Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud-nr.1/2020
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. kunt u vinden op
onze website.
Zoals gebruikelijk staan de stukken ook gepubliceerd in de
Wâldknyn die in de eerste week van maart bij u op de mat
valt.
Komt u ook op de jaarvergadering op 24 maart a.s.? Het bestuur heet u van harte welkom!

Presentatie over uitkijktoren Belvedère
Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Oranjewoud
op dinsdag 24 maart a.s. in Hof van de Koning is de Stichting
Belvedère Oranjewoud te gast.
Secretaris Sibbe Hoekstra van deze Stichting zal een
presentatie geven over de monumentale uitkijktoren en de
plannen van de Stichting om de uitkijktoren in stand te houden
zodat de toren open kan blijven voor publiek, ook voor
toekomstige generaties.
Onderdeel van de plannen is het definitieve herstel van de
'Berg van Brongergea'. Dit is de berg waarop de uitkijktoren
staat, maar deze berg is flink aan erosie onderhevig.

14 april: inloopbijeenkomst Van der Valk hotel
De gemeente Heerenveen en Van der Valk organiseren op
dinsdag 14 april tussen 17.00 en 21.00 uur in Feanplaza van
het Abe Lenstrastadion een inloopbijeenkomst voor
omwonenden en andere direct belanghebbenden om mee te
denken en mee te praten over de uitwerking van het plan een
Van der Valk hotel te vestigen op de locatie aan de Oranje
Nassaulaan en de oprit naar de A32.
Graag vooraf aanmelden via de website.
Bekijkt u hier de volledige uitnodiging van de gemeente
Heerenveen en Van der Valk.

Opnieuw maatregelen Julianaweg
Er komen opnieuw maatregelen om overtredingen van de
snelheid op de Koningin Julianaweg te voorkomen. Dit is de
uitkomst van een evaluatiegesprek dat PB had met de
gemeente Heerenveen. Zo wordt de weg op meerdere
plaatsen voorzien van zgn. 'pianomarkeringen' en worden de
drempels verhoogd. De zichtbaarheid van de wegversmalling
('de sluis') wordt ook verbeterd met o.a. reflectors en witte
vlakken op het wegdek. Lees meer.....

AED-nieuws
Zoals bekend heeft Plaatselijk Belang in 2019 een AED
beschikbaar gesteld (Koningin Julianaweg 53, familie De
Ruijter).
Om de zichtbaarheid te vergroten is er onlangs een
fluorescerend bordje bevestigd aan een lantaarnpaal ter
hoogte van dit adres.
In Oranjewoud zijn er inmiddels een vijftal AED's beschikbaar.
Koningin Julianaweg 98 (Hotel Tjaarda)
Anna Charlottelaan 8 (Fysiotherapie Jos de Vries)
Marijke Muoiwei 12 (familie Liemburg / dankzij een
particulier initiatief in Brongergea)
Tolhuisweg 57 (Anteagroep)
Koningin Julianaweg 53 (PB/familie De Ruijter)
Een ieder was bereid om deze AED's aan te melden bij HartslagNu. Dit is een landelijk
opererend systeem/netwerk waar AED’s geregistreerd (kunnen) staan. Dit betekent ook dat de
AED bekend is bij 112. Ook dit jaar organiseert PB weer een aantal AED-trainingen. Data en
locatie worden nog bekend gemaakt.

Prima opkomst inloopuur dorpsvisie
Tijdens het inloopuur dat Plaatselijk Belang Oranjewoud
vrijdag 24 januari organiseerde hebben ruim 70 inwoners hun
wensen voor een nieuwe Dorpsvisie kenbaar gemaakt. Het
was gezellig druk in de Koningszaal van Hof van de Koning
waar de bezoekers in gesprek gingen met het bestuur en met
elkaar.
De huidige Dorpsvisie is in 2008 opgesteld en loopt in 2020 af.
Reden voor PB Oranjewoud om de inwoners uit te
nodigen voor een inloopuur en te vragen mee te denken over een nieuw op te stellen Dorpsvisie
voor de periode tot 2032.Er volgt nog een discussiebijeenkomst waar de ingebrachte
onderwerpen worden besproken. Datum en locatie volgen!

Activiteitenkalender Oranjewoud

Bijgaand de huidige activiteitenkalender. Kijk ook regelmatig
op onze website voor een actueel / uitgebreider overzicht.
7 maart: 9.00 Struuntocht door Oranjewoud, meer info
10 maart: 10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning
15 maart: 15.00 Pubquiz, Hof van de Koning
24 maart: 20.00 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Oranjewoud, Hof van de Koning
4 april: 21.00 Lentefeest, Hof van de Koning
7 april: 10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning
14 april: 17.00-21.00 Inloopbijeenkomst Van der Valk, FeanPlaza Abe Lenstrastadion
18 april: Rommelmarkt, bij en in Albertine Agnesschool
6 mei: 10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning
16 mei: 14.00 - 20.00 Pompeblêdfair, tuin van Hof van de Koning
29 mei - 1 juni: Oranjewoudfestival in o.a. De Overtuin, meer info
2 juni: 10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning
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.

