Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.4/2021
Beste dorpsgenoten, lange tijd bleef de activiteitenkalender in
de Nieuwsflits vanwege corona leeg, maar kijk eens, nu een
goed gevulde agenda! Daarom in deze Nieuwsflits berichten
over o.a. rondleidingen i.k.v. Open Monumentendag op 11 en
12 september, de Koffieochtenden die vanaf 14 september
weer van start gaan én de 4e (!) editie van de Wâldster
Strúntocht op zaterdag 27 november. Kortom, er staat weer voldoende op stapel, veel plezier!

Welke model Van der Valk heeft uw voorkeur?
Voor de vestiging van een Van der Valk hotel aan de Oranje
Nassaulaan is de gemeente benieuwd naar welk model de
voorkeur uitgaat en of er opmerkingen of vragen hierover zijn.
Ook u kunt uw mening geven en een voorkeur uitspreken.
Model 1 (links) is een langgerekt gebouw van 30 meter hoog.
Model 2 (rechts) is een compact gebouw van 43 meter hoog.
Klik hier voor meer info over beide modellen.
U kunt momenteel alleen nog een schriftelijke reactie geven, deze moet uiterlijk 17 september
binnen zijn. Kijk hiervoor op de speciale Van der Valk-website.

Nieuw: Regiodeal
Hebt u een goed idee om onze regio sterker en aantrekkelijker
te maken? Vanaf 6 september kunt u hiervoor subsidie
aanvragen uit het Regiofonds. Dit is een nieuw fonds als
onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland.
Voor wie is dit Regiofonds? Inwoners, organisaties en kleine
bedrijven uit Zuidoost-Friesland komen in aanmerking voor
een subsidie vanuit dit Regiofonds als men een goed idee
heeft om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en
kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken.
Hoe moet u een aanvraag indienen? Indienen kan via www.fryslan.frl/regiofonds. Dit kan tot
en met 30 september 2021. Meer info op onze website!

Oranjewoudfestival 2021 ging gewoon door!
Het Oranjewoudfestival kende zeer wisselende
weersomstandigheden: prachtige zomerse dagen werden
afgewisseld met kletsnatte dagen die zelfs afgelastingen
noodzakelijk maakten. Maar per saldo hebben vele bezoekers
weer kunnen genieten van muziek in uiteenlopende stijlen.
Lees hier een aantal recensies van deze 9e editie.
In 2022 vindt het Oranjewoudfestival plaats van 3-6 juni.

Nieuwe start van de Koffieochtend!
Zoals voor de meeste activiteiten gold, was corona ook voor
de Koffieochtend in Hof van de Koning spelbreker. De
gezellige bijeenkomsten werden node gemist, maar vanaf 14
september staat de koffie weer voor u klaar! Herdi Oosterbaan
is er weer in geslaagd om een aantrekkelijk programma
samen te stellen met een aantal leuke sprekers. Wees
welkom op de dinsdagochtenden van 14 september, 12
oktober, 9 november en 21 december, van 10.00-12.00 uur in Hof van de Koning, Prinsenweg 1
in Oranjewoud. Zie voor de sprekers de activiteitenkalender elders in deze Nieuwsflits of onze
website.

(Nog) geen 13e editie Wâldsterjûn
De dames van de Wâldsterjûn stuurde de volgende melding:
"De 13e Wâldsterjûn, zou het er nog van komen? Blijkbaar is
het getal 13 niet echt gunstig. We hadden zo gehoopt dat we
in 2021 een fantastische avond met u zouden mogen beleven.
Een avond zoals u van ons gewend bent in de loop van de
jaren. Helaas hebben we moeten besluiten dat we onze
planning doorschuiven naar 2022. Ondanks de vaccinaties is
het ook dit jaar niet verstandig de Wâldsterjûn door te laten
gaan. Er zitten te veel haken en ogen aan. De
persconferenties geven steeds weer andere maatregelen. De
1.5 meter geeft echter de doorslag.
Zodra we een datum weten in 2022 laten we het u weten.
Gjin noed, it komt wer goed. Maar voor nu, blijf gezond!
Organisatie van de Wâldsterjûn:
Ellen Brouwer, Marga Jagt, Ali Kok, Helga Lycklama à Nijeholt en Albertje Talen".

Rondleidingen Landgoederen Oranjewoud
Het weekend van 11 en 12 september 2021 staat weer in het
teken van de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook de
gemeente Heerenveen doet hier weer aan mee. Op diverse
plekken in Heerenveen zijn activiteiten en in Oranjewoud zijn
er rondleidingen in de tuinen van Landgoed Oranjestein en
Landgoed Oranjewoud. Kijk voor meer info in de
activiteitenagenda of op de website van de Stichting Historie Heerenveen.

Wâldster Strúntocht op zaterdag 27 november!
Lekker strúne langs gezellige adresjes in Oranjewoud
Het organisatiecomité durft het weer aan: de 4e Wâldster
Strúntocht wordt georganiseerd op zaterdag 27 november a.s.
van 17 uur tot 20 uur. Het wordt tenslotte weer tijd voor wat
leuks in Oranjewoud. Met elkaar de “mienskip” weer voelen en
beleven, dat is wat telt in ons mooie dorp.
Wat houdt deze Strúntocht in?
Gezelligheid in Oranjewoud voor iedereen. U heeft vast een
schuurtje, carport, woonkamer, tuin, garage waar u uw
tweedehands spullen zoals antiek, brocante, glühwein,
lekkernijen, muziek, eigengemaakte producten, die.......lees
verder op onze website voor de volledige informatie.

Activiteitenkalender Oranjewoud
Onderstaand de huidige activiteitenkalender. Op onze
website is steeds een actuele(re) agenda te vinden.
tm 26 september
Expositie beelden Tony Cragg, in en om museum Belvédère
11 en 12 september, 11.00-15.00 uur
Open Monumentendag, rondleiding tuin Landgoed
Oranjewoud
11 en 12 september, 13.00 uur
Open Monumentendag Landgoed Oranjestein
14 september, 10.00-12.00 uur
Koffieochtend met Tsjepke van der Honing, natuurfotograaf,
Hof van de Koning
12 oktober, 10.00-12.00 uur
Koffieochtend met Harm Bron, edelsmid, Hof van de Koning
9 november, 10.00-12.00 uur
Koffieochtend met Marjan van Aken, Bewegen voor Ouderen, Hof van de Koning
27 november, 17.00-20.00 uur
Wâldster Strúntocht, zie meer info elders in deze Nieuwsflits
21 december, 10.00-12.00 uur
Koffieochtend met Martin de Jong, agrarisch ingenieur over zijn reis naar Oeganda, 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.

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.

