De Waldknyn
JAARGANG 12 • EDITIE 1 • 2022

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

PLAATSELIJK BELANG - PLANNEN VOOR KLEIN JAGTLUST
AFSCHEID TOM VAN DER WOLF

Foto voorpagina:
Klein Jaglust vanuit de lucht

De deadline
voor de
volgende
editie is
4 mei 2022

Colofon
De WALDKNYN is een
uitgave van Plaatselijk
Belang Oranjewoud,
verschijnt in februari, juni
en december en is gratis
voor leden.
Voor opgave lidmaatschap/
abonnement kunt u uw
gegevens mailen naar:
pboranjewoud@gmail.com
of schrijf een briefje naar
de penningmeester Rein
Soet, Anna Charlottelaan
32, 8453 VG Oranjewoud.
Het aanmeldingsformulier
is ook te downloaden
via de website:
www.oranjewoud-dorp.nl
REDACTIE
Inge van der Ploeg
Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Tom van der Wolf
JEUGDREDACTIE
Maren Nota
Lynn van Rooijen
Tymen Vogt
Vragen, opmerkingen
en ingezonden stukken
kunt u mailen. Email:
oranjewoud-krant@
hotmail.com.
De redactie behoudt
zich het recht voor om
ingezonden stukken in
te korten, te verbeteren
of in het geheel niet te
plaatsen.

Voorwoord
Geachte lezers,
Daar is ie weer: de krant van Oranjewoud met lekker veel artikelen over zaken en mensen uit uw
omgeving. Hopelijk zijn de lockdowns nu voorgoed voorbij en kan het plannen van evenementen
weer ruim baan krijgen. Na twee jaar eindelijk weer rommelmarkt bij de Albertine Agnesschool op
9 april en de Pompeblêdfair op 15 mei. En, natuurlijk niet te vergeten, de jaarvergadering van Plaatselijk Belang op dinsdag 5 april in het Hof van de Koning. De stukken vindt u verderop in dit blad.
In het financieel verslag kunt u zien, tot mijn genoegen, dat de Wâldknyn zo goed als kostendekkend is. Dat komt door de ondernemers die in Oranjewoud wonen en/of werken en advertenties
in ons blad plaatsen. Voor deze steun bedanken wij u als redactie hartelijk. Mocht u nog niet adverteren, we hebben nog ruimte en de prijzen zijn zeer schappelijk.
Ook in de redactie is nog ruimte voor een nieuw lid, want Tom van der Wolf gaat ons na negen jaar
verlaten. Op bladzij 45 vindt u zijn afscheidswoorden. Als redactie bedanken wij hem voor zijn
jarenlange inbreng. Op de plek van Dik Bolkestein is Dineke Hoekstra Greve nu aan het sfeer proeven en meewerken aan ons blad. We hopen van harte dat het haar bevalt. Haar eerste artikel over
de componist Johan Koers vindt u verderop in dit blad. In onze vorige editie heeft u uitgebreid met
haar kennis kunnen maken. Hebt u het poëzijpaad wel eens gelezen?
De jeugdredactie is, naast Thymen Vogt, versterkt met twee jongedames van de Albertine Agnesschool. Zij stellen zich voor in het Knineblêdsje.
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Mededelingen van het bestuur
n

Door: Jochem Liemburg

Beste dorpsgenoten,
We schrijven alweer 2022 en we zijn nog
steeds niet verlost van het “corona-spook”.
Als Plaatselijk Belang gaan we ervan uit dat
er, met het voorjaar in zicht, een positieve
tendens komt, waarbij de maatregelen zullen worden versoepeld en de door ons
geplande ledenvergadering kan doorgaan
in het Hof van de Koning.
Zoals gezegd is bij het verschijnen van deze
krant onze jaarvergadering aanstaande,
namelijk op dinsdag 5 april a.s. Daarom
bestaat een groot deel van deze Wâldknyn
dit keer weer uit stukken voor deze vergadering, zoals de agenda, de in 2021 ondernomen activiteiten en de nog in 2022 op te
pakken plannen van Plaatselijk Belang. Ik
nodig u van harte uit om deze stukken door
te nemen en gewapend met deze kennis
onze jaarvergadering in het Hof van de
Koning te bezoeken.

Door o.a. de coronacrisis en ook het feit dat
verschillende bestuursleden niet meer in
Oranjewoud wonen, hebben zich het laatste jaar vele wisselingen binnen het bestuur
voorgedaan. Op een bepaald moment
waren er slechts drie bestuursleden over en
dreigde PB te moeten stoppen.
Maar gelukkig hebben we het tij kunnen
keren en zijn er voldoende kandidaten
gevonden, die van plan zijn om de dingen
weer met een frisse start op te pakken. Een
positief punt is dat het ledental van PB is
gestegen naar 600 per 31 december!
Het beoogde (bestuursleden moeten nog
benoemd worden in de ledenvergadering)
bestuur van PB Oranjewoud bestaat uit:
- Jan Hylkema (beoogd voorzitter)
- Fred van den Hoogen (secretaris)
- Pieter van Dam (beoogd penningmeester)
- Sylvie de Jong

- Sonya de Boer
- Folkert Sinnema
- Rein Soet (penningmeester) en ook
ondergetekende (die als interim voorzitter sinds november 2020 tijdelijk is
ingevallen) zijn aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur.
Daarnaast zal er nog (officieel) afscheid
worden genomen van Jaap Jongedijk, Peter
Bijlsma, Louwina Wijma en Jan de Haan, die
al eerder het bestuur hebben verlaten.
Als de ledenvergadering hiermee instemt
hebben we dus weer een bestuur op “volle
sterkte”!
Samen staan we sterk(er).
Jochem Liemburg, interim voorzitter Plaatselijk Belang, februari 2022

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

Algemene ledenvergadering
op 5 april 2022 om 20.00 uur in Het Hof van de Koning
De agenda:
1. Opening door de (interim) voorzitter
van Plaatselijk Belang en mededelingen
2. Vaststelling van de notulen van de jaarvergadering op 13 maart 2018 (in deze
editie en op de website
www.oranjewoud-dorp.nl)
3. Verantwoording van het beleid in 2019
(Rapportage financieel verslag en jaaroverzicht 2019 opgenomen in de Wâldknyn 2020 editie 1)
Verantwoording van het beleid in 2020
(Rapportage financieel verslag en jaaroverzicht 2020 opgenomen in de Wâldknyn 2021 editie 1)
Verantwoording van het beleid in 2021
(Het jaaroverzicht van de activiteiten
van het afgelopen jaar is opgenomen in
de Wâldknyn editie 1 van 2022)
Toelichting door de interim voorzitter
Jochem Liemburg.

4. Het woord aan de wethouder…
Aanwezig zijn wijkwethouder Hedwich
Rinkes en wijkmanager Rixt Wind. Zij
geven een reactie en aanvulling op de
besproken onderwerpen.
5. Financiële zaken, door de penningmeester
a. Financieel verslag (opgenomen in
dit blad)
b. Verslag van de kascontrolecommissie
c. Decharge van het bestuur
d. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
6. Verkiezing bestuursleden
Eén bestuurslid is aftredend: Rein Soet.
Hij is niet herkiesbaar. Daarnaast zal er
nog (officieel) afscheid worden genomen van Jaap Jongedijk, Peter Bijlsma,
Louwina Wijma en Jan de Haan, die al
eerder het bestuur hebben verlaten.
Voorstel voor de invulling van de

bestuurlijke vacatures:
• Jan Hylkema (beoogd voorzitter)
• Fred van den Hoogen (beoogd
secretaris)
• Pieter van Dam (beoogd penningmeester)
• Sylvie de Jong
• Sonya de Boer
• Folkert Sinnema
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in
2022
Een korte schets van de voorgenomen
activiteiten van PB in 2022 door het
bestuur.
In de Wâldknyn is een overzicht opgenomen van de voorgenomen activiteiten 2022.
8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
9. Externe sprekers met de volgende
onderwerpen:
• Status renovatieplannen uitkijktoren Belvédère; Sibbe Hoekstra.
• Status plannen voor de aanleg van
MTB routes; Jenno Kootstra.
10. Sluiting van de vergadering.
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Notulen van de Algemene Jaarvergadering
van Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum:
Aanwezig:
Locatie:

13 maart 2018, 20.00 uur
circa 75 belangstellenden
De Koningshof

1. Opening
Voorzitter Jochem Liemburg opent de vergadering en verwelkomt circa 75 belangstellenden. Speciaal woord van welkom
voor de nieuwe wijkmanager, Ruurdtje
Anema. Ruurdtje is de opvolgster van Annie
Stelma. Verder verwelkomt de voorzitter in
zijn openingswoord ook wijkwethouder
Hans Broekhuizen, wijkbeheerder Hendrik
Kromkamp, overige medewerkers
gemeente Heerenveen, leden fracties politieke partijen, wijkagent Peter van Harten
en medewerkers Caleidoscoop.
2. Verslag Algemene Vergadering
21 maart 2017
Met dank aan de notulist wordt het verslag
zonder aanvullingen of opmerkingen goedgekeurd.
3. Verantwoording van het beleid in 2017
In de Wâldknyn 2018-1 is een overzicht
opgenomen van de diverse onderwerpen
die PB in 2017 heeft behandeld. Met
behulp van een aantal presentatiesheets
worden een aantal punten nog nader toegelicht:
• Met een nieuwe website en digitale
nieuwsbrief wil PB leden en belangstellenden zo actueel mogelijk informeren
over de zaken waarmee het bestuur voor
het dorp bezig is. Zo wil het bestuur de
communicatie optimaliseren. Daarnaast
kunnen ook de reeds eerder verschenen
edities van dorpskrant De Wâldknyn via
de website worden geraadpleegd.
• Contact met verenigingen wordt geïntensiveerd met als doel elkaar weten te vinden en verder te helpen.
• Nieuw voor het dorp is de geocachingroute, waar al veelvuldig gebruik van
wordt gemaakt.
• Ontwikkelingen A32: in de oorspronkelijke plannen voor de verbetering van de
op- en afritten/Nassaulaan waren de
kruispunten van vijf à zes verkeerslichten
voorzien. Uit een aantal bewonersbijeenkomsten werd duidelijk dat hiervoor weinig tot geen draagvlak was. Dankzij constructief overleg tussen Plaatselijk Belang
en de gemeente Heerenveen is in de
(voorlopige) situatieschets nog sprake
van slechts één kruispunt met verkeerslichten, namelijk vanuit de richting Leeuwarden naar Oranjewoud. PB probeert
samen met Kees den Otter ook hier nog
te pleiten voor een rotonde.
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• GVVP (Gemeentelijk Verkeers-en VervoersPlan): PB heeft een zienswijze ingediend en aandacht gevraagd voor de situatie Koningin Julianalaan (te hard rijden
in 30 km-zone) en de A32 (verzoek om op
aantal wegdelen de maximum snelheid
te verlagen van 130 naar 100 km/u).
• Houtkap: PB houdt hierover regelmatig
contact met Staatsbosbeheer; in 2017
werd ook een rondgang voor belangstellenden georganiseerd.
• Bouw woningen Koningin Wilhelminaweg: Gemeente Heerenveen heeft hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd.
Naar aanleiding hiervan merkt de heer
Veenstra op dat hij het teleurstellend
vindt dat de bouwvergunning hiervoor
niet strookt met de Dorpsvisie Oranjewoud (zie ook agendapunten 4 en 8).
• Gaswinning Vermilion: Plaatselijk Belang
blijft in dezen “op het vinkentouw” zitten
waar het gaat om een open en transparante berichtgeving naar dorpsbewoners.
• Paaltjes op de bruggen bij museum Belvédère zijn verwijderd zodat ook scootmobielen hier nu langs kunnen.
• Het mededelingenbord van PB wordt verplaatst van de Lollius Ademalaan naar de
hoek Julianalaan-Prins Bernhardweg.
Hoekje wordt dan ook voorzien van een
bankje. Ook is het de bedoeling dat de
brievenbus wordt verplaatst van de Lollius Ademalaan naar de Elisabethlaan.
• Het beeld De Blêdeklauwer t.o. hotel
Tjaarda is schoongemaakt en opgeknapt
in opdracht van Tjitte de Wolff, directeur
Tjaarda. Vanuit de zaal wordt opgemerkt
dat dit beeld eigendom van de gemeente
is. Reden te meer om de “poetsaktie” van
Tjaarda dubbel te waarderen.
4. Het woord is aan wethouder Broekhuizen:
Van der Valk hotel
De wethouder kwalificeert dit dossier als
een “steen op de maag” van de gemeente;
de gemeenteraad wil eerst alle varianten
uitgewerkt zien alvorens een besluit te
nemen: a. voor locatie Skoatterwâld/
Oranjewoud is al een informatieavond
gehouden b. t.a.v. locatie Hajé en c. initiatief van een collectief investeerders bestaat
nog veel onduidelijkheid. Verwacht wordt
dat e.e.a. in mei/juni weer wordt geagendeerd voor de gemeenteraad. De gemeente
zal daarna de inwoners opnieuw informeren. - Actie: Gemeente

A32
Zoals gemeld (zie ook 3) vereist de definitieve situatie van op- en afritten nog enig
denkwerk van gemeente samen met Rijkswaterstaat. De wethouder vertelt dat er wel
enige tijdsdruk op zit in verband met een
raadsbesluit over bestemmingsplan Oranjewoud dat eind 2018 moet worden genomen. - Actie: PB - Gemeente
Oranjewoudfestival
Het Oranjewoudfestival duurt 10 dagen
(1-10 juni) vanwege Leeuwarden-Culturele
Hoofdstad. De gemeente doet haar best
alles zo goed mogelijk te (laten) regelen
zodat eventuele overlast zoals parkeerdruk
voor zowel bezoekers als inwoners beperkt
blijft.
Cultuur&Sport
Heerenveen is in 2017 uitgeroepen tot
Sportgemeente van het jaar, wat o.m. reden
was om de Healthy Ageing Tour Heerenveen
als startplaats te kiezen. Deze wielerronde
wordt op woensdag 4 april gehouden.
Zowel de wereldtop van het vrouwen
wielrennen (elite), junior-vrouwen als ook
de para-cyclers (sporters met een beperking) komen aan de start. De koers gaat ook
door Oranjewoud; doordat de straten dan
gestremd zijn, geeft dit mogelijk overlast. De
wethouder adviseert de berichtgeving goed
te volgen.
GVVP/Julianaweg
Betreft wegvak Julianalaan tot aan hert (30
km zone) en wegvak hert tot aan Tjaarda.
Om een goed beeld te krijgen van deze weg
worden de verkeersintensiteit-tellingen van
maart 2017 en de recent gehouden tellingen van maart 2018 met elkaar vergeleken.
De gemeente wil samen met PB bepalen
welke maatregelen het te hard rijden op
deze weg kunnen voorkomen (borden,
drempels oid). Wijkagent Peter van Harten
meldt desgevraagd dat uit metingen blijkt
dat 87% van de weggebruikers te hard rijdt.
Dagelijks werden 1500 voertuigen geteld, in
het weekend zijn dit 1420 voertuigen. Actie: Gemeente - PB
GVVP/A32 130>100
Recent heeft de minister laten weten dat
een gedeelte van de A32 nabij het klaverblad wordt voorzien van zgn. stil asfalt. Dit
was een reactie op de motie van de
gemeenteraad aan de minister om tege-

moet te komen aan de vele klachten over
geluidsoverlast en te investeren in dit dubbellaags ZOAB. De nu aangekondigde maatregel gaat echter maar om een zeer klein
traject (730 meter) terwijl de overlast zich
uitstrekt over een lengte van wel 6 kilometer (centrum Heerenveen-SkoatterwâldOranjewoud-Oudeschoot). Derhalve: wordt
vervolgd. - Actie: Gemeente - PB

Elsenga over de bouwplannen van de
Oranjewoudflat aan de Marktweg meldt de
wethouder dat er momenteel een inspraakperiode loopt. Eventuele bezwaren kunnen
ook bij de gemeenteraad worden gemeld
door middel van het inspreekrecht. Voorzitter Jochem Liemburg vult aan dat PB zich
altijd neutraal opstelt in bouwplannen als
deze.

Houtkap
Staatsbosbeheer heeft de gemeente desgevraagd laten weten een volgende keer minder rigoureus te werk te gaan met de houtkap. Handhavingsverzoeken aan gemeente
kunnen niet worden gehonoreerd omdat
het (productie-)bossen van particuliere
eigenaren betreft.

Koetshuis Wilhelminaweg (Oranjewoudwest)
De wethouder meldt desgevraagd niet te
weten of het koetshuis achter het Blauhûs
een monument is en evenmin of dit inslechte-staat-verkerende koetshuis wordt
afgebroken.

Onderhoud wegen etc.
De Krukmanslaan wordt nog in 2018 onder
handen genomen en in 2020 is de Pr. Bernhardweg aan de beurt. Desgevraagd deelt
de wethouder mee niet bekend te zijn met
de planning voor de Marijkelaan. Hij belooft
dit na te gaan.
Om het fietspad aan de Pr. Bernhardweg te
behouden verwacht de wethouder dat er
wel maatregelen nodig zijn: door de druk
van de boomwortels wordt de toestand van
het fietspad er niet beter op. - Actie:
Gemeente
De straatverlichting aan de Cissy van Marxveldtlaan vertoont vaak storingen; de wethouder belooft verbeteringen. - Actie:
Gemeente
Gasboring
De gemeente is voortdurend in overleg met
Vermilion; recent is nog gevraagd de nulmeting van de woningen goed te regelen
(met het oog op eventuele schade). De wethouder geeft aan dat de gemeente steeds
laat weten tegen de gaswinning te zijn
onder haar grondgebied maar voegt er aan
toe dat de gemeente geen bevoegdheid
heeft gaswinning tegen te houden.
Donglust
De gemeente heeft nog geen plannen ontvangen van de familie De Beaufort.
Bouwplan Wilhelminaweg
De gemeenteraad maakt eigen afwegingen
(met het oog bestemmingsplan-algemeen
belang-dorpsvisie) en heeft dit bouwplan
goedgekeurd. De wethouder meldt dat er
geen bezwaren en geen beroepschriften
zijn binnengekomen. De plannen worden
dan van rechtswege goedgekeurd.
Oranjewoudflat
Naar aanleiding van een vraag van de heer

5. Financiën
Financieel verslag (zie ook Wâldknyn 20181) en verslag kascontrolecommissie
De leden van de kascommissie Japik Wilman en Martin de Jong hebben de kas
gecontroleerd en de zaken in orde bevonden. Het bestuur wordt derhalve decharge
verleend. Aftredend kascommissielid is
Japik Wilman; Lolke Eizenga wordt als
nieuw kascommissielid benoemd.
6. Verkiezing bestuursleden
Penningmeester Rein Soet is aftredend
maar herkiesbaar en wil de rol van penningmeester blijven vervullen. Hij wordt bij
acclamatie herbenoemd. Voorzitter Jochem
Liemburg is na 2 termijnen aftredend en
stelt zich niet herkiesbaar. Aan het einde
van de vergadering vindt het afscheid van
de voorzitter plaats.
Het bestuur is er nog niet in geslaagd een
kandidaat-bestuurslid te presenteren om zo
in de ontstane vacature te voorzien. Er hebben zich evenmin (tegen-)kandidaten
gemeld.

naweg? Wijkagent Peter van Harten zal
ook aan deze situatie aandacht schenken. Idem onduidelijkheid “rotondes”
Anna Charlottelaan: de situatie ter
plaatse doet denken aan ‘rotondes’ terwijl dit niet het geval is. - Actie: Wijkagent
➢ Over de uitkomsten van de wijkscan
(stille armoede-verslaving-eenzaamheid) wordt gevraagd of dit niet zwaar
overdreven is. Caleidoscoop geeft aan
dat er onder de oudere dorpsbewoners
wel eenzaamheid voorkomt, maar dat
de overige uitkomsten van de wijkscan
een momentopname zijn en daardoor
mogelijk een ‘vertekend’ beeld geven.
➢ Stand van zaken Dorpsvisie: de meeste
concrete acties/punten uit de dorpsvisie zijn inmiddels opgepakt en uitgevoerd. Met voortschrijdend inzicht is
ervoor gekozen de dorpsvisie niet ‘star’
te hanteren omdat dit in de praktijk
bureaucratie opleverde.
➢ Wijkagent Peter van Harten deelt het
aantal meldingen mede: 1x diefstal - 5x
ruzie - 8x burenruzie - 5x fietsdiefstal 1x overlast jeugd - 3x vernieling - 8x verward persoon - 24x verdachte situatie.
9. Presentatie Werkgroep Beheer Lanenstructuur Oranjewoud
Het bestuur van PB is initiatiefnemer van
dit project. In een interessante presentatie
worden de inwoners geïnformeerd over dit
project. Voor de financiering worden bijdragen aangevraagd bij de provincie, fondsen
en particuliere eigenaren. De presentatie
en het Plan van Aanpak worden gepubliceerd op de website.

7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in
2018
Het bestuur vertelt over een aantal voorgenomen activiteiten voor het dorp Oranjewoud. Zie ook De Wâldknyn 2018-1.

PS: Navraag leert dat melding van slechte
wandelpaden bij de eigenaren van het
betreffende pad moet gebeuren, bijvoorbeeld de gemeente, Staatsbosbeheer en
Oranjehoeve. De ter vergadering genoemde
Marrekrite behandelt wel schademeldingen
aan bebording van de wandel- en fietsroutes in Friesland.

8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
➢ Er is onduidelijkheid over de uitrit van
Huize Anna Schotanus aan de Wilhelminaweg: is dit een uitrit of een weg? Kan
er een stopbord worden geplaatst? Er
ontstaan soms gevaarlijke situaties.
Wijkagent Peter van Harten meldt dat
dit een weg is voor bestemmingsverkeer. Zal kruising in de gaten houden. Actie: Wijkagent
➢ Zelfde onduidelijkheid bij locatie Meerzicht: heeft het verkeer vanaf deze
nieuwe woningen voorrang op de Julia-

10. Afscheid voorzitter Jochem Liemburg
Als eerste zwaait wethouder Broekhuizen
de vertrekkende voorzitter lovende woorden toe. Hij noemt hem een ‘bijtertje’ als
het gaat om zaken voor het dorp voor elkaar
te krijgen. Namens de gemeente overhandigt hij een theaterbon voor 2 personen.
In de afscheidsspeeches van de medebestuursleden werden steeds zijn enthousiasme en drive-voor-zijn-dorp gememoreerd. Als dank voor zijn geweldige inzet
ontvingen Jochem en Anneke een fraaie
tuinbank.
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Financieel verslag Plaatselijk
Belang Oranjewoud jaar 2021
Werkelijk
x € 1,-

Begroot
x € 1,-

Contributies
4.826
Wijkbudget		2.190
Advertenties Wâldknyn
2.641
FB Oranjewoud bijdr. Lanenplan		
25.000
Iepen Mienskips Fûns Lanenplan		
5.600
Rente bank jaar 2020		
2

4.200
2.170
2.600

1

Rente bankjaar 2021		

1

40.259

8.971

Begrote inkomsten

9.261

INKOMSTEN JAAR 2021		

Totaal ontvangsten

UITGAVEN JAAR 2021
Kosten Wâldknyn
2.705
2.700
Attentie vrijwilligers
493
500
Bijeenkomst verenigingen			
250
Kosten bestuur		
116
150
Nieuwjaarskrt 2020 en 2021		
676
75
Stamppotbuffet, flyers en ov.
350
Lanenplan		30.600
Verfraaiing dorp			
1.000
Verz. Aan.sprak. Best. 		
276
276
Kosten jaarvergadering			
850
Dorpsvisie		239
450
Bloembak Bernhard en Juliana			
500
Onderhoud AED + opleiding
200
Abonnement onderh. website		
1.149
280
Bankkosten		174
180
QR code wandelpad
50
Onvoorzien			375
Totaal uitgaven
Saldo

36.428
3.831

8.186
785

Staat van Bezittingen en Schulden
Bezittingen		31-12-21
31-12-20
Vordering Iepen Mienskips Fûns 2			
5.600
Advertenties Wâldknyn
42
AED en brug Prinsenwijk		
500
500
Rabobank rekening courant		
151
620
Rabobank spaarrekening		
21.600
17.300
		22.251
24.062
Schulden
Nieuwsjaarskaart			-337
Lanenproject Subsidie			
-5.600
Bankkosten mnd dec. 2021		
-10
-10
Vermogen van de vereniging		22.241
18.115
In april 2021 hebben wij de afrekening van het project Lanenplan bij het Iepen Mienskips
Fûns ingediend. In juni heeft de Provinsy Fryslân de verslaggevingen goedgekeurd en heeft
zij het resterend bedrag van € 5.600,- uitgekeerd. Het project is hiermee afgesloten.
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BEGROTING 2022
		
Begroot
Begrote Inkomsten 2022		
x € 1,Contributies
4.500
Wijkbudget		2.160
Advertenties Wâldknyn
2.600

BEGROTE UITGAVEN 2022
Kosten Wâldknyn
2.850
Bijeenkomst vrijwilligers		
500
Bijeenkomst verenigingen		
250
Kosten bestuur		
350
Porti + secretariaat
75
Stamppot buffet
350
Verfraaiing dorp 90 jaar		
1.000
Verz. Best. aansp. heid		
276
Kosten jaarvergadering		
850
Dorpsvisie		450
Bloembak Bernhard & Juliana		
500
Onderhoud AED		
200
Onderhoud website		
380
Bankkosten		180
Geocaching + QR codes
50
Onvoorzien		375

Begroot :

Begrote uitgaven

-8.636

Overschot

625

Voorstel:
Het beoogd overschot ad € 625,-zal
ten gunste komen van het
het vermogen van de vereniging.

Rommelmarkt Oranjewoud (o.v.b.) op 9 april
Zaterdag 9 april organiseert de dorpsfeestcommissie in samenwerking met de Albertine Agnesschool de jaarlijkse rommelmarkt in Oranjewoud.
De hekken gaan om 10.00 uur open. Het aanbod is groot, van een “meubelboulevard” tot porselein, boeken en speelgoed.
De locatie is Prins Bernhardweg 33 in Oranjewoud.

File voor de hekken net voor 10 uur.

Jaaroverzicht 2021

Plaatselijk Belang Oranjewoud
n

Door: Jochem Liemburg, interim voorzitter Plaatselijk Belang Oranjewoud

Coronacrisis.
Zoals bij zovele bedrijven, verenigingen en
andere organisaties heeft het coronavirus
ook een stempel gedrukt op Plaatselijk
Belang Oranjewoud en natuurlijk niet te
vergeten ons dorp, waardoor verschillende
zaken niet door konden gaan c.q. niet uitvoerbaar waren.
Bestuur
Verandering in de samenstelling van het
bestuur Plaatselijk Belang (PB) Oranjewoud: zie hiervoor “Mededelingen”.
Informatie vanuit het bestuur van PB wordt
verspreid via de website, de dorpskrant “De
Wâldknyn”, de Nieuwsflits en per mail.
Aanwinsten voor het dorp
In 2019 is een AED aangeschaft. I.v.m. de
crisis is bij alle bewoners die hebben deelgenomen aan de AED-training (reanimatiecursus) het brevet met 1 jaar verlengd.
Daarnaast is er een nieuwe training gepland
in 2022.
In 2021 is er een fietsenstalling/-rek
geplaatst aan het begin van de Van Bienemalaan.
Ook zijn er perenboompjes geplant in de
groenstrook van de Elisabethlaan.
Dorpsvisie
De belangrijkste uitkomsten van de uitgezette enquête zijn als input voor het opstellen van een dorpsvisie/actieplan gebruikt.
Aandachtspunten die hierbij aan de orde
zullen komen zijn:
• Te hard rijdend verkeer op Prins Bernhardweg, Koningin Julianaweg en Tolhuisweg;
• Plaatsen nestkastjes;
• Goede bereikbaarheid van Oranjewoud
garanderen (A32, Van der Valk);
• Plannen hotel Van der Valk;
• Parkeerproblemen rondom de bossen.
Op- en afritten A32 met de Oranje
Nassaulaan
In het kader van het project Heerenveen
beter bereikbaar (www.heerenveenbeterbereikbaar.nl), waarbij er aandacht is voor
een vlotte en veilige doorstroom van het
verkeer door Heerenveen, worden ook de
op- en afritten van de A32 met de Oranje
Nassaulaan verbeterd. Het College van B.
en W. gaf aan dat haar voorkeur uitging
naar een afhandeling met verkeerslichten
bij de Stadionweg. Hierop heeft het
bestuur een zienswijze tegen dit plan ingediend en aangegeven dat de door ons
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voorgestelde rotonde-variant op de Stadionweg en de Oranje Nassaulaan een veel
betere oplossing is. Dit is gemotiveerd door
onze dorpsgenoot Kees den Otter, die verkeerskundige van beroep is. Daarna hebben Gemeente, Rijkswaterstaat, het
Adviesbureau en deze vertegenwoordiger
van PB wederom rond de tafel gezeten en
zal definitief de rotonde-variant worden
gerealiseerd.
Activiteiten in en rondom het dorp
• Veel is dit jaar niet doorgegaan vanwege
de pandemie: o.a.
- Algemene Leden Vergadering
- Er was een beperkt aantal koffie-ochtenden in het Hof van de Koning, en
sommige ook aangepast aan de coronaregels
- Stamppotbuffet
- Jaarlijkse vrijwilligersavond
- Jaarlijkse schoonmaakronde door het
bestuur
- Wâldsterjûn
- Dorpsfeest
- Jaarlijkse overleg met de besturen van
de verschillende verenigingen in
Oranjewoud
- Wâldster Strúntocht
• In augustus is op Omrop Fryslân een uitzending geweest over ons dorp in “Simmer yn Fryslân”. Wilt u dit programma
nog eens terugkijken? Dit is de link
h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=TH4UzUdtP1w
Woning-/hotelbouw
De gemeenteraad heeft op 21 januari 2019
besloten dat aan de oostzijde van de A32
een Van der Valk-hotel mag worden gerealiseerd. Er zijn twee verschillende plannen
voor het hotel gepresenteerd waaruit gekozen kan worden. Het bestuur heeft echter
naar de gemeente aangegeven dat we ons
afvragen of dit een goede ontwikkeling is
voor ons dorp i.v.m. de verkeerssituatie en
ook de plaatselijke horeca. Een duidelijke
optie voor ons is dat er geen hotel komt,
maar woningbouw zodat binnen/bij ons
dorp ook starters op de woningmarkt een
plaats kunnen krijgen.
Lanenplan Oranjewoud
In 2021 hebben meerdere bijeenkomsten
plaats gevonden, veelal online. Er is een
definitief Lanenplan ontwikkeld ten
behoeve van alle eigenaren. Hierover is in
2021 gecommuniceerd met de eigenaren.
Het is nu zaak om op basis van het Lanen-

plan te komen tot een meerjarig uitvoerings-/onderhoudsplan, waarbij de verschillende eigenaren gaan samenwerken.
Proefproject Wetterskip
Wetterskip Fryslân voert een proefproject
uit om een hoger waterpeil in de bossen te
realiseren door in de zomer water vast te
houden en in de winter naar behoefte
water af te voeren. Een hoger waterpeil is
van belang voor de levensduur van de
bomen en de eventuele aanplant.
Contacten met de gemeente
Met wijkmanagers mevrouw R. (Ruurdje)
Annema en R. (Rixt) Wind, teamleider van
het wijkteam de heer H. (Hendrik) Kromkamp en ook met meerdere ambtenaren
wordt normaal regelmatig contact onderhouden. In 2021 hebben we, vanwege de
crisis, slechts één keer overleg gehad.
Buiten dit reguliere overleg hebben we wel
een aantal overleggen gehad met de verkeerswethouder en de afdeling verkeer van
de gemeente over het geplande weghalen
van de paaltjes die destijds geplaatst zijn
t.a.v. het autoluw maken van het Parklandschap Oranjewoud. De tot dan gangbare
wegen voor het (snel-)verkeer zijn toen
afgesloten middels paaltjes, waardoor het
bestemmingsverkeer via de aangelegde
parkeerplaatsen moet rijden om sluipverkeer zoveel mogelijk tegen te gaan. Omdat
we ongerust waren dat als deze paaltjes
verdwijnen er daardoor weer veel meer
sluipverkeer zou ontstaan door het Parklandschap, hebben we een zienswijze ingediend. Dit heeft opgeleverd dat de betreffende paaltjes blijven, zij het in een andere
vorm.
Onderhoud wegen, lanen en verlichting
• Ook de jaarlijkse fietsronde met de wethouder heeft, i.v.m. de crisis, niet plaatsgevonden.
• Vanuit het bestuur is een reactie gegeven
op het door de gemeente ontwikkelde
verlichtingsplan voor Oranjewoud. De
vaststelling hiervan heeft door de
coronacrisis ook vertraging opgelopen;
men verwacht nu het verlichtingsplan
het eerste kwartaal van 2022 te kunnen
afronden.
• De Bieruma Oostingweg is op verschillende plekken hersteld/geasfalteerd.
• De Prins Bernhardweg en het fietspad is
(deels) herstraat.

Overig
• PB- Oranjewoud bestaat 90 jaar
In december 2020 bestond het PB
Oranjewoud 90 jaar. We hadden als
bestuur een aantal ideeën om dit niet
ongemerkt voorbij te laten gaan. Ook
hier heeft de crisis roet in het eten
gegooid. We hopen dit in 2022 uiteindelijk wel te kunnen vieren/oppakken.
• Dierenoverlast

We krijgen regelmatig opmerkingen/
klachten over de overlast die dorpsbewoners ondervinden van damherten, dassen en ook steenmarters. We weten dat
deze dieren veel schade veroorzaken aan
tuinen en andere bezittingen. Dit zijn
echter beschermde dieren, die niet
bestreden mogen worden. Wel hebben
we over de damherten contact gehad
met de Provincie en die hebben ook aan-

gegeven dat het een plaag begint te worden, maar hun initiatief om het aantal
herten te reguleren is gesneuveld bij de
rechter.
Januari 2022,
Jochem Liemburg, interim voorzitter Plaatselijk Belang Oranjewoud.

Jaarplan 2022
Plaatselijk Belang gaat in 2022 (verder) aan
de slag met onderstaande zaken. Daarnaast
zullen zich gedurende het jaar waarschijnlijk ook nog andere onderwerpen aandienen.
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 Bernhard en
Koningin Julianaweg;
• Plaatsen nestkastjes;
• Goede bereikbaarheid van Oranjewoud
garanderen (A32, van der Valk);
• Plannen hotel Van der Valk;
• Parkeerproblemen rondom de bossen.
Reanimatiecursus
Organiseren (herhalings-)training reanimatie.

Ontwikkelingen A32
Betrokken blijven bij de ontwikkeling van
de afritten naar Oranjewoud en Heerenveen-midden
90-jarig bestaan Plaatselijk Belang
Het organiseren van activiteiten m.b.t. het
90-jarig bestaan van de vereniging Plaatselijk Belang Oranjewoud.
Fittest
Samen met de gemeente een fittest organiseren voor Oranjewoud-west als vervolg op
de fittest die is uitgevoerd voor bewoners
van Oranjewoud-oost.
Sportmogelijkheden in het kader van
“Oranjewoud actief”
Hierbij kan gedacht worden aan een pannakooi, jeu de boules baan, etc.; andere
ideeën zijn welkom!

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.

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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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

Bekende inwoners van Oranjewoud

Dr. Bonne Dijkstra 1911-1994
n

Door: Gerard van der Werf

Het leven van mensen heeft mij altijd
zeer geboeid. Vandaar dat ik graag
meer van iemand te weten wil komen
als ik wat bijzonders van hem lees, zie
of hoor, en des te meer als ik hem ook
nog gekend en ontmoet heb.

DR. BONNE DIJKSTRA ALS SOCIAAL MENS

Ik had maar één gedachte:
wat een genie is deze man
Ik ontmoette Sietze Dijkstra, de zoon van
dokter Dijkstra, in onze goede vriendenkring die al meer dan 55 jaar bestaat. Van
hem heb ik dan ook veel informatie mogen
ontvangen voor dit artikel over zijn vader. Ik
heb Bonne Dijkstra enkele keren persoonlijk mogen ontmoeten. Aanvankelijk vond ik
hem wat afstandelijk; ik dacht dat hij mij
niet kende. Maar later, na zijn pensionering
in 1978 toen hij aan de Wilhelminaweg in
Oranjewoud kwam te wonen, vroeg hij ons
eens om langs te komen. Deze uitnodiging
heeft mijn beeld van hem totaal veranderd:
hij bleek mij nog van vroeger te kennen en
wist precies wie ik was. Wij mochten de
schilderijen in zijn atelier bekijken en zijn
gedichten inzien. Ik had maar één gedachte:
wat een genie is deze man. Wij gingen naar
huis met de overtuiging dat wij nog nooit
kunstzinniger en vriendelijker mensen hadden ontmoet dan het echtpaar Dijkstra.

Zelfportret in potlood.
praktijk aan huis. De veranda van zijn woonhuis aan de Stationsstraat stond dan vol
kinderwagens. In de oorlog nam hij een
groot risico door zogenaamde co-assistenten met de kinderarts mee te laten lopen.
In werkelijkheid waren dit joodse onderduikers. Na de oorlog kreeg het ziekenhuis een
houten barak van de Zweedse regering , die
als kinderafdeling werd ingericht.

Op 12 september 1944 waren de Britten,
Canadezen en Polen bij Eijsden ons land
binnengetrokken. Die opmars stokte en om
elke meter werd in Limburg gevochten. In
januari 1945 was nog maar 1/3 van de
lange provincie Limburg in handen van de
geallieerden. Op last van de Duitse bezetter
moest de bevolking uit het oorlogsgebied
rondom Roermond naar het noorden vertrekken. De noordelijke provincies vingen
zo 30.000 evacué’s op. In de regio Heerenveen ging het om enige honderden. Door
ontberingen onderweg waren velen er
slecht aan toe, vooral baby’s werden door
ziekten en ondervoeding aangetast. Dokter
Bonne Dijkstra trok zich het lot van deze
kinderen aan. Toch kon hij niet voorkomen
dat achttien van deze kinderen overleden.
De jongste van deze kinderen was Johanna
Hubertz uit Swalmen, nog maar 4 weken
oud. De oudste, Gerardus van Loenen uit
Roermond, was drie jaar oud. Bij hun overlijden vond dokter Dijkstra dat deze kinderen geen anoniem graf mochten krijgen.
Daarom kregen deze kinderen op zijn initiatief een gezamenlijk graf bij de ingang direct
rechts op de RK begraafplaats aan de Rottumerweg in Heerenveen. Toch vroeg hij
zich af of hij niet meer had kunnen doen.
De oorlog was voor deze zieke kinderen een
moeilijke tijd. De behandelmogelijkheden

De veranda van zijn woonhuis
aan de Stationsstraat stond dan
vol kinderwagens
Wie was Bonne Dijkstra?
Bonne Dijkstra werd op 1 mei 1911 in Oud
Beets geboren waar zijn vader een boerenbedrijf had. Na de lagere school in Beetsterzwaag ging hij naar de R.H.B.S.in Drachten,
waarna hij in Utrecht en later in Groningen
medicijnen ging studeren. Dit was eigenlijk
niet wat hij wilde - zijn voorkeur ging uit
naar iets in de kunst - maar de omstandigheden in 1929 maakten dat het een doktersstudie werd. In 1938 promoveerde hij in
de fysiologie, gevolgd door een specialisatie
in de kindergeneeskunde. Hij praktiseerde
als kinderarts in Heerenveen van 1942 tot
1978. Het ziekenhuis beschikte toen nog
niet over een kinderafdeling. De kinderen
lagen verspreid over de verschillende afdelingen. Daarom hield dokter Dijkstra ook

Kinderbarak.
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lood en zwart krijt op allerhande papier,
wat maar voorhanden was. Hij werd daarbij
gestimuleerd door zijn onderwijzer in de
vijfde en de zesde klas, de heer Westra, die
meer dan normale aandacht aan het tekenen besteedde. De eerste kleine doos met
blokjes waterverf betekende een grote rijkdom. Uit het weekblad ‘De Prins’ tekende
hij zwart-wit illustraties na van recente
schilderijen uit de Haagse school. Zijn liefde
voor het landschap komt hier al naar voren:
de stemming en sfeer van deze schilderijen
maakten grote indruk op hem. Tijdens zijn
H.B.S.-tijd volgde hij nog een cursus perspectiefleer. Tijdens zijn studie illustreerde
hij de Friese studentenalmanakken . Maar
later lieten zijn gezin, promotie, specialisatie, en de opbouw van zijn drukke eenmanspraktijk geen tijd over voor zijn hobby.
Wel bleef hij zich inzetten voor de Friese
taal en - cultuur. Zo werd in 1947 op zijn initiatief Fedde Schurers bijbels drama “Simson” opgevoerd.
Grafmonument op de RK begraafplaats.
waren beperkt, er was bijvoorbeeld nog
geen penicilline. Kortom, hij had zichzelf
niets te verwijten. Toch vond hij het nodig
om na de oorlog dit stuk ingrijpende
oorlogsgeschiedenis van zich af te schrijven. Dit deed hij door het schrijven van een
indrukwekkend gedicht van negen coupletten, elk acht regels lang, in het Fries.
De poppen fan Limboarch
Dat is de titel van dit gedicht. In deze aangrijpende verzen heeft hij zijn woede en
frustatie verwoord en afscheid genomen
van deze weerloze kinderen. Het negende
vers van dit gedicht staat op de middelste
steen van het monument en is een vertaling
vanuit het Fries.
Nou waeit oer jim bihyplik grȇf
De Fryske wyn, en giele blommen
Bûg’ oer de klingen op en del.
Yn ‘t wiuwen fan de raeijeplommen
Hein ik jim lêste, stille groet Stil ha ik ôfskie nommen:
Goendei Lambêrke. Parren. Hoekx
Goendei , jim lytse frommen -.

stichting Rura wilde graag in contact treden
met nog meer familieleden van overleden
kinderen. In korte tijd hadden zich al enkele
families gemeld, zodat ze al snel meer dan
een bus vol hadden. Ook werden de kinderen van Bonne Dijkstra uitgenodigd. Op 3
mei 2012 vond de onthulling plaats, waarbij
na 67 jaar de Friese en Limburgse tranen
rijkelijk vloeiden. En de wens van Bonne
Dijkstra, 18 jaar na zijn overlijden, in vervulling was gegaan.
BONNE DIJKSTRA ALS KUNSTSCHILDER,
DICHTER EN VOORVECHTER VAN DE
FRIESE TAAL
Als schilder was hij vrijwel geheel autodidact. Als kind tekende hij al veel met pot-

Helaas heeft dr. Dijkstra de onthulling van
zijn grafmonumentje niet meer mee mogen
maken; in 1994 kwam hij te overlijden, op
de leeftijd van 83 jaar. Hij had altijd contact
gehouden met enkele familie- leden van de
overleden kinderen.
Eindelijk een grafmonument
Inmiddels had een van de familieleden van
de gestorven kinderen een stichting in het
leven geroepen om een monumentje op de
kindergraven te Heerenveen te plaatsen.
Dit was de stichting Rura uit Roermond.
Dankzij de subsidie van het Monuta Charity
Fund en bijdragen van naaste familieleden
van de stichting Rura was er geld genoeg
om de firma Fransen Steenhouwerij een
mooi monument te laten vervaardigen. De
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Lanskip yn it Oranjewâld.

De eerste kleine doos met
blokjes waterverf betekende
een grote rijkdom
Toch weer aan de slag
Daar ontmoette hij de bekende Friese
kunstschilder Andries van der Sloot. Deze
ontmoeting was het begin van een blijvende vriendschap met Van der Sloot en
zou een beslissend gebeuren in zijn leven
worden. Van der Sloot zag tekeningen uit
de reeds genoemde studentenalmanakken
en barstte na een verwensing uit: “Man, jo
fergrieme jo talinten!” De volgende dag
bracht hij een schilderskist met materialen
mee, gaf wat nuttige aanwijzingen en vertrok toen met de opmerking: “En no
begjinne jo mar”. Bonne Dijkstra is toen
weer begonnen met schilderen

Dat deed hij op een vrije zondag of tijdens
de vakantie op Ameland, waar hij genoot
van het zilveren licht en van het werken
buiten, in de vrije natuur. Aanvankelijk
schilderde hij uitsluitend het Friese landschap met hoge luchten en een lage horizon, boerderijen met vee, winterlandschappen en daarnaast ook enkele tuingezichten
(zie foto op de vorige pagina).

schap; geen dood coulisse, maar altijd boeiend en levend in het alles-omvattend licht.
Om dat een beetje te kunnen begrijpen, dat
te kunnen zien en te trachten er iets van
weer te geven is een uitdaging. Het lijkt mij
de moeite waard deze uitdaging te aanvaarden en te proberen het steeds beter te
doen.” Als geboren en getogen Fries was
het voor hem vanzelfsprekend zijn werken
van Friese titels te voorzien.

“Man , jo fergrieme jo talinten!”

Uit het bovenstaande moge blijken wat zijn
grote passies waren. Zijn schilderijen, illustraties en gedichten worden nog steeds
zeer gewaardeerd. Tot een jaar voor zijn
dood, toen zijn gezondheid hem allang in de
steek had gelaten, verzorgde hij nog de illustraties voor de ‘Skriuwerskalinder’ . Hij had
nog vele plannen toen hij vanuit zijn ziekenhuiskamer in de Tjongerschans het uitzicht
over Heerenveen tekende, maar dat ziekbed
werd toch zijn sterfbed.
Op 11 oktober 1994 is Bonne Dijkstra overleden.

Met pensioen
Toen hij na zijn pensionering in Oranjewoud
kwam wonen en de beschikking kreeg over
een klein vrijstaand atelier waar met grote
concentratie aan een onderwerp kon worden gewerkt, begon hij ook stillevens,
vooral bloemen, te schilderen .Hoewel deze
stillevens een belangrijke plaats in zijn werk
gingen innemen, bleef zijn verknochtheid
aan het landschap. Hij drukte zijn belangstelling voor het landschap wel eens als

Stillibben mei flessen en glês.
volgt uit : “Het wijde, ruime, zwijgende, af
en toe dreigende en raadselachtige land-

Uitnodiging stamppotbuffet
bewoners Oranjewoud

Vrijdag 1 april (geen grap!)
Na een winter waarin vanzelfsprekend ontmoeten niet aan de orde was,
zien we u graag op 1 april 18:00 uur.
Bij deze nodigen we u van harte uit bij Hof van de Koning voor een
stamppotbuffet, € 17,50 p.p. excl. drankjes.
U kunt zich opgeven via 0513 – 63 61 36 of info@hofvandekoning.frl ,
graag voor dinsdag 29 maart! Een mooie gelegenheid om met buurtgenoten een hapje te eten!
Koffiegroep Oranjewoud

Christel,
gefeliciteerd!
In Heerenveen is een jury actief, die
elk jaar een actieve en bijzonder
positieve inwoner of organisatie in
regio Heerenveen een prijs uitreikt.
Het gaat daarbij om de promotie en
het positieve imago van de regio.  
De prijs is De Gouden Speld en ze
werd voor de zesde keer uitgereikt.
Die uitreiking vond plaats op 11
januari 2022 tijdens de digitale
nieuwjaarsreceptie. Dit jaar is De
Gouden Speld bestemd voor de persoon die (en ik citeer nu de burgemeester) ‘de horeca in Heerenveen
met verve vertegenwoordigt, die
blijft zoeken naar verbinding en die
altijd positief blijft. Ook is het contact vanuit de horeca met de
gemeente steeds goed verzorgd, terwijl het een lastige tijd is en die persoon in de jaren hiervoor eveneens
van alles heeft gedaan’. En die persoon is ….. de eigenaar van Hof van
de Koning, het is Christel Koning!!!
Wat een prachtige woorden aan
haar adres en wat een fijne prijs.
We zijn trots op je en feliciteren je
hartelijk. Als we een keer langs de
Hof van de Koning komen, dan
bewonderen we graag deze trofee.
Redactie De Wâldknyn.
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Hier
had
úw
advertentie
kunnen
staan!

helemaal
je eigen
plek

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.
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

DINFP_16006_Fiscfree_WKR_adv_205x275.indd 1

08-11-16 09:43

Do bist d’r wol en do bist d’r net!
n

Door: Herdi Oosterbaan

21 December 2021, koffie-ochtend met
als gast agrarisch ingenieur Martin de
Jong, inwoner van Oranjewoud-Noord.
Ik verheug mij erg op deze ochtend.
Martin is drie jaar voor zijn werk in
Oeganda om daar een project op te
zetten, maar hij zal met verlof thuis zijn.
17 December gaan we in lockdown. Martin
stapt in het vliegtuig om voor drie weken
naar huis te gaan, maar na twee uur vliegen
is hij weer terug in Entebbe (Oeganda). Een
van de motoren is uitgevallen…. Uiteindelijk
landt Martin dinsdag 21 december om
07:00 uur ‘s ochtends op Schiphol. “As we
opsjitte, kinne we moai op tiid op’e kofjemoarn wêze”…..Dat opschieten was helemaal niet nodig; de koffie-ochtend ging niet
door i.v.m. corona…
Daarom besluit ik om hem te interviewen.

een melkveehouderij
in de woestijn
Pakistan
Martin de Jong, geboren in 1958 in Drachten, gaat via de Middelbare naar de Hogere
Landbouwschool. In 1982 trouwt hij met zijn
Tineke, die in de zorg bij Blauwhûs werkt.
Martin werkt als expert in de internationale
veehouderij-sector. Via een bedrijf in Leeuwarden komt hij terecht bij een melkveehouderij in de woestijn van Irak. Als juniorexpert wordt hij tijdens een landbouwbeurs
gevraagd om de veehouderij in Pakistan verder te ontwikkelen. Dit houdt in dat hij gedurende bijna twee jaar beurtelings twee
weken in Nederland is en dan zes weken in
Pakistan. Na ruim een jaar wil Tineke ook
mee maar ze stelt wel een voorwaarde: als
zij daar ook een baan krijgt zodat zij elkaar
meer kunnen zien, gaat ze akkoord!

zijn groot. Nu worden binnen de gezinnen
coöperaties opgezet die drie generaties
omspannen. Zo wordt aan technische,
financiële, sociale en maatschappelijke problemen beter het hoofd geboden.
In Rusland werken ze altijd met tolken. In
Pakistan mogen de vrouwen het dorp niet
uit. De melk wordt door de boeren verkocht
aan een handelaar met een brommer. Die
brengt het naar een handelaar met een
pick-up truck en die verkoopt het op zijn
beurt weer aan iemand met een vrachtauto. Als de melk naar de fabriek gebracht
is, blijkt die vermengd met 20 tot 40%
water…. In alle projecten is het verkrijgen
van vertrouwen van de gemeenschap cruciaal. Als je de samenleving niet mee hebt, is
een project gedoemd te mislukken.
worden studies en melkveehouderij-ontwikkelingsprojecten uitgevoerd en voorlichters in 30 landen getraind. Martin faciliteert
als adviseur met de middelen die in het
land aanwezig zijn. Motto is: “Zie wat we
doen, leer door te doen”.
In Afrika zijn de “groeiprocessen” om meer
melk te genereren, weer anders. Hier wordt
veel aandacht besteed aan het opzetten
van processen, denken in kansen en mogelijkheden. Regionale banken worden gekoppeld tot een samenwerking met lokale
melkfabrieken. In Afghanistan zijn weer
andere dingen nodig; hier leert Martin de
boeren om hooi te maken. Yngang kreëre
ta de kultuur, betsjut TAGONG!
In diverse landen werkt men met programma’s van drie à vijf jaar. Lokaal werken,
“train de trainers”. Elke situatie is uniek,
overal is een “lead farm”, een voorbeeldboerderij.
Elk land zijn eigenaardigheid
In Afrika zorgt de opvolging van de boerderij vaak voor problemen, want de gezinnen

De mens achter de functie
Zo langzamerhand dringt tot mij door, dat
hier een groot man tegenover mij zit. Vindingrijk, met inlevingsvermogen, sociaal en met
respect voor de mensen. Maar hoe zit het
met zijn eigen mensen, zijn gezin en familie?

iets met koeien en heel ver weg
Het is zo gegroeid: eerst is Martin altijd
alleen op pad. Als er kinderen komen, gaan
die samen met Tineke altijd mee. Zo wisten
de kinderen wat zijn werk inhield (iets met
koeien en heel ver weg!). Ook ontdekten ze
dat hij, door het verschil in tijdzones, niet
altijd bereikbaar was!
Wie is de vrouw achter deze man? Ze hebben altijd zij aan zij gewerkt. Martin runt het
bedrijf en Tineke runt het gezin. Als Martin
vertrouwen heeft, heeft Tineke dat ook.
Samen bepalen ze hoe lang hij de volgende
keer weg zal zijn. Als de kinderen jarig zijn,
of mem (97), is hij altijd thuis. Bij heit en

De halve wereld
Daarna zet Martin in Emmeloord een agrarisch adviesbureau op. Opdrachten komen via
zuivelorganisaties binnen. Zij adviseren boeren hoe ze meer melk kunnen produceren.
Vanuit de fabrieken wordt voorlichting aan
boeren gegeven. In de 30 jaren die volgen,
bezoekt Martin zo’n 80 landen waar hij ook
werkt: Azië, Centraal- en Oost-Europa, Afrika,
Oceanië - noem maar op. Praktijkscholen
worden opgezet en voor fabrieken als Nutricia, A-Ware, Nestlé en Fronterra worden
“Dairy Development” projecten uitgevoerd.
The Friesian/Bles Dairies
Tien jaar geleden maakte Martin de overstap naar The Friesian/Bles Dairies. Hier
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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mem is Martin opgegroeid in een actief en
ondernemend gezin. De ouders en later ook
de kinderen zaten in allerlei besturen.
Gastgezin voor voetballers-in-de-dop
Martin is ook nauw betrokken bij SC Heerenveen. Als er gastgezinnen worden
gezocht voor heel jonge spelers (leeftijd
variërend van 13 tot 19), melden zij zich
aan. In totaal hebben zij negen voetballers
een thuis geboden, twee daarvan hebben
wel vijf jaar bij hen gewoond. Met alle voetballers hebben ze nog steeds goed contact;
je smeedt een band. Hun motto: je kan
geen profvoetballer worden tenzij je beter
bent dan de rest.

van thuiszitten wordt hij niet blij
Drama
En dan gebeurt er iets dat het leven van
fam. De Jong op zijn kop zet. We schrijven
17 februari 2011: Martin vertrekt ‘s ochtends naar Griekenland. Maar er hangt iets
onverklaarbaar zwaars in de lucht – “It iten
smakke my net”. En dan belt Tineke met het
bericht dat zoon Jorryt is overleden. De volgende ochtend staat Martin weer op Schiphol. Na het overlijden van Jorryt wordt de

gezinsband alleen nog maar hechter. Naast
Jorryt zijn er nog twee kinderen: Femke en
Marije. En Martin en Tineke zijn ook pake
en beppe van Jelger Jorryt en Maydy Jeldou, die beiden naar de Albertine Agnes
school gaan.
In warber mantsje, dy Martin, actief in het
bestuur en de vrijwilligersvereniging van SC
Heerenveen en in de politiek bij Gemeente
Belangen. Nee, van thuiszitten wordt hij
niet blij, maar wie had nu gedacht dat hij

Ondernemers in Oranjewoud

Makelaardij Veenstra
n

Door: Inge van der Ploeg

Eerst het verzekeringswezen…
In wezen zijn deze bewegende zaken precies het tegenovergestelde van wat we
vastgoed noemen. Het is losgoed. Eize verzekert dus losgoed en is makelaar in vastgoed. Een interessante combinatie.

