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Willem Wildeboer

Het werk rond de speelvoorzieningen in 

onze wijk is iets waar veel mensen niet bij 

stil staan. Maar dat het een hele organisatie 

vergt, daar is Willem Wildeboer inmiddels 

wel achter. Binnen het bestuur heeft Willem 

Wildeboer sinds vorig jaar deze taak op zich 

genomen. Wijkbelangen is samen met de 

gemeente verantwoordelijk voor de speel-

voorzieningen in de wijk.

Sport & spel

In onze ruim opgezette wijk is volop ruim-

te om te spelen, voetballen of te wandelen. 

Daarnaast zijn er op meer dan 40 plekken 

in de wijk speeltoestellen, beweegtoestel-

len, waterspeelplaatsen en multifunctionele 

sportvelden beschikbaar. In deze Wijkberich-

ten is daar extra aandacht voor. Hoe worden 

deze onderhouden, bekostigd, vervangen en 

aangeschaft?

ALV 12 oktober 2021

De algemene ledenvergadering 2020 van 

Wijkbelangen wordt op dinsdagavond 12 ok-

tober gehouden in de Schepershof. In deze 

vergadering waar het bestuur verantwoor-

ding aflegt over het vorige jaar, willen we 

vooral in gesprek met bewoners over wat er 

gebeurt in de wijk, waar men tevreden over 

is, wat er beter kan of wat er nog ontbreekt. 

Noteer deze datum en praat mee!

IN DIT NUMMER

“Ruimte om 
te spelen”
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Van de bestuurstafel

Als bestuur leggen we in de jaarvergadering 

verantwoording af aan de wijkbewoners van 

Emmerhout. Het is daarom voor ons belang-

rijk dat u er in groten getale bent op dinsdag-

avond 12 oktober a.s. Op pagina 7 leest u meer 

over deze ALV in de Schepershof.

Rudy Schuring

De vacature, ontstaan door het vertrek van 

Afien Faber, voor een gebiedscoördinator is 

snel ingevuld. Vanaf 1 juli jl. heeft Rudy Schu-

ring deze functie op zich genomen. Hij is al 

een aantal jaren werkzaam als gebiedscoördi-

nator in een ander deel van de gemeente. In 

dit nummer maken we nader kennis met hem. 

We vonden het vertrek van Afien spijtig, maar 

denken dat we in Rudy een goede opvolger 

hebben gekregen.

Bewonersinitiatieven

Het gebeurt wel dat bewoners zelf het initia-

tief nemen om een bankje op te knappen of 

parkeervakken te maken. Zij vragen dan of er 

verf, kwasten e.d. beschikbaar kunnen wor-

den gesteld. Dit is het geval. Bij Wijkbelangen 

is een potje voor deze initiatieven. Rudy Schu-

ring heeft daar al meteen 500 euro in gestort. 

Jaap Meulman coördineert een en ander. Wilt 

u ook iets aanpakken en heeft u materiaal no-

dig? Meld dit in de Wijkwijzer!

Statutenwijziging

Op 1 juli van dit jaar is een nieuwe wet van 

kracht geworden: toezicht bestuur- en rechts-

personen (WBTR). De wet is bedoeld om het 

bestuur en toezicht van verenigingen en stich-

tingen te verbeteren. Anders gezegd: met de 

wet wil de overheid voorkomen dat door wan-

bestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 

zelfverrijking en andere ongewenste activitei-

ten verenigingen en stichtingen schade lijden. 

Voor het bestuur van Wijkbelangen is deze wet 

aanleiding om eens te kijken wat wij eigenlijk 

in onze statuten hebben vastgelegd en wat er 

precies staat in ons huishoudelijk reglement. 

Droge kost, maar het is wel belangrijk om za-

ken goed en zorgvuldig geregeld te hebben. 

Het is ook een klus die behoorlijk wat tijd 

vraagt. En dat naast alle ‘gewone’ werkzaam-

heden. Maar we weten nu al wel dat de sta-

tuten op een paar punten aangepast moeten 

worden. Deze wijzigingsvoorstellen willen we 

in het voorjaar van 2022 in een algemene le-

denvergadering aan onze leden (de wijkbewo-

ners van Emmerhout) voorleggen. Dit met de 

vraag of zij met deze statutenwijzingen in kun-

nen stemmen.

Corrector gezocht

Sinds 2015 was Marinus Spijkman als correc-

tor verbonden aan Wijkberichten. Alle teksten 

nam hij nauwgezet door. Er ontging hem geen 

enkele spelfout of onjuiste zinsconstructie. Dat 

er desondanks weleens een foutje in Wijkbe-

richten terecht kwam, is hem niet aan te re-

kenen. Het blijft mensenwerk. Ook vanaf deze 

plaats: Marinus bedankt! De redactie is nu op 

zoek naar een wijkbewoner die het werk van 

Marinus over wil nemen. Voor meer info: re-

dactie@wijkbelangenemmerhout.nl 

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen 

voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Willem Wildeboer en de speelvoorzieningen

Willem woont met zijn vrouw en hond sinds 

2009 in Emmerhout. Via een lidmaatschap 

van de Huurdersfederatie kwam hij in maart 

2017 het bestuur van Wijkbelangen Emmer-

hout versterken. ‘Eigenlijk ben ik er zo inge-

rold’ vertelt Willem. ‘Eerst hield ik me vooral 

bezig met de Energie Expeditie, maar dat was 

ontzettend intensief. De laatste paar jaar was 

er een neergang te zien in het hele gebeuren 

rondom speelvoorzieningen. Binnen het be-

stuur waren er te weinig mensen en mijn voor-

ganger was ziek. Het is natuurlijk zonde als dit 

geen aandacht krijgt. Dus ik ben er ingedoken, 

niet wetende wat het allemaal inhield’, aldus 

Willem. 

Uitdaging

‘Een mooie uitdaging’ is de conclusie die Wil-

lem trekt. ‘Het begint steeds beter te lopen, ik 

krijg meer inzicht in de lopende processen en 

ik heb inmiddels goede contacten met zowel 

wijkbewoners als gemeente’, vertelt hij. ‘Het 

geeft een goed gevoel als dingen daadwerke-

lijk gerealiseerd worden.’ De eerste kleine din-

gen zijn al klaar, zoals bijvoorbeeld de doelen 

op een veldje bij de Laan van de Marel, die an-

ders geplaatst moesten worden. 

Samenspel

Nu wijkbewoners zien dat er weer meer aan-

dacht is voor de speelvoorzieningen, komen 

er meer reacties binnen, beaamt ook Marina 

Ameln (beheerder Wijkwijzer). ‘Meldingen 

betreffende de speelvoorzieningen kunnen 

gedaan worden in de Wijkwijzer. Als er dan 

dingen zijn die met spoed geregeld moeten 

worden, dan ga ik er direct achter aan.’ Recen-

telijk was er een schommel kapot. Doordat de 

melding binnenkwam bij de Wijkwijzer kon 

Marina direct actie ondernemen. ‘De gemeen-

te heeft er dezelfde dag nog hekken omheen 

geplaatst.’ Dit samenspel bevalt zowel Willem 

als Marina goed. ‘Zo kunnen we het meest ef-

fectief reageren.’ 

50/50

‘Al deze speelvoorzieningen kosten natuurlijk 

best veel geld en moeten wel betaald worden’, 

vertelt Willem. Daardoor is het niet mogelijk 

om altijd aan alle vragen te voldoen. De helft 

van de toestellen worden bekostigd door de 

gemeente, de andere helft komt voor reke-

ning van Wijkbelangen. Wijkbelangen betaalt 

dit uit het wijkbudget en uit donaties van wijk-

bewoners. ‘Naast dat er ruimte in het budget 

moet zijn, is het ook niet zo dat een aanvraag 

zo klaar is’, aldus Willem. Bij een verzoek tot het 

plaatsen van een speelvoorziening moeten 

bijvoorbeeld ook een handtekeningen verza-

meld worden in de buurt, om te kijken of ie-

dereen erachter staat en wat het dan uiteinde-

lijk precies moet worden.’ Als een speelplaats 

eenmaal staat, wordt er een contactpersoon 

gezocht in de buurt. Willem vertelt dat deze 

persoon de speeltuin in de gaten houdt, kijkt 

of het netjes is en of er niets kapotgaat. 

Wijkfamilie

Met een lach op zijn gezicht vertelt Willem 

dat het dit jaar lukt om drie speelplaatsen ge-

heel te vernieuwen. ‘Het is gelukt daar budget 

voor vrij te maken en om samen te werken 

met bewoners en gemeente. En zo wordt de 

wijk steeds mooier!’, glimlacht Willem. En een 

goed onderhouden wijk vindt hij belangrijk. 

Zo heeft hij pas nog met een ander bestuurs-

lid het hele monument aan het begin van de 

Houtweg gepoetst. Maar Willem is ook blij dat 

hij over andere zaken kan meepraten en den-

ken. ‘Als wijkbewoners moeten we dat toch 

samendoen en het bestuur is een hele leuke 

ontspannen club. Eigenlijk is het gewoon mijn 

wijkfamilie.’  

Hilde van der Horst-de Jong

“Wat hebben 
wij eigenlijk in 
onze statuten 
vastgelegd?”

“Het geeft een 
goed gevoel 
als dingen 
daadwerkelijk 
gerealiseerd 
worden”

Vorig jaar kon de algemene 
ledenvergadering niet 
doorgaan in verband met 
COVID-19. Dit jaar hopelijk 
wel. Ook al is het dan alweer 
oktober. Maar het is hoog 
tijd dat we weer eens in 
gesprek kunnen gaan met 
bewoners.

Het werk rond de 
speelvoorzieningen in onze 
wijk is iets waar veel mensen 
niet bij stil staan. Maar dat 
het een hele organisatie 
vergt, daar is Willem 
Wildeboer inmiddels wel 
achter. 

Algemene Ledenvergadering
De Schepershof - de Waal 400 

Dinsdag 12 oktober 2021 

Begin van vergadering: 19.30 uur 

Zaal open: 18.30 uur



Schilderwerken Hegeman & Haitel

Hegeman & Haitel
Schilderwerken
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Het zogenaamde monument 
Emmerhout is onlangs 
onderhanden genomen. Het 
kunstwerk markeert als sinds 
1965 de entree van de wijk 
tussen de beide Houtwegen. 
De laatste opknapbeurt is 
inmiddels alweer meer dan 
tien jaar geleden.

Het opknappen betreft alleen het muurtje bij 

het eigenlijke kunstwerk. Het kunstwerk zelf, 

dat het stratenplan van Emmerhout voorstelt, 

is gemaakt van beton. Twee bouwaannemers 

Brands en van Os, die betrokken waren bij de 

aanleg van de wijk gingen een weddenschap 

aan. Zij hebben deze constructie ontworpen 

en gemaakt waarbij ze geen wapening heb-

ben gebruikt. Een knap staaltje! Naast deze 

constructie werd een muurtje gemetseld van 

forse blokken met in grote letters: ‘Emmer-

hout’.

Grondige aanpak noodzakelijk

Dit muurtje is in 1992 voor het eerst in de verf 

gezet. Hierbij werden dezelfde kleuren ge-

bruikt die kenmerkend waren voor het toen-

malige winkelcentrum. Tussendoor werd het 

monument wel regelmatig schoongemaakt, 

maar het bestuur van Wijkbelangen vond het 

de hoogste tijd om het nu grondiger aan te 

pakken. De verf begon te bladderen en ook de 

voegen lieten los. 

Kosteloos

Schildersbedrijf Hegeman & Haitel heeft de 

klus kosteloos uitgevoerd. Alleen de materi-

alen moesten betaald worden, geleverd door 

Olijslager. Het voorbereidende werk, alg, los-

se verfresten en onkruid verwijderen, werden 

door bestuursleden zelf gedaan. Rik Haitel (34) 

woont sinds 2016 in Emmerhout aan de Laan 

van de Eekharst. Hij woont hier met veel ple-

zier op een fijne plek en vindt het mooi om op 

deze manier iets voor de wijk te doen. 

Schildersbedrijf

Haitel en Hegeman vormen sinds 2014 het 

schildersbedrijf met hun beide namen. Daar-

voor waren ze collega’s bij een schildersbedrijf 

in Emmen. Daar zaten ze ook al veel samen op 

klussen. ‘We wilden graag wat meer vrijheid en 

ook zelf de kwaliteit bepalen. Grote bedrijven 

werken vaak met een standaard aantal uren 

voor een woning. Terwijl dat heel wisselend 

is,’ legt Rik uit. ‘Daarbij waren we ervan over-

tuigd dat we voldoende werk zouden hebben. 

En tot op heden is dat ook zo gebleken,’ lacht 

Marc Hegeman.

Voetballen en schilderen

Bij voetballiefhebbers in de regio zal bij de 

naam Marc Hegeman (45) misschien een 

lampje gaan branden. Hij was een aantal jaren 

als fullprof verbonden aan FC Emmen, Heer-

enveen en Heracles. In 2005 kwam op 29-ja-

rige leeftijd al een einde aan zijn carrière in 

verband met een ernstige kruisbandblessure. 

Voordat hij in 1998 fullprof werd was hij se-

miprof bij FC Emmen en combineerde hij het 

voetbal met een baan als schilder. Deze baan 

pakte hij weer op na beëindigen van zijn voet-

balcarrière. Voetbal is nog altijd wel belangrijk 

voor hem. Hij is tegenwoordig trainer van het 

eerste van SVBO zondag. ‘Twee avonden trai-

nen en zondags voetballen. Ik zie het als een 

hobby naast mijn schilderwerk.’

Eigen bedrijf

Sinds 2014 hebben ze dus hun eigen twee-

mans-bedrijf. ‘Marc en ik vullen elkaar goed 

aan. We weten precies wat we aan elkaar heb-

ben. Marc kan bijvoorbeeld heel goed kitten. 

Ik noem hem wel koning kit,’ knipoogt Rik, 

‘maar in principe doen we beide alles.’ ‘Het is 

maar net hoe het uitkomt,’ vult Marc aan. ‘Be-

halve schilderen doen we ook houtreparaties, 

glaszetten en behangen. We zitten bijna nooit 

op grote projecten. Het meeste werk hebben 

we bij particulieren. En hopen we dat we door 

de kwaliteit die we leveren, teruggevraagd 

worden.’ 

Voor info en/of aanvragen offerte 

Marc Hegeman, 06 - 54 77 82 59 

Rik Haitel, 06 -14 11 95 75

Wytse Bouma 

Als gebiedscoördinator ben je meer als amb-

tenaar alleen. Je bent de schakel tussen de in-

woners en de verschillende afdelingen van het 

gemeentehuis. Waarom kiest iemand voor zo’n 

functie? 

Rudy (1962) geboren in Weerdinge, verhuisde 

al snel naar Emmermeer. Na de middelbare 

school ging hij weg- en waterbouw studeren 

en wilde op zoek naar avontuur een opleiding 

gaan volgen aan de Zeevaart- en Bagger-

school in Delfzijl. Echter de opleiding was vol. 

Hij kreeg vervolgens de mogelijkheid een half 

jaar te gaan werken aan de stormvloedkering 

in de Oosterschelde. Weer terug in Emmen 

vond hij een passende baan bij de topografi-

sche dienst. Toen de dienst echter verhuisde 

naar Zwolle en Apeldoorn zag hij op tegen de 

reistijd en keek uit naar een andere baan.

EOP Weerdinge

Als voorzitter van de EOP Weerdinge had hij 

veel contact met de gemeente en toen er een 

baan vrij kwam als teamleider bij de dienst Ge-

bied solliciteerde hij. Na 3 jaar maakte hij de 

overstap naar gebiedscoördinator. Deze baan 

vindt hij gevarieerd en dynamisch. Geen dag is 

hetzelfde. Hij heeft veel overleg met inwoners, 

lokale besturen en externe partijen.

Emmen Revisited

In de tijd dat Rudy als gebiedscoördinator be-

gon, speelde het project Emmen Revisited. 

Binnen dit project was er erg veel ruimte voor 

experimenten, waarbij de vraag: ‘welke posi-

tie hebben inwoners binnen hun eigen leef-

omgeving’ centraal stond. Het project is ge-

stopt, omdat de woningcorporaties zich niet 

meer mochten bemoeien met de leefomge-

ving van de inwoners. De visie en werkwijze 

van Emmen Revisited is echter volgens Rudy 

wel opgenomen in het gemeentebeleid. De 

functie van gebiedscoördinator is daar een 

voorbeeld van.

Niet remmen aan de voorkant

Rudy kijkt er naar uit om in Emmerhout / Em-

merschans te beginnen.  Wat mogen de inwo-

ners van hem verwachten?  ‘Ik doe mee, met 

elk waardevol initiatief met een goede onder-

bouwing. Niet remmen aan de voorkant.’ Tege-

lijkertijd hanteert hij het begrip ‘verwachting 

management’ wat zoveel wil zeggen als: een 

initiatief moet wel realistisch zijn. 

Het Sportveld Emmerhout is zo’n voorbeeld. 

Heel ambitieus, maar realistisch, een prachtig 

project. Hij vindt het belangrijk dat inwoners 

hun kennis en kunde kunnen inzetten voor 

de wijk. Belangrijk is ook, dat Emmerhout in 

Wijkbelangen een krachtig bestuur heeft met 

visie. Het bestuur heeft zicht op de verschil-

lende stromingen en achtergronden van de 

inwoners en gaat samen met hen op zoek 

naar wat gemeenschappelijk is. Het bestuur 

mag best trots zijn en die trots ook laten zien. 

Ook de kleine succesjes. Wijkberichten is een 

voorbeeld van een uitstekende vorm van com-

municatie.

Tijd voor hobby’s?

De functie van gebiedscoördinator neemt 

hem helemaal in beslag. Zeker omdat er geen 

vaste werktijden zijn. Heeft hij nog tijd voor 

hobby’s? Zijn gezin doet vaak een beroep op 

hem, reden om daar voldoende tijd voor vrij 

te maken. Zo klust hij graag, staat regelmatig 

in de keuken te koken. En ook reizen en lezen. 

Midas Dekker is een favoriete schrijver maar 

ook Stephen King en David Baldacci. Ook leest 

hij graag biografieën van met name politieke 

(wereld)leiders en sporters.

Al met al krijgt Emmerhout in Rudy een goede 

vervanger voor Afien. Iemand die graag met 

de inwoners wil samenwerken.  

Joke Bakker

Nieuwe gebiedscoördinator Rudy Schuring

In de vorige Wijkberichten 
namen wij afscheid van 
gebiedscoördinator Afien 
Faber, nu maken wij kennis 
met haar opvolger Rudy 
Schuring. Hiervoor was hij 
gebiedscoördinator in een 
groot deel van de Blokken.

“Ik doe mee, met 
elk waardevol 
initiatief met 
een goede 
onderbouwing”
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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

Algemene Ledenvergadering 2020

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

Vorig jaar is er door omstandigheden geen 

jaarvergadering geweest. Ook dit jaar was het 

lang onduidelijk of het nu wel mogelijk zou 

zijn. In de geschiedenis van Wijkbelangen is 

het nog niet eerder voorgekomen dat onze 

jaarvergadering zou laat in het jaar belegd 

werd. Het gaat namelijk nu nog om de jaar-

vergadering 2020. We hopen dat deze verga-

dering door kan gaan. 

Panelen

Zoals bekend waren we van plan om, net als 

in 2019, met de tent door de wijk te trekken. 

Om op die manier wijkbewoners op te zoeken 

en met hen in gesprek te gaan. Daar hebben 

we vanaf moeten zien. We gaan het daarom 

deze keer als volgt doen: De Schepershof is op 

dinsdag 12 oktober vanaf 18.30 uur geopend. 

In de zaal staan 10 panelen waarop duidelijk 

wordt gemaakt waar we in de wijk mee be-

zig zijn. Met korte teksten en foto’s/tekenin-

gen schetsen we een beeld. Bij ieder paneel 

is ruimte om met post it’s ‘tips en tops’ te ge-

ven. Waar heeft u ideeën over hoe het anders 

zou kunnen (tips), waar wordt u blij van (tops). 

En ook vragen kunnen genoteerd worden. We 

zien dit dan als een alternatief voor het jaar-

verslag 2020.

Jaarvergadering

Om 19.30 uur starten we met de jaarvergade-

ring. Op de agenda staan onder andere be-

stuursverkiezing en het financieel jaarverslag. 

Vorig jaar is Sasja van Bekkum toegetreden 

tot het bestuur en heeft de taak van penning-

meester op zich genomen. In het zomernum-

mer van Wijkberichten heeft u kennis met haar 

kunnen maken. In deze jaarvergadering wordt 

zij officieel gekozen en benoemd als bestuurs-

lid. Daarna kan zij meteen haar eerste financi-

eel jaarverslag presenteren. Het gaat om het 

jaarverslag 2020 en de begroting voor 2021. 

De kascommissie heeft de boekhouding ge-

controleerd en zal daar verslag van doen.

Samen maken we de wijk

In het volgende punt van de vergadering gaan 

we de tien panelen bespreken. Welke tips en 

tops zijn er gegeven? Welke vragen hebben 

wijkbewoners gesteld? We hopen op een gro-

te opkomst zodat er ook gesprek en discussie 

op gang komt. ‘Het is jouw wijk, jij mag het 

zeggen’ is het motto dat we vaak gebruiken. 

Als wijkbewoner mag u ons aanspreken op 

onze daden. Als bestuur vinden we het pret-

tig om weerwoord te krijgen en reacties te 

ontvangen. Samen maken we de wijk!

