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Wijziging inzamelsysteem

Vanaf 1 januari 2022 zijn er veranderingen in 

het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. 

Bedoeling van de veranderingen is het terug-

dringen van het zogenaamde restafval. Dit 

kan door het afval beter te scheiden. Dat is 

beter voor het milieu, maar ook voor de por-

temonnee. Door de container met restafval 

minder vaak aan de straat te zetten kunt u 

geld besparen.

Modelwoning

Afgelopen maanden is er gewerkt aan het in-

richten van een modelwoning aan de Laan 

van de Marel 343. In deze woning is te zien 

wat u kunt doen om uw woning energiezui-

niger te maken en ook welke hulpmiddelen 

er zijn om langer, plezierig thuis wonen mo-

gelijk te maken. De officiële opening ging vo-

rige maand niet door, maar de woning is wel 

op afspraak te bezoeken.

Burgerbegroting 2022

In het voorjaar van 2022 wordt er weer een 

Burgerbegroting in Emmerhout georgani-

seerd. Wijkbewoners worden uitgedaagd 

met plannen voor de wijk te komen. Vanuit 

de Burgerbegroting is er geld beschikbaar 

om deze plannen uit te voeren. De opzet 

van deze burgerbegroting is iets anders dan 

in voorgaande jaren. In deze Wijkberichten 

wordt dat toegelicht.
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Van de bestuurstafel

Was 2021 het jaar waar we op gehoopt had-

den? Was het ook een onvergetelijk jaar? Het 

zal voor iedereen anders zijn. Hoe dan ook, er 

ligt weer een heel nieuw jaar op ons te wach-

ten. Laten we er samen iets goeds van maken.

Wijkschouw

Vorige maand is er een wijkschouw gehouden 

aan de Laan van de Eekharst. In het verleden 

gebeurde dit regelmatig. Tijdens een wijk-

schouw gaan vertegenwoordigers van ver-

schillende organisaties samen lopend of op de 

fiets door de wijk. Er wordt dan gekeken naar 

het groen, de staat van onderhoud van de pa-

den en wegen en de speelvoorzieningen. En 

er is ook aandacht voor verkeer, (sociale) vei-

ligheid en openbare orde. De wijkschouw is 

een goed middel om verbeterpunten te sig-

naleren. In de Woon- en Leefbaarheidsvisie 

Emmerhout 2020-2030 is dit ook benoemd. 

Omdat we in een grote wijk wonen wordt er 

iedere keer een ander deel van de wijk ‘ge-

schouwd’. Via onze website en Facebook ma-

ken we bekend waar de volgende schouw is. 

Jaarvergadering 2020

Het was wel erg laat in het jaar, maar we zijn 

blij dat we toch onze jaarvergadering 2020 

hebben kunnen houden. Het was voor het 

eerst in lange tijd dat er weer een bewoners-

avond georganiseerd kon worden. Zo’n 40 

wijkbewoners waren aanwezig. Aan de hand 

van 10 panelen konden zij hun vragen, opmer-

kingen en suggesties doen. Afbeeldingen van 

de panelen zijn te zien op onze website wijk-

belangenemmerhout.nl. Wie niet bij de jaar-

vergadering aanwezig kon zijn maar wel wil 

reageren, kan dit doen via de mail: secretaris@

wijkbelangenemmerhout.nl.

Financieel jaarverslag

In deze jaarvergadering werd ook het financi-

eel jaarverslag 2020 gepresenteerd en goed-

gekeurd. De kascommissie bestaande uit Henk 

Smit en Hans van Os verklaarden geen onjuist-

heden te hebben geconstateerd. In de kas-

commissie wordt Henk Smit opgevolgd door 

Martin Hornis. Het financieel jaarverslag is te 

bekijken op onze website. 

Opknappen monument

In de vorige Wijkberichten schreven we over 

het opknappen van het monument. Dit is in-

middels helemaal afgerond. Nadat het schil-

dersbedrijf Hegeman & Haitel het muurtje 

met frisse nieuwe kleuren in de verf had ge-

zet, werd daarna ook door de gemeente een 

duit in het zakje gedaan. Het monument zelf, 

dat het stratenplan van Emmerhout voorstelt, 

werd schoongemaakt. Ook de bestrating werd 

aangepakt. Nieuw is de bestrating direct rond-

om het muurtje. Dit voorkomt beschadigingen 

door de gras- en/of bosmaaier. 

Nieuwe corrector

De zoektocht naar een nieuwe corrector had 

snel resultaat. Wijkberichten was nog niet eens 

overal bezorgd of Jan van Lin meldde zich. Jan 

woont al sinds 1979 in Emmerhout, tegen-

woordig aan de Houtweg en is een trouwe le-

zer van Wijkberichten. In zijn werkzame leven 

was hij in dienst als dialyseverpleegkundige 

bij het Scheper Ziekenhuis. ‘Taal is niet mijn 

hobby, maar ik vind het wel heel leuk’, zegt hij. 

‘Hoe woorden bijvoorbeeld van de ene taal in 

de andere taal terecht komen. Of om te onder-

zoeken wat de herkomst van een woord is.’

Alle goeds voor 2022

Namens het bestuur wens ik u, mede-wijkbe-

woners van Emmerhout, alle goeds voor 2022 

toe. Blijf gezond, wees lief, zorg voor elkaar. 

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen 

voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

De Burgerbegroting gaat door!

De gemeente stelde voor 2021 geen geld 

meer beschikbaar voor de burgerbegroting in 

onze wijk. Naast een aantal plannen die nog in 

uitvoering zijn, zijn er ook projecten niet van 

de grond gekomen. Met name projecten uit 

de Burgerbegroting 2019. Dit had verschillen-

de oorzaken, met het gevolg dat het budget 

wat beschikbaar was gesteld niet is gebruikt. 

Anders dan weleens gedacht wordt bleef dit 

geld voor de burgerbegroting voor Emmer-

hout beschikbaar.

Terug in de pot

Dit geld wordt nu weer terug in de pot gedaan 

om opnieuw ingezet te worden. Daarnaast 

heeft de werkgroep Burgerbegroting voor de 

laatste burgerbegroting in 2020 niet alle be-

schikbare budget ingezet. Daardoor is er in 

totaal nu een behoorlijk bedrag beschikbaar 

voor de Burgerbegroting 2022.

Iets andere opzet

Eerdere burgerbegrotingen in Emmerhout 

kenden een vaste opbouw. Nadat tijdens een 

bewonersavond de belangrijke thema’s waren 

vastgesteld, werd het geld verdeeld. Tijdens 

het Ideeënfestival werden plannen uitgeko-

zen die uitgevoerd mochten worden met het 

beschikbaar gestelde budget. De Burgerbe-

groting 2022 kent een iets andere opzet. De 

belangrijke thema’s voor de wijk zijn vorig jaar 

verzameld in de ‘Woon- en Leefbaarheidsvi-

sie Emmerhout met Wijkaanpak 2020-2030’ 

(WLV). Plannen van wijkbewoners voor de 

Burgerbegroting 2022 moeten bijdragen aan 

het behalen van de doelen die daarin verza-

meld zijn. Deze WLV is mede opgesteld door 

wijkbewoners. U herinnert zich vast nog wel 

de Zesdaagse van 2019. Hieruit kwamen toen 

de thema’s naar voren die onze wijkbewoners 

belangrijk vinden. 

Kapstok Burgerbegroting 2022

Om het wat gemakkelijker te maken hebben 

we alle belangrijke doelen uit de WLV verza-

meld op de volgende twee pagina’s. Dit is dus 

de kapstok voor de Burgerbegroting 2022. In 

de WLV worden ook zaken benoemd die op 

het bordje van de gemeente of de woning-

corporaties liggen. Die hebben we hier buiten 

gelaten. In vier hoofdthema’s worden alle pun-

ten opgesomd. We hebben geprobeerd dit zo 

concreet en duidelijk mogelijk te doen, zodat 

iedereen een idee heeft wat er mee bedoeld 

wordt.

Aan de slag!

Aan de hand van deze kapstok dagen we u, de 

wijkbewoners, uit om in de komende maan-

den plannen te ontwikkelen. Misschien heeft 

u al een hele poos een goed idee voor de wijk, 

maar kwam u hier niet verder mee. De Burger-

begroting 2022 is een kans om hier mee aan 

de slag te gaan. Dit hoeven geen grote plan-

nen te zijn. Ervaring uit de afgelopen jaren 

heeft geleerd dat met name de grote plannen 

lastig zijn om uitgevoerd te worden. Ons ad-

vies is: begin klein. Een goed initiatief kan al-

tijd verder uitgebouwd worden.

Hulp nodig?

Ergens in het voorjaar van 2022 (april/mei) 

organiseren we een bewonersavond over de 

Burgerbegroting 2022. Dan zal bepaald wor-

den welke plannen, ideeën uitgevoerd mogen 

worden en hoeveel geld hiervoor beschikbaar 

wordt gesteld. Dat gebeurt door wijkbewo-

ners onder het motto: het is jouw wijk, jij mag 

het zeggen. Als leden van de werkgroep Bur-

gerbegroting zijn we in aanloop naar de Bur-

gerbegroting 2022 beschikbaar om met wijk-

bewoners in gesprek te gaan over hun plan of 

idee. Schroom niet om met ons contact op te 

nemen. 