Het woord ‘makelaar’ komt van het
oud-Nederlandse woord ‘makelare’ en
betekent verbinden. Een makelaar verbindt mensen die een huis willen
kopen met mensen die een huis willen
verkopen. Al in zijn tienerjaren wilde
Eize verzekert dus losgoed
Eize Veenstra makelaar worden. Hij
en is makelaar in vastgoed
zag daar iets in en het is hem gelukt,
want we zitten op zijn werk met elkaar
te praten over het vak.
en toen de makelaardij
Eize is boerenzoon. Hij deed eerst een
opleiding aan de landbouwschool. Er
volgde een baan op de Boerenleenbank
(die heet nu anders), afdeling verzekeringen, en met een collega samen heeft hij
later een eigen verzekeringskantoor opgezet. Raad eens waar ze een verzekering
voor aanbieden? Voor oude trekkers, oude
en nieuwe auto’s, campers, sloepen, motoren…, alles wat maar rijdt of vaart. Voor elk
onderdeel is er een site opgetuigd.
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Zijn droom vergat hij echter niet. Het verzekeringskantoor werd de ene tak van zijn
bedrijf, de makelaardij de andere. Eerst
waren beide ondernemingen gevestigd in
het pand dat in 2002 werd aangekocht aan
de K. R. Poststraat 13 in Heerenveen. Om
precies te zijn op dierendag, 4 oktober. Dat
pand was in de 70er jaren van de vorige
eeuw van verzekeringsmaatschappij De
Scheepvaart Onderlinge, vervolgens in
eigendom van Van der Klauw, van mevrouw
Lenstra - de weduwe van onze linksbinnen

zou tekenen voor een project van drie jaar
in Oeganda? Wat we nu over Martin weten,
is lang niet alles. Daarom heb ik hem alsnog
kunnen strikken om op een koffie-ochtend
langs te komen om over zijn prachtige werk
te vertellen. Houd de website en het informatiebord in de gaten.
Kom langs, als Martin aan het woord is….,
je stopt er een kwartje in en je hebt er de
hele ochtend plezier van!

Abe Lenstra - , van Dijkstra Kachelbouw en
nu dus van Veenstra. Sinds een paar jaar
heeft elke onderneming een eigen pand.
Het verzekeringskantoor op nummer 9 heeft
een jong team. Er lopen regelmatig stagiaires mee en die brengen een frisse geest mee
in het werk. Op de makelaardij op nummer
13 werkt een goed op elkaar ingespeeld
team, waar hijzelf deel van uitmaakt. Een
paar huizen verderop is trouwens ook het
pand te vinden van collega-makelaars Kraak
en Donker. Zowel Eize Veenstra als Willem
Donker wonen in Oranjewoud. Het zijn dus
dorpsgenoten én vakgenoten.
Krapte op de huizenmarkt
Samen met zijn collega-makelaar en zijn
assistent-makelaar besteedt hij het grootste
deel van zijn tijd aan het werk op de huizenmarkt. De regio waar zij actief zijn is
Gemeente Heerenveen en soms nog iets
daar buiten. Het makelaarsvak behelst kennis over de volgende gebieden: het traject
van de aankoop van een huis, het traject van
het verkopen van een huis, en de taxatie van
een huis. Op die drie gebieden staan ze hun
klanten bij en bieden hun expertise aan.
Ze hebben veel ervaring met wat genoemd
wordt ‘landelijk wonen’. Het gaat dan om
behuizing op het platteland, met veel
ruimte om het huis heen, juist geen buren
en wel een wijds zicht. Sinds twee jaar is
daar veel vraag naar. De helft van de aanvragen voor een landelijke woning komt
van mensen buiten Friesland, die graag de

Het pand op nr. 13.
stad uit willen en met het thuiswerkconcept
uit de voeten kunnen. Ze gaan dan één dag
per week naar kantoor en kunnen verder
thuis het werk voortzetten. Het ruime
wonen is aantrekkelijk voor hen, maar houden ze niet zo van buren?

Juist geen buren
en wel een wijds zicht
Door de grote vraag en het schaarse aanbod treed een economische wet in werking:
de prijs gaat omhoog. Op de Nederlandse
huizenmarkt is dat een landelijk probleem.
De huizen worden duurder, elk jaar met
vele procenten. We vernemen dat regelmatig in de nieuwsbladen en op tv. Er is ieder
jaar meer behoefte aan woonruimte dan
dat er aanbod is. De Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM, neemt dat
probleem al geruime tijd waar en is voorstander van het bouwen van meer huizen.
Op een of andere manier gaat dat bouwen
niet snel genoeg en groeien de problemen
op de woningmarkt. Dat merken ze in het
makelaarsvak natuurlijk dagelijks.
Mee op de golven
Er komen voorbeelden uit de praktijk op
tafel. Eize noemt onder andere een dame
van in de 70 in een ruim huis. Zij wil graag
naar een simpeler woning verhuizen, maar
kan die niet vinden. Die zijn er niet, of ze
komen niet beschikbaar. Dat levert een
doorstroomprobleem op. Daardoor komt
het huis van die dame niet te koop, al zou ze
dat wel graag willen. Zowel zij als de makelaar als de eventuele gegadigden voor dat
ruime huis kunnen daardoor niet verder.
Dat is voor alle partijen frustrerend.
En hoe moet het met dat bouwen van al die
huizen, waar moeten die eigenlijk komen te
staan? Hoe kijken de ambtenaren van Ruimtelijke Ordening hier naar, of de minister van
Woningbouw? Hoe houd je het land en de
landelijke gebieden landelijk? Is hoogbouw
en inbreiding een goede optie? Of het
ombouwen van lege kantoorpanden tot
woningen? De ontwikkeling van hofjes, van
simpele huizen, sociale woningbouw, dat
alles vraagt om een goed plan en om beleid.

- dan zakt hij mee terug.

Landelijk beleid.
Een makelaar is
onderdeel van de
praktische gang
van zaken, waar
niet gemakkelijk
aan te ontkomen
is. Hij vaart in een
bootje (te verzekeren bij Veenstra Assurantiën)
en als de golven
hoog zijn - zoals
nu - dan gaat hij
mee omhoog.
Zijn ze laag - zoals
tijdens de huizencrisis in 2008

Verkoopmethodes
In onze vorige eeuw ging het zo: als je een
koophuis zocht, keek je met een makelaar
naar geschikte panden en vroeg je om een
bezichtiging. Als een huis je goed beviel,
dan bracht je een bod uit en onderhandelde de makelaar tussen jou en de verkoper over de prijs en de voorwaarden. Als de
partijen het met de makelaar als tussenpersoon daarover eens werden, dan werd de
koop gesloten. Werden ze het niet eens,
dan stond het huis weer te koop. Tijdens
die onderhandelingsfase moesten andere
gegadigden wachten.
Nu er veel vraag is naar huizen, komen er bij
de makelaar 20 tot 30 gegadigden op een te
koop staand huis af. Vaak in een week tijd.
De huidige gang van zaken is een procedure
geworden, die bij deze aantallen past: elke
gegadigde oriënteert zich op het huis en wil
graag een bezichtiging afspreken. De makelaar gaat mee door het huis en de gegadigde overweegt of het pand en de ligging
goed past bij zijn/haar behoefte. Daar
komen vijf tot tien biedingen uit voort en
deze worden aan de verkoper voorgelegd.
De verkoper kan er vanuit eigen overwegingen de beste uit kiezen. We noemen dat het

gunnen. Daar komt, tegenwoordig vaak al
binnen 30 dagen, de verkoop uit voort.
Soms wordt een te koop komend huis wel op
de makelaarssite, maar niet op een openbare site geplaatst, op verzoek van de verkoper. Dat noem je ‘stille verkoop’. Dat stille zit
hem dan in het minder ruchtbaarheid geven
aan het te koop komen van het huis.

Pas goed op je mooie omgeving
en bouw het niet vol
Oranjewoud
De kinderen van Eize hebben op de Albertine Agnesschool gezeten. Het lokale
gebeuren, de dorpsfeesten, de cultuur, de
plaatselijke middenstand en horeca, hij is er
mee verguld. Als er een huis in Oranjewoud
te koop is en hij heeft de verkoopopdracht,
dan vertelt hij met plezier aan de gegadigden over de bovengenoemde faciliteiten in
het dorp. Het is hem wat waard om de
levendigheid en onderlinge verbanden
gezond te houden. Destijds zat hij in de
groep om een dorpsvisie te ontwikkelen.
Zijn boodschap aan Oranjewoud: pas goed
op je mooie omgeving, op je school, op je
culturele en sociale initiatieven en verenigingen. En bouw het niet vol!

Hij zal toch wel
van veel huizen houden
Dat laatste is een interessante wens voor
een makelaar. Hij zal toch wel van veel huizen houden, zou je denken. Dat ligt echter
genuanceerd. Bij zijn werk merkt hij, dat
een gezonde omgeving en een fijn huis een
twee-eenheid vormen. Het ene geeft
waarde aan het andere. Onroerend goed en
de ruimte eromheen hebben een verbinding met elkaar. Hij verbindt niet alleen
koper en verkoper met elkaar, hij benadrukt
ook de verbinding tussen huis en omgeving.

V.l.n.r. Robert Louwes, Tineke Heida en Eize Veenstra.
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
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Baderie Sikma - Edisons
Edisonstraat
traat 15, Sneek

Het paradijs komt naar Oranjewoud
n

PARADYS | 7 mei – 14 augustus 2022

vogelzang en een eeuwige zomer. De triënnale vraagt ons dan ook: hoe geven we een
beter Friesland en Europa door aan de
generaties na ons? En wat is jouw paradijs?
In Arcadia én Paradys zoeken we samen
met kunstmakers naar het antwoord.

Deze zomer zijn de bossen van Oranjewoud het decor van een bijzondere
kunsttentoonstelling: Paradys. In en
rond voormalige landgoederen, royale
parken, vennetjes en kerkjes verrijzen
straks allerlei imposante kunstwerken.
Waar anders is beeldende kunst zo op
haar plek dan in deze bijzondere, maar
ook historisch beladen omgeving?
Paradys brengt kunstenaars uit alle hoeken
van de wereld naar Oranjewoud om ons
idee van ‘het paradijs’ te bevragen en om
de idylle uit te dagen. Vijftien internationaal
gerenommeerde kunstenaars maken speciaal voor de tentoonstelling nieuwe, ruimtelijke kunstwerken, geïnspireerd door de
omgeving en de rijke geschiedenis van
Oranjewoud.
Binnenkort zullen de eerste bouwwerkzaamheden zichtbaar worden, want tussen
7 mei en 14 augustus gebeurt het. Dan
nodigt Paradys vele kunst- en natuurliefhebbers uit om naar Oranjewoud te komen
om te genieten van imposante kunst en
prachtige natuur.

Arcadisch Oranjewoud
Oranjewoud is ook zo’n soort Arcadië: een
klassieke idylle, zorgvuldig uitgekiend en
aangelegd door de Friese Nassaus. Destijds
was de plek een zorgeloos toevluchtsoord
voor de adel, nu is het een paradijs voor de
hedendaagse bezoeker, met een overdaad
aan groen, damherten, lange lanen en hoge
bomen met daar tussendoor, half verscholen, eeuwenoude landgoederen die louter
smaak en beheersing uitstralen.
Al in de klassieke oudheid waren deze zaken
de hoofdingrediënten van een ideaallandschap, een plek waar je kon ontsnappen
aan de dagelijkse realiteit. In de 17de en
18de eeuw kreeg men, onder invloed van
het Verlichtingsdenken, het idee dat natuur
tembaar en het paradijs maakbaar is. Niet
alleen het Oranjewoud van de Friese Nassaus komt daaruit voort, maar ook de
manier waarop wij anno 2022 tegen de
natuur aankijken.
Wat is het paradijs?
Voor deze tentoonstelling zijn internationale topkunstenaars - van Diana Scherer tot
Marianna Simnett – gevraagd om nieuw
werk te maken dat reflecteert op Oranjewoud en de rijke geschiedenis. Daarbij kan
alles: kunstenaars moeten zowel vrijelijk
kunnen reflecteren op de buitenwereld en
de macht, als zich afvragen of een plek als
Oranjewoud nog mooier, nog idyllischer
kan worden gemaakt.

Onderdeel van Arcadia
Paradys is een van de projecten van de triënnale ARCADIA, het vervolg op het Culturele Hoofdstad-jaar 2018. Samen met het
wandelende bos-project BOSK en het ijsbaantheaterproject IIS, is Paradys een van
de drie pijlers van dit honderd dagen
durende feest. Tijdens deze honderd dagen
laten creatieve denkers en slimme doeners
met installaties, exposities, gesprekken en
voorstellingen zien hoe de wereld draait. Ze
leggen oude tradities en nieuwe toekomstbeelden bloot en moedigen ons aan om
een goede voorouder te worden.

Juist omdat Oranjewoud geen neutrale plek
is, biedt deze prachtige locatie kunstenaars
bij uitstek de gelegenheid de wereld op te
stuwen, te bevragen en op te schudden.
Sommige kunstwerken in Paradys zullen de
schoonheid en de ontroering verhevigen,
andere zullen de omgeving van een context
of een geschiedenis voorzien, weer andere
werken zullen zich afvragen waar dit allemaal vandaan komt. Daarmee gaat Paradys
ook over grote, actuele vragen. Is het
tegenwoordig nog mogelijk om een ideale
wereld te scheppen? Voor wie is die wereld
dan bestemd? En vooral: hoe ziet die
wereld eruit?

Het woord ‘Arcadia’ komt uit de Griekse
oudheid en verwijst naar een utopisch land
vol bloemen, fruit en bossen, helder water,

Van tuinhuis tot uitkijktoren
Paradys vindt plaats in en rondom het parklandschap Oranjewoud. Centraal staan de
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bossen en landgoederen rondom Hotel
Tjaarda, aan de flanken liggen dorpen als
De Knipe en Katlijk. Het parklandschap en
de dorpen bieden een bijzondere verscheidenheid aan locaties, van landgoederen
met tuinhuizen en orangerieën tot oude
kerkjes en betonnen bunkers.
De tentoonstelling vindt zowel buiten als
binnen plaats, afhankelijk van het soort
werk. Voor sommige werken wordt een
paviljoen gebouwd, andere kunstenaars
gebruiken een specifieke plek in Oranjewoud, zoals de oude uitkijktoren van het
Ketliker Skar. Alles komt in nauwe samenwerking met de grond- of pandeigenaren
tot stand. Ook Staatsbosbeheer, It Fryske
Gea en de Gemeente Heerenveen zijn
nauw bij Paradys betrokken.
Hans den Hartog Jager
Paradys wordt samengesteld door kunstcriticus, schrijver en curator Hans den Hartog
Jager (Herveld, 1968), die dan ook regelmatig in Oranjewoud te vinden is. Den Hartog
Jager behoeft bijna geen introductie meer
in de Nederlandse kunstwereld. Hij publiceerde vele boeken over kunst en is een van
de weinige kunstcritici die de pijnpunten in
de kunst rücksichtslos durft aan te kaarten.
Op dit moment werkt hij als kunstcriticus
en schrijver voor het NRC Handelsblad, Artforum en AVRO Kunstuur. Daarnaast stelde
hij meerdere tentoonstellingen samen voor
onder andere museum De Fundatie in
Zwolle en zwaaide hij als artistiek leider
twee jaar lang de scepter over de Drentse
kunstexpeditie Into Nature.

DE EERSTE VIJF KUNSTENAARS
Van de vijftien kunstenaars kunnen er vijf
bekend worden gemaakt.
Diana Scherer (1979, Duitsland)
Je zou het ‘haute nature’ kunnen noemen,
wat Diana Scherer voor Paradys maakt. Voor
Paradys laat ze drie jurken groeien van plantenwortels. De jurken verbeelden de drie
krachtige stadhoudersvrouwen die landgoed Oranjewoud gesticht en onderhouden
hebben: Albertine Agnes van Nassau (16341696), haar schoondochter Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau (1666-1726) en Henriëtte Amalia’s schoondochter Maria Louise
van Hessen-Kassel (1688-1765).
Scherer onderzoekt in haar werk het menselijke verlangen om de natuur te beheersen. Ze
ontwikkelde een techniek waarmee ze wortelgroei naar haar hand kan zetten en een soort
textiel kan laten groeien waarbij ze de wortels
vormen en patronen oplegt. Zo kwetsbaar als
de wortelweefsels van Scherer zijn, zo vlijmscherp verbeelden ze onze dubbelzinnige
houding ten opzichte van de natuur. We zeggen die te koesteren, maar tegelijkertijd manipuleren we haar. De manipulatie levert bij
Scherer objecten op die teer en taai tegelijk
zijn, én tot nadenken stemmen.
Naast de 2,5 meter hoge jurken maakt ze
sculpturen van grote grasrollen die binnenstebuiten worden opgerold, waardoor het
wortelstelsel te zien is. De verwachting is
dat dit werk langzaam zal vergaan.
Erik van Lieshout (1968, Nederland)
Erik van Lieshout is een ontwapenend eerlijke man, op het naïeve af, en ligt voortdurend met zichzelf en de wereld in de knoop.
Hij stort zich vol overgave in een wereld die
niet de zijne is, om vervolgens als buitenstaander de boel op scherp te stellen. Hij
zoekt de mensen graag op, liefst een beetje
de verschoppelingen, mensen uit achterstandswijken, verslaafden, zwervers of
extreemrechts- of linksgezinden.