Alle wijkbewoners

We nodigen u van harte uit om mee te doen 

aan deze algemene ledenvergadering. Deze 

uitnodiging is voor alle wijkbewoners. Onge-

acht of u jaarlijks een bijdrage of contributie 

overmaakt. Onze vereniging heet niet voor 

niets: Wijkbelangen Emmerhout.   

Namens het bestuur van Wijkbelangen Emmer-

hout, Wytse Bouma, voorziter

Op dinsdagavond 
12 oktober houden 
we de algemene 
ledenvergadering van 
de Vereniging voor 
Wijkbelangen Emmerhout. 
De vergadering wordt 
gehouden in de 
Schepershof aan de Waal. 
De zaal gaat open om 
18.30 uur

V

Algemene Ledenvergadering 2020

De Schepershof - de Waal 400

Dinsdag 12 oktober 2021

Begin van vergadering: 19.30 uur

Zaal open: 18.30 uur
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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:

Wijkverpleegkundige Ingrid Hindriks

Ingrid Hindriks is een jaar 
werkzaam in onze wijk als 
wijkverpleegkundige in 
dienst van Tangenborgh. 
Ze kent de behoeften die er 
achter diverse voordeuren 
schuilen. Maar ze kijkt ook 
met een brede blik, als 
vanuit een helikopter, naar 
de wijk.

A
Dinsdag Brooddag  

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

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

Als wijkverpleegkundige bepaalt zij hoeveel 

tijd er beschikbaar is voor de zorg van een cli-

ent. Daarbij is het belangrijk wat de cliënt zelf 

aangeeft. Maar ook de ervaringen en sugges-

ties van haar team, waar ze veel vertrouwen in 

heeft, spelen een belangrijke rol. Aan de hand 

van die gegevens en met haar eigen deskun-

digheid stelt Ingrid het zorgplan op waarmee 

haar twaalf teamleden aan de slag gaan.   

Zelf ook in de zorg

Ingrid (1994 Emmen) wil haar werk niet doen 

vanuit de bureaustoel. Daarom kun je haar ook 

tegenkomen in de directe zorg zoals cliënten 

wassen, douchen etc. Als verpleegkundige is 

zij ook bevoegd om de wat complexere zorg 

uit te voeren. ‘Het is belangrijk dat je tijd voor 

de cliënt hebt en een praatje maakt. Dat kan 

ook tijdens het douchen’, zegt Ingrid. In het di-

recte en informele contact met de cliënt komt 

ze veel aan de weet waar ze in de behandeling 

rekening mee kan houden.

Verplegen in een netwerk

Er spelen bij cliënten vaak problemen die op 

verschillende terreinen liggen zoals huisves-

ting, verslaving, eenzaamheid, verstandelijke 

beperking. Daarom maakt Ingrid ook deel uit 

van het Sociaal Team Emmerhoutlijm. Hier 

ontmoeten o.a. At Home First, Icare, de Toe-

gang, Sedna, Wijkbelangen, de wijkagent en 

Lefier elkaar. Daarnaast heeft Ingrid contact 

met de huisartsen. ‘Ik probeer preventief te 

werken’, zegt Ingrid. ‘Een probleem als een-

zaamheid, dat ik veel tegenkom, los je niet in 

je eentje op. Daarvoor zijn meer instanties no-

dig.’ Door deze samenwerking krijgt Ingrid een 

‘helikopterview’ van de wijk. Wat speelt er, wat 

kan er, wat moet er gebeuren? Al die gegevens 

zijn nodig om haar cliënten goed te kunnen 

adviseren over de zorg die er nodig is.

Trainingen

Bijscholen is een belangrijk punt bij Tangen-

borgh. De verzorgenden en verpleegkundi-

gen moeten bekwaam blijven in de handelin-

gen die ze moeten verrichten. Ook moet men 

soms leren omgaan met nieuwe apparatuur. 

Tangenborgh wil de zorg ook wat uitbreiden 

met meer specialismen.

Ingrid speelt als ‘skill trainer’ een rol in deze bij-

scholing. ‘Een goede bijscholing is van belang 

en het geeft rust bij het personeel’, zegt Ingrid.

Langer thuis wonen

Ingrid ervaart dat mensen graag zo lang mo-

gelijk thuis willen wonen. Maar dat is niet altijd 

even makkelijk. Om alleenstaande ouderen, 

die graag in hun huis blijven, toch een ge-

voel van veiligheid te geven, is er een alarm-

systeem ingericht. Van dat systeem wordt ook 

gebruik gemaakt door mensen die nog geen 

zorg nodig hebben. Vanuit het netwerk wordt 

zij ook geattendeerd op inwoners, die mis-

schien zorg behoeven. Ingrid stapt er dan op 

af om eens een praatje te maken. ‘Lang thuis 

wonen is prima, maar het moet wel veilig kun-

nen en verantwoord zijn.’ Dat houdt in dat ze 

af en toe ook moeilijke boodschappen moet 

overbrengen en moet vertellen aan een cliënt, 

dat alleen wonen niet langer kan. Als die situ-

atie aangebroken is, zoekt Ingrid mee naar een 

passende oplossing voor haar cliënten.

Wensen

Als ik Ingrid vraag welke wensen ze voor de 

wijk heeft, noemt ze twee dingen: Laagdrem-

pelige initiatieven om eenzaamheid op te los-

sen en er zou meer begeleiding moeten zijn 

voor bewoners met een verstandelijke beper-

king of met een verslaving.

Hoe bereik je Ingrid Hindriks?

Als je denkt dat je wijkverpleging nodig hebt, 

kun je Ingrid bellen op 06-42 23 10 01. 

Bertus Beltman

“Ik probeer 
preventief te 
werken”

Ingrid Hindriks:
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Speelvoorzieningen in de wijk

Als kinderen ouder worden spelen ze ook vaak 

verder van huis. Zij kunnen dan bijvoorbeeld 

terecht op de multifunctionele sportvelden 

gelegen in de groene zone tussen Laan van 

het Kinholt en de Laan van de Iemenhees en 

aan de Lemzijde. De beweegtoestellen aan het 

Waal zijn geschikt en bedoeld voor alle leeftij-

den. Maar laat u zich niet weerhouden om als 

volwassene een balletje te trappen in de voet-

balkooi op een van genoemde sportvelden. 

Duidelijk is dat er voor sportende en spelende 

kinderen én volwassenen genoeg mogelijk-

heden zijn. En dan hebben we de drie water-

speelplaatsen nog niet eens genoemd!

Willem Wildeboer 

Speelvoorzieningen en speeltoestellen zijn erg 

duur in aanschaf en vragen ook regelmatig on-

derhoud. Wijkbelangen Emmerhout is samen 

met de gemeente verantwoordelijk voor de 

speelvoorzieningen in de wijk. Binnen het be-

stuur van Wijkbelangen is Willem Wildeboer 

aanspreekpunt. In deze Wijkberichten heeft u 

nader kennis met hem kunnen maken. Hij is 

de schakel tussen gemeente en wijkbewoners.

Meldingen

Als een speeltoestel mankementen vertoont 

of onveilig is kan dit bij de Wijkwijzer gemeld 

worden. Overigens worden alle speeltoestel-

len in de gemeente Emmen jaarlijks geïnspec-

teerd. Deze meldingen worden door Willem 

opgepakt. Mocht het toestel onveilig zijn ge-

worden en het kan niet gerepareerd worden, 

dan wordt het toestel verwijderd. Dit gebeurt 

regelmatig en het is niet zo dat er dan meteen 

een nieuw toestel wordt geplaatst.

Handtekeningenlijst

Soms wordt zo’n speeltoestel nauwelijks nog 

gebruikt. Omdat de kinderen er te groot voor 

zijn of omdat er minder kinderen in het woon-

erf wonen. Als bewoners een nieuw toestel ge-

plaatst hebben melden ze dit ook bij de Wijk-

wijzer. Ze geven ook aan wat hun wensen zijn. 

Een handtekeningenlijst van bewoners laat 

zien dat het verzoek gedragen wordt door de 

hele buurt. Daarna gaan Willem Wildeboer en 

de gemeente aan de slag. Zij maken een voor-

stel en dit wordt weer aan de buurt voorge-

legd. Na goedkeuring kan dan tot aanschaf 

over worden gegaan.

Financiering

Zoals het hier beschreven wordt lijkt het alle-

maal erg eenvoudig. Maar de praktijk is weer-

barstiger. Vaak gaan er vele maanden over-

heen voordat het allemaal geregeld is. Een 

belangrijk punt is hier nog niet genoemd. En 

dat is de financiering. Met de gemeente is af-

gesproken dat zij de helft van het aanschafbe-

drag betaalt. De andere helft moet door Wijk-

belangen bijgelegd worden. In de begroting 

van Wijkbelangen Emmerhout wordt jaarlijks 

een bedrag gereserveerd voor speelvoorzie-

ningen. Als het aantal aanvragen dit budget 

overschrijdt wordt een aanvraag doorgescho-

ven naar een volgende jaar. Het wijkbudget 

dat Wijkbelangen jaarlijks van de gemeente 

ontvangt, is al een aantal jaren kleiner ge-

worden. De bijdrage/contributie die wijkbe-

woners jaarlijks betalen wordt daarom steeds 

belangrijker. 

Contactpersoon

Willem is vanuit het bestuur verantwoorde-

lijk voor de speelvoorzieningen maar het is te 

veel om in je eentje te doen. Daarom wordt bij 

een speelvoorziening (aantal speeltoestellen 

in een woonerf ) een contactpersoon gezocht. 

Samen met andere bewoners rond zo’n speel-

voorziening zorgt hij /zij ervoor dat het netjes 

blijft door regelmatig zwerfafval op te ruimen, 

onkruid in het valzand te verwijderen etc. 

Wytse Bouma

In onze ruim opgezette wijk 
is volop ruimte om te spelen, 
voetballen of te wandelen. 
Daarnaast zijn er op 34 plekken 
speeltoestellen geplaatst. Meest 
voor kinderen tot 12 jaar.

A ‘Kan er niet iemand een graafmachine rege-

len?’ Het zweet staat op de voorhoofden van 

de werkploeg die bezig is met spitten. Een zo-

meravond in juli. Zand en graszoden worden 

met kruiwagens afgevoerd van de plek waar 

nieuwe speeltoestellen komen te staan. ‘Denk 

aan de pils die je straks krijgt,’ hoor ik iemand 

bemoedigend zeggen.

Hulpvaardigheid

Alie Hummel, een vrouw die al 19 jaar hier 

woont, geeft aan dat in dit buurtje altijd al 

sprake is geweest van een grote saamhorig-

heid. Het gesprek gaat op afstand, want Alie 

wacht op de uitslag van de coronatest. Van-

achter het hekje bij haar huis kijkt zij naar de 

werkende mannen. Ze was wat verkouden en 

moest daarom deze middag een test doen. ‘Ik 

ben wel twee keer gevaccineerd, maar je wilt 

niet een ander in de problemen brengen.’ Ze 

vertelt over de hulpvaardigheid: ’Wij hielden 

altijd de kinderen van elkaar in de gaten.’ Haar 

zoon Robert-Jan buffelt ijverig mee.

