgean” zegt Sjoeke.
Om een bedrijf te leiden heb je naast het
werk op de werkvloer ook het samenwerken en de economische aspecten in
beheer. Dat heeft ze 12 jaar gedaan. Ze
werkte intensief samen met de arts, de
administrateur en het bestuur. Het begrip
verpleeghuis was in de 50er jaren nog
maar net uitgevonden. Dit initiatief was
het derde in zijn soort in Nederland, dus er
viel voor haar en haar medewerkers veel
te puzzelen en uit te vinden. Er was een
fijne teamgeest.
…en als hobby
In de Wâldknyn van 2012 lees ik dat ze nog
steeds graag puzzelt. Ze lost Speurders op.

Ook houdt ze van autorijden, en een vierdeurs geeft haar de mogelijkheid om anderen ergens mee naar toe te nemen. Ze
bezoekt de kerk in Oudeschoot (waar ze
ouderling is geweest) en de koffieochtenden van Herdi. Buitenshuis gebruikt ze een
rollator, in huis doet ze dat niet. Verder is ze
lid van een leesclub en leent van de bibliotheek het liefste boeken met grote letters.

Eerst 1, toen 7, toen 50
Levenservaring
Wie word je na een lang en arbeidzaam
leven, vraag ik me af. Om haar heen hangt
een actieve rust en dat biedt gelegenheid
tot gesprek. Ik kan me heel goed voorstellen dat je naar haar toe kunt gaan als je zorgen hebt. Daar heeft ze beslist de ruimte
voor. De gesprekken met ouderen, destijds
in het verpleeghuis, gingen behalve over
praktische zaken en aardse zorgen natuurlijk ook over dood gaan, over hoe je daar
over kunt denken en naar toe kunt leven en
ze gingen over de waarde van het geleefde
leven. Dat vond ze mooie gesprekken, dat
zijn rijkgevulde herinneringen over echt
contact met een ander mens. Ze kan nu
nog steeds rustig met je mee kijken, kan
ook hartelijk lachen en zegt zelf van het
ouder worden: “Je wordt milder. Als je mensen ziet die uit onervarenheid iets onhandigs doen, dan weet je dat je het zelf ook
hebt moeten leren”.

Twee verschillen
Ze noemt twee verschillen tussen vroeger
en nu: bijvoorbeeld de kleding van ouderen. Het is niet meer allemaal zwart van
kleur met een (voor haar beppe nog ondeugend) paars randje, maar vrijer geworden in
materiaal, kleur en patroon. Een ander verschil: doordat mensen een steeds hogere
leeftijd bereiken komen er ook meer ouderdomsziektes aan het licht zoals dementie.
Dat is een nieuwe opgave voor de zorg.

zwart met een paars randje
Hoe word ik 100
Hoe je 100 wordt? Daar heeft ze de volgende reactie op: gewóón doen met eten
en drinken, genoeg slaap, afwisseling tussen werk en vrienden en reizen. Niet buitensporig leven is haar devies.
En hoe richt deze 99-jarige nu haar leven
in? Ze laat door de week voor zich koken
door Tafeltje Dekje en zondags maakt ze
soep en een toetje. Ze belt elke ochtend
met een vriendin om de hoek, geniet van
de kinderen in de straat, van de buren, van
bezoek, van de bomen en zo lang het kan
van een ritje in de auto. En dat heet dan
“gewóón doen”. Petje af.

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

Nieuwe bewoners
Kirza en Bert Posthumus
n

Door: Ingrid Struijk

Elke keer dat ik door de Krukmanslaan kom – en dat is vaak – vraag ik mij af wie
er toch is komen wonen in het huis op nummer 12. Lang geleden heette dat huis
“Finish” en het huis links daarvan “Start”. Twee jaar geleden kwamen er nieuwe
mensen in wonen en sindsdien is het daar één en al bedrijvigheid. Vooral het
aantal daar geparkeerde BMW’s valt op, met een eveneens aanzienlijk aantal
geparkeerde fietsen en scooters, plus vaak nog twee werkbussen met vlaggenmasten.
Voor deze editie mag ik de rubriek “Nieuwe
bewoners” verzorgen en ik mocht zelf
bedenken wie ik zou kiezen. Vanwege mijn
interesse (eufemisme voor nieuwsgierigheid) naar de alsnog voor mij onbekende en
raadselachtige bewoners van Krukmanslaan 12 fietste ik op een mooie namiddag
daarheen. Ik vond het toch wel wat spannend, dus ietwat beschroomd belde ik aan.
Misschien stelden de mensen helemaal
geen prijs op een artikel in de dorpskrant.
Maar gelukkig, het tegendeel bleek waar!
Een allerhartelijkste meneer genaamd Bert
Posthumus deed open en stemde enthousiast toe in een interview.

