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Huisvesting voor ouderen
Na de sluiting van de basisschool sprak het dorp de wens uit om ouderenhuisvesting 
te realiseren op deze plek. Helaas is dat plan toentertijd om verschillende redenen niet 
doorgegaan. Uit de Leefba(a)rometer die we begin dit jaar hielden, blijkt dat de 
behoefte er wel nog steeds is. Op 26 oktober hebben we samen met de Brede Overleggroep 
Kleine Dorpen (BOKD) een eerste gesprek gevoerd met wethouder Jisse Otter. De wethouder 
is erg enthousiast over het plan! Naar aanleiding van dit gesprek gaan we starten met een 
haalbaarheidsonderzoek. Een onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is peilen hoe groot 
de belangstelling in Oranjedorp is voor ouderenhuisvesting. Begin 2021 organiseren we 
daarom een informatiebijeenkomst om de ideeën toe te lichten en de interesse te peilen.

Binnen de EOP is inmiddels een aparte werkgroep hiermee bezig. Wil je ook graag 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de plannen, dan nodigen we je graag uit om ons te komen 
versterken. Laat het weten via eop@oranjedorp.info en we nemen contact met je op.

Verplaatsen mozaïekbank      
Een paar jaar geleden is er een mozaïekbank geplaatst in het Kollingsveenbosje. Deze 
bank is ontworpen door verschillende kinderen uit het dorp. Het viel ons op dat deze bank 
eigenlijk een beetje verloren op de heuvel stond en we vinden dat het eigenlijk op een 
betere en meer opvallende plek in het dorp moet staan. Afgelopen periode hebben we 
de benodigde voorbereidingen getroffen en inmiddels is de bank verplaatst. Je vindt de 
mozaïekbank tussen de jeu de boules banen en de speeltuin. We hopen dat er nu meer 
fietsers en wandelaars gebruik maken van deze vrolijke bank om uit te rusten en te genieten van Oranjedorp. 

Kerstboom
Vorig jaar hebben we in december een grote kerstbom in het midden van het dorp geplaatst. 
Net zoals vorig jaar, doen we dat nu weer! Verder gaan we begin december verlichting 
aanbrengen aan de brug over de Bladderswijk. Een beetje gezelligheid in deze tijd van 
het jaar. Helaas is het niet mogelijk om bij de kerstboom een bijeenkomst te organiseren. 

Rollegies bakken
Als de corona maatregelen het toelaten, gaat de vrouwengroep vanaf maandag 23 
november weer rollegies bakken in het Dorpshuis. Uiteraard gebeurt het op gepaste 
afstand en volgens de regels die op dat moment gelden. Heb je zin en tijd om mee te 
bakken, meldt je dan aan bij Gré via 06-48560284. Let op, er kunnen een beperkt aantal 
mensen onder voorwaarden meebakken. Deze informatie wordt bij opgave verstrekt. Zin in 
rollegies? Je kunt ze vanaf dinsdag 24 november dagelijks kopen tussen 10.00 en 15.00 uur.  

De verhuizing van de mozaïekbank is mogelijk gemaakt door 
vrijwillige hulp van: Wilfred Tabak,Frank Tabak, Danny Hofman, 
Roel Supheert, Henk Middelkoop, Bergingsbedrijf Koolen,
Henk Nijenbrinks



