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We mogen weer los: Geen lockdowns meer en dooooor! Met elkaar vergaderen om leuke dingen
te organiseren in ons dorp, het kon allemaal weer. Hebt u dat nou ook dat u steeds in elke jaszak
en tas nog mondkapjes vindt? Er is straks vast wel een creatieve bewoner die daar nog eens leuke
dingen van gaat maken. Dat komt dan ook weer in deze krant. Maar deze keer berichten we over
andere zaken.
Het gedeeltelijk nieuwe bestuur van Plaatselijk Belang stelt zich aan u voor. Ze zijn eindelijk weer
op volle sterkte en hebben er zin in met z'n allen!
Ook onze krant mag zich verheugen op nieuwe redactieleden: Dineke Hoekstra-Greve en Ted en
Coby Willemsen. Fijn dat ze onze redactie komen versterken. Leest u vooral hun verhalen over
componist Jan de Haan en Sipke van Dijk.
Er valt, als vanouds en zoals te doen gebruikelijk is, veel te beleven deze zomer in Oranjewoud.
We kunnen al terugkijken op de rommelmarkt met een geweldige opbrengst voor de A.A. school
en de Dorpsfeestcommissie én een gezellige Pompeblêdfair in mei. Van 7 mei tot 14 augustus
vindt de kunsttentoonstelling Paradys op verschillende locaties plaats. Marjan Moes van de organisatie en de jeugdredactie van het Kninebledsje vertellen u er meer over. Ook het Oranjewoud
Festival ontbreekt dit jaar niet. Een Spanjaard en een Russin doen verslag. Zij verbleven in de
Airbnb van onze verslaggeefster Ingrid. En als u toch onderweg bent is het ook een aanrader om
het Poëzijpaad nog eens te verkennen, waarvan Inge twee gedichten onder de loep neemt.
Naast de vaste rubrieken staan er nog veel meer verhalen in dit blad, sla de bladzijden maar om
en verdiep u eens in Stolpersteine……. Of de zomer van Jeanne, dat klinkt ook leuk, toch?
Ik wens u ook een fijne zomer en veel leesplezier.
Anneke Liemburg-Kramer
Hoofdredacteur
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Even voorstellen: een nieuw bestuur
Beste dorpsgenoten,
Als ik dit schrijf hebben we net de Algemene Ledenvergadering van 5 april jl. achter de rug. Het bestuur heeft de ALV een
aantal jaren niet kunnen organiseren vanwege corona. De bestuursvergaderingen
konden gelukkig wel doorgang vinden,
veelal via Teams. De ALV is nog voorgezeten door onze interim-voorzitter Jochem
Liemburg maar we kunnen u het heugelijke feit meedelen dat er nu een volledig
nieuw bestuur zit waar ik zelf voorzitter
van ben geworden. Iedereen stelt zich
hieronder in deze Wâldknyn nog even aan
u voor. Wij hebben er zin in om de
komende jaren iets te betekenen voor het
algemene belang van Oranjewoud.
Jan Hylkema, voorzitter plaatselijk belang,
mei 2022
Ik ben Jan Hylkema, 53 jaar jong
en sinds september 2018 woonachtig in Oranjewoud. Ik ben
getrouwd met
Marike en wij hebben samen een zoon
,Tjalle-Jan, die op dit
moment in klas 4 van de HAVO zit. Ik hou
van sport, met name hardlopen en golfen
en daarnaast ben ik ook een fervent
watersporter. Sinds 1991 heb ik samen
met mijn broer een Auto Dealerbedrijf in
Heerenveen opgebouwd en uitgebouwd
naar meerdere vestigingen in Friesland en
de Noordoostpolder. Vanaf januari 2022
hebben wij onze bedrijven samengevoegd
met Haaima tot één nieuw bedrijf:
Haaima Hylkema. Sindsdien ben ik alleen
nog aandeelhouder en heb ik tijd vrijgemaakt voor andere bezigheden waar ik
anders nooit aan toekwam. Mede daarom
heb ik zitting genomen in het bestuur van
Plaatselijk Belang om iets te kunnen betekenen voor Oranjewoud. Ik vind het mooi
om mee te praten en te denken over
zaken en ontwikkelingen in een dorpsgemeenschap waar je zelf deel van uitmaakt. Het lijkt me een mooie uitdaging
om samen met een geheel nieuw bestuur
het mooie werk van onze voorgangers
voort te zetten met een frisse blik naar de
toekomst.
Mijn naam is Fred van
den Hoogen, ik ben
58 jaar en woon
sedert 2004 met
mijn vrouw en drie
zonen met veel plezier in Oranjewoud.
Ondertussen zijn mijn

kinderen volwassen en studeren er twee
aan de universiteit in Enschede en de
derde is vorig jaar afgestudeerd en volop
aan het werk.
Sedert 2000 ben ik met veel plezier werkzaam in ziekenhuis De Tjongerschans.
Ik ben benaderd door Rein Soet van Plaatselijk Belang met het verzoek of ik lid
wilde worden van het bestuur.
Nu mijn zonen studeren c.q. werken is er
meer tijd voor andere zaken en lijkt het
mij erg leuk om via PB iets te kunnen
betekenen voor ons dorp. Ik loop nu al
een aantal maanden achter de schermen
mee en ben positief verrast door de vele
onderwerpen die er spelen.
Door het lidmaatschap van PB ga ik zeker
te maken krijgen met allerlei acties en
projecten en daardoor zal ik ook meer
dorpsgenoten leren kennen. Helaas heeft
door de coronacrisis het PB-bestuur even
stil gelegen, maar ik kijk er naar uit om
met ons geheel nieuwe bestuur aan de
slag te gaan.
Beste lezers, Pieter van
Dam is de naam! Uw
nieuwe penningmeester in het
bestuur van PB
Oranjewoud.
Sinds 2015 woon ik in
Oranjewoud samen
met Marjon. Onze twee
zoons zijn het huis allang uit en daarom
konden we ruim drie jaar geleden kleiner
wonen aan de Bieruma Oostingweg 21.
Wij zeggen inmiddels vaak tegen elkaar:
hier gaan we nooit meer weg! De plek en
het gebied zijn prachtig. De moeite waard
om de kwaliteit hiervan goed te bewaken
en samen met de gemeente oplossingen
te vinden voor gemeenschappelijke uitdagingen.
En zo kwam PB Oranjewoud op ons pad
na een bezoek aan de gemeente Heerenveen over de fietspaaltjes in het parklandschap. Graag ondersteun ik de vele initiatieven samen met bewoners om de sterke
punten van Oranjewoud te behouden en
ruimte te maken voor nieuwe ideeën.
Geweldig om dit vorm te mogen geven als
bestuurslid van het Plaatselijk Belang!
Folkert Sinnema
Ik ben Folkert Sinnema, geboren 1983
te H e e re nve e n .
Sinds november
2019 woon ik met
mijn vrouw en twee
kinderen aan de
Koningin Julianaweg in
Oranjewoud. In het dagelijks leven ben ik sinds twee jaar zelfstan-

dig ondernemer en her-ontwikkel ik vastgoed projecten.
Via Jaap Jongedijk (oud-voorzitter) ben ik
gevraagd om zitting te nemen in het
bestuur van PB Oranjewoud. Ik vind het
erg mooi om op deze manier mijn kennis
en kunde te kunnen delen en in te zetten
voor de belangen en de gemeenschap van
Oranjewoud.
Inmiddels hebben wij een geheel nieuw
bestuur en zullen wij met deze mooie
nieuwe groep de werkzaamheden en doelen van onze voorgangers voortzetten en
het dorp Oranjewoud zo goed mogelijk
vertegenwoordigen.
Sylvie de Jong
Beste mede-dorpsbewoners van Oranjewoud,
Graag stel ik me aan
jullie voor als nieuw
lid van het bestuur
van het Plaatselijk
Belang.
Mijn naam is Sylvie. Samen met Mark en
onze twee kinderen (Jarik, 12 jaar en
Esper, 9 jaar oud) wonen we met veel plezier aan de Koningin Wilhelminaweg 58.
Hier wonen we sinds april 2018. Daarvoor
hebben we negen jaar aan de Prins Bernhardweg 19 gewoond.
Ik ben in Heerenveen geboren en opgegroeid en heb daar, afgezien van mijn studietijd in Haarlem, altijd gewoond tot we
naar Oranjewoud zijn verhuisd.
Afgelopen najaar heb ik me aangesloten
bij het bestuur van het Plaatselijk Belang
om op die manier meer betrokken te zijn
bij het dorp en me in te zetten voor het
algemeen belang. Ik hoop op een positieve manier iets bij te kunnen dragen aan
dit mooie dorp!
Sonya de Boer
Mijn naam is Sonya de
Boer en ik woon
sinds 2017 in Oranjewoud. Nadat ik lang
in Zutphen heb
gewoond ben ik
weer terug gekomen
naar Friesland om
samen met mijn man in
Oranjewoud te gaan wonen. Ik heb vier
dochters waarvan de oudste bijna gaat
studeren, een tweeling van 16 jaar en de
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jongste is 4 jaar en gaat net
naar school in Oranjewoud.
Dat creëert meteen een
natuurlijke verbinding met
het dorp. Afgelopen jaren
heb ik altijd in de retail
gewerkt als retail of operationeel manager voor winkelketens in luxe parfumerie
door heel Nederland. Inmiddels ben ik als zelfstandig
ondernemer bezig met
diverse projecten. Restaurant & grandcafe ‘t Stadhuys
in Wolvega is daar één van,
dat heb ik de afgelopen twee
jaar opgezet en daar ben ik
vaak te vinden. Daar waar ik
woon vind ik het leuk om
met mensen in contact te
komen en te ervaren hoe je
samen met mensen om je
heen het verschil kunt
maken door je ergens voor in
te zetten. Nu zijn we met een
heel nieuw bestuur compleet om ons dan ook met
veel enthousiasme en energie voor het Plaatselijk
Belang in te zetten.

Vlnr Sonya de Boer, Sylvie de Jong, Jan Hylkema, Fred van den Hoogen, zittend links Folkert
Sinnema en Pieter van Dam.

Notulen van de Algemene Jaarvergadering van
Plaatselijk Belang Oranjewoud
Datum:
Aanwezig:
Bestuur:

Dinsdag 5 april 2022, 20.00 uur
circa 80 belangstellenden, waaronder:
Rein Soet, Jochem Liemburg,
Verkiesbaar: Jan Hylkema, Pieter van Dam, Sonya de Boer en
Fred van den Hoogen (Afwezig i.v.m. ziekte: Sylvie de Jong)
Gemeente: Wethouder Hedwich Rinkes, Rixt Wind (wijkmanager) en diverse
raadsleden. Afgemeld: Peter van Harten (wijkagent) en Hendrik
Kromkamp (wijkbeheer)
Afmeldingen: Henk en Ali Kok, Jaap Jongedijk, Jacob Dijk, Age Hartsuiker,
Jannik Louwers (Caleidoscoop).
Bijlagen:
jaaroverzicht 2021
financieel verslag 2021
Jaarplan 2022
Locatie:
Hof van de Koning.

1. Opening.
Interim voorzitter Jochem Liemburg opent
de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij memoreert even kort dat het alweer 2
jaar geleden is dat we de laatste algemene
ledenvergadering hebben gehad.
2. Notulen jaarvergadering 12 maart
2019.
Geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden hierbij goedgekeurd
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en vastgesteld met dank aan notuliste
Louwina Wijma - van Noord.
3. Jaaroverzicht 2021 (zie ook bijlage
even verderop in de dorpskrant).
In de Wâldknyn 2022-1 is het uitgebreide
jaarverslag van Plaatselijk Belang gepubliceerd. Het jaarverslag was ter vergadering
in print beschikbaar en wordt per pagina
doorgenomen. De volgende aanvullingen/
opmerkingen werden gemaakt:

* Bij het onderwerp Woning / hotelbouw
wordt wat langer stilgestaan i.v.m. de komst
van Hotel Van der Valk: Er worden een aantal stellingen gelanceerd om de mening te
peilen t.a.v. de vestiging van Hotel Van der
Valk aan de Oranje Nassaulaan.
- Woningen of hotel: ruime meerderheid
ziet liever woningen dan een hotel
- Kans om Parkhotel Tjaarda en Restaurant Hof van de Koning kwijt te raken:
een meerderheid ziet dit liever niet
gebeuren
- Parkeerproblematiek en verkeersoverlast: is logisch dat dat er komt
- Privacy schending: n.v.t., geen leden uit
Oranjewoud Noord aanwezig
- Skoatterwâld wil supermarkt, wat willen wij: meerderheid wil geen supermarkt op de beoogde locatie aan de
Oranje Nassaulaan.
Opmerkingen uit de zaal:
- Valt er wel iets tegen te doen? Het is al
besloten

- Alleen middelste 3 punten hebben te
maken met Hotel Van der Valk, punt 1
en 5 staan daar los van
*Onderwerp t.a.v. dierenoverlast: damherten: Rixt Wind (gemeente) geeft aan
dat als de damherten last veroorzaken het
zeker verstandig is om dit te melden bij de
gemeente / provincie.
4. Het woord is aan (dorps-)wethouder
Hedwich Rinkes.
Stelt zichzelf voor (o.a. zes jaar raadslid en
nu alweer één jaar wethouder).
Zij nodigt de zaal uit tot vragen.
Prins Bernhardweg
Onderhoud wegen, specifiek de Prins
Bernhardweg, zou in 2018 al aangepakt
worden. Telkens is dit uitgesteld en in
2021 is er slechts ‘noodherstel’ geweest.
Wat zijn nu de plannen.
Wethouder: er staan een aantal wegen op
de nominatie. Zij weet alleen niet welke.
Ze zal dit laten uitzoeken en er op terug
komen. Actie: Gemeente
PB-lid: het gaat niet alleen om onderhoud
maar ook om overleg.
Wethouder: beaamt dit en gaat er vanuit
dat zij ook contact zal opnemen met
bewoners.
Toevoeging Rixt Wind: Er is wel een flinke
onderbezetting bij de gemeente. Daarnaast is de gemeente afhankelijk van de
nutsbedrijven. Deze veroorzaken ook
regelmatig uitstel.
Gaswinning
Wat is de stand van zaken tav gaswinning?
Wethouder: Kan hierop niet reageren
omdat ze de kennis niet heeft. Ze zal het
laten opzoeken en erop terugkomen.
Actie: Gemeente
Brouwerslaan, aanleg glasvezelkabel
Hier is het wegdek ‘vernield’ t.g.v. aanleg
glasvezelkabel. Gaat hier nog wat aan
gebeuren en hoe kan het dat men het zo
kan opleveren? En graag ook informatie
hierover.
Wethouder: de gemeente is aan het
schouwen in de gehele gemeente naar
dit soort problematiek. De acties hieruit
worden weggezet in een planning. Zij is
het eens met bewoners dat er helderheid gegeven mag/moet worden t.a.v.
planningen.
Aanleg glasvezelkabel.
Eén bewoner geeft aan dat hij ‘blijvende’
schade aan zijn tuin heeft. En vraagt zich
af of er ook toezicht is geweest?
Vraag: Waar was de controle/handhaving
vanuit de gemeente?
Wethouder: er is in algemene zin wel toezicht geweest. Men kan echter niet elk
detail monitoren. Zij geeft aan dat de desbetreffende bewoner die een probleem
heeft na het sluiten van de vergadering
een naam/nummer van haar zal krijgen
om dit voorval te kunnen melden en con-

