Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

september 2019 - nummer 6
Beste Oranjewoudsters,
De vakanties zijn voorbij en de dagelijkse routine heeft weer
'bezit' van ons genomen. Ook PB is natuurlijk weer voor ons
dorp bezig, bijgaand weer een aantal actualiteiten.

Netwerkbijeenkomst voor Plaatselijk Belang op 17 september
Vertegenwoordigers van dorpen en wijken werden op 17
september getrakteerd door de gemeente Heerenveen tijdens
de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, deze keer in MFA De Barte
in De Knipe.
De gemeente zegt daarmee "hartelijk dank voor de inzet voor
uw dorp of wijk!". Namens PB Oranjewoud waren Rein Soet
en Louwina Wijma aanwezig. De gemeente gaf o.m. een
update over de energietransitie en er waren diverse workshops te volgen, leuk en inspirend!

Koffie-ochtenden
Ze zijn er weer: de Koffie-ochtenden! Vanaf dinsdag 24
september van 10.00-12.00 uur kunt u maandelijks in De
Koningshof aanschuiven voor koffie (of thee) en een gezellig
praatje.
De start voor de Koffie-ochtenden vond traditiegetrouw plaats
tijdens het Koffieplein op zaterdag 7 september in de tent van
het dorpsfeest. Op onze website vindt u daarvan in woord en
beeld een verslag.
De overige data dit jaar zijn: 24 september, 22 oktober, 19
november en 17 december, steeds van 10.00-12.00 uur. Op
bijgevoegde flyer vindt u het programma voor de gezellige
Koffie-ochtenden.
Komt u ook eens langs? "Net stinne, mar d'r hinne!"

Stamppot-avond op 15 november
Wegens succes geprolongeerd: stamppot-eten en wel op
vrijdag 15 november om 18.00 uur in De Koningshof.
De eerdere stamppot-avonden waren gezellig en heel goed
bezocht, reden voor Plaatselijk Belang Oranjewoud opnieuw
een stamppot-avond te organiseren. Iedereen kan
aanschuiven en net als vorig jaar is er weer live-muziek.
Noteert u alvast de datum? Nadere informatie volgt nog.

Fietst u graag in Fryslân?
Fietst u graag in Fryslân? Dan is de gemeente Heerenveen
benieuwd naar uw mening!
Samen met de buurgemeenten is een "Fietsagenda Zuidoost
2019 – 2023" opgesteld. Doel hiervan is om het fietsen
aantrekkelijker te maken en daardoor meer mensen op de
fiets te krijgen.
Meer info leest u op de website van de gemeente.
Heeft u aandachtspunten of tips? Vul dan de enquête in.

Wanneer is de laatste dialoogsessie Omgevingsvisie...?
Eerder hebben wij vermeld dat op 21 november de 3e en
laatste dialoogbijeenkomst over de nieuwe Omgevingsvisie
wordt gehouden. Deze datum vervalt. Zodra er een nieuwe
datum bekend is, informeren wij u via onze website en
Nieuwsflits. Meer info vindt u ook op MijnKijkopHeerenveen.

Activiteitenkalender Oranjewoud

Bijgaand een selectie uit de activiteitenkalender
Op onze website vindt u het volledige overzicht.
22 september
10.30-16.30 Hap & Stap, info: Oranjestein of nGoudenPlak
24 september
10.00 Koffie-ochtend, De Koningshof
26-29 september
11.00-17.00 Kunstbeurs in Museum Belvedere
18 oktober
19.30 Wâldsterjûn, De Koningshof
15 november
18.00 Stamppot-avond, 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

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.

