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AED’s en reanimatiecursus

In Oranjedorp hangen momenteel drie AED’s; bij familie Wisman aan Bladderswijk Oostzijde 95,
bij familie Middel aan Bladderswijk Westzijde 160 en bij het dorpshuis aan Oosterwijk WZ 55.
Alle AED’s hangen buiten, zijn altijd bereikbaar en hebben dezelfde toegangscode. Deze code
ontvang je bij de reanimatiecursus.
Eerder dit jaar stond de vier uur durende reanimatiecursus gepland, maar is vanwege de
coronamaatregelen geannuleerd. Er wordt een nieuwe datum geprikt en iedereen die zich heeft
aangemeld, krijgt persoonlijk bericht. We verwachten wel dat je je na afloop als
burgerhulpverlener aanmeldt via www.hartslagnu.nl. Bij een hartstilstand telt elke minuut en is
het belangrijk dat we onze bewoners snel kunnen helpen in de eerste levensreddende
minuten. Mocht je je nog niet aangemeld hebben, maar wel belangstelling hebben, dan kun je
je aanmelden via eop@oranjedorp.info.
Kun je al reanimeren, dan kun je je aanmelden als burgerhulpverlener op de website
www.hartslagnu.nl. Laat het ons dan ook weten, dan sturen we je de toegangscode van de
AED’s toe. Verder ben je van harte welkom op de cursus.

Oranjedorp schoon in één dag tijdens World Cleanup Day

Op zaterdag 18 september was het World Cleanup Day;
wereldwijd de grootste opruimactie van het jaar. Op
deze dag gaven ruim 180 landen de planeet een grote
schoonmaakbeurt. In Oranjedorp heeft de afvalbrigade
samen met veel vrijwilligers het dorp opgeruimd van
afval. Tijdens deze middag zijn er veel zakken met
plastic en ander zwerfafval verzameld. Het afval
bestond voornamelijk uit blikjes drinken en
verpakkingsmaterialen van verschillende fastfoodketens.
Het aantal plastic flesjes is behoorlijk verminderd
doordat er nu statiegeld op zit. Over ruim een jaar
wordt dat ook ingevoerd voor blikjes.
Verder is er afgelopen periode vaak grofvuil gedumpt in Oranjedorp, zoals banken,
matrassen, tafels en zakken met huishoudelijk afval. We geven dit door aan de gemeente via
onder andere de app BuitenBeter. Dit is een gebruiksvriendelijke app waarbij je een melding
doet van het afval en een foto kunt toevoegen. De gemeente krijgt automatisch een seintje
en de EMCO ruimt het afval op.
Zie je zelf zwerfafval liggen en wil je dit gemakkelijk melden bij de gemeente? Download dan
de gratis BuitenBeter-app voor jouw smartphone.

Diftar

Per 1 januari 2022 gaat ieder huishouden in Gemeente Emmen betalen per lediging van de
grijze container; €7,00 per keer. We vrezen dat dit gaat leiden tot meer illegale stortingen en
we houden dit kritisch in de gaten. Voor meer informatie over het diftar-systeem verwijzen we
jullie naar de krant die recent huis-aan-huis is verspreid of naar de website www.afvalemmen.nl.

Jongeren in Oranjedorp

Jongeren uit Oranjedorp kennen elkaar eigenlijk niet echt meer; ze gaan naar verschillende
scholen en sporten in ander dorpen. Een aantal jongeren uit het dorp missen het contact
met elkaar en zijn samen met Stefan, jongerenwerker bij Sedna, aan het nadenken hoe daar
verandering in gebracht kan worden. Ben je zelf een jongere en wil je graag meedenken, neem
dan contact op met Stefan via s.moorlag@sednaemmen.nl

Picknickbanken bij haventje Oosterwijk

Er liggen regelmatig boten in het haventje aan de Oosterwijk. Om het verblijf in Oranjedorp te
verbeteren gaan we binnenkort drie picknickbanken plaatsen aan het water. Er worden
voorlopig nog geen afvalbakken geplaatst. Het niet plaatsen van afvalbakken moet het
meenemen van afval juist stimuleren in plaats van te dumpen.