Veilige speelplaats

Peter Camies, met bijna 17 jaar woonervaring 

ook een vertrouwd gezicht in de buurt, ver-

telt over de vossenjacht in het laatste week-

end van de zomervakanties. Ouders verkleed 

als vossen en de kinderen op zoek.  Aanslui-

tend was er dan een buurtbarbecue en kara-

oke. ‘De kleine voetbalgoaltjes op het grasveld 

zijn door een kennis van mij gelast. Die staan 

hier al een jaar of acht, er gebeurt nooit wat 

mee,’ vertelt hij. ‘En toen de nieuwe sproeiers 

hier zijn gerenoveerd, hebben we geholpen 

en de stenen afscheiding geschilderd. Het is 

voor kinderen een veilige speelplaats. Er ko-

men geen fietsen of auto’s hier.  Mijn zonen 

hebben zelf niets aan deze speeltuin, maar 

wij vinden het belangrijk voor de jonge gezin-

nen in de buurt.’ De zonen Daniek en Dylano 

rijden ondertussen met kruiwagens heen en 

weer. Voor oudere jongeren staat er ook een 

basketbalpaal op het grasveld.

Nieuwe speeltoestellen

Björn Nijholt, met 5 jaar een nieuwkomer, 

heeft zijn dochtertje Evi meegenomen die met 

een kruiwagentje ook ‘meehelpt’.  Zijn zoon 

Luka ligt nog in de kinderwagen. Het dochter-

tje van Richard Eberhard speelt nog in de oude 

zandbak, terwijl zijn oppas-opa alles gade-

slaat. Ruim vier jaar is de buurt bezig geweest 

om dit project gerealiseerd te krijgen. De ge-

meente heeft verleden jaar de oude, onveilige 

toestellen opgeruimd, maar iets nieuws kwam 

er niet. Richard belde toen de gemeente waar-

door alles in een stroomversnelling kwam. Er 

kwam een plan waarmee Peter en Björn de 

buurt langs gingen. Iedereen stemde in. Ook is 

aangetoond dat er behoorlijk wat kinderen in 

de buurt wonen. Kortom, de gemeente wilde 

zeker weten dat de investering geen wegge-

gooid geld was. Ook Wijkbelangen levert een 

flinke financiële bijdrage. Maar om de kosten 

te drukken steekt de buurt zelf ook de handen 

uit de mouwen. Het oude zand, de zandbak 

en de vermolmde picknicktafel worden afge-

voerd. Nieuwe tegels worden gelegd.

Klus geklaard

Later komen Martijn Mestemaker en zijn buur-

jongen Jesper nog meehelpen en om 22.30 

uur is de klus geklaard en kan het wachten op 

de nieuwe toestellen beginnen.  Eind augustus 

ligt er nieuw zand, met een driedelig, metalen 

duikelrek, een klimhuis met glijbaan, een dub-

bele metalen schommel en een picknicktafel. 

Vanwege duurzaamheid is gekozen voor me-

taal en niet voor hout. Uitgeblust neemt men 

een pilsje.  

Ted Schilder

Buurt actief voor nieuwe speeltoestellen

Op de grens van 
de Laan van het 
Kwekebos en de 
Laan van de Bork 
worden nieuwe 
speeltoestellen 
geplaatst. De buurt 
steekt de handen uit 
de mouwen.

K

“Het is voor 
kinderen een 
veilige speelplaats”
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Historisch Emmerhout - een megafeest
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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.

Het begon allemaal bij erfbewoner D. van 

Leeuwen. Hij vond dat het 25-jarig bestaan 

niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Een feest-

commissie, bestaande uit D. van Leeuwen, R. 

Palmers en H.K. Drewes, H.J.W. Klasens, P. Brui-

ning en D. Winkel toog heel enthousiast aan 

het werk.

Het feest

Het hele erf was een week lang versierd met 

een drietal getimmerde feestbogen, dertig 

vlaggenmasten, verlichte gevelversiering en 

vele honderden meters slingers met vlag-

getjes. Op de parkeerplaats kwam een grote 

feesttent te staan, een patatboer zette zijn 

kraam de hele week op het erf. Op het uitge-

breide programma stonden optredens van 

‘Sugar Lee Hooper’ en de stemmingsbands 

‘Discount” en ‘De Sparkings’. Ook was er een 

tentoonstelling ‘Het hofje van begin tot heden’. 

De oudste bewoner en de buurtkinderen lie-

ten ballonnen op. Er werd gekaart, gedart en 

bingo gespeeld. Er waren demonstraties van 

een Joegoslavische dansgroep en een line 

dancegroep. Ook de kinderen werden niet 

vergeten met de aanwezigheid van spring-

kussens, ponyrijden, schmink, suikerspin en 

popcorn. De ijscokar ontbrak natuurlijk niet.

Musical

Hoogtepunt van de week was de opvoering 

van een musicalachtig-toneelstuk. Er was die 

week een vat bier gestolen en de rechter zou 

langskomen om te horen wat de verdachten 

te zeggen hadden. Bij elke serieuze vraag van 

de rechter lalden de verdachten hun antwoor-

den in bekende Hollandse liedjes. ‘Heren, jul-

lie zijn gedagvaard wegens het stelen van een 

vat bier. Wat is hierop jullie antwoord?’ De ver-

dachten zongen daarop in koor: ‘Mijn naam 

is haas, ik weet van niks, is hier wat gebeurd 

dan, daar weet ik niets van.’ Op elke vraag 

van de rechter volgde een lachwekkende re-

gel van een toepasselijk lied. De gehele week 

werd door diverse sponsoren financieel on-

dersteund. Zelfs de woningstichting ECW en 

de gemeente Emmen droegen bij in de kos-

ten. Brandweer en politie waren op de hoogte. 

Hun inzet was niet nodig.

Saamhorigheid

Het is in de huidige tijd bijna niet te bevat-

ten hoe groot de saamhorigheid van het erfje 

was. Slechts één bewoner was moeilijk over 

te halen mee te doen. In de verslagen van de 

feestcommissie is de enorme inspanning te 

lezen die het bestuur, met medewerking van 

de erfbewoners, heeft geleverd. Zijn er mis-

schien nog andere erven in Emmerhout waar 

ooit een groot feest of een andere saamhorige 

gebeurtenis heeft plaatsgevonden? We horen 

het graag. 

Johan Withaar

In 1995 bestond het 
erf aan de Laan van de 
Kinholt gevormd door de 
huisnummers 453 tot en met 
575, precies 25 jaar. Een idee 
voor een feestavond groeide 
uit tot een onvergetelijke 
feestweek voor de 
erfbewoners.

Boek van Emmerhout
De geschiedenis van onze wijk wordt in 

een boek vastgelegd. Een werkgroep 

van enkele wijkbewoners is onder 

leiding van Johan Withaar, amateurhis-

toricus, bezig met het beschrijven van 

de geschiedenis van onze wijk. Daarbij 

kunnen we de hulp van wijkbewoners 

en oud-wijkbewoners goed gebruiken. 

Heeft u foto’s, mooie verhalen, 

anekdotes over bewoners? Laat het ons 

weten! Mocht uw bijdrage uiteindelijk 

in het boek worden opgenomen dan zal 

dit gebeuren met bronvermelding.

j.withaar@historisch-emmen.nl of 

M 06 - 55 58 17 92
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Logisch ze heeft de opleiding landschapsarchi-

tect gevolgd, dus groene vingers. Sumitra Na-

ren (1957) is geboren in Pune, in Maharashtra, 

een staat in India, in de buurt van Bombay. Na 

de basisschool, die in India 14 jaar duurt, stu-

deerde zij aan de kunstacademie en vervolg-

de haar opleiding tot landschapsarchitect. In 

2000 kwam zij naar Nederland. Emmen werd 

haar woonplaats, een enorme overgang van-

uit India. Ze heeft erg moeten wennen, maar 

voelt zich nu helemaal thuis in Emmerhout. 

Bizar is, dat haar diploma tot landschapsarchi-

tect hier niet geldig is en ze dus niet haar baan 

hierin heeft kunnen uitoefenen. Ondanks dat 

heeft zij genoeg te doen. Behalve tuinieren, 

het kweken van zeldzame planten, is Sumitra 

veel in de keuken te vinden, soms wel 2 uur 

per dag.  Verder is ze consulent voor biologi-

sche ingrediënten en producten, begeleidt zij 

Indiase bedrijven en geeft voorlichting over 

biologische voeding. Daarbij is ze ook nog 

theesommelier en geeft lezingen over thee 

en gezond voedsel door heel Nederland.

Voedingspatroon

Wat voeding betreft is Sumitra duidelijk: veel 

mensen hebben weinig kennis van voeding. 

Hoe kun je bijvoorbeeld vegetarisch eten lek-

ker maken? Wat haar eigen voeding betreft, 

kent haar voedingspatroon, net zoals in India, 

4 keer eten per dag. Ontbijt, lunch, middag-

hapje en het avonddiner. Alles vers en meestal 

warm. En veel groente, verschillende granen 

en peulvruchten. Ze heeft ook kennis van voe-

ding van andere culturen, Frans, Spaans, Zuid-

Afrikaans, Japans. 

50 verschillende nationaliteiten

Vanuit deze belangstelling heeft zij het initia-

tief genomen om een boek te schrijven over 

voeding. Door corona zag zij nog sterker in 

dat de tijd er rijp voor was. Zij wil graag haar 

kennis overdragen aan de inwoners van Em-

men. Hier wonen meer dan 50 verschillende 

nationaliteiten. Wat zou het mooi zijn om de 

voedingsgewoonten en gerechten van al die 

culturen te kennen. Het boek wordt samen-

gesteld met 3 vriendinnen. Nicole Buitelaar 

(Amerikaans - Mexicaans), Vafa Jafarova (Azer-

beidzjan) en Dijana Marusic (voormalig Joego-

slavië), maar er zullen ook Nederlandse streek-

gerechten in worden opgenomen. Gedacht 

wordt aan 50 recepten. Eén persoon wordt ge-

interviewd, die een speciaal en gezond recept 

heeft en vervolgens wordt het recept uitge-

schreven en komt de ‘kok’ met foto en al in het 

boek, dat ongeveer 125 pagina’s gaat krijgen.

Gemakkelijk en snel

De eis die zij aan zichzelf hebben gesteld is dat 

het boek voor iedereen gemakkelijk te gebrui-

ken moet zijn. Het gerecht moet snel te berei-

den zijn en de gerechten moeten betaalbaar 

zijn voor elke beurs. Ook moeten de ingredi-

enten in de supermarkt te koop zijn en geen 

voedingssupplementen bevatten

De bedoeling is verder, dat er na het uitkomen 

van het boek, workshops worden georgani-

seerd, waarin geleerd wordt de gerechten te 

bereiden. Sumitra kan daarbij voorlichting ge-

ven over de waarde van de ingrediënten.

