Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.5/2021
Beste dorpsgenoten, zomaar een herfstplaatje, ergens in de
bossen van Oranjewoud. De bossen kleuren in dit jaargetijde
altijd prachtig en -gelukkig maar- trekken ze zich niks aan van
de actualiteit waar we -opnieuw- met z'n allen in zijn beland.
In deze Nieuwsflits weer een aantal nieuwtjes met graag uw
speciale aandacht voor de AED-reanimatietrainingen (zie
hierna) die letterlijk van levensbelang zijn. En: gaat u ook "op
'e strún" op zaterdag 27 november? Lees het nieuwsitem
en/of kijk even op onze website. Tot slot: blijf gezond!

AED reanimatietraining
Bij voldoende belangstelling zullen er een aantal AEDtrainingen worden georganiseerd (maximaal 10 deelnemers
per keer), meer info op onze website. De trainingen vinden
weer plaats in Hof van de Koning en de heer Joop Holtmann
is wederom de instructeur. De kosten van deze training zijn
slechts € 7,50 per persoon. Heb jij belangstelling een AEDreanimatietraining te volgen? Meld je dan aan Jochem
Liemburg via Jochem.Anneke.Liemburg@hetnet.nl.

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 wilt verkopen, zoals antiek, brocante, glühwein,
lekkernijen, muziek, eigengemaakte producten of waar u met elkaar een leuk buitenfeestje wilt
maken.
Er zijn al vele aanmeldingen, variërend van (schilder-)kunst tot thuisbierbrouwerij, van muziek
tot lekkernijen, van huisvlijt tot boeken etc.etc. Deze keer worden ook een aantal goede doelen
genoemd waaraan de opbrengsten worden gedoneerd. Nieuwsgierig waar al deze gezelligheid
te vinden is? Lees verder......

Fietsbrug Brandeleane wordt vervangen
Van 15 november tot en met 1 december is de (fiets)brug aan
de Brandeleane in Oranjewoud gestremd. De houten brug
wordt vervangen door een nieuwe brug gemaakt van
glasvezelversterkt kunststof.
Kijk voor meer info op onze website.

Fetsenstalling Van Bienemalaan
Hebt u ‘m al gezien? De fietsenstalling in de Van Bienemalaan
is recent door Staatsbosbeheer geplaatst: een hek waartegen
rijwielen kunnen worden geplaatst.
Hier kunt u de fietsen parkeren en hup, het bos in voor een
fijne wandeling!

Lofzang op Oranjewoud
Dat Oranjewoud een dorp is in een bijzondere omgeving,
wordt steeds vaker ontdekt én beschreven op websites en in
bladen.
Deze keer een boeiend en lezenswaardig artikel in het
magazine 'Men's Health' dat onlangs een paar dagen op
avontuur ging in onze regio.
Nieuwsgierig? U leest het hier.

Van der Valk-update
De gemeente verwacht dat de gemeenteraad begin 2022 een besluit neemt over een definitief
plan voor het Van der Valkhotel. In de daaropvolgende bestemmingsplan-procedure is er
gegelegenheid een zienswijze in te dienen. Kijk voor meer info op de speciale Van der Valkwebsite.

Activiteitenkalender Oranjewoud
Onderstaand is slechts een greep uit de huidige
activiteitenkalender.
Op onze website is steeds een volledige en actuele(re)
agenda te vinden.
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.