Oranje koeien

Wat een geweldige stunt van een aantal jongeren in Oranjedorp; opeens werden we wakker
met tien oranje koeien! Deze leuke en ludieke actie bleef niet onopgemerkt bij de pers en
Glasdraad. De jongeren kregen een cadeaubon voor een barbecue. We hebben van Glasdraad
een oranje koe gekregen; past perfect bij oranjedorp. We knappen de koe op, verven het en
voorzien het van het dorpslogo. De koe kan dan als mascotte gebruikt worden bij activiteiten
in het dorp. Het eindresultaat laten we zien in de nieuwsbrief en op social media.

GZI-Next

Samen met Nieuw-Dordrecht en Barger-Oosterveld hebben we regelmatig gesprekken
met Engie over de biovergister. Er wordt dit jaar nog, waarschijnlijk per dorp, een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners. Tijdens deze avond wordt er tekst en
uitleg gegeven van de plannen en kan iedereen zijn/haar vragen stellen en zorgen uiten. Zodra
er een datum bekend is, laten we dat weten.

Contributie

De jaarlijkse contributie wordt binnenkort weer geïnd. Voor de leden die een machtiging
hebben afgegeven, bedraagt het lidmaatschap €5,00. Dit bedrag is al jaren hetzelfde. Bij de
leden die contant betalen, komen we binnenkort langs de deur om de contributie op te halen.
Het lidmaatschap bedraagt dan €7,50. Hierover hebben we in een eerdere nieuwsbrief, ruim
een jaar geleden, al eens bericht. Het heeft onze voorkeur om zoveel mogelijk met
machtigingen te werken. Besluit je ter plaatse om alsnog een machtiging af te geven, dan
bedraagt de contributie €5,00.

Pubquiz

Activiteitencommissie

Op zaterdag 6 november vindt de Pubquiz plaats in het dorpshuis. De pubquiz wordt begeleid
door quizmaster Eddie Zinnemers. Vind je het leuk om met een groepje (bij voorkeur van vier
mensen) mee te doen? Meld je dan voor 31 oktober aan via
activiteitencommissie@oranjedorp.info.

Sinterklaas

Tja, het lijkt nog ver weg, maar 19 november komt de beste man alweer naar Oranjedorp!
Binnenkort valt er een flyer op de deurmat met meer info over het programma van de Sint.

Rollegies bakken
Ook ditt komt sneller dichtbij dan je lief is. Maandag 22 november staat in de planning om
te starten met het bakken van deze overheerlijke rollegies! De verkoop vorig jaar was erg
succesvol! Binnenkort benaderen we mensen om het ook dit jaar weer tot een heerlijk succes
te brengen.

Bewegen? Gewoon doen!

Op dinsdag 7 september vond de allereerste fitgym plaats onder leiding van Jannie Grooten.
Tijdens deze ochtend zijn alle spiergroepen getraind en dat was de volgende dag goed te
voelen! Er werd bewogen op muziek en verschillende grondoefeningen gedaan.
Fitgym wordt in samenwerking met Gemeente Emmen georganiseerd en zij hebben allerlei
attributen ter beschikking gesteld. Op deze manier stimuleert de gemeente haar inwoners om
(meer) te bewegen. Lichaamsbeweging verbetert de gezondheid, voorkomt ziektes en vergroot
de geestelijk veerkracht.
Enthousiast geworden? Kom gerust langs op dinsdagochtend 9.00 uur in Dorphuis d’Aole
Turfstee of stuur een mailtje naar Betty (betty@enninga.nl) of Lydia (lydiabuze@gmail.com).

Jannie stelt zich voor!

Hoi allemaal,
Ik ben Jannie Grooten en woon in Klazienaveen. Ik geef al 43 jaar
les en ben begonnen met jazzdans lessen bij gymnastiek
verenigingen en later aerobic/steps lessen. Verder heb ik een cursus
gevolgd voor meer bewegen voor ouderen en Volksdansen.
Ik geef nu beweeglessen voor alle leeftijden om fit te blijven. Jullie
kunnen elke dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur met mij
meebewegen in dorpshuis d’Aole Turfstee in Oranjedorp.
We beginnen me een warming-up en daarna is het tijd voor oefeningen voor lichaam en
geest, soms met attributen. Iedereen die lenig en fit wil blijven en ook nog eens gezellig in
contact wil komen met andere mensen, is van harte welkom! Je kunt geheel vrijblijvend een
keer meedoen met de les. Je kunt dit aangeven bij Betty of Lydia.

