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Juli 2022
Reanimatiecursus 		

Op donderdag 23 juni en dinsdag 28 juni hebben we reanimatiecursussen
georganiseerd. Tijdens deze cursus is geleerd hoe je moet reanimeren, wat een
stabiele zijligging is en hoe je reanimeert met een AED. De cursisten die het
goed hebben gedaan, ontvangen een certificaat van het Rode Kruis. Vervolgens
kunnen zij zich als burgerhulpverlener aanmelden bij HartslagNu. Als
burgerhulpverlener krijg je een melding op de smartphone wanneer er bij jou in
de buurt iemand is met een hartstilstand zodat er snel gereanimeerd kan
worden. We hebben in het dorp meerdere AED’s hangen zodat we hiermee
levens kunnen redden. Nog niet aangemeld als burgerhulpverlener maar wil je
dat wel graag? Ga dan naar www.hartslagnu.nl en meld je aan.

Bootcamp

Elke maandagavond om 19.30 uur wordt er
bootcamp (tegenover het dorpshuis) gegeven
door een aantal vrijwilligers. Iedere week wordt
er een ander parcours uitgezet waarbij alle
spiergroepen aangepakt worden. De bootcamp
wordt afgesloten met een aantal yoga
oefeningen. Lijkt het je leuk om een keer mee te
doen? Kom dan gerust langs! Meedoen is gratis.

Pinnen mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk om in het dorpshuis te pinnen.

Opruimdag

Achter het dorpshuis staat de oude kleuterschool. We willen deze ruimte graag
inrichten voor (knutsel)activiteiten voor jong en oud. Om dit te kunnen doen,
moet de ruimte leeggehaald worden. Op maandag 1 augustus 9.00 uur starten
we met het opruimen. We zoeken nog een aantal (sterke) vrijwilligers die mee
willen helpen. Het eten en drinken wordt voor je geregeld.
Wil je meehelpen? Meld je dan aan via dorpshuisoranjedorp@gmail.com.

Feest voor Oranjedorpers		

Op zondag 3 juli was het dan eindelijk zo ver! Feest
voor Oranjedorpers! Er waren in totaal 135
dorpsgenoten aanwezig op deze feestelijke dag. Veel
bekende maar ook veel nieuwe gezichten. De dag
begon met een lunch waarna iedereen deel kon
nemen aan een activiteit naar keuze; rondvaart met
De Snikke, fietsroute van 25 kilometer of wandelroute
van 6 kilometer. Rond 16.00 uur kwam iedereen weer
binnendruppelen waarna er Formule 1 werd gekeken of
gezellig bijgepraat op het terras onder het genot van
een drankje. De kinderen konden zich lekker uitleven op
het springkussen. In de tussentijd installeerde DJ Robbin
Maatman zijn muziekinstallatie en werd aansluitend
genoten van een goedverzorgde barbecue.
We kijken terug op een erg geslaagde dag! Het feest is mede mogelijk gemaakt
door een subsidie van Gemeente Emmen.

Klootschieten

Op zondag 18 september starten we met klootschieten. Elke 3e zondag van de
maand verzamelen we bij het dorpshuis en starten we om 14.00 uur. Deelname
is voor jong en oud en de kosten bedragen €2,00 per persoon (inclusief 1 kop
koffie/thee). De data voor 2022 zijn: 18 september, 16 oktober, 20 november en
17 december.
Iedereen is van harte welkom! Wil je meer informatie? Dan kun je mailen naar
dorpshuisoranjedorp@gmail.com.

Sjoko middag

Vanaf vrijdag 23 september starten we om 14.00 uur met sjoko. Sjoko staat
voor sjoelen en koersbal. Deze gezellige middag is voor jong en oud. Op het
programma staat sjoelen en koersbaal, maar je kunt ook kaarten, rummikuppen
etc. als je dat leuk vindt.
Mocht hier veel animo voor zijn dan willen we er graag eens per maand er een
warme maaltijd aan vast koppelen. De kosten voor sjoko bedragen €2,00 per
persoon (inclusief 1 kop koffie/thee). Voor info kun je mailen naar
dorpshuisoranjedorp@gmail.com

Feestje geven!

Wil je een feestje geven? Dat kan in het dorpshuis! We hebben een mooie ruimte
die je naar eigen inzicht mag versieren. Wil je meer informatie of ben je benieuwd
naar de mogelijkheden? Dan kun je contact opnemen met Hennie Wisman op
tel. 06-3082 0130.

Culinair Oranjedorp 27 augustus

Activiteitencommissie

Op zaterdag 27 augustus om 15.00 uur is het zover en organiseren we
Oranjedorp Culinair! Tijdens deze proeverij zijn er zo’n 20 lokale standhouders
die heerlijke gerechten klaar maken en verfrissende drankjes serveren. Speciaal
voor de kinderen regelen we een springkussen. De entree is gratis en de kosten
voor het proeven van gerechten verschilt per stand. Iedereen is van harte
uitgenodigd en we zien jullie graag op 27 augustus bij het dorpshuis en het
speelveld!

Formule 1 kijken op groot scherm

Een Formule 1 wedstrijd kijken onder het genot van een hapje en drankje én op
groot scherm? Dat kan in het dorpshuis! Iedereen is welkom en de inloop is 1
uur voor de wedstrijd. Wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met
Dirk Middelkoop via tel. 06-5376 3947.

Nachtvlinder excursie

Natuurwerkgroep

De nachtvlinder excursie in Oranjedorp is op 1 juli helaas niet doorgegaan
vanwege drukke bezetting van de experts. Maar gelukkig hebben we een nieuwe
datum geprikt! Op 2 september aan het einde dag houden we de excursie. De
duisternis valt iets eerder in dan in juli dus kinderen kunnen er ook bij zijn. We
houden de excursie in het Kollingsveenbosje waar zo’n 50 soorten te
bewonderen zijn. Het is goed om te weten dat de activiteit weersafhankelijk is;
bij slecht weer wordt het geannuleerd.

Walk4Energy

Energy4kids

Op zondag 2 oktober vindt de jaarlijkse Walk4Energy weer plaats. Wandel jij
ook mee voor kinderen met een stofwisselingsziekte? Noteer de datum alvast in
de agenda, meer info volgt via deze nieuwsbrief en Facebook pagina Stichting
Energy4Kids. Voor meer info kun je ook contact opnemen met Bianca Nakken
(06-4265 6539), Alie Middelkoop (06-2060 2924) of Betty Enninga
(06-5242 8122)
Wist je trouwens dat zwembad Aquarena de petflessen doneert aan
Energy4Kids? Dit levert maandelijks weer een mooie bijdrage op!

Volg ons ook op social media:

