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Het jaar 2018 loopt op z'n laatste benen......de feestdagen
staan voor de deur en met elkaar staan we op de drempel van
het nieuwe jaar. Terugkijken en de balans opmaken....ja dat
doen we meestal aan het einde van het jaar. Het bestuur van
PB Oranjewoud gaat de komende weken op een rijtje zetten
wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. En minstens zo belangrijk is het maken van plannen
en dus vooruitkijken. Deze overzichten presenteren wij dan aan onze leden op de Algemene
Ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 12 maart 2019. De jaarvergadering is een
mooi en belangrijk moment om zaken met u als inwoner van Oranjewoud af te stemmen, noteert
u alvast de datum?
Voor nu geldt dat ook wij als bestuur even 'met kerstreces' gaan...Goede feestdagen gewenst!

Goede wensen.......

Nieuws over de A32
In verband met de aanhoudende en ook toenemende
geluidhinder van de A32 stuurde PB Oranjewoud onlangs een
brief naar de Minister met het verzoek de maximumsnelheid
op de A32 - deel door Heerenveen en omliggende dorpen - te
verlagen van 130 naar 100 km per uur. Niet geheel
verrassend wil de Minister het verzoek niet inwilligen. Lees
hier haar antwoord aan PB Oranjewoud. Wordt vervolgd? We
houden u op de hoogte

Energietransitie gemeente Heerenveen
De gemeente van Heerenveen organiseerde op 12 november
jl.een bijeenkomst over het thema "Energietransitie in de
gemeente Heerenveen". Ruim 100 mensen waren hier
aanwezig (bedrijven, organisaties en inwoners) om met elkaar
en met de gemeenteraad in gesprek te gaan over kansen en
mogelijkheden over energietransitie.
Wat is energietransitie? Hier wordt mee bedoeld: de
omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar
duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). De afspraken over de energietransitie in
Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Heerenveen sluit zich aan bij het provinciale
energietransitieplan, "De Friese Energiestrategie".
Plaatselijk Belang Oranjewoud was ook aanwezig op deze avond, leest u hier het verslag. Ook
is er een samenvatting gemaakt van alle ingebrachte ideeën.
Er volgen nog meer van deze bijeenkomsten, PB blijft dit volgen. Meer weten over dit
onderwerp? Of hebt u ideeën over energietransitie? Meld dit ons, met elkaar weten we een
heleboel!

Stamppot eten....ouderwets lekker...!
In vervolg op het succes van de eerste stamppot-avond (2
november jl.) wordt er op vrijdag 1 februari 2019 opnieuw een
gezellige stamppot-avond georganiseerd. Locatie is wederom
De Koningshof, aanvang 18.00 uur. Ook Duo Myla is weer van
de partij met leuke muziek. Noteert u de datum alvast? Heel
graag tot dan! Nu al opgeven kan ook: stuur een mailtje naar
pboranjewoud@gmail.com of bel naar De Koningshof op
0513-636136.

Alvast noteren: Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.
Op dinsdag 12 maart a.s. wordt de Algemene
Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Oranjewoud
gehouden in De Koningshof, 20.00 uur.
Mogen wij u daar ook verwelkomen?
Agenda en stukken volgen o.a. op onze website en in de
eerstvolgende Wâldknyn.

Activiteitenkalender Oranjewoud
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?
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
23 en 30 december, 13.30-18.00
Winteropenstelling Landgoed Oranjestein
31 december, 14.00
Kerstboomwerpen of in geval van ijs: strykizerskowen
2019:
6 januari, 13.30-18.00
Winteropenstelling Landgoed Oranjestein
8 januari, 10.00
Koffie-ochtend, De Koningshof
12 januari, 21.00
Wâldster Nijjiersfeest, De Koningshof
1 februari, 18.00
Stamppot-avond, m.m.v. Duo Myla, De Koningshof
5 februari, 10.00
Koffie-ochtend, De Koningshof
12 maart, 20.00
Algemene Ledenvergadering PB Oranjewoud, 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? Graag een
mailtje naar activiteitenoranjewoud@gmail.com

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.

