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Beste Oranjewoudsters,
Wederom ontvangt u hierbij weer actueel nieuws van het
bestuur van PB én overige wederwaardigheden uit het dorp
van de laatste maanden. Zo praten wij u bij over de verlichting
in Oranjewoud, kunt u het verslag van de laatste avond over
de Omgevingsvisie lezen en attenderen wij u namens de politie op verdacht gedrag. En over
'verdacht' gesproken: het bordje 'n Gouden Plak is verdwenen....

Goede wensen....

Verlichting in Oranjewoud
De gemeente heeft een vervangingsplan van de openbare
verlichting in voorbereiding, reden om een aantal locaties in
Oranjewoud even te bezoeken. Tijdens een fietsroute op 12
november jl. met de gemeente w.o. wethouder Broekhuizen,
kreeg het bestuur van PB hierover uitleg. Het lichtbeleid van
de gemeente Heerenveen heeft als ambitie “Donker waar het
kan, licht waar het moet” waarbij de nadruk ligt op de waarde
van de duisternis. Door noodzaak tot vervanging en het
streven naar energiebesparing ....lees meer

Voeding en beweging...
Op dinsdag 17 december a.s. houdt Sport Fryslân tijdens de
Koffieochtend in Hof van de Koning een lezing over Voedingen-Beweging. Dit is o.a. een vervolg op de fittest die PB, de
gemeente en Sport Fryslân in april van dit jaar organiseerde.
De lezing wordt verzorgd door Berber van der Krieke,
projectmedewerker Sport Fryslân. De Koffieochtend is van
10.00-12.00 uur.

Sfeerverslag Omgevingsvisie
Op 26 november werd derde omgevingsdialoog gehouden in
Thialf in Heerenveen. Inwoners uit de hele gemeente
discussieerden over de Omgevingsvisie. Eerdere dialogen
werden – op verschillende locaties – gehouden in maart en in
mei. De uitgangspunten – met soms flinke uitdagingen –
worden vastgelegd in de Omgevingsvisie, die door de
gemeenteraad wordt vastgesteld. Leest u hier het sfeerverslag van deze avond.
Onder de dialoogdeelnemers werd een ballonvaart voor twee personen verloot. Dorpsgenoot
Willem Donker was de gelukkige winnaar! (FOTO:GROOT HEERENVEEN)

Gouden Plak is....foetsie!
Weet u waar het bordje ‘Gouden Plak’ nu is? Vanaf de start
van de campagne hing dit aan het kombord aan het begin van
de Cissy van Marxveldtlaan. Sinds een week is het bordje
verdwenen en wij hebben (nog) niet kunnen ontdekken waar
het bordje nu hangt.
De campagne heeft als doel om met elkaar TROTS te zijn op
ons dorp én dat we dat elkaar laten weten via social media.
Wij hebben echter geen foto en/of nieuwsitem voorbij zien
komen…..
Hebt u het bordje ergens gezien? Maak een foto en deel ‘m
via social media!

24 januari a.s.: Inloopbijeenkomst over de nieuwe Dorpsvisie
Op vrijdagmiddag 24 januari a.s. houdt Plaatselijk Belang
Oranjewoud een inloopbijeenkomst over de nieuwe
Dorpsvisie. Het bestuur nodigt u als inwoner van Oranjewoud
hiervoor uit om uw mening en wensen te horen: hoe moet het
dorp er over 10-15 jaar uitzien?
Wat mist u in Oranjewoud en wat moet vooral behouden
blijven?
Of hebt u andere suggesties?
Laat het horen!
Wanneer: vrijdag 24 januari 2020
Waar: Hof van de Koning
Hoe laat: vanaf 17.00 uur (tot ongeveer 18.00 uur).

24 maart a.s: Jaarvergadering PB
Op dinsdag 24 maart 2020 houdt Plaatselijk Belang
Oranjewoud haar Algemene Ledenvergadering, 's avonds
20.00 uur in Hof van de Koning. De stukken zoals de agenda,
het jaarverslag en de financiële stukken etc. volgen uiteraard
nog, zowel op onze website als in de Wâldkyn.
Noteert u de datum? Het bestuur heet u alvast van harte
welkom!

Oproep!
Het Toeristisch Netwerk de Friese Wouden is druk bezig met
informatie verzamelen over Zuidoost Friesland, om hier een
website over te maken voor toerisme.
Deze website wordt gemaakt in het verlengde van Friesland.nl, en komt er qua huisstijl ook
hetzelfde uit te zien. Op deze manier kan het Toeristisch Netwerk de Friese Wouden gasten die
Zuidoost Friesland (willen) bezoeken, een stuk informatievoorziening en gastheerschap bieden.
Doel is om de gasten te inspireren wat er allemaal te doen is in dit gebied!
Nu vraagt dit Toeristisch Netwerk de Friese Wouden aan bedrijven en bezienswaardigheden uit
ons dorp om zich aan te melden voor de database van Friesland.nl, zodat er straks vanaf de
Zuidoost Friesland site ook makkelijk kan worden doorverwezen naar uw bedrijf of locatie.
Aanmelden kan via deze link.

Activiteitenkalender Oranjewoud

Bijgaand een selectie uit de activiteitenkalender
Op onze website vindt u het volledige overzicht.
5 okt-15 dec
Jubileumtentoonstelling "Van Thom tot Nu", Museum Belvédère
15 december
11.00 Gezond Natuurwandelen, P-plaats Staatsbosbeheer, Tjaarda's laan
17 december
10.00 Koffie-ochtend in Hof van de Koning, Prinsenweg 1 met thema “Voeding & beweging"
door Sport Fryslân
rondom Kerst
Exclusieve kerstviering in Galerie Autrevue, Woudsterweg 4, Heerenveen
29 december
11.00 Gezond Natuurwandelen, P-plaats Staatsbosbeheer, Tjaarda's laan
2020:
14 januari
10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning, Prinsenweg 1
24 januari
17.00-ca.18.00 Inloopuurtje over Dorpsvisie Oranjewoud, Hof van de Koning (zie ook elders in
deze Nieuwsflits)
24 maart
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud (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.
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

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!

Facebook

Twitter

Website

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.

