Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

mei 2019 - nummer 4
Beste Oranjewoudsters, bijgaand weer een Nieuwsflits,
boordevol met nieuws over en van uw dorp!
Zo staan we met elkaar aan de vooravond van het 8e (!)
Oranjewoudfestival, de organisatie geeft hierover belangrijke
informatie aan u als dorpsbewoner, zegt het voort!
En we zijn als PB trots te kunnen melden dat de AED er komt! Graag uw aandacht ook voor het
volgen van een AED-training, ingeval het toepassen ervan in uw nabijheid nodig is. Tot slot was
Oranjewoud ook landelijk in het nieuws....leest u vooral verder.

Oranjewoudfestival - alle info voor u als 'buren'
Van woensdag 29 mei (17.00 uur) tot en met zondag 2 juni
wordt voor de 8e keer wordt het Oranjewoudfestival gehouden
in ons dorp, of eigenlijk in onze ‘achtertuin’. Alle informatie
over tijden, parkeren, geluid, veiligheid, kaarten etc. kunt u
vinden op de OF-website en is voor u als dorpsbewoner
samengevat in bijgaande omwonendenbrief.
Het Proeftuinontbijt voor inwoners van Oranjewoud is helaas
al volgeboekt.
Tip: als u iemand kent die belang heeft bij deze informatie,
stuurt u deze omwonendenbrief dan aan hem of haar door?

Jaaaa, de AED komt er!
Als bestuur van PB hebben we er al eerder over bericht en
ook op de laatste jaarvergadering kwam het ter sprake: de
wens om een AED in het dorp te realiseren. De kogel is door
de kerk: er komt een AED!
Als locatie is gekozen voor de portiek van de woning van de
familie Lars de Ruijter aan de Koningin Julianaweg 53. De
heer De Ruijter bood dit spontaan aan nadat hij over de
plannen las in de Wâldknyn. We zijn hier geweldig content
mee, hulde!
De planning is dat de AED nog voor de zomer wordt
geïnstalleerd. Kijk ook op onze website, en de info in deze
Nieuwsflits over een AED-training die u kunt volgen.

Trainingen AED: doet ú mee?
Weet u hoe u moet handelen in geval van reanimatie en het
gebruik van een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruik je om
het hart van een slachtoffer met een circulatiestilstand (bloed
staat stil in de aderen) te "resetten". Daardoor is het een
goede aanvulling bij de reanimatie. De overlevingskansen
kunnen stijgen tot wel 60% (bron: Hartstichting).
Nu PB besloten heeft een AED beschikbaar te stellen, is het
van belang dat er voldoende dorpsbewoners deze AED ook
weten te gebruiken.
PB organiseert daarom één of meer trainingen (één avond
van 19.00-22.00 uur à € 7,50 pp) waarin u alles rondom het gebruik van een AED wordt
geleerd. Hebt u hiervoor belangstelling? Geef u op via pboranjewoud@gmail.com. Datum en
locatie volgen dan na uw aanmelding.

En....hoe fit was u?
In totaal hebben 64 personen deelgenomen aan de fit-test op
24 april jl. in Scoutinghiem, een prachtige score! Allen
ontvingen een persoonlijk beweeg-sportadvies van Sport
Fryslân. Mede dankzij de enthousiaste inzet van een aantal
vrijwilligers werd het een super geslaagde middag.
Momenteel zijn we bezig met een vervolg op de fittest, we
berichten daar t.z.t. over.
Kijk ook even op onze website voor een aantal foto's en een mooi overzicht van alle sport-en
beweegmogelijkheden in Oranjewoud c.q. Heerenveen.

De 'lieve' hertjes in Oranjewoud....
Op donderdag 9 mei was Oranjewoud even op tv; het nieuwsen actualiteitenprogramma EenVandaag besteedde aandacht
aan de overlast van damherten in ons dorp, mede naar
aanleiding van een artikel in de LC. Hebt u dit allemaal
gemist? Kijkt u dan op onze website, waar u ook een link naar
de uitzending vindt.

Grote belangstelling Omgevingsdialoog op 14 mei
Op 14 mei hield de gemeente Heerenveen een tweede
bijeenkomst voor inwoners van De Knipe, Oranjewoud, Katlijk,
Mildam, Oudeschoot en Nieuweschoot. In Kwartier Noord was
opnieuw het onderwerp van gesprek de nieuw op te stellen
Omgevingsvisie door de gemeente Heerenveen.
Binnenkort verschijnt het verslag van deze avond op onze
website. Een derde (en laatste) dialoogsessie vindt plaats in
november 2019. We houden u op de hoogte.

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

