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Hebt u ze al, de lentekriebels? Lente in februari, zo leek het
de afgelopen weken. De meeste mensen hoor je er niet over
klagen, hooguit de schaatsliefhebbers? Wandelpaden puilden
uit en ook op terrasjes was het dringen geblazen. Tussen de
warmterecords door bereidt PB zich voor op de Algemene
Ledenvergadering op 12 maart a.s. U leest erover in deze Nieuwsflits en op onze website,
evenals nieuws over een dorps/toekomstvisie, onze brievenbus, gasloos c.q. energiezuinig
wonen én de fittest van Sport Fryslân. U ziet het, er is volop beweging in Oranjewoud!

Voorjaar....!

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.
Om u goed te informeren, publiceren wij diverse documenten
op onze website. Zoals gewoonlijk staan de vergaderstukken
ook in de eerstvolgende Wâldknyn.
Wij hopen u op 12 maart te mogen begroeten.

Gasloos wonen...hoe doe je dat?
“Nederland in 2050 gasloos”. Dat is de boodschap van de
overheid om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
Bovendien gaat de gaskraan in Groningen al vanaf 2030
dicht. Dat betekent dat we met elkaar de omslag moeten
maken van fossiele energie naar duurzame(re) energie. En
het betekent dat uw woning – én die van uw kinderen – in de
toekomst op een andere manier wordt verwarmd.
Martinus Wijma – bewoner van het energiezuinige Passiefhuis
Heerenveen aan de Tolhuisweg 21 – geeft tijdens de
jaarvergadering van PB Oranjewoud op 12 maart a.s. hierover
een presentatie, met praktijkvoorbeelden en actuele
ontwikkelingen over duurzaamheid.

Hoe ziet Oranjewoud er over 20 jaar uit?
Al eerder hebben we het naar voren gebracht:
PB wil graag ideeën ophalen voor een nieuwe toekomstvisie.
De huidige Dorpsvisie van Oranjewoud (2008-2020) moet
worden geactualiseerd.
Dit betekent dat we met elkaar even stilstaan bij de vraag: hoe
moet Oranjewoud er over circa 20 jaar uitzien?
U als inwoner van Oranjewoud krijgt de komende tijd de kans om antwoord te geven op deze
vraag. Uw meepraten en meedenken is .....lees meer

Verplaatsing brievenbus
Meerdere inwoners en instanties hebben aangegeven dat
men de huidige standplaats van de brievenbus aan de Lollius
Ademalaan (zie foto) geen goede plek vindt. Ook politie en
gemeente zijn van mening dat uit verkeerstechnische
overwegingen een andere locatie moet worden gezocht. Na
afstemming met de gemeente is als alternatieve locatie de
hoek Elisabethlaan-fietspad Cissy van Marxveldtlaan uit de
bus gekomen.
Binnenkort zal de gemeente de brievenbus verplaatsen.

Hoe fit bent ú....?
Wilt u weten hoe fit u bent? Doe dan mee aan de fittest die in
de maand april in Oranjewoud wordt georganiseerd.
Medewerkers van Sport Fryslân staan dan voor u klaar om
aan de hand van een aantal metingen uw fitheid te testen.
Deelname is geheel gratis.
Het doel van de fittest omschrijft Sport Fryslân als volgt:
"......om u in de verleiding te brengen wekelijks in beweging te
komen. Dat kan bij de bestaande beweeggroepen in
Oranjewoud en omgeving of u kunt zich aansluiten bij de
nieuwe wandelgroep die in mei van start gaat. Tijdens het
beweegadvies op maat ontvangt u informatie over exacte data
en tijdstippen van de verschillende beweeggroepen".
Alle inwoners van Oranjewoud in de leeftijd van 55-85 jaar ontvangen begin april een brief van
de gemeente Heerenveen. Naar aanleiding van deze brief kunt u zich opgeven.
Datum, tijd en locatie van deze fittest:
Datum: in april, exacte datum volgt in de brief van de
gemeente
Tijd: tussen 15.00 en 21.00 uur (na uw aanmelding ontvangt u
uw test-tijdstip)
Locatie: in Oranjewoud; exacte locatie wordt vermeld in de
brief van de gemeente. Nadere informatie volgt! Houd uw
brievenbus in de gaten en raadpleeg onze website en de volgende Nieuwsflitsen.
Dit is een initiatief van Plaatselijk Belang Oranjewoud, gefaciliteerd door de gemeente Heerenveen.

Activiteitenkalender Oranjewoud
Bijgaand een kort overzicht van de activiteitenkalender.
Kijk op op onze website voor het volledige overzicht.

5 maart
10.00 Koffie-ochtend, De Koningshof
12 maart
20.00 Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, De Koningshof
14 maart
19.00 Bijeenkomst over Dorpsvisie/Omgevingsvisie, Hotel Tjaarda
20 maart
9.00-11.30 Open Dag Albertine Agnesschool
Wilt u ook een activiteit melden? Stuur een mailtje naar: activiteitenoranjewoud@gmail.com

Wilt u iets opmerken? Of wilt u een wijziging doorgeven?
Wilt u het bestuur van PB iets laten weten? Stuur dan een
mailtje naar pboranjewoud@gmail.com.
Ook een adreswijziging en/of een ander emailadres graag per
mail doorgeven, zodat wij onze administratie up-to-date
kunnen houden.
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.