Dan blijkt mijn
pijnlijke vergissing
Verbouwing
Op donderdagavond 7 oktober word ik
welkom geheten door de vrouw des huizes,
Kirza Posthumus. Ze wacht me al op bij de
voordeur en gaat me voor naar de prachtig
verbouwde keuken waar wij aan een grote
eettafel plaats nemen. Kirza vertelt mij over
de verbouwing en dan blijkt mijn pijnlijke
vergissing: het huis ís namelijk nog niet verbouwd , alleen de tuin…..Omdat de
benodigde vergunningen voor de verbouw
van het huis zeer traag binnenstroomden
én vanwege corona – de aannemers hadden het heel erg druk en de kosten waren
daardoor ook torenhoog – begonnen ze
noodgedwongen met de aanleg van de
tuin. Het is de bedoeling dat er een heel
nieuw scharnierdak op de woning komt,
deze verbouwing start begin 2022.
Skoatterwâld
Bert en Kirza hebben vele jaren in Skoatterwâld gewoond. Ze betrokken daar met hun
vijf kinderen in 2006 een ruime nieuwe
woning. Er waren veel jonge gezinnen zoals zij
en de kinderen hadden dan ook ontelbare
vriendjes om mee te spelen. Toch trok Oranjewoud en jarenlang hebben ze gespeurd, of
daar soms een huis te koop kwam. Dat was
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Kirza en Bert

een enkele keer ook wel zo, maar dan voldeed dat huis niet aan hun eisen. Bovendien
speelde toen mee dat de kinderen nog jong
waren en andere kinderen nodig hadden om
mee te spelen. En die waren er niet zo veel
aan de Krukmanslaan, de straat waar zij hun

oog op hadden laten vallen. Toen nummer 12
voor de tweede keer te koop kwam, hapten
ze toe. Het huis was voor hen niet praktisch
maar dat willen ze oplossen met de hierboven genoemde verbouwing.
Het samengestelde gezin Posthumus
Bert en Kirza en hun vijf kinderen vormen
een samengesteld gezin, dwz toen zij
trouwden had Bert al twee jonge kinderen
en Kirza een zoontje. Samen kregen zij nog
twee kinderen. Mag ik u voorstellen: de
oudste van 27 is Laura, dan komt Kirza’s
zoon Nadja van 26 en dan Ruben van 25.
Laurens en Floris, de twee jongsten, zijn
resp. 20 en 17 jaar. Zij beiden wonen nog
thuis, de andere drie zijn uitgevlogen. Wat
niet wegneemt dat zij nog vaak op het
ouderlijk nest te vinden zijn, met hun
vriendje resp. vriendinnetje en wie daar
allemaal nog bij hoort.

Aha! Dat verklaart dus de enorme
hoeveelheid transportmiddelen op
het parkeerterrein voor hun huis
Aha! Dat verklaart dus de enorme hoeveelheid transportmiddelen op het parkeerterrein voor hun huis.
Kirza vertelt dankbaar dat het verweven
raken van deze van oorsprong twee gezinnen heel goed is geslaagd. Dat ging niet

zonder slag of stoot, maar zij en Bert hebben er heel veel in geïnvesteerd en van een
tweedeling is allang geen sprake meer. Alle
kinderen voelen zich broers en zus. De hartelijkheid waarmee zij en hun vrienden
omringd zijn zal daar zeker aan meegewerkt
hebben. Ik vraag me bezorgd af hoe Kirza
dat allemaal redt, koken voor zoveel man
met een drukke baan. Tja, er is ooit een lijst
geweest waarop stond wie er op woensdag
aan de beurt was om te koken….dat lijstje is
zoek…..Wel ligt er nog een intekenlijst
waarop elk kind kan aangeven wat hij graag
zou willen eten. Moet wel iets gezonds zijn.
Kirza maakt dan een schema van wat ze
wanneer eten en zorgt dat de boodschappen in huis komen. U begrijpt het al: Never
a dull moment in huize Posthumus.

…dat lijstje is zoek…
Het nakomertje
Sinds kort woont Nero ook in dit gezin. In
tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, is Nero een aandoenlijk zwart kitten dat Laurens had aangeschaft als verrassing voor zijn ouders toen die op vakantie
waren. Nu zijn de ouders niet zo van de dieren, dus toen Laurens het opbiechtte waren
zij niet echt blij. Maar toen ze gingen facetimen met Nero waren ze verkocht. Voorlopig moet het diertje nog binnenblijven,

