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PB Oranjewoud heeft onlangs overleg gehad met wethouder
Hans Broekhuizen. In deze Nieuwsflits een aantal actualiteiten
uit dat jaarlijkse overleg met de dorpswethouder. Ook heeft
PB Oranjewoud vergaderd met de verenigingen die
Oranjewoud rijk is. Een van de besproken zaken aldaar was
de activiteitenkalender, zie hiervoor het berichtje onderaan deze Nieuwsflits.

Fietsers opgelet!

De politie controleert de komende week of de fietsverlichting in orde is. Dat meldt wijkagent
Peter van Harten. "Het zijn donkere dagen" schrijft de agent. "Zorg dus dat je zichtbaar bent op
de fiets. Voorop een wit/geel lampje en achter een rood lampje."

Maatregelen Julianaweg (vervolg)
Met een reeks maatregelen op de Koningin Julianaweg is het
te snel rijden op deze weg hopelijk voorbij. Naast de
pianomarkeringen die enige maanden geleden zijn
aangebracht, is zeer recent een wegversmalling aangelegd.
Op de foto het deel van de weg in de bebouwde kom, hier is
de maximumsnelheid 30 km/u. De gemeente Heerenveen zal
t.z.t. opnieuw een effect-meting laten uitvoeren.

Overleg wethouder Broekhuizen
Op donderdag 22 november jl. vond het jaarlijkse overleg
tussen bestuur PB Oranjewoud en onze wijkwethouder Hans
Broekhuizen plaats. Op de agenda een aantal actuele zaken
zoals het Lanenplan en de op-en afritten van de A32. T.a.v.
glasvezel meldde de wethouder dat de gemeente wel een
coördinerende rol wil spelen dat zowel de zgn. witte als de
grijze adressen glasvezel (medio/eind 2019?) krijgen
aangeboden. Helaas zijn er nog geen ontwikkelingen ten
aanzien van Donglust te melden. Wat betreft de wegen in
Oranjewoud vertelde de wethouder desgevraagd dat de renovatie van de Prins Bernhardweg in
2020 op de planning staat, mét de toezegging dat het fietspad blijft behouden. Waarvan akte.
Over Van der Valk en AED zijn aparte berichten opgenomen (zie hierna).

Raadsbesluit Van der Valk in januari 2019
Tijdens het jaarlijkse overleg met wethouder Broekhuizen op
22 november jl. werd het bestuur van PB Oranjewoud ook
geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de komst van
een Van der Valk hotel in Heerenveen.
De gemeenteraad van Heerenveen maakt in januari 2019 een
keuze uit drie scenario's: óf locatie Nassaulaan, óf locatie
stadiongebied óf de gemeenteraad besluit dat er géén Van der
Valk hotel in Heerenveen moet komen.
Inmiddels ontvingen wij hierover een persbericht.

AED (automated external defibrillator)
Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen in de gemeente
over het plaatsen van een AED. Echt structuur is er nog niet.
Dit onderwerp staat bij de gemeente(raad) niet op het urgentie
lijstje, alhoewel de wethouder het wel raadzaam acht dit op
enig moment op de agenda van het college van b&w te
plaatsen. We houden u op de hoogte.

Sinterklaas in Oranjewoud!
Sinterklaas is weer in Nederland gearriveerd
en ook Oranjewoud wordt met een bezoekje vereerd
Op 4 december a.s. om 10.00 uur
begint de Sint aan dit avontuur
In lang vervlogen tijden
kon deze "oude" Sint de kinderen in Oranjewoud al verblijden
op de Albertine Agnesschool was het altijd raak
en zorgde deze Sint voor vrolijk St.Nicolaas vermaak
Nu wil deze-Sint-van-toen graag 'op herhaling'
nee, wij nemen u niet in de maling
Het grote Boek van Sinterklaas komt natuurlijk ook mee
met daarin een eigen Wâldster dossier
Hieruit worden mooie Sinterklazen-verhalen verteld
met een aantal verrassingen, zo werd al gemeld
De Sint wil ook u graag begroeten
en ziet er naar uit vele Wâldsters (weer) te ontmoeten
Dinsdag 4 december bij de Koffie-ochtend 10.00 uur is hij present
in het gezellige etablissement
De Koningshof aan de Prinsenweg nummer één
Sinterklaas-gezelligheid voor iedereen!

Stamppot-avond groot succes
De stamppot-avond die Plaatselijk Belang Oranjewoud
organiseerde op vrijdag 2 november jl. in restaurant De
Koningshof was een groot succes! Jong en oud schoof bij
elkaar aan tafel en genoot van een heerlijk stamppot-buffet.
Met de muzikale omlijsting van duo Myla werd het een
bijzonder gezellige avond. Voor herhaling vatbaar? Jazeker:
vrijdag 1 februari 2019 wordt er weer een stamppot-avond
georganiseerd. Locatie is wederom De Koningshof, aanvang
18.00 uur. Ook Duo Myla is weer van de partij. Noteert u de
datum alvast? Heel graag tot dan!
(Klik hier voor een aantal foto's van deze stamppot-avond).

Activiteitenkalender Oranjewoud
Om dubbelingen op data te voorkomen én om iedereen zo
optimaal mogelijk te informeren over alle activiteiten in
Oranjewoud, wil Plaatselijk Belang Oranjewoud graag een
gezamenlijke activiteiten-kalender maken. Tijdens het overleg
tussen PB en een aantal besturen van verenigingen in
Oranjewoud op 9 oktober jl. is dit aan de orde geweest.
De activiteiten-kalender wordt gepubliceerd op onze website, in de Nieuwsflits van PB en via de
facebookpagina Oranjewoud Dorp. Wilt u ook een activiteit melden? Vanaf nu kan dat via één
centraal e-mail adres: activiteitenoranjewoud@gmail.com
Er staan weer tal van activiteitenop 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?
27 november, 20.00
Lezing Rita Radetzky, Kunstcafé Museum Heerenveen
30 november, 16.00-21.00
Wâldster Strúntocht
4 december, 10.00
Koffie-ochtend, Sinterklazen-verhalen, De Koningshof
31 december, 14.00
Kerstboomwerpen of in geval van ijs: strykizerskowen
2019:
8 januari, 10.00
Koffie-ochtend, De Koningshof
12 januari, 21.00
Wâldster Nijjiersfeest (info volgt)
1 februari, 18.00
Stamppot-avond, m.m.v. Duo Myla, De Koningshof
5 februari, 10.00
Koffie-ochtend, De Koningshof
6 april, 21.00
Lentefeest, De Koningshof (info volgt)
29 mei t/m 2 juni
Oranjewoudfestival

Adreswijzigingen / e-mail adressen
Wij verzoeken onze leden eventuele adreswijzigingen of een
gewijzigd (nieuw) e-mail adres door te geven aan het bestuur,
zodat wij onze administratie up to date kunnen houden.
Graag een mail naar pboranjewoud@gmail.com. Dank!

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.

