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Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.5/2020
Beste dorpsgenoten, nog steeds heeft Corona grote invloed
op ons doen en laten. Hier en daar gaan aktiviteiten wel door,
meestal in aangepaste vorm. Raadpleeg ook regelmatig onze
website voor tussentijdse ontwikkelingen en
nieuwsfeiten. Toch is deze nieuwsbrief weer goed gevuld. Dit
betekent dat het dagelijks leven niet volledig stilstaat. Ook de natuur gaat 'gewoon' haar gang,
getuige deze reuzenzwam.....

Herfst in Oranjewoud

Kruising Oranje Nassauln vanaf A32: alsnog rotonde ipv stoplichten?
Een rotonde op de kruising Oranje Nassaulaan na de afrit A32
(vanuit Leeuwarden) is toch een reële optie. Naar aanleiding
van een extra overleg met PB Oranjewoud en Kees den Otter
zijn hierover bij de gemeente nieuwe inzichten ontstaan.
Wethouder Jaap van Veen heeft in de Gemeenteraad van 5
oktober de toezegging gedaan zich alsnog hard te maken voor
een rotonde in plaats van verkeerslichten. Dit betekent dat er
opnieuw overlegd moet worden met o.a...lees verder...

Nieuwe herdenkingsbrug bij grafkelder Van Bienema
Onlangs is bij de grafkelder van de familie Bienema een
nieuwe herdenkingsbrug geopend.
Ooit stonden er bij de grafheuvel een soortgelijke brug en een
poort; in nauw overleg met de familie is de bouw van de
herdenkingsbrug door medewerkers van Staatsbosbeheer
samen met kunstenaar Arjen Boerstra ter hand genomen.
Lees verder op onze website (met meer foto's)....

Fiets 'm erin!
Dit is géén “Te land, ter zee en in de lucht”, maar de titel van
het discussieplatform (online) over het Actieplan Fiets.
Hiermee wil de gemeente Heerenveen ideeën ophalen van u
als inwoner van de gemeente over fietsen. Doel is het fietsen
in de gemeente aantrekkelijker te maken.
Wat vindt u van fietsen in onze gemeente? Ervaart u
knelpunten of gevaarlijke situaties? Uw fiets stallen bij het
station: kansloze missie of appeltje-eitje? Laat uw ervaringen
over deze en meer onderwerpen weten via het online-discussieplatform "Fiets 'm erin".
Uw input neemt de gemeente mee bij de uitwerking van het Actieplan Fiets. Deelnemen kan tot
en met 5 november via heerenveen.nl/actieplanfiets. Doet u ook mee? Kijk voor een uitgebreide
toelichting ook op onze website.

Activiteitenkalender Oranjewoud
Vanwege de corona-crisis staan er voorlopig geen
evenementen gepland. De Activiteitenkalender is dan ook
nagenoeg leeg.... Zodra er weer zaken op stapel staan,
berichten wij dit zo snel mogelijk, raadpleeg daarvoor onze
website.
27 maart
Lentefeest, Hof van de Koning
3-6 juni
Oranjewoudfestival
Wilt u 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.

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.