maar zodra hij er aan toe is zullen we een
zwart katje al of niet luisterend naar de
naam Nero in de straat kunnen zien lopen.
Werk
Bert heeft een verzekeringskantoor in Groningen, dat hij runt met een compagnon.
Zeker sinds corona werkt hij vaker vanuit
huis. Het leuke is dat Nadja, Tirza’s oudste,
ook aan dit kantoor werkzaam is. Tirza zelf
runt een groothandel in bevestigingsmateriaal. In mijn argeloosheid vraag ik of ik
daarbij aan ducttape moet denken. Tirza
lacht. Ja, ook. Maar denk vooral aan bouten
en moeren voor de machinebouw. Laura
heeft haar hbo-opleiding afgerond en werkt
in de verslavingszorg. Ruben heeft een vlaggenmastenbedrijf in Vaassen, en Laurens is
zijn compagnon, en dat op zo’n jonge leeftijd! Laurens had het al snel gezien op
school, de enige optie die zijn ouders hem
gaven was werken. En dat bleek hij wél leuk
te vinden….Floris tenslotte gaat naar de
hotelschool in Zwolle.
Je kunt wel zeggen dat hier een bedrijvig
stelletje is komen wonen. Kirza betreurt het
dat corona het vooralsnog heeft verhinderd
dat er een buurtbarbecue of andere buurtbijeenkomsten werden georganiseerd.
Daarom kennen ze nog niet zo veel buurtgenoten. Maar dat zal wel goedkomen denk
ik. In elk geval vanaf deze plaats: van harte
welkom in Oranjewoud!

Oproep AED – Reanimatie training
Bij voldoende belangstelling (maximaal 10
deelnemers per keer) zullen de trainingen
doorgaan. Deze zullen weer plaatsvinden in
Hof van de Koning.
Joop Holtmann is wederom de instructeur
en de kosten van deze training zijn slechts
€ 7,50 per persoon.
Als je hiervoor belangstelling hebt, dan kun

je je aanmelden bij Jochem Liemburg
via Jochem.Anneke.Liemburg@hetnet.nl.
Binnen ons dorp zijn door Plaatselijk Belang
een tweetal AED’s geïnstalleerd, te weten bij
de familie De Ruijter (Koningin Julianaweg 53)
en de familie Liemburg (Marijkemuoiwei 12);
deze zijn beide aangemeld bij Hartslag.nu.

Na de succesvol verlopen AED – Reanimatie
trainingen in 2019, onder leiding van de
heer Joop Holtmann, waar de cursisten
hebben geleerd hoe je een AED moet
gebruiken in een noodsituatie, heeft het
bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud
besloten om de komende tijd opnieuw trainingen te organiseren. Deze trainingen zijn
bedoeld voor zowel de mensen die de
vorige keer hebben meegedaan (herhalingsles) als voor andere geïnteresseerde
dorpsbewoners.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Wie herinnert zich nog
de ponybaan?
n

Door: Ingrid Struijk

Het begon met een oproepje van Solita
Luten uit Bussum op de facebookpagina van Oranjewoud Historie. Als
kind – zij woonde toen in Mildam - was
zij elke zaterdag te vinden op het terrein van de Belvédère toren in Oranjewoud, waar van ongeveer 1968 tot
circa 1990 meer dan een generatie aan
ponymeisjes opgroeide. Solita was
benieuwd of er iemand nog foto’s had
uit die tijd. Zelf had zij er maar één,
waarbij zij de pony Melchior bereed,
uit 1977 (foto1).

3. Ponybaan met bergje en wipwap.

1. Solita Luten op pony Melchior.
Er volgde een explosie aan posts: 89 opmerkingen maar liefst. Waaronder een aantal
van uw rappe reporter, want die was er
natuurlijk als de kippen bij omdat zij een
leuk artikel rook. Hier volgt een poging tot
een leuk artikel:
Eerst was er Henk
Henk of Henkie van der Meulen was hoefverzorger in Oudeschoot. Ik spreek zijn

Anny vertelt dat zij als zesjarige al werd
ingeschakeld om de pony’s van heit vanuit
Oudeschoot naar de ponybaan te brengen,
te voet (zie foto 2). Ze hadden er wel negen,
en dat kwam ook omdat heit er goedkoop

aan kon komen als een eigenaar zijn pony
weg wilde doen omdat die niet meer
deugde of wat mankeerde. Heit probeerde
dan zo’n diertje op te knappen. Deze pony’s
hadden hun weitje niet alleen bij huis maar
overal waar iemand wat gras in zijn tuintje
had. Jolanda en Alie hebben ook wel een
pony mee naar huis genomen, die maaide
dan het gras totdat het op was en dan
brachten ze hem weer terug naar het eigen
weiland.

die maaide dan het gras
totdat het op was
En toen kwam Jelke
Jelke van der Meulen woonde in de Knipe
en onder Jelkes bewind beleefde de ponybaan zijn gloriedagen. Jelkes pony’s stonden in het weiland tegenover de ponybaan.
En Jelkes nering had niet kunnen floreren
zonder al die ponymeisjes die hem hielpen.
Dat deden ze maar al te graag, want er
stond wat tegenover: een gratis ritje met
één van de pony’s. Er worden namen opgehaald: je had Hannie en de oude witte

