Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

maart - april 2019 - nummer 3
Na de lentevoorbode in februari volgden stormen en regen.
Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil. Met deze
weerspreuken gaan we nu het voorjaar in....
Deze keer een extra lange Nieuwsflits (maart+april) met weer
divers nieuws, o.a.: PB hield haar Algemene
Ledenvergadering op 12 maart, u leest het laatste nieuws over de fittest van Sport Fryslân (u
kunt zelfs meehelpen!) en een verslag van de gespreksavond over een nieuwe Omgevingsvisie
op 14 maart.

Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.
Op dinsdag 12 maart a.s. werd de Algemene
Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Oranjewoud
gehouden in De Koningshof. Een 70-tal leden en andere
belangstellenden waren present. Hebt u de vergadering
gemist? De diverse documenten op onze website kunt u
alsnog raadplegen, waar ook het verslag van de
jaarvergadering inmiddels vermeld staat.

Afscheid PB-bestuurslid Rob Meijnen
Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang op 12 maart
jl. werd afscheid genomen van PB-bestuurslid Rob Meijnen.
Zowel dorpswethouder Hans Broekhuizen als PB-voorzitter
Jaap Jongedijk hadden lovende woorden voor Rob en
memoreerden het zeer welwillende karakter van Rob: altijd
bereid om de handen (ook letterlijk) uit de mouwen te steken.
Waarvan acte!
Als dank voor zijn inzet voor het bestuur van PB ontving Rob
'een compleet avondje uit' in de vorm van een theaterbon en
een dinerbon.
Foto: wethouder Hans Broekhuizen spreekt scheidend bestuurslid Rob Meijnen toe.

Inspirerende Omgevingsdialoog op 14 maart
Op 14 maart hield de gemeente Heerenveen in hotel Tjaarda
een bijeenkomst voor inwoners van De Knipe, Oranjewoud,
Katlijk, Mildam, Oudeschoot en Nieuweschoot. Onderwerp
van gesprek was de nieuw op te stellen Omgevingsvisie door
de gemeente Heerenveen.
Een volle zaal met ook enkele tientallen inwoners van
Oranjewoud. Als u deze avond niet kon bijwonen, kunt hier
een verslag van deze avond lezen. Er volgen nog een aantal
van deze gespreksavonden (op 14 mei en in het najaar).
Wat besproken wordt op deze gespreksavonden is ook een
belangrijk uitgangspunt voor de Dorpsvisie Oranjewoud. Op onze website vindt u meer
informatie.

14 mei = volgende Omgevingsdialoog
Hebt u de eerste Omgevingsdialoog op 14 maart gemist?
Geen probleem, op dinsdag 14 mei organiseert de gemeente
Heerenveen een tweede bijeenkomst om te praten over de
nieuwe Omgevingsvisie.
Deze avond begint om 19.00 uur, de locatie is nog niet
bekend, zie hiervoor t.z.t. onze website. Vooraf aanmelden is
niet nodig, iedereen is welkom.
Doet u mee? Denkt u mee? We zien u graag!

Hoe fit bent ú....?
Wilt u weten hoe fit u bent? Doe dan mee aan de fittest die
voor alle inwoners van Oranjewoud in de leeftijd van 55-85
jaar wordt georganisseerd. De fittest wordt gehouden op 24
april van 15.00-20.00 uur, locatie Scoutinghiem, Van
Bienemalaan 7 in Oranjewoud. 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.
Alle inwoners van Oranjewoud in de leeftijd van 55-85 jaar
ontvangen een uitnodigingsbrief van de gemeente
Heerenveen. Naar aanleiding van deze brief kunt u zich
opgeven. Na aanmelding ontvangt u het tijdstip hoe laat u
voor de fittest wordt verwacht. Doet u mee?
Dit is een initiatief van Plaatselijk Belang Oranjewoud, gefaciliteerd door de gemeente Heerenveen.

....."vele handen maken licht werk...."
Voor de uitvoering van de fittest zijn nog een paar vrijwilligers
nodig (alle leeftijden welkom). Lijkt het u leuk om te assisteren
bij de fittest op 24 april? Of misschien bent u gewoon
benieuwd hoe zo'n fittest nu in zijn werk gaat? Dan kunt u zich
opgeven als vrijwilliger via pboranjewoud@gmail.com. Samen
met arts, adviseurs en instructeurs werkt u dan mee aan een
succesvolle uitvoering van de fittest.

Landelijke Opschoondag, ook PB deed mee!
In navolging van het succes van vorig jaar, hielden de
bestuursleden van PB een schoonmaakronde door
Oranjewoud. De maand maart stond landelijk immers ook in
het teken van "Nederland Schoon".
Gewapend met emmers, borstels en water in melkbussen op
een kar trok het bestuur op dinsdag 26 maart door het dorp
om borden, aanwijspaaltjes etc een heuse opfrisbeurt te
geven.
Op de foto het recent afgezwaaide bestuurslid Rob Meijnen in
actie op de Marijke Muoiwei. Op onze website vindt u nog een
aantal foto's van deze schoonmaakactie.

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

15 april: 20.00 Schrijvers te gast: Kees Ruys, Museumcafé Belvédère
30 april: 10.00 Koffie-ochtend, De Koningshof presentatie door wijkagent Peter van Harten
14 mei: 19.00 Dialoogsessie Omgevingsvisie (locatie volgt op website)
18 mei: 14.00 - 21.00 Pompeblêdfair XL 10e editie, nabij De Koningshof
28 mei: 10.00 Koffie-ochtend, De Koningshof
29 mei t/m 2 juni: Oranjewoudfestival
1 en 2 juni: 11.00 - 18.00 uur Kunstmarkt, terrein vml. speeltuin t.o. Tjaarda
2 juni: Proeftuinontbijt Oranjewoudfestival (info volgt)
Wilt u ook een activiteit melden? Stuur een mailtje naar: activiteitenoranjewoud@gmail.com

Wâldknyn op website
De Wâldknyn is een uitgave van Plaatselijk Belang
Oranjewoud en verschijnt in februari, juni en in december.
De laatste Wâldknyn is inmiddels weer digitaal toegevoegd
aan het archief op onze website. Daar kunt u ook meer oude
edities van onze mooie dorpskrant nog eens nalezen.
De volgende editie verschijnt in juni, de deadline voor het
aanleveren van kopij is 12 mei.
De Wâldknyn is gratis voor leden van Plaatselijk Belang
Oranjewoud. Bent u nog geen lid? Mail uw gegevens naar
pboranjewoud@gmail.com of kijk op onze website hoe u zich
kunt aanmelden.

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.