JongOranjedorp pubquiz

Het was een lange tijd stil in Oranjedorp onder de jeugd,
maar een aantal jongeren hebben de handen ineengeslagen
om iets te organiseren. Namelijk een pub quiz met muziek in
het dorpshuis! Met deze quiz willen we met jongeren uit het
dorp in contact komen en een gezellige avond hebben. Lijkt
het jou leuk om bij deze avond aanwezig te zijn, kom dan
gezellig langs op vrijdag 5 november vanaf 20:00 tot 23:00
uur Doe je mee aan de quiz, meld je dan even aan via
jongoranjedorp@gmail.com of onze Instapagina
@JongOranjedorp! Wil je gewoon even langs komen voor een
gratis drankje en hapje dan ben je uiteraard ook van harte
welkom!!

Culinaire wandeltocht

Op vrijdag 17 september vond de culinaire wandeling plaats; een
wandeling (van 5 of 10 kilometer) met na afloop een gezonde
maaltijd. Deze wandeltocht is georganiseerd samen met de
buurtsportcoach van Gemeente Emmen. Er waren in totaal tien
deelnemers die het onderweg erg gezellig hebben gehad met
geklets en gelach. Na afloop hebben ze met z’n allen genoten van
een heerlijk driegangen diner aan een prachtig gedekte tafel.
Complimenten aan de koks!

Doe dagen

Op zaterdag 23 oktober en 30 oktober zijn de Doe Dagen van de Natuurwerkgroep. Op deze
dagen gaan we nestkastje schoonmaken en repareren, worden er flink wat bomen geplant en
gaan we bloembollen in de grond zetten.
We verzamelen beide dagen om 13.00 uur bij het dorpshuis. Vind je het leuk om te helpen,
meld je dan aan via natuurwerkgroep@oranjedorp.info

Bermbeheer

		
We hebben onlangs deelgenomen aan een cursus ecologisch
bermbeheer met landschapsbeheer Drenthe (LBD) en Floron. In
Wachtum hebben we een prachtige berm gezien met veel
verschillende soorten inheemse planten waar veel bijen en vlinders
te vinden waren. Verder zijn we in Zuidwolde bij Natuurwerkgroep
Zuidwolde geweest; zij hebben ontzettend veel kennis in huis. Samen
met LBD hebben we daar in de omgeving genoten van een terrein
dat ecologisch onderhouden wordt waardoor uitzonderlijke mooie
paadjes en bermen voorzien zijn van zeer uiteenlopende soorten
inheemse planten, struiken en bomen alsmede een grote variatie aan
insecten, bijen en vlinders.
In Oranjedorp bestaat het meeste groen uit berm en kanaalkanten. Ze fungeren hiermee als
belangrijk leefgebied voor planten en insecten. Wanneer we samen met insecten willen
genieten van bloemrijke bermen, zal hier ecologisch beheer toegepast moeten worden.
Ecologisch beheer bestaat voornamelijk uit een goed maaibeleid waarbij verschralen het
oogpunt is en maaisel afgevoerd moet worden. Verder is het belangrijk dat er delen ruigte op
gepaste plaatsen blijft om als overwinterplaats te dienen voor bijen en insecten. Ook diverse
struiken en bomen zijn een must, hoewel het ook goed is om snoeiwerk te doen aan struiken
of bomen om meer licht aan de grond te krijgen. Voor al deze punten gaan we in gesprek
met de grondbeheerders zoals gemeente, waterschap en provincie.
Je kunt zelf ook meewerken aan een betere biotoop door geen bermen te maaien
(uitgezonderd wandelpaden en een meter langs de weg) en geen gras of ander tuinafval in
de berm of kanaalkant te gooien. Het mag duidelijk zijn dat een verbetering van het biotoop
in ons dorp enkele jaren in beslag neemt.
Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp, dan kun je een kijkje nemen op de website en
socialmedia van Floron, lbdrenthe en Provincie Drenthe, www.heeldrenthezoemt.nl en
www.roeg.tv (zij waren aanwezig in Zuidwolde). Voor opmerkingen of meehelpen voor een beter
biotoop, kun je mailen naar natuurwerkgroep@oranjedorp.info.

Volg ons ook op social media:

