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Zwaantje Vortman

Zij is inwoonster van Emmerhout en lid 

van de theatergroep, die het theaterstuk 

‘De Omzieners’ op de planken brengt. Een 

theatergroep van mensen die in armoede 

leven en ervaren theatermakers. Samen 

maken zij theater dat laat zien wat mensen 

in armoede meemaken, wat zij denken en 

voelen en wat anderen over hen denken en 

zeggen. Mensen helpen is wat haar drijft.

Jiska Ravor

Als vormgeefster is zij zeer bepalend voor 

de uitstraling van Wijkberichten. Zij heeft 

haar eigen bedrijf waarvan de kernactiviteit 

het ontwerpen van internetsites voor zowel 

kleine als grote bedrijven, organisaties 

en particulieren is. Daarnaast is zij als 

wijkbewoonster één van de initiatiefnemers 

van het Sportplein Emmerhout, dat in het 

kader van de burgerbegroting gerealiseerd is.

Edgar Smit

‘We wonen in een prachtige groene, ruim 

opgezette wijk. Waar vind je nu zoveel rust en 

ruimte?’ Hier spreekt een tevreden inwoner 

van Emmerhout. Maar hij mist nog wel wat. 

Vandaar dat hij samen met anderen het 

initiatief nam om te komen tot het Cultuurhuis 

Emmerhout, voortgekomen uit een eerder 

initiatief Jemmerhout. Meer kunst en cultuur 

in de breedste zin van het woord in de wijk.

IN DIT NUMMER

‘‘We wonen in 
een prachtige 
groene, ruim 
opgezette wijk’’

Emmerhout
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Van het secretariaat

Op dit moment bestaat het team van de Wijk-

wijzer uit Marina Ameln, Cisca Broekmann 

en Marga Vonk. Marga is in verband met een 

operatie voor een langere periode afwezig 

geweest. In de komende maanden hoopt zij 

stapje voor stapje haar werkzaamheden weer 

op te pakken.

Openingstijden

Door deze uitbreiding zijn ook de openings-

tijden van de Wijkwijzer gewijzigd. Van 

maandag tot vrijdag zijn we nu van ’s ochtends 

9.00 uur tot ’s middags 17.00 uur geopend. 

Ook zijn we nu op zaterdag geopend, van 

10.00 uur tot 13.00 uur.

Inloopspreekuur

Heeft u als wijkbewoner vragen op het gebied 

van bijvoorbeeld aanvraag voorzieningen, 

hulp bij formulieren in te vullen, zoeken naar 

de juiste instanties, kom dan vrijblijvend 

langs op het spreekuur in de Wijkwijzer van 

Emmerhout. Wij proberen u dan zo goed 

mogelijk te helpen of te informeren. Deze 

inloopspreekuren zijn op woensdagmiddag 

van 13.00 tot 16.00 uur en donderdag- en 

vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. 

U kunt met al uw vragen bij ons terecht. En als 

wij het antwoord niet weten gaan wij voor u 

op zoek naar de persoon of instantie die het 

antwoord wel weet!

Nieuwe gebiedscoördinator

We schreven in het voorjaarsnummer van Wijk-

berichten over de nieuwe gebiedscoördinator 

voor het gebied Oost. De inkt was nog 

niet droog toen bleek dat er alweer een 

verschuiving plaats had gevonden. Niet Rita 

Oude Nijeweme maar Monique Bruins is nu 

onze gebiedscoördinator. Zij fungeert als 

schakel tussen het gemeentehuis en onze 

wijk. Verderop in dit nummer maken we nader 

kennis met Monique. We wensen haar een 

hele fijne tijd bij ons in de wijk en hopen op 

een prettige samenwerking.

Evaluatie burgerbegroting

Na twee jaar experimenteren met de 

burgerbegroting, wordt deze nu geëvalueerd.

Wijkbewoners zijn steekproefsgewijs 

benaderd met een aantal vragen over 

hun ervaringen en bevindingen met de 

burgerbegroting. Daarnaast worden er door 

CMO STAMM, de organisatie die de evaluatie 

uitvoert, diverse gesprekken gevoerd met 

leden van de werkgroep Burgerbegroting, 

initiatiefnemers en vertegenwoordigers van 

andere betrokken organisaties. Het college 

van B&W neemt voor de zomervakantie een 

besluit over hoe de burgerbegroting in 2019 

voortgezet wordt.

Dag van de burgerbegroting

Op woensdag 6 juni werd er in Emmerhout 

en Nieuw-Dordrecht de dag van de 

burgerbegroting georganiseerd. Op deze 

dag bezochten een grote groep ambtenaren 

van de gemeente Emmen samen met 

initiatiefnemers een aantal projecten die 

in het afgelopen jaar in het kader van de 

burgerbegroting zijn gerealiseerd. Na de 

lunch in Op Eigen Houtje gingen ambtenaren, 

leden van de werkgroep Burgerbegroting, 

initiatiefnemers en andere betrokkenen met 

elkaar in gesprek over hoe de samenwerking 

bij het realiseren van de projecten verlopen 

is. Waar ging het goed, waar kunnen we nog 

van elkaar leren? De uitkomsten van deze dag 

worden meegenomen in de evaluatie van de 

pilot Burgerbegroting. 

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

 Voor de wijkbewoners hebben 
we in het winkelcentrum ‘De 
Wijkwijzer’ waar u terecht kunt met 
al uw vragen, opmerkingen, e.d. 
Dat kan iets zijn wat u zelf betreft, 
maar het kan ook betrekking 
hebben op het buurtje waar 
u woont of voor de wijk in zijn 
geheel.

Expeditie Emmerhout Energieneutraal 2027

De expeditie Emmerhout Energieneutraal 

wil bereiken dat de wijk Emmerhout in 2027 

energieneutraal is. Dat is een hele lastige, maar 

niet onmogelijke opgave. Daarom is gekozen 

voor het woord ‘expeditie’. Energieneutraal wil 

zeggen dat de wijk evenveel energie gebruikt 

als ze opwekt. En dan niet elk individueel 

huishouden, maar alle huishoudens van 

Emmerhout bij elkaar geteld. Huiseigenaren 

én huurders. 

WijkExpeditieteam

Om deze ambitie te halen hebben enkele 

wijkbewoners een WijkExpeditieteam 

gevormd. Enkele wijkbewoners zitten in 

dit team op persoonlijke titel, anderen 

zitten er namens Wijkbelangen Emmerhout 

en het Bewonersbedrijf. Het team wordt 

ondersteund door organisaties als Natuur en 

Milieufederatie Drenthe, Buurkracht en Samen 

EnergieNeutraal. Ook de gemeente is in het 

WijkExpeditieteam vertegenwoordigd, onder 

andere door de gebiedscoördinator.

Drie werkgroepen

Naast het WijkExpeditieteam zijn er drie werk-

groepen actief. Elke werkgroep bestaat uit een 

aantal wijkbewoners. Eén werkgroep houdt 

zich bezig met besparen. Wat kunnen we als 

wijkbewoners nu al doen om het energiever-

bruik terug te brengen. Daarbij kan gedacht 

worden aan isolatie, LED-verlichting, maar 

ook aan ander stookgedrag of ventileren bij-

voorbeeld. De tweede werkgroep houdt zich 

bezig met opwekken. Wat zijn mogelijke ma-

nieren om energie voor onze wijk op te wek-

ken. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

zonnepanelen. Op individueel niveau zijn 

wijkbewoners hier al wel mee bezig. Een klein 

rondje door de buurt maakt dat wel duidelijk. 

Maar zouden we ook iets gezamenlijks kun-

nen? Door het vormen van een coöperatie 

misschien of door ons aan te sluiten bij een 

coöperatie in de buurt zoals Zonnige Start 

in Klazienaveen Noord. De derde werkgroep 

houdt zich bezig met communicatie. Wijkbe-

woners moeten geïnformeerd worden over al-

les wat met de Expeditie EnergieNeutraal te 

maken heeft. We hopen dat door deze infor-

matie wijkbewoners geënthousiasmeerd en 

geactiveerd worden om ook een steentje bij 

te dragen. Is het niet voor het milieu, doe het 

dan voor de portemonnee! Want of uw inves-

tering in energiezuinigheid nu groot of klein 

is, u merkt het aan uw eigen energierekening. 

Enquête

In december 2017 hebben alle wijkbewoners 

van Emmerhout een vragenlijst ontvangen. 

Met deze enquête willen we onderzoeken in 

hoeverre men geïnteresseerd is, geïnformeerd 

is en bereid is om mee te doen aan de 

expeditie. In de rubriek ‘Emmerhout in cijfers’ 

worden de belangrijkste uitkomsten van de 

enquête weergegeven (pagina 14 en 15). 

Van 381 wijkbewoners die de vragenlijst 

terugstuurden hebben 305 zich bereid 

verklaard aan een vervolgonderzoek mee 

te willen doen. Dit vervolgonderzoek met 

een uitgebreidere vragenlijst zal voor de 

zomervakantie worden uitgevoerd.

Energiemarkt

In het najaar houden we in het winkelcentrum 

van Emmerhout een energiemarkt. Tijdens 

deze markt zullen bewoners geïnformeerd 

worden over allerlei energiebesparende maat-

regelen. De werkgroepen ‘Besparen’ en ‘Op-

wekken’ zullen laten zien waar zij mee bezig 

zijn. Ook organisaties als Natuur en Milieufe-

deratie Drenthe, Buurkracht, Samen Energie-

Neutraal, woningbouwcorporaties als Lefier 

en Domesta, leveranciers van zonnepanelen, 

warmtepompen, energieleveranciers etc. zul-

len met een kraam vertegenwoordigd zijn. 

