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oktober 2019 - nummer 7
Beste Oranjewoudsters,
Zoals u van ons gewend bent hierbij weer een aantal
actualiteiten, wat gebeurt er toch veel in het dorp! Zo
informeren wij u over de TROTScampagne van 'n Gouden
Plak, nodigen wij u van harte uit ook eens aan te schuiven bij
de stamppot-avond (15 november) en attenderen wij u graag op de gezellige Wâldster
Strúntocht op 30 november.
En: het is volop herfst en we zitten al weer in de 'wintertijd'. In de natuur heeft elk seizoen z'n
bekoring; zo levert de herfst een explosie aan kleuren en de paddestoelen schieten letterlijk uit
de grond. De meeste paddestoelen zijn fotogeniek, zoals deze vliegenzwam (gespot nabij
museum Belvédère).

Herfst

Stamppot-avond op 15 november
Schuift u ook aan? Bij herfst en wintertijd is het weer tijd voor
stamppot! Plaatselijk Belang Oranjewoud organiseert opnieuw
een stamppot-avond en wel op vrijdag 15 november om 18.00
uur in de vernieuwde Koningszaal van Hof van de Koning,
wederom met live-muziek. De eerdere stamppot-avonden
waren heel gezellig en heel goed bezocht, reden voor
herhaling. Iedereen is welkom! Entree € 12,00 (inclusief
stamppot, exclusief consumpties). Graag wel vooraf opgeven uiterlijk 13 november - via pboranjewoud@gmail.com of via Hof van de Koning, tel. 0513636136. PS: houd uw brievenbus in de gaten, de flyer wordt binnenkort verspreid.

Bladkorven
Volop herfst betekent ook: bladeren, veel bladeren. De
gemeente Heerenveen heeft weer een aantal bladkorven in de
wijken en de dorpen geplaatst. Iedereen kan daar de bladeren
in kwijt (dus géén snoeiafval!). U kunt de bladkorven vinden op
diverse locaties in het dorp, raadpleeg ook de website van de
gemeente Heerenveen.

Nieuwe wijkmanager: Rixt Wind
Door een herverdeling van taken en uren is het
wijkmanagement van de gemeente gewijzigd. Dit betekent o.a.
dat Oranjewoud wisselt van wijkmanager. Rixt Wind heeft
onlangs het stokje overgenomen van Ruurdtje Anema. Als PB
Oranjewoud hebben we altijd prima samengewerkt met
Ruurdtje, dank daarvoor!.Tegelijkertijd heten we Rixt Wind van
harte welkom en gaan we op dezelfde enthousiaste
samenwerkingsvoet verder!
Op de website van de gemeente vindt u meer nieuws over het wijkmanagement.

Bent u erbij?
Op dinsdag 26 november wordt in Thialf (19.00 uur inloop) de
laatste dialoogsessie gehouden over de omgevingsvisie van
de gemeente Heerenveen. Wilt u zich opgegeven door een
email te sturen naar visie@heerenveen.nl? Iedereen is
welkom, ook als u de andere gespreksavonden niet hebt
bijgewoond. Meer informatie vindt u in de laatste Nieuwsbrief hierover van de gemeente.

'n Gouden Plak
Hebt u 'm al ontdekt...? De Gouden Plak?
PB Oranjewoud heeft van Heerenveen 'n Gouden Plak een
Gouden Plak ontvangen. Bedoeling is deze te plaatsen bij een
plek in het dorp, een plek waar we tróts op zijn. Het is een
onderdeel van de TROTS campagne van Heerenveen ’n
Gouden Plak. Een ander onderdeel van deze campagne is het
verspreiden van posters die op verschillende plekken in de
regio worden opgehangen.
Hebt u een plek in gedachten waar we óók met z'n allen trots
op moeten zijn? U mag dan de Gouden Plak zelf bij deze plek
hangen. Hoe u dat concreet moet aanpakken, leest u op onze
website!

Wâldster Strúntocht op 30 november
Al weer voor de 3e keer wordt de Wâldster Strúntocht
gehouden en wel op zaterdag 30 november van 17.00-21.00
uur. Op deze gezellige adresjes (schuur, carport, tuin etc) is
van alles te beleven of te koop: van brocante tot bloemen, van
lekkernijen tot gezellige muziek, tweedehands spullen etc.
Meedoen:
Zonder adresjes is er geen gezellige Strúntocht! Aanmelden
kan - vóór 22 november - via ljochtjesstruuntocht@gmail.com.
Zelf strúne:
Deelnemerslijst (inclusief plattegrond) volgt, hou de media
hiervoor in de gaten. Er is geen vaste route, u kunt zelf
bepalen wanneer en waar u start.
Ljochtjes:
Zonder ljochtjes geen sfeer in het dorp. Daarom een
vriendelijk verzoek om de straten en/of uw woning te
verlichten!
Alles lezen over de organisatie? Lees de informatiefolder en/of kijk op onze website.

Gevonden: een gouden bedeltje
Bijgaand een foto van een bedeltje die waarschijnlijk aan een
bedelarmband hoort, of misschien van een halsketting. Wie
mist deze gouden bedel?
Dit kleinood werd gevonden na afloop van de Wâldsterjûn op
vrijdag 18 oktober jl. in Hof van de Koning. De eigenaar /
eigenaresse kan zich melden bij Helga Lycklama via
waldsterjun@gmail.com.
Nog even nagenieten van de Wâldsterjûn? Of zien wat u hebt
gemist....? Klik hier voor het foto-album van deze gezellige
avond.

Activiteitenkalender Oranjewoud

Bijgaand een selectie uit de activiteitenkalender
Op onze website vindt u het volledige overzicht.
3 november: 11.00 Gezond Natuurwandelen, P-plaats Staatsbosbeheer, Tjaarda's laan
3 november: 13.00-17.00 Openstelling tuin en oranjerie Oranjestein (€ 2,50), Marijkemuoiwei 6
15 november: 18.00 Stamppot-avond, Hof van de Koning (zie bericht in deze Nieuwsflits)
16 november: 14.00 Intocht Sinterklaas in Heerenveen, kade Breedpad
19 november: 10.00 Koffie-ochtend in Hof van de Koning met “Sinterklaas & Kerstverhalen”
19 november: 20.00 Jaarvergadering IJsclub Oranjewoud, Hof van de Koning
21 november: 19.30 Workshop Verduurzamen Eigen Huis, bibliotheek, BK-plein 48 (1e deel)
30 november: 17.00-21.00 Wâldster Strúntocht, Op Pad door Oranjewoud
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!
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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.

