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In deze nieuwsflits van PB Oranjewoud hebben we weer de
meest actuele zaken kort weergegeven. Kijk ook voor (meer
en wat uitgebreider) nieuws op onze website. Een hoofdrol in
deze nieuwsflits is weggelegd voor de A32, van zonnewal tot
geluidhinder. We houden u graag op de hoogte!

Maatregelen Koningin Julianaweg
Binnenkort start de gemeente Heerenveen met een aantal
snelheidsremmende maatregelen op de Koningin Julianaweg.
Zo worden er zgn. 'pianomarkeringen' aangebracht en worden
de cijfers '30' op de weg geschilderd om aan te geven dat de
maximumsnelheid 30 km/u is.

Plannen voor zonnewal A-32

Staatsbosbeheer heeft plannen om aan de A32 ter hoogte van Oranjewoud en Oudeschoot een
zonnewal aan te leggen. Op 25 juni jl. vond daarover een informatieavond plaats in de
Koningshof. Met presentaties van Staatsbosbeheer en van RooftopEnergy (de partij die dit
project namens Staatsbosbeheer zal uitvoeren) werden de plannen bekendgemaakt.

Volop activiteiten in Oranjewoud!
Na de zomer is er weer van alles te doen in ons dorp! Naast
een aantal vaste items, staan er ook een paar nieuwe
aktiviteiten op stapel waaronder de rondrit van geocaching en
de "Open Tafel" met Stamppotbuffet.
Zie hiervoor elders in deze nieuwsflits.
Noteert u de data alvast?

1 september, 10.00
Rondrit met uitleg geocaching route (op de fiets), info volgt
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
Kijk voor bijzondere gegevens, tijd en locatie op onze website.

Nieuw bankje
Onlangs is op de hoek Koningin Julianalaan-Prins
Bernhardweg een nieuw bankje geplaatst.

Open Tafel: stamppot-avond
Hoewel het nu nog hartje zomer is en we niet meteen
stamppot op het menu zetten, hierbij toch een aankondiging
voor de stamppot-avond op vrijdag 2 november a.s. in
restaurant de Koningshof.
We noemen dit de "Open Tafel": iedereen kan aanschuiven
voor een gezellige avond voor jong en oud.
Er worden diverse stamppotten geserveerd, dus voor elk wat
wils. Inloop 17.30 uur, start lopend buffet om 18.00 uur.
Nadere informatie van Plaatselijk Belang Oranjewoud volgt
nog, maar noteer alvast de datum: 2 november a.s.

Prettige vakantie!

Gaat u in de komende weken genieten van een welverdiende
vakantie? Het bestuur van Plaatselijk Belang Oranjewoud
wenst iedereen, vrijwilligers, inwoners en andere betrokken
nieuwsbrieflezers en bezoekers van onze website en
facebook een hele prettige en fijne vakantie.

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.