De datum van deze energiemarkt is op dit 

moment nog niet bepaald, maar in het herfst-

nummer van Wijkberichten leest u er meer 

over.

Website en nieuwsbrief

De werkgroep Communicatie is druk bezig 

met het bouwen van een website Expeditie 

Emmerhout EnergieNeutraal. Daarnaast zal 

maandelijks een nieuwsbrief van de Expeditie 

verschijnen. Het eerste nummer staat gepland 

voor 1 september, gelijk met de lancering van 

de website. U merkt er wordt door enkele 

wijkbewoners al veel energie in gestoken! 

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u ook 

meedoen in het WijkExpeditieteam of in 

één van de werkgroepen meld u zich aan bij 

secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl 

Werkgroep Communicatie

Met de slogan ‘Steek energie 
in eigen wijk!’ worden 
de wijkbewoners van 
Emmerhout opgeroepen 
energie te steken in de eigen 
omgeving en aangemoedigd 
in het energieneutraal 
maken van de wijk.

Nieuwe beheerder
We zijn blij dat we kunnen melden dat het team 

van beheerders in de Wijkwijzer is uitgebreid 

met Bert Meringa. Bert (49) woont in Emmer-

schans, maar heeft eerder ook een aantal jaren 

in Emmerhout gewoond. Via één van de andere 

beheerders hoorde hij van de Wijkwijzer en 

de wens om het team uit te breiden. Omdat 

hij sinds 2015 werkzoekende is bood hij zijn 

diensten aan. 

“U kunt met al 
uw vragen bij 
ons terecht”
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Een interview over armoede

Zwaantje Vortman is op 11 juli 1953 geboren 

in Musselkanaal (gemeente Onstwedde). Haar 

opa van vaderskant had een kleermakersate-

lier in de stad Groningen. Haar eigen vader 

was lasser. Haar opa van moederskant was 

boer en had een eigen stukje grond. ‘Ik was 

de enige meid tussen zes jongens, niet echt 

fijn. Twee broers boven mij en drie broers be-

neden mij. Ik was dan ook geen echt meisje. 

Op het moment dat mijn oudste broers naar 

de school gingen, liep ik achter hen aan. Ik 

wilde ook naar school en mee de kleuterklas 

in.’ Dat was niet de bedoeling, echter Zwaan-

tje hield vol. Telkens als de school aan ging 

moest één van de broers Zwaantje weer naar 

huis brengen. De ouders en de hoofdmeester 

werden het zat en omdat Zwaantje zindelijk 

was, mocht ze uiteindelijk toch blijven. Hier-

door was zij op 6-jarige leeftijd een hele vroe-

ge leerling.

Gevoel voor rechtvaardigheid

Haar ouders scheidden en alle kinderen 

gingen naar een internaat in Nijmegen. ‘Ik heb 

daar van mijn 6e tot mijn 17e jaar gewoond. 

Toen ik 17 was moest ik van school af. Maar het 

bleek, dat ik nog een diploma kon halen, dus ik 

wilde nog blijven. Dit is gelukt en ik heb mijn 

diploma huishoudhulp gehaald. Na Nijmegen 

ben ik verhuisd naar Groesbeek, een verblijf 

voor werkende meisjes. De begeleiding was 

niet altijd even correct. Hier kreeg ik last van 

mijn grote gevoel voor rechtvaardigheid. 

De begeleiding ging met iedereen de strijd 

aan. Je kreeg bijvoorbeeld een taak, die van 

de leiding in een bepaalde volgorde gedaan 

moest worden, die ik niet logisch vond. Eerst 

moest de hal, dan de wc’s en dan de grote 

kamer. Ik deed dan eerst de wc’s, dan de hal en 

dan de grote kamer. Ik bleef volhouden…. En 

dan kreeg ik de wind van voren. Zo gingen ze 

met iedereen om en daar kon ik niet tegen. Ik 

hoopte steeds dat ze mij zouden pakken, want 

dan hadden ze daar een goeie aan. Ik ben niet 

bang, tussen jongens opgegroeid. Ik leerde 

knikken om te overleven. Ik ben gelukkig wel 

gehecht want sommige van de leiding waren 

wel lief’.

Mensen helpen

Ik ben er officieel ruim een jaar gebleven, maar 

feitelijk maar 3 maanden. Ik was altijd ziek als 

ik na een weekend bij mijn vader was geweest 

en dan terug moest. Zogenaamd Kortjakje-

syndroom. Uiteindelijk ben ik uit Groesbeek 

vertrokken. Dat ging niet vanzelf: ‘Als ik hier 

moet blijven, dan ga ik mij verzuipen’, zei ik te-

gen mijn moeder. Het heeft heel veel moeite 

gekost om duidelijk te krijgen, dat ik het echt 

meende. Ik ging bij mijn moeder wonen, sa-

men met mijn twee oudste broers. Mijn jong-

ste broertjes kwamen later. Ik moest natuurlijk 

aan het werk. Ik ben begonnen bij een ben-

zinepomp, toen heb ik een tijdje in een bak-

kerswinkel gewerkt, daarna vrijwillig allerlei 

mensen geholpen. Daar werd duidelijk wat ik 

echt wilde, waar mijn hart lag: Mensen helpen. 

En zo kon ik officieel gebruik maken van mijn 

grote rechtvaardigheidsgevoel.’

Huwelijk

‘Toen ik 22 jaar was, raakte ik in verwachting 

en ben ik getrouwd. Dit huwelijk, mijn man 

was van Indische oorsprong, heeft zes jaar 

geduurd. Ik ben gescheiden omdat mijn man 

Zwaantje Vortman is inwoonster 
van Emmerhout en lid van 
de theatergroep, die het 
theaterstuk ‘De Omzieners’ van 
de Wresinski Stichting voor het 
voetlicht brengt. Ik ontmoette 
Zwaantje tijdens het bijwonen 
van deze theatervoorstelling in 
het Atlastheater. Zij speelt een 
rol als ervaringsdeskundige op 
het gebied van armoede.

“Hoe minder 
mensen hebben, 
hoe meer zij 
dikwijls geven”

geen geld afgaf, zodat ik de kosten niet kon 

betalen. Hij bleek cijferblind te zijn. Hij wist 

het verschil niet tussen 10 losse centen of een 

dubbeltje. Daardoor heeft hij veel schulden 

gemaakt. Ik woonde toen in Wildervank.

Ik had inmiddels twee kinderen en bleef met 

de schulden zitten, terwijl ik inmiddels in 

verwachting was van mijn derde kind. Ik heb 

dit allemaal uiteindelijk wel kunnen oplossen. 

Ik kreeg een nieuwe relatie, en ook daarvan 

raakte ik in verwachting. Na 7 maanden heeft 

hij mij laten zitten. Wat mannen betreft kreeg 

ik vervolgens een LAT-relatie met een man 

uit Emmen. We zijn ook getrouwd geweest 

en zo kwam ik in Emmen te wonen. Maar ook 

daarmee bleken de verschillen te groot. Ik had 

bijvoorbeeld mijn kinderen opgevoed dat, als 

volwassenen praten, zij buiten moesten gaan 

spelen. Zijn kinderen hoefden dat niet, om 

maar iets te noemen. Na mijn scheiding ben ik 

in Emmen blijven wonen. Eerst in Emmermeer, 

later in Barger Oosterveld, toen in Angelslo. 

Tussentijds heb ik nog een tijdje met mijn 

gezin in Musselkanaal gewoond om voor mijn 

ouders te zorgen. Uiteindelijk kwam ik in 2010 

in Emmerhout terecht.

De 4e wereld

Inmiddels was ik in 1990 lid geworden van 

de 4e wereldbeweging (zie kader). Zo ben 

ik mij gaan verdiepen in de Rechten van de 

Mens van de VN. Ik heb daar veel aan gehad. 

Voor mij persoonlijk, maar vooral om anderen 

te kunnen helpen. Via de 4e wereld kwam ik 

in contact met de Wresinski Beweging. Eerst 

erg op de achtergrond. Ik wilde eigenlijk 

niet voor het voetlicht. Ik dacht: ‘Dit kan ik 

niet, daar heb ik niet voor geleerd.’ Maar 

Laurens Umans, onze regisseur bleef mij maar 

achtervolgen: ‘Probeer het, ik zal je helpen. 

Hier op het podium mag je alles doen wat je 

wilt, over de streep niet.’ Uiteindelijk heb ik het 

gedaan. En nooit spijt gehad. Als de zaal vol 

zit en dan vooral met mensen met eenzelfde 

achtergrond als ik, die geen geld hebben voor 

een theaterkaartje, dan speel ik op mijn best. 

Dan leef ik helemaal op. Wat wij met elkaar 

delen is veel, maar wat opvalt is dat hoe 

minder mensen hebben, hoe meer zij geven.

Hoe is het nu met mij….

Ik heb zelf bewindvoering geregeld.  Ik wil 

niet weer in de schulden komen en nu heb ik 

weekgeld. Dat is niet veel. Voor mijn theaterrol 

ontvang ik niets, dat doe ik vrijwillig. Ik heb 

mij nooit buitengesloten gevoeld. Waar ik ook 

woonde, ik had altijd mensen over de vloer. Ik 

wil mensen helpen. In het internaat werd er 

niet naar ons geluisterd en daar heb ik heel 

veel van geleerd. Luisteren is zo belangrijk…. 

Nu ben ik een manusje van alles en mijn passie 

is mensen helpen. 

 Joke Bakker

De 4e wereld 
Met de 4e wereld worden mensen 

bedoeld, die onder de armoedegrens 

leven in landen, die normaal als 1e en 

2e land worden beschouwd. Deze term 

werd voor het eerst gebruikt door de 

Franse priester Joseph Wresinski, die 

zelf in armoede opgegroeid was. Alwine 

de Vos van Steenwijk kwam in de jaren 

zestig in contact met Wresinski. Na zijn 

overlijden heeft zij zijn werk voortgezet. 

Mede door haar inzet werd 17 oktober 

door de VN erkend als internationale dag 

voor de uitroeiing van armoede. Zij was 

ook de stichtster van de Joseph Wresinski 

Cultuur Stichting, die onder andere tot 

doel heeft armen zelf actief deel te laten 

nemen aan culturele activiteiten over het 

verschijnsel armoede. 

De Omzieners
‘De Omzieners’ wordt gebracht 

door de Joseph Wresinsky Cultuur 

Stichting. Een theatergroep van 

mensen die in armoede leven en 

ervaren theatermakers. Samen maken 

en spelen zij theater dat laat zien wat 

mensen in armoede meemaken, wat 

zij denken en voelen en wat anderen 

over hen denken en zeggen.
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Gebiedscoördinator Monique Bruins

Samen in Cosis

Promens Care betekent ‘zorg voor de 
mens’. Voor de mens met een 
verstandelijke en/of psychische 
beperking. En voor de mens die gebruik 
maakt van de maatschap pelijke opvang. 
Mensen met een beperking willen het 
liefst van alles een ‘gewoon’ leven. 
Een leven met familie, vrienden, een 
goed huis, leuk werk en de mogelijkheid 
om er af en toe op uit te trekken. 
Promens Care helpt hen bij het invullen 
van dit ‘gewone’ leven. 
Een gewoon leven, met een vorm van 
begeleiding die helemaal is toegespitst 
op wat de cliënt nodig heeft; bijzonder 
gewoon dus.

Welkom  bij Promens Care

Kijk voor meer informatie op www.promens-care.nl
of bel tijdens kantooruren met regiokantoor Emmen
T 088 878 9400

/promenscare
@promenscare

Sinds maart 2018 is Monique Bruins, 33 jaar, de 

nieuwe gebiedscoördinator van de Gemeente 

Emmen in de wijken Angelslo en Emmerhout. 

Ze volgt daarmee Jolanda Lubberts en Afien 

Faber op. In 2010 is ze voor haar baan naar 

de Gemeente Emmen verhuisd. ‘Ik ben hier 

naartoe gekomen vanuit de stad Groningen. 

Dat was een goede keuze, ik vind het hier 

heerlijk rustig en groen, ideaal om te wandelen 

en te mountainbiken in het bos.’ Nu woont ze 

in Emmermeer, maar daarvoor heeft ze 6,5 jaar 

aan de Lemzijde in Emmerhout gewoond. ‘Het 

Kabouterpad bijvoorbeeld, ideaal om lekker te 

hardlopen!’

Schakel

Destijds is ze begonnen als buurtsportcoach in 

het gebied De Velden. ‘Als buurtsportcoaches 

gingen we steeds meer gebiedsgericht 

werken. Ook in die functie spreek je bewoners, 

partners en werk je heel breed. Toch was deze 

baan veelal op bewegen gericht. Zo hebben 

we daar bijvoorbeeld een beweegtuin 

ingericht.’ Eind vorig jaar solliciteert Monique 

op de functie gebiedscoördinator. ‘Deze 

functie is echt heel erg divers.’

‘Het mooie aan werken als gebiedscoördinator 

is, dat je de schakel bent die mensen kan 

verbinden. Op fysiek gebied, sociaal, eigenlijk 

alle vlakken. Je werkt samen met bewoners, 

de wijkvereniging, maar ook andere partners 

zoals welzijnsorganisaties en de wijkagent. 

Het is heel breed, je krijgt te maken met 

sport, maar ook met vergunningen of 

stedenbouwkundigen.’ 

Verrassend

Als gebiedscoördinator is Monique dan ook 

betrokken bij verschillende projecten, zoals 

het wijkteam. Maar ook bij het proces van 

de burgerbegroting. ‘Bij dat laatste is het erg 

mooi dat bewoners zelf kiezen, daarbij kan ik 

dan vanuit mijn functie ondersteunend zijn’, 

vertelt ze. ‘Eigenlijk ben je betrokken bij alles 

waar de gemeente ook bij betrokken is. Het 

is erg verrassend werk, je weet nu niet wat je 

over een maand precies doet.’ Dit licht ze toe 

met een voorbeeld. ‘Ik kwam bij iemand die 

bezig is met een soortgelijk project als Bee 

Highway. Je komt in gesprek en dan komen 

er altijd meer dingen op tafel dan alleen het 

oorspronkelijke gespreksonderwerp en dat is 

goed.’

Illusie

‘Ik heb zeker niet de illusie dat ik de persoon 

ben die alles ‘oplost’ waar de gemeente bij 

betrokken is’, stelt ze. ‘Maar ik wil wel proberen 

om de persoon te zijn die vanuit de gemeente 

duidelijkheid kan geven en daarmee de 

gemeente meer toegankelijk kan maken 

voor de bewoners. Bijvoorbeeld: wat zijn de 

processen van de gemeente, waar kan men 

terecht met bepaalde onderwerpen en wat is 

het tijdsbestek waarin gewerkt wordt. ‘Nee’ is 

ook een antwoord, maar wel een antwoord.’ 

Uitdaging

Haar uitdaging in Emmerhout is op dit 

moment nog het ontdekken van alle schakels, 

processen en projecten in de wijk. ‘Emmerhout 

is een positieve, zelfstandige en actieve wijk 

die projecten als de burgerbegroting ook aan 

kan. Ik vind het interessant om, als ik helemaal 

‘thuis’ ben in deze wijk, te kijken naar vragen 

als: Bereiken we alle bewoners? Zijn alle 

bewoners mondig genoeg om zich te kunnen 

uiten met punten die voor hun belangrijk zijn 

of kunnen ze daar hulp bij gebruiken? Daar 

wil ik energie in steken. Ik wil graag mensen 

stimuleren tot ideeën en ondersteunen. Laatst 

ben ik op de fiets door Emmerhout gegaan. 

Overal heb ik mensen aangesproken om te 

vragen wat ze van de wijk vinden, waarom ze 

hier wonen en of ze daar blij mee zijn. Fijn om 

te horen hoe positief mensen reageren, dat ze 

hier graag wonen, blij zijn met het vernieuwde 

winkelcentrum en dat ze trots zijn op het 

sportplein!’ 

Monique Bruins is bereikbaar via

m.bruins@emmen.nl

Hilde van der Horst

Op een zonnige dag 
tref ik Monique Bruins 
op een bankje in het 
winkelcentrum, een plek 
die bij haar past, midden 
in de wijk.
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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

 

  

 

 

 

 THUISZORG NODIG? 
Wij helpen u graag met de aanvraag!! 

Wij leveren 

 Persoonlijke zorg 
 Verpleging 
 Specialistische verpleging 
 Begeleiding 
 Dagopvang 

Wij hebben geen wachttijden en werken met vaste teams, met één vast 
aanspreekpunt.  

Heeft u vragen? Bel vrijblijvend met een van onze verpleegkundigen: 
0591-372 316 

 

 Regiokantoor: 
 Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

            Cultureel Centrum de Marke 
            Statenweg 107 
            7824 CW Emmen 
            
            info@beter-thuis-wonen.nl 
               www.beter-thuis-wonen.nl 

             

 

 

 

Wij leveren zorg in: 

Drenthe 
Groningen 
Overijssel 
Gelderland  

 

 Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

 

‘Bedrijf’-vigheid Emmerhout          

Even voorstellen: Mijn naam is Jiska Ravor, ik 

ben getrouwd met Mathurin Ravor en samen 

hebben we 2 jongvolwassen kinderen. In 1997 

zijn we vanuit Parijs verhuisd naar Emmerhout 

en wonen hier nu alweer 21 jaar naar volle 

tevredenheid. 

Wat dreef je om zelfstandig 
ondernemer te worden?

Ik was in loondienst bij een reclamebureau 

en deed daarnaast werkzaamheden voor een 

internetprovider. Zo kwam ik in aanraking 

met het bouwen van websites. Aangezien ik 

mijn creativiteit, het ontwerpen, in mijn baan 

niet voldoende kwijt kon besloot ik in 2001 

een eigen bedrijf te beginnen.  Een eigen 

bedrijf gaf mij de mogelijkheid terug te keren 

naar het beroep waarin ik afgestudeerd was 

aan de Kunstacademie, namelijk grafisch 

vormgever.  Ik werk vanuit kantoor aan huis 

en dit geeft mij de vrijheid en de mogelijkheid 

verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen 

keuzes en opdrachten.

 
Wat is jouw kernactiviteit?

Mijn kernactiviteit is het ontwerpen van 

internetsites voor zowel kleine als grote 

bedrijven, organisaties en particulieren. 

Dat gaat van concept tot realisatie. Bij grote 

projecten vind ik het een uitdaging om samen 

te werken met partners waarbij ieder zijn of 

haar eigen expertise inbrengt. 

Waaruit bestaan jouw 
werkzaamheden nog meer?

Ik verricht, naast het bouwen van websites, 

werkzaamheden voor alles waar een 

grafisch ontwerp voor nodig is, zodoende 

is mijn werkterrein heel breed. Zo doe ik de 

ontwerpen-  en de opmaak voor tijdschriften 

en wijkbladen (zoals Wijkberichten 

Emmerhout) en maak ik grafisch ontwerpen 

voor huisstijlen. Zo ontwerp ik logo’s, flyers 

en ander grafisch materiaal. Een voorbeeld 

daarvan is de hele huisstijl, logo, flyer, posters 

rondom de Burgerbegroting Emmerhout.