GZI-Next
De EOP en de Energiecoöperatie Nieuw Oranjepoort zijn met de NAM, Gemeente Emmen en 
Engie in gesprek over de plannen op het terrein van de afgebroken gasontzwavelingsfabriek. 
Zoals je weet komen daar zonnepanelen, een waterstoffabriek en een biogasinstallatie. 
Inmiddels is het zonnepark voor een groot deel al aangelegd. De andere twee zullen de 
komende jaren worden gebouwd. Als EOP willen we graag weten welke overlast we in 
Oranjedorp en directe omgeving kunnen verwachten. Hoe zit het met stankoverlast? 
Hoe zit het met aan- en afvoer van afvalstoffen? Hoe schadelijk is dit allemaal? Dit zijn 
slechts een paar vragen die we hebben over de plannen.Begin november zouden we een 
vervolggesprek hebben met Engie, maar die is helaas door de aangescherpte corona 
maatregelen uitgesteld. Zodra we weer mogen overleggen, krijgen we meer informatie over 
hoe een biogascentrale werkt, wat de uitstoot is, etc. Verder wordt er daarna een datum 
geprikt waarbij Engie ons in een bestaande biogasinstallatie laat kijken. Na dat bezoek 
wordt er voor de inwoners van Oranjedorp een informatieavond georganiseerd. Op die 
avond zal de gemeente haar plannen toelichten en wordt door Engie meer verteld om de 
biogasinstallatie. Uiteraard kunnen inwoners tijdens deze avond vragen stellen. De 
informatieavond vindt begin 2021 plaats. 

Voel je je sterk betrokken bij dit onderwerp? Sluit je dan aan bij de werkgroep die dit 
overleg voert. De werkgroep bestaat uit een aantal bestuursleden van de EOP en een aantal 
inwoners. Aanmelden kan via eop@oranjedorp.info.

Persoonlijk bedankje
Wij willen langs deze weg graag iedereen bedanken die ons heeft gesteund na het 
overlijden van mijn man Jo. Het was hartverwarmend om te merken hoeveel 
mensen met ons hebben meegeleefd. Nogmaals dank voorde vele kaarten en al het lekkers.

Trientje ter Haar en familie

Nestkastjes Oranjedorp  
Begin dit jaar heeft de Natuurwerkgroep nestkastjes gemaakt en opgehangen in 
Oranjedorp. Op 17 oktober zijn de in maart geplaatste nestkastjes schoongemaakt en gecheckt 
of er een vogel in gebroed heeft. En wat blijkt: in 8 van de 10 vogelhuisjes heeft broedsel 
gezeten! Nu het kouder weer wordt, gebruiken de vogels de kasten om te schuilen bij slecht weer.

In de herfst bouwen vogels reserves op voor de winter. Je 
kunt vogels het hele jaar bijvoeren; ze proppen zich niet 
vol als hun honger gestild is. Het is een fabeltje dat vogels 
verleren om zelf voedsel te vinden. Het wordt kouder weer 
dus vogels komen dichterbij de woningen; ze zoeken 
actief een plekje waar ze ook in koude jaargetijden eten 
kunnen vinden. Als je ze nu gaat voeren, heb je al snel 
stamgasten voor de winter. Vetbollen en pinda’s zijn in dit 
jaargetijde geschikt om vogels mee bij te voeren. Benieuwd hoe je 
zelf vetbollen kan maken? Kijk op onze website en social media.

Sinterklaas
Het is helaas niet mogelijk om de intocht van Sinterklaas te organiseren. Dus komt de Sint dit 
jaar met een videoboodschap voor de kinderen in Oranjedorp. De ouders met kinderen van 2 
t/m 7 jaar krijgen een aanmeldformulier thuis gestuurd. De Sint zal dan voor ieder kind een 
leuke boodschap inspreken en deze wordt via een app-bericht verstuurd. Uiteraard wordt er 
ook een cadeautje bezorgd.



Kadernota 2021
Gemeente Emmen staat voor een bezuinigingsopgave van zo’n 12 miljoen. Het college 
van Burgemeester en Wethouders heeft een voorstel gedaan hoe ze deze bezuiniging wil 
invullen. Een onderdeel hiervan is €100.000 korten op alle EOP’s. Het jaarlijkse budget voor alle 
gemeentelijke EOP’s bedraagt €500.000 wat inhoudt dat er 20% bezuinigd wordt op de dorpen. 