tact op te nemen. Actie: Wethouder
Bescherming dieren tijdens broedseizoen
Philippine Meijnen van Stichting Natuurbehoud Oranjewoud vraagt hoe het zit
met de bescherming van vogels (broedseizoen) en andere dieren tijdens het Oranjewoud Festival. Kan het Oranjewoud Festival ook later in het jaar plaatsvinden?
Wethouder: dit soort vraagstukken veroorzaakt altijd een dilemma waarbij ieders
belangen goed afgewogen moeten worden. We beseffen daarbij ook dat we niet
iedereen tevreden kunnen houden. Ze
geeft aan dat het lastig is om de gehele
groep mensen te kunnen vertegenwoordigen op één punt. Er zijn altijd voor- en
tegenstanders.
Als voorbeeld geeft ze aan dat het altijd
om keuzes maken gaat. Bij het maken van
een keuze heb je altijd tevreden en ontevreden mensen.
5. Financiën (zie elders in dit nummer)
Financieel verslag (zie ook Wâldknyn
2022-1)
Penningmeester Rein Soet geeft een toelichting op het financieel verslag.
Janny Klein: geeft aan dat haar vraag t.a.v.
de investeringen in objecten door Plaatselijk Belang en de afschrijving nog niet is
beantwoord.
Rein Soet geeft aan dat PB inderdaad,
zoals ook aangegeven in de vorige vergadering, geen eigendommen heeft. De
enige uitzondering is het bruggetje over
de Prinsenwyk.
Daar is een regeling voor.
Verder zijn er geen vragen/opmerkingen.
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie Lolke Eijzenga
en Willem Donker geeft bij monde van
Willem Donker aan dat men ‘de boeken’
heeft gecontroleerd en in orde bevonden.
Rein Soet krijgt de complimenten vanwege hoe goed alles is bijgehouden en
verwerkt.
Décharge van het bestuur.
Het bestuur wordt décharge verleend.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
Aftredend kascommissielid is Lolke
Eijzenga. Rob Meijnen wordt als nieuw
kascommissielid benoemd.
6. Verkiezing bestuursleden
Voordat we dit gaan doen neemt de voorzitter eerst afscheid van de ‘oude
bestuursleden’
Jaap Jongedijk (voorzitter).
Ivm verhuizing afgetreden. Jaap kon
helaas niet aanwezig zijn. Rein is vanavond
nog langs geweest om hem te bedanken
voor zijn inzet en activiteiten t.a.v. Plaatselijk Belang.
Peter Bijlsma (secretaris).
Jochem dankt Peter die zich altijd beschei-

den opstelde. Een degelijke secretaris en
ook actief (oa AED’s, geocaching etc.)
Peter treedt af om meer tijd aan zijn gezin
en werk te kunnen besteden.
Louwina Noord ( bestuurslid, beheerder
website en nieuwsflits).
Jochem dankt Louwina, een zeer actief
bestuurslid (bij veel activiteiten betrokken). Zij ging een discussie niet uit de
weg. Louwina beheert nu nog de website
en de nieuwsflits, maar zal deze binnenkort overdragen. We zijn nog aan het uitzoeken hoe dit vorm te (kunnen) geven.
Louwina treedt af om meer vrije tijd te
hebben voor haar hobby’s (met name
reizen).
Jan de Haan (bestuurslid).
Jochem dankt Jan, een ervaren man die
vele initiatieven heeft opgepakt ( enquête,
verlichtingsplan, dorpsvisie). Ook Jan is
i.v.m. verhuizing afgetreden als lid.
Doordat de hiervoor genoemde bestuursleden al niet meer actief waren in het
bestuur, zouden we bijna vergeten dat ook
Rein Soet (penningmeester) gaat aftreden
omdat ook zijn tweede termijn er alweer
op zit.
Rein heeft zijn taak als penningmeester
goed ingevuld en veel zaken opgezet. Hij
Is actief geweest met het werven van
leden. Zijn methodiek om nieuwe bewoners te bezoeken werkt voortreffelijk. Een
klein praatje en een Wâldknyn ter info zorgen vaak voor een nieuw lid. Naast zijn
werkzaamheden als penningmeester
heeft hij ook aan menig project meegewerkt (lanenplan, afrit A32, speeltoestellen).
Ook Hedwich Rinkes spreekt de aftredende leden nog toe.
Allen krijgen als dank voor hun inzet in het
bestuur een cadeaubon, Merci chocolade
en een mooie bos bloemen en de wethouder reikt namens de gemeente een theaterbon uit.
Benoeming nieuwe leden bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud.
Nieuw te kiezen bestuursleden stellen zich
voor.
Zij worden allen in één keer unaniem bij
acclamatie (dmv van een spontaan
applaus) gekozen.
Jan Hylkema, voorzitter
Pieter van Dam, penningmeester
Fred van den Hoogen, secretaris
Folkert Sinnema, bestuurslid
Sonya de Boer, bestuurslid
Sylvie de Jong, bestuurslid
Actie: PB
7. Activiteiten van Plaatselijk Belang in
2022 ( zie ook bijlage)
Het bestuur vertelt over een aantal
voorgenomen activiteiten voor het dorp
Oranjewoud. Zie ook De Wâldknyn
2022-1.
Er zijn geen opmerkingen/vragen naar
aanleiding van dit jaarplan.
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8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
Mededelingenbord:
Dit zou verplaatst worden? Waar het nu
staat wordt niet als handig beschouwd.
Staat op dezelfde plaats als waar meerdere bewoners de afvalbakken wekelijks
neer zetten. Hierdoor is het bord niet goed
zichtbaar.
Het bestuur zal kijken naar de mogelijkheden.
Actie: Kijken wat er mogelijk is tav de
plaats van dit bord
Dhr Van Boetzelaer
Wat is het standpunt van het bestuur over
de ingediende plannen t.a.v. Klein Jagtlust?
We begrijpen dat PB neutraal is maar ons
verzoek is om van deze neutraliteit af te
stappen
Voorzitter Hylkema: Vooralsnog blijven wij
neutraal. We weten dat er nog een overleg gepland is tussen bewoners en Klein
Jagtlust. Dit wachten we ook af en dan
hebben we weer contact.
Het lijkt erop dat tot nu toe PB en bewoners van de Krukmanslaan verschillende
verhalen/info hebben gehoord. Vandaar
nu toch eerst afwachten wat het gesprek
gaat brengen.
Feit blijft dat dit onderwerp bij enige
bewoners emotie teweeg brengt.

Dhr J. Gregorius: geeft aan dat PB neutraal moet blijven zowel bij Hotel van der
Valk als Klein Jagtlust. Als individu kunnen
we altijd bezwaar maken. PB kan wel faciliteren door bijvoorbeeld de meningen te
peilen middels een enquête of objectieve
informatie te geven.
PB moet er voor waken een ‘politieke partij’ te worden.
Dhr J. Gregorius: Brievenbus Cissy van
Marxveldtlaan
Graag brievenbus (weer) verplaatsen naar
bijvoorbeeld de ventweg naast de Cissy
van Marxveldtlaan. Dat is in ieder geval
veiliger. Een aantal redenen hiervoor zijn:
huidige plaats is niet veilig en zeker niet
gebruikersvriendelijk: modder en plassen.
Rein Soet: geeft aan dat men ook in eerste
instantie op voorgestelde plaats de brievenbus daar had gepland. De omwonenden hebben allen tegengestemd op de
komst van de brievenbus. Vandaar de huidige locatie.
‘Faciliteren’
Dhr. B. Remmelts vraagt zich af waar hij
aan toe is. Wat is zijn rol als bewoner? Als
de overheid besluiten voorbereidt, en
eventueel de raad een besluit neemt,
wanneer ben ik in dit proces belanghebbende? Kan dat uitgezocht worden ( mis-

schien door een jurist)?
Dhr Van Boetzelaer biedt aan een cursus
te geven aan de inwoners van Oranjewoud die hierin zijn geïnteresseerd.
Actie: PB
Kavels Prinses Marijkelaan
Weet het bestuur iets van plannen op de
locatie Prinses Marijkelaan?
Voorzitter Hylkema: wij hebben geen idee.
Tip van Jan de Haan: via de site Mijnoverheid.nl kun je in een straal van 500 meter
zien wat er is aangevraagd.
9. Externe sprekers.
• Sibbe Hoekstra, secretaris Stichting Belvédère Oranjewoud.
Stand van zaken / Status renovatie uitkijktoren Belvédère.
• Jenno Kootstra, projectleider Anteagroep.
Stand van zaken / Status MTB routes:
Het ontwikkelen van een MTB-route,
van ruim 20 km, langs de buitenranden
van de bospercelen en weilanden.
10. Sluiting
Met dank aan de aanwezigen voor hun
komst en hun inbreng sluit Jochem Liemburg om ca. 22.10 de vergadering.

Koffie ochtend
Eindelijk… we kunnen weer bij elkaar komen in Hof van de
Koning en nu gelukkig zonder voorwaarden of regeltjes. Achter ons liggen al weer verscheidene koffie-ochtenden. Helaas
heb ik door omstandigheden meerdere gastsprekers moeten
annuleren, zodat we deze ochtenden zonder sprekers doorbrengen, maar de ochtenden vliegen om. Er is behoefte aan
contact, elkaar zien en spreken. Tussendoor was er ook nog
een stamppotbuffet, zowaar lag er die dag sneeuw -1 april!
Hoe is het mogelijk!!
Het programma voor na de zomervakantie kunt u hieronder
lezen. U bent altijd welkom, de koffie-ochtenden zijn niet aan
leeftijd of aan wat dan ook gebonden. Portemonnee en goed
humeur mee en we zien u graag tegemoet!
Hierbij nodig ik u van harte uit op de koffie-ochtend Oranjewoud bij Hof van de Koning, aanvang 10 uur
• 10 september “Koffieplein” in de feesttent
• 11 oktober met als gast Trientsje v.d. Wal, verhalenvertelster (Friesland Post)
• 8 november Reinder Paulides, bewoner Tolhuisweg, rondleiding Waterzuivering, waarna lunch in Hof van de Koning
• 6 december Ferdinand de Jong, schrijver en zoon van laatste boer op Pauwenburg
• Eind december (o.v.b.) Martin de Jong agrarisch ingenieur
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Gezellig samen zijn het Hof van de Koning.

Hoekstra installatietechniek is totaal-installateur
en biedt technische oplossingen voor duurzame
vraagstukken, ontwerpt, realiseert en beheert
technische installaties voor zowel particulieren
als bedrijven. Daarnaast staat ons service team
24/7 klaar om onverwachte storingen op te
kunnen lossen.
Naast het reguliere installatiewerk is ons bedrijf
gespecialiseerd in warmtepompsystemen,
domotica vraagstukken, zonnestroominstallaties,
aanleg van autolaadstations en het installeren
van dak en zinkwerk.

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

Het Oranjewoud Festival door
de ogen van Elena de Miguel
n

Door: Elena de Miguel (Engelse tekst)
Google Translate en Ingrid Struijk (vertaling/bewerking)

Twee jaar geleden hebben we Oranjewoud ontdekt. We wilden even weg
uit druk Amsterdam, waar we ons
toen erg opgesloten voelden door de
corona-crisis. Het was liefde op het
eerste gezicht met een ontspannen
sfeer, vriendelijke mensen en een
prachtige omgeving.
Sindsdien komen we er regelmatig. En
elke keer als we er zijn, beleven we wel
weer iets nieuws en spannends zoals
paardrijden, het Belvédère Museum en
thee in het park van Oranjestein.
Programma
Dit jaar werden we uitgenodigd om het
Oranjewoud Festival bij te wonen. Twee
avonden was ik ermee bezig om het pro-
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gramma door te nemen en de voor ons
meest interessante concerten uit te kiezen. Dat was best moeilijk want ik had
belangstelling voor alles: klassiek én
modern, fris én degelijk, filosofisch én
speels. Eindelijk was ik eruit. Een programma waarmee we ons allemaal konden vermaken: een cello-concert in de
bunker, een duet van cello’s en violen, een
klarinet-kwartet en een buffet. Daarnaast
had onze zoon van vier zijn eigen spannende programma, van opera tot circus.
Locatie
Ik was aangenaam verrast te merken hoe
dit festival extra charme en sfeer aan het
prachtige park schenkt. Mijn favoriete
plekje was de ruimte tussen de kinderworkshops en het Baba Yaga podium,

waar kinderen visuele of dynamische
kunst konden maken en konden experimenteren met verschillende scènes (zie
foto hieronder), terwijl mijn man zich vermaakte met het beoordelen van een
goede selectie van lokale brouwerijbieren.
Muziek
Ik ben niet de aangewezen persoon om
over muziekconcerten te schrijven, want
ik ben geen musicus en ook geen muziekcriticus. Ik kan jullie alleen maar adviseren om open te staan voor het onbekende
en verschillende stijlen en uitvoeringen
uit te proberen. Het zal u misschien verbazen hoe intrigerend dit kan zijn. En zo’n
festival is een goede plaats om iets nieuws
te ontdekken, want de musici kregen
volop gelegenheid om hun muziek te

Lekker flaneren.
introduceren. En verder waren ze informeler waardoor ze een warme verbindende sfeer konden creëren in wisselwerking met de toehoorders.

Jong publiek
Ik ben ervan overtuigd dat kinderen een
oor voor muziek kunnen ontwikkelen en
ingewikkelde ritmes kunnen begrijpen als

ze muziek krijgen te horen die iets boven
het niveau van hun favoriete Paw-Patrolliedje ligt. Kleinere openlucht-festivals
zoals dat in Oranjewoud geven je de gelegenheid om je kinderen kennis te laten
maken met een verscheidenheid aan "volwassen" muziek op hoog niveau en zo een
nieuwe generatie van luisteraars op te
kweken. Want omdat de sfeer zo vriendelijk was en de uitvoeringen niet zo lang,
was het ideaal om met je kind een concert
bij te wonen zonder dat je de toehoorders
stoorde. Ik was bijvoorbeeld afgelopen
voorjaar met Matteo op het bekende
cello-festival in Amsterdam, er waren speciale concerten voor kinderen vanaf 6 jaar.
Hij vond het geweldig. Maar ik kon hem
niet meenemen naar Bartholomew Bitman, want dat concert begon pas laat op
de avond.
Op het festival in Oranjewoud heeft Matteo genoten van het cello-rock-concert.
Maar hij vond het helemaal geweldig dat
zijn ouders hem meenamen naar een concert voor volwassenen.
Ik heb heel erg genoten van het Oranjewoud Festival en wat zou het fijn zijn als ik
er volgend jaar weer bij kon zijn.

V.l.n.r. Juan, Matteo en Elena.
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Over De Buurtkok niets dan goeds
n

Door: Ingrid Struijk

Of ik op de valreep nog een artikel kon schrijven over De Buurtkok. Wat een buitenkansje! Natuurlijk ging ik dat doen, maar
dan wel op voorwaarde dat ik drie maaltijden mocht testen.
Nee, niet in mijn eentje. Wat denkt u wel van mij. Met een proefpanel.
Dat was geen enkel probleem voor
De Buurtkok. We konden op vrijdag
13 mei onze bestelling: alle drie de
beschikbare maaltijden plus vleessupplement voor Kees afhalen in de
kantine van de VV. Ook kreeg ik een
persbericht toegestuurd, dat mijn
belangstelling evenveel wekte als
de maaltijden.
Wie is De Buurtkok?
Ik moest er meer van weten en
plande een telefonische afspraak

met Simon en Nynke Dijkstra.
Simon en Nynke wonen met
hun kinderen Niels (7) en Anouk
(10) aan de Sophia Hedwiglaan.
Simon was 13 jaren werkzaam
in het familiebedrijf, Aquacell.
Nynke heeft als HRM adviseur
gewerkt bij commerciële bedrijven. De verkoop van het familiebedrijf, nu 2 jaar geleden, heeft
het voor hen mogelijk gemaakt
het roer om te gooien en met
hun hart te gaan werken voor

een groter doel. Samen zetten
zij zich met stichting De Buurtkok - en Nynke daarnaast ook
als leefstijlcoach - in voor de
gezondheid en de vitaliteit
van de medemens.
Gezonde betaalbare
maaltijden
Dat lijkt een onmogelijke
combinatie; voor onbewerkt
en gezond eten betaal je altijd
meer dan voor bewerkte en
ongezonde producten. Veel
mensen met een krappe
beurs eten dagelijks te zout,
te zoet, te vet. En de gevolgen
in de gezondheidszorg zijn al
merkbaar: obesitas, hoge
bloeddruk, diabetes type II.
Het echtpaar Dijkstra ziet dit
met lede ogen aan; het zou zo
anders kunnen! Met veel idealisme zetten zij samen met
Hanny Terpstra en Nynke Kuijers een afhaalmaaltijdenservice op.