Ben je maatschappelijk betrokken?

Emmerhout is een uitdagende wijk.  Ik zoek 

steeds verbinding tussen projecten en 

initiatieven van wijkbewoners. Ik vind het 

heel belangrijk dat deze initiatieven worden 

uitgevoerd en zet me daar graag voor in. Het 

is leuk om maatschappelijk bezig te zijn en op 

die manier iets terug te geven aan de wijk. 

Zo zet ik mij vrijwillig in voor het ontwerpen 

en vormgeven van het kwartaalblad 

Wijkberichten Emmerhout. Ook was ik 

één van de initiatiefnemers van Sportplein 

Emmerhout. In oktober 2016 hebben we het 

plan gepresenteerd op het ideeënfestival van 

de Burgerbegroting Emmerhout. Door de 

inzet van velen kon op 30 september 2017 de 

eerste fase geopend worden en daar ben ik 

best trots op.

Waarin onderscheidt Graffito zich?

Graffito staat voor persoonlijk, creatief 

en ondernemend. Waarin ik me wil 

onderscheiden is mijn aanpak. Deze is 

persoonlijker en laagdrempeliger dan die van 

grote bedrijven. Als ontwerper vind ik het een 

uitdaging om de passie en het verhaal van een 

bedrijf of organisatie op de juiste manier over 

te brengen. Het hele plaatje moet kloppen en 

aansprekend zijn. Dit bereik ik door heel goed 

te luisteren naar mijn opdrachtgevers en het 

contact zo persoonlijk mogelijk te houden 

in een prettige sfeer. Ook vind ik belangrijk 

goed benaderbaar te zijn. Iedereen kan bij 

mij vrijblijvend terecht voor vragen over 

vormgeving van zowel gedrukte of digitale 

concepten.

Waar sta je over 5 jaar? 

Mijn hart ligt bij sociaal bewogen opdrachten 

met een maatschappelijke insteek, zoals 

bijvoorbeeld de Burgerbegroting Emmerhout. 

Daarnaast vind ik het als Zzp’er een uitdaging 

deel uit te maken van grote projecten. 

Aanvragen voor grote projecten zijn dan ook 

bijzonder welkom en zie ik graag tegemoet.

Hoe ben je bereikbaar?

Via de telefoon 0591 - 625 706 en email: info@

graffito.nl. Of breng voor nadere informatie 

een bezoekje aan mijn website: www.graffito.

nl. 

 Ina Hofsteenge

In deze rubriek neemt Ina 
Hofsteenge in iedere editie 
een bedrijf in Emmerhout 
onder de loep. In deze editie 
zijn de spotlights gericht op 
Graffito Internet Design. 

E

Medisch Pedicure Petra
Voor een vakkundige behandeling 

in een prettige sfeer!

Laan van de Bork 204  

06- 814 840 91

7823 RE  Emmen

www.pedicure-praktijk-petra.nl



10%

30%

20%

40%
 € 
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TToch mist er nog wel wat in deze prachtige 

wijk, volgens Edgar Smit. En dat is aandacht 

voor kunst en cultuur. Daarom nam Edgar 

samen met Jetty van Ommen en Sisca Penning 

het initiatief om te komen tot een Cultuurhuis 

Emmerhout. Zij dienden hun plan in bij de 

Burgerbegroting voor 2018 en kregen daaruit 

€ 6000,- ter beschikking om hun plannen uit 

te voeren. 

Jemmerhout

Samen zijn ze ook betrokken bij het 

initiatief Jemmerhout. Iedere eerste zondag 

van de maand is er een open podium in 

Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ en kan 

iedereen die zijn muzikale kunsten wil laten 

zien het podium betreden. ‘Wij willen heel 

laagdrempelig zijn’, legt Edgar uit. ‘Voor 

mensen die nog maar enkele maanden 

een muziekinstrument bespelen of voor 

muzikanten die nauwelijks aan de bak komen. 

Voor iedereen die er lol in heeft muziek te 

laten horen of samen met anderen muziek te 

maken. Het is iedere 1e zondagmiddag van de 

maand weer een feestje!’ 

Midzomerhoutfestival

Edgar heeft het idee dat er een aantal jaren 

geleden meer reuring in de wijk was. ‘Sorry dat 

ik het zeg hoor, maar ik vind onze wijk ook wel 

een beetje een ingeslapen wijk geworden. We 

hadden eerder toch het Midzomerhoutfestival 

bij het zandmeertje? Dat was prachtig. Het is 

ons ultieme doel iets dergelijks weer te gaan 

organiseren. Maar dat kunnen we niet met 

zijn drieën. Maar naar zoiets willen we wel 

toewerken’

Iedere twee vrijdag van de maand

Voor dit jaar heeft de commissie voor iedere 

tweede vrijdag in de maand iets op stapel 

gezet, naast de Jemmerhoutsessies op de 

eerste zondag van de maand. Zo trad in 

februari Ed Citroen op, was er in maart een 

pubquiz en in april een toneelvoorstelling. ‘Het 

was een fantastisch stuk. Een top stuk om naar 

te kijken, met goede acteurs en mooi verhaal’, 

vertelt Edgar enthousiast. ‘Maar er zaten maar 

vier mensen in de zaal! Snap je dat nou?’ 

Gevarieerd programma

De initiatiefnemers willen een gevarieerd 

programma bieden tegen een betaalbare 

prijs. Men betaalt vijf euro inclusief een 

pauzeconsumptie. ‘Waar kom je dat nog 

tegen?’ De Voice of Emmerhout die begin 

mei gehouden zou worden moest helaas 

afgeblazen worden. Het Hemelvaartweekend 

was waarschijnlijk een verkeerd moment voor 

zoiets. Wordt nu later in het jaar georganiseerd. 

En we sluiten in juni af met een bijzondere 

versie van Jemmerhout op 15 juni.

Bofkont

Voor de tweede helft van 2018 staan er ook 

genoeg mooie voorstellingen op stapel. De 

Police Tributeband, improvisatietheater PiriPiri, 

Roland Verstappen en Edgar zelf zal optreden 

met een verzoeknummerprogramma. Als 

troubadour treedt hij door het hele land op. 

Vorig jaar meer dan 150 keer. Na een leven 

van allerlei baantjes, van schoonmaakwerk 

tot horeca, van de bouw tot vuilnisman koos 

hij 15 jaar terug voor een leven als muzikant. 

‘Ik werd niet gelukkig in het keurslijf van een 

baas te moeten werken. Het leven wat ik nu 

leid als zzp’er naast huispapa past ook beter 

bij mij als verschrikkelijke ADHD’er. Trouwens 

ADHD is niet verschrikkelijk, het is een talent!’ 

Veertien jaar terug hoorde hij van vrienden dat 

het huis waar zijn gezin nu woont vrijkwam. 

Wonen in het bos, een droom kwam uit. Ik zeg 

van mezelf dat ik een behoorlijke bofkont ben.’ 

Een bofkont in Emmerhout.  

Wytse Bouma

Cultuurhuis Emmerhout

‘Ik vind dat we als 
Emmerhouters wel wat trotser 
op onze eigen wijk mogen 
zijn. Kijk nou eens om je heen. 
We wonen in een prachtige 
groene, ruim opgezette wijk. 
Waar vind je nu zoveel rust en 
ruimte?’

DDe spelweek is één van de initiatieven, die 

vanuit de Burgerbegroting 2018, budget 

beschikbaar kreeg om uitgevoerd te worden. 

Evelien Koning is initiatiefnemer van de 

spelweek. Samen met een groot aantal 

vrijwilligers zette zij hier de schouders onder. 

Haar verslag van deze geslaagde activiteit 

volgt hier.

Dinsdag - Regen

Dinsdag was de eerste dag. Het regende en 

onze planning en activiteiten leken in het 

water te vallen. Na een spoedberaad met onze 

elf vrijwilligers besloten we alle activiteiten 

binnen te gaan doen. Het liep als een tierelier! 

Het was gezellig, de kinderen vonden de 

spellen erg leuk en we hadden we geen hinder 

van de regen. Tussen de middag hebben we 

samen geluncht. Bolletjes, knakworst, drinken.

Daarna weer gezellig door met de spellen en 

voor we het wisten was dag 1 om!

Woensdag - dagje weg

Woensdag gingen we een dagje weg naar 

Drouwenerzand. Toen we er waren hebben 

we met de kinderen afgesproken dat ze geen 

ijsjes, patat etc. van het snackbuffet mochten, 

want we wilden om 12.30 uur gezamenlijk 

eten. Na het eten konden ze naar hartenlust 

spelen! Het eten was echt super geregeld door 

het Drouwenerzand! Om iets na vieren waren 

we weer terug van een fantastische tweede 

spelweekdag.

Donderdag - bos

Donderdag hadden we een bosdag. Met de 

Buurtsportcoach Alet Lingenaar was ik om 

acht uur al op pad om alles in het bos klaar 

te zetten. We begonnen met vrij spelen met 

o.a. ballen, frisbees en KanJam. Om 12 uur 

kwamen Anton en Evelien met 100 happy 

meals in het bos. Hoe gaaf is dat: McDonalds 

in het bos! ’s Middags begonnen we met het 

echte spelprogramma. We hadden een route 

van 6 spellen/activiteiten. Het was een zware, 

intensieve dag voor zowel de kinderen als voor 

de vrijwilligers, die ogen op hun rug moesten 

hebben! De dag verliep echter fantastisch. 

Geen rare dingen gebeurd, mooi weer en een 

prima ondersteuning van Alet en haar team. 

Het enthousiasme van de kinderen: daar doe 

je het voor!

Vrijdag - slotdag

Vrijdag was de laatste dag van de spelweek. 

De vrijwilligers waren eerder aanwezig 

in verband met de vele voorbereidingen. 

Broodjes smeren, soep maken, springkussens 

klaarzetten, groepen controleren en andere 

spellen klaarzetten. De kinderen waren 

allemaal een stuk rustiger dan aan begin van 

de week. We merkten dat ze moe waren van 

de intensieve week. We besluiten de lijntjes 

wat te laten vieren en ons niet meer zo aan 

een strak schema te houden. Dit was een 

goede beslissing en het liep weer soepel als 

altijd! We sloten de spelweek vrijdagmiddag af 

met een talentenshow. Alle kinderen hadden 

met met hun eigen groepje iets ingestudeerd. 

Van dans, tot zang tot toneelstukjes hebben 

we voorbij zien komen.

Tot slot

We hebben de spelweek met met een goed 

gevoel afgesloten en gaan het zeker volgend 

jaar weer organiseren. De gemeente Emmen 

heeft al toegezegd ons te willen steunen in dit 

initiatief. We hebben als vrijwilligers heel veel 

plezier gehad en de kinderen hebben ons ook 

heel veel terug gegeven. Trouwens zonder 

de inzet van al deze vrijwilligers hadden we 

dit niet kunnen organiseren. Het was een 

topweek! Op naar volgend jaar!  

Evelien Koning

Verslag van fantastische spelweek!

Het was een uitdaging. We 
hoopten op 35 kinderen, 
maar binnen een half uur 
inschrijvingen waren we 
daar al ruim overheen! 
Gauw improviseren en de 
busmaatschappij bellen 
om een dubbeldekker te 
huren, met op de teller 
uiteindelijk 76 kinderen!

“Het enthousiasme 
van de kinderen: 
daar doe je het voor!”

“Cultuurhuis: 
een gevarieerd 
programma tegen 
een betaalbare 
prijs”



Kleurrijke wijkbewoners

In deze rubriek staan 
wijkbewoners in de 
schijnwerper die een bijzonder 
verhaal hebben, omdat ze een 
bewogen levensgeschiedenis 
hebben, een bijzonder 
beroep uitoefenen of een 
mooie hobby hebben. Het 
zijn wijkbewoners die kleur 
geven aan de wijk. Deze 
keer staat Johan Baltes in de 
schijnwerpers.
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Johan Baltes (1960) is momenteel ondernemer 

en politicus in het Drentse parlement. Hij is ge-

boren in Zwolle en opgegroeid in een onder-

nemersgezin, doorliep het Thorbecke lyceum 

ter plaatse. Johan had daarna een kleurrijke 

loopbaan. Bij toeval is hij op het spoor geko-

men van het Kadaster en opgeleid als land-

meter en cartograaf, waar hij vervolgens niet 

veel mee deed. Hij was directeur en manager 

bijzondere projecten bij de Gemeente Em-

men. Zoals de ontwikkeling van de vaarweg 

Erica- Ter Apel, de reorganisatie van het woon-

wagencentrum De Ark, de overdracht van 

woonwagencentra naar woningcorporaties, 

een reddingsoperatie van de BVO-Emmen en 

organiseerde ten slotte ook een FIFA Wereld-

kampioenschap voetbaltoernooi voor jeugd 

onder de 20. Daarna werd hij manager, direc-

teur en bestuursadviseur bij Lefier Zuid-Oost 

Drenthe, een woningcorporatie. Hij werd poli-

tiek actief voor VVD en recentelijk zelfstandig 

ondernemer. Politiek heeft in feite altijd zijn 

hart gehad. 

Statenlid

Johan is getrouwd en heeft 3 kinderen. Johan 

vindt het als overtuigd liberaal een genoegen 

om volksvertegenwoordiger te zijn en actief 

te participeren in het politieke bestuur van 

de provincie Drenthe. Hij gaat nu zijn derde 

periode in als statenlid, waar hij vice-voorzitter 

is. Als statenlid laat hij het liberale geluid horen 

als woordvoerder van de portefeuilles water, 

wegen en kanalen en verkeer & (openbaar) 

vervoer. In het dagelijks leven is hij tevens als 

zelfstandig ondernemer actief in zijn bedrijf 

Baltes Consultancy (baltesconsultancy.nl).

Passie en chemie

Politiek en publieke belangenbehartiging is 

Johan zijn passie. Hij wordt enthousiast als 

het gaat over zijn politieke oriëntatie. Vanuit 

zijn ouderlijk huis heeft hij het liberale gedach-

tengoed meegekregen en stemde dus steeds 

al liberaal. Toen hij in 2006 als gemeenteamb-

tenaar met VVD-wethouder Harm Brummel op 

het project revitalisatie van het woonwagen-

kamp ging samenwerken, was de stap naar de 

VVD in 2007 snel gezet. Hun onderlinge che-

mie zorgde ervoor dat Johan, die als gemeen-

teambtenaar niet in de gemeentepolitiek ac-

tief kon worden, wel de provinciale politiek 

instapte. Naast zijn politieke activiteiten vindt 

Johan een ruime maatschappelijke betrokken-

heid belangrijk, vandaar dat hij plaatsnam in 

de raad van advies van het bewonersbedrijf 

Op Eigen Houtje en voorzitter werd van de 

Stichting Marketing Regio Emmen. Johan laat 

zich graag uitdagen door taaie problemen, 

conflicten en vastgelopen situaties in diverse 

organisaties. Daar waar meer nodig is dan al-

leen het gezond verstand te gebruiken. Zijn 

brede interesse en opleiding bedrijfskunde 

helpen daarbij! 

Ten slotte

Johan woont al zo’n 30 jaar met plezier 

in Emmen. Hij begon in de Rietlanden en 

verhuisde omstreeks 2007 naar Emmerhout, 

waar hij koos voor een groene en ruim 

opgezette leefomgeving, nabij het gat van 

Jansen. Emmerhout is een mooie groene 

wijk met veel voorzieningen, een mooi 

winkelcentrum, met overigens wel enkele 

flinke uitdagingen. Wijkbelangen is goed 

bezig, doelen stellen (als het streven om 

de wijk energieneutraal te maken en het 

stimuleren van burgerparticipatie) is goed, 

samen zijn we als wijkbewoners tot veel 

in staat, mijmert hij. Het uitvoeren van die 

doelen vormt volgens hem wel een bijzondere 

uitdaging. We moeten als wijkbewoners blij 

zijn met wat we wel weten te realiseren, de 

burgerbegroting helpt daarbij. Een andere 

uitdaging is de voorzieningen die we hebben 

blijvend te omarmen. Het bewonersbedrijf is 

daarbij een spil en dat moet nog meer worden 

gekoesterd. We moeten met zijn allen daar de 

schouders onder (blijven) zetten!  

Theo Postma

Eetlokaal de Tondel

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

Elke werkdag geopend van 17:00 tot 19:00 uur!
Elke maand lopend buffet met een thema!  
Onze wisselende menukaart is te vinden op onze 
Facebookpagina, website of af te halen!
 
• Hoofdmaaltijd € 5,00  (kind € 4,00 - vis € 6,00)
• Soep v/d dag € 1,50
• Toetje v/d dag € 1,00
 
Het is ook mogelijk om uw maaltijd af te halen!  
Reserveren voor 13:00 uur!

YOGA VOOR VOLWASSENEN
Wanneer: Vrijdag- en zaterdagochtend 9.15 – 10.15

Waar: Op Eigen Houtje – Lemzijde 87-88 – Emmerhout 

Volg een gratis proefles en ervaar wat yoga met je kan doen.

Voor meer informatie:

Sandra Coobs

06-25131031

sandra@jijenjekracht.nl

www.jijenjekracht.nl

Ook workshops op locatie mogelijk:

Yoga, Weerbaarheidstraining, Klankbeleving. Voor kinderen, 

volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking.

Kinder Yoga / Special Yoga / Volwassenen Yoga /  Klankbeleving

Jij en je Kracht

Ontspanning   

Weerbaarheid  

Bewustwording

“Doelen stellen 
is goed, samen 
zijn we als 
wijkbewoners 
tot veel in staat”

J



In december 2017 werd er onder de wijkbewoners 
een enquête gehouden in het kader van de Expeditie 
Emmerhout EnergieNeutraal 2027. Van de ongeveer 3200 
huishoudens hebben 381 de vragenlijst teruggestuurd. 
Dat betekent een deelname van ongeveer 11%.

Bent u geïnteresseerd om samen met wijkbewoners Emmerhout 

binnen 10 jaar energieneutraal te maken?  

ja misschien nee  
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Zou u samen met wijkbewoners willen investeren in een gezamenlijk project

om energie te produceren?   

ja    misschien nee  
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Zou u samen financieel willen investeren in een proefproject om energie 

in uw woning te besparen?

ja    misschien nee  
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ik ben huurder  ik ben eigenaar  

Huiseigenaarschap
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Kunt u zelf beslissen of u zonnepanelen op uw dak wilt installeren?

ja, maar ik heb 
geen zonnepanelen
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ja, ik heb 
zonnepanelen

nee weet ik niet

Heeft u energiebesparende maatregelen getroffen?  

wel                                                              geen  
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Emmerhout in cijfers

“Er 
zijn190
deelnemers 
die aangeven 
nog geen 
zonnepanelen 
te hebben”

Van 381 wijkbewoners 

die de vragenlijst 

terugstuurden hebben 

305 zich bereid 

verklaard aan een 

vervolgonderzoek 

mee te willen doen. 

Dit vervolgonderzoek 

met een uitgebreidere 

vragenlijst zal voor de 

zomervakantie worden 

uitgevoerd.

1

2

3

4

5

6
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Fastfitter Bandenservice  |  Het Weeld 218a  |  Emmerhout  |  0591 - 628 930  |  www.fastfitter.nl

“Samen zorg je 
voor de speel-
voorziening bij 
jou in het erf”

Hele jaar volop acties en aanbiedingen!
Tegen inleveren van deze advertentie ontvangt 
u 15 euro korting op het uitlijnen van uw auto!

2008 - 2018
10 JAAR FASTFITTER 
IN EMMERHOUT!
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Herman Hemmen was als bestuurslid van 

Wijkbelangen jaren verantwoordelijk en 

aanspreekpunt voor deze speelvoorzieningen. 

Sinds zijn vertrek, nu ruim een jaar geleden, 

is dat werk door de overige bestuursleden 

zo veel mogelijk overgenomen. Een ideale 

situatie was dat niet. Maar soms moet je roeien 

met de riemen die je hebt.

Bert Meringa

Het beheerdersteam van de Wijkwijzer 

heeft sinds maart versterking gekregen 

in de persoon van Bert Meringa. Bert (49) 

woonachtig in Emmerschans kwam via Ciska 

Broekmann, één van de beheerders, in contact 

met de Wijkwijzer. Hij raakte geïnteresseerd 

en bood aan als vrijwilliger het team te 

komen versterken. Eén van de zaken waar 

hij zich mee bezig is gaan houden zijn de 

speelvoorzieningen in de wijk.

32 speelvoorzieningen

‘Ik ben begonnen met alle contactpersonen 

van alle speelvoorzieningen te mailen om 

door te geven dat ik nu hun aanspreekpunt 

ben. Er zijn 32 speelvoorzieningen, 

inclusief drie waterspeelplaatsen, in de 

wijk. Een speelvoorziening kan bestaan uit 

verschillende speeltoestellen, maar deze 

staan dan allemaal op een plek bij elkaar. 

Een schommel, een zandbak en een klimrek 

bijvoorbeeld. Voor iedere speelvoorziening is 

een buurtbewoner contactpersoon.’

Contactpersoon

‘Zoals ik nu voor de gemeente aanspreekpunt 

ben voor alle speelvoorzieningen in 

Emmerhout, zo is een contactpersoon voor de 

omwonenden rond een speelvoorziening het 

aanspreekpunt. Uit mijn eerste inventarisatie 

bleek dat er niet voor alle speelvoorzieningen 

een contactpersoon (meer) is. Wie voor 

de speelvoorziening bij hem of haar 

contactpersoon wil worden moet even 

contact met mij opnemen of langskomen in 

de Wijkwijzer.’

Samen verantwoordelijk

‘Het is op zich helemaal niet zoveel werk wat 

je op je neemt. Als er reparaties nodig zijn geef 

je dit aan mij door. Als het zand in de zandbak 

of het valzand rond de speeltoestellen op is  

meld je dit ook. Samen met de mede-omwo-

nenden zorg je eigenlijk voor de speelvoorzie-

ning bij jou in het erf. Bij sommige speelvoor-

zieningen gaan buurtbewoners één keer per 

jaar de boel schoonmaken, alle onkruid ver-

wijderen en met elkaar het oude zand uit de 

zandbak scheppen en weer opnieuw vullen. 

Het is dus ook een bezigheid die het contact 

met de buren kan versterken!’

Speeltoestellen vervangen

Het gebeurt natuurlijk ook dat speel-

voorzieningen af zijn en vervangen 

moeten worden. Jaarlijks worden alle 

speelvoorzieningen in de hele gemeente 

geïnspecteerd. Uit de inspectie wordt 

duidelijk welke reparaties noodzakelijk 

zijn, maar ook welke toestellen afgekeurd 

worden. Er wordt niet automatisch weer een 

nieuw toestel geplaatst. Het kan zijn dat een 

speeltoestel nauwelijks nog gebruikt wordt of 

dat de omwonenden liever een ander toestel 

willen. Door de contactpersoon worden 

wensen geïnventariseerd en daarna is het 

ook nog afwachten of er budget beschikbaar 

is. Speeltoestellen zijn niet goedkoop. In de 

begroting van Wijkbelangen wordt ieder 

jaar wel een post voor speelvoorzieningen 

opgenomen, maar daarmee kunnen niet alle 

wensen worden gehonoreerd. ‘Maar voor 

vragen over speelvoorzieningen kan men dus 

altijd bij mij terecht. Gaan we kijken wat de 

ideeën zijn en hoe we die kunnen uitvoeren.’, 

vult Bert aan. 

Website

‘In mijn ronde langs alle speelvoorzieningen 

heb ik ook alles op de foto gezet. Deze 

foto’s wil ik binnenkort op de website van 

Wijkbelangen Emmerhout plaatsen, met de 

contactgegevens van de contactpersoon 

erbij. Dat is nog een mooi klusje, maar dan 

kan iedereen ook meteen zien waar nog een 

contactpersoon gezocht wordt!’ 

Bert Meringa  

p/a Wijkwijzer Emmerhout

T 0591 - 675 958   

E bertspeeltuin@gmail.com

Wytse Bouma

Speelvoorzieningen in de wijk

Emmerhout is een 
kindvriendelijke wijk. Met 
keuze uit een tweetal 
basisscholen, voorschool 
en kinderopvang. Maar ook 
een wijk met heel veel groen 
en ruimte met meer dan 30 
speelvoorzieningen.

H
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• 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

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 08.30 - 09.30 uur  De Schans 

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.

door samen
te werken aan

een prettige
woonomgeving
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n

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

Sinds 2007 is er in Emmerhout 
een servicepunt van de 
bibliotheek gevestigd. 
Begonnen in voormalige 
basisschool ‘de Tondel’ en 
later ondergebracht in 
bewonersbedrijf ‘Op Eigen 
Houtje’. Sinds september vorig 
jaar is het servicepunt verhuisd 
naar het Kindcentrum.

Servicepunt Bibliotheek 

In Wijkberichten is regelmatig geschreven 

over het servicepunt van de bibliotheek. 

Nadruk lag daarbij vaak op de kinderen. Ina 

Luis is bibliotheekleider en aanspreekpunt 

van het servicepunt. Het servicepunt in 

Emmerhout is er echter niet alleen voor 

de kinderen, maar voor álle inwoners van 

Emmerhout, legt Ina uit. ‘Iedere wijkbewoner 

kan hier binnenlopen en bijvoorbeeld boeken, 

dvd’s of tijdschriften reserveren. Men kan dat 

natuurlijk ook thuis via internet doen, maar 

mensen die geen computer hebben of hier 

hulp bij nodig hebben kunnen bij ons terecht. 

De gereserveerde materialen kan men hier 

ophalen en ook weer inleveren. Trouwens, 

boeken die mensen bij de bieb in het centrum 

geleend hebben, kun je ook hier inleveren!’

Best uniek

Dat Emmerhout zo’n servicepunt van de 

bibliotheek heeft is best uniek. Het is volgens, 

Ina Luis, te danken aan een bijzondere 

samenloop van omstandigheden. ‘Ruim tien 

jaar terug wilden de vijf basisscholen die 

we hier toen nog hadden meer met elkaar 

samenwerken en de bibliotheek terughalen 

in de wijk. Er was vernieuwingsgeld van de 

provincie beschikbaar, er was ruimte in één 

van de scholen. De gemeente stond erachter. 

Kortom alle seinen stonden op groen!’

Uitleenpost senioren

In diezelfde periode werd het winkelcentrum 

van Emmerhout gesloopt inclusief het 

Bintholt. Hier was de uitleenpost voor senioren 

en er moest een oplossing gevonden worden 

voor de huisvesting. Met het servicepunt in 

de Tondel lukte dat. De bibliobus verdween 

uit Emmerhout, maar de wijk kreeg een heus 

uitleenpunt.

Prachtige plek

Het servicepunt is sinds vorig jaar onderdeel 

van het Kindcentrum. ‘We hebben een prach-

tige plek bij de ingang’, laat Ina trots zien. ‘Heel 

licht en heel ruim. Hier staan al onze materia-

len uitgestald. Het is niet zo’n uitgebreide col-

lectie als in de centrale bibliotheek. Maar er 

zijn toch zeker 4.000 titels voor kinderen, van 

nul tot twaalf jaar. En voor de senioren heb-

ben we zo’n 800 titels staan. ‘Gewone’ romans, 

maar ook grootletterboeken. 

Service aanhuis

‘Maar nogmaals, elke boek dat hier niet 

staat kan aangevraagd worden! Tijdens de 

openingsuren van het servicepunt staan 

vrijwilligers klaar om te helpen. Zij helpen 

bij het zoeken van een titel in de collectie 

of bij het reserveren.’ Voor senioren in de 

wijk die slecht ter been zijn en niet zelf 

naar de bibliotheek kunnen komen gaat de 

service nog verder, legt Ina Luis enthousiast 

uit. ‘Mensen die niet mobiel zijn kunnen 

contact met ons opnemen. Er komt dan een 

vrijwilliger bij hen thuis langs. In een eerste 

gesprek wordt genoteerd hoe vaak men wil 

dat er iemand langs komt, hoeveel boeken of 

tijdschriften men wil lenen en welke voorkeur 

men heeft. Ik hoop dat we binnenkort onze 

vrijwilligers met een iPad op pad kunnen 

sturen. Ze hebben dan de hele collectie van 

de bibliotheek bij wijze van spreken in hun tas. 

Ze kunnen dan samen met de wijkbewoner 

kijken welke boeken er allemaal zijn.’

