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Beste dorpsgenoten, had u ook de lentekriebels? De eerste
zonnestralen van het voorjaar zijn vaak al genoeg om de
lentekriebels te activeren. Maar: na een aantal stralende
weken kan nu de winterjas weer aan, want zoals het gezegde
vertelt: maart roert zijn staart en april doet wat-ie wil. Wat zich
ook 'roert' is het bestuur van PB, eindelijk weer een
Jaarvergadering. Een mooi moment om elkaar als
dorpsgenoten weer te ontmoeten. Zien wij u ook op 5 april? Verder in deze Nieuwsflits een
aantal actualiteiten van de gemeente Heerenveen en meer informatie over diverse gezeliige
evenementen in ons dorp. 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.
De agenda en een aantal stukken vindt u op onze website en
zijn gepubliceerd in De Wâldknyn.
Zie ook de eerdere berichtgeving hierover.
Wij hopen u ook te kunnen verwelkomen!

Energiecoach Jinke helpt u energie besparen
De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen.
De meeste huishoudens gaan daarom ook meer betalen voor
hun energieverbruik. Om de inwoners van de gemeente
Heerenveen te helpen met energie en geld besparen is in
februari 2022 de Energiecoach gestart. De Energiecoach richt
zich in eerste instantie vooral op mensen in huurwoningen én
koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 200.000,-.
Energiecoach Jinke werkt per wijk of dorp; aanmelding voor
een bezoek van de Energiecoach kan via www.energieloketheerenveen.nl/energiecoach of de
gemeente Heerenveen bellen via 0513 – 14 05 13.

Jaaaaa, rommelmarkt Oranjewoud!
Op het schoolplein houdt de Albertine Agnesschool op
zaterdag 9 april vanaf 10.00 uur in samenwerking met de
Dorpsfeestcommissie van Oranjewoud eindelijk weer een
rommelmarkt. Als u ook nog verkoopbare spullen hebt voor
deze rommelmarkt, dan kunt u deze op vrijdag 8 april bij de
weg zetten en wel vanaf 15.30 uur. Vrijwilligers halen de
spullen dan bij u op, óók in Oranjewoud-West, zie hierna. Let
op: zij nemen géén witgoed en géén tv's mee! En ook kapotte
of onbruikbare spullen worden niet meegenomen. De reden
hiervoor is ...... lees verder....

Pompeblêdfair, altijd gezellig
De Pompeblêdfair wordt gehouden op zondag 15 mei van
10.00-17.00 uur, locatie Hof van de Koning. Er zijn maar liefst
42 standhouders met prachtige en bijzondere producten.
Voor meer informatie én de complete lijst van standhouders
kijkt u op de website van de Pompebledfair.

'Koffiegroep' in Hof van de Koning
De 'Koffiegroep Oranjewoud' is al weer een aantal keren
bijelkaar geweest. Wilt u ook eens aanschuiven?
De data tot aan de zomervakantie zijn: 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.

Hoe blijft u op de hoogte van lokaal nieuws?
Als inwoner van de gemeente Heerenveen zijn er
verschillende mogelijkheden om op de hoogte te blijven van
het lokale nieuws. Bijvoorbeeld via de krant, social media of
lokale tv- en radiozenders. De gemeente Heerenveen
is benieuwd welke media u hiervoor gebruikt en welke
behoeftes er nog (meer) zijn. Mist u misschien nog iets in het
aanbod? U kunt het de gemeente laten weten door een
vragenlijst in te vullen. Dit kost slechts een paar minuten.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Golden Tulip Tjaarda wordt Parkhotel Tjaarda
Tjaarda Oranjewoud neemt na 27 jaar afscheid van de Golden
Tulip Group. Met ingang van 1 april 2022 gaat het hotel als
zelfstandig en onafhankelijk hotel verder onder de naam
Parkhotel Tjaarda. Bij deze verandering hoort uiteraard ook
een nieuwe huisstijl en tevens staat er een grondige verbouwing op stapel. Lees verder......

Paradys, vrijwilliger worden?
Honderd dagen lang zijn de bossen van Oranjewoud het
decor van een bijzondere kunsttentoonstelling: Paradys. In en
rondom de (voormalige) landgoederen, vorstelijke tuinen en
natuurschoon ontdekt u grotendeels nieuw werk van
gerenommeerde kunstenaars. Paradys begint op 6 mei en
duurt tot en met 14 augustus 2022.
Om Paradys tot een succes te maken zijn straks allerlei
mensen nodig. Voor het ontvangen van de bezoekers in het
paviljoen en bij de kunstwerken, maar bijvoorbeeld ook voor
het begeleiden van de fietsverhuur.
Al enthousiast geworden? Aanmelden kan via de website.

Activiteitenkalender Oranjewoud
5 april, 20.00
Jaarvergadering PB in Hof van de Koning
9 april, 10.00-13.00
Rommelmarkt, nabij Albertine Agnesschool
12 april, 10.00-12.00
Koffieochtend in Hof van de Koning
6 mei tot en met 14 augustus
Paradys
10 mei, 10.00-12.00
Koffieochtend in Hof van de Koning
14 mei, 21.00
Lentefeest in Hof van de Koning, klik hier voor contact/kaarten
15 mei, 10.00-17.00
Pompeblêdfair, nabij Hof van de Koning
18 en 19 juni, 10.00-17.00
Open Tuinen (brochure 2022 vanaf mei op website)
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!

Facebook

Twitter

Website

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.