Team De Buurtkok met de vrijwilligers. Op de voorste rij Nynke Kuijpers (2e van links,) Simon (3e
van links), Nynke Dijkstra (5e van links). Op de achterste rij Hanny (1e van rechts).
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Doelgroep
De Buurtkok is er voor mensen die na hun doordeweekse
werk geen puf of tijd meer
hebben om zelf een gezonde
maaltijd te koken. Er zijn
natuurlijk al legio afhaalmaal-

tijden te krijgen in Heerenveen, die ook
wel lekker zijn, maar zeker niet gezond.
Met de winst die ze maken worden de
maaltijden voor de minima in prijs verlaagd. En dan is er nóg een doelgroep: clienten van de Voedselbank. De slogan is
dan ook: GOED VOOR ELKAAR.
Stichting
Vanaf de start in maart worden er maaltijden gedoneerd aan de Voedselbank. Moet
je nagaan: ze hebben niet eerst gewacht
totdat het bedrijf winstgevend werd. De
Buurtkok is ondergebracht in een stichting
zonder winstoogmerk. Dat betekent dat je
een gift kunt doen aan De Buurtkok. Ze
hebben het al meegemaakt dat iemand 50
maaltijden doneerde voor de Voedselbank!

dagelijks te zout, te zoet, te vet
Vrijwilligers
De Buurtkok heeft twee koks in loondienst:
Hanny en nóg een Nynke. Zij verdienen
een eerlijk salaris. Voor de rest werkt er
een enthousiaste groep vrijwilligers mee
bij het bereiden en de uitgifte van de maaltijden. Zo jong als het bedrijf is, toch krijgt
het al veel support, bijvoorbeeld van
ondernemers en van de gemeente Heerenveen.
Hoe werkt het
Elke woensdag, donderdag en vrijdag
maken ze koelverse, doordeweekse maaltijden in de keuken van VV Heerenveen.
Per week is er keuze uit drie menus, zie
foto. Je bestelt ze van tevoren via www.
debuurtkok.nl Er is altijd keuze uit drie
maaltijden die in de basis vegetarisch zijn.
Als je een onverbeterlijke vleeseter bent,
kun je er apart een portie vlees bijbestellen. De maaltijden haal je aan het einde
van de middag af bij een afhaallocatie en
warm je thuis op in oven of magnetron. De
vers bereide maaltijden zijn tot wel vijf

dagen gekoeld te bewaren. De verpakking
is volledig recyclebaar en kan in de papiercontainer.
Dutch cuisine
In dit concept speelt groente de hoofdrol
en is het stukje vlees of vis altijd duurzaam. Er wordt met de seizoenen meegekookt en zoveel mogelijk gewerkt met biologische ingrediënten die rijk zijn aan
gezonde voedingsstoffen.

vrijdag de 13e
Het testpanel
Het was niet moeilijk om mijn huisgenoten zo ver te krijgen dat ze plaats wilden
nemen in het testpanel. Op vrijdag de 13e
fietste Kees langs de VV om onze maaltijden af te halen. De vrijwilliger bij de uitgifte nam alle tijd om hem uit te leggen
hoe de maaltijd het beste opgewarmd kon
worden en wat te doen met het verpakkingsmateriaal. Vol verwachting zaten Ina

en ik te wachten tot Kees met de buit zou
verschijnen. Nu had ik gedacht dat het
heel ingewikkeld zou zijn om voor een
veganist, een carnivoor en eentje die van
twee walletjes eet een smakelijke maaltijd
te bereiden. Maar dat bleek eenvoudig
opgelost: de pilav met groenten was veganistisch en Kees had zijn varkenshaaspuntjes. Ina deed niet moeilijk en at ook mee
met de tagliatelle en de aardappelgratin.
We hebben De Buurtkok overladen met
sterren. Man man, wat lekker was dat. En
ook meer dan genoeg. Alleen Kees ging
tegen elven nog een tosti klaarmaken,
maar ja, daar gaat ook dagelijks een heel
brood in.
Ik ben erg enthousiast geworden over De
Buurtkok. Het scheelt je veel tijd, het is –
een must voor mij – zoveel mogelijk biologisch en duurzaam, én het verbindt als je
voor drie mensen tegelijk bestelt….Ik zou
zeggen: probeer het eens!

Het proefpanel, vlnr Ina, Ingrid, Kees.

autobedrijf harry pit
Appelhof 3 – 8443 EE Heerenveen
Telefoon 0513 - 63 65 97 • www.harrypit.nl
* APK
* reparatie + onderhoud alle merken
* CO2 laswerk
* airco service
* etc.
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APK - keuringen
Schadeherstel
Grote en kleine onderhoudsbeurten

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

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

088 3101088

Hoe vergeten Joodse oorlogsslachtoffers
toch een naam kregen
n

Door: Gerard van der Werf

12 april 2022 was een belangrijke dag
voor het verdwenen Jodendom in
Heerenveen. Op deze dag werden er
Stolpersteine gelegd op plaatsen
waar Joden gewoond hebben. Na een
eerdere mislukte poging om dit stukje
gerechtigheid voor elkaar te krijgen,
kregen we dit als commissie Stichting
Historie Heerenveen deze keer wél
gedaan en we moeten zeggen, daar
zijn we trots op.
Mede dankzij het prachtige weer mochten
wij op 12 april tijdens de ontvangst in het
Posthuis 84 genodigden ontvangen en tijdens de steenlegging minstens 50 personen. Dankzij grondig onderzoek van de
commissie konden nog 14 nazaten van de
voormalige Heerenveense Joodse
gemeenschap bij deze plechtigheid aanwezig zijn, en tevens een drietal nog in
Heerenveen woonachtige mensen van
Joodse afkomst.

Met elkaar besloten ze
dat het horloge weer
naar Heerenveen moest
Gastlessen en gasten
Omdat wij het nuttig vonden dat ook de
jeugd er bij betrokken zou worden, hebben wij in het kader van het geschiedenisonderwijs zes gastlessen mogen verzorgen
aan alle derdeklassers van de OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer. Ook had-

Janet Richter biedt het gouden horloge aan.
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den wij aan de leerlingen gevraagd of
ze een gedicht wilden voorlezen en
een witte bloem
wilden leggen op de
plaatsen waar de
ste n e n we rd e n
gelegd. Bovendien
werd er door de
nazaten – volgens
Joodse traditie –
een steentje op de
koperen plaatjes
gelegd, en bij de vijf
stenen voor de
woning aan de
Asterstraat werd er
kaddisj gezegd door
Izaak Leefsma voor
zijn ouders, zijn
grootouders en zijn
oom en tante. De
t wa a l fd e ste e n
werd gelegd voor
de ingang van cafė It
Houtsje van Tom
Mulder, ter herinnering aan de Joodse
chirurg die daar
gewoond heeft.
Daarna volgde een uitstekende door Tom
Mulder aangeboden lunch.
Gouden horloge
Vervolgens vertrokken we naar museum
Heerenveen. Daar zouden wij de nazaten
van de familie van der Veen ontmoeten.
Deze familie had destijds een drankwin-

keltje op de Herenwal, naast de steeg die
naar de oude synagoge leidde. Zij hadden
een vertrouwensband opgebouwd met
het Joodse echtpaar Van Loon-Smeer uit
de Molensteeg. Omstreeks januari 1941
verscherpten de nazi’s de maatregelen
tegen de Joden. Dit hield in dat hun bezit
zou worden onteigend. Jeltje Smeer bezat
een gouden horloge met ketting, met
daaraan een gouden Krugerrand. Om nu
te voorkomen dat dat horloge in handen
van de nazi’s zou vallen, gaf zij het in
bewaring aan de familie van der Veen,
om het na de oorlog weer bij hen op te
halen.
Zover is het echter nooit gekomen; Jeltje
en haar man Salomon moesten zich op
zondag 6 november 1942 melden bij de
poort van Crackstate voor transport naar
Westerbork. Vandaar ging het naar Polen
en op 23 november 1942 werden ze te
Auschwitz vergast.
75 jaar later
75 jaren zijn verstreken. Een kleindochter
van de familie Van der Veen, Lydia
Jensma, woonachtig in Amsterdam, ontdekte tussen de eigendommen van de
familie een gouden horloge. Haar grootmoeder vertelde, dat het haar ooit in

Stolpersteine.
Heerenveen in bewaring was gegeven en
dat dat was gebeurd door een Jodin
genaamd Jeltje Smeer. Deze Lydia Jensma
zocht contact met Historisch Heerenveen,
na publicaties hierover van projectgroepslid Henk Kok in de Heerenveense Courant.
Bestuurslid Klaas Peereboom, die de familiegeschiedenis van de Joodse familie
Smeer grondig had bestudeerd, bracht als
door een wonder Lydia Jensma, kleindochter van de familie Van der Veen, in
contact met overlevenden van de familie
Smeer. Dat waren drie achterkleinkinderen van Jeltjes broer en een ander familielid, Izaak de Leeuwe. Hij was een achterkleinzoon van Meijer Smeer, een andere
broer van Jeltje. Met elkaar besloten ze
dat het horloge weer naar Heerenveen
moest. Zo geschiedde en tijdens een
korte plechtigheid gaf Lydia namens de
familie Van der Veen het horloge aan
Janet Richter, een van de achterkleinkinderen van Jeltjes broer. Vervolgens gaf
Janet Richter het door aan Klaas Peereboom, en deze overhandigde het weer
aan de directrice van Museum Heerenveen, Linda Palil-Trip. Zo is het vestzakhorloge na een lange speurtocht in Heerenveen teruggekeerd, waar het na 81 jaar
weer te bezichtigen is.

Daarom werd Bontebok
ook wel “Jeruzalem aan
de vaart” genoemd
Met dank aan
Dank zij de gedreven inzet van vrijwilligers
van de projectgroep en het bestuur, Guus
van der Zalm en Hans Schouten, konden
wij deze klus realiseren. Het vermelden
waard is dat we bij de plaatsing van deze
struikelstenen financieel hulp kregen van
een groep jonge ondernemers tussen de
20 en de 40 jaar die zich hebben verenigd
in de Tafelronde 68 waarin vriendschap en
zelfontwikkeling centraal staan.
Doel
Het doel van deze steenlegging is de herinnering aan de slachtoffers levend te
houden, zodat men niet zal vergeten. Ze
stonden nog nooit met hun naam op het
oorlogsmonument genoemd. Eindelijk -

na 80 jaar! - krijgen deze Joden in Heerenveen een naam.
Waarom?
Achter elke steen schuilt een drama. We
stellen ons nog steeds de vraag: Waarom
de Joden? Wat was hun beroep, waar
kwamen ze vandaan? Waarom moesten
ze vanaf 12 mei 1940 zichtbaar met een
Jodenster over straat? Waarom kregen zij
geen toegang meer in zwembaden, theaters, parken en bioscopen? Waarom
mochten zij geen overheidsfuncties meer
bekleden per 21 november 1941? Het is
bitter om te constateren dat alle overheidsinstanties nu over elkaar heen duikelen om excuus aan te bieden aan de weinige nazaten die wél konden vluchten of
onderduiken en zo de oorlog overleefden.

Officieel Judenrein
Hoe het is gegaan met het Jodendom in
Friesland
In 1874 leefden er in Friesland 2223 Joden,
vóór de oorlog waren er nog 866 over. Ze
waren volledig geïntegreerd en droegen
Friese namen zoals Leefsma, Feitsma en
Turksma. De vrouwen waren gewoon
gekleed in Friese klederdracht. Na de oorlog waren er nog 150 over die terugkeerden uit de onderduik en de kampen. Er
zaten in Friesland tijdens de oorlog 2500
tot 3000 Joden ondergedoken, dat is 10%
van het totaal in Nederland ondergedoken
Joden. Ik denk hierbij aan goede en dappere mensen als Marcus de Jong, die in
zijn woonplaats Bontebok en omgeving
honderden onderduikers een schuilplaats
had weten te bieden. Hiertoe behoorden
een vijftigtal Joodse mensen. Daarom
werd Bontebok ook wel “Jeruzalem aan de
vaart” genoemd. Er was in Friesland nog
iemand die genoemd mag worden: dat
was dhr. Wiersma uit Joure. Met behulp
van vele dappere mensen smokkelde hij
210 Joodse kinderen uit de kindercrèche
in Amsterdam. En dan ging het verder met
de trein of het schip de Jan Nieveen naar
het relatief veilige Friesland. Naast bovengenoemde goede mensen waren er helaas
ook anderen die voortdurend op jacht
waren naar onderduikers. Voor het aan-

brengen van een Joodse onderduiker aan
de nazi’s werd een premie van f 7,50 uitgekeerd. Toen de Duitsers Friesland in april
1943 officieel Judenrein verklaarden zaten
ze er niet ver naast…..
Struikelstenen of Stolpersteine
Struikelstenen zijn kleine stenen van 10 bij
10 cm met een bovenkant van messing
waarin de naam van het slachtoffer en
verdere gegevens met slagcijfers zijn ingeslagen. Deze struikelstenen zijn het geesteskind van de Duitse kunstenaar Gunter
Demnig. De eerste stenen werden door
hem gelegd in 2007. Nu, zo vertelde hij
mij, liggen er 90.000 in 26 landen. Heerenveen was één van de laatste grote
gemeenten waar de omgebrachte twaalf
Joden nog geen naam hadden. Dat is nu
dus op 12 april 2022 gebeurd, dankzij de
inzet van gedreven vrijwilligers van de
Stichting Historie Heerenveen.

Erik ten Verget van Tafelronde 68 en
Gerard van der Werf.
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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

Bekende inwoners:

Sipke van Dijk
Na onze eerste redactievergadering fietsen we samen terug naar huis. We
hebben onze eerste twee opdrachten in de pocket. Een ervan is een interview
met een markante inwoner van Oranjewoud. Onderweg stoppen we bij het
huis van de oude meester Sipke van Dijk. Even kijken of hij thuis is. Dan kunnen we wellicht direct een afspraak maken voor een interview voor onze
dorpskrant. We zijn benieuwd naar zijn verhalen over Oranjewoud, onze
dorpsschool en natuurlijk ook naar hoe het nu met hem gaat. We trekken letterlijk aan de luide bel die naast de voordeur hangt.
Sipke duikt op uit de struiken rond zijn
huis. Tjonge jonge, wat ziet hij er nog
vitaal uit. Hij lijkt geen spat veranderd
sinds zijn afscheid in 2003 als directeur
van de Albertine Agnes school. We zien
een vitale vriendelijke man die gelukkig ja
zegt op ons verzoek voor een interview.
De agenda’s worden getrokken en ruim
een week later zitten we bij hem thuis aan
tafel in de voormalige dienstwoning.

De plafonds waren blauw geverfd
om zo de muggen te weren
Jonge directeur
Sipke is in 1976 gestart als directeur van de
Albertine Agnesschool in Oranjewoud. Dat
was een mooie kans voor de jonge onderwijzer. Samen met zijn vrouw Ekie en de
twee zonen betrok hij alras de dienstwoning die voor het voormalige oude schoolgebouw lag. Het woonhuis was destijds
eigendom van de gemeente Heerenveen,
zeer gedateerd en niet echt geschikt voor
een gezin met jonge kinderen. De plafonds
waren blauw geverfd om zo de muggen te
weren en de bovenverdieping was niet
toegankelijk. Op verzoek van Sipke kwam
er een vlizotrap en zo konden er slaapkamers worden toegevoegd. Kort daarna
werd er ook centrale verwarming aangelegd onder beding van de gemeente dat,
als het gezin binnen 10 jaar zou verhuizen,
de gemaakte kosten naar rato zouden worden verhaald op het gezin. De omgeving
maakte veel goed. De school en het huis
lagen aan de rand van het bosgebied
Oranjewoud en van weilanden met grazende koeien tot aan De Knipe. Dat is, als je
er nu langs komt, nauwelijks meer voor te
stellen. De school grenst nu aan de bebouwing van Skoatterwâld en van de destijds
13 boerderijen is inmiddels de agrarische
bestemmeling verdwenen.
De weilanden in
In de beginjaren van zijn schoolloopbaan
in Oranjewoud ging Sipke veel de weilanden in met zijn eigen kinderen. Ook zocht

hijzelf in het voorjaar naar kievitseieren
rondom zijn huis. Aanleiding om ook met
de schoolkinderen de weilanden in te
gaan, was de uitroep van een leerling die
opeens in de klas riep: “Meester, kijk een
ooievaar.” Maar dat was een kievit, vertelt
Sipke met een brede glimlach. Hij ontdekte dat er steeds meer kinderen waren
die niet wisten wat een kievit, grutto of
scholekster was. Door de weilanden rond
de school in te trekken konden kinderen
spelenderwijs de natuur leren kennen.
Ook slootje springen met een polsstok
hoorde daarbij. Jarenlang hebben ze plezier gehad van die polsstok, maar op een
dag was deze plotsklaps verdwenen. Veertig jaar lang foetsie. Tot dat er onverwacht
werd aangebeld op Sinterklaasavond
2019. Na het openen van de deur vonden
Sipke en Ekie hun polsstok keurig verpakt
in cadeaupapier op hun stoep terug. De
polsstok staat nu tot volle tevredenheid
van Sipke en Ekie weer op de plek waar
deze thuishoort. Tot de dag van vandaag
weten ze niet wie al die tijd op hun polsstok heeft gepast..

Doopceel
Sipke is in 1945 geboren in Emmen, de
woonplaats van zijn moeder, en daarna
getogen in de Trynwalden. Zijn grootouders van vaders kant hadden, evenals zijn
vader, een kruidenierswinkel in Oudkerk.
Al jong wist Sipke dat hij schoolmeester
wilde worden. Hij trof een inspirerend
voorbeeld in zijn eigen lagere schooltijd.
Zijn toenmalige meester kon prachtig vertellen en besteedde veel tijd aan muziek
en zanglessen in de klas. Dat sprak de
jonge Sipke dusdanig aan dat hij daar ook
zijn beroep van wilde maken. Een keuze
waar hij nooit spijt van heeft gekregen. Als
eerste en enige uit zijn familie koos hij
voor het onderwijsvak. Na de ULO ging hij
naar de Kweekschool (nu PABO) in Leeuwarden.
Sollicitatie
Zijn eerste baan als onderwijzer was in De
Lemmer. In 1976 reageerde hij op de vacature voor een directeur van de Albertine
Agnesschool in Oranjewoud. Daar ging
een pittige sollicitatieprocedure aan
vooraf. In aanwezigheid van de onderwijsinspecteur, wethouder onderwijs, ambtenaren en een brede vertegenwoordiging
van Plaatselijk Belang moest een proefles
worden gegeven. Sipke zette zijn sterkste
troefkaart in: de muziekles. De ‘toeschouwers’ kregen een muziekinstrument in de
hand geduwd en werden vervolgens ingeschakeld als orkestleden. Dat leidde tot
een swingende start van zijn loopbaan in
Oranjewoud. Als dertigjarige jongeman
werd hij de directeur.
Weer voor de klas
In 2003 koos hij bewust voor een terugkeer naar de klas. De directietaken werden afgestoten en de laatste jaren van zijn
onderwijsloopbaan eindigden in 2007

Sipke met stok.
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weer waar zijn passie ooit begon. Het werken met kinderen en hun aanstekelijke
enthousiasme vormden de grootste beloning voor Sipke als onderwijsman in hart
en nieren. Hij denkt met veel plezier terug
aan al die kinderen die hij in de loop der
jaren heeft zien komen en gaan. Altijd met
een advies op maat voor het vervolgonderwijs. Leidraad daarbij was voor hem
het belang van het kind. Kinderen aanmoedigen om vooral te doen waar je
gelukkig van wordt. Dat is immers de
beste basis voor de rest van je leven!
Wandelen, fietsen en tuinieren
Sipke is inmiddels 77 jaar jong. Hij wandelt, fietst en tuiniert graag samen met
zijn vrouw Ekie en houdt zijn conditie ook
op peil met tennis. Een bewust actieve
leefstijl waar ze zich beiden goed bij voelen. Dat is altijd al zo geweest. In zijn jeugd
was op de fiets naar school, in weer en
wind, heel gewoon. Iedere dag trapte
Sipke als tiener 24 kilometer weg op een
fiets zonder versnelling. Kom daar nu nog
maar eens om. Het was toen heel normaal, maar dat is nu niet meer vanzelfsprekend. Steeds meer kinderen worden
tegenwoordig (helaas) met de auto naar
de school gebracht of rijden, als ze naar de
middelbare school gaan, ons zoevend
voorbij op een snelle e-bike.
Voetbal
Voordat Sipke in 1976 naar Oranjewoud
vertrok was hij spits en aanvoerder van
VV Lemmer. Naast een mooie bal trappen kon hij ook in de omgang met
scheidsrechters de wedstrijd in het
heetst van de strijd wel wat naar zijn
hand zetten. Een eigenschap die ook buiten het veld voor een onderwijzer goed
van pas komt. Hij herinnert zich dat de
club een Duitse sponsor kreeg. Dat was
een ongekend hoogtepunt. Er was plotseling geld voor meer faciliteiten zoals
o.a. voetbalkleding en prompt promoveerde het eerste team in drie jaar tijd
van de vierde klasse zondagamateurs
naar de tweede klasse. Er werd daar in
die tijd op hoog niveau gespeeld. Helaas
werd hij gedwongen om met voetbal te
stoppen nadat hij door een gemene tackel werd uitgeschakeld met als gevolg
ziekteverzuim op het werk. Dat was voor
Sipke een grens te ver.

toon naar hem werd vernoemd. Kleinzoon
Sipke won er zijn eerste kortebaanwedstrijden. Het toeval werd soms een beetje
geholpen doordat pake niet alleen voorzitter bleek, maar ook starter bij een beslissende wedstrijd. Kleine Sipke kon met een
pikstart de eerste prijs in ontvangst nemen
en de hele familie was supertrots. Sipke
werd in de jaren erna vaker gesignaleerd
op de korte baan, zelfs onder schooltijd.
Zijn vader hielp hem wel eens een handje
door hem dan ziek te melden op school.
Toen Sipke opnieuw een aansprekende
wedstrijd won, werd dat vermeld in de
Leeuwarder Courant. De schooldirecteur
riep de jonge Van Dijk de volgende dag bij
zich, feliciteerde hem en maakte hem
vriendelijk duidelijk dat dit eens, maar
nooit meer was!
Elfstedentocht
Tot vorig jaar bleef Sipke schaatsen in zijn
vrije tijd. In 1985 en in 1997 reed hij de
Elfstedentocht. Beide keren was hij binnen
twaalf uur terug in Leeuwarden. Zijn
gedachten gaan soms nog uit naar de
barre tocht van 1963, toen hij als jonge
knaap bij Oudkerk een stuk op schaatste
met Reinier Paping. Dit staat ook nog op
oude filmbeelden. Een jonge tengere
knaap in een Noorse trui. Dat was Sipke.
Hij zag Paping klunen op klompsokken,
waardoor hij een voorsprong kreeg op

Zijn vader hielp hem wel eens
een handje door hem dan ziek te
melden op school
Schaatstalent
Ook schaatsen was en bleef een grote
passie. Al in Ternaard was hij op jonge
leeftijd een fanatiek schaatser. Dat blijkt
in zijn genen te zitten, want pake Sipke
van Dijk was voorzitter van de plaatselijke ijsclub, waar de baan zelfs als eerbe-
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Sipke en Ekie van Dijk.

Jeen van de Berg en Jan Uitham, de klasbakken uit die tijd. Bij de ophaalbrug in
Oudkerk, zo’n acht kilometer voor de
finish, moest je bukken, want het was te
laag om door te schaatsen. Paping was er
voorbij, Uitham ging er ook onderdoor,
maar Jeen van de Berg knalde er volop
tegenaan met zijn hoofd. Jan Uitham zag
het, kwam terug en praatte net zolang op
Jeen in, tot hij weer verder schaatste. Een
held! Sipke had het van nabij gezien. Jaren
later vroeg Sipke aan Jeen of hij zich dit
moment nog herinnerde. Jeen wist van
niets meer. Sipke heeft het hem terug verteld. Daarna heeft Jeen dit voorval meerdere keren verhaald als heroïsch onderdeel van de tocht der tochten.

Deze optocht eindigde altijd bij
‘Hakze die bakt ze’
in de Heidelaan
Gouden jaren
Sipke denkt met veel plezier terug aan zijn
leerlingen in Oranjewoud. Vooral de tijd
samen met meester Bennie Mulder en juffrouw Hiltsje Lefferink waren gouden
jaren. Als jonge hoofdonderwijzer en
directeur werd hij al snel gevraagd om zijn
bijdrage te leveren aan diverse dorpsactiviteiten. Alras werd hij lid van het bestuur

van Plaatselijk Belang. Ook de viering van
Sint Maarten was een buitenschoolse
taak. Samen met alle schoolkinderen werd
het hele dorp doorkruist voor een snoepje
hier en daar. Het verst gelegen adres was
het Landbouwcoöperatiecentrum in huize
Oranjewoud. Op het bordes stond dan de
beheerder klaar, net zoals bij Soestdijk op
Koninginnedag. Na de hier verkregen lekkernij volgde nog een flinke wandeling
langs de deuren. Deze optocht eindigde
altijd bij ‘Hakze die bakt ze’ in de Heidelaan. Daar kreeg ieder kind een patatje,
drinken en een ijsje. Dat feestje smaakte
naar meer. Destijds was dit de enige activiteit die voor alle kinderen uit Oranjewoud werd georganiseerd. Sipke vond dit
te weinig en nam samen met een vertegenwoordiging van diverse verenigingen
het initiatief om een heus dorpsfeest op te
zetten. De eerste stappen voor ons hui-

dige dorpsfeest zijn toen gezet. Het is
begonnen met het organiseren van een
spelletjesdag voor kinderen en volwassenen op de tweede zaterdag na de zomervakantie op het parkeerterrein van café
Oord aan de Prins Bernhardweg. Inmiddels is deze jaarlijkse feestdag uitgegroeid
tot een meerdaags feest voor alle dorpsgenoten en traditiegetrouw nog altijd in
het tweede weekend na de grote vakantie.
Samenhorigheid.
Met weemoed denkt Sipke terug aan de
samenhorigheid van weleer in het dorp
Oranjewoud. Ouders en andere vrijwilligers hielpen graag een handje mee. Dat
versterkte het dorpsgevoel en de onderlinge verbondenheid. Je werd gekend en
begroet op straat. Door alle hectiek, werkdruk en wie weet wat nog meer verdwijnt
dit steeds meer naar de achtergrond. Dat

ervaart hij echt als een gemis. Sipke steekt
ondanks zijn 77 jaar nog graag de handen
uit de mouwen. Dat levert hem energie en
nieuwe ontmoetingen op. Bijvoorbeeld in
zijn moestuin bij buurman Jaap van der
Zee samen met andere tuinliefhebbers.
Daar groeit en bloeit van alles. Enkele
jaren geleden heeft Sipke samen met Jaap
240 kleine kerstbomen gekocht. Die
groeien goed en kunnen worden gekocht
voor 10 euro per stuk. Met kluit! Want het
is wel de bedoeling dat je de boom na
Kerst terug brengt. Die wordt dan opnieuw
geplant en verzorgd door Sipke. Voor 10
euro per jaar heb je dan je eigen duurzame boom. De klanten komen nu al uit
de wijde omtrek. Het is ook een mooie
kans om Sipke (en Jaap) te ontmoeten en
daadwerkelijk mee te helpen om de
wereld samen een stukje mooier te
maken!

Ondernemers in Oranjewoud

KAPSALON ’T WÂLD
n

Door: Inge van der Ploeg

Aan het eind van de Prins Bernhardweg
is vlak voor de bocht richting
Krukmanslaan een doodlopend
weggetje. Daar fiets je in als je de bocht
niet neemt en dat had ik altijd al eens
willen doen. Die bocht niet nemen.
Juist in dat doodlopende stukje weg is
Kapsalon ’t Wâld gevestigd. Er staan vier
woningen en een boerderij. En als je
rechtdoor blijft gaan is er aan het eind van
het grasveld een ooievaarsnest hoog in
een gekandelaberde boom.

oefenen op het kapsel
van haar man
Een vlag bij het huis
Aan de zijmuur van de woning op nummer
65 is een kapsalon gebouwd. Daar tref ik
eigenaar Greetje Oosterhof en daar spreken we elkaar over haartypes, conditioner,
veelvoorkomende vragen in de salon en
het kappersvak. Al ruim een jaar wappert
daar de vlag met de bedrijfsnaam. Te midden van beperkende coronamaatregelen
zette Greetje anderhalf jaar geleden haar
nieuwe bedrijf op.
Na de kappersvakschool in Leeuwarden,

een opleiding visagie en jaren van ervaring
bij een kapsalon begon ze ‘voor zich zelf’.
Via cursussen had ze nieuwe verftechnieken en producten leren kennen en ze probeerde alles op haar eigen haar uit!
Als jong meisje, wonende in Tjalleberd,
vond ze make up en haar zo leuk. Deze
laatste interesse heeft haar nooit meer
verlaten. Tijdens haar opleiding in Leeuwarden mocht ze onder andere oefenen
op het kapsel van haar man. Of dat de oorzaak is van het feit dat hij nu kaal is, dat
vermeldt de historie niet. Zelf ziet ze er
modern gekapt en gestyled uit. Verzorgen
kan ze goed en ondernemen ook. Ze weet
wat ze wil: een goede open sfeer in de
salon met haar klanten. ‘Minsken moatte
bliid wêze as se wer fuort gean’.
Ondernemen
Om de kapsalon op te zetten, is ze begonnen met een aanbouw aan het huis. Er
werd een schets getekend. Van een
gemeentelijke commissie was toestemming nodig voor het ontwerp, want het
beschermde dorpsgezicht moest gerespecteerd worden. Bouwers en timmerlieden gingen aan het werk en de nieuwe
ruimte biedt nu onderdak aan twee stoelen voor volwassen klanten en een plek
voor kinderen, een uitstalling voor haar-

Geertje aan het werk in haar salon.
producten, spiegels natuurlijk, een balie
en een koffie- en theeplek. Foto’s van het
interieur kun je online vinden onder “Kapsalon ’t wâld”
Daarnaast heb je als zelfstandig ondernemer op administratief vlak ook van alles te
regelen en te beslissen. Ze heeft zich
daarin verdiept, met ondernemers gesproken, is naar de Kamer van Koophandel
geweest, heeft haar tarieven bepaald en
haar maximale aantal klanten per dag. Een
haalbaar verdienmodel ontstond, er
groeide een klantenkring en ze heeft ook
een medewerker in dienst genomen, collega Erica.
Wat is haar?
Greetje vertelt me van alles over een haartje, over een haarzakje, een kern en
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schubjes: dik, dun, breekbaar of stevig,
glêd of plúzig, dichte aanplant, grijs worden, verf en een conditioner. Ze leerde
goed kijken naar de vorm van een gezicht
en wat het kapsel daarmee doet. Een kapper die zo kijkt heeft dan voor ogen welk
model en haarkleur goed bij iemand passen. En via welke stappen dat bereikt kan
worden. Deze drie onderwerpen: model
van het kapsel, kleur van het haar, stappenplan: dat zijn de diensten die de kapsalon aanbiedt. En in deze salon hoort de
gemoedelijke sfeer er ook nog bij.

vroeg, laat of nooit grijs
Nog meer haarweetjes
Weet u wat een conditioner doet? Die
maakt het haar glad en doet de schubjes
dicht. Daardoor blijft de vochtbalans, het
proteïnegehalte en de kleur stabiel en het
haar in conditie.
En weet u waar het aan ligt of het haar
lang kan worden? Dat heeft te maken met
sterke haarpunten. Vanuit sterke punten
groeit het haar door. Zijn ze breekbaar,
dan houdt de groei op.
De snelheid van het groeien heeft weer te
maken met de vitaliteit van de haarzakjes,
die in de hoofdhuid zitten en waar de
groei begint.
Door diezelfde haarzakjes komt het dat je
vroeg, laat of nooit grijs wordt. Erfelijkheid
speelt daar ook een rol bij.
De kapper…..
Natuurlijk heeft elke kapper een eigen
handschrift. En elke klant heeft eigen wensen of zelfs vragen. Daar met elkaar uit
komen is de kunst van het vak. Het kapsel
en de visagie, afgestemd op hoe de persoon is, daar wil Greetje een goed geheel
van maken.

vertrekken ze met roze puntjes
of een groene lok
Ze beschrijft een test om te onderzoeken
hoe veerkrachtig en gezond het haar is. Op
grond van de uitslag kan ze een haarbehandeling adviseren. Of het nu om mannen of vrouwen gaat, dat maakt niet uit.
Maar wat gebeurt er als kapper en klant
verschillen van mening en elk een andere
kant op wil met het haar? Als er volgens de
klant rood geverfd moet worden, terwijl de
kapper dat niet goed lijkt? Greetje pakt dat
rustig maar beslist aan. Ze doet er in dit
voorbeeld een lichte concentratie en makkelijk weg te wassen kleur in. Daarmee
krijgt de klant weken de tijd om zelf te
ervaren wat de kleur doet. Bij terugkomst
bespreken ze de ervaringen en zetten
samen stap twee. En dat komt altijd goed.
Als ze kinderen knipt en die zien flesjes
met hippe kleurtjes staan, dan is het expe-
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Rechts eigenaar Greetje, links collega Erica.
riment gauw geboren en vertrekken ze
met roze puntjes of een groene lok. Ze
kiest voor een luchtige speelse aanpak die
heus niet voor eeuwig blijft zitten. ‘Hier is
feitlik dea guod’ en dus kun je er best iets
mee doen. De kinderen willen dat meestal
wel, mar binne de âlders der wol oan ta?
Niet altijd. Bij haar eigen kinderen doet ze
wel eens iets met haarkleur en merkt hoe
leuk ze dat vinden.
….. en de klanten
Er komen klanten in de zaak, die niet precies weten wat ze met hun haar aan moeten. ‘Ik soe wol ris wat oars wolle’. Dat
vind Greetje de fijnste vragen. Om samen
een nieuwe uitstraling te zoeken en dat
met knippen en kleuren te benaderen,
daar krijgt ze energie van. Samen met collega Erica doet ze met volle aandacht en

veel genoegen op die manier het kapperswerk.
Al pratende over dat werk besef ik opeens
iets. Heel Nederland staat elke ochtend
voor de spiegel om het haar te doen.
Iedereen die ik ken staat dat te doen, ik
zelf natuurlijk ook en u ook: wassen- kammen -wel of niet iets er door masseren of
op sproeien- beetje in de spiegel kijken of
het wat kan worden vandaag. Als het haar
maar goed zit. En zo stappen 17 miljoen
Nederlanders, waarvan 650.000 Friezen,
iedere dag de dag in. Een behoorlijk
gemeenschappelijk iets, dat haar. Ik ga
morgen iedereen eens goed bekijken!
En de eerstvolgende keer dat wij weer
naar de kapper gaan, dan wenst Greetje
ons Oranjewâldsters toe: een fantastyske
simmercoupe yn it hier!

Maak van uw dromen
werkelijkheid...
 

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!
Toekomstgericht advies op maat
Wat wij doen is samen met u aan tafel gaan zitten, uw wensen in
kaart brengen, uw vragen beantwoorden en een advies geven dat
precies past bij uw omstandigheden. Zo werken wij het liefst en
onze klanten waarderen dat. Dat betekent dat wij de hypotheek
toetsen op zaken als ﬁscaliteit, leeftijd, looptijd, gezinssituatie en
toekomstvisie. Wij streven ernaar uw woonlasten exact aan te laten
sluiten op uw speciﬁeke persoonlijke situatie, nu en in de toekomst.

Maak van uw dromen werkelijkheid
Hebt u uw droomhuis gevonden? En past dat bij uw ﬁnanciële mogelijkheden? Is er nog een verbouwing nodig en wilt u die kosten
meeﬁnancieren? Welke hypotheekvorm past het beste? En welke
rentevaste periode? Allemaal vragen waar u tegenaan loopt bij het
kopen van een huis. Bel ons, dan maken we een afspraak en zetten
we alles voor u op een rijtje!
Persoonlijk hypotheekadvies
Het aanbod aan hypotheken is groot. Vinden wat je nodig hebt is
daarom voor veel mensen lastig. Wij begrijpen dat als geen ander.
Wij ondersteunen u graag in dat zoekproces. Als onafhankelijk tussenpersoon kunnen wij het aanbod van ± 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
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de deskundige meedenker
bij u in de buurt

ij

Administratiekantoor VS Administratie & Consultancy
is betrokken, deskundig en dichtbij. Onze werkwijze:
actief meedenken met uw speciﬁeke situatie.
 
 
Belastingaangifte

    


• Inkomstenbelasting 
Loonheﬃng
Omzetbelasting
Vennootschapbelasting
Financiele administratie
Personeelsadministratie
Jaarrekeningen
Bedrijfsadviezen



 
 
 


 








 




wij werken voor
ondernemers en particulieren
Jannie Mienstra – Bruinsma

Gosse van Seijen
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Paradys feestelijk geopend!
De beeldende-kunsttentoonstelling Paradys in Parklandschap Oranjewoud is 8 mei
feestelijk geopend. In het eerste weekend
hebben meer dan 250 bezoekers de tentoonstelling bezocht en de reacties zijn bijzonder enthousiast. Paradys is onderdeel
van Arcadia, een 100 dagen durend cultureel programma dat zich afspeelt in de
provincie Fryslân.
Kunst in Oranjewoud
Tot en met 14 augustus is de omgeving
van Oranjewoud het decor van de kunsttentoonstelling Paradys. In en rondom
voormalige landgoederen, vorstelijke
tuinen en idyllisch natuurschoon ontdek je
het werk van vijftien gerenommeerde
kunstenaars.
Paradys brengt beeldende kunst uit alle
hoeken van de wereld naar deze prachtige
streek om de idylle uit te dagen. Artistiek
leider Hans den Hartog Jager heeft internationale topkunstenaars uitgenodigd om
nieuw werk te maken, geïnspireerd door
de omgeving en de rijke geschiedenis van
Oranjewoud.
Kunstenaars
De tentoonstelling bevat werk van Marianna Simnett, Charles Avery,, Diana Scherer, Erik van Lieshout, Augustas Serapinas,
Isa van Lier, Louis Le Roy, Kasper Bosmans,
CATPC / Athanas Kindendie, Jakob Kudsk
Steensen, Alexandra Pirici, Em’kal Eyongakpa, Gregor Schneider en Alicja Kwade.
Het werk van Mercedes Azpilicueta wordt
later geopend.
Wandelen of fietsen
Je kunt de tentoonstelling fietsend of wan-

Charles Avery, foto: Peter de Kan.
delend bezoeken, wat je maar wilt. De
kunstwerken staan verspreid in en rondom
Parklandschap Oranjewoud. De verste
locatie is de Thomaskerk in Katlijk en dat is
ongeveer 3,5 km. Je krijgt van ons een
plattegrond waarmee je zelf je route kunt
bepalen.
Paradys vindt plaats in een natuurgebied.
We verzoeken je dan ook voorzichtig om
te gaan met de omgeving en niet af te wijken van de paden.
Forest Silent Gathering
Naast de tentoonstelling is er in de bossen
van Oranjewoud ook een bijzondere performance van theatermaker Begüm

Erciyas. De bezoeker krijgt een hoofdtelefoon op, met daarop een soundtrack. Deze
beluister je terwijl je door het bos loopt.
Geleidelijk ontstaat er een situatie en
structuur met de andere bezoekers waarin
je samen alleen bent. Terwijl de gemeenschappelijke ruimte vorm krijgt en veranderingen ondergaat, laat Forest Silent
Gathering je stilstaan bij de band tussen
mensen, bossen en verhalen. Wat houdt
ons samen?
De performance wordt uitgevoerd tijdens
zonsondergang op 9 en 23 juni, 9 en 21 juli
en 4 augustus. Voor meer informatie en
tickets zie: www.paradys.frl
Ontvangstpaviljoen
Het ontvangstpaviljoen van Paradys staat
tegenover Parkhotel Tjaarda en is geopend
van donderdag t/m zondag tussen 10.00
en 17.00 uur. Je kunt er tickets kopen
(inclusief plattegrond en audiotour) en je
krijgt informatie en updates over de tentoonstelling en het randprogramma.
Een ticket kost € 15,-, t/m 15 jaar gratis.
Word jij vrijwilliger?
Houd jij van kunst en natuur en heb je tijd
over? Word dan vrijwilliger in ons enthousiaste team!
We zoeken nog mensen om ons te helpen
bij de kaartverkoop, als schipper op een
praam of bij de kunstwerken in het park. Je
kunt je aanmelden via het formulier op
www.paradys.frl.
Tot ziens in Paradys!

Paradys - Alicja Kwade, foto: Peter de Kan.
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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

Even voorstellen

Ted Willemsen en Coby van der Laan
In het voorjaar liep Inge van der Ploeg het pad op naar ons huis. De redactie
van de krant van Oranjewoud De Wâldknyn was op zoek naar versterking. Of
dat ook iets voor één van ons was? Deze vraag overviel ons en we hebben
aangegeven daar eerst even goed over te willen nadenken. Het is uiteraard
vrijwilligerswerk maar vrijwillig is in onze optiek niet vrijblijvend. Ja zeggen
heeft consequenties. Dan moet je ook doen wat je belooft. Dat moet je vervolgens kunnen waarmaken.
Na rijp beraad hebben we als koppel toegezegd. Dat houdt in dat we samen op pad
gaan bij deze voor ons nieuwe uitdaging
en daarbij tevens achtervang zijn voor
elkaar. Zo kunnen we samen onze toezegging gestand doen.
Wie zijn wij en wat is onze binding met
Oranjewoud?
Wij zijn Ted Willemsen en Coby van der
Laan. We wonen aan de westkant van de
A32 in de Brouwerslaan. Ons huis heeft
een oprit naar de Tolhuisweg. Deze historische weg markeert de oude grens tussen
Heerenveen en Oranjewoud. We wonen
hier inmiddels al 38 jaar met veel plezier.
Het is heerlijk wonen in een fijne buurt
met de bossen van Oranjewoud en de
voorzieningen van Heerenveen op loopen fietsafstand.
In beweging
Als u dit artikel leest is Ted 71 en Coby 69
jaar. We hebben nu 45 jaar verkering en

zijn eind dit jaar 40 jaar getrouwd. Onze
twee kinderen wonen en werken met hun
partner in de randstad. We hebben elkaar
in 1971 ontmoet op de Academie Lichamelijke Opvoeding in Arnhem. Pas na ons
afstuderen kregen we een relatie. We
delen onze passie voor sport en bewegen.
Om in conditie te blijven bezoeken we
samen wekelijks de sportschool, zijn we
recent begonnen met tennis en wandelen
we in 2022 het Groot Frieslandpad van
Bergen aan Zee tot aan Leer in Duitsland.
Dat is een route van 360 kilometer, waarbij het onderweg zijn ons doel is. Ook
wandelen en fietsen we tussentijds regelmatig in Oranjewoud en omgeving.

We hebben nu 45 jaar verkering
Samen en alleen
Maar we doen heus niet alles samen.
Thuis komen met een eigen verhaal is ook

belangrijk. We zijn nu gepensioneerd en
hebben beiden ruim veertig jaar gewerkt.
Elkaar de ruimte geven en vertrouwen
vormt voor ons een goede basis.
Over Coby
Coby is al eens eerder geïnterviewd voor
de dorpskrant als voormalig wethouder
van de gemeente Heerenveen (periode
2006-2018). Ze is geboren in Wolvega en
na wat omzwervingen weer terug in Friesland. Na een loopbaan in het onderwijs,
waarvan 20 jaar bij het CIOS in Heerenveen, en diverse leidinggevende taken in
een andere werkomgeving volgde het
wethouderschap als een mooie afronding
van haar werkzame leven. Inmiddels is
Coby als vrijwilliger voorzitter van het
Jeugdfonds Sport en Cultuur Fryslân. Deze
provinciale stichting biedt financiële steun
als er thuis onvoldoende geld is om het
lesgeld en attributen voor sport en cultuur
te betalen. Ieder kind moet immers kunnen meedoen. Het Jeugdfonds betaalt dan
(in stilte) de benodigde kosten rechtstreeks aan de vereniging. Voor belangstellenden die hier meer over willen
weten maakt ze graag wat tijd vrij. Daarnaast is Coby bestuurslid van de Vrouwenkamer Heerenveen en mentor van statushouders (erkende vluchtelingen) die op
zoek zijn naar werk. Daar komt dus nu de
klus voor de dorpskrant bij.
Over Ted
Ted verdient wat meer introductie. Hij is
een Brabander met een Fries hart. Geboren en getogen in Den Bosch, studie in
Arnhem en vervolgens gewerkt in het
onderwijs en de gehandicaptenzorg als
bewegingstherapeut. Vanaf 1980 was Ted
HBO docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Rijkshogeschool
Groningen en vervolgens docent Social
Work bij Hogeschool Stenden in Leeuwarden. Na zijn pensioen is Ted lid geworden
van Probus Oranjewoud. Dat is een vriendschapsclub voor mensen die gestopt zijn
met hun werk. De (thema-)bijeenkomsten
zijn tweewekelijks bij Tjaarda en 4 keer
per jaar schuiven de partners ook aan.

Wat daarna gebeurde was echt
een muzikale verrassing

Ted Willemse en Coby van der Laan.
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Een muzikaal initiatief voor ouderen
Muziek maken is een rode draad in zijn
leven. Ted zong vroeger in het jongens-

koor van de Sint Jan Kathedraal in Den
Bosch. Daar is de basis gelegd voor zijn
liefde voor muziek. Een liefde die zich nu
vertaalt in het spelen in een band met
liedjes uit de jaren 50 en 60 van de vorige
eeuw. Deze band heet Trits en is bij toeval ontstaan in Leeuwarden. Ted speelde
gitaar bij de uitgang van een supermarkt
als onderdeel van een leerproject met
studenten om eenzaamheid bij ouderen
te verzachten. Ouderen werden daarbij
spontaan uitgenodigd om na het boodschappen doen aan te schuiven voor een
kopje koffie en een praatje. Opeens
stond daar een man van bijna 80 jaar die
vroeg of hij even op Ted’s gitaar mocht
spelen. Natuurlijk kon dat. Wat daarna
gebeurde was echt een muzikale verrassing. Deze oudere man, Thom genaamd,
speelde en zong de sterren van de hemel
met een nummer van Eddy Christiani.

Daarna vroeg hij Ted om eens bij hem
thuis langs te komen om naar zijn gitaren
te kijken. De zolder van Thom stond vol
gitaren. Uit dit contact is vervolgens de
band Trits ontstaan. Thom was een groot
fan van Eddy Christiani en had via dit studieproject weer nieuwe muzikale
maatjes ontmoet. Thom werd de leider
van de band. Helaas is Thom overleden,
maar de band leeft voort en treedt met
enige regelmaat op voor de oudere doelgroep met liedjes uit hun eigen jeugd.
Inmiddels is Ted de leider van deze vijfkoppige band.
En verder ook nog
Ook Ted begeleidt als vrijwilliger statushouders die op zoek zijn naar werk onder
de vlag van het mentorprogramma Friesland. Dit is een gezamenlijk initiatief van
MBO en HBO scholen in Friesland. Maar

hij doet nog meer. In de Brouwerslaan kun
je hem tegenkomen met de snoeischaar.
Er is een groenploeg van 6 bewoners
opgericht die samen de houtwallen in de
straat onderhouden en sinds kort is Ted
rondleider bij Thialf. Wellicht daarover
later meer. Ook paardrijden, wielrennen
en lezen zijn een hobby. Kortom aan bezigheden geen gebrek. Juist daarom is het
fijn om samen een nieuwe uitdaging binnen de redactie van de dorpskrant op te
pakken. Zo kunnen we de taken onderling
wat verdelen.
We hebben er zin in om onze bijdrage te
leveren aan de dorpskrant. Trek gerust
aan onze jas als we rondlopen in ons
mooie dorp Oranjewoud. Tips en feedback
zijn altijd welkom én toevallige ontmoetingen kunnen leiden tot verrassende verhalen!

Mijmeringen bij
twee
gedichten
n

Door: Inge van der Ploeg

De stenen plaat waar het gedicht
Die zute Tüte in is gegraveerd.

Als je in Museum Belvédère bent geweest,
bijvoorbeeld om het werk van Jeanne Bieruma Oosting te bekijken, dan kun je zowel
via de voorzijde als de achterzijde het pand
verlaten. Neem je de achteruitgang en ga je
dan rechts over het bruggetje, dan kom je aan
het einde van dát pad aan je linkerhand een
poëzij-kei tegen. Het is nummer 10 in het
grijsbruine gidsje van Poëzijpaad Oranjewâld.

Die zute Tüte
En as hja yn de poede seach,
Dan wieren d’r reade kjessen yn.
Und als sie in die Tüte sah,
Da waren rote Kirschen drin.
Dan makke hja de poede ticht,
Dan wier de poede ticht,
Da war die TÜTE zu.
Kurt Schwitters

Locatie gedicht Die zute Tüte.
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Kurt Schwitters leefde van 1887-1948 en
was een Duitse schilder en dichter. Hij
leerde de gebroeders Rinsema uit Drachten kennen. Hij herkende zich eerst in het
impressionisme, daarna in het expressionisme en Dadaïsme. Zijn werk maakte een
ontwikkeling door.
Het gedicht werd in de Duitse versie door
de dichter zelf voorgelezen op een openbare avond op 13 april 1923 in Drachten.
De titel van het gedicht was Und als sie in
die Tüte sah.
In de Drachtster Courant verscheen een
verslag van de voorleesavond met een
Friese vertaling van het gedicht. Dat vond
Schwitters zo leuk klinken, dat hij toen een
Duits/Friese versie maakte en die zie je
hierboven en op de kei staan.
De inhoud van het gedicht is eenvoudig. In
het spel met de klanken en de herhalingen
in de beide talen bouwt hij hier de poëzie
op. Pas door de slotzin begrijp je opeens
de titel en heb je de neiging om het
gedicht opnieuw te lezen. De woorden
dansen, als je ze luidop zegt.

is een Italiaans begrip en betekent “zalig
niets doen”. De dichter roept de lezer op
om te genieten: van de geur van het land,
het contact met je vrienden en familie, het
geluid van de bomen, de vogels en de kinderen, de zachte zon, de wijn, van je vita-

Zo ziet het gedicht Dolce far
niente er op de steen uit.

Heb je het gedicht op deze poëzij-kei gelezen, dan kun je langs een pad in de richting Oranjewoud lopen en kom je op de
Lindelaan uit. Aan het eind links ligt ook
daar een poëzij-kei. Daar hebben we
gedicht nummer 11 uit het gidsje.

Dolce far niente
Genietsje fan de roken fan it lân
en fan de lytse jeften fan it libben:
in skouderklop, in tút, in fikse hân,
in bliid petear mei freonen en mei sibben.
Genietsje fan de betsjoende muzyk
fan beammerûzjen en fan fûgelsjongen,
fan bern dy’t fleurich djoeie op’e dyk
En fan de súv’re sfear yn fersen fongen.
Genietsje fan de lije sinneskyn
en nip mar hoeden fan de swiete wyn,
bespeur it stadich streamen fan dyn bloed
en nim it libben oan. Genietsje hjoed!
Marten Sikkema

Deze dichter, schrijver en vertaler leefde
van 1918 tot 2005. Hij heeft in Friesland
na de oorlog een aantal Friestalige dichtbundels gepubliceerd, was redacteur van
diverse tijdschriften en kreeg twee prijzen
voor zijn werk: de Rely Jorritsma- prijs en
de Gysbert Japicx-prijs. Van dit gedicht
staat de Nederlandse vertaling in het
gidsje en op de site van de SLAH.
De titel en de oproep Genietsje hebben
alles met elkaar te maken. Dolce far niente
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Locatie gedicht Dolce far niente.

liteit. Neem het leven aan, zegt hij in de
laatste zin.
Je staat daar bij de vijver van Huize Oranjewoud, bij het eendeneilandje en tussen de
bomen. Je kunt het gedicht meteen in
praktijk brengen.

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

It Knineblêdsje

+

Interview met kunstenaar
Erik van Lieshout
Wij mochten een exclusief interview met
Erik van Lieshout doen. Op een zondagmiddag hebben we zijn film gekeken over
het kunstwerk dat hij gemaakt heeft voor
Paradys. Erik wilde eerst een kunstwerk
maken bij de Belvédère, maar dat mocht
niet van de landeigenaren. Daarna had hij
een plek vlak achter de Albertine Agnesschool uitgezocht, maar ook dat ging niet
door. Na een lange zoektocht kwam het
kunstwerk uiteindelijk op een parkeergarage in Heerenveen centrum. Hier hebben
vrijwilligers een groot bloemenschild
gebouwd: een moderne kunstversie van
de Friese adelaar. Erik heeft het filmpje
expres een beetje moeilijk gemaakt, zodat
je er ook echt zelf over na moet denken.
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Rebus:

Wij vonden het heel leuk om met Erik te
praten. En ook het filmpje over het maken
van het kunstwerk was superleuk en grappig om te kijken.

Pannakooi hoe, wat, waar?
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x3+

x3-

Bioscoopje bij Ingrid in de schuur.

Sinds kort staat er op het veldje voor de
Albertine-Agnesschool een pannakooi. Nou
hoor ik je denken “wat is een pannakooi?”

= 14

Wij leggen het speciaal voor u uit.
Een pannakooi is een voetbalveldje dat
rond, rechthoekig of ovaal is. Je voetbalt
dus tussen hekken.
Het woord “panna” is Surinaams voor
poortje en komt uit het straatvoetbal.
Panna is ook een voetbalspel, met de volgende spelregels:
Je speelt 1 tegen 1 en je hebt 3 minuten
de tijd om te scoren.
Je mag maximaal 15 seconden de bal in je
bezit hebben, hierna moet je spelen.

Scoren mag pas na passeren van de middellijn.
Je mag alleen rechtstreeks scoren, niet via
de wanden.
Als je bij je tegenstander door de benen
schiet (panna) heb je direct gewonnen.
Panna telt alleen als je de bal direct weer
in je bezit krijgt.
Gelijk spel is 1 minuut verlenging met golden goal (zodra een goal valt, is het spel
direct afgelopen).
Onze pannakooi heeft 2 goaltjes en 2 baskets, hij heeft een rechthoekige vorm.
De pannakooi is gemaakt voor iedereen.
Op school mogen we er ook gebruik van
maken in de pauzes. Er wordt dus volop
gebruik gemaakt van de pannakooi!

Kleurplaat Friese Adelaar Paradys

Naam: ____________________
Email: ____________________
Maak van deze kleurplaat gemaakt door Erik van Lieshout je eigen Friese Adelaar
Paradys kunstwerk: alles mag! Als je de kleurplaat inlevert bij Prins Bernhardweg 18
wordt hij opgehangen in de schuur waar de film van Erik van Lieshout te zien is.
Onder de mooiste inzendingen verloten we iets héél lekkers!
DORPSKRANT ORANJEWOUD
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Uw vertrouwd adres voor:
• De verkoop van uw woning
• Aankoopbemiddeling
• Taxaties
• Bedrijfsonroerend goed
Kraak en Donker makelaardij
K.R. Poststraat 17
8441 EL Heerenveen
0513-627474
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

”Sa mar wat”
ORA N J E WOUD
Sinds 1676

Roekenkolonie.
Luilekkerland
In Oranjewoud is een stukje terrein aanwezig, in de volksmond genoemd “Luilekkerland”. Onder (oud-)Wâldsters is dit een
bekende locatie. In het verleden, vijftiger
en zestiger jaren, was hier een redelijk
grote roekenkolonie aanwezig. Maar eerst
de locatie, deze bevindt zich ten westen
van de tuin van het landgoed Oranjewoud.
Hier was vroeger o.a. de moestuin van het
landgoed te vinden, nu nog te herkennen
aan de gerestaureerde muur. Dit kleine
gedeelte bos bestond o.a. uit hoge eikenbomen, waarin dus de roeken in het voorjaar hun nesten hadden. Soms telde je er
wel 10 nesten in één boomkruin.
Boompje klimmen
Voor enkelen onder de jeugd, met name
de “heldhaftige boomklimmers” was het
een hele uitdaging om in deze bomen te
klimmen en eieren uit te halen voor o.a. in
de verzameling. Het onderste gedeelte
van de bomen was een groot obstakel om
te klimmen, namelijk een dikke stam zonder zijtakken. Hier werd wat op uitgevonden: er werden spijkers in de stam geslagen. Recentelijk heeft de schrijver van dit
stukje dit op locatie bekeken en zelfs nog
een enkele spijker terug gevonden (na
circa 60 jaar).
Eenmaal in de boom geklommen, tot in de
kruin, was het de kunst om de eieren onbeschadigd beneden te krijgen. Eén van de
methoden was zakdoek uit de broekzak,
eieren erin, de punten bij elkaar vouwen en
dat in de mond tussen de tanden houden.
Een andere meer favoriete manier was dat

Die spijker zit er al meer dan 50 jaar.

één van de vrienden onder bij de boom
met de jas de eieren ging opvangen. De
kraag in de mond en de andere kant van de
jas met de handen vasthouden, zodat er
een kuiltje in de jas aanwezig was waarin
de eieren opgevangen werden. De klimmer
zelf moest wel even goed mikken, tussen
de takken door, maar meestal lukte dit
prima. Boven in de kruin van de boom was
het de kunst om van de ene tak naar de
andere over te klimmen op 15 á 20 meter
hoogte om bij het volgende nest te komen.
Het mag een wonder heten dat er geen
ongelukken zijn gebeurd.
Naast het verhaal van de spijkers dient nog
te worden vermeld dat ook een keer
gebruik werd gemaakt van een lang stuk
touw om het onderste deel van de boom te
beklimmen. Dit touw werd uit de vlaggenmast van de padvinders (nu scouting)
gehaald. In genoemde vijftiger jaren maakte
de padvinder groep van Heerenveen
gebruik van het “theekoepeltje” van voormalig hotel restaurant De Tent. Nu staat er
een villa vernoemd naar het voormalige
etablissement. Aan de overzijde van de
weg (zuidzijde) bevond zich “It Koepeltsje”.
De eieren verzameling
Jaren geleden, toen het bewustzijn van
natuurbehoud nog niet zo speelde, hadden verschillende jongelui uit Oranjewoud
een eierverzameling. Te vergelijken met
een postzegel- of suikerzakjesverzameling.
De kunst was om zoveel mogelijk verschillende soorten te verzamelen. Naast de
gewone eenden, kieviet en grutto eieren
waren de eieren van bijvoorbeeld een reiger of een torenvalk natuurlijk wat zeldzamer, want daarvoor moest je met het
klimmen halsbrekende toeren uithalen. En
niet te vergeten speelde de boswachter in
Oranjewoud ook een zeer belangrijke rol
in de zogenaamde “gevarenzone”. O, o
wanneer je betrapt werd, dan zwaaide er
wat. Er werd soms door de boswachter
gedreigd dat bij herhaling van “de misdaad” de kans aanwezig was dat van de
ouders de wandelkaart zou worden ingenomen. Nou kom daar maar mee thuis.
Een befaamde boswachter toentertijd was
de heer Post, hij had een speciaal bos-

wachterstenue aan met zijn jachtgeweer
over de schouder. Hij had een grote snor
en ogen die dwars door je heen keken.
Werd je betrapt en had je een paar eieren
onder de pet, dan kon je erop rekenen dat
je een klap op de pet kreeg, met alle
gevolgen van dien. Dat overkwam je maar
één keer, de volgende keer had je de pet
van tevoren even omgekeerd.

Eierverzameling.
Vogelpark Tropenfauna
Nog een aardige locatie waar de jeugdige
eierenverzamelaar terecht kon, was het
vogelpark Tropenfauna van de fam. Wink.
Dit park bevond zich naast het zwembad
aan de oostkant van rijksweg 32 en was te
bereiken via een tunneltje. Daar kon je
eieren ophalen, die niet uitgekomen
waren van veel verschillende soorten
vogels. Deze eieren werden “voos”
genoemd. Er was alleen één probleem,
namelijk met het uitblazen (aan beide
kanten een gaatje) kwam er een verrotte
dooier uit waarbij je bijna over je nek ging.
Maar ja je moest er wat voor overhebben
om een leuke verzameling te hebben. De
verzamelde eieren werden bewaard in
schoenendozen gevuld met zaagsel. Bij
het plaatselijk timmerbedrijf van Brouwer
werd het zaagsel verkregen.
Tot slot moet duidelijk zijn dat bovengenoemd verhaal zich afspeelde in een tijd
dat natuurbeheer nagenoeg nog geen rol
speelde. In deze tijd is het ondenkbaar en
ook strafbaar om eieren in de natuur uit te
halen en te verzamelen en dat is maar
goed ook.
De heer Tjaarda, toenmalig eigenaar van
hotel Tjaarda was duidelijk een vogelliefhebber. Hij liet namelijk op een fraai rond
bord aan de gevel van de feestzaal de volgende tekst schilderen:
“Heb de vogels lief,
wordt geen eierdief”
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Bijzondere huizen

Wonen in een glazen huis
n

Door: Ingrid Struijk

Je hebt zo van die huizen die alleen
maar uit ramen schijnen te bestaan.
Ik ken er wel een paar. Lijkt leuk, je
hebt veel licht en dat is heel fijn als je
in een bos woont. Maar je woont in
een etalage en na lange of korte tijd
hang je vitrage voor je ramen.
In ons Oranjewoud verrees onlangs een
glazen huis, of liever gezegd huisje, want
het is een aanbouw aan het huis van Krukmanslaan 38. Daar woont sinds 2014 Oeds
Westerhof, die het huis eerst huurde en
later kon kopen. Wat ik vreesde gebeurde
gelukkig niet: het huis ging niet plat en er
kwam geen grote villa in de plaats.

loop je het risico in
een verkeerde beslissing te wonen
Voorzichtig
Ik heb zelf 17 jaar in een krap arbeidershuisje gewoond uit 1900, waar je overal je
hoofd stootte en aan de zoutrand op de
muur kon afmeten hoe hoog het water
was gekomen bij de ramp van 1953. En ik
zou daar nog steeds wonen als ik niet op
een dag dhr. Gerrit Struijk had ontmoet
, alweer 30 jaar geleden.
Lange tijd heeft in dat huisje, op dit
moment het enige overgebleven originele
krukmanshuisje, de familie De Jong
gewoond. En sinds acht jaar dus Oeds
Westerhof. Oeds vertelt mij dat hij bewust
niet eerst aan het verbouwen is geslagen,
dat zou te voorbarig zijn geweest. Je moet
eerst de ruimtes ervaren, en op grond
daarvan ga je bedenken wat je anders zou
willen. Als je een huis verbouwt voordat je
erin trekt, loop je het risico daarna in een
verkeerde beslissing te wonen.

mensenmens

De in 2021 verbouwde woning.
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Krap en donker
Dus ging Oeds zijn huis beleven. Hij is een
mensenmens en kan erg genieten van een
grote groep vrienden die samen aan tafel
zitten. Er moest dus meer ruimte komen.
Ook had hij er geen goede werkplek,
omdat het een donker huis is (zoals alle
huizen in het bos). En hoe creëer je dat,

volle tevredenheid van de gelukkige
bewoner.
Blikvanger
Het oogt prachtig als je dit huisje passeert.
Een mooi aangelegde tuin ervóór, en nog
heel veel meters tuin erachter. Fruitbomen, een kruidentuintje, veel gras. Een
prachtig weids uitzicht eigenlijk. Voor de
voorbijganger, maar ook en juist voor wie
in die Glazen Kamer bivakkeert. De façades zijn zo hoog dat je de toppen van de
bomen kunt zien als je binnen zit. Of hij
ook last heeft van gluurders? Tot op heden
niet gespot gelukkig, maar er komen nog
wel gordijnen. Want je wilt daar op donkere avonden met de lampen aan zeker
niet in de spotlights zitten.