Als EOP Oranjedorp hebben we in de zomer samen met een aantal andere EOP’s een 
brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad waarin we aangeven het niet eens te zijn 
met de voorgenomen bezuinigingen. Op 22 september heeft de gemeente een extra 
commissievergadering gehouden en kon iedereen in de gemeente gebruik maken van 
het spreekrecht. EOP Oranjedorp heeft deze kans gegrepen en aangegeven waarom het 
verkeerd is te bezuinigen op de EOP’s en hoe het anders zou kunnen. De verhalen van deze 
avond hebben indruk gemaakt op de raadsleden wat geresulteerd heeft in een unaniem 
voorstel van de raad om €25.000 te bezuinigen (i.p.v. €100.000). Op 5 november heeft de 
gemeente een beslissing genomen over de bezuinigingen. En wat is er besloten? De EOP’s 
worden ‘slechts’ met €25.000 gekort. Ons doel is bereikt en nu kunnen we mooie dingen 
blijven doen om het dorp leefbaar te houden!

Dorpstelefoon in landelijk nieuws
De dorpstelefoon van Oranjedorp heeft het landelijke nieuws gehaald! We wisten al dat de 
raadsleden van gemeente Emmen enthousiast waren over dit initiatief, en nu de pers dus ook. 
Op 9 november zijn Mieke en Wiebe geïnterviewd en gefilmd door RTV Drenthe. Deze opnames 
waren niet alleen op RTV Drenthe te zien en te horen, maar ook NOS Journaal en Radio 2. 
Mooie bekendheid voor een goed initiatief om de betrokkenheid in Oranjedorp te houden. 
Nieuwsgierig naar de uitzending? Je vindt de link op onze social media.

Santa Walk4Energy
Ondanks dat de corona-cijfers ons op dit moment niet tot vrolijkheid stemmen, zijn wij, 
optimistisch als we zijn, van plan om op 18 december een lichtjes Santa Walk4Energy te 
organiseren. Dit is een route van 6 kilometer die ’s avonds wordt gelopen en wordt 
aangegeven met lichtjes. Uiteraard alles onder voorbehoud van een eventuele lockdown of andere 
beperkingen. We houden jullie op de hoogte via de website van Oranjedorp en via social media.

Verder houden we op 9 januari 2021 weer onze jaarlijkse lege flessen/krantenactie. 
Begin dus maar alvast met sparen! De opbrengst komt via Stichting Energy4Kids volledig ten 
goede aan kinderen met een stofwisselingsziektes en onderzoek hiernaar. U kunt op 
9 januari 2021 vanaf 9.30 uur uw kratten en flessen aan de straat zetten, wij komen ze dan 
bij je ophalen. Alvast heel erg bedankt!

Extra AED
Sinds een aantal jaren hangt er een AED bij het dorpshuis. De EOP gaat een extra AED plaatsen bij 
de Bladderswijk Oostzijde 89. De AED wordt aan de buitenmuur van de woning geplaatst en is voor 
iedereen uit het dorp te gebruiken. Zodra de AED geplaatst is, wordt er via de nieuwsbrief meer 
informatie gegeven over het gebruik ervan. Verder wordt er jaarlijks een cursus georganiseerd voor 
iedereen die met de AED wil werken. De eerstvolgende bijeenkomst is in het voorjaar van 2021.

