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Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.6/2020
Beste dorpsgenoten, zoals gebruikelijk rondom de feestdagen
ziet u bij binnenkomst van het dorp een aantal borden met een
eindejaarswens van PB Oranjewoud. Ieder jaar wordt deze
klus geklaard door de heren Jaap van der Zee en Rob
Meijnen. Waarvan acte!
Ja, en dan loopt het jaar 2020 op z'n laatste benen. Een jaar
waar COVID-19 een grote impact op ieders leven had. En nog
hééft, want het coronavirus is nog steeds onder ons. Al
maanden thuiswerken, vergaderen via Teams of Zoom, geen
gezellige evenementen en wat missen we toch die leuke persoonlijke contacten! Met elkaar
hopen we op een mooi "nieuw" jaar. Voor nu: fijne feestdagen en blijf gezond!

Slimme watergangen voor de bomen

Door de droogte van de laatste jaren zijn de bomen in de bossen van Oranjewoud er soms
slecht aan toe. Door meer water in het Reigersbos toe te laten, krijgen de bomen de
noodzakelijke opkikker. Dit is mogelijk door tussen de greppels acht duikers te plaatsen. Vrijdag
11 december jl. legde Wetterskip Fryslân de eerste aan in het gebied van 20 hectare. Een
aantal direct betrokkenen waren hier bij aanwezig: vlnr: Rein Soet (PB Oranjewoud), Manon van
Wesel (Staatsbosbeheer), Jochem Liemburg (Projectgroep Lanen) en Annet van der Hoek
(Wetterskip Fryslân). Foto: Heerenveense Courant. Lees meer op onze website....

Wandelroute langs watergangen
Benieuwd naar deze 'water'- werkzaamheden? Er is een
speciale wandelroute langs de verschillende geplaatste
duikers etc.
Voor meer informatie kijk op de website van Regiodeal Zuid
Oost Friesland.

Nog geen besluit aanpak damherten
Beleid is er al, maar een besluit over het uitvoeringsplan om
overlast te voorkomen laat nog op zich wachten. Al een aantal
jaren veroorzaken damherten in de omgeving van
Oranjewoud/Katlijk overlast, o.a. in tuinen maar ook in het
verkeer. De populatie damherten telt inmiddels circa 200
dieren en zonder ingrijpen kan dit aantal in de komende 5 jaar
oplopen tot 650. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor
beheer en bescherming van "in het wild levende dieren". Lees meer....

Hebt u al een wens ingediend.....?
Ook Oranjewoud doet mee aan de actie “Zet Heerenveen in
het licht!”. Want juist in deze bijzondere tijd is er behoefte aan
contact en verbinding. De actie is bedoeld om deze contacten
en verbinding te stimuleren, aldus Caleidoscoop, een van de
initiatiefnemers van het Preventieteam Heerenveen.
Samen met deze actie is het mogelijk een Kerstwens
(Buurtwens) in te dienen. Medewerkers van Caleidoscoop
hebben bij een aantal adressen in Oranjewoud een pakketje
met (wens-)kaartjes bezorgd.
Het pakketje mét ingevuld wenskaartje kan zó de kerstboom
('Wensboom') in, deze staat op de hoek van de Koningin
Julianaweg in Oranjewoud. Geen pakketje ontvangen? Geen
nood, in de 'Wensboom' hangen nog genoeg kaartjes. U kunt
ook zonder kaartje uw wens doorgeven op de website van
Caleidoscoop, of aldaar in de brievenbus doen op Weegbree 72 in Heerenveen en zelfs via de
QR-code die ook op het kaartje staat (en ook op onze website). Tot 4 januari 2021 kunt u een
wens inleveren!

.............nog even en dan steken we over naar 2021.......

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.