Contact

Wie meer over bovenstaande wil weten kan 

contact opnemen tijdens openingstijden 

via T 0591 - 230 007 of emmerhout@

bibliotheekemmen.nl. Openinstijden: 

Iedere maandag- en donderdagmiddag van 

15.00 tot 16.30 uur. Geleende materialen 

kunnen altijd ingeleverd worden via 

speciale boekenbus bij de ingang.  

Wytse Bouma

E



Massagepraktijk De-Lan 
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. 
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FEESTARTIKELEN NODIG?

Wij verhuren Feestartikelen, Geboortearti-

kelen, Partytenten,  Springkussens en een 

ruim assortiment Oud Hollandse Spellen.

Statafels, Stoelen, Buffettafels, Terrasheaters, 

Prikkabel, Chafingdish, Hotpot, Poffer-

tjesplaat, Slagers BBQ, Chocoladefontein, 

Popcornmachine, Suikerspinmachine, 

Marktkramen, Huwelijkszuilen, etc.

Springkussen Koe, Springkussen Saloon, 

Ranjakoe, Eendjesvangen. Geboortearti-

kelen o.a. Houten Kinderwagens,  Ooievaars, 

etc. Opblaasbare Abraham en Sarah en 

Champagnefles.

Voor vragen of reserveringen:

T 0591 - 62 62 38

Kijk voor een overzicht op: 

www.vanginkelverhuur.nl

VAN GINKEL VERHUUR 

 

          T 0591- 855 435

Voor al uw personenvervoer door heel Nederland

•  24 / 7 service

•  Horecavervoer /Evenementenvervoer

•  Groepsvervoer max. 20 personen

•  Luchthavenvervoer

•  Rouw en Trouwvervoer

•  Vip vervoer 

•  Zittend Ziekenvervoer

Vraag naar onze scherpe tarieven

Bezoek onze website www.gtltaxi.nl 

Like ons op Facebook en volg ons op Twitter

Op Eigen Houtje & Flexcafé 88

Onlangs is in Op Eigen Houtje het Flexcafé 88 

geopend. Een plek waar ondernemers maar 

ook wijkprofessionals zo binnen kunnen lo-

pen, in kunnen pluggen met hun laptop en 

aan het werk kunnen en overleg kunnen plan-

nen. In dit flexcafé opent Op Eigen Houtje per 

direct het Sociaal Juridisch Loket 88.

Flexcafé 88

Het idee van het flexcafé is ontstaan bij leden 

van de werkgroep burgerbegroting Emmer-

hout. Er was telkens behoefte aan een ruim-

te waar afgesproken kon worden met mede-

initiatiefnemers of even een kort overleg kon 

plaatsvinden. Dit om iets te bespreken of een 

korte presentatie te houden. Na wat rondvra-

gen bleek er ook bij zowel wijkprofessionals, 

zelfstandigen als thuiswerkers behoefte aan 

flexwerkplekken. Het flexcafé biedt naast flex-

werkplekken ook spreekruimtes, een goed 

wifinetwerk en voldoende parkeergelegen-

heid. Voor een vast bedrag van € 75,00 per 

maand kan iemand onbeperkt gebruik maken 

van het flexcafé binnen de openingstijden van 

het bewonersbedrijf. Daarnaast faciliteert Op 

Eigen Houtje samen met de mensen van dag-

besteding Nononsens de catering zoals koffie 

en lunch maar ook afdrukapparatuur en even-

tueel grotere ruimtes. 

Sociaal Juridisch Loket 88

Helaas wordt Zuidoost Drenthe nog steeds 

gekenmerkt door de slechtste sociaalecono-

mische cijfers in Nederland. Dit betekent dat 

er relatief veel mensen in allerlei problemen 

komen en daardoor er een grote behoefte is 

aan laagdrempelig, maar kwalitatief goed ju-

ridisch en economisch advies. Deze hulp is de 

afgelopen jaren praktisch verdwenen. Op ini-

tiatief van Op Eigen Houtje hebben een aantal 

specialisten zich verenigd met als resultaat een 

goedkoop en toegankelijk loket op het gebied 

van juridische, sociale en economische vragen 

van burgers. Eenieder die hulp nodig heeft op 

het gebied van de WMO, uitkeringen, belas-

tingen, schuldhulp, bewind voering, arbeids-

recht, kan bij het sociaaljuridisch loket terecht 

voor advies en begeleiding. In een uiterst ge-

val kan het loket helpen met de gang naar de 

rechter.

Advies en perspectief

Samen met studenten, oud-adviseurs en 

professionals biedt het loket onafhankelijk 

advies en begeleiding. Er wordt de tijd voor 

u genomen en ervaring wordt gecombineerd 

met jeugdig elan. Sleutelwoorden zijn helder 

advies en een perspectief. Vanzelfsprekend 

neemt het loket privacy en discretie zeer 

serieus. Voorbeelden van hulpdiensten van 

het loket zijn: belastingaangifte, aanvragen 

bij de overheid, bezwaarschriften opstellen, 

contracten nakijken en administratieve hulp.

Alle intake gespreken zijn gratis. Daarna wordt 

er op maat een traject afgesproken waarbij er 

een passende bijdrage wordt gevraagd aan 

de klant. 

Loket 88, ook voor ondernemers

Ook ondernemers kunnen terecht bij het 

loket. Het loket kan u begeleiden in uw 

administratie en biedt tevens een eenvoudig 

en goedkoop onlineboekhoudpakket. 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om 

uw bedrijf te beoordelen op economiteit en 

levensvatbaarheid. Ook is er kennis van de 

regelgeving omtrent bijstandsuitkering voor 

ondernemers. Ten slotte wil het loket graag 

startende ondernemers ondersteunen bij het 

opstarten van hun eigen bedrijf en zullen er 

in de toekomst ook workshops en trainingen 

worden verzorgd.

Contact Flexcafé 88

Wilt u ondersteuning van ons loket? Neem dan 

contact met ons via info@opeigenhoutje.info 

of 0591-229280. U kunt natuurlijk ook altijd 

eens binnen lopen. De koffie staat klaar. 

Hans Fraza en Anton Bardie

Werken op een rustige plek 
waar alle voorzieningen die 
je nodig hebt voorhanden 
zijn? Of een ruimte waar 
je met een kleine groep 
mensen samen kunt 
werken of overleggen?

O
Uitleenpunt tuingereedschap

Aan de slag in eigen tuin, maar 

niet het juiste gereedschap? Bij het 

uitleenpunt tuingereedschap van 

Lefier in het bewonersbedrijf ‘Op Eigen 

Houtje’, Lemzijde 87-88, kunt u gratis 

tuingereedschap lenen.

Voor wie?

Voor alle inwoners van Emmerhout/

Emmerschans. Het lenen kost niets. 

U moet alleen een borg van € 10,- 

betalen en zich kunnen identificeren. 

Hoe werkt het?

Kom langs bij het Sociaal Warenhuis 

‘Heel Goed’, ma t/m vrij 10.00-11.00 

uur in Op Eigen Houtje. Hier kunt u 

afspraken maken over het halen en 

brengen van het gereedschap.
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Supporter 
van cultuur

Univé Emmen
Weerdingerstraat 20, Emmen
088 - 181 5000
emmen@unive.nl
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BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

Het seizoen naar loopt inmiddels het einde. 

De yoga-, klaverjas- en de bridgegroep zijn 

inmiddels gestopt. Nieuwe deelnemers 

kunnen vanaf september weer meedoen aan 

deze clubs, maar kunnen zich wel eerder al 

aanmelden (zie contactgegevens). 

Locatie DCO

Zoals u well icht weet heeft het 

Dienstencentrum Emmerhout zijn locatie 

in de Tussenstee aan de Ravelijn (wijk 

Emmerschans). Dit werd ons door de 

vernieuwing van ons winkelcentrum 

als tijdelijk verblijf door de gemeente 

aangeboden. Het tijdelijke karakter 

(schatting 2 jaar) is inmiddels 11 jaar 

geworden en pogingen om een passende 

locatie in het centrum te vinden zijn tot 

op heden niet gelukt. Opnieuw werd dit 

onderwerp van gesprek met de aanwezige 

gemeenteambtenaren tijdens de SKW/DCO/

BCO voorjaarsvergadering op 17 april. Samen 

met de gespreksleider werd intensief gewerkt 

aan de motieven om een locatie voor het DCO 

in het centrum van de wijk te realiseren. SKW 

De Sprokkel, hoewel niet aanwezig op de 

vergadering, heeft als medegebruiker van de 

Tussenstee hetzelfde probleem. 

Koersbal

Inmiddels  heeft  de koersbalclub 

zijn kwaliteiten getoond tijdens het 

Koersbaltoernooi in Westerbork en is mede 

door de inzet van de nieuwelingen erg 

tevreden met de behaalde resultaten. 

Klaverjasclub

De klaverjasclub heeft een ware opleving 

ondergaan. Het aantal leden is zelfs 

verdubbeld! Maar er kunnen nog meer bij. 

Dus mag u graag een kaartje leggen, kom 

erbij! Maar dat geldt voor al onze activiteiten. 

De heer en mevrouw Ten Hoor dragen de 

leiding van de club over aan dhr. B. Hempen.  

We zijn ze bijzonder dankbaar voor hun inzet 

al die jaren, ook als het wat moeilijker ging 

met het ledenaantal. Nu het weer beter gaat 

met de club is het dan ook het beste moment 

voor overdracht. We wensen dhr. Hempen veel 

succes toe met de klaverjasclub.

Sluiting Dienstencentrum

Het dienstencentrum is gedurende de 

maanden juli en augustus gesloten. Wij 

wensen u een fijne vakantieperiode toe. 