Namens de werkgroep Burgerbegroting, 

Wytse Bouma

“Blijf gezond, 
wees lief en 
zorg voor 
elkaar!”

Een jaar geleden schreven 
we dat we een onvergetelijk 
jaar achter de rug hadden. 
Dat had natuurlijk de maken 
met het coronavirus en alle 
gevolgen daarvan. Nu zijn 
we een jaar verder.

In het voorjaar van 
2022 wordt er weer 
een Burgerbegroting in 
Emmerhout georganiseerd. 
Wijkbewoners worden 
uitgedaagd om met plannen 
voor de wijk te komen. 
Vanuit de Burgerbegroting is 
er geld beschikbaar om deze 
plannen uit te voeren.
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Straten & stenen

Een groene wijk

Zorg voor elkaar

Veilig & fijn wonen

Straten & stenen
• Minder stenen, meer groen
•  Groene parkeerplekken
•  Afvoer van regenwater
•  Opstelplekken containers
•  Opknappen garageboxen

KADER WOON- EN LEEFBAARHEIDSVISIE EMMERHOUT 2020 -2030

Een groene wijk
• Zelf zaaien en planten
• Poten van bloembollen
• Adopteer een boomspiegel
• Geveltuintjes aanleggen
•  Samen werken aan tuinproject
• Aanplant bomen
• Beleeftuin

Zorg voor elkaar
•  Ruimte voor meer 

ontmoetingsplekken
•  Organiseren van activiteiten voor 

iedereen (bv koffieochtenden, 
wandelingen, puzzeltochten)

•  Organiseren cursussen, activiteiten 
(taal, financiën, computer)

•  Sport- en beweegactiviteiten
•  Educatie- en kunstprojecten

Veilig & fijn wonen
• Achterpadverlichting
•  Schoonmaakacties in eigen woonerf
•  Adopteer prullenbak/bankje
• Parkeervakken

Emmerhout
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ALS HET GEHEUGEN NIET MEER GOED FUNCTIONEERT OF HET 
LICHAAM HAPERT, IS SOMS EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ 

DE DAGBESTEDING NODIG.

MAAR OOK DAN BLIJVEN ER GENOEG DINGEN OVER DIE U WEL KUNT DOEN!

De vijf unieke locaties waar dagbesteding wordt geboden, bieden volop mogelijkheden tot 
het ondernemen van zinvolle activiteiten:

Emmerhoutstraat 22 | Weerdinge | T: 0591 - 621179 | www.zorggroepdehooimijt.nl

Zorgboerderij
(Weerdinge)

Kantongerecht
(Emmen)

Huiskamer
(Emmerhout)

Noorderbreedte
(Klazienaveen)

Naoberhoeve
(Erica)

We bieden hulp die bij jou past. 
Dit kan elke dag, maar ook voor een paar uurtjes per week. 
Wat je zelf goed kunt, doe je zelf. En wat (nog) niet goed 
lukt doen we samen. Stap voor stap en altijd gericht op 
ontwikkeling of herstel. Het liefst zoveel mogelijk in je 
eigen omgeving en mét de mensen om je heen. Zodat je zo 
zelfstandig mogelijk kunt leven.

We bieden deze hulp in de provincies Groningen en Drenthe:
• bij jou thuis • bij de invulling van je dag
• bij opgroeien • binnen een passende woonvorm

Meer informatie
I www.cosis.nu 
T 088 839 3000
E info@cosis.nu

Cosis 
dichtbij

voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of 

psychische beperking

Diftar: Inzamelsysteem huishoudelijk afval

Wilt u ook adverteren in Wijkberichten?
Onze tarieven zijn: kwart pagina € 40,- ; halve pagina  € 90,- en een hele pagina € 140,-
Vaste adverteerders (minimaal vier nummers) betalen resp. € 37,50;  € 80,- en € 130,-
Voor meer info: redactie@wijkbelangenemmerhout.nl

De veranderingen gaan in op 1 januari 2022 

en als inwoners krijgen we daar allemaal mee 

te maken. Zo wil de gemeente meer inzame-

len dan alleen maar restafval (container met 

de grijze deksel). Denk hierbij aan grondstof-

fen zoals papier, glas, textiel, GFT/ GFE en PMD. 

Restafval is dan nog het gedeelte dat overblijft 

van het huishoudelijk afval nadat het papier, 

glas, textiel, groenafval en plastic eruit zijn ge-

haald. Dat is beter voor het milieu en voor de 

portemonnee van de inwoners van gemeente 

Emmen! 

Veelgestelde vragen

Bij de gemeente krijgen we veel vragen over 

deze veranderingen. Logisch, iedereen wil 

graag weten wat dit betekent voor hun eigen 

afval. Daarom werken we steeds onze website 

www.afvalemmen.nl bij met nieuwe informa-

tie en delen we berichten op onze Facebook- 

en Instagrampagina’s. Veel van de gestelde 

vragen, met antwoorden, hebben wij op onze 

website gezet. Twee van die vragen lichten we 

hier even uit …

Betaal ik per kilo of per lediging van
 de container voor restafval?

Voor de hoeveelheid restafval per huishouden 

meten we straks het aantal keren dat u de con-

tainer met de grijze deksel (met hierin het rest-

afval) aan de weg zet voor leging. Via een chip 

op de container weet de vrachtauto van Area 

Reiniging wanneer welke container geleegd 

wordt. Het maakt hierbij niet uit of de contai-

ner halfvol of helemaal vol is. Elke keer dat de 

container aan de straat staat om geleegd te 

worden, wordt deze geregistreerd. U betaalt 

dus niet per kilo, maar per keer. De chip op de 

container houdt bij hoe vaak de container in 

een jaar geleegd is. Dit overzicht wordt dan 

gebruikt voor de uiteindelijke rekening voor 

de afvalstoffenheffing voor de bewoners met 

deze container.  

Ik woon in hoogbouw. Hoe betaal ik 
straks voor mijn afval?

Dat kan alleen als de milieupas (ook wel af-

valpas genoemd) gebruikt wordt om de klep 

van de ondergrondse container te openen. In 

de unieke milieupas zijn de postcode en het 

huisnummer verwerkt. Wanneer de milieupas 

wordt gescand door de ondergrondse contai-

ner, dan wordt deze geregistreerd. Ook hier 

geldt: of het nu om een kleine zak gaat of een 

precies passende zak; het aanbieden wordt 

per zak bijgehouden en dus niet op gewicht 

of grootte.

We gaan graag in gesprek met 
inwoners; met u dus! 

Hiervoor hebben wij inloopavonden georgani-

seerd in november. Dit deden wij samen met 

Area. Zij halen immers het afval bij u op en 

kunnen u daar veel meer over vertellen. Heeft 

u deze avonden gemist, maar wilt u toch uw 

vragen stellen? Kijk dan op onze website of 

neem contact op met de afvalcoaches van 

Area. 

Meer informatie in de tweede 
Diftar-krant

Deze krant is verspreid in de laatste week van 

november en de eerste week van december. 

Heeft u niets ontvangen? Bij de balie op het 

gemeentehuis kunt u een exemplaar afhalen. 

Een andere mogelijkheid om meer te weten te 

komen over het nieuwe systeem of de beste 

manier van afvalscheiding, is het gebruik van 

de Area Afvalapp. Zo blijft u goed op de hoog-

te van alle veranderingen.  

Sandra Liem, gemeente 

Communicatieadviseur Diftar

Gemeente Emmen 
maakt zich op voor 
veranderingen in het 
inzamelsysteem voor 
het huishoudelijk afval. 
Waarschijnlijk heeft u 
de nieuwe campagne al 
gezien op borden langs de 
weg. Ook heeft u onlangs  
een tweede Diftar-krant 
ontvangen met meer 
informatie. 

D

“Ons afval beter 
scheiden is 
beter voor het 
milieu en onze 
portemonnee”
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SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze vOORSchOLEN

Op de voorschool kan uw kind samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs  leren 
en ontdekken. Spelen is namelijk niet alleen leuk, maar ook leerzaam, grensver-
leggend en ontspannend. Onze voorscholen bieden een veilige en ongedwongen 
manier om te spelen, fantaseren, communiceren en te ontdekken. Hierin stimule-
ren onze medewerkers de ontwikkeling van uw kind optimaal. Wij begeleiden de 
 ontdekkingsreis van uw kind graag binnen één van onze locaties. Nieuwsgierig? 
Kom gerust eens binnen lopen!

Kijk voor een voorschool bij u in de buurt op www.stichtingpeuterwerk.nl 
of neem voor meer informatie contact op met Planning en Plaatsing:
info@stichtingpeuterwerk.nl | 088 - 030 5188 | www.stichtingpeuterwerk.nl

Onze locatie in Emmerhout:

Voorschool Kristalla-Kubus 
Houtweg 404 
7823 PS Emmen 
(06) 547 931 36

Onderdeel van groep

Verpleging en Verzorging: hulp bij dagelijkse verzorging en verpleegkundige zorg.
Ambulant Verpleegtechnisch Team: specialistische zorg, zoals infuustherapie.
Casemanagement dementie: ondersteuning en begeleiding voor zowel de persoon met
dementie als de naasten.
Begeleiding: persoonlijke ondersteuning in het dagelijks leven.
Buurtstation: dagbesteding in Angelslo en Coevorden.