Voor de financiering van het boek heeft Sumi-

tra fondsen aangeschreven. Een aantal heb-

ben al een bedrag toegezegd. Uiteindelijk zal 

het boek ongeveer € 15,-  gaan kosten en zal 

de winst gebruikt worden voor het organise-

ren van de workshops. Op deze manier wil Su-

mitra bijdragen aan de bewustwording van 

gezond voedsel of zoals ze in India zeggen: ‘Je 

bent wat je eet!’ 

Joke Bakker

Sumitra Naren: je bent wat je eet

Voor een interview met 
Sumitra maak ik een 
afspraak op haar woonadres 
in Emmerhout. ‘Het huis 
met de mooiste voortuin’, 
zoals ze zelf zegt. En jawel, 
helemaal waar. Net zo mooi 
als haar ‘wilde’ achtertuin.

L

Emmerhout zwerfafval vrij

H
“Wat mooi om 
de gerechten en 
gewoonten van 
al die culturen te 
leren kennen!”

Met een gietertje water naar 
de afvalcontainer lopen. Dat 
klinkt een beetje vreemd. 
Toch is dat precies wat een 
aantal inwoners gaan doen. 
In Emmerhout zijn nog eens 
twee containertuintjes om 
ondergrondse containers 
geplaatst.

In het totaal zijn er nu vier containertuintjes in 

Emmerhout. Het is een actie van de gemeente 

samen met Lefier en Domesta om de gemeen-

te schoner en groener te maken. 

De tuintjes worden ook wel citygards ge-

noemd, een stadstuintje met echte winterhar-

de planten, dat het hele jaar mooi blijft. Met 

de tuintjes fleuren we de buurt op. Maar nog 

belangrijker: ze zorgen ervoor dat de ‘vervui-

lers’ minder afval naast de containers zetten. 

Afval hoort niet op de grond thuis

Meneer en mevrouw de Jonge onderhou-

den een containertuintje aan de Houtweg/De 

Lemzijde. Meneer De Jonge is met pensioen. 

Dat wil niet zeggen dat hij nu tijd over heeft. 

Hij heeft jaren in de techniek gewerkt en 23 

jaar een eigen garagebedrijf gehad. 

Zijn grote hobby is stoommachines. Door de 

verhuizing naar een appartement, was hier 

geen ruimte meer voor in huis en werd hij 

een tijdje machinist op de stoomtrein in het 

Veenpark. Meneer De Jonge: ‘Na de verhui-

zing hebben we eerst het appartement flink 

aangepakt. Daar kwam veel hak- en breekwerk 

aan te pas. We waren klaar met de verbouwing 

toen aan mijn vrouw en mij gevraagd werd om 

een containertuintje bij te houden’.  

Hekel aan zwerfafval

Vooral mevrouw de Jonge heeft een hekel aan 

zwerfafval. ‘Dat zo’n tuintje zwerfafval voor-

komt, maakt het extra mooi. Het onderhoud 

van het tuintje stelt niet veel voor. Ik zie vaak 

een vrouw lopen die bijna dagelijks zwerfaf-

val uit de bosjes bij het sportveldje haalt. Daar 

neem ik mijn petje voor af, want zij doet heel 

veel.’ Meneer de Jonge vindt dat het niet nodig 

zou moeten zijn. ‘Het is heel erg dat er rommel 

op de grond gegooid wordt. Gelukkig dat er 

ook veel aandacht voor preventie is’. Op basis-

scholen worden in het nieuwe schooljaar gast-

lessen aangeboden en ook op andere scholen 

en verenigingen wordt het (voorkomen van) 

zwerfafval onder de aandacht gebracht. ‘Dat 

is mooi, zo leren ook kinderen en jongeren al 

vroeg dat afval niet op de grond thuishoort.’  

Zo helpen we met elkaar mee om de buurt 

groener, schoner en netter te maken.

Ook meehelpen Emmerhout 
zwerfafval vrij te maken?

In de gemeente Emmen zijn er minstens 350 

vrijwilligers die zwerfafval opruimen. 

Ook in Emmerhout helpen steeds meer men-

sen om de wijk schoon te houden, De ge-

meente stelt hiervoor grijpers en zakken be-

schikbaar. Dat maakt het opruimen wel zo 

gemakkelijk en veilig. Opruimen kan bijvoor-

beeld tijdens een wandeling samen met de 

hond of (klein)kinderen. Maar er kan ook een 

opruimactie met de straat of buurt georgani-

seerd worden. De gemeente kan ook dan voor 

voorzieningen als grijpers en zakken zorgen. 

De spullen worden gebracht en later weer op-

gehaald. 

Wilt u ook helpen om de buurt schoner en 

mooier te maken? Of meer informatie? Belt u 

mij dan op telefoonnummer 14 0591. Of stuur 

een mail met uw naam en telefoonnummer 

naar samenschoon@emmen.nl. Dan neem ik 

contact met u op, want samen maken we de 

buurt mooier. 

Els Stolk 

Coördinator zwerfafval gemeente Emmen

“Samen maken 
we de buurt 
groener, schoner 
en netter”
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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 ACTIVITEIT * WANNEER VOOR WIE

Tai chi  zondag 19, 26 sept. en 3 okt. 11:00 - 12:00 uur voor iedereen

Rolstoelbasketbal dinsdag 21 september 15:00 - 16.30 uur groep 6/7/8

Rolstoelbasketbal dinsdag 21 september 19.00 - 20.30 uur leeftijd 7 t/m 101

Freerun woensdag 22 september 15:00 - 16.30 uur groep 6/7/8

Freerun woensdag 22 september 16.30 - 17:30 uur 12 t/m 20 jaar

* Kijk voor het totale programma op de website 

van wijkbelangenemmerhout.nl en op facebook 

@BuurtsportcoachesEmmenOost.

Overal in Nederland worden er tijdens de Na-

tionale Sportweek van 17 t/m 26 september 

activiteiten georganiseerd om iedereen op 

een leuke manier kennis te laten maken met 

verschillende vormen van sport en bewegen. 

Het Sportplein Emmerhout is één van de loca-

tie in gemeente Emmen waar je tijdens de Na-

tionale Sportweek gratis deel kan nemen aan 

allerlei nieuwe sportieve clinics en workshops.  

Rolstoelbasketbal 

Heb je altijd al eens willen weten hoe het is 

om vanuit een rolstoel te bewegen? Doe dan 

op dinsdag 21 september mee met een clinic 

rolstoelbasketbal. Rolstoelbasketbal Vereni-

ging Emmen komt ‘s middag een clinic geven 

voor jeugd van 7 t/m 12 jaar en aan het begin 

van de avond staat er voor de oudere jeugd en 

volwassenen een leuke clinic op de planning. 

Freerun 

Heb je altijd al eens willen freerunnen? Dan 

kun je op woensdag meedoen een leuke cli-

nic freerun. Specialist Boaz Reinders leert je in 

kleine stapjes hoe je van A naar B kan sprin-

gen. Je hoeft geen ervaring te hebben, maar 

trek wel makkelijk zittende kleding en een 

paar goed zittende sneakers aan. 

Tai Chi

Op zondag 19, 26 september en 3 oktober om 

11:00 uur kan iedereen gratis meedoen aan 

drie introductielessen Tai Chi. Tai Chi is een 

oude Chinese vechtkunst geschikt voor alle 

leeftijden. Monique van Waardenburg is Yoga-

docent in Emmerhout en heeft ruime ervaring 

in de Oosterse bewegingskunsten. Zij laat ons 

kennis maken met deze vorm van bewegen. 

Ben je al nieuwsgierig geworden? 

Programma Nationale Sportweek

Tijdens de Nationale Sportweek gaat één van 

de twee spelcontainers in Emmerhout (laan 

v/h Kinholt of Sportplein Emmerhout) open 

voor activiteiten. Kijk voor het totale overzicht 

van activiteiten op de website v wijkbelange-

nemmerhout.nl en op facebook @Buurtsport-

coachesEmmenOost.

Elke week activiteiten vanuit 
de Krajicek Foundation

Elke week organiseren onze scholarshippers 

vanuit de Krajicek Foundation leuke sportieve 

activiteiten op het Sportplein Emmerhout. De 

buurtsportcoaches zorgen voor de aansturing 

en de goede sfeer. Vanuit de Krajicek Founda-

tion en vanuit het Sportakkoord Emmen Be-

weegt hebben we allerlei leuke materialen 

kunnen aanschaffen voor onze spelcontainer. 

We proberen elke keer een andere activiteit 

aan te bieden, dat kan zijn tikkertje, hockey, 

basketbal, waterspellen en nog veel meer. Je 

hoeft je niet op te geven. Je kan gewoon gaan 

en komen wanneer jij wilt. Voor het rooster kijk 

op onze facebook- of Insta pagina. 

Jiska Ravor 

Werkgroep Sportplein Emmerhout 

Facebook /SportpleinEmmerhout  

Instagram /sportpleinemmerhout

O

Nationale Sportweek

De zomervakantie is 
voorbij en dus is het 
tijd om in beweging te 
komen. Daarom starten 
we samen met de 
buurtsportcoaches en 
de scholarshippers van 
de Krajicek Foundation, 
met een aantal leuke 
activiteiten voor de jeugd 
en volwassenen tijdens 
de Nationale Sportweek.



Korte Wijkberichten

HERFST 2021 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT18 HERFST 2021 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 19

Kledingactie Kristalla
Jenaplanbasisschool Kristalla organiseert in-

samenwerking met Bag2School Nederland 

een inzamelingsactie van 2e handskleding. 

De actie wordt opgezet om geld in te zame-

len voor het organiseren van activiteiten voor 

kinderen op school en om de ouderbijdrage 

zo laag mogelijk te houden. Bag2School ver-

zamelt kleding van scholen en kinderdag-

verblijven en keert per kilo een bedrag uit. 

In Nederland gaat ongeveer 124 miljoen kilo 

textiel met het restafval mee, terwijl er maar 

70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recy-

cling en hergebruik. Heel erg zonde dus en 

ook nog slecht voor het milieu. Alle ingeza-

melde kleding wordt, al dan niet gesorteerd 

verkocht aan importeurs en groothandelaren 

in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. Tach-

tig procent wordt hergebruikt en de rest gaat 

naar de recyclingindustrie. Bag2School is dus 

geen goede doelen organisatie maar een be-

drijf. Wilt u meedoen met deze actie breng dan 

op donderdag 30 september de zakken met 

oude nog bruikbare kleding/textiel van u en/

of uw kinderen. Denk bijvoorbeeld aan shirts, 

broeken, riemen, maar ook lakens, dekens en 

schoenen. Breng de zakken a.u.b. niet eerder 

naar school. Hier hebben we geen opslagruim-

te voor! Alvast bedankt voor uw hulp!

Oudervereniging Kristalla

Polleke Buitenbieb is 24/7 geopend om er 

gratis boeken te lenen uit een van de drie bui-

tenkasten voor de periode van 10 dagen. Pol-

leke Buitenbieb organiseert deze herfst maar 

liefst twee wedstrijden. De eerste betreft een 

schrijfwedstrijd voor sprookjes. Wie schrijft het 

grappigste, spannendste of vreemdste sprook-

je? Het sprookje moet handgeschreven inge-

leverd worden en beginnen met een grote 

versierde hoofdletter. Er zijn mooie prijzen te 

winnen. In verband met de opening van een 

derde buitenkast, een kast speciaal met strip-

boeken, is er ook een wedstrijd stripverhaal 

schrijven/tekenen. Ook bij deze wedstrijd zijn 

mooie prijzen te winnen. Aan beide wedstrij-

den mogen zowel kinderen als volwassenen 

meedoen. Lever het sprookje en/of stripver-

haal in voor 1 november a.s. bij Polleke Bui-

tenbieb, Laan van het Kwekebos 375. Vergeet 

niet naam, leeftijd en adresgegevens te ver-

melden! Alle winnaars krijgen hun prijs met 

juryrapport thuisbezorgd..

Gonny Smeulders-Veltman

Wedstrijden Polleke Buitenbieb

Gymclub ’t Houtje
Vanaf begin september zijn de gym-

groepen van ’t Houtje weer begonnen. 

We gymmen op de maandag en don-

derdagmorgen in de sporthal. In alle 

groepen is nog ruimte voor nieuwe 

deelnemers. Bij heel veel belangstel-

ling wordt er eventueel op donderdag-

ochtend nog een extra groep gevormd. 

Kosten zijn 10 euro p/m. Voor meer info 

of aanmelding: Jantje Harmers 06 - 126 

777 29 of jantjeharmers@gmail.comIVN Natuureducatie laat jong en oud beleven 

hoe leuk, gezond, interessant en belangrijk 

natuur is. Dat doen we met natuuractivitei-

ten, cursussen en projecten. Speciaal voor 

kinderen van 6 tot en met 12 jaar is er bij de 

IVN-afdeling Emmen-Coevorden de Schar-

relkids. Een clubje vrijwilligers organiseert in 

Emmen en omgeving leuke activiteiten om 

kinderen dichter bij de natuur brengen. Vaker 

de natuur in gaan met Scharrelkids betekent: 

hutten bouwen, kikkers bekijken en water-

beestjes vangen, nestkastjes maken, knut-

selen met natuur, en gewoon lekker buiten 

zijn. Het levert geweldige ervaringen op en 

het is ook nog eens gezond.  Bij elke activiteit 

staat een thema centraal. Zo zijn we in juni 

met schepnetten in de weer geweest om 

waterbeestjes te bekijken en gaan we op 

25 september eens onder onze voeten kij-

ken wat daar allemaal leeft en kruipt. Kinde-

ren hoeven niet per se lid te zijn; ze kunnen 

gewoon per keer meedoen (kosten € 3,00 

per kind). Nieuwsgierig naar de activiteiten 

van de Scharrelkids? Volg ons op Facebook 

voor de nieuwste berichten. Daar delen we 

ook andere leuke en interessante berichten, 

zoals ideetjes voor knutsels van natuur om 

zelf thuis te maken. Neem gauw een kijkje:  

http://www.facebook.com/scharrelkidsem-

men/. Of google even op IVN Emmen-Coe-

vorden Scharrelkids. Daar vind je een over-

zicht van de activiteiten.

Heleen Weide-Blaauw

Kabouterpad
Het opknappen van het Kabouterpad is gestart. Al gaat 

het wat langzamer dan gehoopt. De palen zijn vervangen 

door medewerkers van zorgboerderij ‘Gewoon ik’. Ook is 

er door Vrienden van het Kabouterpad een flink bedrag 

gedoneerd om bijvoorbeeld een aantal beelden te ver-

vangen. Uw bijdrage is welkom op de bankrekening van 

Wijkbelangen: NL87 INGB 0006 318 392 onder vermel-

ding van Vrienden van het Kabouterpad.

IVN Scharrelkids
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Het artikel beschrijft hoe lastig deze expedi-

tie is en met welke obstakels het WijkExpedi-

tieteam te maken kreeg. Maar ook hoe bewo-

ners desondanks doorgaan. Het is een zaak 

van kleine stapjes maken en doorzetten. Het 

artikel uit de NRC is terug te vinden op de 

website van Emmerhout EnergieNeutraal en 

Wijkbelangen Emmerhout.

Ook jij kan energie besparen!

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente Em-

men maar liefst € 490.700 subsidie toegekend 

gekregen vanuit het Rijk. Met het nemen van 

kleine stappen en maatregelen kan al veel be-

spaard worden. Iedere maand moet de ener-

gierekening opnieuw worden betaald. Dit is 

vaak een groot deel van de maandelijkse kos-

ten. De gemeente Emmen wil woningeigena-

ren en huurders helpen hun energierekening 

naar beneden te krijgen. Samen maken we 

werk van de energierekening. 

Wijktour

Zaterdag 20 november is het team van Em-

men geeft Energie in het winkelcentrum van 

Emmerhout. Het belooft een leuke en gezellig 

dag te worden. De modelwoning aan de Laan 

van de Marel 343 wordt op deze dag ook fees-

telijk geopend. En de woning is natuurlijk die 

dag door belangstellenden ook te bezoeken. 

Voor kinderen is er de Jouw-Energie-van-Mor-

gen-truck. Hier kunnen kinderen leuke duur-

zame proefjes doen. Energiecoaches fietsen 

door de wijk voor gratis tips. 

Collectieve inkoopactie

Voor de woningeigenaren in Emmerhout start 

dit najaar een collectieve inkoopactie. Wonin-

geigenaren kunnen samen hun woning laten 

isoleren of zonnepanelen inkopen bij lokale 

bedrijven tegen een gunstige prijs.

Energiecoaches

Gemeente Emmen en het Drenthe College 

hebben vrijwilligers opgeleid tot energiecoa-

ches. De coach geeft inwoners van Emmen 

meer inzicht en handige tips om hun energie-

rekening naar beneden te krijgen. Een coach 

boeken kan via emmengeeftenergie.nl. Bin-

nenkort start een nieuwe opleiding voor ener-

giecoaches. Wil jij ook meedoen? Aanmelden 

kan via energie@emmen.nl.

50 euro 

Heb jij je waardebon al verzilverd? Voor iede-

re woningeigenaar ligt er 50 euro klaar om te 

besteden aan energiebesparende producten. 

Denk aan led-lampen, tochtstrips en radiotor-

folie. Het verzilveren van de 50 euro is moge-

lijk tot en met 31 december 2021. Let op: het 

budget kan snel op zijn. Wees op tijd! Meer 

informatie vind je op emmergeeftenergie.nl/

er-ligt-50-euro-voor-je-klaar/. Op dit moment 

wordt ook gewerkt aan waardebonnen voor 

huurders. Verwacht wordt dat deze dit jaar 

nog beschikbaar komen

Volkshuisvestingsfonds

Samen met de gemeenten Aa en Hunze, Bor-

ger-Odoorn en Coevorden ontvangt de ge-

meente Emmen een bijdrage van ruim € 28 

miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds van 

het Ministerie van Binnenlandse zaken en Ko-

ninkrijksrelaties (BZK). De komende tien jaar 

worden hiervoor ongeveer 2100 particulie-

re woningen verduurzaamd.  Ook wordt de 

openbare ruimte rondom woningen opge-

knapt en enkele nieuwbouw- en renovatie-

projecten gerealiseerd. 

In de wijken Angelslo, Bargeres en Emmer-

hout en het dorp Veenoord staan veel wonin-

gen uit de 70-er en 80-er jaren. Ongeveer de 

helft hiervan is particulier bezit. De meeste 

woningen zijn nog niet goed geïsoleerd. Met 

de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds kan 

de gemeente Emmen ongeveer 1800 wonin-

geigenaren helpen met het beter isoleren van 

hun woning. Naast deze vorm van verduurza-

ming, wordt ook de directe woonomgeving 

verbeterd. 

Christa Vedelaar Gemeente Emmen

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal

H Elke eerste dinsdagavond van de maand haalt 

obs De Kubus ten noorden van de Houtweg 

het oud papier op. En iedere donderdagavond 

van de maand ten zuiden van de Houtweg 

doet rk/pc jenaplanbasisschool Kristalla dit. 

Beide scholen hebben dus elk een eigen rou-

te. De route op dinsdagavond is: Laan van het 

Kwekebos, het Waal, de Lemzijde en Laan van 

de Bork. De route op donderdagavond is: Laan 

van de Marel, Laan van de Eekharst, Laan van 

de Kinholt, Laan van de Iemenhees, de Haar en 

het Weeld. Het oud papier wordt opgehaald 

met behulp van een wagen van Area. Ouders/

verzorgers van beide scholen helpen daarbij. 

De opbrengst

De prijs voor oud papier is het afgelopen jaar 

flink gestegen. Dat is goed nieuws voor sport-

verenigingen, kerken en scholen die oud pa-

pier inzamelen. In Emmerhout gebeurt dit al 

sinds de jaren zeventig door de scholen. Het 

inzamelen van oud papier is al die jaren een 

belangrijke inkomstenbron geweest om extra 

dingen te kunnen bekostigen.

Wat doet Kristalla met de 
opbrengst?

De opbrengst van het oud papier gaat op deze 

school naar de oudervereniging. Zij gebruiken 

dit voor leuke dingen op school zoals bijvoor-

beeld het Lichtjesfeest, Sinterklaas, Kerst, Pa-

sen, schoolreisjes, schoolkamp en het afscheid 

van groep 8. Door deze opbrengst kan de jaar-

lijkse ouderbijdrage beperkt blijven.

Wat doet de Kubus met de 
opbrengst?

De Kubus gebruikt de opbrengst voor het oud 

papier met name voor de keuzeklassen. Bij de 

keuzeklassen kunnen kinderen kiezen uit ver-

schillende workshops zoals koken, techniek, 

programmeren en robotica, natuur, handvaar-

digheid, creatief schrijven, tekenen, dansen en 

drama.

Ophaalschema van dit schooljaar

In het schema hieronder kunt u de data zien 

waarop dit schooljaar het oud papier ingeza-

meld wordt. U hebt al begrepen dat we mooie 

dingen kunnen doen voor de kinderen dankzij 

de opbrengst van het oud papier. We hebben 

er dus belang bij dat zoveel mogelijk wijkbe-

woners hun oud papier op de aangeven data 

aan de straat zetten. Graag goed ingepakt om 

het ontstaan van zwerfafval te voorkomen.

In principe wordt het oud papier dus opge-

haald iedere eerste dinsdag- of donderdag-

avond van de maand. Bij uitzondering wordt 

hiervan afgeweken, maar dit wordt duidelijk 

aangegeven. De data voor het ophalen wor-

den ook altijd vermeld in Wijkberichten in de 

Afvalkalender. 

Lydia Jeuring / obs de Kubus 

Ellen Frelink / rk/pc jenaplanbasisschool  

Kristalla

Oud papier inzamelen

E

DE KUBUS - DINSDAGAVOND 18.00 UUR KRISTALLA - DONDERDAGAVOND 18.00 UUR

5 oktober 2021 7 oktober 2021

2 november 2021 4 november 2021

7 december 2021 2 december 2021 

4 januari 2022 (kerstvakantie!) 6 januari 2022 (kerstvakantie!)

1 februari 2022 3 februari 2022 

1 maart 2022 3 maart 2022

5 april 2022 7 april 2022

3 mei 2022 (meivakantie!) niet

7 juni 2022 2 juni 2022

5 juli 2022 7 juli 2022

Op dinsdag 27 juli jl. stond 
in de landelijke krant NRC 
een groot artikel over de 
Expeditie Emmerhout 
EnergieNeutraal. ‘De wil 
om te vergroenen is er, 
maar het geld niet’ was de 
kop boven het artikel.

Als sinds mensenheugenis 
wordt het oud papier 
ingezameld door de 
basisscholen in de wijk. 
Tegenwoordig zijn er nog 
maar twee scholen. Zij 
hebben de wijk netjes 
verdeeld met de Houtweg 
als scheidingslijn.
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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. 

 

Deze clinics zijn mede mogelijk gemaakt 
door het Sportakkoord Emmen Beweegt

BBen je geïnteresseerd en wil je er meer over 

lezen of wil je aanmelden ga dan naar de 

website van Stichting Knip. We zijn in augus-

tus weer begonnen met budgettrainingen op 

verschillende locaties. Bij voldoende belang-

stelling kan dit wellicht binnenkort ook weer 

in Emmerhout.

Budgettraining

Onze budgettraining is gericht op het inzich-

telijk maken van wat de (verwachte-) inkom-

sten en uitgaven zijn. Door gebruik te maken 

van praktische voorbeelden, worden de trai-

ningen gegeven waaraan iedereen kan deel-

nemen. Tijdens de trainingen hoeft niemand 

iets te zeggen over zijn of haar persoonlijke 

financiële situatie. In zeven bijeenkomsten la-

ten we je in kleine groepen kennis maken met 

allerlei financiële dingen. De doelstelling van 

de training is, dat je in de toekomst goed kunt 

omgaan met je financiën en daarmee rust 

hebt in je hoofd.

Budgetcoaching

Soms heeft iemand meer aandacht nodig of is 

het niet wenselijk of mogelijk de budgettrai-

ning in een groep te volgen. Voor deze doel-

groep bieden wij budgetcoaching aan: 1 op 

1 coaching, waarbij een deelnemer persoon-

lijk begeleid wordt bij het maken van bijvoor-

beeld een financiële planning. Budgetcoa-

ching heeft hetzelfde doel als budgettraining: 

het is alleen meer op iemands persoonlijke si-

tuatie toegespitst. Maatwerk dus!

E-learning

In het afgelopen jaar konden de bijeenkom-

sten in groepjes niet doorgaan. We hebben 

daarom een onlinecursus budgettraining ont-

wikkeld. Vanachter je computer, thuis of waar 

je maar wilt, kun je aan de slag met je finan-

ciële zaken. Aan de hand van 12 deelonder-

werpen krijg je overzicht in de wereld van je 

financiën. Je leert alles over het opzetten van 

een overzichtelijke administratie, budgetteren 

en besparen, het belastingstelsel en andere fi-

nanciële zaken. En, superhandig, we geven je 

praktische tips die passen bij jouw situatie. On-

line betekent overigens niet ‘alleen’; er staat 

een professionele coach voor je klaar om je 

daar waar nodig te helpen.

Geldlessen

Jong geleerd is oud gedaan! Dat gezegde kent 

iedereen en gaat ook voor iedereen op. Wij, 

van Stichting Knip, merken dat deze uitspraak 

dubbel en dwars van toepassing is als we het 

hebben over omgaan met geld! We vinden het 

belangrijk dat kinderen en jongeren in een 

vroeg stadium bewust worden van de waarde 

van geld en hiermee leren omgaan. Daarom 

verzorgen we op scholen (basis en voortgezet) 

geldlessen voor leerlingen op school. Aan de 

lessen zijn geen kosten verbonden; de lessen 

worden door de gemeente Emmen aange-

boden. Alle geldlessen zijn afgestemd op de 

leeftijd van het kind of de jongere. Geldlessen 

van Stichting Knip staan in het teken van het 

maken van bewuste keuzes.  Ze zijn daarnaast 

interactief, leerzaam en ook erg leuk! Onze er-

varing leert ons dat de kinderen en jongeren 

meer dan positief zijn over de geldlessen. In 

het afgelopen jaar hebben we in Emmerhout 

geldlessen gegeven op jenaplanbasisschool 

Kristalla. Tot groot enthousiasme van de kin-

deren en de groepsleiders. 

Ik moet me hier moeten beperken, maar wil 

je meer lezen over onze activiteiten ga dan 

naar onze website. Hier delen we het laatste 

nieuws en natuurlijk zouden we het ook erg 

leuk vinden als je ons volgt op Facebook en 

Twitter. Interesse? Meld je dan aan op de 

website of bel onderstaand nummer.  

 

Stichting Knip 

www.stichtingknip.nl 

marga@stichtingknip.nl 

06 - 200 691 22 (Gerieke) 

Gerieke Menkveld

Stichting Knip

Stichting Knip houdt zich 
bezig met activiteiten 
die de financiële 
zelfredzaamheid van 
mensen stimuleert. Dat 
doen ze op heel veel 
verschillende manieren. 
Gerieke Menkveld zet een 
aantal hier op een rijtje.

ACTIVITEIT * WANNEER VOOR WIE

Tai chi  zondag 19, 26 sept. en 3 okt. 11:00 - 12:00 uur voor iedereen

Rolstoelbasketbal dinsdag 21 september 15:00 - 16.30 uur groep 6/7/8

Rolstoelbasketbal dinsdag 21 september 19.00 - 20.30 uur leeftijd 7 t/m 101

Freerun woensdag 22 september 15:00 - 16.30 uur groep 6/7/8

Freerun woensdag 22 september 16.30 - 17:30 uur 12 t/m 20 jaar

* Kijk voor het totale  

programma op de website van 

wijkbelangenemmerhout.nl 

en op facebook @Buurtsport-

coachesEmmenOost.

Tijdens de Nationale Sportweek van 17 t/m 26 september worden 

in heel Nederland activiteiten georganiseerd om iedereen kennis te 

laten maken met verschillende vormen van sport en bewegen. 

Het Sportplein Emmerhout is één van de locatie in gemeente 

Emmen waar je tijdens de Nationale Sportweek gratis deel kan 

nemen aan allerlei nieuwe sportieve clinics en workshops.. 

NATIONALE SPORTWEEK
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HSnacktime 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

Het kunstwerk Broken Circle/Spriral Hill is niet 

voor publiek toegankelijk. Het ligt namelijk 

op een particulier terrein. Dit jaar bestaat het 

vijftig jaar. Gedurende een achttal weeken-

den worden er door het Centrum Beeldende 

Kunst excursies georganiseerd. In oktober is 

dit nog tijdens twee weekenden mogelijk. Of 

het kunstwerk daarna nog bezocht kan wor-

den is niet duidelijk. Het terrein heeft een paar 

jaar geleden een andere eigenaar gekregen. 

Het is niet bekend wat deze eigenaar met het 

terrein gaat doen en welke plek het kunstwerk 

in zijn plannen krijgt. 

Landschapskunst

Broken Circle/Spiral Hill werd in 1971 gemaakt 

door Robert Smithson (1938-1973), een Ameri-

kaanse kunstenaar die zich toelegde op land-

schapskunst. Hij was uitgenodigd om in het 

kader van de tentoonstelling ‘Sonsbeek bui-

ten de perken’ een kunstwerk te maken. Hij 

koos voor zijn project de zandafgraving van 

de Zand- en Exploitatie Maatschappij van de 

Boer in Emmerschans. Het kunstwerk bestaat 

uit twee delen. In de zandafgraving heeft 

Smithson een gebroken cirkel van zand ge-

maakt met in het midden een grote zwerfkei. 

Deze kei trof hij aan in de zandafgraving. Daar 

recht tegenover heeft hij een met struiken be-

groeide heuvel gemaakt. Aanvankelijk was de 

heuvel niet begroeid. Via een pad dat als een 

spiraal om de heuvel loopt kan men de top 

bereiken.

Fenomenaal

Vanaf die plek heeft men een fenomenaal uit-

zicht over het water en de Broken Circle. Aan 

de horizon is de grote flat van Emmerhout te 

zien. Toen Robert Smithson deze plek ontdek-

te werd hij ook begeesterd door de plek. Door 

de verschillende kleuren van de grond, door 

de stilte die er was als de graafmachines tot 

stilstand kwamen. Door het weidse uitzicht en 

de stilte is het nog steeds een indrukwekken-

de en bijna magische plek.

Bijzondere waarde

De bedoeling van landschapskunst is eigen-

lijk dat het kunstwerk na verloop van tijd van-

zelf verdwijnt. Net als een zandkasteel op het 

strand dat na enige uren weer verdwenen is. 

Dat was met de Broken Circle misschien ook 

wel gebeurd als Smithson in 1973 niet door 

een tragisch vliegtuigongeluk om het leven 

was gekomen. Het kunstwerk kreeg een bij-

zondere waarde. Het was een van de weinige 

kunstwerken van een belangrijk kunstenaar 

dat nog in het echt te bekijken was. Er werd 

een stichting opgericht die ervoor moest zor-

gen dat het kunstwerk bewaard bleef.

Unieke kans

Het terrein werd afgesloten en het kunstwerk 

was alleen op afspraak te bezoeken. Al gebeur-

de het wel dat men door een gat in het gaas 

het terrein op wist te komen. Nadat het ter-

rein in andere overging was bezoek helemaal 

niet meer mogelijk. Tot dit jaar. Omdat Broken 

Circle/Spiral Hill vijftig jaar bestaat worden er 

gedurende acht weekenden excursies georga-

niseerd. Een unieke kans om de zandafgraving 

met beide kunstwerken zelf te bekijken. Kaar-

ten à 10 euro (voor volwassenen) worden via 

website brokencircle.nl verkocht.  Voor de ko-

mende weken gaat het nog om de weekenden 

18-19 september, 2-3 oktober en 23-24 okto-

ber. Op genoemde dagen worden er meerde-

re excursies per dag georganiseerd. Naast het 

bezoek aan het kunstwerk is er ook een audio-

tour te beluisteren met achtergrondverhalen 

en wordt de film ‘Broken Ground’ vertoond. 