Dienstencentrum voor ouderen 

Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans 

Jan Nuiver, DCO voorzitter  

T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

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

volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 13.30
14.00
14.45

-
-
-

14.30
16.00
16.30

uur
uur
uur

Internationale dans
Sjoelen 
Tafeltennis

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

dinsdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

woensdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 13.00
13.30

-
-

16.30
16.30

uur
uur

Biljart
Klaverjas

vrijdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

Het DCO is een actieve 
club met een groot aanbod 
aan activiteiten. Onze 
activiteiten vinden plaats 
in de Tussenstee aan de 
Ravelijn. Doelgroep voor 
deze ontspannings- en 
bewegingsactiviteiten is de 
60-plusser. Maar wij kijken 
niet op een jaartje! Kom 
gerust eens binnen!

Dienstencentrum voor ouderen

H



Zorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

In het hart van de wijk Emmerhout 
staan aan beide zijden van het 
 volledig vernieuwde winkelcentrum 
de Egelantier en de Wegedoorn.  
Op deze complexen is regelmatig 
een bewonersconsulent aanwezig, 
die u graag helpt met uw vragen over 
wonen, zorg en welzijn. 

Te huur: 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 € 616,80 en 
 voorschot servicekosten vanaf 
€ 45,- per maand

Meer informatie: 
bewonersconsulent bereikbaar 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  
in Emmen
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Feest
BBQ

Buffet
Lunch

Reünie
Bruiloft

Vergadering
Bijeenkomst

Training

Wij hebben mooie zalen 

en verzorgen het eten en 

drinken. Er zijn diverse 

arrangementen voor de 

lunch en buffet en wij 

bezorgen ook!  Informeer 

naar de mogelijkheden of 

kom eens langs!

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

Van, voor en door bewoners!

Sinds een paar maanden legt een 

groepje van 6 vrijwilligers een tuin 

bij het bewonersbedrijf ‘Op Eigen 

Houtje’ aan. Een deel van de tuin 

wordt ingericht als moestuin. Bij 

aanvang hebben ze veel hulp 

gehad van het Terra College en 

aannemer Herman Schulte. Zij 

namen het zware werk voor hun 

rekening. Ondanks dit mooie 

begin moet er nog veel gebeuren. 

Iedere dinsdagochtend van 9.00 

tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers in 

de tuin bezig. Op dinsdagmiddag 

20 juni wordt er een schoffel-

middag georganiseerd. De groep 

hoopt dat er een flinke groep 

wijkbewoners een middag mee 

wil helpen in de tuin. Zodat er 

op één middag heel veel werk 

verzet kan worden. En misschien 

zijn er wijkbewoners die na deze 

schoffelmiddag denken: ‘Ik kom 

vaker!’ U bent van harte welkom. 

Monique van Waardenburg is 

contactpersoon voor de groep. 

Zij is bereikbaar op M 06 - 144 246 

79 of moniquevanwaardenburg@

hotmail.com. Hoewel er gereed-

schap aanwezig is, is het handig 

om zelf gereedschap mee te 

nemen (schoffel, hark, bezem, 

tegelschrobber etc). 

Monique Bruins, onze nieuwe 

gebiedscoördinator, zorgt voor 

iets lekkers bij de koffie. Want 

behalve samen in de tuin werken 

is gezelligheid ook heel belangrijk!

Cultuurhuis Emmerhout 
presenteert

Vlak voor de zomerstop heeft het Cultuurhuis nog 

wat bijzonders in petto. Op zondag 1 juli a.s. betreedt 

The Policed het podium van het Cultuurhuis en zal 

bekende nummers spelen van The Police. Begin 

jaren tachtig was The Police de populairste band 

ter wereld. Met een totaal vernieuwende visie op 

pop en punk, melodie en ritme wisten Sting, Andy 

Summers en Stewart Copeland binnen korte tijd de 

wereld te veroveren. Iedereen die begin jaren tachtig 

een tiener was herinnert zich nog de impact van 

hun eerste platen Outlandos d'Amour en Regatta de 

Blanc en die eerste indrukwekkende singles Roxanne, 

Message in a Bottle, Can't Stand Losing You en  So 

Lonely. Het is inmiddels tien jaar geleden dat The 

Police hun 'reunion tour' deed. Tributeband The 

Policed brengt nu iets van die energie, muzikaliteit en 

dynamiek terug op het podium. Drie liefhebbers, drie 

muzikanten die dezelfde sound hebben. De band 

bestaat uit Eddie Lemon (Sting), Barth de Klerk en 

Kees de Jong. Aanvang van het optreden is 15.00 uur 

en de toegang is gratis. In verband met de verwachte 

drukte graag reserveren via Info@demuzikant.com.  

Na dit optreden houden Cultuurhuis Emmerhout en 

Jemmerhout een zomerstop tot september!

Uitleenpunt tuingereedschap Lefier
Voor wie in eigen tuin aan de slag wil maar niet het juiste gereedschap 

heeft kan terecht bij het uitleenpunt van Lefier in Op Eigen Houtje. 

Hier kan men gratis gereedschap lenen. Iedere wijkbewoner mag 

gereedschap lenen. Men hoeft geen huurder van Lefier te zijn. Het kost 

dus niks, maar men moet zich wel kunnen identificeren en er moet een 

borg van 10 euro betaald worden. Het uitleenpunt is onder gebracht in 

het sociaal warenhuis ‘Heel Goed’ (in Op Eigen Houtje). Hier kan men 

iedere werkdag terecht van 10.00 tot 11.00 uur.

Korte wijkberichten

Help mee in de tuin van Op Eigen Houtje

Uitnodiging 4 juli 2018
Sinds oktober 2017 zijn wij als nieuw team 

van Buurtzorg in Emmerhout gestart. Daarom 

nodigen wij jullie uit voor een kennismakings- 

en informatiebijeenkomst! Bijeenkomst wordt 

gehouden op woensdagmiddag 4 juli a.s. van 15.00 

tot 17.00 uur in ‘Op Eigen Houtje’, Lemzijde 87 in 

Emmerhout. Tot ziens op woensdag 4 juli 2018!

 
Zondag 

1 juli 
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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.

De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewo-

ners terecht kunnen voor allerlei vragen van diverse 

aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken 

het openbaar gebied betreffende, voor zorg, voor de 

wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn, 

voor ideeën. De wijkbewoners kunnen er even bin-

nenwippen voor een praatje, zomaar….

In de Wijkwijzer kan vergaderd worden en er is een 

toegankelijk openbaar (invalide) toilet. Er worden 

plannen gesmeed, het wijkteam komt er bij elkaar, 

één keer per maand wordt er geluncht (Emmerhout-

lijm), verschillende organisaties hebben hier een lo-

ketfunctie, er staat een laptop die gebruikt kan wor-

den door wijkbewoners om hun vraag of aanbod te 

noteren (WeHelpen Emmerhout). Kortom het is een 

winkel van en voor de wijkbewoners. 

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• Wijkwijzer   

Ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur 

Inloopspreekuur 

Woensdagmiddag 13:00  - 16:00 uur 

Donderdag- en vrijdagochtend 9:00  - 12:00 uur 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• Lefier 

Woensdagmorgen 10.00 - 11.00 uur 

• Woonzorg Nederland  

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken)

Redactie Wijkberichten
Joke Bakker, Wytse Bouma, Ina Hofsteenge, Henk Smit, 
Marinus Spijkman (corrector)

T 06 - 409 835 32
E redactie@wijkbelangenemmerhout.nl

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Hilde van der Horst (voorplaat, 2, 3, 4, 7, 9, 17, 21, 23, 25), 
Jochem Jurgens (5), Evelien Koning (10), Jet van Ommen 
(11), Peter Tahl (13) en  Wytse Bouma (19, 26)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 13 augustus naar redactie@
wijkbelangenemmerhout.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

Vacant  (voorzitter)

Wytse Bouma (secretaris)
T 06 - 409 835 32
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Hilde van der Horst (penningmeester)
T  0591 - 226 052
E penningmeester@wijkbelangenemmerhout.nl

Kiona de Graaf
M 06 - 42 62 38 02
E kmdegraaf@ziggo.nl

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

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

Wilma Winters
M 06 - 533 248 04
E wilma_winters01@hotmail.com

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

GFT / Groen Inzameling in 2018 vindt plaats in de even weken.

Restafval / Grijs Inzameling in 2018 vindt plaats in de oneven weken.

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 

* In augustus wordt 
er in verband met de 
zomervakantie geen oud 
papier opgehaald

Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 3 juli,  4 september *

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 5 juli, 6 september *

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.

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 J..J. Procee en Mw R. Procee-Ionescu

Houtweg 343 

I  http://huisarts-procee.docvadis.nl/

T 62 16 35

Spoedlijn T 62 36 00

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Spoed T 62 36 00

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

Ineke Boer

M 06 42 49 03 88 (ma-do)

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 - 8844 

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 - 532 600 02

Sven Steenhuis (Icare)  

M 06 - 83 80 55 53

Petra van Uem (Beter Thuis Wonen) 

M 06 - 100 454 58

Thirza Juurlink (Beter Thuis Wonen)  

T 0528 - 34 11 62

Buurtzorg Emmerhout M 06 - 22 61 15 47

BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’

Lemzijde 87 - T 229 280

E info@opeigenhoutje.info

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons op 
Twitter 

@EHwijk  

Volg ons op 
Facebook 

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

herfst 2018 |3 13 augustus week 38

winter 2018 |4 6 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

19 juni Schoffeldag Op Eigen Houtje

1 juli Cultuurhuis - the Policed Op Eigen Houtje

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



Halong’s 
Loempia

Zwoel, zalig, zonnig? De winkeliers 
van Emmerhout wensen u een fijne 
zomer toe!