 

Beter Thuis Wonen is hét adres waar u terecht kunt met al uw zorgvragen en
zorgwensen. Door de korte lijnen met andere zorgverleners zijn wij snel in staat om
iedere vorm van zorg in te zetten. Wij zijn een klein team en bieden veel continuïteit
in de zorgmomenten, zodat u altijd weet wat u van ons kunt verwachten. 

Statenweg 107, 7824 CW Emmen 
Tel: 0591-372316 / 06-57774540 / 06-13 979 979
www.beter-thuis-wonen.nl
teamemmen@beter-thuis-wonen.nl
 

Beter Thuis Wonen Emmen

Beter Thuis Wonen

Wat kunnen wij voor u kunnen betekenen?

Beter Thuis Wonen
Professionele aanbieder van zorg en begeleiding in Emmen e.o.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen:

Modelwoning op afspraak te bezoeken

Als we dit artikel schrijven 
worden de laatste 
werkzaamheden uitgevoerd 
aan de modelwoning aan 
de Laan van de Marel 343. 
Er is vloerverwarming 
aangelegd, het dak is 
geïsoleerd, HR++ glas en er 
zijn zonnepanelen geplaatst.

V
Dinsdag Brooddag  

4 broden voor € 7,50 
(weite, wit, tarwe, volkoren) 

3 broden voor € 7,25 
(alle soorten, m.u.v. gevuld brood)

Energiecoaches
Gemeente Emmen en het Drenthe 

College hebben vrijwilligers opgeleid 

tot energiecoaches. De coach geeft 

inwoners van Emmen meer inzicht en 

handige tips om hun energierekening 

naar beneden te krijgen. Een coach 

boeken kan via www.emmengeeft-

energie.nl. Binnenkort start een nieuwe 

opleiding voor energiecoaches. Wil 

jij ook meedoen? Aanmelden kan via 

energie@emmen.nl.

Wijktour uitgesteld
De Wijktour van ‘Emmen geeft Energie’ 

die op zaterdag 20 november Emmer-

hout aan zou doen is verplaatst naar het 

voorjaar van 2022. Dit heeft te maken 

met de aangescherpte regels in verband 

met COVID-19.

Verder zijn de wanden van de kamers van bin-

nenuit geïsoleerd. Koken gebeurt nu op induc-

tie in een nieuwe keuken. In de tuin werken 

vrijwilligers flink door om die op korte termijn 

toonbaar te maken. 

Langer plezierig thuis wonen

Fijn wonen, wanneer het allemaal minder ge-

makkelijk gaat is net zo belangrijk. Daarom 

laten we in de modelwoning ook zien wat de 

mogelijkheden zijn, wanneer we zelf wat min-

der kunnen. Kleine en grote hulpmiddelen 

en voorzieningen zoals een traplift, drempel-

loos, ruimte voor een trippelstoel of rollator en 

ideeën om de doucheruimte te vergroten, zijn 

in de modelwoning aanwezig. Kortom, kleine 

en grote oplossingen om op latere leeftijd ple-

zierig te blijven wonen.

Afspraak voor bezichtiging

Recente coronamaatregelen hebben ertoe 

geleid dat de officiële opening van de mo-

delwoning verschoven is naar januari 2022. U 

wordt daar uiteraard op een later tijdstip nog 

over geïnformeerd. De modelwoning is wel te 

bezoeken, maar alleen op afspraak. Eén van 

de energiecoaches, een lid van het WijkExpe-

ditieteam of van het project Regio Deal ver-

duurzaming woningblokken, geeft u dan een 

rondleiding door de woning. Deze vertelt u 

dan graag over manieren hoe u uw huis ener-

giezuinig kunt maken en er met plezier kunt 

(blijven) wonen. Een afspraak om de model-

woning te bezoeken kan gemaakt worden via 

de Wijkwijzer. Te bereiken via 0591- 675 958 of 

wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl. 

Tuin bij modelwoning

Duurzaam wonen gaat niet alleen over techni-

sche energieoplossingen, maar ook over wo-

nen in een gezonde woonomgeving. Daarom 

laten vrijwilligers uit de wijk in de tuin van de 

modelwoning zien wat duurzaam wonen kan 

zijn. Dan gaat het erom hoe je een tuin kunt in-

richten die weinig onderhoud nodig heeft, die 

niet veel hoeft te kosten maar wel biodiversi-

teit laat zien en klimaatvriendelijk is. Zin om u 

daar ook in te verdiepen en mee bezig te zijn? 

Vraag dan via de Wijkwijzer naar Hans van Os. 

Hij ondersteunt namens de Expeditie Emmer-

hout Energieneutraal de tuinwerkgroep van 

de modelwoning. 

Fred Bogers, 

lid WijkExpeditieteam

“De modelwoning 
is alleen op wel te 
bezoeken, maar 
afspraak”
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Goede buren

We zouden met Pasen iets voor de kinderen 

moeten doen, zeiden we tegen elkaar. Daarna 

hebben we met Koningsdag ook iets voor de 

kinderen georganiseerd. Spelletjes en lucht-

kussen kregen we via de sportcoaches. Jumbo 

en Lidl ondersteunden het idee met een lunch 

en fruit. Tijdens het Europees Kampioenschap 

voetballen hebben we met een stel ouders de 

straat versierd met allemaal vlaggetjes. Terwijl 

we zo bezig waren, is het idee ontstaan om op 

25 september ook iets aan Burendag te doen. 

En dan begint het pas.

Burendag

Het is niet even een paar stoelen bij elkaar 

schuiven, wat koffiezetten en gebak kopen. 

Nee, het moest in verband met corona al-

lemaal officieel via de gemeente. En steeds 

was het de vraag of het allemaal wel door kon 

gaan. Op zo’n dag leer je je buurtgenoten ken-

nen. Omdat je tegenwoordig veel tweeverdie-

ners hebt, is er minder onderling contact. Ie-

dereen is druk. Als je elkaar kent, kun je elkaar 

ook ondersteunen als dat nodig is. En je moet 

opletten dat mensen niet vereenzamen.

Het doel dat we voor ogen hadden was: je 

buurtgenoten beter leren kennen. En wat kun 

je voor elkaar doen? We hebben veel tijd in de 

organisatie gestoken en er was ook wel wat 

gedoe hier en daar, maar al met al kijken we 

terug op een geslaagde dag.

Wonen ze hier graag?

Patricia woont zes jaar in het laatste woon-

erf aan de Laan van het Kinholt rechts. Liane 

woont daar al achttien jaar. ‘Ik wil hier nooit 

meer weg’, zegt Patricia. ‘Ik heb goede buren. 

Ik heb het nog nooit zo fijn gehad.’ Ze spreekt 

uit ervaring want ze heeft op veel verschillen-

de plaatsen gewoond. Liane woont ook met 

plezier op de huidige plek. Vlak bij het bos. Al-

les is goed bereikbaar. Maar af en toe bekruipt 

haar toch een gevoel van onbehagen. Ze vindt 

dat de criminaliteit in de wijk toeneemt. Drugs, 

inbraken en spullen die uit de tuin gestolen 

worden.

Geen plek voor de jeugd.

Beiden vinden dat de baldadigheid toeneemt. 

Ze hebben er vaak moeite mee hun kinderen 

buiten te laten spelen. Er zouden meer mo-

gelijkheden van jeugdopvang moeten zijn. 

Voor kinderen van rond de twaalf jaar. Liane 

vertelt vol enthousiasme over haar eigen er-

varingen van vroeger. Als kind kwam ze veel 

in de Sprokkel. Dat is allemaal wegbezuinigd. 

Waar moeten kinderen nu naar toe? Patricia en 

Liane zijn enthousiast over de free run baan, 

de skatebaan en de voetbalkooien, maar het 

ontbreekt er aan toezicht.  

Wensen

Het is niet eenvoudig om twee praatgrage 

dames in vijfhonderd woorden samen te vat-

ten. In het kort nog een paar wensen. Er moet 

meer oog komen voor de problemen in de 

wijk. Bijvoorbeeld: opvang voor de jeugd, vei-

ligheid en criminaliteit. Een grote wens die on-

langs in vervulling ging, zijn de nieuwe speel-

toestellen in het hofje. En tenslotte zouden ze 

het erg fijn vinden als iedereen meedeed met 

de activiteiten in de buurt. ‘Iets meer samen-

werking zou heel mooi zijn!’ 

Bertus Beltman

Een gezellige buurt ontstaat 
niet vanzelf. Daar moet wat 
voor gebeuren. De vraag is 
dan, wie doet dat? We praten 
met Patricia van Koll (1983) en 
Liane Leijssenaar (1979) uit de 
Laan van het Kinholt.

W Hilda Nuiver, secretaris, blijft de taken nog uit-

voeren tot 1 januari. Maar ook zij heeft officieel 

al afscheid genomen. Een opvolger wordt nog 

gezocht. Ita van Gaalen (67) is als wedstrijd-

leider al 14 jaar betrokken bij de bridgeclub 

van het DCO. Toen Jan Nuiver aangaf te willen 

stoppen werd Ita benaderd. Daar moest ze wel 

even over nadenken. Maar ze wil de uitdaging 

aangaan. ‘Ik ben geen bezem die alles anders 

wil hoor. Helemaal niet. Maar ik zou bijvoor-

beeld heel graag wat digitaler willen zijn. Dan 

zijn de lijntjes wat korter en kan er sneller ge-

schakeld worden doordat er bijvoorbeeld ge-

bruik wordt gemaakt van de mail.’

Vanuit Arnhem/Nijmegen

Ita kwam 14 jaar naar Emmerhout vanuit de 

regio Arnhem/Nijmegen. Haar man kreeg 

hier werk en zij verhuisde mee. ‘Dat was mijn 

wereld en dit is wel heel anders. Ik moest erg 

wennen aan het karakter van de Drent.’ In haar 

arbeidzame leven was ze vooral werkzaam als 

managementassistent onder andere 20 jaar bij 

Arcadis. Door de verhuizing veranderde ze van 

baan en kwam in Assen terecht. Dat was ach-

teraf een verkeerde keuze. Zeven jaar geleden 

ging ze daarom vervroegd met pensioen.

Fervent bridger

Ze is fervent bridger. ‘Ik zal een jaar of dertig 

geweest zijn. Ik kwam ermee in aanraking 

door mijn moeder. Zij was er altijd enthousi-

ast over.’ Nu bridget ze drie keer in de week. 

Niet alleen in Emmerhout bij het DCO, maar 

ook in Klazienaveen en in Zuidbarge. In Em-

merhout en Zuidbarge is ze ook wedstrijd-

leider. Een wedstrijdleider zorgt ervoor dat 

de wedstrijden goed verlopen en treedt ook 

als scheidsrechter op bij onregelmatigheden. 

Bridge wordt gespeeld met vaste koppels. Bij 

het DCO zijn er 12 koppels. Het is de grootste 

club in de omgeving.

Gemiddelde leeftijd naar beneden

Het bestuur van het DCO bestaat uit 6 perso-

nen, naar een nieuwe secretaris wordt dus nog 

gezocht. In totaal nemen wekelijks zo’n 150 

mensen deel aan de activiteiten van het DCO. 

‘De gemiddelde leeftijd van de deelnemers zal 

boven de 70 jaar liggen. Die zou ik graag wat 

naar beneden willen hebben. Jan zei altijd dat 

het DCO er is voor mensen boven de 65, maar 

ik vind dat het zeker vanaf 60 jaar moet zijn. 

Er zijn ook wel jongere leden hoor. Wij maken 

daar nooit een punt van. Trouwens we hebben 

ook heel veel leden van buiten Emmerhout.’

Nieuwe activiteiten

Een van de zaken die Ita als nieuwe voorzitter 

wil oppakken is het organiseren van een open 

dag. Die wil ze dan samen met de Sprokkel en 

de Schepershof organiseren. ‘Ik ben erg voor 

samen. Ik ben nog maar kort voorzitter, vind 

het erg leuk, maar ben ook nog erg zoekende. 

Maar dat is natuurlijk ook niet vreemd als je 

nog maar zo kort in het bestuur zit.’ Door zo’n 

open dag moet er meer naamsbekendheid 

komen. ‘Ik sta ook erg open voor nieuwe acti-

viteiten. Als mensen ideeën hebben voor een 

activiteit die wij nog niet in ons aanbod heb-

ben, geef dit dan door. Gaan we kijken of we 

dat kunnen organiseren.’ 

Wytse Bouma

Nieuwe voorzitter DCO

Heel lang hebben ze de 
kar getrokken. Maar nu 
hebben Jan en Hilda 
Nuiver besloten dat 
ze stoppen met hun 
bestuurswerk voor het 
DCO. Per 1 november 
heeft Ita van Gaalen de 
voorzittershamer van 
Jan overgenomen.

H
“Ik ben geen 
bezem die alles 
anders wil hoor”

“Als je elkaar 
kent, kun je elkaar 
ook ondersteunen 
als dat nodig is”
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Maatje of mentor gevraagd
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De wandelroutes van het project

‘Ontmoetingsverhalen’ bieden 

een bijzondere manier om de wijk

Emmerhout te ontdekken.

www.ontmoetingsverhalenemmen.nl

Deel uitmaken 
van de samenleving

Grote Brink 3, 9451 BP Rolde
t (0592) 24 74 74
e info@detrans.nl  |  i www.detrans.nl

De Trans ondersteunt mensen 
met een verstandelijke 
beperking of een vorm van 
autisme bij hun rol in de 
samenleving. Ongeacht hun 
leeftijd en ongeacht de mate 
van beperking.

In de wijk Emmerhout begeleidt De Trans mensen in de 
thuissituatie (ambulant). Onze ambulant begeleiders zijn 
professionals die weten wanneer ze kunnen loslaten, iets 
samen kunnen oppakken of iets eventueel moeten overnemen. 
Zij werken nauw samen met mantelzorgers en helpen mensen 
met de contacten in hun netwerk.
 
De Trans heeft ook een aantal appartementen voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking en soms ook een aan autisme 
verwante stoornis. Zij wonen zelfstandig waarbij ze regelmatig 
worden ondersteund door De Trans.

Na mijn vervroegde pensionering als leraar 

in het voortgezet onderwijs heb ik veel tijd. 

Ik ben geen twitteraar of facebook-activist en 

kijk niet veel televisie. Ik hoor een radiocam-

pagne van Mentorzorg en denk: dat is net wat 

voor mij. Ik ben een nuchter persoon die best 

wat te bieden heeft voor mensen met zorg-

vragen, want dat is de kern van een mentor. 

Je moet ervoor zorgen dat jouw cliënt de best 

mogelijke zorg krijgt. Cliënten zijn mensen 

met kleine of grote verstandelijke of lichame-

lijke beperkingen. Ze hebben vaak niet veel 

familieleden of mensen in hun directe omge-

ving die hen kunnen bijstaan. Ik ben op school 

ook vaak mentor geweest en dat vond ik een 

leuke klik. Het is natuurlijk niet hetzelfde, maar 

er zijn toch overeenkomsten.

Het begin

Nadat ik mij heb aangemeld krijg ik een in-

takegesprek. Ik volg in een groep een aantal 

cursusdagen. De cursus is op een wisselende, 

centrale locatie. Voor de regio Noord is dit bij-

voorbeeld Appelscha of Oosterwolde. Aanvan-

kelijk is de cursus live, later, door corona, ook 

wel via zoom of skype. Het leuke en leerzame 

van de cursusdagen is dat je collega-mento-

ren ontmoet – mannen en vrouwen – met al-

lemaal verschillende cliënten en ervaringen. 

Jaarlijks volg je een paar cursusdagen. Men-

tor zijn is een officiële functie. Je wordt door 

de kantonrechter aangesteld en je moet ook 

jaarlijks een voortgangsrapport indienen. De 

rechtbank kijkt dan of het mentoraat wordt 

voortgezet. Na het eerste kennismakingsge-

sprek met je cliënt kan je als mentor of cliënt 

aangeven of je samen verder wilt gaan. In prin-

cipe ga je het mentoraat aan voor minimaal 

twee jaar.

De cliënten 

Ik begeleid nu twee cliënten. Een verzoek om 

mentorzorg is in het ene geval gedaan door 

Cosis in Emmerhout, in het andere geval door 

het ziekenhuis. De Stichting Mentorschap 

Noord werkt met vrijwillige mentors. Ik heb 

bij mijn keuze voor een cliënt aangegeven dat 

ik geen voorkeur heb voor man of vrouw of 

soort beperking. Mijn cliënten zijn heel ver-

schillend. De een heeft een licht verstandelijke 

beperking. Ze is heel mobiel. Met haar heb ik 

eenmaal per acht weken contact. De ander is 

een bejaarde vrouw die terminale zorg krijgt. 

Met haar heb ik wekelijks contact. Ook bege-

leid ik haar bij bezoek aan specialisten. Het 

vrijwilligerswerk komt overeen met mijn ver-

wachtingen. Wel verbaas ik me vaak over de 

goede kwaliteit van zorg, zowel van Cosis als 

vanuit het ziekenhuis. Ik houd een logboek bij 

dat ik ongeveer maandelijks doorstuur naar de 

regiocoördinator.

Oproep: Maatje gevraagd 

Ik zoek een vrouwelijk maatje rond de 50 jaar 

uit Emmerhout om met een client van mij af 

en toe te wandelen of te winkelen. Zij zou het 

heel leuk vinden. Iemand die interesse heeft 

kan mij bellen 06-165 165 49. 

Ook mentor worden?

Iemand die interesse heeft om mentor te wor-

den kan contact opnemen met de regiocoör-

dinator Liesbeth Hegge (06-184 208 97). Voor 

informatie kun je ook terecht op de website 

https://mentorschapnoord.nl/

Terzijde: De foto bij het artikel is niet van de 

geïnterviewde mentor en zijn cliënt, maar van 

mentorschap Noord.

Ted Schilder

Een mentor benaderde 
Ted Schilder met de 
vraag om een oproep te 
plaatsen waarin een maatje 
gevraagd wordt voor een 
cliënt. Mentorschap Noord 
kent 109 mentoren en 
130 cliënten. Ted wordt 
nieuwsgierig en besluit hem 
te interviewen en hier volgt 
zijn verslag.

“Heb jij interesse 
om mentor te 
worden?”
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Van verschillende kanten worden pogingen 

ondernomen om de energiekosten onder 

controle te krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

door de inzet van energiecoaches. We spreken 

aan zijn keukentafel met Martin Hornis, sinds 

kort actief als energiecoach. Om de kosten in 

de hand te houden kun je aan verschillende 

knoppen draaien. Aan de ene kant moet je 

denken aan isoleren en besparen en aan de 

andere kant het zelf opwekken van energie. 

Met beide zaken houdt het WijkExpeditie-

team Emmerhout zich bezig. Wekelijks is er 

een spreekuur op dinsdag van 13.00 tot 14.00 

uur in de Wijkwijzer.

Elektrotechniek

Thuis in de woning van Martin, waar hij al 43 

jaar woont, hadden we een goed gesprek over 

zijn betrokkenheid. Martin is geen geboren en 

getogen Emmenaar, integendeel zou je kun-

nen zeggen. Hij noemde verschillende plaat-

sen op waar hij heeft gewoond gedurende 

zijn leven. Maar hij is dus behoorlijk honkvast 

geworden in Emmerhout. De achtergrond van 

Martin is de elektrotechniek. Als elektrotech-

nisch medewerker was hij jarenlang werkzaam 

bij Machinefabriek Lockwood in Veenoord. Dit 

bedrijf had zich met name gespecialiseerd in 

landbouwmachines. Uiteindelijk ging het be-

drijf ter ziele en kon Martin als leraar aan de 

slag bij het Alfa-college in Hoogeveen. 

Goede combinatie

De combinatie van goed technisch inzicht en 

persoonlijke betrokkenheid maakt van Martin 

een goede energiecoach. Voordat je begint 

als energiecoach volg je een cursus die wordt 

verzorgd door het Drenthe College. Op dit 

moment zijn er 38 coaches binnen onze ge-

meentegrenzen actief. Men wil graag richting 

de 125 coaches. Als je bent geslaagd, krijg je 

een pas waarmee je kunt bewijzen dat je als 

energiecoach aan de slag mag gaan. De ener-

giecoach gaat vervolgens samen met de aan-

vrager kijken welke mogelijkheden er zijn om 

geld te besparen op de energierekening. Hier 

zijn geen kosten aan verbonden.

Bij de mensen thuis

Als energiecoach kom je bij de mensen thuis. 

Je bespreekt wat er mogelijk is om de woning 

energiezuiniger te maken. We nemen mate-

riaal mee zoals een koffer met tochtstrippen, 

radiatorfolie en ledlampen. Ook kunnen we 

in de winter een warmtescan doen. Hiermee 

wordt inzichtelijk of je warmtelekken hebt in 

de woning. Ons doel is om bewoners van de 

gemeente Emmen met een smalle beurs te 

helpen met het nemen van kleine maatrege-

len. En ook om soms dingen anders te doen 

waardoor er energie bespaard wordt.

Modelwoning Lvd Marel 343

Binnenkort kan de modelwoning aan de Laan 

van de Marel 343 bezocht worden. Deze wo-

ning wordt door de gemeente Emmen voor 

4 jaar gehuurd. Samen met het WijkExpedi-

tieteam Emmerhout Energieneutraal en Wijk-

belangen wordt deze ingericht. Wijkbewoners 

kunnen hier informatie krijgen hoe ze hun wo-

ning energiezuinig kunnen maken. Ze kunnen 

zelf zien welke mogelijkheden er zijn, wat het 

effect is en wat het ongeveer gaat kosten. 

De energiecoach is aanwezig om een rond-

leiding te geven. De modelwoning zal een 

mooie aanvulling zijn op het gesprek dat de 

energiecoach bij de mensen thuis heeft. Hier 

kan men met eigen ogen zien hoe ze het kun-

nen aanpakken. Martin Hornis is bereikbaar 

via m.p.hornis@ziggo.nl. of 06 - 222 133 83. 

Henk Smit

Energiecoach Martin Hornis

Via verschillende media 
komen thema’s voorbij als 
stijgende energiekosten en 
energiearmoede. Stevige 
onderwerpen die heel groot zijn 
en flink ingrijpen in het leven 
van velen. 

V

Historisch Emmerhout - Cees Akker

H

De Randweg liep in het 
verleden van Emmerschans, 
door wat nu Emmerhout 
is, naar de Oude Markeweg 
(nu fietspad). Cees Akker 
geboren in 1934 bracht 
zijn kindertijd door aan de 
Randweg op nr. 31.

Hij is inmiddels op leeftijd maar heeft nog 

een helder verstand. Ik bezocht hem dit na-

jaar in zijn huidige woonplaats Schoonoord. 

Cees werd geboren in Weerdingermond en 

verhuisde samen met zijn zeven broers en zus 

Stientje op 5-jarige leeftijd naar Randweg 31. 

Zijn vader was die zomer daarvoor overleden.

Elektrisch licht

Het was de helft van een nieuwe dubbele wo-

ning. De verhuizing had nogal wat voeten in 

de aarde omdat de Randweg er nog niet was. 

Voor de woningen lag een groot heideveld. Via 

het bouwland van Wösten aan de achterkant 

kon de verhuiswagen bij de woning komen. 

De woning had een klein wonder, er was na-

melijk elektrisch licht. Cees herinnert zich dat 

hij heel vaak de schakelaar heeft omgedraaid 

om het wonder van het licht te beleven. De 

woning had nog geen stromend water en 

toilet. Via de bijkeuken met de waterput en 

poepdoos - die wekelijks geleegd moest wor-

den - kwam je in de keuken. Via een trap in de 

keuken kon je naar boven. De woning was op-

geleverd met twee grote getimmerde bedden 

waar de 7 jongens sliepen. De kleine slaapka-

mer op zolder was voor grote broer Eiso die 

er met zijn vrouw Rebecca sliep. Moeder sliep 

beneden met Stientje.  De woonkamer werd 

verwarmd met een turf gestookte kachel. Cees 

herinnert zich dat er in de winter altijd een flin-

ke berg turf in de tuin lag. 

VV Emmerschans

Het gezin Akker met 8 jongens was een echt 

mannengezin. Geen wonder dat er altijd werd 

gevoetbald en dat veel over voetbal gespro-

ken werd. De jongens voetbalden allemaal bij 

vv Emmerschans, de club die later opging in 

EHS’85. In de beginjaren speelden er drie Ak-

kers in het eerste elftal. Na de wedstrijd was 

huize Akker altijd vol voetballers en luidruch-

tig werd de wedstrijd nabesproken. Als het 

even kon stond moeder langs de lijn bij de 

wedstrijden van haar voetballende zonen. 

Alles te voet

Cees ging naar de lagere school in Emmer-

schans. Dit gebeurde te voet zoals alles te 

voet ging. Ook toen hij later naar de ULO in 

Emmen ging. De Randweg oversteken, over 

de heide naar de Oosterstraat, ter hoogte van 

het zandmeertje door het bos naar de Boslaan 

en dan naar de ULO-school. Toen hij een jaar 

of dertien was, won zijn moeder een prijs in 

de loterij. Hij mocht de prijs ophalen aan de 

Noorderstraat. Daar aangekomen zag hij dat 

de hoofdprijs een fiets was. Hij moest nog wel 

een keer op en neer naar huis lopen om zijn 

moeder te vragen of het een heren- of een da-

mesfiets moest worden. Het werd een heren-

fiets voor Cees! 

Fred Bogers

“De woning heeft 
een klein wonder, 
er was namelijk 
elektrisch licht”

Boek over Emmerhout
De geschiedenis van onze wijk 

wordt in een boek vastgelegd. Een 

werkgroep van enkele wijkbewoners 

is onder leiding van Johan Withaar, 

amateurhistoricus, bezig met het 

beschrijven van de geschiedenis van 

onze wijk. Daarbij kunnen we de 

hulp van wijkbewoners en oud-

wijkbewoners goed gebruiken. Heeft 

u mooie verhalen, anekdotes over 

bewoners? Laat het ons weten!

Johan Withaar

jwithaar@historisch-emmen.nl

06 - 555 817 92

Foto: moeder voor de woning aan de Randweg 31
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Pioniersweg 17a  |   Bedrijventerrein Barger-Oosterveld  |  0591 - 628 930  |  www.fastfitter.nl

KOM GERUST BIJ ONS LANGS OP 
DE PIONIERSWEG 17A OP HET 
BEDRIJVENTERREIN IN BARGER-OOSTERVELD.
U BENT VAN HARTE WELKOM!

ADRES  Kapitein Grantstraat 21a
    7821 AP Emmen 
     T 0591 - 769 114

We leven nu in een heel andere tijd. De we-

tenschappelijke ontwikkeling heeft niet stil-

gezeten. Wie nu aan hartproblemen geholpen 

is, kan in principe zijn leven weer oppakken. 

‘Toen kwam je eruit als een wrak en was je ei-

genlijk afgeschreven. Je kon en mocht eigen-

lijk niks meer.’

Cardiologen

Gerard Franken en Hennie Arkes zijn van de 

sportvereniging Hart op Tempo Emmen-Coe-

vorden. Gerard is aspirant-bestuurslid en be-

last met PR & Activiteiten. Samen met Hennie 

Arkes zit hij ook in de redactie van het vereni-

gingsblad. Hart op Tempo is in 1985 opge-

richt op voorspraak van de cardiologen in het 

Scheper Ziekenhuis. Voor hartpatiënten was 

bewegen belangrijk. Juist niet achter de gera-

niums gaan zitten. Na de revalidatieperiode in 

het ziekenhuis moest er een vervolg komen, 

vonden deze deskundigen. Dat werd dus Hart 

op Tempo. Momenteel heeft de sportvereni-

ging zo’n 150 leden. In 7 groepen wordt er ge-

sport in Coevorden, Klazienaveen, Bargeres en 

Emmerhout. In Emmerhout op de maandag-

avond van 19.00 tot 20.00 uur en op donder-

dagochtend van 9.30 tot 10.30 uur.

Deskundige sportleidster

De sport- en spellessen worden gegeven door 

deskundige sportleid(st)ers. Eerder was bij elke 

groep ook medische begeleiding aanwezig. 

Maar door bezuinigingen is dat niet meer bij 

elke groep mogelijk. Wel is in iedere sporthal 

een mobiele AED aanwezig. ‘De vereniging is 

ooit begonnen als vereniging voor hartpatiën-

ten’, vertelt Hennie. Dat is echter niet meer zo. 

‘Nu is iedereen welkom die op verantwoorde 

wijze wil werken aan zijn conditie. Ook men-

sen die bijvoorbeeld een herseninfarct heb-

ben gehad of mensen die een nieuwe heup 

of knie hebben gekregen. En langzaam weer 

willen leren bewegen. Die weer vertrouwen 

willen krijgen in hun eigen lichaam.’

Eigen tempo

Er wordt op een ontspannen wijze gesport. 

Iedereen kan meedoen en zijn eigen tempo 

bepalen. ‘Als je denkt dit gaat me te snel, dan 

ga je even aan de kant’, vertelt Hennie, ‘en nie-

mand die dat gek vindt.’ Ieder uurtje begint 

met een warming up waarin alle spieren en 

ledematen los worden gemaakt. Daarna volgt 

vaak een balspel. Bijvoorbeeld volleybal of 

handbal. Eventueel met aangepaste regels. 

‘We gebruiken de turntoestellen niet. We ma-

ken geen vogelnestje’, grapt Gerard, ‘maar we 

doen wel oefeningen op de mat.’

Sociale bezigheid

Zelf zijn Hennie en Gerard ook ex-hartpatiënt. 

Al ben je eigenlijk voor de rest van je leven 

hartpatiënt. Zo zijn ze ook bij Hart op Tempo 

terecht gekomen. Gerard heeft een paar keer 

per jaar contact met de afdeling hartrevalida-

tie van het Scheper Ziekenhuis. Patiënten die 

uit-gerevalideerd zijn wordt verteld over het 

bestaan van Hart op Tempo. Een gezonde leef-

stijl is belangrijk en dat kan ook prima zonder 

Hart op Tempo. Maar in een groep bewegen 

en sporten onder deskundige begeleiding kan 

heel prettig zijn. Bovendien is het samen spor-

ten ook een sociale bezigheid. 

Informatie

Naast het wekelijks sportuurtje wordt er jaar-

lijks ook een gezamenlijke wandel- en fiets-

tocht georganiseerd. Aan deze activiteiten 

mogen ook niet-leden deelnemen. Familie-

leden bijvoorbeeld. De contributie is 13 euro 

per maand, waarbij de eerste maand gratis is. 

Heeft u belangstelling neem dan contact op 

met het secretariaat van Hart op Tempo: Guus 

Veltman, secretaris; M 06 - 559 358 84 of secre-

taris@hartoptempo.nl.

Voor meer informatie zie de website: hartop-

tempo.nl 

Wytse Bouma

M

Hart op Tempo

‘Veertig, vijftig jaar terug, 
als je problemen had met 
je hart, gaven ze je een 
geranium mee uit het 
ziekenhuis. Daar mocht 
je achter gaan zitten.’ 
Gerard Franken zegt het 
met een knipoog. Maar 
hij is serieus. 

“Als je denkt dit 
gaat me te snel, 
dan ga je even 
aan de kant”
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Komt u er niet uit 
met uw verhuurder? 
Huurdersfederatie 
voor uw belangen.

www.huurdersfederatie.nl
                      info@huurdersfederatie 

     0591-622226

Wat vindt u 
belangrijk in 
uw huurwoning? 

Praat mee!
MMaassssaaggeepprraakkttiijjkk  DDee--LLaann  
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

7823 RE Emmen 
Tel: 0591-741802  of 06-20748777 

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

Shiatsu staat voor “vingerdruk“ 
therapie afkomstig uit Japan en 
kan worden toegepast zoals bij: 
– Slapeloosheid 
– Mentale onrust en depressiviteit 
– Spierspanningen’ 
– Hoofdpijn 
– Spijsverteringsproblemen 
– Menstruele problemen 
– Sommige problemen met spie-
ren en botten (zoals rugpijn)  
Vergoeding geheel of gedeeltelijk 
door de zorgverzekeraar is  
mogelijk. 

 

Beste Buurtbewoners, 
 

Het afgelopen jaar is alweer voorbij gevlogen! 
 

Nu de coronamaatregelen weer iets versoepeld zijn en het pittige tijden zijn geweest 
voor alleenstaanden en eenzame mensen (jong en oud) willen wij graag voor deze groep 

iets organiseren. 

Wij willen op  een kerstdiner maken voor alleenstaande en eenzame mensen (jong 
en oud) en dit samen opeten tussen 17.00 – 19.00 uur! 

 
U kunt zich opgeven bij De Wilker tot 17 december. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Henrie Frieling, Yvonne Prummel, Jo Doornbos en Corry Drenth. 

(0654336388, info@dewilker.nl) 

 
 

 
 
 
 

 Frieling Makelaars Emmen B.V.    @frielingmakelaarsemmenbv    www.frieling.nl    0591-650 680    emmen@frieling.nl  

 

O

Dienstencentrum voor ouderen

Het DCO is een actieve club 
met een groot aanbod van 
activiteiten. Deze vinden 
plaats in de Schepershof 
en in de sporthal 
Emmerhout. Doelgroep 
voor deze ontspannings- en 
bewegingsactiviteiten is de 
60-plusser. Maar we kijken 
niet op een jaartje! Kom 
gerust eens langs.

Onlangs heeft er een bestuurswisseling bij 

het Diensten Centrum Ouderen Emmerhout 

(DCO) plaatsgevonden. Na jaren de belangen 

van het DCO met verve te hebben behartigd, 

hebben voorzitter Jan Nuiver en secretaris Hil-

da Nuiver per 1 november jl. hun functie neer-

gelegd. Ita van Gaalen, wedstrijdleider van de 

bridgeclub, vond de voorzittersvacature een 

uitdaging en heeft zich na beraad beschikbaar 

gesteld voor het voorzitterschap. De vacature 

voor een secretaris is nog niet ingevuld en wij 

zijn dringend op zoek naar een nieuwe secre-

taris. Hilda Nuiver zal nog tot 1 januari 2022 

de taken van de secretaris blijven doen. Op 

de feestelijke bestuursvergadering van 19 ok-

tober werden de bestuursfuncties definitief 

overgedragen met volledige instemming van 

alle bestuursleden. Het bestuur bedankt Jan 

en Hilda Nuiver voor hun betrokkenheid en 

persoonlijke inbreng. Het zal zeker wennen 

zijn zonder jullie. 

Gevraagd: gastdames en -heren

Op onze gastdames, die de deelnemers van 

een drankje voorzien, moeten we steeds va-

ker een beroep doen om een extra dienst te 

draaien. Dit voor collega’s die vanwege ziekte 

of andere oorzaken tijdelijk of geheel moeten 

stoppen. We zijn dan ook erg blij met iemand 

die ons team wil komen versterken. Bent u mi-

nimaal eens in de drie weken een middag of 

morgen beschikbaar dan nodigen wij u van 

harte uit om deel uit te gaan maken van ons 

team.

Activiteiten

Alle activiteiten zijn redelijk bezet behalve 

gymnastiek, yoga en internationale dans. 

Koersbal, tafeltennis en biljart kunnen er ook 

wat spelers bij hebben.

Feestdagen 

Van 25 december 2021 tot 10 januari 2022 

is het DCO gesloten. Het bestuur van het 

DCO Emmerhout wenst u allen hele fij-

ne feestdagen en een gezond 2022.                                                                                                                                                 

 

Dienstencentrum voor ouderen 

Schepershof, het Waal 400 

Sporthal Emmerhout, Houtweg 105 

Ita van Gaalen, voorzitter DCO 

06 26 766 558 / ita.vangaalen@gmail.com

DCO Activiteiten
Het DCO is er  voor u als oudere. Bent u 60- plusser, dan kunt u deelnemen aan de 

volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

LOCATIE DE SCHEPERSHOF

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 13.30 - 14.30 uur Internationale dans

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

donderdagmorgen   9.30 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 14.00 - 15.00 uur Stoelyoga 

LOCATIE SPORTHAL EMMERHOUT

ma- t/m vrij 12.00 - 16.00 uur Biljart

maandagmiddag 14.45 - 16.30 uur Tafeltennis
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OSnacktime burger 
met jalapeños en 
BBQ sauce

door samen
te werken aan

een prettige
woonomgeving
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t 088 - 20 33 000  |  info@lefier.nl  |  www.lefier.nl

T (0591) 68 16 16
info@tangenborgh.nl
TANGENBORGH.NL

Vragen? Loop tijdens kantooruren gerust eens binnen bij 
Klantenservice in onze woonzorglocaties.

Of bezoek ons spreekuur op:
Woensdag  De Schans 
09.00 - 11.00 uur (alleen op afspraak)

Tangenborgh biedt ouderen in 
Zuidoost-Drenthe een breed palet 

aan zorg en dienstverlening en 
is specialist in dementiezorg.

Wij zien u als 
compleet mens en kijken

 verder dan fysieke of mentale 
klachten. Onze zorg is erop 

gericht om u het leven 
te laten leiden zoals u dat 

gewend bent.

Ontwerpt en bouwt websites voor u 
als bedrijf, particulier of organisatie. 

Levert creatieve ontwerpen voor uw 
nieuwe huisstijl, logo of drukwerk.

T +31 (0) 591 625 706
E info@graffito.nl

www.graffito.nl

Graffito Internet Design

Omdat mijn gezondheid langzaam achteruit-

gaat wil ik jullie hierbij zeggen dat ik heel wat 

jaren met jullie heb genoten van al het schilde-

ren, uitjes, open dagen, lief en leed delen enz. 

Het was o.a. een van de leukste dingen die ik 

mee heb gemaakt. Ik wens jullie nog heel lang 

en fijn schilderplezier toe. Bedankt voor alles.  

 

Leeuwarden 11-08-1944   

Emmen 03-09-2021

Op deze wijze en met deze wijze woorden 

nam Zwaan Pasveer afscheid van de schil-

derclub van de Stichting Sociaal Kultureel 

Werk De Sprokkel. De club die ze sinds 1987 

een warm hart toedroeg en waar ze met veel 

humor en plezier leiding gaf aan een groep 

enthousiaste hobbyschilders. Ze stond naast 

mensen, was altijd positief over hun prestaties 

en leidde met zachte hand en natuurlijk over-

wicht. Je moest het echt heel bont gemaakt 

hebben om met haar ruzie te krijgen. 

Vanuit Friesland

In 1987 was ze vanuit Friesland naar Emmen 

gekomen samen met haar man Tjalke en 

zoons Jaap en Wilmar. Een gezin waar ze erg 

trots op was en ze genoot van haar kleinkin-

deren. Een elegante verschijning, altijd goed 

gekapt en opgemaakt. Ze vertelde dat ze in 

Friesland de grime/make up had gedaan voor 

een toneelgezelschap. In Emmen hadden de 

kwasten een andere bestemming gevonden. 

Museum- en galeriebezoek

De vergoeding die ze kreeg als vrijwilliger 

bij de Sprokkel wilde ze nooit hebben. Deze 

kwam in de pot voor uitjes van de schilder-

club. Die organiseerde ze met veel enthousi-

asme en creativiteit net als de workshops bij 

de Sprokkel. Altijd weer wist ze mensen te mo-

tiveren om deel te nemen aan de workshops 

speksteen snijden of bloemschikken. Ze orga-

niseerde ook op zondag cultuur- en muziek-

middagen met bijvoorbeeld Carina Vinke en 

nam de schilderclub mee op musea- en gale-

riebezoek. 

Stapje terug

Sinds 2019 moest ze een stapje terug doen 

omdat ze ziek werd. Dit vond ze erg lastig en 

zodra ze ook maar enigszins kon was ze weer 

op de schilderclub. Toen het echt niet meer 

ging en ze het heel moeilijk had kon ze het 

toch nog opbrengen om afscheid van ons te 

nemen. Ze keek terug op een geweldige tijd 

en vond de jaren met de schilderclub onver-

getelijk en waardevol. Op woensdag 8 sep-

tember 2021 hebben we afscheid van Zwaan 

genomen. Met diep respect voor de sociale 

wijze waarop ze geleefd heeft en de waardige 

wijze waarop ze afscheid van dat leven heeft 

genomen. 

Dicky Smidt, oud-lid van de schilderclub“Zwaan Pasveer 
vond de jaren met 
de schildersclub 
onvergetelijk”

In memoriam Zwaan Pasveer

In september overleed 
na enkele jaren van 
afnemende gezondheid 
Zwaan Pasveer.
Jarenlang gaf zij leiding 
aan de schildersgroep 
van de Sprokkel. Dicky 
Schmidt, oud-lid van de 
schildersgroep staat stil 
bij haar afscheid. 
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Raakt u weleens verdwaald 
in de digitale wereld? Zou 
u daar beter de weg in 
willen vinden en heeft u 
daar hulp bij nodig? De 
vrijwilligers van WijkKlik 
helpen u graag daarbij. Zij 
verzorgen verschillende 
cursussen, maar bieden 
ook hulp op maat.

WijkKlik Emmerhout

O

Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

Bibliotheek Servicepunt Emmerhout
Servicepunt Emmerhout is een jeugdbibliotheek. Naast 
jeugdboeken heeft dit Servicepunt een kleine collectie romans en 
Grote Letter Boeken. 

Er zijn internetcomputers aanwezig voor het kunnen raadplegen 
van het digitale aanbod van de bibliotheek.

Openingstijden
Maandag- en donderdagmiddag: 15.00 tot 16.30 uur

Contact
0591 - 230 007
www.bibliotheekemmen.nl 
emmerhout@bibliotheekemmen.nl

Om goed mee te kunnen doen in de maat-

schappij moet je voldoende digitale vaardig-

heden hebben. Er is een groeiende kloof tus-

sen (digitale) laaggeletterden en geletterden. 

Eén van de oorzaken is dat er steeds meer di-

gitale vaardigheden van mensen gevraagd 

wordt. Zo is het steeds gebruikelijker voor de 

overheid en bedrijven om hun diensten online 

aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het ge-

bruik van DigiD of het aanvragen van toesla-

gen, het online bestellingen plaatsen of het 

ontvangen van facturen via de mail.

In samenwerking met het Oranje Fonds biedt 

WijkKlik Emmerhout een cursus aan om di-

gitaal vaardiger te worden. Deze is bestemd 

voor mensen die in het dagelijks leven moei-

te hebben met lezen, schrijven en rekenen en 

zich moeilijk kunnen redden in de digitale we-

reld. Voor meer informatie: neem contact op 

met Steffen Moorman 06 - 465 511 48.

Cursussen

Zou u eens wat (meer) willen leren op het ge-

bied van de computer, laptop, iPad of mobiele 

telefoon? In onze lessen komt u te weten hoe 

een computer, tablet en smartphone werken. 

Hoe u met toetsenbord, muis en een aanraak-

scherm omgaat. Wat het internet precies is en 

natuurlijk hoe u internet kunt gebruiken. Ook 

het gebruik van e-mail, mappen maken, be-

werken van foto`s en omgaan met de tablet 

of iPad. Of wilt u liever een cursus Word of Ex-

cel, het kan allemaal bij WijkKlik Emmerhout. 

We kijken wat u wilt leren en samen met een 

vrijwilliger gaat u daarmee aan de slag. De les-

sen zijn zeer geschikt voor ouderen die nog 

niet zoveel ervaring met de computer hebben.

De nieuwe cursussen starten vanaf 11 januari 

2022. 

Ook hardware reparaties 

WijkKlik Emmerhout voert ook kleine repara-

ties uit. De kosten zijn vanaf € 5,50, afhankelijk 

van de hoeveelheid werkzaamheden en exclu-

sief vervangende onderdelen. Wilt u gebruik 

maken van onze service, kom dan bij ons langs 

tijdens de inloopmiddagen. Als het een kleine 

reparatie is kunt u blijven wachten en wordt 

u een kopje koffie of thee aangeboden. Is de 

reparatie groter of moeten er onderdelen be-

steld worden dan wordt er overlegd wat het 

gaat kosten en of het nog zinvol is om te repa-

reren. We maken dan een afspraak wanneer de 

reparatie wordt uitgevoerd. U kunt er dan voor 

kiezen om de computer bij ons achter te laten 

of om op een afgesproken tijdstip terug te ko-

men. Bent u niet in de gelegenheid om langs 

te komen, dan kunnen we een afspraak maken 

om bij u thuis te komen. Hier zijn wel hogere 

kosten aan verbonden. U betaalt dan € 15,- per 

uur en € 6,50 voorrijkosten. Een afspraak ma-

ken kan via Theo Zwiggelaar, M 06 - 543 939 

16 of stuur een mail naar. Na ontvangst van 

de mail nemen wij zo spoedig mogelijk con-

tact met u op.

Voor meer info

Ga voor meer informatie naar www.wijkklik-

emmerhout.nl. Of loop bij ons binnen tijdens 

onze inloopmiddagen. 

 in de Wilker, Lemzijde 87-88. 

Maandag van 13.00 tot 15.30 uur  

Donderdag van 13.00 tot 16.30 uur. 

Hermien van der Weide 06 - 417 201 68 

Theo Zwiggelaar 06 - 543 939 16

“Er is een 
groeiende kloof 
tussen (digitale) 
laaggeletterden 
en geletterden”
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Zorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen  
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 02 52
egelantier@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/egelantier_en_wegedoorn

Let op 
Om in aanmerking te komen voor een 
sociale huurwoning, dient u te voldoen 
aan de inkomenseisen. 
Kijk voor meer informatie op
www.woonzorg.nl/inkomenseisen.

