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Actueel van de bestuurstafel.....

Nummer 1 / januari-februari 2022
Beste dorpsgenoten, in deze eerste Nieuwsflits van 2022 vindt
u een aantal nieuwsfeiten van bestuurszijde evenals de
vermelding van een aantal aktiviteiten. Eindelijk kan PB
Oranjewoud weer haar jaarvergadering houden en wel op 5
april. In het navolgende nieuwsitem leest u hierover meer. Ook
een politiemelding over een inbraakpoging in ons dorp, de
politie geeft waardevolle tips. Verder een bericht over
aanstaande veranderingen bij Klein Jagtlust. En tot slot: het
kan weer, gezelligheid organiseren. Wat kijken we er naar uit
om elkaar weer te ontmoeten! Zo was de "Koffiegroep
Oranjewoud" al weer bijelkaar in Hof van de Koning en zijn de
dames van de Pompeblêdfair heel actief met de
voorbereidingen voor de 11e editie.
Veel leesplezier !

Algemene Ledenvergadering PB Oranjewoud
Op dinsdag 5 april om 20.00 uur houdt Plaatselijk Belang
Oranjewoud haar Algemene Ledenvergadering in Hof van de
Koning. Door corona was dit lange tijd niet mogelijk: zowel in
2020 als in 2021 kon de jaarvergadering niet doorgaan. Met
de (hopelijk) goede afloop van de pandemie komt er ook een
einde aan de steeds magere bezetting van het bestuur. Na
een aantal maanden 'proefdraaien' treedt er op 5 april een
geheel vernieuwd bestuur aan (zie ook eerdere berichten
hierover). Naast de gebruikelijke onderwerpen (met o.a. de
bestuurswisselingen inclusief aandacht voor de reeds
afgezwaaide bestuursleden) zal Antea-groep tijdens deze
jaarvergadering informatie geven over een beoogde MTBroute in Oranjewoud. Namens het bestuur van Belvedère zal secretaris Sibbe Hoekstra het dorp
op de hoogte brengen van het kostbare onderhoud van deze monumentale uitkijktoren. De
volledige agenda voor de jaarvergadering volgt binnenkort. Deze wordt samen met de
bijbehorende stukken gepubliceerd in De Wâldknyn (valt medio maart bij u op de mat) en op de
website van PB. Noteert u alvast 5 april in uw agenda? Wij hopen u ook te kunnen
verwelkomen!

Inspraak bestemmingsplan Oranjewoud-Klein Jagtlust
Landgoed Klein Jagtlust in Oranjewoud heeft flinke verbouwen uitbreidingsplannen. De gemeente Heerenveen wil hieraan
meewerken en heeft ingestemd met een nieuw
bestemmingsplan (voorontwerp). Het gaat om uitbreiding met
horeca, zalen, kunst en overnachting en openstelling voor
publiek. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van
18 februari tot en met 17 maart. Kijk hiervoor het bericht op
onze website.

Inbraakpoging Oranjewoud
Het bestuur van Plaatselijk Belang ontving een bericht van de
Politie; wijkagent Peter van Harten meldde dat er onlangs in
Oranjewoud een poging tot inbraak is geweest in Oranjewoud.
Dit was rond 17.30 uur. Bij schemer gaan inbrekers op pad en
kijken ze of er wel of geen licht brandt.
Bij deze poging is een manspersoon gezien in het zwart
gekleed met een hoody over zijn hoofd. Hij droeg een koevoet
bij zich en probeerde hiermee een schuifdeur te forceren. Gelukkig is hij ontdekt en bleef het bij
een poging. Enkele tips van de Politie om een inbraak te voorkomen:
1. Laat de verlichting automatisch aangaan 's avonds
2. Laat bijvoorbeeld ook op de 1e verdieping verlichting branden
3. Installeer camera's
4. Kies buitenverlichting die automatisch aangaat
Als u hierover vragen heeft, dan wil wijkagent Peter van Harten deze graag beantwoorden. Hij is
te bereiken op 0900-8844 of via peter.van.harten.1@politie.nl.

'Koffiegroep' weer van start
Met de recente versoepelingen kon op 15 februari ook de
'Koffiegroep Oranjewoud' weer bij elkaar komen. Tijdens deze
eerste keer viel men met de neus in de boter c.q. taart: een
van de vaste gasten was onlangs 100 jaar geworden! Als u
ook eens wilt aanschuiven: de data tot aan de zomervakantie
zijn: 15 maart, 12 april, 10 mei en 7 juni, steeds van 10.00 12.00 uur in Hof van de Koning. Wees welkom, aanmelden is
niet nodig.

Pompeblêdfair
Het duurt nog even, maar ook goed nieuws over de
Pompeblêdfair. Op zondag 15 mei van 10.30-17.00 uur wordt
deze 'braderie' gehouden samen met de locatie Hof van de
Koning. Zodra de datum van deze 11e editie bekend werd,
stroomden de aanmeldingen binnen bij het organisatie-comité.
Er zijn nog slechts een 10-tal kramen onbezet die men nog
graag zou vullen met kinder-en kleuterkleding, plus-size
kleding, taarten, cakejes, rustieke broden en barbecues.
Reacties graag naar het mailadres
pompebledfair@gmail.com. Voor meer informatie kunt u kijken
op de Facebookpagina, zoek op 'Pompebledfair'.

Paradys
Als vervolg op Culturele Hoofdstad 2018 wordt een nieuw
cultureel project over de provincie uitgerold, namelijk Arcadia.
Zo komt er bijvoorbeeld in Leeuwarden een langzaam
wandelend bos ('t Bosk) van 1000 bomen door de stad.
Binnen dit Arcadiaproject komt in Oranjewoud een
tentoonstelling met de naam PARADYS waarbij 15-20
internationaal beeldend kunstenaars nieuw werk maken om
een ander verhaal te vertellen over het Parklandschap
Oranjewoud. Het team van Arcadia heeft hierover contacten met de gemeente,
Staatsbosbeheer, Belvédère, landgoedeigenaren en met Plaatselijk Belang. De duur van deze
kunstuiting is 100 dagen, van 7 mei tot en met 14 augustus. Kijk voor meer info op de website.

Activiteitenkalender Oranjewoud
11-20 maart
Tentoonstelling 'Powergirls' galerie Autrevue, Woudsterweg 4
15 maart
10.00-12.00 Koffieochtend in Hof van de Koning
2 april
Lentefeest (nadere info volgt)
5 april, 20.00
Jaarvergadering PB in Hof van de Koning (info volgt)
9 april, 10.00-13.00
Rommelmarkt, nabij Albertine Agnesschool
12 april
10.00-12.00 Koffieochtend in Hof van de Koning
15 mei
Pompeblêdfair, nabij Hof van de Koning
Kijk voor meer data en activiteiten op de website.
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.