Dus ging Oeds zijn huis beleven

Oeds Westerhof.
meer licht? Juist, door veel glas. Een
ruimte met veel glas waarin een enorme
eettafel past, dat moest het worden. Aan
die grote tafel zien we overigens ook vaak
mensen zitten te werken, collega’s van het
collectief Common Ground - Common
Sense, van mensen die werken in kunst en
natuur, waar Oeds de oprichter van is.

Ontwerp
Met deze twee wensen in het achterhoofd
ging Oeds zelf aan het tekenen. De
bekende Bauke Tuinstra (van Twa architecten) ging hiermee aan de slag en voegde
er belangrijke elementen aan toe. De
bouw startte vorig jaar en inmiddels is de
Glazen Kamer in gebruik genomen, tot

Warmte
Hoe zit het met de hitte binnen? Dat valt
voorlopig wel mee: de ramen zijn van
getint glas en de warmte die zij creëren
wordt afgevoerd naar de andere woongedeeltes waardoor er daar weer bespaard
wordt op stookkosten. Het dak is trouwens niet van glas, dat scheelt weer.
Oeds is heel tevreden over het resultaat,
maar wat is de mening van de voorbijganger? Bij navraag blijkt dat de meeste mensen het erg mooi vinden. Waaronder ik.
Wij wensen hem nog vele jaren woonplezier daar.

Groei en Bloei
In Oranjewoud doen in augustus drie tuinen mee met de Open Tuinen route in Friesland
van de landelijke tuinvereniging Groei en Bloei en wel op

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus van 10-17 uur
Inge van der Ploeg, Tolhuisweg 17 (Oranjewoud West)
De 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.
De gratis folder van alle deelnemende tuinen en de data in juli en augustus is af
te halen bij Tjaarda of bekijk de volledige route op www.heerenveen.groei.nl naar
Open Tuinen en dan naar 2022 brochure.
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Kunstenaars in Oranjewoud

Componist Jan de Haan:
niet te stuiten energie
n

Door: Dineke Hoekstra Greve

Als je de viertalige website van Jan de Haan bekijkt of hem opzoekt op Wikipedia weet je niet wat je ziet. Vanaf een foto kijkt een ernstige man je indringend aan en vervolgens zie je een eindeloze rij met CD’s en composities, te
weten 58 CD’s, circa 70 stukken voor harmonieorkest, 64 composities voor
fanfareorkest en 51 composities voor brassband. Om nog maar niet te spreken
van de honderden arrangementen.
Wie is deze wereldberoemde man in de
blazerswereld, verstopt in het rustige
Oranjewoud? Ik mocht op bezoek komen
op een mooie voorjaarsavond tussen een
interview bij Radio 4 en een vertrek naar
Birmingham in.

Verstopt in het
rustige Oranjewoud
We strijken meteen neer in zijn werkkamer. Echtgenote Henderika komt de thee
brengen en er worden vrolijk nieuwtjes
uitgewisseld over de kinderen en de
kleinkinderen. Maar al snel gaat het over
het vak, over componeren en Jans bijzondere leven.

Jan aan het componeren.
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Levensloop
Jan werd geboren in Warns en komt als
zevenjarig jongetje met zijn ouders naar
Heerenveen. Vader wordt instrumentmaker bij Van der Glas. Broers Auke en Jacob
worden geboren en de zonen rollen bijna
als vanzelfsprekend de muziekwereld in.
Voor Jan is dat als manneke van tien de
trombone en de piano. Vanaf het begin
schrijft hij voor zichzelf al kleine stukjes
muziek, die hij dan speelt. Als een oom
hem zo bezig ziet zegt deze: “Do moatst
letter yn’e muzyk gean!”. Het zaadje is
geplant. Vanaf dat moment is er maar één
doel: muziek maken, schrijven, spelen,
dirigeren. Maakt niet uit, als het maar
muziek is. Hij is 21 als hij de muziekpedagogische opleiding afrondt in Leeuwarden. Vanaf zijn zeventiende dirigeert hij al

blaasorkesten en even later geeft hij lessen aan de muziekschool. Maar Jan wil
verder en gaat directie studeren bij Henk
van Lijnschooten aan het conservatorium
in Utrecht. Hij dirigeert veel, componeert
ook en gaat in 1979 werken bij de NCRV.
Daar dirigeert hij o.a. het Radio- en het
NCRV-Blazers Ensemble, schrijft tunes en
achtergrondmuziek en arrangeert honderden stukken.
Ondertussen start hij met het uitgeven
van muziek. Aanvankelijk bedoeld om het
erbij te doen en te zorgen dat stukken uitgegeven kunnen worden. Maar het bedrijf
groeit en groeit. De Haske Publications is
ontstaan. Het bedrijf krijgt diverse vestigingen in het buitenland. Het slokt hem
uiteindelijk helemaal op. Ondertussen
dirigeert hij over de hele wereld. De combinatie is niet vol te houden. Hij neemt
een belangrijke beslissing: hij verkoopt het
bedrijf aan het Amerikaanse Hall Leonard.
Het staat nog steeds in Heerenveen en
behoort na de overname tot een van de
grootste muziekuitgevers ter wereld. Jan
is er trots op dat hij de grondlegger is

geweest van dit mooie bedrijf. Hij heeft
door de verkoop weer meer ruimte gekregen voor zijn passie: muziek.
Componeren
Jan gaat zich toeleggen op componeren en
dirigeren en zit in diverse jury’s van concoursen over de hele wereld. Van Friesland tot Japan, van Amerika tot en met
Schotland. Zijn leven kent nu vele hoogtepunten; hij dirigeert prachtige concerten
met toporkesten en krijgt gastdirecties
aangeboden, wederom tot en met Japan
aan toe. Hij wint diverse prijzen. Maar,
geeft hij aan, voor hem blijft toch nog
altijd het hoogtepunt het dirigeren in de
Royal Albert Hall in London met Soli Brass.
Wie is deze man?
Een indrukwekkende carrière van een
musicus in de blazerswereld. Maar wie is
hij zelf? Wat drijft deze man? Wordt hij
nooit moe? Gaat hij altijd maar door?
Componeren is zijn passie. Na de verkoop
van de uitgeverij zoekt hij aanvankelijk de
rust in Spanje om tot een compositie te
komen. De laatste tijd componeert hij
steeds vaker in zijn werkkamer in Oranjewoud. Hij is bekend in de blazerswereld en
toch heel benaderbaar. Hij geeft aan dat hij
begrijpt hoe het is om in een orkest te spelen. Dat hij de moeilijkheden van een
instrument weet en daar in zijn composities rekening mee houdt. Hij krijgt opdrachten voor het maken van composities voor
een jubileum, een bijzondere gelegenheid
voor een gemeente of provincie. Men
weet hem te vinden. Hij componeert
eigenlijk alleen maar in opdracht.

Unieke voorstelling
Kiemcel
Hij geeft aan dat hij het zich inmiddels kan
permitteren om geen haastwerk meer te
doen. Hij neemt de tijd voor zijn compositie, verdiept zich in de opdrachtgever en
het doel van de compositie. Zo wordt hij
geraakt door iets kleins, iets opvallends,
iets kenmerkends. Hij heeft een neus voor
sfeer en actualiteit. Dat wordt omgezet in
een kiemcel zoals hij het noemt. Van daaruit werkt hij verder, laat de kiemcel zichzelf ontwikkelen, laat de inspiratie komen.
Spelend aan de piano, overzettend naar
het muziekprogramma op zijn computer.
IJzeren discipline
Als elke zichzelf respecterende musicus
heeft hij nog steeds een ijzeren discipline.
Zijn dagen zien er grotendeels hetzelfde
uit: opstaan, ontbijten, aan het werk. Achter de piano, achter de computer, herschrijven, ontdekken, creëren. Dag in dag
uit. Met enige regelmaat komt hij in de
flow en dan is hij die dag bijna niet te stuiten. De noten moeten op papier, wat in
zijn hoofd of hart zit moet klinken. “Mijn
beroep is mijn hobby, de compositie heeft
maar één doel: het moet gespeeld worden

en iedereen moet tevreden zijn: opdrachtgever, dirigent, spelers en publiek.” Hij wil
rekening houden met iedereen, met die
ene goede solist, de bezetting van het
orkest en soms ook een zwakke plek. Zo
komt het dat hij populair is: eenieder voelt
zich erkend en voor eenieder is het een
feestje om het werk uit te voeren. Dat kan
gaan van een simpel kerstliedje voor kinderen tot een groot orkestwerk. Het resultaat weet altijd te raken. Voor opdrachtgevers is het duidelijk, het kan even duren,
maar de compositie komt er.
Opus magnum Bommen Berend
Recent heeft hij een heel bijzonder en
groot stuk gecomponeerd: Bommen
Berend. Hij zit inmiddels al 53 jaar in het
vak, maar hij noemt dit werk zijn opus
magnum. Een theatraal concertwerk voor
drie zangstemmen en groot harmonieorkest. Het duurt 75 minuten, de tekst is van
Bouke Oldenhof en het is gecomponeerd
in opdracht van de gemeente Coevorden.
Hij heeft er zeven maanden dag in dag uit
aan gewerkt en nu wordt het in augustus
uitgevoerd door de Koninklijke Militaire
Kapel Johan Willem Friso onder leiding
van chef-dirigent majoor Tijmen Botma.
De solisten zijn (opera-)zanger Nico Wouterse (Bommen Berend), veelzijdig acteur en
regisseur Wil van der Meer (generaal Rabenhaupt) en zangeres Céline Janssen (Lambertien). De vierde man is acteur Jelmer de
Groot, die vele belangrijke personages
speelt, van soldaat tot koning van Engeland.
Het rampjaar 1672
Het stuk neemt je mee naar het jaar 1672.
In dat jaar voerde Bernhard von Galen, de
bisschop van Münster, oorlog op diverse
plekken in de provincie Overijssel en in de
steden Coevorden en Groningen. Deze
steden kregen door het ontzet onder lei-

ding van generaal Rabenhaupt hun vrijheid terug. Von Galen, door het volk Bommen Berend genoemd, droop af. Vrijheid
van geloof en meningsuiting, hoop, internationale samenwerking en trots op je
afkomst en streek, zijn de thema’s.
Voorstelling
Voor wie geïnteresseerd is: de voorstelling
is te zien op meerdere locaties. In Coevorden op 25 en 26 augustus aanstaande. Het
is locatietheater op het magazijnencomplex van defensie aan de NederlandsDuitse grens, waar een hal speciaal is ingericht voor deze unieke voorstelling. Op 28
augustus is het te ervaren in de Oosterpoort in Groningen.
Waar je ook naartoe gaat, het publiek is
voortdurend in actie en krijgt – mede door
de overrompelende muziek - het gevoel
midden in de strijd te zitten. Kaartjes zijn
nog beschikbaar.

Componeren en dirigeren
Familieman
Na Birmingham gaat hij weer verder. Volgende compositie, er liggen nog enkele
opdrachten te wachten. Hij blikt terug op
zijn carrière en geeft aan dat hij in zijn leven
drie belangrijke beslissingen heeft genomen: niet gaan spelen in een symfonieorkest en niet lesgeven, maar dirigeren en
componeren. Het starten van de uitgeverij.
Maar ook door als derde beslissing in 2008
zijn vrijheid van componeren te pakken en
back to the roots te gaan. Dat heeft hem
bovendien de tijd gegeven voor zijn echtgenote, voor de kinderen en kleinkinderen
die in de buurt wonen. Hij maakt er bewust
tijd voor vrij. Om te genieten van zijn
prachtige Oranjewoud als bron van inspiratie. Het is terug te horen en te vinden in zijn
muziek: C’est le ton qui fait la musique.
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De zomer van Jeanne
n

Door: Inge van der Ploeg

Ze leefde van 1898 tot 1994, werd geboren in Leeuwarden. Haar ouders waren
zeer vermogend en stamden uit adellijke kringen en patriciërskringen. Ze
logeerde regelmatig op landgoed Lauswolt /Beetsterzwaag en Oranjestein/
Oranjewoud. Vanaf haar negende woonde ze in Lochem op kasteel De Cloese
aan het riviertje de Berkel. Ze maakte zich rond haar 20ste los uit haar adellijke
milieu om professioneel te kunnen schilderen. Ze ging ondermeer naar Den
Haag, Haarlem, naar Parijs en Amsterdam om goed opgeleid te worden.
En wat heeft ze veel gemaakt! Schilderijen, etsen, steendrukken, glas-in-lood
ramen, boekillustraties, 15 mappen met
grafiek, vele ex-libris ontwerpen, houtskool op papier, aquarellen….
Tentoonstellingen
Op diverse plaatsen in Nederland wordt
deze zomer het werk van Jeanne Bieruma
Oosting tentoongesteld.
In Museum Belvédère hangt met name
grafisch werk uit haar Parijse periode.
Vanaf 1925 kwam ze vaak in de Franse

hoofdstad. Jeanne heeft er in totaal 11
jaar gewoond en gewerkt. Belvédère
toont een aantal kleurendrukken, schilderijen en veel zwart/wit grafisch werk. Die
laatstgenoemde werken gaan veelal over
de zelfkant van het leven. Aan het werk
kun je zien dat Jeanne bekwaam was in
etsen en steendrukken. Ze was vaardig om
de drukpersen zelf te bedienen, iets wat
ze later toen ze lesgaf goed kon gebruiken
en doorgeven. De recensenten uit die tijd
vonden haar Parijse onderwerpen moeilijk, maar haar vakmanschap heel goed.

Opengeslagen boek 'Geen tijd verliezen' met twee zelfportretten uit 1939 en 1945.
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In Zutphen (Museum Henriette Polak) is
een grote overzichtstentoonstelling met
schilderkunst, glas-in-lood ramen, grafiek
en een fantastisch filmpje over haar. In
Almen (Museum Staal), in het dorp waar
ze vanaf haar 57ste woonde, is werk te zien
dat Jeanne van de omgeving en het dorp
maakte en in Museum Maassluis hangen
onder andere zelfportretten en werk uit
haar reizen.
Dichter bij huis in Fochteloo bij Stichting
Nobilis is grafiek van haar en haar tijdgenoten tentoongesteld. Daar kun je de vele
ex libris-ontwerpen zien en gedrukte
nieuwjaarswensen die ze jaar in jaar uit
naar haar vrienden en familie stuurde. In
de overtuin van het Lycklemahhûs in Beetsterzwaag is lokaal werk van haar te zien.
Kortom, je kunt deze zomer je hart ophalen als je wilt kennis maken met deze verbazende vrouw.

Stilleven. Hangt in Almen.
Levensbeschrijving
Schrijfster Jolande Withuis ontmoette
Jeanne in de negentiger jaren van de
vorige eeuw. Ze begon een aantal jaar
geleden aan de uitgebreide biografie over
haar. Geen tijd verliezen heeft ze als titel
van het boek gekozen en de ondertitel is
Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994. Withuis woont in Zutphen en nam daar contact op met Museum Henriette Polak; of
een expositie ook iets was, in combinatie
met het te verschijnen boek? Het voorstel
viel in goede aarde, groeide uit tot een
keten van tentoonstellingen in het land en
naast het boek verschenen diverse publicaties. Het geheel werd genoemd: “De
zomer van Jeanne”. Biograaf Withuis hielp
mee om de exposities op te zetten en te
ondersteunen met het materiaal dat zij
voor haar boek Geen tijd verliezen inmiddels had verzameld. Daarnaast schreef
Susan van den Berg, assistent-conservator
van Museum Belvédère, over Jeanne in de
speciale editie van hun eigen tijdschrift
MB, vooral over de periode dat ze in Friesland verbleef. Stoeien met de muzen.
Jeanne Bieruma Oosting is de titel daarvan. Voor de verzameling in Fochteloo
maakten Peter Kooy en Pieter Jonker een
speciaal boek Jeanne Bieruma Oosting en
de prentkunst. Museumtijdschrift nummer drie van dit jaar besteedt aandacht
aan kunstenares Jeanne Oosting en organiseerde in mei in Zutphen een lezing over
Jeanne door conservator Lian Jeurissen.
Daar ben ik naar toe geweest en zag
behalve de 100 werken ook dat filmpje.
Kennismaken
Al lezende in het boek Geen tijd verliezen,
in De prentkunst en in MB krijg je gevoel
voor de persoon van Jeanne Bieruma Oos-

ting, voor hoe rigoureus ze het aanpakte
in haar leven, voor al haar omzwervingen,
haar verhouding met de Friese familieleden, haar beweegredenen om kunstenaar
te zijn, haar vakmanschap, verliefdheden
en haar vriendenkring.

Haar razendsnelle zinnen waar je
achteraan moet hollen
Bij het genoemde filmpje in Museum Henriette Polak kon ik na alle lees- en kijkwerk
ook haar stem horen, haar Algemeen
Beschaafd Nederlands, haar razendsnelle
zinnen waar je achteraan moet hollen om
nog te horen wat ze zegt. En haar gezicht,
de oogopslag en haar mimiek. Ze wordt
daar op 83-jarige leeftijd al schilderend
geïnterviewd door een jonge vrouw en dat
levert krasse uitspraken op. Je leert haar
nog eens echt kennen door:
“Waarom ik schilder? Nou gewoon, ik kan
het niet laten. Wanneer ik stop met schilderen? Als ik dood ben, dan is het afgelopen. Schilderen is voor mij kunnen zijn wat
ik wou. Ik heb een eigen tempo, ja. Al dat
vele werk, dat heb je zelf niet door als je
bezig bent. Nu heb ik succes en is iedereen
dood die me heeft tegengewerkt. Dat is
jammer, want ik kan hen mijn gelijk nu niet
meer bewijzen. Waar ik de energie vandaan haal? Als je een opdracht in het leven
hebt, dan krijg je daar de energie gewoon
voor mee”.
Krabbelen aan de slootkant
Haar neiging om van jongs af aan te willen
schilderen wordt bijvoorbeeld in MB zo
leuk beschreven. Ze was een keer te logeren bij haar opa Rijnhard van Harinxma

thoe Slooten op landgoed Lauswolt bij
Beetsterzwaag. Hij was de vader van haar
moeder Adriana, die op Lauswolt is opgegroeid en er later - na de dood van haar
man Jan - weer is gaan wonen. Jeanne
wilde zo graag de boeren, de korenschoven, de vrouwen in werkkleding bij de
waterpomp en het land schilderen. Ze had
een waterverfdoosje en een schetsboek.
Haar opa vond het goed, maar ze mocht
niet alleen zo ver weg. Opa Rijnhard stond
zijn vriendelijke huishoudster aan haar af
en met haar ging ze die middag op de fiets
het land in. Zo zaten ze dan bij een weg of
aan een slootkant, de één met een breikous, de ander met een verfkwast. Zie je
het voor je? Een meisje van een jaar of
negen!

Wanneer ik stop met schilderen?
Als ik dood ben
De familielijnen
Jeanne was de oudste van drie kinderen:
Jeanne, Lot en Hans. Haar vader heette
Jan Bieruma Oosting (1870-1936). Hij was
een broer van Agatha (in Oranjewoud
beter bekend als juffrouw Oosting) en
Gerrit Ferdinand (ook genoemd Key), die
beide op huize Oranjestein hebben
gewoond. Jeannes opa Johannes Bieruma
Oosting en overgrootvader Jan hadden in
en om Oranjewoud veel land, boerderijen
en huizen verworven. Jeanne’s moeder
heette Adriana Janke barones van
Harinxma thoe Slooten (1873-1954),
geboren op Lauswolt bij Beetsterzwaag.
In Leeuwarden werd Jeanne geboren in
1898 en haar zus Cornelia Charlotte,
genaamd Lot, in 1899. Op haar negende
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Citronade.
Relief-ets uit 1962,
hangt in Zutphen.
verhuisde Jeanne met haar familie naar
kasteel De Cloese bij Lochem. Daar werd
in 1909 broer Hans geboren. In Zutphen
hoorde ik op de lezing, dat Jeanne als tiener op het kasteel een eigen schilderkamertje had ingericht. De Cloese had in de
keldergewelven ook een gevangenis en
dat vond Jeanne als meisje heel opwindend. Jeanne en ook Hans kregen geen
kinderen. Haar zus Lot trouwde met jonkheer Van Sminia en kreeg drie dochters.
De drie nichtjes Charlotte, Catharina en
Agatha van Sminia vormden dus de volgende generatie. Wij kennen in Oranjewoud Agatha van Sminia, gehuwd met
jonkheer De Beaufort. Zij woonden in
huize Oranjestein. Jonkvrouwe Agatha de
Beaufort overleed in 2019. Zij en haar man
liggen begraven bij de kerk van Oudeschoot. Met Willia Homans, beheerder
van de Oranjerie, heb ik een keer hun graf
opgezocht.
De oudste van de drie nichtjes, Charlotte
van Sminia, bleef ongehuwd. De middelste
nicht, Catharina, trouwde met baron Van
Verschuer en zij kregen vijf kinderen. In
het gezin van nicht Agatha werden twee
kinderen geboren. Tante Jeanne onder-
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hield contact met haar drie nichtjes en hun
kinderen. In Geen tijd verliezen lees ik, dat
Jeanne graag bij nicht Catharina was, die
met haar gezin op landgoed Marienwaerdt
in de Betuwe woonde. Dat landgoed heet
nu Heerlijkheid Marienwaerdt en wordt
beheerd door de negende generatie Van
Verschuer, compleet met biologische landbouw, veeteelt, fruitteelt en een landgoedwinkel (ook online toegankelijk). Daar
stroomt dus enigszins verdund Bieruma
Oosting-bloed door de blauwe aderen.

Daar stroomt dus enigszins
verdund Bieruma Oosting-bloed
door de blauwe aderen
Jeanne logeerde ook op Oranjestein bij
haar nichtje Agatha de Beaufort. Ze schilderde daar het uitzicht op de tuin, er is
een aquarel van huize Oranjestein en er
hangen een aantal stillevens.
In 1998, ter gelegenheid van haar 100ste
geboortejaar, is er door Frederique van
der Palm in Heerenveen een tentoonstelling van Jeanne’s werk opgezet met de

titel ‘Een tante met talent’ . Er verscheen
ook een boek met die titel, nog steeds te
leen in de bibliotheek in Heerenveen. Willia vertelde dat mevrouw De Beaufort wel
trots was op het werk van haar tante. Op
die tentoonstelling sprak Willia ook met
Sjoerd de Vries, kunstenaar uit Heerenveen. Hij was fan van het werk van
Jeanne. Zijn eigen werk hangt ook in Belvédère.
Teveel om op te noemen
Jeanne heeft vanaf dat ze in Den Haag op
de kunstacademie zat veel geëxposeerd.
Ze wilde laten zien wat ze had gemaakt, al
vonden haar leraren op de academie het
nog wat vroeg en haar nog wat ongeduldig
Ze stuurde haar leven lang werk in voor
prijzen en tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld de Wereldtentoonstelling in Parijs
en in 1947 de landbouwtentoonstelling in
Leeuwarden. Ze meldde zich aan om over
de watersnoodramp in Zeeland 1953 te
schilderen, nam portretopdrachten aan,
illustreerde boeken, schreef recensies
over kunst, ontwierp postzegels, maakte
een serie houtsneden over Het Hooglied,
kreeg de Grafiekprijs voor de serie Vrede,

reisde en hield voor een krant een reisdagboek bij met werk dat ze onderweg
maakte. Het is te veel om op te noemen.
Zo snel als ze op dat filmpje in Zutphen
sprak, zo snel werkte en reisde en bewoog
ze zich door het leven.
Ze was ook nog lid van verschillende kunstenaarskringen en bestuurslid van De
Nederlandse Aquarellisten Verenging en
de Vereniging tot Bevordering der Grafische kunst.
Toen in 1954 haar moeder overleed en zij
en haar zus en broer het geërfde landgoed
Lauswolt verkochten, kon Jeanne voor het
eerst zelf een huis kopen. Het werd een
huis in Almen. Vanaf 1955, ze was toen
zelf 57 jaar oud, woonde en schilderde ze
daar een deel van het jaar en was verder
in Amsterdam, Parijs of elders aan het
werk.
Om jonge kunstenaars te steunen stelde
ze de Jeanne Bieruma Oostingprijs in. Die
wordt nog steeds uitgereikt en de inzendingen van dit jaar zijn nu in Amsterdam
tentoongesteld .
Ze ondersteunde bij de oprichting van
Museum Henriette Polak in Zutphen,
schonk veel werk aan Museum Maassluis,
en bracht ook haar grafische werk en alle
correspondentie goed onder.
Zelf gaan kijken
Het gevoel van ‘te veel om op te noemen’
heb ik na alle uitstapjes en boeken nog
steeds. En de wens om nog een bezoek te
brengen aan Fochteloo en Maassluis zal
dat gevoel vast niet weg nemen. Ik kan je
alleen maar aanraden om zelf te gaan kijken naar haar werk, te lezen over haar
leven en gevoel te krijgen voor haar passie, haar vaart, haar compromisloze
natuur en haar onstuimige aard.
Uitspraken
Tot slot nog een paar citaten.
Criticus Plasschaert schrijft: “Ze is niet
tevreden met een half koekje. Ze wil een
hele koek. Maar ze is niet een luierik; voor
die hele koek is ze bereid veel moeite te
doen. Ze verwacht niet dat de koek haar
gebracht zal worden”.
Jeanne over vriendin en dichteres Ida Gerhardt: “Je meet elkaars kracht al op het
ogenblik, dat je tegenover elkaar staat. Of
liever, je weet meteen elkaars formaat.
Daar is niets verkeerds aan. Integendeel,
het is een vreugde”.
Harmke van de Straat uit Almen: “Jeanne
stond erop, dat mijn schoonvader haar kist
naar de begraafplaats zou rijden. Die twee
konden prima met elkaar opschieten. Ze
had autorijles van hem gehad. Ze hadden
zeker niet de makkelijkste karakters. Het
waren geen watjes”.
En haar vrienden? Die noemden haar
Biertje.

Zwerfafval
Ergert u zich ook zo aan zwerfafval? Wilt u er iets aan doen of doet u dat al?
Wij zijn als redactie aan het inventariseren welke straten nog niet geschoond
worden door omwonenden. Wist u dat de gemeente Heerenveen dit sponsort
door een container voor het zwerfafval ter beschikking te stellen die gratis
maandelijks geleegd wordt, en ook handschoenen, zakken en prikstokken? Als
u al mee doet aan deze actie, wilt u ons dan mailen? Wilt u meedoen, stuurt u
ons dan ook even een berichtje, dat kan naar: oranjewoud-krant@hotmail.com

Wâldsterjûn gaat weer los!
Op vrijdag 4 november hopen we eindelijk weer onze 13e Wâldsterjûn in Hof
van de Koning te organiseren!
Ook al lijkt het ver weg, noteer de datum vast in uw agenda!
Een heerlijke avond vol lach, dans, ontmoetingen en gezelligheid.
Meer informatie over het cabaret en de muziek vindt u in het programmaboekje
van het dorpsfeest. Dit programmaboekje verschijnt in augustus.
Met vriendelijk groet,
Ellen Brouwer
Marga Jagt
Ali Kok
Helga Lycklama à Nijeholt
Albertje Talen

ACTIVITEITENKALENDER
• 30 juni, 1 en 2 juli Iepenloftspul Ketlik Mildaam spilet “Blau Bloed”
Info en tickets op Iepenloftspulketlikmildaam.nl
• Open Tuinen in Oranjewoud
27 en 28 augustus (zie blz. 39)
• Dorpsfeest 8, 9 en 10 september
• Koﬃeochtenden: zie blz 8
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Bestuur Plaatselijk Belang Oranjewoud
Jan Hylkema (voorzitter)
jan.hylkema@haaimahylkema.nl
Fred van den Hoogen (secretaris)
Prinses Margrietlaan 2,
8453 WV Oranjewoud
tel. 06-21260216,
pboranjewoud@gmail.com
Pieter van Dam (penningmeester)
pietervandam59@gmail.com

Folkert Sinnema
Kon. Julianaweg 90,
8453 WG Oranjewoud
tel. 06-33027183,
folkertsinnema@hotmail.com
Sylvie de Jong
s.de.jong@vvn.nl
Sonya de Boer
sonya.deboer@gmail.com

Website van Plaatselijk Belang:
www.oranjewoud-dorp.nl
mail: oranjewoudwebsite@gmail.com
Nieuwsbrief PB
nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com
Data van te organiseren evenementen
kunt u doorgeven aan:
activiteitenoranjewoud@gmail.com

Overzicht van werkgroepen/contactpersonen,
verbonden aan PB Oranjewoud
Redactie dorpskrant
oranjewoud-krant@hotmail.com
Leden: Anneke Liemburg
Ingrid Struijk
Inge van der Ploeg
Dineke Hoekstra-Greve
Ted Willemse
Coby van der Laan

Jeugdredactie
Lid: Maren Nota
Lynn van Rooijen
Tymen Vogt

Kascommissie 2019/2020/2021 Meitinker Oranjewoud
Willem Donker en Lolke Eijzenga Ingrid Ahlers, Bel: (0513) 61 78 02
woonservicezone2@heerenveen.nl
Werkgroep Vorstelijk
Jeugdverpleegkundige voor
Oranjewoud
vragen bij opvoeden, opgroeien
Lid namens PB Oranjewoud
Redactie website PB
en gezondheid van uw kind?
en de redactie:
oranjewoudwebsite@gmail.com
Bel: (088) 22 99 444
Anneke Liemburg-Kramer
Leden: Helga Lycklama à Nijeholt
Mireille Prins
Louwina Wijma-van Noord
m.prins@ggdfryslan.nl

Telefoonnummers Wijkbeheer/management
Voor losse stoeptegels, overhangend
groen en andere ongemakken kunt u
rechtstreeks contact opnemen met de
afdeling Wijkbeheer van de gemeente.
Wijkteamleider is dhr. Hendrik
Kromkamp. Zijn telefoonnummer is 617
788 en het mailadres h.kromkamp@
heerenveen.nl

Voor meer beleidsmatige zaken kunt u
contact opnemen met de wijkmanager,
mevrouw Rixt Wind,
telnr. 0513-617619,
r.wind@heerenveen.nl
Onze wijkwethouder is Hedwich Rinkes,
met haar kunt u een gesprek aanvragen

Wie, wat, waar in Oranjewoud
• Buurtcomité “Ús Leantsje”
Marja Piek, tel. 633 473
• Dorpsfeestcommissie Oranjewoud
Auke van der Veen, tel. 707 807
• Zangvereniging “De Woudklank”
Aukje Weima, tel. 842 955
www.zangkoor-dewoudklank.nl
• Rommelmarktcommissie
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

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

• Tennisvereniging “LTC Heerenveen”
Wim Metselaar, tel. 633919,
e-mail: ltcheerenveen@gmail.com
• Stichting Vrienden Oranjewoud
Festival
Aanspreekpunt voor vrienden en
donateurs
Karola Waar
Joke Genee
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 15 oktober 2022
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Prinsenweg 1
8443 DN Heerenveen
T 0513 - 636 136
E info@hofvandekoning.frl
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