We komen graag in contact met bewoners die al eerder een cursus voor de AED hebben 
gevolgd, maar ook bewoners die deze cursus graag voor het eerst willen volgen. Je kunt een 
mailtje sturen naar eop@oranjedorp.info.
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Verkeerssituatie Oosterveenseweg
De bewoners aan de Oosterveenseweg hebben decennialang verkeersoverlast; geluidsoverlast 
en schade aan woningen. Er zijn dagelijks zo’n 2000 (gemotoriseerde) verkeersbeweging in 
de straat, waaronder ook vracht- en landbouwverkeer. Dit gaat soms gepaard met trillingen 
en lawaai tot boven de 100 decibel. De werkgroep (bewoners aan de Oosterveenseweg) 
heeft een plan bedacht hoe ze denken dat de verkeersoverlast verminderd wordt. Dit plan is 
door de gemeente uitgewerkt tot een schetsontwerp en de verwachte kosten zijn ingeschat. 
Eind oktober hebben we het bericht van Gemeente Emmen ontvangen dat ze akkoord zijn 
met de plannen en dat er een bedrag beschikbaar wordt gesteld om de werkzaamheden uit 
te voeren. Om dit bedrag ook daadwerkelijk vrij te maken voor het project, heeft EOP een 
subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente. Daarnaast legt de EOP zelf ook een bedrag bij 
om de haalbaarheid van het project te vergroten. Dit is een mooi voorbeeld hoe de EOP samen 
met bewoners iets kan realiseren. Juist door het samen te doen, sta je sterk bij de gemeente.

Zodra de financiën rond zijn, organiseert de EOP een informatiebijeenkomst voor het hele 
dorp waarbij de gemeente het ontwerp komt toelichten en bewoners vragen kunnen stellen. 
Wanneer het zover is, ontvangt iedereen een uitnodiging.

Fotowedstrijd Natuurwerkgroep 
In maart hebben we met de kinderen uit Oranjedorp nestkastjes 
getimmerd en geschilderd. Iedere deelnemer kreeg van ons een 
zakje zaad met bloemenmengsel. Door een foto in te sturen 
konden ze kans maken op een leuke prijs. We ontvingen van Dion 
Timmer een foto; een prachtige bos wilde bloemen op de vaas. Als 
dank heeft hij een prachtige natuurgids voor de jeugd gekregen.

Blij! Werkzaamheden dorpshuis gaan van start!
Wij zijn ontzettend blij dat we jullie kunnen berichten dat we eind november gaan 
starten met het aanleggen van een multifunctioneel terrein achter het dorpshuis. De 
afgelopen twee jaar zijn we druk geweest met het vergaren van de broodnodige 
financiën. Dat is nu allemaal rond. We bedanken alle fondsen, te weten: VSB fonds, Oranjefonds, 
Ars Donandi, RCOAK en Rabobank voor hun bijdrage. Ook de gemeente Emmen heeft in het 
kader van stimuleringsregeling Dorpen en Wijken in Emmen een substantiële bijdrage 
geleverd. Het wordt een multifunctioneel plein met o.a. de mogelijkheid om jeu-de-boules te 
spelen, buitenactiviteiten (zoals sport en spel) en feestjes te organiseren, BBQ-en en meer 
leuke dingen! Wanneer er na de coronaperiode weer feestjes georganiseerd kunnen worden, 
hebben we er een mooie buitenruimte bij. Hoe het er allemaal precies uit komt te zien, 
blijft een verrassing. Een feestelijke opening zit er vanwege de corona maatregelen helaas 
niet in, maar we hopen dat we volgende zomer toch iets feestelijks kunnen organiseren.

Egels overwinteren in Oranjedorp
Zo heel af en toe kom je ze tegen; egels. Onze stekelige vriendjes beginnen in deze 
periode aan hun winterslaap; van oktober/november tot en met april/mei. Egels houden hun
 winterslaap in een winternest die gemaakt is van droge bladeren. Meestal doen ze dit onder 
een heg, een stapel houtblokken of onder een schuurtje. Maak dus jouw tuin en plantsoen niet 
helemaal kaal voor de winter, maar laat bladeren en takken liggen. Hieronder kunnen egels lekker 
een nest maken. Mocht je een egel in winterslaap vinden kan het lijken alsof hij dood is, maar dat 
is over het algemeen niet het geval.  Een egel in winterslaap heeft een vertraagde hartslag en een 
lichaamstemperatuur van ong. 10 graden. Dus zie je een egel liggen, laat hem dan lekker verder slapen.