Collage van kunstenaar Erik van Lieshout.
Ondertussen is Van Lieshout op zoek naar
hoe kunst het beste werkt. Hij wil confronteren en provoceren en het moment opzoeken waar het mis kan gaan, want dan staat
er iets op het spel. Van Lieshout bekijkt dit
vanuit een radicaal persoonlijk standpunt.
Door zich niet zomaar aan te passen aan
het algemene gedrag van zijn omgeving
ontstaan er veel humoristische situaties,
maar hij lokt ook reacties uit als irritatie en
ongeloof. Dat maakt zijn werk intens en
zeer voelbaar.
Voor Paradys ontwikkelt Van Lieshout een
bloemenmozaïek, een bloemenzee van
allerlei verschillende bloemen. Het is het
‘paradijs’ in het extreme, al zou het Erik van
Lieshout niet zijn als hij daar geen draai aan
zou geven. Het is tegelijkertijd ‘toerisme op
z’n lulligst’ en die kant zal hij benadrukken.
Er is van alles te verwachten. Van Lieshout
zal enige maanden in Oranjewoud bivakkeren om het werk speciaal voor deze plek te
ontwikkelen, waarbij hij ook een film zal

Kunstenaar Diana Scherer maakt voor Paradys 2,5 meter hoge jurken van plantenwortels.

maken van het proces. Hiervoor gaat hij
graag de samenwerking aan met buurtbewoners.
Marianna Simnett (1986, GrootBrittannië)
Marianna Simnett is een multidisciplinaire
kunstenares die vanuit Berlijn werkt met
o.a. film, installatie, sculptuur en tekeningen. Veel van haar kunst draait om het
(menselijk) lichaam en de manier waarop je
dat kunt transformeren of manipuleren.
Hierbij zoekt ze graag de grenzen op. Haar
‘lichamen’, soms mutanten of hybriden,
spelen vaak een levensgevaarlijk spel. Ze
vallen flauw, worden aan medische procedures onderworpen, ze gaan dood of komen
opnieuw tot leven. Op een romantische,
surrealistische en soms komische manier
stelt ze allerlei mechanismen rondom
schoonheid en kwetsbaarheid op scherp.
Voor Paradys maakt Simnett een opvallende sculptuur, geïnspireerd op de vroegere plezierjacht en het tegenwoordige
doodschieten van grote hoeveelheden
damherten in Oranjewoud. Met behulp van
3d-gescande en op grotere schaal opnieuw
uitgeprinte botten van een damhert zet ze
het skelet op een geheel nieuwe manier in
elkaar. Het resultaat is een reusachtig,
gemuteerd damhertskelet dat even vervreemdend als komisch zal zijn.
Mercedes Azpilicueta (1981, Argentinië)
Mercedes Azpilicueta verzamelt alle lagen
van de geschiedenis van Oranjewoud en
vangt ze vervolgens in één reusachtig geweven tapijt. De verhalen en emoties die de
Argentijnse erin verpakt zullen voor velen
herkenbaar zijn. In haar werk navigeert ze
door allerlei culturele lagen: van kunstgeschiedenis tot populaire muziek, van literatuur tot straatcultuur, van feministische
queer- of migrantenverhalen tot die van
verbannen figuren. Vaak brengt ze verschillende personages uit het verleden samen,
die als stemmen, vormen, teksten, sporen
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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en herinneringen in haar gelaagde werken
zijn verzameld.
Voor Paradys duikt ze het verleden van
Oranjewoud in en maakt ze een hedendaags wandtapijt over de geschiedenis van
Oranjewoud en Albertine Agnes, prinses
van Oranje en gravin van Nassau, die in
1676 landgoed en paleis Oranjewoud liet
bouwen en aanleggen. Haar werk laat de
complexiteit van de geschiedenis zien,
waarbij ze een draai aan de werkelijkheid
geeft die je er scherper naar laat kijken.
Charles Avery (1973, Schotland)
Je zou Charles Avery kunnen zien als een

soort ontdekkingsreiziger. Al ruim tien jaar
werkt hij aan zijn project The Islanders, een
diep uitgedachte fantasiewereld rondom
een fictief eiland en zijn bewoners. Met
tekeningen, teksten, video, objecten en
installaties brengt hij zijn eiland in kaart en
met elk volgend werk ontwikkelt zijn eiland
verder. Avery noemt het project “een gymnastiekzaal voor de verbeelding”.
The Islanders is geen utopie. Avery’s eiland
houdt ons op verschillende manieren een
spiegel voor, met al onze gebreken en
eigenaardigheden. Zo is de eindeloze wijsgerige discussie die op het eiland gaande is
een humoristische verwijzing naar de prak-

tijk van de filosofie en is de relatie van het
eiland met haar voormalige overheerser
Triangland te lezen als een politieke metafoor.
Voor Paradys groeit The Islanders verder.
Oranjewoud krijgt een eigen tentoonstellingin-een-tentoonstelling bij Klein Jagtlust,
waar de bezoeker doorheen kan dwalen. In
een sprookjesachtige solotentoonstelling in
en rond de tuinmanswoning neemt Avery
ons mee naar het Islanders-personage ‘The
Hunter’. Door de ogen van deze jager verkennen we het eiland en komen we ook vele
andere figuren tegen.

Voorzichtige plannen voor Klein Jagtlust
- een tipje van de sluier opgelicht…
n

Door: Ingrid Struijk

Er is nieuws over het landgoed Klein Jagtlust! Er zijn voorzichtige plannen voor restauratie om dit monumentale landgoed
weer wat meer te betrekken in maatschappelijke activiteiten. En wij, dat is De
Wâldknyn, hebben de primeur om erover
te mogen publiceren. Waarin een klein
konijn groot kan zijn.
Klein Jagtlust is één van de drie landgoederen van Oranjewoud. Het was de puissant
rijke Leeuwarder Pieter Heringa Cats die in
1856 de opdracht gaf voor de aanleg van dit
landgoed. Het echtpaar Heringa Cats had
geen kinderen en liet hun bezit na aan een
neef uit Oranjewoud, Johannes Bieruma
Oosting. Maar onder zijn personeel ver-

Foto: Fokje Mulder.
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deelde Heringa Cats royale legaten, wat de
welvaart in het dorp ten goede kwam.
Voortzetting van de lokale
ondernemerstraditie
In de zestiger jaren van de vorige eeuw
kwam Klein Jagtlust in bezit van dhr. Gerrit
Gaastra, destijds directeur van Batavus.
Medio jaren ’80 werd het eigendom van
Koninklijke Smilde. Na het overlijden van dhr.
en mw. Smilde wilden de kinderen het landgoed verkopen. Zij voelden zich moreel
gebonden aan de wens van hun vader om dit
patrimonium te behouden voor de lokale
gemeenschap en het bij voorkeur te verkopen aan een ondernemer uit de omgeving.
Al te vaak ziet men dat dergelijk erfgoed in

handen komt van verre investeerders - Russen of Chinezen - en dan verloren gaat voor
de mienskip. De Friese stichting Staten en
Stinzen maakt zich dan ook grote zorgen
over het behoud van dit soort landgoederen.
Sprong in het diepe
Cees de Wolff wist van geen morele belofte
toen hij in juni 2020 bij de erven Smilde
ging informeren naar de te koop komende
villa aan de Prins Bernhardweg. Hij was
samen met zijn vrouw Anita Postma op
zoek naar een nieuwe woning , nu de kinderen waren uitgevlogen. Hij moest zeker wel
even achter zijn oor krabben toen bleek dat
de villa in beginsel niet los verkocht werd,
maar bij voorkeur samen met het landgoed,
de tuinmanswoning, de koetshuizen en
parkomgeving. Omdat zijn profiel precies
paste kwam Cees in aanmerking. Hij is
immers een lokale ondernemer en de
derde van de vier zoons van de bekende
Heerenveense staalondernemer Cees de
Wolff senior. Cees junior was zijn tijd ver
vooruit toen hij begin jaren negentig, naast
het vele jaren oude metaalbedrijf van
vader, in de windenergie stapte en daar een
zeer succesvol bedrijf in opbouwde, dat in
2017 werd verkocht aan Eneco.
Slapeloze nachten heeft Cees niet rond de
aankoop van Klein Jagtlust gehad, vertelde
hij mij, er gingen echter zeker wel ettelijke
nachtjes slapen overheen. Als ondernemer
begreep hij de wens van Dirk Smilde en hij
voelde ook direct een enorme uitdaging om
in de levensfase waarin hij momenteel is
aanbeland, hier nog eens flink energie in te
steken. Anderzijds besefte hij ook dat hij
zichzelf wel duidelijke grenzen wilde stellen.

Een betoverende plek
Zo voelde het, en niet alleen voor Cees en
Anita. Ook voor de mensen met wie ze de
samenwerking zochten om hen te helpen
met deze nieuwe missie: Landgoed Klein
Jagtlust langzaam vorm te geven. Cees’
vroegere collega Linda en haar partner Emil
werden de beheerders en trokken daartoe
in de voor hen bestemde woning in het souterrain, aan de achterkant van het landhuis.
Met Sander Bakker van de Túnkerij had Cees
jarenlang in zijn windenergie-organisatie
gewerkt en die vertrouwde samenwerking
hebben ze nu op Klein Jagtlust weer opgepakt. “Ik werk het liefst in klein teamverband
en het voelt goed dat we Klein Jagtlust nu
runnen met zo’n team van vertrouwde en
betrokken mensen”, aldus Cees.

ik hoor als het ware nog
de zijden japonnen ruischen
Ontboden
En zo komt het dat ik op deze voor mij niet
onbekende plaats – ik was er meermalen
en kan het houten koetshuis in de verte,
voorbij het weiland, zien liggen vanuit mijn
tuinkamer – op woensdagmorgen 22
december te gast ben. Ik neig er haast toe
te schrijven dat ik daar ontboden ben, maar
dat is niet waar. Ik heb zélf om een interview gevraagd en ik heb zelfs wat moeten
aandringen want ook met publiciteit zijn
Cees en Sander voorzichtig. Maar, brutalen
hebben de halve wereld, dat zie je maar
weer. Ik treed de salon binnen waar een
gesigneerde gitaar staat. Dat blijkt een
cadeau voor Klein Jagtlust van Boudewijn
de Groot te zijn; hij woonde van oktober
2020 tot en met de zomer van 2021 grotendeels in Klein Jagtlust. Het landhuis ademt
de sfeer van verre historie. Ik hoor als het
ware nog de zijden japonnen ruischen en
kijk bedeesd naar mijn zwarte skibroek.
Lekker warm, dat wel.
Werk aan de winkel
Sinds Cees en Anita eigenaar zijn (september 2020) is achter de schermen al heel wat
denk- en tekenwerk verzet. Het team gaat
niet over één nacht ijs en vindt het belangrijk de directe omgeving bij hun ideeën en
plannen te betrekken. Met alle buren – in
de ruimste zin des woords -is er eerst een
kennismakingsbijeenkomst geweest op het
landgoed. Sommigen wonen daar al tientallen jaren en hadden het park of het landgoed nog nooit anders gezien dan vanaf de
straat. Ook allerlei deskundigen zijn ingehuurd om de historie van het landgoed in
kaart te brengen en adviezen te geven over
restauratie en inrichting. Cees wil het landgoed in oorspronkelijke staat herstellen en
dan moet je weten wat de bouwkundige en parkhistorie is. De Monumentenwacht is
langs geweest voor een grondige opname
van de bouwkundige status van de diverse
monumenten op het landgoed en de ons
welbekende mw. Radetzky is nauw betrok-

ken bij het team om parkaanleg en historie
te belichten. Ook de gemeente is uiteraard
van dichtbij betrokken bij de ontwikke
lingen. Het team heeft zo’n 3 à 5 jaar voor
hun missie uitgetrokken; dan zou Klein Jagtlust zonder hun dagelijkse inspanning en
financieel in evenwicht moeten kunnen
voortbestaan.
Moestuin
Het is de bedoeling dat ook de moestuin in
ere hersteld zal worden. Dat is fijn om te
horen, want Jacob Drost heeft in het zweet
zijns aanschijns een stuk grond terugveroverd op het bos en dan is dat niet voor
niets geweest. Lees het interview van Tom
van der Wolf er maar op na in aflevering
8.1. In de afgelopen jaren droeg Jacobs
arbeid goede vruchten. En het wordt misschien nog mooier: vanaf het houten koetshuis moet er een laan richting moestuin
komen zodat er een mooie route ontstaat.
En misschien kunnen er vergeten groenten
geleverd worden aan lokale restaurants en/
of kunnen er mensen met afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt met veel plezier in
bezig zijn, of…..Cees is nuchter en voorzichtig met het schetsen van mooie vergezichten: “Ik zie dat moois natuurlijk ook wel,
maar we doen het simpel en kalm, stapje
voor stapje en voorzichtig. Nieuwe activiteiten moeten gepast zijn bij de rust en stilte
van het cultuurhistorische karakter van het
landgoed want het moet hier geen kermis
worden. Daarbij is dit allemaal nieuw voor
ons, we moeten het wiel voor ons zelf uitvinden en daarbij zelfvertrouwen èn vertrouwen bij de omgeving opbouwen”.
Gelukkig kunnen ze daarbij leunen op een
goed netwerk van adviseurs en enthousiastelingen.

en daarop zal men verder borduren,
of in dit geval tuinieren
Een nieuwe missie
“Landgoed Klein Jagtlust is een historisch
erfgoed op een bijzondere plek in de Mienskip ‘Oranjewoud’. Midden in de natuurlijke
omgeving van kalmte en rust wil het landgoed inspireren, faciliteren en verbinden op
de velden cultuur, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Dat is onze missie”,
aldus Cees. “. En dat wordt nog een hele uitdaging, zo geven Sander en Cees beiden
aan.
Van oudsher was Klein Jagtlust al een locatie voor concerten en voorstellingen. Er
wordt gekeken in hoeverre dit in de toekomst weer kan plaatsvinden. Daarom is er
samenwerking gezocht en gevonden met
bijvoorbeeld Arcadia (Paradys) en het
Oranjewoud Festival. Uiteraard zijn er ook
goede relaties gelegd met Tjaarda en
museum Belvédère. Er zal dus reuring op
het landgoed komen, maar dat moet wel
een gepaste reuring zijn die ook weer rust
waarborgt. Publieke openstelling zoals op
Landgoed Oranjestein gaat er niet komen,

maar wel is het landgoed toegankelijk voor
de bezoekers van activiteiten die plaatsvinden op het landgoed.

hij leende zijn arbeiders geld
(wat ze niet altijd terug
hoefden te betalen)
Mienskip
De belangrijkste pijler hebben we nog niet
genoemd: de mienskip. Daarmee eer je ook
weer de traditie van de stichter van het
landgoed; Heringa Cats heeft niet alleen na
zijn dood maar ook bij zijn leven veel betekend voor het dorp. Hij organiseerde jaarlijks het Sinterklaasfeest voor schoolgaande
kinderen en hij leende zijn arbeiders geld
als ze dat nodig hadden (wat ze niet altijd
terug hoefden te betalen). Hoe kan Klein
Jagtlust in deze moderne tijden iets betekenen voor Oranjewoud? De buren in de
wijde omtrek van het landgoed zijn reeds
twee maal uitgenodigd om ter plekke toelichting te krijgen op de nieuwe missie en
de eerste uitwerking van de plannen, om
daar hun zegje over te doen en mee te denken
Plannen te over dus. Of en hoe alles werkelijkheid zal worden, is vers twee. De mening
van de omwonenden wordt meegenomen
in de besluitvorming en het is nog afwachten wat haalbaar is . We mogen wel concluderen dat Klein Jagtlust thans behouden is
voor de mienskip Oranjewoud en dat er vol
passie wordt gezocht naar een (exploitatie-)
model waarin dit tot in de verre toekomst zo
binnen de mienskip in stand kan worden
gehouden. Ik ben benieuwd waar we over
vijf jaar zijn.
Om op de hoogte te blijven:
www.kleinjagtlust.nl

Foto: Fokje Mulder.
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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

Hoe komen al die bloemen daar?
oftewel: wat er gebeurt als je de natuur zijn gang laat gaan…
n

Door: Ingrid Struijk

Als ik naar Heerenveen moet, fiets ik
er altijd langs.
Als ouders hun kinderen naar school
brengen, fietsen zij er altijd langs.
Als je vanaf het station naar Tjaarda
gaat, kom je er ook langs.
In april was het uitbundig geel
van de paardenbloemen
Waar heb ik het over? Het grote perceel
weiland dat aan de noordkant begrensd
wordt door de Prins Bernhardweg, en aan
de zuidkant door de Julianaweg. Van oudsher behoorde het toe aan de familie Van
der Zijp, die er zijn Friese paarden in de
opfok had (zie Wâldknyn jaargang 5 editie
1). Inmiddels is deze weide in andere handen overgegaan en dat is te merken. Waar
dit weiland voorheen niet verschilde van
alle andere weilanden – een uniforme grasmat van Engels raaigras – gingen er opeens
opvallend veel bloemen bloeien tussen het
gras: in april was het uitbundig geel van de
paardenbloemen en in mei een fijn gespikkeld wit-lila van de pinksterbloemen. Ik
wilde wel eens weten hoe dat kwam.

Die meneer De Jong wil alleen
maar de lekkerste melk hebben
De Nije Mieden
Op vrijdagmorgen 7 januari klokslag 10 uur
is het koffietijd bij de Nije Mieden, het
bedrijf van Sjoerd Miedema in Haskerdyken. Hij is het die deze weide sinds enige
jaren in beheer heeft. Ik krijg koffie met
opgeklopte melk van eigen koeien. Mmmm.

Sjoerd heeft een tiental jaren geleden het
roer van zijn gangbare boerenbedrijf radicaal omgegooid en is op de biologische toer
gegaan. Daarin is hij niet alleen, maar het
blijkt dat ik hier wel bij een heel bijzondere
boer terecht ben gekomen (zie voor meer
info www.denijemieden.nl).
Biologisch bedrijf
Het boerenbedrijf van de Miedema’s – zoon
Douwe zit ook in het bedrijf plus dat er een
aantal zzp-ers meewerken – rust op vijf pijlers die elkaar over en weer versterken. In
de eerste plaats is er het melkvee. De kalfjes groeien op in hun eigen, natuurlijke
tempo; de koeien krijgen naast het gras
alleen extra hooi. De melkgift is dan ook

niet spectaculair, dat kan ook niet op een
biologisch bedrijf. De biologische melk
wordt bijvoorbeeld geleverd aan Friesland
Campina, maar ook aan De Jongs IJs in Gorredijk – u weet wel, op mooie zondagen
staat er altijd een ijscokarretje bij de ingang
van de Overtuin. Die meneer De Jong wil
alleen maar de lekkerste melk hebben om
het lekkerste ijs te maken. En daar slaagt hij
goed in, ik heb dat ijs al vaak geproefd.
Boter en karnemelk gaan naar de Streekboer, en ook wordt er kleinschalig kaas
gemaakt, de zogenaamde blomketsjiis, van
rauwe melk en een korst van gekarameliseerde appelstroop. Lijkt u dit ook wel lekker? Is te koop Yn ‘e Sinnefarm, bij de CSA
(Community Supported Agriculture).
Vleesvee
Sjoerd heeft zogenaamd dubbeldoelvee, dat betekent dat
een koe als de melkgift minimaal wordt ook naar de slager
gaat. Maar het laatste seizoen,
waarin zij geen kalfje heeft
gekregen, krijgt zij volop gras te
eten plus één kilo geplet graan
per dag, waardoor zij geen plofkoe wordt. Het leven van deze
koeien is niet alleen leuker,
maar ook wel twee keer zo lang
als dat van hun gangbare melkkoe-zusters.
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ter twee snedes per jaar gemaaid en daarna
bemest met ruige mest of drijfmest. De
weilanden die Sjoerd in Oranjewoud
beheert, worden voornamelijk als hooilanden gebruikt. Zijn koeien en schapen moet
hij in de buurt hebben in verband met voeren en melken.

Alexandra (r) en Elisabeth (l) fan de Nije Mieden in het tweespan.
Schapen
Van oudsher laat men een weiland eerst
afgrazen door de koeien. Die krijgen ruim
gras, daarna komen de schapen. De schapen vinden nog genoeg te eten als de
koeien verhuizen en grazen de grasmat
overal mooi kort af. Dan kan de zon er goed
bij en daardoor gaan de wormen in de mest
van de koeien dood. Dit is heel belangrijk,
want Sjoerd vermijdt het liever om te moeten ontwormen, in verband met de giftigheid van deze producten. Ontwormingsmiddelen maken namelijk ook regenwormen
dood. De schapen leveren vlees en melk,
dus worden er ook schapenkaasjes geproduceerd. Ik vraag me af of de lammetjes
dan wel aan hun trekken komen, maar daar
bestaat een heel oud systeem voor dat in
Afrika nog steeds wordt toegepast: ’s nachts
gaan de ooien apart van de lammeren op
stal, de ooien worden ’s morgens eerst
gemolken en vervolgens mogen de lammeren de hele dag naar hartenlust drinken
waardoor ze hard genoeg groeien. Ze hoeven niet geschoren te worden omdat ze
ruien. Het zijn zogenoemde easy care schapen. Ik had daar nog nooit van gehoord,
maar toch blijkt dit ras al meer dan een
halve eeuw te bestaan. Ze lammeren ook
meestal zonder hulp, vandaar “gemakkelijk
in onderhoud”.

een heel oud systeem dat in Afrika
nog steeds wordt toegepast
Johannes en de zeven geitjes
Nee, we hebben het hier niet over Johannes de Wolf, hoewel er in deze editie maar
liefst drie mensen voorkomen met deze
achternaam. Toevallig kruiste het pad van
Sjoerd met dat van Johannes, wat resulteerde in een samenwerking. Johannes laat
kobunder kaas maken van zijn geitenmelk,
ook verkrijgbaar bij CSA. Als straks de melkschapen van Sjoerd gelammerd hebben,
gaat hij die erbij melken.

Paarden
Sjoerd heeft op dit moment zes Friese paarden staan, waaronder twee drachtige merries. In de bedrijfsvoering tellen zij nauwelijks mee, het is meer een hobby. In
augustus jl, tijdens het Oranjewoud Festival, heeft u Sjoerd met een tweespan kunnen zien rijden over de Prins Bernhardweg,
van de parkeerplaats op het weiland naar
het hart van het festival vice versa. Hij reed
met een antieke Jan Plezier en trok daarmee veel bekijks. En passagiers. Sinds kort
bestaat trouwens de mogelijkheid om hem
te boeken voor een rondrit door Oranjewoud, zie daarvoor www.oranjewoud-perrijtuigje.nl

Hij reed met een antieke Jan Plezier
en trok daarmee veel bekijks
Akkerbouw
Tenslotte de vijfde pijler van het biologisch
bedrijf. Het motto is: voedsel telen waar het
kan; waar het niet kan, bereik je het via de
omweg van gras naar melk of van gras naar
vlees. Sjoerd heeft nog meer weilanden in
beheer, maar er zijn ook percelen landbouwgrond bij waarop achtereenvolgens
aardappels, erwten en bonen, diverse
groenten werden verbouwd. Het plan voor
volgend jaar is om zomergerst te gaan
telen. Hopelijk voor de bakker - maar desnoods ook als koeienvoer zodat alle voer
lokaal geteeld wordt.
Bloemrijk grasland
Keren wij weer terug naar het weiland waar
we mee begonnen. Ik vraag Sjoerd hoe hij
het voor elkaar heeft gekregen om zoveel
bloemen in de wei terug te krijgen. Zijn antwoord is onthutsend simpel: niets. Gewoon
de natuur zijn gang laten gaan. Een gangbare grasmat van Engels raaigras krijgt veel
kunstmest waardoor het gras de grond uit
schiet en daardoor kruiden en bloemen
verdringt. Volgens de principes van biologisch weidebeheer worden er hier nu ech-

Bloemenranden
Aan de randen van het bewuste perceel
wordt jaarlijks een strook van plm. drie
meter gefreesd en daarna ingezaaid met
een bloemenmengsel dat gratis ter beschikking wordt gesteld door natuurvereniging
Elan. In het mengsel van 2021 zaten maar
liefst zaden van 24 verschillende bloem- en
graansoorten, waaronder bolderik, boekweit, saffloer, korenbloem, koriander, gipskruid, lupine, zonnebloem, gierst en klaproos. Dat zorgt voor een maandenlange
uitbundige bloemenpracht tot aan de winter toe. Bijen kunnen er naar hartenlust
honing vinden en de zaden vormen het
voedsel voor heel wat andere dieren. Het
bloemenmengsel voor dit jaar zal iets
anders van samenstelling zijn.
We mogen blij zijn dat dit weiland vlak bij
de entree van Oranjewoud Parklandschap
er zo prachtig bij ligt. Een goede greep van
de eigenaar, Jan de Wolff, om het in beheer
te geven bij Sjoerd Miedema.

Ook dit jaar organiseert Tuinvereniging
Groei en Bloei weer een Open Tuinen
route in Friesland.
De gratis folder is vanaf mei af te halen
bij Tjaarda of bekijk de volledige route
op www.heerenveen.groei.nl naar Open
Tuinen en dan naar 2022 brochure.
In Oranjewoud doen dit jaar drie tuinen
mee op de volgende dagen:
Zaterdag 18 en zondag 19 juni en zaterdag
28 en zondag 29 augustus van 10-17 uur.
• Inge van der Ploeg, Tolhuisweg 17
(Oranjewoud West)
Deze tuin heeft bloemenborders, bijenplanten, een moestuin en een bostuin, composthopen, een grasveld,
hagen, een kleine vijver, kortom een
diverse inrichting.
• Griet en Andries Broersma, Prins
Bernhardweg 53.
Een tuin met landelijke uitstraling met
meerdere hoekjes, vijver, groentetuin
en verkoop van stekjes.
• Anneke en Jochem Liemburg, Marijkemuoiwei 12.
Een open tuin met verhoogde borders, vijver, waterpartijtjes, terrassen,
groentetuin en mooi uitzicht over weilanden en bossen.
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AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
A L M E E R DA N 75 J A A R E E N V E R T R O U W D A D R E S !
U kunt bij ons terecht voor :
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
- FORD specialist
- BOVAG lid
- Onderhoud en reparaties alle merken
- APK ll keuringsstation
- Schade-reparatie
- Airco-reparatie
- Reparatie en inbouw van autoruiten
- Leenauto’s beschikbaar
- Verhuur van luxe auto’s en bedrijfswagens
- Tevens verhuur van een A-Ford uit 1930
als Trouwauto of voor andere speciale gelegenheden.

Extra service : u brengt uw auto bij ons thuis op de Heidelaan in Oranjewoud en u kunt hem ’s avonds weer ophalen.
Wij zien u graag in onze garage en showroom in Oldeberkoop, waar de koffie klaar staat !

AUTOBEDRIJF W. KROMKAMP
Wolvegasterweg 4-6 • 8421 PB OLDEBERKOOP • Tel.: 0516 - 451277 • Fax: 0516 - 451509
Privé : Wilco en Sietske Kromkamp • Heidelaan 7A • 8453 XE ORANJEWOUD • Tel.: 0513 - 633916

WWW.AUTOBEDRIJFKROMK AMP.NL

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

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

PEUGEOT

Voor iedereen

De juiste
mobiliteitsoplossing

Burgum
Drachten
Emmeloord
Franeker
Heerenveen
Leeuwarden
Sneek
Wurdum
Balk

Mr. W.M. O. v. Veenweg 34
De Bolder 83
Traktieweg 20
James Wattstraat 4
Beurtschip 35
Coronaweg 2
Kolenbranderstraat 9
Werpsterdijk 1
Tjalke de Boerstrjitte 22

OPEL
Drachten
Emmeloord
Heerenveen

De Knobben 25
Produktieweg 12
Kattebos 162

OPEL & NISSAN
Franeker
Leeuwarden
Sneek

Edisonstraat 1
Leo Twijnstrastraat 2
Edisonstraat 1

PEUGEOT & SUZUKI
Franeker

Voltastraat 7B

www.haaimahylkema.nl

Poëzijpaad Oranjewâld
n

Door: Inge van der Ploeg

We hebben in Oranjewoud een route
langs kunstwerken en gedichten. Het
zijn plekken waar je langs komt, terwijl
je onderweg bent naar iets anders. Ze
roepen je zachtjes, en als je dan even
tijd neemt en dat ene gedicht staat te
lezen onderweg, dan brengt het je in
een net iets andere toestand. Hebben
jullie die ervaring ook?
Sinds 2016 liggen er op diverse plekken
langs de paden in It Wâld zwerfkeien met
een natuurstenen plaatje erop waar een
gedicht in is gelaserd. De letters zijn wit
gekleurd. Het is een literaire bijdrage aan de
heerlijke wandel- en fietsmogelijkheden die
de lanen van Oranjewoud ons bieden. Een
ommetje maken, langs zo’n poëzij-steen
lopen en dan op een gedicht getrakteerd
worden, dat vind ik een kers op de taart.

er waren dichters
en drankjes aanwezig
Zestien verrassingen in 2016
De Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen (SLAH) heeft die route met 16 verrassingen destijds gerealiseerd. Het pad werd
feestelijk geopend op 10 juni 2016 en mijn
collega’s Ingrid en Anneke hebben daar uitgebreid en smakelijk verslag van gedaan in
jaargang 6 editie 2. Het volkslied De
Wâldsang, dat op plek 12 is te vinden, werd
gezongen en er waren dichters en drankjes
aanwezig. Andries Koopmans is mede-initiatiefnemer, oud bestuurslid van SLAH, en
nu beheerder van hun website. Ook houdt
hij de toestand van het pad in de gaten.
Met hem heb ik gesproken en een tochtje
langs het Poëzijpaad gemaakt.
SLAH
De literaire stichting SLAH heeft een eigen
site; www.slahheerenveen.nl. Bovenaan

staan vier knoppen: één met hun programma van activiteiten zoals lezingen, één
met hoe je daarvoor een plek kunt reserveren, één voor hoe je donateur van deze
stichting kunt worden. En als vierde één
met ons Poëzijpaad, of Poëzieroute zoals ze
het noemen. Je kunt er bijvoorbeeld de
foto’s van de dichters op vinden, van wie
een gedicht op één van de keien staat. Ook
staat er een flyer met de route, die je kunt
downloaden. In heel Nederland zijn door
lokale initiatieven poëzieroutes aangelegd.
Ons Poëzijpaad is dus ingebed in een nationaal netwerk. Met hun gidsje in de hand
kun je het pad van ruim 10 km lopen, fietsen of zelfs met de paardenkar afleggen. De
route voert je langs de 13 gedichten en 4
bestaande kunstwerken. In die gids staan
de gedichten én in het Fries én in het
Nederlands opgeschreven en
iedere dichter wordt kort aan u
voorgesteld, net als op de website. Bij ieder gedicht op de
steen zelf staat bovendien een
QR code. Die geeft ter plekke
via uw mobieltje toegang tot de
extra informatie van de site.
Goed verzorgd allemaal.

met het gegraveerde gedicht. Allemaal in
het Fries, behalve drie in het Nederlands en
één in het Stellingwerfs. Andries maakt,
gewapend met water en een sponsje, de
plaatjes schoon. We lezen de gedichten en
vragen enkele toevallige voorbijgangers of
ze ook wel eens onderweg een gedicht
lezen. Dat doen die voorbijgangers niet. Een
man met hond loopt gewoon zijn ochtendrondje, twee dames praten met elkaar en
niet met de stenen, en sommigen kennen
wel één poëzij-steen maar dat er een hele
route is? Nee, dat wisten ze niet. En het
gidsje over deze route? Nooit gezien, maar
wel een leuk boekje.
Tussendoor vertel ik je als lezer meteen
waar die leuke bruingrijze boekjes voor 3
euro te koop zijn: bij Hotel Restaurant
Tjaarda, Boekhandel Binnert Overdiep, het

Andries maakt gewapend
met water en een sponsje
de plaatjes schoon
Op de fiets de paden langs
Op een frisse, zeg maar gure,
maandagochtend fietsen
Andries Koopmans en ik langs
de gedichten in It Wâld. De keistenen liggen in de bermen en
tegen de bosrand. Ze passen op
een natuurlijke manier in het
landschap. Alsof ze er al jaren
wonen en dat is ook zo. Op
kniehoogte zitten de plaatjes

Dries maakt het stenen plaatje op plek 5 schoon.
VVV, Theetuin De Tún en Museum Belvédère. De titel is ‘Poëzijpaad Oranjewâld’.
Voorop staat Huize Oranjewoud getekend
en achterop de Blêdeklauwer.

Een ‘schoonheidscommissie’
vond het toch niet schoon
Heel wat voeten in de aarde
Op mijn eerste tocht, nog vóór het gesprek
met Andries, kon ik de gedichten niet overal
gemakkelijk vinden. Ik moest er een
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antenne voor krijgen, ik had te veel vaart.
De geduldig op ons wachtende zwerfkeien
hebben heel wat voeten in de aarde
gehad: In 2007 was het idee al ontstaan en
door Ietsje Terpstra uitgewerkt, er werd
sponsorgeld gezocht, er werden geschikte
en streek-eigen gedichten verzameld en
een mooie route ingericht. Vier bestaande
kunstwerken werden er in opgenomen.
Er was voor het plaatsen van de keien met
de gedichten eerst toestemming nodig van
de grondeigenaren (“Alweer een bord?
Nee! Nou ja, goed dan.”), de anderhalve
meter eromheen moest onderhouden
worden en er werd een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Maar een
soort van ‘schoonheidscommissie’ vond
het toch niet ‘schoon’ en het plan heeft
jaren in de la gelegen. Echter het bestuur
bleef enthousiast en de sponsoren bereidwillig. Er kwam een nieuwe kans en de dag
brak aan, dat Andries Koopmans de exacte
plek aan kon wijzen en de steenhouwer
met een kraan de niet te verslepen zo zware
poëzij-steen op de bosgrond liet zakken.
Wat betekent een gedicht voor ons?
Een gedicht heeft met taal te maken, met
kunst, met klank en ritme, met woorden die
iets tegen je zeggen, met een betekenis die
soms een beetje verscholen is. Mijn
gespreksgenoot vindt een leven zonder
poëzie en literatuur te zakelijk en eenzijdig.
Voor hem is het vanzelfsprekend, dat het
leven ruimer is dan alleen iets zakelijks.
Boeken en gedichten lezen maakt het leven
leuk, je gevoel kan er ruimer van worden.
Het gelezene is een venster naar iets in de
wereld. Het gaat ergens over en het doet
wat met je. Je zou het ‘innerlijke beweging’
kunnen noemen. Aan al deze formuleringen
zie je wel, dat we niet met duidelijke en
aardse feiten hebben te maken, maar met

bij Liefhebberij De Hooiberg aan de Weversbuurt. Het gedicht is in het Stellingwerfs
geschreven.
De Hujbarg
De barg is vol, et rieten dak kikt tevreden
naor zien dikke boek.
De boer harkt, muj en hiete van de dag, de
laeste sprieten bi’j mekeer.
Een vörke rust, zien tanen glimmen, op zien
haandvat dreugt er zwiet.
In de straolen van de laete aovondzunne
glaanst et huj as kostber goold.
….In de veerte miemeren koenen over een
waarme winterstal….

Ze vertellen zachtjes over
ons eigen leven
Gedicht De Hujbarg op plek 5.
de zachte krachten in het leven. Met zachte
krachten bedoel ik iets wat niet dwingend
is, iets waar ik me vrij mee kan verbinden,
iets wat geen eindconclusie heeft en wat
me wel kan raken. Daar kun je een ander
deelgenoot van maken en dat levert vaak
mooie filosofische gesprekjes op. Het kleurt
je dag.
Ergens bij stil staan
Een poëzij-kei, daar moet je letterlijk even
bij stil staan om het gedicht te kunnen lezen
en tot je te nemen. Wat een geweldige werking heeft dat. De vaart is helemaal opgelost en weg, ik kom tot bedaren en sta oog
in oog met kunst, met de woorden van een
kunstenaar.
Graag wil ik één van de gedichten van het
Poëzijpaad aan u voorstellen. Het is nummer 5 in het bruingrijze boekje, gelegen op
het verste punt van de route richting Katlijk,

De dichter leeft zich in in de tevreden
gevulde hooiberg, in de boer die moe is van
het werk, in de hooivork, het glanzende
hooi zelf, en de koeien die er nu al zin in
hebben. Dichter Harmen Houtman doet dat
steeds in een paar regels en je ziet het meteen voor je. Een fijn gedicht temidden van
de landerijen waar het boerenwerk de
dienst uitmaakt. Hier geen Oranjewoudse
bossen en bomen, maar het platteland
eromheen en de finesses van het boerenambacht.
Mooi om af te stappen en even de tijd te
nemen. Het geeft steeds een opgetild
gevoel. Zo vergaat het ons bij alle gedichten
onderweg. Dus of je nu de hele route
besluit te doen, of je komt toevallig langs
een poëzij-kei, ik kan je aanraden om in te
houden en een gedicht te lezen. De gekozen
dichters zijn bekend en onbekend, oud en
jong, en hun gedichten vertellen ons iets.
Ze vertellen zachtjes over ons eigen leven.

It giet oan!
Zondag 15 mei: gezelligheid op de
11e editie van de Pompeblêdfair
Het moet er toch een keer van komen: de
11e editie van de Pompeblêdfair! Ben jij
erbij op onze gezellige fair bij Hof van de
Koning?
De Pompeblêdfair is een kleinschalige fair
met een grote diversiteit aan standhouders.
En jazeker, ook lokale ondernemers. De
standhouders verkopen producten als
woonaccessoires, wijn, delicatessenbroden, chocolade, bloemen, sieraden, kle-

ding, kaas, cadeautjes en handgemaakte
producten, maar ook op het gebied hypotheken, verzekeringen, reizen en beauty
hebben we expertise in the house. De Pompeblêdfair is er niet alleen voor vrouwen,
ook mannen en kinderen kunnen zich prima
vermaken! Er is muziek aanwezig, heerlijk
eten én gezelligheid!
Wanneer en hoe laat ook alweer?
Dus op zondag 15 mei van 10.00 tot 17.00

uur. De entree is gratis!
Samen maken we er een mooie ontmoeting
van!

Organisatie Pompeblêdfair
Anna Achtien, Gepke Kamstra, Helga Lycklama à Nijeholt, Nynke van der Meulen
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It Knineblêdsje

Moppen
en raadsels

Even voorstellen

Waarom neemt een oen een raampje mee
op safari?
Dan kan ie het raampje open doen als het
warm wordt!

Dan kan ie het raampje open doen als het
warm wordt!
Wat is groen en plakt aan de muur?
Kermit de sticker

Kermit de sticker

Wat zegt een smurf als hij tegen een boom
botst?
Oh nee! Alweer een blauwe plek!

Oh nee! Alweer een blauwe plek!

Wat doe je als je tegenover een tijger en
een Jaguar staat?
Je stapt in de Jaguar en rijdt weg!
Je stapt in de Jaguar en rijdt weg!

Hallo, ik ben Maren Nota en ik woon in de
Willem de Zwijgerlaan.
Ik zit ook op de Albertine Agnesschool. Mijn
hobby’s zijn: knutselen en atletiek.
Ik ben 11 jaar.
Wij hebben thuis twee hamsters.
Ik speel het liefste in het bos van Oranjewoud!
Ik doe mee omdat het mij leuk leek om een
keer te doen!

Hallo! Ik ben Lynn van Rooijen en woon in
Heerenveen vlakbij Oranjewoud.
In Oranjewoud ga ik naar de Albertine
Agnes school.
Mijn hobby’s zijn tekenen, koken, gamen en
dansen. Ik ben 11 jaar oud.
Ook heb ik huisdieren; hond Spike (een golden retriever) en een kat: Jones.
Mijn lievelingsplek in Oranjewoud is
natuurlijk het mooie bos.
Ik heb gekozen om mee te doen met de kinderredactie omdat het me erg leuk leek.
Want ik vind het leuk om samen te werken,
en dat doe je vooral met het maken van het
Knineblêdsje.

Wat is het verschil tussen een varken en
een baby?
Een baby poept in een luier, en een varken
luiert in de poep.

Een baby poept in een luier, en een varken
luiert in de poep.

Twee bananen liggen in bed, zegt de een
tegen de andere: ”Ga eens recht liggen!”
Pietje komt bij de dokter en zegt: ”Mijn
neus is verstopt!” “Dan ga je hem zoeken,”
zegt de dokter.

Recept

chocolademousse
Ingrediënten:
200 gram chocolade puur/melk
250 ml slagroom (zelf geklopt)
2 el suiker
Bereiding:
Smelt de chocolade in een kom boven een pan met heet water
En klop de slagroom met de suiker en mix het met de gesmolten
chocolade
Tip: met een garde kloppen gaat erg sloom
Zet de mix afgedekt minimaal een halfuur in de koelkast
Als het kan strooi je er chocoladechips overheen
En dan heb je het beste toetje ooit!
Lekker smullen!!!
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De voetstappen van de
Hornstra’s in Oranjewoud
n

Door: Inge van der Ploeg, met dank aan Jaap van der Zee

Met 50 % Hornstrabloed in mijn aderen en wonend in een Hornstrahuis heb ik
belangstelling gekregen voor mijn familiegeschiedenis. De familielijn loopt via
mijn moeder (Hiltje Hornstra 1922-2003) naar mijn opa (Klaas Jeltes Hornstra
1896-1975). Dat deel van de lijn kan ik goed volgen, omdat ik hen natuurlijk
kende. Maar hoe was het vóór hen gesteld met deze familie?
Een schilderij van mijn overgrootouders
hangt in mijn huis bovenaan de trap. Het is
een statig werk met donkere achtergrond
en dito lijst waar een goudkleurig sierrandje
aan zit. Hij staat netjes in een zwart pak
gestoken en zij zit in klederdracht in een
stoel. Ze draagt een witte kap met een oorijzer eronder en spelden er op. Zo zijn ze
geschilderd. Ze kijken je aan als je langsloopt en dat doe ik elke dag minimaal twee
keer! Het zijn Jelte Klazes Hornstra (18741949) en Froukjen Lolkema (1875-1929).

Hij staat in een pak,
zij zit in klederdracht
Op zoek naar de negen staken
Jelte Klazes was de oudste van negen kinderen. Zijn ouders en dus mijn over-overgrootouders heetten Klaas Jeltes Hornstra
(1846-1911) en Janke Woudstra (18481916). Van deze beide mensen heb ik nog
een kleine foto gevonden in de plakboeken
van mijn moeder. Over die kinderen en dus
over de stamboom van deze negen staken
zou ik graag meer op het spoor willen
komen. Bij vier van die negen staken kon ik
inmiddels kennis maken met de huidige
nazaten. Eén staak is al vroeg naar Canada
verhuisd en min of meer uit beeld verdwenen. Het is een interessante zoektocht, die
van alles met Oranjewoud heeft te maken.
De eerste generatie Hornstra’s op de
Maria Albertina Hoeve
Vóór 1700 stond er al een boerderij op de
plek waar nu de Maria Albertina Hoeve aan
de Prins Bernhardweg 41 staat. De hoeve is
op een zandwal gebouwd, op een oude
waterkering. Ten noorden van die waterkering liggen de gronden op en onder het
niveau van het NAP, Nieuw Amsterdams
Peil. Ten zuiden ervan zijn de gronden
boven NAP gelegen, hoger en droger dus,
de zandwal zelf steekt daar nog iets bovenuit en watert naar beide kanten af.
Jaap en Odilia van der Zee wonen er sinds
1995 en hebben oude aktes waarin eigenaren en pachters worden beschreven. Ze
hebben veel informatie verzameld over de
geschiedenis van de boerderij en er komen

diverse papieren en ook fotootjes op tafel
met nog zo’n ‘golfrandje’ eromheen.
Wat ik nu in beeld heb schrijf ik hier onder
voor je op: jaartallen, namen en bij de
Hornstra’s ook de geboortejaren. Er komen
in de stamboom diverse Jeltes, Hielkes,
Nannes en vooral Klazen voor. Die kan ik
alleen uit elkaar houden als ik ze met hun
geboortejaren verbind.
Omstreeks 1787 kwamen ene Jelle Jelles en
Eeuwkjen Hessels op de hoeve te wonen.
In 1823 verkochten hun erfgenamen de
boerderij aan Meint Feddes van der Meer,
gardenier te Oranjewoud.

Dieuwke Nannes was een bikkel
In 1828 hebben diens erfgenamen de boerderij verkocht aan Johannes Bieruma Oosting en zijn echtgenote Sjuwke Cats en is
het een pachtboerderij geworden. Jan Klazes Jansma werd pachtboer.
In 1841 verkreeg Pieter Heringa Cats de
boerderij uit de erfenis van de Oosting-Cats
familie.
In 1845 werd pachter Jansma opgevolgd

Djoeke Nannes Hornstra-Koopmans.
door een nieuwe pachter. Dat was Jelte Rinkes Hornstra (1803-1852), die met zijn
vrouw Dieuwke Nannes Koopmans (18071903) vanuit Eastersee bij Lemmer naar
hier kwam. Ze vestigden zich als boer op de
Maria Albertina Hoeve. Dit waren de eerste
Hornstra’s in Oranjewoud! “Dieuwke Nannes was, gezien haar levensloop, een bikkel”, zegt Jaap en laat me een foto van haar
zien, waarop ze op een bankje voor de
boerderij zit. Die foto is ergens in de periode 1878-1903 gemaakt voor de gevel van
de huidige boerderij.
De naam van de boerderij Maria Albertina
is overigens pas in 1878-1880 aan de boerderij verbonden. In 1878 is namelijk in
opdracht van Pieter Heringa Cats, eigenaar
en bewoner van Klein Jagtlust, de huidige
boerderij gebouwd. De boerderij is vernoemd naar de echtgenote van Pieter Heringa Cats, Maria Albertina de Rotte. De eerste Hornstra’s hebben dus eerst op een
voorloper van de huidige boerderij geboerd
en de nieuwbouw geheel meegemaakt.

Maria Albertina hoeve.
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de voorloper van de Maria
Albertina Hoeve), gehuwd met
Geeske Zwaagstra uit De Knipe.
In 1911 nam hun dochter
Dieuwke Hielkes Hornstra
samen met haar neef Nanne
Klazes Hornstra de hoeve over.
Dieuwke Hielkes is vernoemd
naar haar hier boven beschreven beppe Dieuwke Nannes. Op
deze generatie kom ik later
terug want Nanne Klazes Hornstra is een jongere broer van
mijn overgrootvader Jelte die op
het schilderij in mijn hal staat.
We zijn aangeland bij weer één
van de negen staken!
In 1928 vertrokken zij als laatste
Hornstra’s van de Maria Albertina Hoeve. Gedurende 83 jaren
is er door deze familie gewoond
en gewerkt, gezongen en geroepen, geliefd en geleden, gegeten en gezeten. Als ik met Jaap
Zijgevel Maria Albertina Hoeve, zomer 1924. Fam. Hornstra: zonen en dochters van Klaas Jeltes
een rondje door het voorhuis,
het achterhuis en over het erf
en Janke (inzetten!) KJH= 50. Rinke was terug uit Canada. Staande 2de van links Nanne Klazes,
zittende 2de van links Dieuwke Hielkes, zittende 3de van links Jelte Klazes.
maak, dan treden we letterlijk in
hun voetstappen. De stalvloer
onder mijn voeten, de grote kap
Burgerlijke Stand 1811
gelijkelijk ingevoerd. Dit was het moment, boven mijn hoofd, diverse nissen, balken en
Toen deze Jelte en Dieuwke werden gebo- het was 1811, dat alle burgers van het rijk binten van meer dan 150 jaar oud, plekken
ren in respectievelijk 1803 en 1807, beston- zelf een achternaam moesten kiezen en waarvan je kunt zien, dat het een opkamerden er nog geen achternamen in Neder- zich met die naam moesten laten inschrij- tje was of dat er een waterput had gezeland. Niemand had een achternaam. Dat ven bij de nu nog steeds bestaande Burger- ten… dat alles spreekt de taal van vroeger,
gebruik is pas in 1811 ingesteld door Napo- lijke Stand.
van het boerenleven van mijn voorvaderen.
leon Bonaparte. Je kreeg voordien een
In de zomereditie van de Wâldknyn komen
voornaam bij je geboorte en daarachter de Hornstra als achternaam
we meer te weten over de negen staken.
naam van je vader. Jelte heette zodoende De naam Hornstra werd gekozen. Ik heb Wordt vervolgd!
Jelte Rinkes (zoon van Rinke) en Dieuwke altijd gedacht dat ‘horn’ hoek betekende. In
heette Dieuwke Nannes (dochter van het woordenboek staat ‘in het water voorNanne). Ze moesten zich in 1811 met een uitspringend hoekland’. Jaap kwam met
zelfgekozen achternaam laten inschrijven in nog een andere betekenis van ‘horn’, die
een door Napoleon opgezet bevolkingsre- ook in het woordenboek wordt genoemd.
gister, de Burgerlijke Stand.
Het woord kan ook landtong betekenen, of
een landvorm, een gebied, een stuk land.
Het is in elk geval een zogeheten vloerNiemand had in 1803
naam, een naam die op het land en de plek
een achternaam
betrekking heeft. De voorouders van Jelte
Op 25 desimber 2021 bin ik, Sjoeke
Rinkes kwamen o.a. van Haskerhorne en
Hofstra, 100 jier wurden. Lâns dizze
vermoedelijk is de familienaam Hornstra
wei wol ik eltsenien freonlik tank
Een uitstapje naar Napoleon
daarvan afkomstig.
sizze foar alle blommen, kaarten en
kadootsjes op myn jierdei. En foaral
Napoleon was vanaf 1799 het Franse
staatshoofd. In 1804 heeft hij zichzelf Drie generaties veehouders
ek alle bern út de buurt, bedankt foar
alle moaie tekeningen.
gekroond tot keizer van zijn steeds groter In 1845 kwam Jelte Rinkes (1803) dus als
wordende rijk. Nederland heette in die tijd J.R. Hornstra naar Oranjewoud. Zijn vrouw
De Bataafse Republiek en was rond 1800 Dieuwke Nannes Koopmans overleefde
een vazalstaat van Frankrijk. In 1806 hem ruimschoots en bleef na zijn onverbenoemde Napoleon zijn broer Lodewijk wachte en vroegtijdige dood in 1852 met
Napoleon tot koning van ons land. Bij mijn hun zeven kinderen op de boerderij wonen
weten hadden we geen inspraak, maar wel en werken.
werden we toen een koninkrijk. Koning
Lodewijk Napoleon en zijn broer keizer
Napoleon Bonaparte werden het echter
Diverse nissen, balken en binten
spreken de taal van vroeger
niet eens over de gang van zaken in Holland
en in 1810 werd Lodewijk afgezet en Holland bij Frankrijk ingelijfd. Volgens mij ook
weer zonder onze instemming. Napoleon In 1878 maakte ze mee, dat de hoeve door
hervormde al zijn nieuwverworven landen verpachter Pieter Heringa Cats geheel
op een zelfde manier: rechtspraak, burger- opnieuw werd opgebouwd en verbeterd.
lijke stand, dienstplicht, afspraken over In 1878 werd zij opgevolgd door haar zoon
lengtematen en gewichten, het werd overal Hielke Jeltes Hornstra (in 1849 geboren op

Tige Tank
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De bolle op ‘e karre?
n

Door: Anneke Liemburg-Kramer

ORA N J E WOUD
Sinds 1676

Het was op een regenachtige dinsdagmorgen 28 december dat ik gebeld werd
door een politieman uit Heerenveen: “Gisteravond heeft de oudejaarsvereniging uit Donkerbroek geprobeerd het beeld van de stier aan de Bieruma Oostingweg te ontvreemden. We zijn getipt door een omwonende. Het beeld stond
al op de kar om te worden vervoerd naar elders. Na aanhouding is het beeld
terug geplaatst. Wilt u aangifte doen namens de Stichting Oranjewoud Historie?”. Daar moest ik even over nadenken. Eerst maar es even bellen met onze
voorzitter Jitze de Jong.
Drie jongemannen met gebak

De bolle in volle glorie.

Groot was ons ongeloof
Dit beeld van een stier, gemaakt door
Rokus Greebe, is in april 2018 geplaatst
schuin tegenover waar vroeger de K.I.
stond. Het is door betonbedrijf Broersma
op een fundering gezet met daarop een
betonnen sokkel van 140x70x 90 cm en die
sokkel weegt al meer dan een ton. De stier
is met pennen verankerd in de sokkel. Hoe
krijg je dat in vredesnaam op een kar, vroegen Jitze en ik ons af. Dat hebben 18 sterke
mannen met een pompwagen om pallets
te heffen (vorkheftruck) toch klaar gekregen. Maar omdat de club op heterdaad
werd betrapt, hebben de mannen het
beeld met het blok weer netjes teruggeplaatst, aldus de politie. Groot was ons
ongeloof en Jitze stapte direct op zijn fiets
om polshoogte te nemen. En, hoe was het
mogelijk, er was niets te zien. Geen grondverplaatsing of gaten (ze hadden zelfs rijplaten gebruikt), geen schade en geen
mankementen. Dus hebben we geen aangifte gedaan.
Vervolgens heeft  Jitze uitgezocht wie er in
de oudejaarsvereniging van Donkerbroek
zitten en hun voorzitter gebeld. Na (uiteraard) eerst een wantrouwend begin van het
gesprek, waren ze blij dat we geen aangifte
hadden gedaan en nog blijer toen Jitze hen
vertelde dat hij het sneu vond voor de vereniging dat de stunt mislukt was.

Wat schetste onze verbazing toen er de volgende avond drie jonge mannen bij Jitze op
de stoep stonden, met gebak en een brochure van hun vereniging. En met het vriendelijke verzoek de stier legaal te mogen
lenen. De Nachtdravers, een groep jongeren van 18-26 jaar, zijn sinds 1968 de oudejaarsvereniging van Donkerbroek. Ze zijn
ooit opgericht om het vandalisme tijdens
de jaarwisseling in Donkerbroek tegen te
gaan. Dit is uiteindelijk uitgegroeid tot een
vereniging die zich met veel energie inzet
voor het dorp.

De politieman vond het maar
een raar verhaal
Na telefonisch overleg met de overige drie
bestuursleden van onze Stichting Oranjewoud Historie hebben we besloten de “roof”
goed te vinden. De volgende dag hebben we
de omwonenden geïnformeerd dat de stier
opnieuw zou worden opgehaald, maar nu
met toestemming en dus legaal. Ik belde het
politiebureau, zodat ze niet weer met vier
politieauto’s hoefden uit te rukken voor deze

en takelen maar.
nachtdraverij. Dat viel me nog niet mee. De
politieman vond het maar een raar verhaal,
wat ik me ook wel kon voorstellen.
De volgende middag 31 december bij daglicht en met zo mogelijk nog meer materieel werd ons beeld verhuisd naar het parkeerterrein naast restaurant Het Witte Huis
in Donkerbroek. Daar had de club een circuit ingericht met een nagemaakte formule
1 auto van Max Verstappen en daarnaast
onze “Red Bull”. De poging om een grote

De Nachtdravers.
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paspop van Max Verstappen uit een loods
op het circuit in Zandvoort te halen was
gelukt, maar de heren moesten de pop
voor 31 december terugbrengen in verband
met een evenement in Eindhoven waar die
pop moest staan.
Op twee januari werd ons beeld keurig terug
geplaatst. Geen schrammetje te zien zo op
het eerste gezicht, maar de maker Rokus
Greebe zag dat het beeld toch iets scheef
stond. Na een telefoontje van Jitze naar de
Nachtdravers werd de stier de volgende dag
weer kaarsrecht gezet. Eind goed, al goed.
De gewoonte om grote voorwerpen te verslepen met Oud en Nieuw is niet nieuw hier
in de omgeving. Vaak is bijvoorbeeld een
geitenfokvereniging van een dorp de dader.
Tijden van te voren worden deze stunts al
beraamd. Zo zijn de helft van de kunstkoeien bij de A-ware fabriek in Heerenveen
al eens opgedoken op een plein in Donkerbroek. Op Nieuwjaarsdag 1991 dook het
wassen beeld uit Madam Tussaud van
Michail Gorbatsjov op in Elsoo en in 2011
de Olympische ringen van het stadion in
Amsterdam in Oldeberkoop. Ik ben
benieuwd wat voor stunt De Nachtdravers
volgend jaar weer gaan uithalen.
Bent u misschien die vrijwilliger die
ons wil helpen het archief van Plaatselijk Belang en van de Albertine Agnesschool te sorteren? Neem dan contact
op met j.edrost@telfort.nl

De Bolle als RedBull op het circuit van Donkerbroek.

