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Bijeenkomst Glasdraad

Op 1 juni heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden van Glasdraad waar
geïnteresseerden informatie konden krijgen en vragen konden stellen over glasvezel. De
bijeenkomst was goed bezocht en er is veel animo.

Werkbezoek burgemeester aan Oranjedorp

Op maandagavond 7 juni bracht burgemeester Erik van
Oosterhout samen met een aantal ambtenaren van
Gemeente Emmen en de wijkagent een bezoek aan ons
dorp. Met e-choppers zijn we langs verschillende projecten
in het dorp gegaan, zoals de Oosterveenseweg,
recyclingterrein, keverbank en ouderenhuisvesting. Dit
hebben we samen met het dorpshuis en de natuurwerkgroep
georganiseerd. Verder was er voor bewoners de mogelijkheid
om in gesprek te gaan met de burgemeester. Eén
dorpsgenoot heeft hier gebruik van gemaakt en heeft
aandacht gevraagd voor de overlast van het recyclingterrein.
De burgemeester sprak zijn bewondering uit voor alle initiatieven die er op dit moment
ondernomen worden, de wijze waarop dat door allemaal vrijwilligers gedaan wordt en hoe de
bewoners hierbij betrokken worden. Het was een geslaagd werkbezoek en de burgemeester
heeft het zelfs benoemd in zijn wekelijkse column.

Overlast

We ontvangen met enige regelmaat signalen van bewoners over wat er speelt in het dorp en
daar zijn we erg blij mee. Via onze contacten met en bij de gemeente Emmen proberen we
daar dan ook aandacht voor te vragen.
De meeste signalen die we krijgen zijn:
- Hondenpoep in de berm die niet wordt opgeruimd
- Zand en andere bouwmaterialen die langer dan noodzakelijk in de berm blijven liggen
- Te hard rijden
Deze top drie aan ergernissen worden grotendeels door onze eigen inwoners veroorzaakt. En
daar ligt tegelijkertijd ook de oplossing. Mocht het niet lukken om in goed overleg er uit te
komen, kun je een melding bij de gemeente Emmen doen.

Auto’s over fietspad Oosterwijk

Met enige regelmaat merken we dat er auto’s over het fietspad langs de Oosterwijk rijden. Het
wordt gebruikt als sluiproute en dat is ons een doorn in het oog. Het is een fietspad en dat
moet het blijven. We gaan in overleg met de gemeente om maatregelen te treffen waardoor
het autoverkeer niet meer over het fietspad kan rijden.

Algemene Ledenvergadering 2021

Op 22 juni vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het dorpshuis. Tijdens de ALV
is de jaarafrekening van 2020 en de begroting van 2021 goedgekeurd en is het jaarverslag van
2020 besproken. Verder zijn een aantal zittende bestuursleden alsnog door de leden benoemd,
is één bestuurslid herkozen en heeft één bestuurslid er helaas voor gekozen te stoppen. Dat
was vanwege de coronamaatregelen niet eerder mogelijk. Daarnaast hebben we in het budget
€ 1.000 vrijgemaakt voor dorpsinitiatieven. Daarvoor is er één aanvraag gekomen voor het
plaatsen van een nieuw bankje in het Kollingsveenbosje. Doordat dit de enige aanvraag was,
is het daarmee automatisch toegekend. De gemeente Emmen heeft toegezegd ook € 1.000,=
bij te dragen. Verder is het initiatief Oranjedorp Beweegt toegelicht door de buurtsportcoach
van Gemeente Emmen. Na afloop was er onder genot van een hapje en drankje gelegenheid
om bij te praten.

Oranje koe weer op avontuur

De oranje koe die op het kruispunt
Oosterveenseweg – Oosterwijk WZ/OZ staat, lijkt wel een dolle
stier en houdt van avontuur. Nadat hij eerder op onverklaarbare
wijze een feestje heeft gevierd en zelf terugkwam, hebben we
hem een paar weken geleden bij de voordeur van devoormalige
basisschool weg moeten halen. Het bevalt hem blijkbaar goed
in het dorp!

Uitwisseling Oranjedorp – Langen (Emsland, Duitsland)

Sinds een paar maanden hebben we, samen met het dorpshuis, contact met het dorp Langen
in Emsland (Duitsland). Langen ligt ten oosten van Lingen. Het contact is gelegd via de Brede
Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). De bedoeling is dat we van elkaar leren en ervaringen
uitwisselen waarbij we het hebben over onderwerpen die in beide dorpen spelen, zoals
ouderenhuisvesting en de ontwikkeling van dorpshuizen. In augustus komt er een kleine
delegatie van Langen naar Oranjedorp. Het is de bedoeling dat we in september een bezoek
aan Langen brengen. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief.

Tweede groene container uitgeleverd

In de nieuwsbrief van april stond een artikel over de mogelijkheid voor het aanvragen van
een tweede groene container en dat was een groot succes. Er zijn zoveel groene containers
besteld dat Area er niet genoeg op voorraad had en nieuwe bij heeft besteld. Als het goed is,
heeft iedereen die een tweede container heeft aangevraagd deze inmiddels ontvangen. Mocht
dat niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met Area. We hopen hiermee ook dat het
storten van gras en bladafval in de bermen in de herfstmaanden voorbij is. Het plan om in
het najaar bladbakken te plaatsen wordt uitgesteld.

Gratis cursus energiecoach

Gemeente Emmen is op zoek naar energiecoaches. Vind je het leuk om mensen meer inzicht
te geven in het energieverbruik van apparaten en handige tips te geven? Meld je dan aan
voor de gratis cursus energiecoach. De cursus bestaat uit vijf lesavonden die gegeven worden
door Mirella Asunis, docente Bouwkunde aan het Drenthe College. De cursus is voor iedereen
te volgen en speciale voorkennis is niet nodig. Na afronding van de cursus ga je als vrijwilliger aan de slag en verdien je maximaal €1800 per jaar. Verder krijg je een energiekoffer en
worden huisbezoeken met je afgestemd. Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar Robert
Riksten via r.riksten@emmen.nl.

Parkeren bij het Dorpshuis
Sinds de school niet meer in handen is van de gemeente, kan er niet meer geparkeerd
worden op het voormalige schoolplein. Het dorpshuis heeft recht van overpad en hierdoor is
het niet toegestaan om met een vervoersmiddel op het plein te parkeren. Dit is een vervelende
situatie voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. We zijn bezig met een oplossing en
houden jullie op de hoogte in de volgende nieuwsbrief.

Frisse start na corona

We willen een frisse start maken na de coronaperiode! Schrijf daarom 26 september alvast
in je agenda. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een superleuke dag voor ieder
wat wils. Meer info volgt later.

Secretaresse gezocht

We zijn op zoek naar een nieuwe secretaresse voor in het dorpshuis bestuur. Lijkt dit je leuk
en wil je graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar dorpshuis@oranjedorp.info.

Fit-gym gaat door!

Op dinsdag 7 september starten we om 9.00 uur met de eerste les fit-gym onder leiding van
Jannie Grooten. De kosten bedragen €50 voor 10 lessen en er zijn nog een paar plekken vrij.
Wil je meer bewegen, meer leefplezier, gezonder worden en een gezellig, sportieve ochtend
hebben? Geef je dan op bij Hennie Wisman (06-3082 0130), Bianca Nakken (06-4265 6539)
of Betty Enninga (06-5242 8122).

Oranjedorp beweegt

In Oranjedorp zijn geen sportverenigingen en tijdens de coronaperiode zijn mensen steeds
minder gaan bewegen. Overgewicht in de gemeente Emmen en dus ook in Oranjedorp is een
serieus probleem. Een aantal inwoners hebben samen met Stefan, de buurtsportcoach van de
gemeente Emmen, het plan om dat te veranderen. Tijdens de ALV is aanwezigen gevraagd of,
en zo ja, aan welke sportieve activiteiten zij behoefte hebben. Suggesties kun je aanleveren
bij Bianca Nakken of Betty Enninga (voor contactgegevens, zie hierboven).
In de laatste zomervakantieweek worden er een paar actieve en sportieve activiteiten
georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen. In september start er een groep met FitSport
en Nordic Walking. Hierover verschijnt binnenkort een flyer.

Dorpshuis krijgt glasvezelaansluiting

Activiteitencommissie

Op dinsdag 29 juni hebben we van de EOP officieel de glasvezelaansluiting overhandigd
gekregen. Een mooie samenwerking waardoor we snel internet krijgen en we klaar zijn voor de
toekomst. Er is één voorwaarde: de aansluiting komt er alleen wanneer meer dan 50% van
het totale buitengebied van Emmen interesse heeft in glasvezel.

Jeu de boules is weer begonnen

De jeu de boules club is weer begonnen! Op dit moment spelen we bij het dorpshuis op de
vertrouwde woensdagavond om 18.30 uur waarbij gemiddeld zo’n 25 deelnemers aanwezig zijn.
Het is altijd erg gezellig en worden veel nieuwtjes uitgewisseld.
Op verzoek van spelers gaan we ook op een aantal zaterdagen spelen. Dus wil je graag eens
een dagje jeu de boules willen spelen, dan ben je van harte welkom. Meedoen is belangrijker
dan winnen.
We spelen dus iedere woensdag en de extra zaterdagen zijn 17 juli, 14 augustus en 11
september. Opgeven is niet nodig; iedereen is welkom! Mocht je vragen hebben, dan kun je
contact opnemen met Roel Supheert (06-5267 4221) of Gert Tibbe (06-1503 6755).

Oranjedorp Culinair

Op zaterdag 21 augustus vindt Oranjedorp Culinair plaats. Tijdens dit evenement kun je
genieten van verschillende heerlijke gerechten; van gerookte gerechten tot BBQ-specialiteiten,
toetjes, taart en nog veel meer lekkernijen. Hierbij is aandacht voor ingrediënten uit het wild
en biologisch geteeld. Kun jij lekker koken en wil je gerechten laten proeven, meld je dan aan
bij activiteitencommissie@oranjedorp.info.

Keverbank in bloei

De keverbank aan de Tweede Boerwijk staat prachtig in bloei. Op Instagram en Facebook staat
een mooi filmpje dat met een drone is gemaakt.

Maai-me-nietjes

Gemeente Emmen wil meer werk maken van biodiversiteit. Toch blijkt dat er in
het bloeiseizoen bermen worden gemaaid. Wij vinden dat niet met elkaar rijmen en daarom
hebben we tijdens het werkbezoek de burgemeester een maai-me-nietje aangeboden. Op die
manier willen we aandacht vragen voor een meer gericht en bewust maaibeleid. Binnenkort
hebben we een gesprek hierover met de gemeente.

Cursus natuurfotografie

De cursus natuurfotografie is uitgesteld. In de flyer die huis-aan-huis is verspreid stond helaas
een verkeerd mailadres. Het juiste mailadres is natuurwerkgroep@oranjedorp.info.
Dus vind je het leuk om een cursus natuurfotografie te volgen, geef je dan snel op!
Iedereen kan meedoen, of je nu een heel uitgebreid fototoestel hebt of een mobiele telefoon
met camera. De kosten bedragen €5 per persoon en is inclusief een lunch na afloop. De
cursus wordt gegeven door een fotograaf op een zaterdag. De exacte datum wordt nog
bepaald, maar geef je vooral alvast op.

Activiteiten van de natuurwerkgroep

We hebben een aantal activiteiten gepland staan, maar vanwege de coronamaatregelen weten we nog niet of het door kan gaan. Zodra er activiteiten door gaan, informeren we jullie
hierover in een aparte flyer. In de planning staat onder andere een nachtvlinderexcursie, op
uitkijk naar wild met de jager, nacht van de vlinder en elk kwartaal een activiteit met kinderen.

Walk4energy - 4e editie

Energy4kids

Op zondag 3 oktober 2021 vindt de vierde editie plaats van de Walk4energy. Wandel jij ook
mee? Het belooft weer een mooie tocht te worden en de afstanden zijn 6, 12, 18 en 25 km.
Bij binnenkomst staat er een heerlijke kom snert op je te wachten. De kosten bedragen €5
per persoon voor kinderen t/m 12 jaar. Vanaf 13 jaar kosten het €7,50 per persoon.
In verband met de coronamaatregelen is van te voren aanmelden. Dit kan via de mail naar
walk4energy21@gmail.com. Geef hierbij ook aan welke afstand je graag wilt wandelen.
Na opgave ontvang je een bevestigingsmail met betaalgegevens en een referentienummer met
verdere info.

Volg ons ook op social media:

