Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

augustus 2018 - nummer 5
Bijgaand wederom actueel nieuws van PB Oranjewoud.
Helaas ging bij de verzending van de vorige Nieuwsflits iets
mis; sommige berichten ontbraken of waren slechts
gedeeltelijk opgenomen. Onze excuses!
In deze nieuwsfits vindt u o.a. nieuws over de geocaching
rondrit op zaterdag 1 september a.s. Fietst u ook mee??

Geocaching, wat is dat....?
De term 'geocaching' is al een aantal keren voorbijgekomen,
maar weet u wat dit populaire 'spel' nu precies inhoudt?
Wereldwijd zijn miljoenen mensen die het 'schatzoeken' al
beoefenen; in Friesland liggen inmiddels enige duizenden
schatten verborgen. Ook in Oranjewoud kunnen we nu op
schattenjacht! Meer weten of bent u gewoon nieuwsgierig?
Kom dan - op eigen fiets - zaterdag 1 september a.s. om
10.00 uur naar "de Pauw" (Pauwenburg) aan de Marijke
Muoiwei. Plaatselijk Belang organiseert dan een informatieve fietstocht met deskundige uitleg
over geocaching en de geheimen van dit zoeken naar 'schatten' langs de Brongergea-trail.
Vooraf even aanmelden is gewenst, graag voor 30 augustus bij het bestuur van PB of via de
mail pboranjewoud@gmail.com
Zie ook onderstaande poster en meer informatie is te vinden op onze website.

Rondrit Geocaching 1 september a.s.

Wâldknyn digitaal
Wist u het al?
Dorpskrant De Wâldknyn is nu ook op onze website te lezen!
Onlangs zijn er weer een aantal oude(re) edities toegevoegd.
Bijna alle jaargangen staan nu online, zodat de dorpskrant
(ook) op de website gearchiveerd wordt.
Zo blijven de prachtige verhalen mooi bewaard en kunt u deze
op ieder gewenst moment nog eens nalezen.
U vindt het Wâldknyn-archief hier.

Nieuw bankje op markante plaats

Had u het nieuwe bankje op de hoek Koningin Julianaweg-Prins Bernhardweg al gezien?
Of misschien al even 'geprobeerd'...?
Naast het fraaie beeld van Jeen Bosma geeft dit bankje ruimte voor pauze en aangenaam
verpozen, geheel in stijl van het gedicht van Sanne van der Wal, dat op de sokkel van het beeld
is aangebracht:
De vogels, vlinders
en mijn gedachten
ze vliegen alle kanten op
Maar op deze plek kom ik tot rust
de schoonheid van het groen
de wind die mijn haren kust
Hier word ik stil
zittend tussen de bomen
Verbonden met de natuur
een intens gevoel van thuiskomen

Activiteiten in Oranjewoud
Nu de vakanties (bijna) zijn afgelopen, gaan we weer van start
met een aantal activiteiten in het dorp.
Noteert u de data alvast in uw agenda?

1 september, 10.00
Rondrit met uitleg geocaching route (op de fiets), zie elders in deze Nieuwsflits
11 september, 10.00
Koffie-ochtend, de Koningshof
13, 14 en 15 september
Dorpsfeest
9 oktober, 10.00
Koffie-ochtend, de Koningshof
21 oktober, 11.00
Bomenwandeling, de Overtuin
2 november, 17.30
Open Tafel: Stamppotbuffet, de Koningshof
6 november, 10.00
Koffie-ochtend, de Koningshof
23 november
Wâldsterjûn, de Koningshof

Wilt u iets melden?
Als u vragen, suggesties of informatie heeft óf u wilt gewoon
iets opmerken, laat dit dan weten aan het bestuur door een
mailtje te sturen naar pboranjewoud@gmail.com.
Hebt u iets voor de agenda op onze website? Of wilt u iets
anders delen met uw medebewoners op de website, stuur dan
een mailtje naar websiteoranjewoud@hotmail.nl.

Tot slot....
Kent u iemand die deze nieuwsbrief niet heeft gekregen maar
voortaan wel graag zou willen ontvangen? Tip hem of haar
dan over het aanmeldingsformulier op onze website. Een
mailtje naar nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com kan natuurlijk
ook. Bedankt!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrieforanjewoud@gmail.com toe aan uw adresboek.

