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Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....
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Beste Oranjewoudsters, bijgaand weer een Nieuwsflits,
boordevol met nieuws over en van uw dorp en
woonomgeving, zoals de AED('s), Meerzigt, Villa Woudoord,
allerlei agenda-activiteiten, etc.etc.

Kruising Meerzigt
Naar aanleiding van een vraag op de laatste jaarvergadering
van PB Oranjewoud (12 maart jl.) of de kruising van en naar
Meerzigt een uitrit is dan wel een weg, heeft de gemeente
Heerenveen nu laten weten dat dit een gelijkwaardige kruising
is. Dit betekent dat het verkeer van rechts voorrang heeft.
De nieuwe bestrating versterkt de uitstraling van een
gelijkwaardige kruising.

Villa Woudoord
Van de Antea Group ontvingen wij het bericht dat de
restauratie en herbestemming van Villa Woudoord is gestart.
De omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de
werkzaamheden, de eventuele overlast en de planning. Het is
de bedoeling dat het project voor het einde van het jaar is
afgerond. Het monumentale pand aan de Koningin
Wilhelminaweg 11 in Heerenveen zal dienst doen als
vergadercentrum voor de Antea Group. Foto: Wikipedia

Nieuw bankje Tjaarda's laan
Onlangs heeft de gemeente Heerenveen het bankje aan de
Tjaarda's laan vervangen door een nieuw exemplaar.Tijdens
de schoonmaakroute van het bestuur van PB (afgelopen
voorjaar) werd de vervallen staat geconstateerd en direct
gemeld bij wijkbeheer.
Binnen enkele weken werd de vervanging geregeld, waarvan
acte.

Nieuws over de AED('s)
De AED van PB Oranjewoud is inmiddels geïnstalleerd aan de
zijgevel van de woning van de familie De Ruijter, Koningin
Julianaweg 53. Ook in Brongergea komt een AED en wel bij
de woning van de familie Meijnen aan de Marijkemuoiwei 10.
Deze AED wordt aangeschaft door de heer Siebrand Dijkstra.
En naar aanleiding van de PB-activiteiten inzake een nieuwe
AED liet Tjitte de Wolff weten dat ook Golden Tulip Tjaarda
Oranjewoud een AED heeft die natuurlijk voor en door
iedereen gebruikt mag worden.
Deze drie genoemde AED's worden/zijn aangemeld bij
HartslagNu. Dit is een landelijk opererend systeem/netwerk
waar AED’s geregistreerd (kunnen) staan. Bij een
reanimatiemelding worden dan de dichtstbijzijnde
hulpverleners opgeroepen, zij krijgen dan ook de aanwijzing
waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt.
Heeft u zelf een AED of weet u waar in Oranjewoud zich nog meer AED's bevinden? Meld dit
dan aan het bestuur van PB via pboranjewoud@gmail.com. Na afstemming met de eigenaar
kunnen we dan wellicht een mooi totaaloverzicht van de aanwezige AED's in Oranjewoud
maken. Wordt vervolgd!

Tweede training AED op 16 september: ook iets voor u?
Om ervoor te zorgen dat voldoende dorpsbewoners de AED
weten te gebruiken, organiseert PB een aantal trainingen. De
eerste training van 24 juni jl. was een succes (bekijk hier een
aantal foto's) en er is genoeg belangstelling om een tweede
training te organiseren en wel op maandag 16 september a.s.
van 19.30-22.30 uur.
De training staat weer onder leiding van Joop Holtmann en
vindt plaats in De Koningshof. De kosten zijn slechts € 7,50
per persoon.
Hebt u hiervoor belangstelling? Geef u dan op bij Peter
Bijlsma, secretaris van PB via pboranjewoud@gmail.com.

Save the date: 21 november - Heerenveen kiest koers
Op donderdag 21 november a.s. wordt de 3e en laatste
Dialoogsessie voor de Omgevingsvisie gehouden. Deze visie
beschrijft in grote lijnen wat we met elkaar belangrijk vinden
voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. Het gaat
bijvoorbeeld om zaken als wonen, werken, ondernemen,
welzijn en duurzaamheid.
De bijeenkomst op 21 november a.s. (locatie volgt) is een
vervolg op de bijeenkomsten van 14 maart en 14 mei. De
resultaten van beide gespreksavonden presenteert de
gemeente Heerenveen op 21 november als een aantal
toekomstscenario's....lees verder....

Activiteitenkalender Oranjewoud

Bijgaand een selectie uit de activiteitenkalender
Op onze website vindt u het volledige overzicht.
14 juli
11.00 Open Imkerij Dag, De Overtuin
14 juli (om de week op zondag in de even weeknrs)
11.00 Gezond Natuurwandelen, P-plaats Staatsbosbeheer, Tjaarda's laan
28 juli
10.30-16.30 Hap & Stap, info: Oranjestein of nGoudenPlak
5, 6 en 7 september
42e Dorpsfeest
7 september
10.00 - 12.00 Koffieplein, in en bij de tent van het Dorpsfeest
16 september
19.30 - 22.30 2e AED-training - aanmelding: pboranjewoud@gmail.com
22 september
9.00-15.00 Feantocht (mountainbaiketocht), info: ToerClubHeerenveen
22 september
10.30-16.30 Hap & Stap, info: Oranjestein of nGoudenPlak
24 september
10.00 Koffie-ochtend, De Koningshof
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.
Op onze website is een archiefpagina aangemaakt zodat u de
verschenen edities van onze mooie dorpskrant ook digitaal
nog eens kunt 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

Vakantie...?!!

Het bestuur van Plaatselijk Belang
Oranjewoud wenst iedereen een
plezierige vakantie!

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.