Foto 2.
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dochter Anny en de vriendinnen Jolanda
van der Molen en Alie de Jong. Alle drie
wonen zij nog in de buurt, en daarom kunnen we afspreken op het terrein waar HET
zich vroeger allemaal afspeelde, het ponygebeuren. Het raakt wel een gevoelige
snaar bij deze vrouwen, de herinneringen
van meer dan vijftig jaar geleden buitelen
over elkaar heen.
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een beetje kon werd je helemaal vrij gelaten. Dus dan ging je natuurlijk in rengalop
het rechte pad af racen. En vaak zonder
cap! Het was namelijk ook de tijd dat kinderen nog zorgeloos in bomen konden klimmen en er geen autogordels waren. Hoewel
paardrijden toen nog een elitaire sport was,
was de ponybaan er voor alle lagen van de
bevolking. Janny herinnert zich Rob Schuddeboom nog, die woonde in een nieuwe
villa aan de Krukmanslaan. Hij was één van
de weinige jongens op de ponybaan en zij
mocht bij hem thuis op visite komen. Oh!
Die zitkuil!! En zij kreeg cola!!! (Ruim vijftig
jaar later ben ik net zo onder de indruk van
deze zelfde zitkuil, zie het artikel “Een A7
voor de eekhoorn”.) Gouden herinneringen
halen die drie oud-ponymeisjes (of oude
ponymeisjes?) op. En het was altijd mooi
weer…..

4. Anny vd Meulen te pony en op de achtergrond het winkeltje van Jelke.
Kareltje, die konden ook voor de kar, Bambi,
Nellie en Fury. Dat waren de shetjes en die
hadden van die slappe dunne zadeltjes.
Alleen de grotere, Marjo, Melchior, Boyke
en Eddy hadden een echt zadel.
Liefde op het eerste gezicht
Solita schreef: “Toen ik in maart ’72 in
Mildam kwam wonen was er geen plek op
de kleuterschool en had ik als zesjarige een
half jaar zomervakantie. Ik liep dagelijks de
Yntzelaan af en liep dan altijd langs de wei
van de familie Brouwer. Ik legde snel contact met hen omdat ik op magische wijze
werd aangetrokken door Fopje, hun Friese
paard. Fopje werd mijn eerste grote liefde.”
Solita maakte in Mildam kennis met een
ander meisje van zes jaar: Renee, en zo
kwam het dat deze twee kleine meisjes
samen naar de ponybaan reden op hun
fietsjes.
En daar bleven ze dan een hele middag,
sommige kinderen zelfs een hele dag, dan
namen ze brood mee. Jolanda en Alie verklaren ook dat zij toen en daar zijn besmet
met het paardenvirus en dat dat ongeneeslijk bleek: Jolanda rijdt western, Alie rijdt op
een fjord en Solita heeft sinds kort een
lease-paard!
Het houdt ze van de straat
Dat zullen de ouders gedacht hebben destijds. De kinderen mochten er zelfstandig
heen, voorzien van drie gulden voor een
ritje en wat proviand. Als je geen geld had
kon je toch ook nog wel een ritje maken als
beloning, voor als je Jelke hielp. En dat wou
iedereen wel: pony’s uit het weiland halen,
liefst van ver weg natuurlijk. Destijds liepen
er ook wel pony’s aan de Marijke Muoiwei.
De kinderen die al konden rijden gingen er
op zitten en dan lekker snel naar de ponybaan. Maar de kinderen die nog niet op een
pony konden rijden moesten ernaast lopen,
dan was dat nog best een eind. Je kon ook

een short-cut nemen langs de Brommels
leane oftewel het bramenpad, dat toen ook
al wel bestond, maar het was een illegale
route die overwoekerd was door de bramen. Het was dus eigenlijk nog wel zo snel
om helemaal om te lopen. Waren de pony’s
eenmaal in bedrijf, dan kon je nog steeds
meehelpen door bijvoorbeeld mee te lopen
met kinderen die nog niet konden rijden of
boodschapjes te doen voor Jelke bij Hakze
die baktze of de supermarkt in Mildam.
Fokje Mulder uit Oudeschoot schrijft, dat
de kinderen die goed konden helpen, zoals
zij, in “vaste dienst” kwamen bij Jelke en
nooit meer hoefden te betalen.
Reilen en zeilen op de ponybaan
De ponybaan was open op zaterdag en zondag, en ook in de vakanties. Je moet je
voorstellen dat daar eerst alleen een zandvlakte was, er was nog nauwelijks bos (zie
foto 3). De kinderen reden hier met of zonder begeleiding over de paden; er is nog
steeds een wandelpad in de vorm van een
8. Later was er behoefte aan een plek met
een omheining waar les gegeven kon worden. Bovendien belette het de pony’s hun
eigen ding te doen met een onervaren ruitertje op de rug.

in rengalop het rechte pad af racen
Das war einmal?
Waarom het fenomeen “ponybaan” teloor
is gegaan? Niemand die het weet. Er was
inmiddels wel een “echte” manege aan de
Weversbuurt gekomen, manege Mulder.
Maar die is er ook al niet meer. Eigenlijk is
het droevig gesteld met het ruitertoerisme
in Oranjewoud. Er zijn een paar gelukkigen
die een eigen paard in de buurt hebben. Of
je hebt een trailer en je rijdt er een eind
voor om hier te komen met je paard. Of je
vraagt of je op Jelle mee mag rijden en
komt daarvoor helemaal heen (en weer) uit
Amsterdam. (Ja hoor, die zijn er!!) Wat zou
het eigenlijk gaaf zijn als we dit fenomeen
weer nieuw leven in konden blazen. Janny,
Alie, Jolanda, Fokje en Solita zijn zo enthousiast geraakt dat we een reünie gaan beleggen . Eens kijken wat we eraan kunnen
doen. Bent u ook enthousiast geworden na
het lezen van dit leuke artikel? Dan komen
wij graag met u in contact. U kunt uw reacties mailen naar oranjewoud-krant@hotmail.com

het belette de pony’s
hun eigen ding te doen
Die ronde vlakte is nu nog terug te vinden
op de open plek ten zuidwesten van de
toren. Er was ook nog een soort kiosk tegen
de heuvel aan waar Jelke troonde. Je kon er
cola en paprika-chips kopen of een zweepje
lenen (zie foto 4). Als er nieuwe kinderen
kwamen werd op het zicht besloten welke
pony daarbij paste. Er kwamen ook wel toeristen, zelfs uit het buitenland. Waarschijnlijk logeerden die in Tjaarda. Als je het al

5. Met Lutske en Sytze de Haan.
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It Kninebledsje

Beroppen en
moppen

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek was dit jaar: “worden wat je wilt”. Dus bij de afsluiting van de kinderboekenweek op de Albertine Agnesschool heeft jullie reporter een aantal volwassen mensen gevraagd wat ze vroeger wilden worden, wat ze zijn geworden en
wat ze later nog graag zouden willen worden.
Wat wilde je vroeger worden? Wat ben je nu?

Wat zou je willen worden?

Scheepvaart stuurman

Stuurman en fietsenmaker tuinman

Topsporter

Landmeter

architect

Politieagent

Programmaleider

fietsenmaker

Wist ik niet

Automonteur

klusjesman

Profvoetballer

Botenverkoper

schrijver

Kapster

Baliemedewerker

chauffeur

Profvoetballer

Zonnepanelenlegger

astronaut

Tennisser

Personeelsadviseur

boswachter

De kinderen zelf hebben
verschillende beroepen
uitgebeeld; politie/handhaver, dokter, schilder,
kapper, fotograaf, bakker.
Ook was er een tearoom
waar je lekkere cakejes op
kon halen en waren er
hotdogs.
En natuurlijk was jullie
reporter er als… reporter.

Puzzel
De cijfers naast en boven
het diagram geven aan
hoeveel vakjes er in de
betreffende rij of kolom
moeten worden ingekleurd. Staat er bijvoorbeeld 3-2 dan betekent
dat, dat er na eventueel
een of meer witte (lege)
vakjes eerst drie vakjes
achtereen zwart zijn;
daarna volgen er een of
meer witte vakjes, dan
twee zwarte en ten slotte
eventueel weer een of
meer witte vakjes. Als je
alle goede vakjes ingekleurd hebt zie je een
beroep, wat is het?
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Vraagt de ene banaan aan de andere
banaan: “Wat wil jij later worden?” Zegt de
andere banaan: “Rechter”.
De meester zegt: “Domme mensen beweren altijd alles zeker te weten, slimme mensen twijfelen vaak”. “Weet u dat zeker?”,
vraagt Jantje. “Ja, dat weet ik zeker!”, zegt
de meester.
De juf op school vraagt aan Femke: “Wat
wil je later worden?”. “Ik wil graag fotomodel worden”, zegt Femke. “En als je daar
nou niet mooi genoeg voor bent?”, vraagt
de juf. “Dan kan ik altijd nog juf worden!”,
zegt Femke.
Ken je de mop van de timmerman?
Die slaat nergens op!

Dineke Hoekstra Greve,
schilderijen
n

Door: Inge van der Ploeg

Op de atelierroute in oktober van dit jaar bezocht ik een kunstenaar in Oranjewoud, namelijk Dineke Hoekstra Greve. We kwamen het pad naar het huis opgelopen en in de openstaande garage had ze een expositieruimte ingericht. Daar
had ze van lakens een rustige achtergrond gemaakt en er hingen schilderijen
met verschillende stijlen.
een kundig en ervaren
blokfluit- en fagotspeler
Ze wilde er graag iets over vertellen en zo
kregen mijn zus en ik een rondleiding langs
het uitgestalde werk. Verrassend genoeg
begon ze te vertellen over het conservatorium, waar ze was opgeleid. Ze is een kundig en ervaren blokfluit- en fagotspeler
geweest, speelde in een kwartet en een
orkest, dirigeerde en gaf les op een muziekschool. Daar is ze zelfs directeur geweest, ze
had er de leiding over een team van 40
muziekdocenten. Dit speelde zich allemaal
in Brabant af.
Twente Eindhoven Oranjewoud
Vanuit Twente, waar ze is geboren en getogen, tussen hoge bomen, bossen en schone
lucht, is ze naar Eindhoven verhuisd. Daar

woonde ze 35 jaar met man en drie kinderen en werkte dus in de muziek. Ook heeft
ze psychologie gestudeerd en had een praktijk voor Mediation (bemiddeling in conflicten). In 2009 ontstond bij haar en haar man
het plan om terug te gaan naar zijn geboorteplek in Oranjewoud. In 2014 werd dat
bewaarheid. Schuin tegenover zijn geboortehuis bewonen ze een mooi en ruim
gebouwd energieneutraal huis. De pensioengerechtigde leeftijd is behaald en de
bakens worden opnieuw verzet.

Ik ben zelf ook benieuwd
Muziek Mediation Schilderen
In de periode dat ze in Eindhoven woonden
en Dineke werk had in de muziek en later in
de mediationpraktijk, schilderde zij in haar
vrije tijd en volgde soms een cursus. “Intuï-

tief schilderen” noemt ze dat achteraf. Nu
we aan haar ruime tafel zitten te praten
vertelt ze, dat de verhoudingen inmiddels
andersom zijn komen te liggen. Nu schildert
ze volop, volgt intensieve lessen en de rest
doet ze er bij. Op haar fagot speelt ze nog
steeds, maar wel minder vaak en daardoor
loopt de vingervlugheid terug tot een volgens eigen zeggen amateuristisch niveau.
De knop werd op een goede dag omgezet:
“Ik ga helemaal voor het schilderen”. Ze zette
in op betere technische vaardigheden en
later op kleurexpressie. Er borrelt van alles in
haar op en dat moet er beslist allemaal uitgeschilderd worden. Portretschilderen boeit
haar enorm, en ook landschappen/bloemen
verschijnen op het doek. “We zien wel waar
het heen gaat. Ik ben zelf ook benieuwd”.
Als voorbereiding op het interview heeft ze
de Dikke Van Dale nageslagen op het woord
“kunst”. Er staan daar negen definities van
en er is er één die haar aanspreek: “Kunst is
het vermogen om datgene wat in geest of
gemoed leeft, of daarin gewekt is, tot voorstelling te brengen.“ We filosoferen hier
over; je hebt zeker een goede techniek
nodig om iets tot uitdrukking te brengen.
Dat vindt zij de basis. Maar dan die drang

Kenzo.
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kunstenaarscollectief in Mildam die in het
kerkje exposeert. In november 2021 is de
opening van haar eigen hoek met schilderwerk. Tegelijkertijd borrelt het maar door bij
Dineke, ze zit er helemaal ín. Er is heel groot
werk te zien; de meer dan levensgrote liggende hond bijvoorbeeld. Er is nu net een
periode van kleine panelen met rozebottels
en bessentakken. Ik zie een aantal panelen
op het dressoir staan. Ze wil het schone in
de kleine dingen ermee laten zien.

kleine panelen met rozebottels
en bessentakken

Werkhandschoen op houtpaneel.
en noodzaak om het naar buiten te brengen, dat is een kracht die zij duidelijk zelf
ervaart in de periode van nu.
Muziek en schilderen
De muzische kunsten hebben een eigen
geheim: je maakt het en daarna is het weg.
Je speelt een stuk en daarna is het afgelopen. Dat geldt voor muziek, voor dans of

theater - voor alle podiumkunsten. In geval
van de beeldende kunsten breng je verf aan,
hak je steen weg, laat je een beeld stollen
en dan blijft het daarna zichtbaar. Iedereen
kan het morgen of navolgende jaren komen
bekijken, want het is er nog.
De atelierroute aan huis overdonderde haar.
Ze deed voor het eerst mee en er kwamen
wel 120 bezoekers langs. Ze trad toe tot het

Kunst en kinderen
We spreken over het belang van kunst voor
mensen, voor kinderen ook. De aandacht
die je inzet bij het creëren van kunst geeft
diepgang aan het leven. Dat vinden we beiden van levensbelang bij het op laten
groeien van kinderen. Leren om geest en
gemoed te uiten -zoals de Dikke van Dale
het zegt- dat geeft bagage mee voor ook
andere gebieden in het leven. Die oefening
maakt je meer mens en dat kunnen we
goed gebruiken in de wereld: mensen die
meer mens zijn.

Houtwallen langs de Molenlaan
n

Door: Inge van der Ploeg

Met laarzen en stevige schoenen aan lopen we over de Molenlaan, door het van Brongergea naar de Tjonger en was
gemaaide maisveld ernaast en op de houtwallen. Het is droog, het ruikt herfstig oorspronkelijk 2 roeden breed (ongeveer 7
en op deze bewolkte maandagmiddag is het niet druk onderweg. Wat lopen wij meter).
hier te doen, vraagt u zich misschien af.
Welnu, ik ben onderweg met een bestuurslid van it Lânskipsfûns en we bekijken en
bespreken de houtwallen in het landschap
tussen Oranjewoud en Katlijk. Hij heeft
bodemkunde gestudeerd in Wageningen en
bij ingenieursbureau Oranjewoud gewerkt.
Leuk en zeker ook interessant, om van deze
man de historische en bodemkundige verhalen te horen betreffende houtwallen.
Vaktermen als grondlichaam, overstaanders, of geriefhout, hebt u daar ooit van
gehoord? Ze worden hieronder uitgelegd.

Dat heeft tot het aantrekken
der laarzen geleid
SLOK
Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik
(afgekort tot SLOK) had haar nieuwsbrief
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aan onze redactie toegestuurd. We hebben
contact opgenomen met bestuurslid Henk
Hidding en dat heeft tot het aantrekken der
laarzen geleid. Het Lânskipsfûns is door provincie en gemeente in het leven geroepen,
het bestuur bestaat uit vrijwilligers en het
wordt inhoudelijk ondersteund door Landschapsbeheer Friesland (onderdeel van it
Fryske Gea).
SLOK is met name betrokken bij de houtwallen, de elzensingels, eikenhakhout en de
dobben in het gebied tussen it Wâld en Ketlik. Ik beperk me tot het onderwerp houtwallen en daarvan valt er langs de Molenlaan veel te zien. Die laan kennen we. Als je
op de fiets naar Mildam of de Tjonger gaat,
dan kom je langs deze 2 kilometer lange
halfverharde weg met fietspad. Aan de ene
kant is een weide en een maisakker, aan de
andere kant zijn particuliere percelen en
een paardenwei. De laan loopt van oudsher

Het grondlichaam van een houtwal
Als je aan de Oranjewoudster kant van de
Molenlaan staat, dan zie je rechts het fietspad lopen, daarnaast is een gemeentelijke
berm met hier en daar een eik. Dan komt
een droge sloot, een walletje en nog een
droge sloot en dan begint het grasland, en
verderop de akker. Het gaat me nu om die
droge sloot, het walletje en weer een droge
sloot. Dat samen is het lichaam van de
houtwal. ’Grondlichaam’ noem je dat. Vanuit de droge sloten aan weerskanten is de
wal opgehoogd. De houtwal diende als
wild- en veekering in die landschappen
waar de sloten niet altijd vol water staan. Er
groeien eiken, berken, lijsterbes, sleedoorn,
vlier, wilgensoorten, hulst, ratelpopulier,
spork en hazelnoot op de wal. De onderbegroeiing wordt gevormd door varens, bramen, in zeldzame gevallen salomonszegel
en dalkruid. Er staat ook brandnetel, zie ik.
In het voorjaar zijn er natuurlijk vele wilde
kruiden te vinden zoals dovenetel, honds-

laan. De dalende middagzon schijnt en
werpt licht en schaduw op de weg. Dat
patroon van licht en schaduw valt me nu
opeens op. Daar waar aan de rechterkant
de houtwal pas is afgezet, daar stroomt het
zonlicht de Molenlaan binnen. Verderop
zie ik veel schaduw op het wegdek vallen.
Als ik daar naar toe fiets, is dat de plek
waar de wallen hoog opgegroeid en vol
zijn. Logisch natuurlijk. Wat een mooi
gezicht is dit, wat ligt de laan er prachtig
bij. Het verhaal over de houtwallen helpt
me om dit zo te zien.

Woekeraars moeten
worden getemd

Afgezette wal met 3 gespaarde bomen.

Uitgelopen en aangevreten eikenstobbe.

draf en fluitenkruid. Er wonen insecten in
de wal en knaagdiertjes. We zagen trouwens ook een dassenhol in wording, in de
wal iets verderop in de akker. Damhertensporen waren er ook.

mert de gevarieerde hergroei van de afgezaagde houtwallen. Bijplanten van bomen
en struiken is nu niet zinvol. Deze worden te
vaak door de herten afgegraasd.

“Grondlichaam” noem je dat
Onderhoud
Eens in de 15 of 20 jaar wordt de houtwal
gekapt. Bijna alle bomen en struiken worden dan afgezaagd op een hoogte van
enkele decimeters, zodat de stobbe
opnieuw kan uitlopen. Het hout kan
gebruikt worden door de eigenaar. ‘Geriefhout’ noemde je dat vroeger. Het werd
gebruikt om voorwerpen van te maken en
om de kachel mee te stoken. Het wortelgestel blijft echter in de wal zitten en verleent
het grondlichaam zijn stevigheid. Dat wortelgestel kan heel oud worden - ik denk wel
meer dan 100 jaar - en loopt na de kap
gewoon weer uit. De wallen zelf zijn ook al
heel oud, lees ik in de nieuwsbrief. Ze
bestaan al sinds de 11de of 12de eeuw.
Destijds dienden ze als wild- en veekering.
Stel je toch eens voor; deze wallen worden
al 900 jaar gebruikt en onderhouden! We
bekijken samen een 2 jaar geleden gekapte
wal. Je kunt er overheen kijken naar de
akker ernaast. Hier en daar is nog een mooi
gevormde boom blijven staan, de ‘overstaanders’ noem je dat. Het geeft leuke
doorkijkjes en de vogels kunnen in de takken terecht voor een pauze, om te zingen of
te schuilen. De stobben lopen na 2 jaar
alweer uit. We zien eikenstaken uit het
oude hout omhoog komen, vliertakken en
met name Amerikaanse vogelkers. De damherten lusten geen vogelkers, de andere
uitlopers worden flink aangevreten en je
kunt de vraatsporen goed zien aan de afgeknabbelde uitlopers. Die vraat maakt de
opgroei eenzijdig en it Lânskipsfûns heeft
dat bij de provincie gemeld. De huidige
populatie damherten in het gebied belem-

Damherten lusten
geen vogelkers
Geldstromen
Om de houtwallen als natuurhistorisch element te onderhouden, is er werk aan de
winkel en daar is ook
geld voor nodig. De
wallen liggen meestal
op particuliere grond.
SLOK stelt aan deze
particuliere landbezitters geld beschikbaar
voor het onderhoud.
De landeigenaar kan
daartoe een contract
sluiten met het Lânskipsfûns en betaalt
een eigen bijdrage van
15%. De aldus afgesproken onderhoudsplicht bestaat uit het
verzorgen van de
houtwal. De vogelkers
en de ratelpopulier
moeten bijvoorbeeld
worden bestreden.
Dat schept ruimte om
de rustige groeiers als
bijvoorbeeld eik, vlier,
lijsterbes en sleedoorn de kans te
geven om zich te ontwikkelen. Woekeraars
moeten dus worden
getemd.
Bij zonnig weer
Een aantal dagen later
loop en fiets ik nog
eens langs de Molen-

Houtwallen en singels
Aan de linkerkant van de laan zie je richting
Yntzeleane percelen grasland en twee of
drie rijen boomwal en bomen. Als er echt
een systeem van droge sloot-begroeide waldroge sloot in het landschap te zien is, dan
is dat een houtwal. Als je een rij bomen ziet
- hier staat verderop een rij elzen - dan
noem je dat een singel, een elzensingel in dit
geval. Henk attendeert mij op dat verschil;
zijn geoefend oog ziet het meteen, maar ik
moet zeker drie keer kijken. Het woord ‘coulissenlandschap’ valt me te binnen. Dat is
het landschap wat ik hier om me heen zie;
weideland dat omzoomd wordt door hagen
en boomwallen. Het is oud cultuurlandschap. Wat wonen we hier toch mooi.

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

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

Algemeen bestuurslid: vacant

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

Mailadres van Plaatselijk Belang:
pboranjewoud@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
Lid: 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 via telnr. 0513-617617.
Wijkagent
Peter van Harten,
Bezoekadres: Atalantastraat 1,
8442 DH Heerenveen.
Telefoonnr. 0900-8844

• Tennisvereniging “LTC Heerenveen”
Wim Metselaar, tel. 633919,
e-mail: ltcheerenveen@gmail.com
• Stichting Vrienden Oranjewoud Festival
Aanspreekpunt voor vrienden en
donateurs
Kon. Julianaweg 51,
8453 WD Oranjewoud
vrienden@oranjewoudfestival.nl
• Werkgroep Lanen
Jochem Liemburg, voorzitter
Marijke Muoiwei 12,
8453 JH Oranjewoud
jochem.anneke.liemburg@hetnet.nl
Tel. 0513 633250 of 06 111 79 317
• Bos- en Natuurwerkgroep
Anton van Veldhoven
0515 631607, t.v.veldhoven1@gmail.com

De deadline voor de volgende
editie is 12 januari 2022
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Prinsenweg 1
8443 DN Heerenveen
T 0513 - 636 136
E info@hofvandekoning.frl

WWW.HOFVANDEKONING.FRL