Helaas geen Max pop in de vitrine.

Bijzondere huizen Oranjewoud

Koningin Julianaweg 38
n

Door: Tom van der Wolf

Voor mijn laatste reportage wil ik graag een artikel wijden aan de eigenaardige
woning van Jan en Alie de Jong. Het huis staat aan de Koningin Julianaweg 38. Dit
optrekje stond ook al tijden op mijn lijstje, het leek mij daarom erg leuk om hier
nog eens langs te gaan. Jan en Alie waren – zoals verwacht – enthousiast, we
planden een afspraak en voor ik het wist zat ik bij hen in de knusse woonkamer.
en voor ik het wist zat ik bij hen
in de knusse woonkamer
Even voorstellen
Jan (59) werkt in het dagelijks leven in Workum voor Friesland Campina, hij maakt
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daar babymelkpoeder. Alie (52) werkt als
administratief medewerkster bij het Luzac
College in Heerenveen en Anne (20) doet
een mbo-opleiding Begeleider Specifieke
Doelgroepen aan het ROC Friese poort in
Leeuwarden. Anne, de zoon des huizes zoals Alie het noemt – heeft in de schuur

naast de serre een compleet eigen ruimte
waar hij er op los kan spelen met zijn gitaren. Daarnaast hebben ze drie geiten en
drie kippen. Jan heeft een voorliefde voor
oude tractoren, hij heeft er een paar in de
schuur staan. Alle drie zijn het echte buitenmensen. Met name zoon Anne is naast zijn
opleiding druk aan het werk als hovenier.
Blauwe Kater
In 1985 kocht Jan het huis. De reden dat hij
voor dit huis was gevallen was dat hij zelf
van boerderij Pauwenburg kwam en dus
een grote tuin gewend was. Vandaar dat

toepassing op deze woning.
Jan en Alie pleiten voor het feit dat hun
woning geen ‘luxe’ heeft, maar echt van
die tijd is. “Luxe zou overigens alleen maar
afbreuk aan het karakteristieke huis doen.
We willen alles ook in ere en dezelfde stijl
houden. Zo zijn letterlijk alle kozijnen in het
huis nog origineel. We hebben aan de linkerzijde van het huis een gedeelte bijgebouwd, zodat we meer benedenruimte
hebben”, aldus de familie. Ook was er
geen bovenverdieping toen Jan het huis
kocht, boven was het één grote zolder. Ze
hebben daarom drie slaapkamers boven
gecreëerd.

Het huis van de fam. De Jong, ca. 1935.
Jan een totale oppervlakte van 2000 vierkante meter wel kon waarderen. Tijdens
een avondje stappen ontmoette hij Alie in
de Blauwe Kater te Heerenveen en de vonk
sloeg over. In 1989 trouwden Jan en Alie en
kwam Alie bij Jan wonen. Twaalf jaar later
werd zoon Anne in dit huis geboren.

een compleet eigen ruimte
waar hij er op los kan spelen
met zijn gitaren
Geschiedenis
Het huis is gebouwd in 1916 door dhr. Brouwer. De familie Brouwer was destijds een
veelbesproken familie in ons dorpje. Toch
weten Jan en Alie niet zeker of het wel echt
een lid was van deze familie. Jan heeft het
huis gekocht in 1985 van de heer P. Nauta,
die er maar vijf jaar heeft
gewoond. Voor hem woonden
twee generaties Visser in het huis.
Dat maakt dat Jan en Alie de
vierde bewoners van het huis zijn.
“Maar misschien ook wel de vijfde,
dat is ons niet helemaal duidelijk”,
vertelt Alie. “We hebben bij de
gemeente bouwtekeningen aangevraagd, maar vreemd genoeg
zijn die er niet. Toen we onze zoektocht vervolgden kwamen ze bij
het kadaster tot de conclusie dat
er eerst nog een ander huis op
heeft gestaan. Maar daar weten
wij verder niks van. Het enige wat
ons duidelijk is, is dat dhr. Brouwer
het als rentenierswoning heeft
laten bouwen”, aldus Jan.
Speciale lijnstructuur
De bouwstijl van de woning is
interbellum, wat kenmerkend is
voor een speciale lijnstructuur,
met een toepassing van afwisselende bouwlagen, van portieken

en balkons, en afgeronde cilindrische partijen die de voorgevel markeren. Interbellumarchitectuur verwijst naar de architectuurstijl in de periode tussen de Eerste en
de Tweede Wereldoorlog. Door deze uitgesproken kenmerken staat hun woning ook
op de gemeentelijke monumentenlijst.
‘Deze kenmerken zijn: de hoge mate van
esthetische kwaliteit van het zorgvuldig
vormgegeven ontwerp, de hoge mate van
architectonische gaafheid van het ex- en
interieur en de markante ligging van het
pand op de hoek van de Koningin Julianaweg’. Een hele mond vol…
Geen luxe, maar van die tijd
Ook de dakstructuren zijn kenmerken die er
uit springen bij deze stijl, zoals: ingewikkelde structuren met verspringende platte
daken, steile pannen en zadeldaken. Dat
laatste is – zoals we op de foto’s zien - van

Bevoorrecht
De familie merkt wel op dat zij heel bevoorrecht zijn door hier op deze plek te wonen.
Mede door de grote tuin en de verschillende ruimtes in en rondom het huis is het
voor hen iedere dag vakantie - althans dat
ervaren zij zo, zodra ze thuiskomen. Dit
gevoel is zo sterk dat ze om die reden nooit
op vakantie gaan, alle drie vermaken ze zich
prima in en om het huis.

Ik realiseer mij dat dit al
de zoveelste rode beuk is
die ik tegen het lijf loop
Rode beuk
Leuk om nog te vermelden is dat er ook bij
hen een rode beuk in de tuin staat. Deze
beuk staat ook op een monumentalebomenlijst. Die boom is nog geplant door
de heer Brouwer. Ik realiseer mij dat dit al
de zoveelste rode beuk is die ik tegen het lijf
loop. De rode beuk was vroeger een symbool voor rijkdom. Als men het huis had
afbetaald werd er een rode beuk geplaatst,
vermoedelijk heeft de heer Brouwer deze
boom ook om die reden geplant.

Het huis van de familie nu.
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43

Kunstenaars in Oranjewoud

Componist Johan Koers:
Gekanaliseerde Emotie
n

Door: Dineke Hoekstra Greve

Op deze maandagochtend in januari is
de wereld buiten koud, een helder
zonnetje in de vrieskou kleurt Oranjewoud wit. Op de Heidelaan binnen is
het warm en gezellig met een kopje
koffie en een plakje koek. Broer Jan zet
de koffie, de poes is op onderzoek uit
naar de nieuwkomer. Aan de wand
vele schilderijen van Friese landschappen. Johan Koers is in zijn element en
vertelt levendig over de vele aspecten
uit zijn muzikale leven.
Gedegen vakwerk
Johannes Geert Koers is 68 jaar en geboren
en getogen op de Heidelaan in Oranjewoud. Zijn ouders zijn op de plek waar hij
nu woont in 1946 gaan wonen, het huidige
huis is gebouwd in 1975. Johan woont op
deze plek al dus langer dan een halve eeuw.
Muzikale familie
In zijn familie zitten diverse beroepsmuzikanten zoals drie vak-organisten, een pia-

Johan Koers aan het componeren.
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orgel lukt wel, ondanks zijn ziekte. Tot op
heden is hij in deze kerk de vaste organist.
Docent en componist
Daarnaast blijft Johan lesgeven en heeft hij
meerdere leerlingen die later grote organisten worden. Namen als Jochem Schuurman
en David de Jong. Maar ook componeren
trekt steeds meer zijn aandacht en hij legt
zich hierop toe. Hij neemt les bij Jan Masséus, die leerling was van Willem Pijper en
Henk Badings en bespreekt zijn composities
met Piet Post. Hij leert van hen het gedegen
vakwerk. Structuur en analyse zijn de basis
voor zijn composities, het is in zekere zin
een technisch proces. Als deze basis er eenmaal is komt de emotie in akkoorden en
melodielijnen die in de structuur hun weg
vinden. Wie naar zijn werken luistert hoort
de Franse traditie die op sommige plekken
doet denken aan Olivier Messiaen.

Veertig composities die
ertoe doen

niste, een slagwerker en daarnaast vele
amateurzangers. Vader Hendrik was een
goede tubaspeler die een plek had in de
Koninklijke Militaire Kapel, helaas heeft WO
II roet in het eten gegooid. De oorlog heeft
te veel narigheid meegebracht en zijn muzikale carrière geblokkeerd.
Zoon Johan daarentegen gaat na de middelbare school naar het conservatorium in
Leeuwarden waar hij orgel studeert bij Piet
Post en later bij Haite van der Schaaf.
Carrière
Johan is een begaafd student en na zijn
afstuderen geeft hij concerten, zoals in de Nieuwe Kerk
in Delft en de Waalse kerk in
Amsterdam. Voor de radioserie Orgelmonumenten in
Overijssel wordt er een
opname gemaakt in Ootmarsum. Enkele van deze
orgels zijn zeer zwaar om op
te spelen, bijvoorbeeld de
Oude Kerk in Amsterdam
had een toetsdruk van vijf
kilo. Zware fysieke inspanning lijkt hem steeds minder
goed te lukken. Hij krijgt last
van extreme vermoeidheid
en tintelingen in de vingers
en armen belemmeren zijn
spelen. De ziekte van Scheuermann is de uiteindelijke
diagnose. Ondanks diverse
therapieën komt er een
einde aan zijn carrière als
uitvoerend musicus op de
grote orgels: te zwaar. In
1978 krijgt hij een aanstelling in de Doopsgezinde Kerk
in Heerenveen. Dit kleinere

Het scheppingsproces
In de lijn van de oude componisten componeert Johan nog steeds met potlood en
papier, dat geeft verbinding met de materie.
De computer gebruikt hij niet, hij geeft aan
dat hij dat de dood in de pot vindt. Het is te
technocratisch componeren. Hij moet het
horen van binnen, het moet rijpen, soms
wel een jaar lang. Het gaat over iets wat er
nog niet is, maar dat nog gaat komen.
En zo zijn er in de loop van de jaren 40 composities ontstaan, die er volgens Johan toe
doen: orgelwerken, maar ook werken voor
strijkkwartet, hoorn solo en koorwerken.
Allen uitgegeven bij uitgeverij Boeijenga in
Sneek. Daarnaast zijn er vier CD’s waarop
werk van Johan is te vinden.

Dramatisch verhaal
Jochen Klepper gewidmet
Ongetwijfeld is een topstuk van zijn composities ‘Jochen Klepper gewidmet’, een
stuk opgedragen, gewijd aan en gebaseerd
op het dramatische verhaal van Jochen
Klepper en zijn gezin. Het verhaal is bekend
geworden door dagboeken die postuum
zijn uitgegeven.
Jochen Klepper was een protestants-christelijke schrijver en journalist uit Duitsland
vóór WO II. Jochen huwt de joodse weduwe
Johanna Stein, zij heeft twee dochters uit
haar vorige huwelijk. De oudste dochter
weet te ontsnappen aan het naziregime. De
jongste dochter en zijn vrouw Johanna zijn
echter te laat met de vlucht. Uiteindelijk
ziet het gezin geen andere uitweg om aan
de deportatie en wreedheid te ontsnappen
dan met zijn drieën te kiezen voor een zelfgekozen dood in 1942. Klepper geeft de vertwijfeling weer in het kerklied ‘De nacht is
haast ten einde’.

Dit kerklied wordt de basis in de compositie
‘Jochen Klepper gewidmet’. Het tragische
verhaal wordt prachtig weergegeven in de
intense klaagzang met neerwaartse lijnen,
steeds heftigere emoties als verbeelding
van de Kristallnacht. Het al maar dichtere
notenbeeld als weergave van een wereld

die steeds meer beangstigend en liefdelozer wordt rondom Jochen en zijn gezin.
Het stuk moduleert en transformeert van c
mineur naar een overrompelend slot in een
open C majeur akkoord: ‘Zijn oordeel is
genade, Zijn duisternis is licht’ zoals de
diepgelovige Klepper het zelf omschreef.

De Wâldknyn vraagt zich af: Zou dit indrukwekkende stuk niet iets zijn voor de herdenking op 4 mei in Heerenveen?
Nieuwsgierig geworden hoe het klinkt? Dit
werk en andere werken van Johan zijn te vinden op www.jochemschuurman.nl/muziek.

Afscheidswoord
n

Door: Tom van der Wolf

In mijn laatste verhaal van Bijzondere Huizen geef ik het ook al even aan: voor
mij zitten helaas de werkzaamheden bij de Wâldknyn er definitief op. Vanwege
mijn studie en alle andere bezigheden is het ongelukkigerwijs niet meer te combineren. Ik zou daarom graag het stokje over willen dragen aan iemand anders,
jammer genoeg is die opvolger tot op heden (nog) niet gevonden.
Toen ik nog op de Albertine Agnesschool zat
was ik van 2010 tot en met 2012 schrijvend
lid van de Wâldknyn, maar dan natuurlijk
van de kinderredactie. Ik herinner mij goed
dat ik dat als jongetje van elf, twaalf erg leuk
vond om te doen. Toen ik in 2015 startte
met de studie Journalistiek, wist ik zeker dat
de Wâldknyn een mooie toevoeging aan
mijn schrijfvaardigheden zou zijn. Inmiddels
zijn we zes jaar verder en één ding is zeker:
dat was het! Tijdens de opleiding Journalistiek merkte ik dat ik het niet alleen wilde
laten bij het aankaarten van maatschappelijke problemen, dat wat je als journalist
eigenlijk alleen maar doet. Na mijn vorige
studie heb ik daarom mijn koers gewijzigd
en ben ik verdergegaan met een richting
Bestuurskunde & Overheidsmanagement.
Inmiddels volg ik een premaster Juridische
Bestuurskunde waardoor ik helaas weinig
tijd overhoud voor ons plaatselijke krantje.
Interviews
Afgelopen jaren heb ik tientallen interviews
afgenomen, van de meest bijzondere huizen in ons dorp tot vogelaars, van nieuwe

bewoners tot mensen met uitgesproken
hobby’s en ga zo maar door… Van ieder
interview stak ik ook wel iets op, ik heb
zodoende veel geleerd. Ieder mens heeft
namelijk iets unieks, dat wat hij of zij – soms
ongemerkt – uitspreekt.
Rijke historie Oranjewoud
Naast de boost van mijn schrijfvaardigheden
is de opgedane kennis over de historie van
Oranjewoud ook van grote meerwaarde voor
mij geweest. Vaak kwam het voor dat ik
interviews afnam van huiseigenaren die in
een beschermd dorpsgezicht of in een huis
met een monumentale status woonden. Om
dat goed in kaart te kunnen brengen moest
ik daarom regelmatig literatuur over de rijke
geschiedenis van ons dorpje raadplegen. Zo
zijn de boeken Landgoed-boerderijen Oranjewoud, Twee eeuwen Friese adel, Roodbaards
rijkdom en Geschiedenis van Oranjewoud
geen onbekend terrein voor mij.
Creatieve vrijheid
Als het ging om het zoeken van ludieke of
interessante onderwerpen over ons dorpje

was dat eigenlijk altijd zo gepiept. Alles
waar ik ook maar iets over hoorde –
omtrent zaken of verhalen in het dorp kaartte ik aan bij de redactie. Het mooie
was dat de redactie er altijd wel mogelijkheden in zag. Ik had op die manier veel creatieve vrijheid in het bedenken en schrijven
van mijn verhalen.
Tot slot….
Verder wil ik iedereen bedanken voor alle
positieve mails en reacties die ik altijd kreeg
nadat er weer een Wâldknyn uitkwam. In
het bijzonder wil ik mijn zeer gewaardeerde
‘collega’ Ingrid bedanken, voor haar kritische noten, iedere keer weer. Zij heeft
namelijk met haar academische vaardigheden en gevoel voor talen mij echt veel bijgebracht.

ACTIVITEITENKALENDER
2 april
Lentefeest (nadere info volgt!)

12 april, 10.00-12.00
Koffieochtend in Hof van de Koning

3 t/m 6 juni
Oranjewoudfestival

5 april
Algemene Ledenvergadering PB in
Hof van de Koning, aanvang 20.00 uur.

7 mei - 14 augustus
Paradys=100 dagen kunstuitingen in
Parklandschap Oranjewoud (Arcadia)

7 juni, 10.00-12.00
Koffieochtend in Hof van de Koning

9 april
Rommelmarkt bij de Albertine
Agnesschool, aanvang 10.00 uur.

10 mei, 10.00-12.00
Koffieochtend in Hof van de Koning

18 en 19 juni
open tuinen in Oranjewoud (zie blz. 33)

15 mei
Pompeblêdfair, bij Hof van de Koning
DORPSKRANT ORANJEWOUD

45

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
Jeugdredactie
oranjewoud-krant@hotmail.com Lid: Maren Nota
Leden: Anneke Liemburg
Lynn van Rooijen
Ingrid Struijk
Tymen Vogt
Tom van der Wolf
Inge van der Ploeg
Redactie website PB
oranjewoudwebsite@gmail.com
Leden: Helga Lycklama à Nijeholt
Louwina Wijma-van Noord

Kascommissie 2019/2020/2021 Meitinker Oranjewoud
Willem Donker en Lolke Eijzenga Ingrid Ahlers, Bel: (0513) 61 78 02
woonservicezone2@heerenveen.nl
Werkgroep Vorstelijk
Oranjewoud
Lid namens PB Oranjewoud
en de redactie:
Anneke Liemburg-Kramer

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

aangaande zaken die Oranjewoud
betreffen via telnr. 0513-617617.
Wijkagent
Peter van Harten,
Bezoekadres: Atalantastraat 1,
8442 DH Heerenveen.
Telefoonnr. 0900-8844

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
Jan Oosterbaan, tel. 06 23 24 17 83
jandespikerman@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

• 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

De deadline voor de volgende
editie is 4 mei 2022
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Prinsenweg 1
8443 DN Heerenveen
T 0513 - 636 136
E info@hofvandekoning.frl

WWW.HOFVANDEKONING.FRL

