Nieuwsflits van bestuur PB Oranjewoud

Bekijk de webversie

Nieuwsflits Oranjewoud
Actueel van de bestuurstafel.....

nr.6/2021
Beste dorpsgenoten, in deze laatste Nieuwsflits van 2021 van
bestuurszijde nog een aantal actualiteiten, over de
fietspaaltjes, een "pannakooi" in het dorp én de welkome
aanvulling van bestuursleden voor PB. Ook melding van een
aantal gezelligheden in deze vaak donkere wintermaand(en).
U leest het hier in de Nieuwsflits maar kijk ook vooral op onze
website voor soms meer/uitgebreidere informatie.
Fijne feestdagen, prettige jaarwisseling en tot in 2022!
Tot slot: blijf gezond!

Bestuursmutaties
Al langere tijd was de personele bezetting van het bestuur van
PB aan de magere kant. Daar komt nu verandering in: zowel
Jan Hylkema (wonende aan de Wilhelminaweg) als Sylvie de
Jong (eveneens wonende aan de Wilhelminaweg) hebben
aangegeven een bestuursfunctie te ambiëren. Beiden hebben
ruim een half jaar in het bestuur 'meegedraaid'. Het bestuur
stelt de leden voor hiermee akkoord te gaan. Vervolgens
fungeren Jan en Sylvie vanaf 1 januari 2022 formeel als
bestuurslid. In de e.v. Algemene Ledenvergadering worden beide ....lees verder...

Paaltjes in fietspaden deels terug
Eerder dit jaar informeerden we u al over enige commotie
inzake de fietspaaltjes in Oranjewoud. In het Actieplan Fiets
van de gemeente Heerenveen is opgenomen dat de obstakels
op fietspaden moeten worden verwijderd om hierdoor een
vlotter fietsverkeer mogelijk te maken. Ook in Oranjewoud
werden de obstakels geruimd. PB kreeg hierover vragen van
dorpsbewoners i.v.m. sluipverkeer en nam daarom contact op
met de gemeente. In goed overleg wordt nu een uitzondering
gemaakt voor de paaltjes in het autoluwe deel van het
Parklandschap van Oranjewoud. De huidige obstakels aldaar worden vervangen door
reflexpaaltjes, dit zijn grotere palen met in de top van de paal ledverlichting (zonne-energie).
Elders in Oranjewoud worden (of inmiddels zijn) de fietspaaltjes wel verwijderd.
Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover.

"Pannakooi" bij de Albertine Agnesschool
Mogelijk was het u al opgevallen: een grote zandhoop op het
speelveld van de Albertine Agnesschool. Na egalisatie wordt
hier de vloer aangelegd voor een kleine "pannakooi".
Het idee was er al langer, maar de plannen worden nu
concreet. Een verrijking van de speelplaats bij de school in
Oranjewoud!

Koffie-ochtend op 21 december
Gezellig met elkaar het jaar afsluiten? Kom dan dinsdag 21
december naar de Koffie-ochtend. Dorpsgenoot Martin de
Jong is gastspreker, hij zal vertellen over het melkveehouderij
project in Oeganda waaraan hij deelneemt. Het belooft een
boeiende ochtend te worden! De Koffie-ochtend is van 10.00 12.00 uur in Hof van de Koning. Aanmelden is niet nodig.

Aanschuiftatel
In navolging van de koffie-ochtend wordt op zondag 16 januari
2022* om 13.00 uur een “Aanschuiftafel” georganiseerd in Hof
van de Koning.
Een mooie gelegenheid om met buurtgenoten gezellig te
tafelen! De kosten zijn € 17,50 per persoon (exclusief
drankjes).
Opgave voor 12 januari 2022 telefonisch bij Hof van de
Koning: 0513-636136 of via info@hofvandekoning.frl.
*NB: onder voorbehoud van eventuele aanscherpingen
corona-maatregelen

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.

Overlast van dieren in Oranjewoud
De overlast van damherten in onze omgeving neemt toe. Het voorstel van de provincie Fryslân
om de populatie terug te brengen van ruim 280 naar circa 80 dieren stuitte op verzet. De
provincie Fryslân had namelijk onvoldoende onderzocht of er ook alternatieven bestaan om de
veiligheid op bijvoorbeeld de Schoterlandse weg te verhogen en de overlast in het algemeen te
beperken. Overigens krijgt PB ook klachten over een toename van steenmarters en dassen.
Wordt vervolgd....

Van der Valk
Uit de 140 reacties die bij de gemeente zijn binnengekomen bllijkt dat de laagbouw-variant (30
meter hoog) van het nieuw te bouwen Van der Valkhotel (aan de Oranje Nassaualaan) de
voorkeur heeft boven de hoogbouw-variant (43 meter hoog). De gemeenteraad vergadert in
januari 2022 over beide modellen.

Activiteitenkalender Oranjewoud
21 december, 10.00-12.00 uur
Koffieochtend met gastspreker Martin de Jong, agrarisch
ingenieur over zijn reis naar Oeganda, Hof van de Koning
11 januari, 19.00 uu
Nieuwjaarsreceptie (digitaal) gem.Heerenveen (volg link)

16 januari, 13.00 uur
Aanschuiftafel/buffet, Hof van de Koning, zie informatie elders in deze Nieuwsflits,meer
info/opgave
18 januari, 10.00-12.00 uur
Koffieochtend in Hof van de Koning
15 februari, 10.00-12.00 uur
Koffieochtend in 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.

