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Dorpshuis krijgt glasvezelaansluiting

Een goede en snelle internetverbinding wordt steeds belangrijker en biedt steeds meer
mogelijkheden. We vinden het daarom belangrijk dat het dorpshuis ook glasvezelaansluiting
krijgt en die geven we hen graag cadeau!

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op dinsdag 22 juni om 19.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in het
dorpshuis. Alle leden ontvangen van tevoren een uitnodiging met bijbehorende agenda. We
gaan er op dit moment van uit dat we elkaar dan fysiek mogen ontmoeten. Mocht dat niet
het geval zijn dan wordt het een digitale vergadering.

Ondernemend Oranjedorp

In Oranjedorp zijn maar liefst 70 ondernemers actief. Dat betekent dat we een ondernemend
dorp zijn, wetende dat er zo’n 170 huisadressen zijn. Op een vrijdag in september (exacte
datum volgt later) organiseren we een ondernemersborrel waar ondernemers elkaar kunnen
ontmoeten.
We zijn van plan wethouder Guido Rink ook hiervoor uit te nodigen. De ondernemers kunnen
met hem in gesprek over het ondernemersklimaat in Oranjedorp en hoe we die kunnen
versterken of verbeteren. Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrief.

Voor heel Oranjedorp glasvezel beschikbaar

Glasdraad Drenthe is begonnen met een campagne om het buitengebied van Emmen aan te
sluiten op het gasvezelnet, ook in Oranjedorp. Op dinsdag 1 juni organiseren zij een informatieavond voor belangstellenden in het dorpshuis waarbij er volop gelegenheid is om vragen
te stellen. Glasdraad stuurt hiervoor een uitnodiging. Voor Oranjedorp gaat het specifiek om
de Oosterwijk, Oosterveenseweg en de Bladderswijk OZ t/m nummer 135. Bewoners aan de
Bladderswijk OZ 136-167 kunnen via KPN een glasvezelaansluiting krijgen. Voor de overige
bewoners gaat KPN geen glasvezel aanleggen.
Zodra minimaal 50% van de huishoudens in het buitengebied van Emmen kiezen voor glasvezel, wordt het glasvezelnet aangelegd. De kosten daarvan bedragen €250 per adres en je
kunt dan kiezen uit 18 providers.

Opknappen vissteiger en schuilhut

De vissteiger en de schuilhut bij brug Bladderswijk zijn drastisch toe aan een onderhoud. De
hut moet geverfd worden, de bestrating is overwoekerd door gras en ligt schots en scheef
en de begroeiing is niet bijgehouden. We steken daarom op een zaterdag (exacte datum nog
niet bekend) onze handen uit de mouwen. Vele handen maken licht werk en op die manier
kunnen we het ook met een klein budget realiseren. Dus wil je helpen met verven, een stukje
straatwerk leggen of wat snoeiwerk verrichten? Meld je dan aan bij h.nijenbrinks@oranjedorp.
info

Kascommissie

We krijgen jaarlijks van Gemeente Emmen een budget van zo’n €10.000 om te besteden aan
de leefbaarheid van het dorp. We leggen hiervoor jaarlijks (financiële) verantwoording af aan
onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor deze vergadering vindt er een
kascontrole plaats waarbij de penningmeester door een commissie van twee leden bevraagd
wordt op de inkomsten en uitgaven. Tijdens de ALV brengt de kascommissie daarvan verslag
uit en wordt er door de penningmeester een jaarafrekening voorgelegd. We weten helaas niet
meer wie er zich tijdens de vorige ALV hebben aangemeld als kascommissie. Wie heeft zin en
tijd (zo’n twee uurtjes) om de kascontrole uit te voeren? Je kunt je aanmelden bij
j.nijenbrinks@oranjedorp.info.

Idee voor mijn dorp!

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat het mogelijk is om als lid zelf met nieuwe
initiatieven te komen. We hebben hiervoor in de begroting een bedrag opgenomen van €1.000.
We hebben inmiddels twee voorstellen ontvangen. Het is nog steeds mogelijk om een initiatief
in te dienen; dit kan tot één week voor de Algemene Ledenvergadering via eop@oranjedorp.
info.

Cursus AED

Vanwege de coronamaatregelen kon de AED-cursus in april helaas niet doorgaan. Zodra er
een nieuwe datum bekend is, ontvangt iedereen die zich aangemeld heeft hiervan een bericht.
Heb je je nog niet aangemeld en wil je wel graag de cursus volgen, meld je dan aan via
eop@oranjedorp.info.

De dansende koe

In Oranjedorp maakt Glasdraad reclame voor glasvezelaansluitingen
en als onderdeel daarvan staat er een oranje koe op de brug bij
de Oosterwijk en de Oosterveenseweg. Op 9 mei stond de koe nog
gewoon over Oranjedorp uit te kijken. Op 10 mei ’s ochtends bleek
hij op de loop te zijn gegaan! Waarschijnlijk wilde de koe meer van
Oranjedorp zien (wat logisch is) of iemand de koe heeft
meegenomen. Maar op maandag 10 mei in de loop van de dag was
de koe opeens weer terug! Niemand heeft gezien dat de koe is
verdwenen en ook niemand heeft gezien dat de koe is teruggeplaatst. Wel was de ketting
waarmee de koe vast zat doorgeknipt. Ook heeft de koe na dit avontuur een vrolijke
bloemenslinger om de hoorns. Conclusie: een oranje koe valt niet op in Oranjedorp. Als
iemand meer weet over de vrolijke avonturen van de oranje koe, horen we dat graag.

Groenmarkt in Oranjedorp in september

Oranjedorp heeft veel ruimte en daar wordt door bewoners met groene vingers veel groente
en fruit geteeld. En in het najaar is natuurlijk alles rijp en kan er geoogst worden. Het lijkt
ons een leuk post-corona-idee om de eigen groente en fruit die zijn gekweekt op een markt
te verkopen. Een prima manier om elkaar weer te ontmoeten, om ideeën en geheime tips uit
te wisselen over hoe je de producten zo mooi en groot mogelijk krijgt en natuurlijk een
buitenkansje om onbespoten groente en fruit uit ons eigen groene Oranjedorp te kopen.
Verser kan niet, gezelliger ook niet.
We willen deze markt, samen met het dorpshuis, graag in september organiseren. Mensen
met groene vingers en leuke ideeën zijn uitgenodigd hierover mee te denken. Je kunt contact
opnemen met Henk Nijenbrinks (h.nijenbrinks@oranjedorp.info) of Lex Stax
(l.stax@oranjedorp.info).

Werkbezoek burgemeester

Op maandagavond 7 juni om 19.30 uur brengt de burgemeester een werkbezoek aan Oranjedorp. We gaan hem die avond laten zien waar we op dit moment in het dorp mee bezig zijn
en we vinden het belangrijk om alle Oranjedorpers hierbij te betrekken. Wil je zelf graag in
gesprek met de burgemeester, laat het ons dan voor 2 juni weten via eop@oranjedorp.info.
Geef hierbij het onderwerp aan je en ontvangt van ons een tijdvak.

Werkgroep ‘Industrie’

Oranjedorp is een prachtige plek om te wonen. We zijn omringd door industrieterreinen wat
regelmatig zorgt voor geur-, verkeers- of stofoverlast en dat is vervelend. De industrie weg
krijgen is een illusie dus we zullen als goede buren met elkaar om moeten gaan. En als goede
buur mag je de andere buur aanspreken op gedrag dat niet aanvaardbaar is. Wat
aanvaardbaar is staat in de vergunningen die de bedrijven hebben. Er is een werkgroep
‘Industrie’ (een aantal enthousiaste bewoners) en die heeft als doel om te toetsen of bedrijven
zich houden aan hun vergunning. Dat doen we op twee manieren; 1. bestuderen van de
vergunningen zodat we weten waar bedrijven zich aan moeten houden en 2. het doen
waarnemingen bij de bedrijven en vastleggen met foto’s, video’s etc.
Dit voegen we bij elkaar in het zogenaamde ‘Feitenboek’ waarin objectieve informatie staat
over wat er gebeurt op de industrieterreinen en we toetsen het aan de vergunningen. Met dit
Feitenboek kunnen we aan de gemeente op geordende wijze aangeven hoe het eraan toegaat.
Daarmee zijn we een serieuze gesprekspartner en zo geven we aan waar handhaving beter
op moet letten.
Voor het Feitenboek is het van belang om waarnemingen door te geven aan de werkgroep.
Waarnemingen hebben altijd een datum, tijdstip, plaats en bij voorkeur ook foto’s en video’s.
Zie je iets tijdens het wandelen met de hond of je hardlooprondje: maak een foto en geef
het door. Ook van meldingen naar de gemeente ontvangen we graag een afschrift. Alleen
zo zorgen we er voor dat bedrijven zich houden aan hun vergunningen. Voor meer informatie
kun je mailen naar l.stax@oranjedorp.info.

Nieuwe coronamaatregelen per 19 mei

Zoals het nu lijkt is er na 19 mei weer het een en ander mogelijk; buitensporten is dan
toegestaan mits er afstand wordt bewaard en ook de terrassen mogen weer tot 20.00 uur
open. Dat betekent dat er waarschijnlijk ook weer jeu-de-boules kan worden gespeeld zolang
je 1,5 meter afstand bewaart en dat er een drankje op het terras mag worden gedronken. We
houden jullie op de hoogte wanneer we kunnen gaan starten.

Frisse start na corona

Gemeente Emmen heeft geld beschikbaar gesteld voor een frisse start na corona. Een bijdrage
voor Oranjedorp hebben we inmiddels aangevraagd. We weten nog niet of en hoeveel geld
er wordt toegekend, maar we zijn zeker van plan om eind augustus of begin september een
gevarieerd programma te maken voor ieder wat wils en tegelijk ook de opening van onze
nieuwe terras te vieren. Jullie worden daar uiteraard tijdig voor uitgenodigd. We hebben er
zin in!

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op 26 april is Alie Dassen benoemd tot lid in de Orde van Oranje
Nassau! Ze kreeg de onderscheiding opgespeld in het gemeentehuis
in Emmen. Zij heeft de onderscheiding verdiend doordat ze 45 jaar
lang als vrijwilligster in Oranjedorp het dorpshuis heeft bestuurd.

Nationale bijentelling 17 & 18 april

Tijdens de jaarlijkse Nationale Bijentelling is er een recordaantal bijen geteld; namelijk 195.000.
Landelijk deden ruim 10.500 mensen mee en er zijn zo’n 65.000 meer bijen geteld dan vorig
jaar!
In Oranjedorp is op vier plaatsen geteld en er zijn negen verschillende soorten bijen gezien.
De meest geziene zijn de honingbij, de gewone sachembij en het vosje. We denken dat het
aantal bijen toeneemt omdat mensen in ons dorp steeds meer aandacht hebben voor een
natuurlijke en bijenrijke tuin. Ondanks dat er meer aantallen bijen zijn geteld moeten we de
waarheid niet verbloemen; het daadwerkelijk aantal bijen is nog veel te laag en maatregelen
in onze omgeving zijn echt nodig.

Kinderen uit Oranjedorp helpen de bij!

Een aantal kinderen in het dorp hebben zaadbommen gemaakt.
Zaadbommen zijn bolletjes grond vermengd met klei en zaden. Tientallen
zaadbommen zijn op verschillende plaatsen in het dorp neergelegd en
hieruit komen allerlei bloeiende planten waardoor de bijen meer geschikt
voedsel kunnen vinden. Vanwege het grote succes herhalen we deze actie
volgend jaar!

Stuur jouw mooiste vogelfoto in

Een meesje op jouw terras? Een groenling in de tuin? Kieviten in de wei? Stuur vóór 15 juni
jouw mooiste vogelfoto in. De jury beslist wie de mooiste foto heeft ingestuurd. Wie weet win
je de prijs: jouw foto op canvas voor in de tuin. Insturen kan naar
natuurwerkgroep@oranjedorp.info.

Jaarlijkse bloemenverkoop groot succes!

Energy4kids

Maandag 3 mei was de jaarlijkse bloemverkoopactie en het was een groot succes! Met
karrenvol prachtige hangers gingen de vrijwilligers op pad om de bloemen te verkopen. Er
werden maar liefst 350 hangplanten verkocht en nadat alles uitverkocht was, was er vraag
naar nog meer! We hebben in totaal €1230 opgehaald en daar zijn we erg blij mee. De
opbrengst komt ten goede aan de stichting; geld inzamelen voor onderzoek naar medicatie
tegen energiestofwisselingsziekten bij kinderen. We willen graag alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet en daarnaast ook hartelijk dank alle enthousiaste Oranjedorpers voor het kopen van
de bloemen en daarmee doneren aan Stichting Energy4Kids.

Fit-gym in het dorpshuis van Oranjedorp!

Bij genoeg aanmeldingen starten we in september met Fit-gym onder leiding van
Jannie Grooten. Jannie is bekend van Nederland in beweging met Olga Commandeur.
Wil je graag meer bewegen, ben je ouder dan 40 jaar en wil je vooral ook een beetje soepel
blijven? Dan is dit je kans! Vanaf september is er op dinsdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur
Fit-gym in het dorpshuis. Bij mooi weer gaan we af en toe ook naar buiten met attributen.
Het doel is om meer te bewegen, bijdrage leveren aan gezondheid en vooral op een gezellige
manier een sportieve ochtend hebben.
In de volgende nieuwsbrief hopen we jullie te kunnen informeren wat de exacte kosten zijn.
Voor meer info kun je contact opnemen met Hennie Wisman (06-3082 0130), Bianca Nakken
(06- 4265 6539) en Betty Enninga (06-5242 8122)

Volg ons ook op social media:

