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Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.2/2020
Beste dorpsgenoten, Het leven heeft de afgelopen weken een
bizarre wending genomen nu het coronavirus Nederland, ja de
hele wereld in zijn greep heeft. Wij wensen u de komende tijd
heel veel sterkte toe en uiteraard een goede gezondheid. Help
elkaar in deze lastige tijden, alleen samen komen we door
deze crisis heen. We berichten in deze Nieuwsflits over een aantal afgelastingen, maar melden
u ook een aantal andere actualiteiten.

Ontwerp-bestemmingsplan A32 ligt ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan A32 ligt momenteel ter inzage. Dit betreft de herinrichting van de
op-en afritten van de A32 naar de Oranje Nassaulaan.
U kunt dit ontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien via de website ruimtelijke plannen, hierna
vult u in: NL.IMRO.0074.BPHveenaanslA32ONL-OW01.
Ook is het mogelijk om dit ontwerp-bestemmingsplan in te zien bij de receptie van het
gemeentehuis op werkdagen van 8.30-16.00 uur. In verband met de corona-maatregelen kan dit
alleen op afspraak via 0513-617617. Lees hier de officiële publicatie van de gemeente hierover.
Op onze eigen website kunt u dit bericht ook nalezen en de juiste aanklik-links vinden.
Overigens: het bestuur van PB Oranjewoud is onder aanvoering van Kees den Otter nog steeds
in goed overleg met de gemeente en RWS om een optimale verkeersregulering van de afrit van
A32 uit richting Leeuwarden te creëren.

De eikenprocessierups: helpt u mee in de bestrijding ervan?
Vorig jaar was de eikenprocessierups massaal in onze
gemeente aanwezig. In de bestrijding hiervan heeft
de gemeente Heerenveen vanaf medio maart diverse
nestkastjes geplaatst langs de routes met vele eikenbomen.
De vogels (mezen) eten namelijk de rups van de
eikenprocessievlinder.
Maar wist u dat u ook kunt meehelpen in de bestrijding van de eikenprocessierups? Klik hier
voor het bericht van de Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud hoe u kunt helpen!

Jaarvergadering PB 24 maart uitgesteld
De Algemene Ledenvergadering van PB Oranjewoud stond
gepland op dinsdag 24 maart. Het bestuur informeert u zsm
over een nieuwe datum zodra de situatie dit toelaat.
De stukken zoals de agenda, het jaarverslag en de financiële
stukken etc. kunt u vinden op onze website en in de laatst
verschenen Wâldknyn.

Inloopbijeenkomst Van der Valk voorlopig uitgesteld
De inloopbijeenkomst die de gemeente Heerenveen en Van
der Valk organiseerden voor dinsdag 14 april a.s. is tot nader
orde uitgesteld.
Wij houden u op de hoogte zodra er meer nieuws bekend is.

Rommelmarkt 18 april gaat niet door
De Rommelmarktcommissie, de Dorpsfeestcommissie en de
Albertine Agnesschool hebben moeten besluiten om de
rommelmarkt op 18 april niet door te laten gaan in verband
met de maatregelen rondom het Coronavirus.

Pompeblêdfair afgelast
Ook de Pompeblêdfair op 16 mei gaat niet door.
De dames van de organisatie Anna, Gepke, Nynke en Helga
laten weten “…er volgend jaar een dubbel zo leuke fair van te
maken…”.

Oranjewoudfestival 2020 geannuleerd
Als gevolg van de crisis rond COVID-19 en de daaruit
voortvloeiende maatregelen van de autoriteiten kan editie
2020 van het Oranjewoud Festival niet doorgaan.
Lees hier het bericht op de eigen website.

Koffie-ochtenden afgelast
De Koffie-ochtenden van 7 april en 6 mei zijn afgelast.
Raadpleeg de agenda van de website wanneer de
eerstvolgende Koffie-ochtend weer plaatsvindt in Hof van de
Koning.

Activiteitenkalender Oranjewoud
Vanwege de Corona-maatregelen zijn alle evenementen tot 1
juni uit de Activiteitenkalender gehaald.
Raadpleeg ook onze website voor een actueel overzicht.
2 juni: 10.00 Koffieochtend, Hof van de Koning
10 oktober: 21.00 'Lentefeest', Hof van de Koning (uitgesteld van 4 april)
30 oktober: Wâldsterjún, Hof van de Koning
Wilt u ook iets melden voor deze activiteitenkalender? 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.

Hulp nodig?

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.