Wytse Bouma

“Na verloop van 
tijd  verdwijnt 
landschapskunst 
vanzelf”

Broken Circle in Emmerschans

Op de voormalige 
zandafgraving van de Boer 
aan de Emmerhoutstraat 
ligt een wereldberoemd 
kunstwerk. Toch is dit bij 
heel veel mensen, ook die 
in de buurt wonen, niet 
bekend.
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De Kinderboekenweek 
van 2021 staat in het 
teken van Worden wat 
je wil waarbij kinderen 
alle beroepen kunnen 
worden die ze willen en 
alvast kunnen dromen 
over later. 

Kinderboekenweek: Worden wat je wil

De Kinderboekenweek is de grootste leescam-

pagne voor kinderen in Nederland en heeft als 

doel zoveel mogelijk kinderen enthousiast te 

maken om boeken te lezen. De Kinderboeken-

week vindt plaats van 6 tot en met 17 oktober. 

Bette Westera schrijft het Kinderboekenweek-

geschenk en Mark Janssen maakt het Prenten-

boek van de Kinderboekenweek.

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt ca-

deau gedaan door de boekwinkel tijdens de 

Kinderboekenweek bij aankoop van ten min-

ste € 12,50 aan kinderboeken. Het prenten-

boek is tijdens de Kinderboekenweek te koop 

voor € 7,25.

Worden waar je van droomt

Het maakt niet uit wie je bent of waar je van-

daan komt, of je goed bent in rekenen of juist 

in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar: 

ieder kind kan worden waar het van droomt. 

Beroepen als astronaut, dokter of kok… kin-

deren spelen vaak na wat ze willen worden. 

Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of 

helden: een bekende zangeres, voetballer of 

YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputte-

lijke bron om over beroepen na te denken of 

te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 

2021 kun je alles worden wat je wil en alvast 

dromen over later!

Griffels en penselen

De oorspronkelijk Nederlandstalige winnaars 

van een Zilveren Griffel of Zilveren Penseel zijn 

automatisch genomineerd voor de Gouden 

Griffel of het Gouden Penseel. Op 5 oktober 

bij de start van de Kinderboekenweek, worden 

de winnaars bekendgemaakt. 

De Gouden Griffel is de populairste boeken-

prijs in Nederland en de belangrijkste prijs 

voor Nederlandse jeugdliteratuur. Het Gou-

den Penseel is de belangrijkste prijs voor kin-

derboekillustratoren.

Pieter Koolwijk

Bijzonder is dat dit jaar ook een schrijver uit 

Emmen, Pieter Koolwijk, een Zilveren Griffel 

gewonnen heeft. Hij heeft al heel wat kin-

derboeken geschreven en daar ook wel prij-

zen mee gewonnen, maar een Zilveren Griffel 

had hij nog niet. Nu maar duimen dat  ‘Gozert’ 

goed is voor een Gouden Griffel! 

Zilveren Griffel

De lijst met boeken die een Zilveren Griffel 

kregen:  

Categorie tot zes jaar:

• Er lag een trommeltje in het gras, Edward 

van de Vendel (Querido)

• Maar eerst ving ik een monster, Tjibbe 

Veldkamp (Lemniscaat)

• Categorie Zes tot negen jaar:

• Beste broers, Jowi Schmitz (Hoogland & 

Van Klaveren)

• Die kleine is Don, de lange is Sjon, Catha-

rina Valckx (Querido)

Categorie Negen tot twaalf jaar:

• Gozert, Pieter Koolwijk (Lemniscaat)

• Ons kasteel aan zee, Lucy Strange (Gott-

mer)

Categorie twaalf tot vijftien jaar:

• Twee fonkelrode sterren in de blinkend 

witte sneeuw, Davide Morosinotto (Baec-

kens Books NV)

• Hele verhalen voor een halve soldaat, Ben-

ny Lindelauf (Querido)

Categorie informatief:

• Gloei, Edward van de Vendel (Querido)

• Wonderbos, Jan Paul Schutten (Lannoo)

Categorie poëzie:

• De gemene moord op Muggemietje, Ted 

van Lieshout (Leopold)

Natuurlijk zijn al deze boeken te leen bij de bi-

bliotheek. Staan ze niet in de kast, vraag ge-

rust! Zie voor alle activiteiten tijdens de Kin-

derboekenweek van 6 tot en met 17 oktober 

onze website: www.bibliotheekemmen.nl 

Ellen Roodenburg

D

Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

Hegeman & Haitel
Schilderwerken

Bibliotheek Servicepunt Emmerhout
Hier vindt u een collectie boeken speciaal voor senioren.
U kunt hier ook materialen ophalen of terug brengen die 
gereserveerd zijn bij een andere bibliotheek of online.

Openingstijden
Maandag- en donderdagmiddag: 15.00 tot 16.30 uur 
Het servicepunt is gesloten in week 31, 32 en 33.

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

SCHILDERWERK  &  HOUTREPARATIES  
GLASZETTEN  &  BEHANGEN

Marc Hegeman

T 06 - 547 782 59

Rik Haitel

T 06 - 141 195 75
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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  

GRATIS GELD,

HOE DAN?

overzichtbewustwordinginzicht

De vooruitzichten lijken 
goed. WijkKlik hoopt daarom 
dat er in september weer 
een begin gemaakt kan 
worden met de cursussen 
en de inloopspreekuren. 
Het afgelopen jaar lag alles 
noodgedwongen plat, maar 
nu gaan ze weer los.

WijkKlik Emmerhout

De digitale dienstverlening groeit. Tegenwoor-

dig gaat bijna alles digitaal. Om u aan te kun-

nen melden bij allerlei instanties heeft u vaak 

uw DigiD nodig. Voor communicatie met be-

drijven en overheden is toegang tot de digita-

le snelweg wenselijk en in sommige gevallen 

zelfs verplicht. Bijvoorbeeld bij de belasting-

dienst, uw pensioenfonds, het waterschap of 

de gemeente. Ook voor digitale contacten met 

de huisarts of ziekenhuis heeft u een DigiD no-

dig. Wij kunnen u helpen bij het installeren van 

DigiD-app op uw mobieltje. Ook geven wij uit-

leg hoe u dan met die app toegang krijgt tot 

website van genoemde instanties. Bijvoor-

beeld voor het aanvragen van een paspoort 

of het declareren van uw zorgkosten.

CoronaCheck

Sinds kort is er ook de CoronaCheck-app. De 

app ontwikkeld door het ministerie van Volks-

gezondheid, Welzijn en Sport. De Corona-

Check maakt een coronabewijs van uw vac-

cinatie, van uw negatieve testuitslag of als u 

corona heeft gehad en weer hersteld bent. Het 

is een digitaal hulpmiddel om toegang te krij-

gen tot bepaalde locaties en activiteiten. Ook 

maakt deze app het reizen naar het buitenland 

mogelijk. Voor het installeren van de Corona-

Check-app op uw telefoon heeft u een DigiD 

nodig. Lukt dit niet en heeft u hulp nodig, wij 

helpen u graag.

Cursussen

Zodra het weer kan en mag zullen wij in sep-

tember weer starten met onze cursussen. De 

lessen zijn geschikt voor zowel beginners als 

gevorderden. Wij geven een duidelijk uitleg 

en herhalen het net zo vaak als u zelf wilt tot u 

het begrijpt. Wij willen graag dat iedereen mee 

kan komen in de digitale wereld. Want weten 

hoe de computer werkt is net zo belangrijk als 

lezen en schrijven. Wij leren u om de computer 

goed te beveiligen en up to date te houden. 

Vrijwilligers gezocht

Word jij door je vrienden en familie altijd ge-

vraagd voor hulp bij de telefoon of tablet en 

help je anderen graag met computerproble-

men? Ben jij handig met computers? En wil 

jij je inzetten voor een enthousiaste groep 

mensen die zich (verder) willen bekwamen 

op het gebied van computeractiviteiten?                                                                                                           

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die wekelijks 

computerles willen geven. Denk bijvoorbeeld 

aan mailen, typen, surfen op het web, skypen 

en muziek luisteren. Of aan het plaatsen van 

foto’s op de computer, Facetimen, berichtjes 

sturen via Whatsapp of een printer aansluiten.  

Ben je enthousiast, heb je geduld en vind je 

het leuk om een praatje te maken en in con-

tact met anderen te komen? Dan is vrijwil-

ligerswerk bij Wijkklik Emmerhout vast heel 

geschikt voor jou. Wij bieden de mogelijkheid 

om echt iets te betekenen voor de inwoners 

uit jouw omgeving. Spreekt dit jou aan en heb 

je interesse?  Neem dan met ons contact op. 

WijkKlik / de Schanskuil 

De Schanswal 10 

Hermien van der Weide 06 - 417 201 68 

Theo Zwiggelaar 06 -  543 939 16

D
“Wij willen graag 
dat iedereen mee 
kan komen in de 
digitale wereld”
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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 dus bij ons terecht voor meldingen en uw vra-

gen. Ook kunnen we voor u een kopie maken of iets 

voor u scannen. 

Van het openbaar toilet kan tijdens openingsuren 

weer gebruik worden gemaakt.  Van de spreekuren 

van Sedna, Woonzorg Nederland en de Energie Ex-

peditie kan alleen op afspraak gebruik worden ge-

maakt. Dit kan door u van tevoren telefonisch te 

melden (T 67 59 58) of per mail: wijkwijzer@wijkbe-

langenemmerhout.nl. Volg ons op onze website of 

Facebook waar berichten 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
corrector vacant
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:
Hilde van der Horst-de Jong (voorplaat, 3, 5, 9, 10, 14, 
15, 27, 30), Auke de Jong (2), Wytse Bouma (4, 21), Afien 
Faber (7), Ted Schilder (11), Harry Dreves (13), Joep 
Smeulders (18), Sake Elzinga (20), Flowa Fotografie (23), 
Harry Cock (25), en Sasa Glisovic (29)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 8 november 2021 naar redac-
tie@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
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 J..J. Procee en Mw R. Procee-Ionescu

Houtweg 343 

T 62 16 35

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

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

winter 2021 I 4 8 november week 49

Planning Wijkberichten Emmerhout

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 5 oktober; dinsdag 2 november; dinsdag 7 december.

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 7 oktober; donderdag 4 november; donderdag 2 december. 

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.

data activiteit locatie

17-26 september Nationale Sportweek o.a. Sportplein Emmerhout

12 oktober Algemene ledenvergadering Wijkbelangen de Schepershof

20 november Wijktour ‘Emmen geeft Energie’ winkelcentrum

20 november Feestelijke opening modelwoning Laan vd Marel 343

Agenda Emmerhout



U r BEAUTIFUL

Halong’s 
Loempia

Een fijne kleurrijke herfst!


