Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

oktober 2018 - nummer 6
Bijgaand wederom actueel nieuws van PB Oranjewoud, o.a.
over nieuwe maatregelen bij de Julianaweg, de aankondiging
van de stamppot-avond op 2 november a.s. in de Koningshof
en nog véél meer aktiviteiten die in ons dorp op stapel staan.
Wie weet, zien we elkaar binnenkort..?!

2 november: stamppot-avond
Plaatselijk Belang Oranjewoud organiseert op vrijdag 2
november a.s. om 18.00 uur een gezellige stamppot-avond.
Deze avond in restaurant de Koningshof is voor jong en oud
uit Oranjewoud, iedereen kan aanschuiven! Duo Myla zorgt
voor de muzikale omlijsting met leuke meezingnummers, u
komt toch ook?
De kosten voor deze avond zijn € 12,00 (inclusief stamppot,
exclusief consumpties).

Vooraf betalen is niet nodig, vooraf opgeven wel! We zien uw aanmelding graag uiterlijk 30
oktober op pboranjewoud@gmail.com of telefonisch bij De Koningshof: 0513-636136.
Heel graag tot 2 november, gezellig én ouderwets lekker.....!

Nieuwe maatregelen Koningin Julianaweg
In de afgelopen zomer heeft de gemeente op een aantal
kruisingen in de Koningin Julianaweg zogenaamde
'pianomarkeringen' aangebracht, bedoeld om te hard rijden in
deze straat tegen te gaan. Hoewel er wel enige invloed op
weggebruikers merkbaar was, ontvingen we nog steeds
klachten van de bewoners dat er te hard wordt gereden.
Gelukkig vonden we bij de gemeente gehoor: nog dit jaar
worden groenvlakken.......lees meer

Bladkorven
Binnenkort plaatst de gemeente Heerenveen weer een aantal
bladkorven in de wijken en de dorpen. Iedereen kan daar de
bladeren uit de tuin in kwijt (dus géén snoeiafval!).
In Oranjewoud worden bladkorven geplaatst op de volgende
locaties:
Julianaweg bij Tolhuis
Jullianaweg tegenover de Margrietlaan
Marijkemuoiwei
Prins Bernardweg bij nr. 71, Catslaan en Heidelaan
Prinses Beatrixlaan tegenover nr. 5
Wilhelminaweg in het bos en bij nr. 37
Lees hier het volledige bericht van de gemeente Heerenveen.

....wordt verwacht.....
Vorig jaar won gemeente Heerenveen de eervolle titel
‘Sportgemeente van het Jaar’ o.a. omdat de gemeente er naar
streeft dat iedereen kan sporten en bewegen. Iedereen
betekent: van jong tot oud en op elk niveau. En bewegen is
niet alleen gezond, maar vooral ook leuk en gezellig!
Binnenkort start de gemeente - in samenwerking met Sport
Fryslân en het CIOS - met het houden van fit-testen; ook in Oranjewoud wordt een fittest
georganiseerd (waarschijnlijk januari 2019). De bedoeling is om in vervolg hierop een
beweegprogramma op touw te zetten voor de inwoners van Oranjewoud. Wordt vervolgd.......

Busje komt zo.....
Hebt u zich ook wel eens afgevraagd of de bushalte aan de
Elisabethlaan nog wel in gebruik is?
Arriva heeft ons laten weten dat dit een zogenaamde
Opstapper-halte is. Reserveren kan via 0800-2802803 of via
de website van arriva.
De Opstapper brengt u van de Opstapper-halte naar het
Opstapper-knooppunt (station Heerenveen) of omgekeerd.
Een enkele rit kost € 2,50.
Er is ook een Thuisbreng-Thuishaal service, deze kost € 4,00
per rit. Op onze website hebben we het tijdschema vermeld.
Busje komt zo.....De Opstapper!

Activiteitenkalender Oranjewoud

Er staan weer tal van activiteiten op stapel in ons dorp, we plaatsen hier een kort overzicht. Kijk
op onze website voor meer gegevens over deze activiteiten. Noteert u de data alvast?
9 oktober, 10.00
Koffie-ochtend, de Koningshof
21 oktober, 11.00
Bomenwandeling, de Overtuin
2 november, 18.00
Stamppotbuffet, de Koningshof
6 november, 10.00
Koffie-ochtend, de Koningshof
9 november, 20.00
Pub-quiz, de Koningshof
23 november, 19.30
Wâldsterjûn, de Koningshof
30 november, 16.00-21.00
Wâldster Strúntocht
4 december, 10.00
Koffie-ochtend, 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.