Houtweg 301-339 en 106-144, Emmen

Volledig vernieuwde driekamerappartementen met inpandig balkon

•	Speciaal voor 55-plussers
•	Woonoppervlakte van 70m2

•	Appartementen toegankelijk via  beveiligde entree met centrale lift
•	Open keuken en op de begane grond een privé-berging
•	Gelegen naast het winkelcentrum met onder andere een apotheek, 

bakker en diverse supermarkten
•	Bushalte bevindt zich binnen 200 meter
•	Kale huur vanaf € 644,04 en  voorschot servicekosten vanaf  

€ 45,- per maand

Een kinderdagopvang en voor- en 

naschoolse opvang in Emmerhout 24/7

M 06 - 190 649 30 
tamara_wolters@hotmail.com

Lemzijde 87 
7823 BH Emmen  

EEN SCHONE 
BUURT LIGT VOOR 
HET OPRAPEN

 

WORD SUPPORTER VAN SCHOON!

Korte Wijkberichten

We zijn blij jullie te kunnen vertellen 
dat het kabouterpad op 25 novem-
ber is uitgebreid met twee nieuwe 
houten beelden. Eerder zijn kabou-
ter Ollie, Roodkapje en Fozzy de Foz 
al toegevoegd. We hebben leuke, lie-
ve reacties gekregen van de kinderen. 
Maar er komt nog meer!  Voor al onze 
ideeën kunnen we uw financiële bij-
drage goed gebruiken. Wilt u ons on-
dersteunen dan kan dat via de bankre-
kening van Wijkbelangen: NL87 INGB 
0006 318 392 onder vermelding van 
Vrienden van het kabouterpad. Uw 
hulp wordt enorm gewaardeerd.

Volg ons op Facebook en Instagram:  

Kabouterpad Emmen

Kabouterpad nieuws

Vrijdagmiddag 24 december is de Schepershof 

in kerstsfeer geopend voor iedereen. Vlakbij het 

winkelcentrum, in het midden van Emmerhout 

is het gebouw de Schepershof, waar door de 

week het Dienstencentrum voor Ouderen haar 

activiteiten heeft. Ook worden in dit gebouw de 

activiteiten van De Sprokkel georganiseerd. Op 

zondag worden hier de kerkdiensten gehouden. 

In de grote zaal is op vrijdagmiddag 24 decem-

ber, tussen 14.00 en 16.30 uur, iedereen welkom. 

Je kunt er zomaar even binnenlopen om daar 

alvast te proeven aan de kerstsfeer. Of even tot 

rust komen in deze onrustige tijd. In de grote 

kerstboom branden de lichtjes. Er klinkt kerst-

muziek, er zullen veel bekende kerstliederen te 

horen zijn. Er branden kaarsen en je kunt een 

kerstwens in de kleine kerstboom hangen. Ook 

is er chocolademelk met een kerstkransje om 

even heerlijk van te genieten, samen met ande-

ren die er zijn. Je bent welkom!

De Schepershof-gemeente wenst alle lezers van 

de Wijkberichten Emmerhout goede kerstdagen 

en een voorspoedig 2022 toe.

Kerstsfeer proeven in De Schepershof 

Polleke Buitenbieb is 24/7 geopend om 

er gratis boeken te lenen uit een van 

de drie buitenkasten voor een periode 

van 10 dagen. Onlangs werd de der-

de buitenkast geopend speciaal voor 

stripboeken. Dit werd door wethouder 

Robert Kleine gedaan, samen met de 

Bengellandse koning. Ook deze win-

ter is er weer een schrijfwedstrijd. Maak 

een spannend, grappig, fantasierijk, 

hysterisch of romantisch verhaal over 

de koning van Bengelland. De jury laat 

zich graag verrassen. Lever het in voor 1 

februari a.s. bij Polleke Buitenbieb, Laan 

van het Kwekebos 375. Vergeet niet je 

naam, leeftijd en adres te vermelden! 

Alle winnaars krijgen hun prijs met ju-

ryrapport thuisbezorgd.

Gonnie Smeulders-Veltman

Schrijfwedstrijd 
Polleke Buitenbieb
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd (waaronder het opslaan in een 
geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, 
op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Wijkbelan-
gen Emmerhout. De redactie behoudt zich het recht voor om 
teksten qua stijl en spellingsfouten te corrigeren, in te korten 
of te weigeren.

U bent van harte welkom in de Wijkwijzer. We zijn van 

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 14.00 uur geopend. 

U kunt bij ons terecht voor meldingen en uw vragen. 

Ook kunnen we voor u een kopie maken of iets voor 

u scannen. 

Van het openbaar toilet kan tijdens openingsuren ge-

bruik worden gemaakt.  Van de spreekuren van Sed-

na, Woonzorg Nederland en de Energie Expeditie kan 

alleen op afspraak gebruik worden gemaakt. Dit kan 

door u van tevoren telefonisch te melden (T 67 59 58) 

of per mail: wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl. 

Volg ons op onze website of Facebook waar berich-

ten over wijzigingen worden geplaatst.

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• De Wijkwijzer Emmerhout 

Maandag t/m vrijdag  9.00 - 14.00 uur 

• Expeditie Emmerhout Energie Neutraal 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur 

• Woonzorg Nederland 

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken) 

• Sedna 

Algemeen en financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur

Redactie Wijkberichten
Joke Bakker, Wytse Bouma, Henk Smit
Jan van Lin (corrector)
T 06 - 409 835 32
E redactie@wijkbelangenemmerhout.nl

Vaste medewerkers
Bertus Beltman, Hilde van der Horst-de Jong, Theo 
Postma, Ted Schilder

Vormgeving
Graffito Internet Design - Jiska Ravor
info@graffito.nl

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Klaas de Boer (2), Hilde van der Horst-de Jong (3, 9, 10, 
11, 19) the Stardusters (7), Mentorschap Noord (13), 
Henk Smit (15), Wytse Bouma (17, 26), Schildersgroep de 
Sprokkel (21), Sasa Glisovic (23) en Joep Smeulders (25).

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 7 februari 2022 naar redactie@wijk-
belangenemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer 
t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, 
logo’s e.d. in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout
Wytse Bouma (voorzitter)
M 06 - 409 835 32
E voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Kiona de Graaf (secretaris)
M 06 - 426 238  02
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Sasja van Bekkum (penningmeester)
M 06 - 301 850 60
E penningmeester@wijkbelangenemmerhout.nl

Hilde van der Horst-de Jong 
T  0591 - 226 052

Roelie Koning
T 06 - 415 878 74
E roelie.koning@ziggo.nl

Willem Wildeboer (speelvoorzieningen)
M 06 - 457 144 95
E wlwildeboer@gmail.com

Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Afvalkalender

Welk afval aan de straat?

Die vraag stel ik me elke week. Maar hiervoor gebruik ik nu de Area Afval App. Deze handige 

app meldt zelfs wanneer ik die container aan de weg kan zetten. Download de app voor je 

iPhone of Android toestel op www.areareiniging.nl/afvalapp.

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

mv. Annetta Meijer

M 06 - 522 300 59 

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 - 8844 

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Tangenborgh T 0591 -  68 74 10

Icare Thuiszorg T 0522  - 27 70 48

Beter Thuis Wonen T 0528 - 34 11 62

Buurtzorg Emmerhout M 06 - 226 115 47

De Schepershof

Het Waal 400

7823 NA Emmen

Huurdersfederatie

T 0591 - 62 22 26

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

Wijkwijzer

INZAMELING DATA EN PLAATS

GFT / Groen In de maanden april t/m november wordt de groene container 1x per 
twee weken geleegd; in de maanden december tot en met maart 1x per 
drie weken. Check voor de precieze data de Area Afvalapp of de digitale 
Area afvalkalender: www.areareiniging.nl/home/bewoners/afvalkalender-
digitaal/ 

Restafval Het restafval wordt 1x per drie weken opgehaald. Check voor de 
precieze data de Area Afvalapp of de digitale Area afvalkalender: www.
areareiniging.nl/home/bewoners/afvalkalender-digitaal/

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons 
(PMD)

Om de drie weken;  is afhankelijk van waar u woont - check de Area 
Afvalapp of de website van Area: https://www.areareiniging.nl/home/
bewoners/afvalkalender-digitaal/

Oud papier
(vanaf 18:00uur)

Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:   
dinsdag 4 januari; dinsdag 1 februari; dinsdag 1 maart.

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 6 januari; donderdag 3 februari; donderdag 3 maart. 

Glas U kunt uw glas deponeren in de glasbakken op het parkeerterrein bij het 
winkelcentrum (voor het Medisch Centrum Emmerhout).

Oude kleding U kunt uw oude kleding en schoenen in de kledingcontainer deponeren 
op de parkeerplaats van het winkelcentrum. De kleding kan ook bij diverse 
kringloopwinkels in Emmen ingeleverd worden.

Overtollige 
inboedel

Overtollige bruikbare inboedel kunt u naar diverse kringloopwinkels 
brengen of door hen laten ophalen.

Milieustraat           Geopend dinsdag tot en met zaterdag  van 8.30 - 16.00 uur. Op maandag is 
de milieustraat gesloten.

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

voorjaar 2022 I 1 7 februari week 10

zomer 2022 I 2 9 mei week 23

najaar 2022 I 3 8 augustus week 37

winter 2022 I 4 7 november week 49

Planning Wijkberichten Emmerhout



U r BEAUTIFUL

Halong’s 
Loempia

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een heel gezond 2022!


