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Dit zijn de plannen

Tijdens het Ideeënfestival van 20 november jl. 

werden er twaalf bewonersinitiatieven gepre-

senteerd. Hier was € 84.000,- voor beschikbaar. 

Door de aanwezige wijkbewoners werden ne-

gen plannen uitgekozen. Een overzicht van 

deze plannen vindt u in deze Wijkberichten. 

Het is de bedoeling dat deze plannen in 2019 

worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Winand Steynebrugh

Twee jaar terug verkochten Winand en Sonja 

Steynebrugh hun bedrijf en huis in de buurt 

van Den Haag. Zij wilden een nieuwe bladzijde 

in hun leven beginnen in Emmerhout. Ze von-

den hier een huis dat hen precies paste. Alleen 

moest er nog wel wat aan gebeuren. ‘We wil-

len met comfort wonen met een lage energie-

rekening, het liefst energieneutraal.’

Jonge honden

Frank Arling en Tomi Ristic woonachtig in Em-

merhout begonnen twee jaar geleden Dhè-

vak. Een eigen bedrijf waar ze hun vaardighe-

den, ICT en vormgeving, kunnen combineren 

om experimenteel webdesign te maken. Voor 

de Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal ont-

wierpen ze een website. ‘Wij willen mensen 

prikkelen en een WAUW-gevoel geven.’

IN DIT NUMMER

‘Het is jouw 
wijk, jij mag 
het zeggen!’

Emmerhout
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Van het secretariaat

We zijn blij dat we kunnen melden dat het 

bestuur versterking heeft gekregen van twee 

nieuwe bestuursleden, John Franssen en Bert 

Meringa. Bert Meringa werkte tot voor kort als 

een van de beheerders van de Wijkwijzer. Om-

dat hij de kans kreeg een opleiding tot elek-

tromonteur te volgen met kans op een regu-

liere baan moest hij grotendeels stoppen als 

beheerder. Bert is nu alleen op zaterdag nog 

in de Wijkwijzer. Sinds het begin van dit jaar 

coördineert hij alles wat met de speelvoor-

zieningen in de wijk te maken heeft. Dit blijft 

hij doen maar nu als bestuurslid van Wijkbe-

langen. John Franssen heeft zijn sporen ver-

diend in vele bestuursfuncties. Tot 1 decem-

ber jl. was hij bijvoorbeeld voorzitter Raad van 

Toezicht van de Bibliotheek in Emmen. Nu zijn 

bestuursperiode daar afgelopen is gaat hij zijn 

energie richten op zijn eigen wijk. Wij zijn blij 

met deze versterking. Tot de algemene leden 

vergadering van voorjaar 2019 zijn John en 

Bert aspirant-bestuursleden. 

Tijdens de ALV kunnen leden hen officieel als 

bestuurslid kiezen. Daarmee bestaat het be-

stuur van Wijkbelangen dan uit 8 personen. 

Maar daar mogen best nog bestuursleden bij. 

Heeft u belangstelling, meld u zich via onder-

staand contactadres.

Op Eigen Houtje

Als bestuur van Wijkbelangen hebben we in 

september het besluit moeten nemen om de 

bewonersavonden die in het kader van de 

burgerbegroting georganiseerd worden niet 

in Op Eigen Houtje te houden. Een verschil in 

inzicht heeft tot dit besluit geleid. Op Eigen 

Houtje heeft een nieuw bestuur en vaart een 

andere koers. Het is niet langer een bewoners-

bedrijf, maar noemt zich nu een sociale on-

derneming. Het gaat onder een andere naam, 

Pand 88, verder. 

Op Eigen Houtje is in 2011 gestart op initiatief 

van het toenmalige bestuur van Wijkbelan-

gen als een bewonersbedrijf van en voor wijk-

bewoners. Nu dit uitgangspunt losgelaten is 

door het bestuur van Pand 88 zien wij als be-

stuur van Wijkbelangen het experiment dat 

we in 2011 begonnen als beëindigd en gaan 

wij ons op nieuwe zaken richten. 

Nieuwe gebiedscoördinator

Eind vorig jaar namen we afscheid van Afien 

Faber als gebiedscoördinator. De gebiedsco-

ordinator is een ambtenaar van de gemeente 

die als belangrijkste taak heeft schakel te zijn 

tussen wijk en gemeentehuis. In het voorjaars-

nummer kondigden we het vertrek aan van 

Afien Faber en meldden de komst van Rita 

Oude Nije Weme. 

In het zomernummer hebben we dit alweer 

moeten corrigeren. Rita was al weer vertrok-

ken en Monique Bruins nam haar taak over. Nu 

zijn we weer een half jaar verder en kunnen 

we melden dat Monique een andere klus bin-

nen de gemeente gaat doen en dat Afien Fa-

ber terug is in Emmerhout. Wij hebben prettig 

samengewerkt met zowel Afien, Rita als Moni-

que, maar we zijn niet blij met deze gang van 

zaken. Een beetje continuïteit in deze dynam-

sche tijd is wel prettig. We bedanken Monique 

ook vanaf deze plek voor haar grote inzet en 

betrokkenheid. Jammer dat het zo gelopen is. 

Afien heten we van harte welkom en samen 

pakken we de draad weer op en gaan er volop 

tegenaan! 

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Een enerverende en drukke 
periode ligt achter ons. Maar 
ook een periode die veel energie 
heeft opgeleverd. Tijdens het 
Ideeënfestival van 20 november jl. 
werden 12 bewonersinitiatieven 
gepresenteerd van wijkbewoners 
die ook energie in de wijk willen 
steken. Op de pagina hiernaast 
leest u hier meer over.

De plannen voor de Burgerbegroting 2019

Beleeftuin

Een tuin waar buurtbewoners en andere be-

langstellenden kunnen ontspannen, wande-

len en tuinieren. Doel is het versterken van de 

sociale samenhang en het verbeteren van de 

leefbaarheid in de wijk. Contact: Monique van 

Waardenburg, moniquevanwaardenburg67@

gmail.com. Toegekend budget: € 20.142,- (ge-

vraagd € 25.000,-)

Cultuurhuis

In het afgelopen jaar zijn door het Cultuur-

huis diverse culturele activiteiten opgezet. 

De maandelijkse Jemmerhout, concerten en 

toneelvoorstellingen. Hiermee gaat men ook 

in het komend jaar door. Daarnaast wordt er 

in september 2019 een Emmerhoutfestival 

georganiseerd. Contact: Edgar Smit, info@

demuzikant.nl. Toegekend budget: € 10.000,- 

(gevraagd € 25.000,-)

Danskamp

Vorig jaar kon het danskamp mede dankzij 

een bijdrage uit de burgerbegroting georga-

niseerd worden. Kinderen van 8 tot 17jaar, uit 

het hele land, maken kennis met meerdere 

dansstijlen. Ze trekken een week met elkaar 

op, leren van elkaar en hebben veel plezier. 

Contact: elbkoning@hotmail.com. Toegekend 

budget: € 2.000,- (gevraagd € 3.000,-)

Dierenweide

Initiatiefnemers willen een dierenweide re-

aliseren nabij het centrum van Emmerhout. 

Samen de beleeftuin moet het een mooie 

combinatie worden van boerderijdieren, een 

moes- en pluktuin. Een ontmoetingsplek voor 

jong en oud. Contact: Alex Wittendorp, alex-

wittendorp@googlemail.com. Toegekend 

budget: € 24.014,- (gevraagd € 56.000,-)

Emmerhout denkt vooruit

Plan richt zich op het vergroten van de veilig-

heid in de wijk middels drie pijlers: burger-

hulpverlening (het uitbreiden van AED’s in de 

wijk), brandpreventie (voorlichting, brandmel-

ders) en inbraakpreventie (o.a. voorlichting). 

Contact: Jaap Koops van ’t Jagt, koopsjaa@

msn.com. Toegekend budget: € 13.847,- (ge-

vraagd € 21.000,-)

Jeu de boule baan

In 2017 werd door deze bewoners een plan 

ingediend voor een beweegtuin met 5 fit-

nesstoestellen voor volwassenen. Deze be-

weegtuin wordt in het voorjaar van 2019 

gerealiseerd. Nu komen daar twee jeu de bou-

le-banen, bankjes en een watertappunt bij. 

Contact: Lia Sweers, liaworrell@gmx.com. Toe-

gekend budget: € 2.667,- (gevraagd € 10.000,-)

Spelweek

De spelweek voor kinderen in de basisschool-

leeftijd was dit jaar een groot succes. Met het 

toegekend budget kan ook in 2019 een spel-

week georganiseerd worden. Door dit budget 

kan het bedrag dat deelnemers moeten beta-

len beperkt blijven. Contact: Evelien Koning, 

elbkoning@hotmail.com. Toegekend budget: 

€ 2.800,- (gevraagd € 2.800,-)

WijkExpeditieteam

Het WijkExpeditieteam is aanjager van de am-

bitie om Emmerhout in 2027 energieneutraal 

te maken. De energiecoaches willen graag 

beschikken over meetapparatuur. Door me-

tingen krijgen bewoners meer inzicht op hun 

energiegebruik en kan hen beter geadviseerd 

worden. Contact: Fred Bogers, info@emmer-

houtenergieneutraal.nl. Toegekend budget: 

€ 1.428,- (gevraagd € 4.286,-)

WijkKlik Emmerhout

De vrijwilligers van WijkKlik willen hun acti-

viteiten waarbij ze wijkbewoners, die onder-

steuning nodig hebben om digivaardiger te 

worden, gaan uitbreiden. Door meer aandacht 

te besteden aan tablet, smartphones e.d., ge-

bruik van app’s etc.. Contact: Steffen Moor-

man, secretaris@wijkklikemmerhout.nl. Toe-

gekend budget: € 7.100,- (gevraagd

 € 7.100,-) 

De plannen voor de 
Burgerbegroting 2019
Tijdens het Ideeënfestival 
van 20 november jl. werden 
12 bewonersinitiatieven 
gepresenteerd. Hiervoor was 
€ 84.000,- beschikbaar. Door 
de aanwezige wijkbewoners 
werden onderstaande negen 
plannen uitgekozen. 

10%

30%

20%

40%

Het bestuur van Wijkbelangen Emmerhout heeft versterking heeft gekregen van twee nieuwe bestuursle-

den, John Franssen (rechts) en Bert Meringa (geen foto) (links Edgar Smit).

“Het bestuur 
van Wijkbelangen 
Emmerhout 
bestaat nu uit 8 
personen, maar 
er is ruimte 
voor meer 
bestuursleden!”



“Het gaat er 
niet om wie het 
meeste afvalt, 
je doet het voor 
jezelf”
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J P‘Je kunt zonder overdrijven hier een heel posi-

tief verhaal over schrijven’, antwoordt een van 

de deelnemers op mijn vraag wat de ervarin-

gen van de deelnemers zijn na 7 weken samen 

afvallen. ‘Het is heel snel een heel hecht club-

je geworden, wat elkaar ook echt helpt. Het 

maakt niet uit of het gaat over eten of over 

bewegen of over iets anders.’ 

Vergelijken met jezelf

‘Het was vanaf het allereerste begin een groep’ 

beaamt Lia Sweers. Lia heeft in het verleden 

vaker dit soort groepen begeleid en bood aan 

ook deze groep te begeleiden. Iedere maan-

dagavond is er een clubuur in de Wijkwijzer. 

Alle deelnemers gaan op de weegschaal, om 

te wegen hoeveel ze de afgelopen week zijn 

afgevallen. Deze scores zijn alleen voor henzelf 

belangrijk. ‘Afvallen doe je voor jezelf. Het gaat 

er niet om wie het meeste afvalt.’ Daarnaast 

heeft Lia voor de deelnemers een recept voor 

iedere dag. Dit wordt doorgesproken en erva-

ringen worden gedeeld. Maar vooral wordt er 

veel gelachen en plezier gemaakt.

Bewegen

Onderdeel van de ‘cursus’ is ook een uur be-

wegen op de maandagochtend. Aanvanke-

lijk was het de bedoeling aan te sluiten bij de 

gymgroep van het DCO. De deelnemers, zeer 

variërend qua leeftijd, voelden zich echter 

niet thuis in deze seniorengroep. ‘We moesten 

verschrikkelijk lachen, op een stoel zitten en 

touwtjes overgooien! De leidster van die gym-

groep zal ook gedacht hebben. Deze mensen 

zijn veel te fit.’ Het toeval wil dat in de groep 

een tai chi- en een yoga-instructeur zitten. On-

der leiding van hen worden er nu wekelijks af-

wisselend tai chi en yoga-oefeningen gedaan. 

Maar het zit hem bij de meesten van de groep 

niet in het bewegen. Dat wordt voldoende ge-

daan. Het zit veel meer in het veranderen van 

eetpatronen. Je gedrag veranderen.

Geen kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden. Zodat het 

voor niemand een argument is om niet mee te 

kunnen doen. ‘We hebben drie personen die in 

de bijstand zitten, komen ook bij de Voedsel-

bank. De rest dus niet. Maar we kunnen niet 

werven met ‘alleen voor mensen met een laag 

inkomen’. Voordeel is nu dat we een mooie mix 

hebben. Ze trekken zich aan elkaar op’.

Beter in je vel

Het starten van de fitgroep is een initiatief 

van Icare Ledenvereniging en voortgekomen 

vanuit de behoefte samen met wijkbewoners 

te werken aan een Vitale en Gezonde leefge-

meenschap. De deelnemers vulden aan het 

begin een formulier in waarmee het welbe-

vinden in kaart wordt gebracht. Halverwege 

werd dit nogmaals gedaan. Behalve dat de 

groep in totaal 30 kilo is afgevallen, geven de 

deelnemers aan zich fitter te voelen, beter te 

slapen, minder last van kwaaltjes te hebben. 

Dit is mooi meegenomen. Door aan je overge-

wicht te werken kom je beter in je vel te zitten.

Isolement

De groep gaat straks door. ‘Er werd al gezegd, 

we kunnen weleens een keer een kopje koffie 

bij elkaar drinken. Dat was óók de bedoeling. 

We wilden de mensen ook uit een bepaald iso-

lement halen. En dat is heel goed gelukt.’ 

Ina Hofsteenge

Op 8 oktober startten zeven 
mensen aan de uitdaging 
om in 10 weken tien kilo af te 
vallen. De groep zou eigenlijk 
uit tien mensen bestaan, 
vandaar de naam 10x10x10, 
maar bij de start bleken er 
meteen drie af te zijn gevallen. 
Was niet het afvallen zoals het 
bedoeld was.

Paulien is geboren in Delft op 24 maart 1974. 

Haar vader is dan werktuigbouwkundige bij 

Esso en vaart op internationale wateren en 

is 3, soms 6 maanden van huis. Paulien ver-

huist veel, zoals naar Beneden-Leeuwen, een 

dorp gelegen aan de rivier de Waal. Soms als 

haar moeder een tijdje met haar vader mee-

voer, verbleef Paulien samen met haar broer 

bij haar grootouders in Delfgauw. Toen zij 9 

jaar was verhuisde het gezin naar Kaapstad in 

Zuid-Afrika. Het was het jaar 1983: de tijd van 

de apartheid. De andere cultuur en het mis-

sen van haar grootouders gaf de doorslag om 

weer terug te gaan naar Nederland.

Studie

De middelbare schooltijd werd doorgebracht 

in Noord-Holland en Groningen. Paulien ging 

vervolgens Nederlands studeren aan het te-

genwoordige NHL Stenden in Leeuwarden. 

Haar interesse voor het Nederlands lag vooral 

op het vlak van taalbeheersing. Eenmaal af-

gestudeerd kreeg zij een baan op het Maar-

tenscollege in Haren. ‘Daar heb ik de ruimte 

gekregen om mij op onderwijsgebied te ont-

wikkelen. Het mooiste vond ik het mentoraat.’

Inmiddels getrouwd, woonde zij kort in An-

nen. Zij nam de passie van haar toenmalige 

echtgenoot voor het wielrennen en mountain-

biken over. Een grote hobby van haar. 22 jaar 

geleden zijn Pauliens ouders in Emmen gaan 

wonen. ‘Zij waren al gek op Emmen…. en ik 

ben gek op mijn ouders, dus ben ik ook in Em-

men gaan wonen en heb er nooit spijt van ge-

had. ’ Echter door de politiek verschoof haar in-

teresse steeds meer naar beleid en dan vooral 

gemeentelijk beleid. Inmiddels is zij lerares af 

en werkt zij sinds 3 maanden in de gemeente 

Staphorst als beleidsadviseur participatiewet: 

wel een heel andere tak van sport. 

Politiek 

Waarom CDA? Bij het invullen van de stemwij-

zer kwam telkens het CDA naar voren.  De C 

van het CDA kon zij moeilijk kon plaatsen. Pau-

lien gelooft namelijk niet. Ze kwam erachter 

dat het CDA een brede volkspartij is en naad-

loos aansluit bij haar gevoel. ‘De C van het CDA 

is voor mij heel waardevol. Je kunt mij een 

ongelovige christen noemen. Mijn politieke 

overtuiging is: ‘niet het Evangelie vormt het 

samenbindende element, maar het politieke 

antwoord op de boodschap van het evange-

lie staat centraal’. Begrippen als: rentmeester-

schap, sociale gerechtigheid, menselijke waar-

digheid en persoonlijke verantwoordelijkheid 

zijn mij op het lijf geschreven.’

Raadslid

Paulien wilde geen zwijgend CDA lid zijn. In 

2014 werd zij als raadslid gekozen en herkozen 

in 2018, als enig vrouwelijk lid van de fractie. 

Zij wil zich inzetten voor een sterke samenle-

ving waarin iedereen zich veilig, geaccepteerd 

en verantwoordelijk voelt. Zo heeft zij zich 

hard gemaakt voor Emmen als regenboogge-

meente en Drenthe een regenboogprovincie. 

‘Het was prachtig dat FC Emmen in de coming 

out week voetbalde met een regenboogband 

om de arm en dat de regenboogvlag werd ge-

hesen.’

Emmerhout

Paulien voelt zich erg betrokken bij de wijk. 

Zowel als raadslid dan wel als inwoner, zoals 

bij de start van de burgerbegroting, de voor-

zieningen zoals een bewonersbedrijf. ‘Prach-

tig hoe gedreven de inwoners van Emmerhout 

zijn om er samen iets moois van te maken. Em-

merhout is een voorbeeld als het gaat om bur-

gerinitiatieven. Daar zit de kracht van de sa-

menleving en dat is waar de overheid meer los 

zou mogen laten’. Voor een avond van het CDA 

over eenzaamheid is er dan ook bewust geko-

zen voor Emmerhout, want hier gebeurt het. 

Paulien Mellema ten voeten uit. 

Joke Bakker

“Het politieke 
antwoord op de 
boodschap van het 
evangelie staat 
centraal”

Fitgroep 10x10x10 Een ongelovige christen

Het is de eerste vrijdag 
van november en ik ga 
naar Paulien Mellema om 
haar te interviewen voor 
Wijkberichten. Paulien 
woont in het ‘Woonpark 
Emmerhout Noord’. Een 
gerieflijke woning in een 
rustig deel van Emmerhout.

Aanmelden
Het is de bedoeling om in het voorjaar 

van 2019 nogmaals een 10x10x10 te 

gaan organiseren. De precieze startda-

tum is nog niet bekend. Men kan zich 

al wel aanmelden bij de Wijkwijzer  T 

67 5958 of wijkwijzer@wijkbelangen-

emmerhout.nl



“Nu lopen er 
grazende schapen 
op plekken waar 
vroeger machinaal 
gemaaid werd”
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Natuurbegrazing Bannink

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	

Kijk voor meer informatie op www.cosis.nu of bel naar het 
Servicebureau van Cosis 
088 839 3000 of mail 
ons: info@cosis.nu

Cosis 
dichtbij

voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of 

psychische beperking

De gemeente trekt zich terug en maait het 

gras nog maar zeer zelden. Dat geeft hier en 

daar op groenstroken een slechte en soms 

ook een rommelige aanblik. Alhoewel de me-

ningen hierover verdeeld zijn. De afgelopen 

jaren zie je, voor degene die graag de groen-

stroken goed onderhouden ziet worden, op 

steeds meer plaatsen in Emmerschans en Em-

merhout schapen grazen die het werk van de 

maaiers overnemen.

Niet zo positief

In het begin hoorde je opmerkingen die niet 

zo positief zijn. De gemeente doet niets meer 

aan onderhoud; waar betalen we nog belas-

ting voor en meer van dat soort zaken. Als 

klap op de vuurpijl lopen er schapen op de 

groenstroken en is er heel veel onbegrip over 

deze gang van zaken. Maar die tijd lijkt geluk-

kig voorbij, men raakt gewend aan het beeld 

van grazende schapen op plekken waar vroe-

ger eens in de zoveel tijd machinaal werd ge-

maaid. Nu kijk ik naar schapen tussen de Hout-

wegen en zie daar ook mensen staan die met 

kinderen en kleinkinderen komen kijken. De 

schapen die zo dicht bij huis grazen, blijven 

rustig onder de aandacht van de toeschou-

wers, ze lijken er wel aan gewend te zijn. 

Natuurbeheer

Natuurbegrazing Bannink is een bedrijf met 

ongeveer 30 jaar ervaring met het houden van 

schapen zegt Ida Bannink. De laatste 10 jaar 

werken zij en haar man Wim mee aan vele vor-

men van natuurbeheer en daar is natuurbe-

grazing er een van. Natuur is voor Wim en Ida 

Bannink een ruim begrip. Natuurlijke graslan-

den en heideterreinen zijn natuur, maar ook 

parken, groenstroken en wegbermen horen 

voor hen bij de natuur. Doordat zij met vele 

rassen schapen en andere diersoorten werken 

hebben zij voor elke begrazingsvraag een pas-

send antwoord. 

Over de grens

Het bedrijf is klein begonnen en uiteindelijk 

steeds groter en groter geworden tot wat het 

nu is. Zo werken ze voor en samen met de ge-

meenten Emmen, Coevorden, Borger/Odoorn 

en Westerwolde. Verder lopen er in Bourtange, 

het Fochteloërveen en het Duitse Meppen ook 

kuddes van Wim en Ida Bannink. Op dit mo-

ment hebben ze ongeveer 1000 schapen en 

200 geiten voor de begrazing.

En in Emmerhout

Wie een kijkje wil nemen om de schapen aan 

het werk te zien hoeft niet zo ver te reizen. De 

schapen van Wim en Ida Bannink lopen mo-

menteel tussen de Houtwegen nabij de Rond-

weg, achter de Emmerschans, bij het Gat van 

Jansen en bij Parc Sandur. De schapen nodi-

gen jong en oud uit om een wandeling te ma-

ken om zelf te zien hoe het groen op natuur-

lijke wijze wordt bijgehouden. En voor de echt 

geïnteresseerden, mocht je meer willen weten 

over de verschillende schapenrassen die Wim 

en Ida Bannink erop na houden en waar ze zijn 

te bewonderen kun je altijd hun website bekij-

ken. Naast een natuurlijke vorm van groenon-

derhoud produceren ze natuurlijk ook wol die 

elke eerste zaterdag van de maand bij de fa-

milie Bannink thuis wordt verkocht. Het adres 

hiervoor staat ook op de site (https://natuur-

begrazingbannink.nl).

‘Het kun minder’

Ik parkeer mijn auto vlakbij mijn huis en stap 

tevreden uit. Een uurtje gesport, mijn hoofd 

weer leeg en zie de beelden weer voor mij 

van ouders, grootouders met de kinderen en 

kleinkinderen bij de grazende schapen. Op zijn 

Drents zeg ik dan ‘Het kun minder’. 

Henk Smit

Het is zondagmorgen, 
Emmerhout is al een tijdje 
ontwaakt wanneer ik vanaf de 
Rondweg Emmerhout weer 
in rij. Na een uurtje sporten is 
het hoofd weer leeg en kan 
de zondag bijna niet meer 
stuk. Rechts de Schansvijver 
die weer mooi is opgeknapt 
en tussen de Houtwegen 
grazen de schapen van 
Natuurbegrazing Bannink. 

Ontevreden over 
het onderhoud van 
uw huurwoning? 

Huurdersfederatie voor uw   
belangen.

www.huurdersfederatie.nl

Denk mee! 
Samen staan 
we sterker.
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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 

 

Stichting Knip – budgettraining

Een herkenbare situatie voor veel mensen. Fi-

nanciële administratie? Er zijn leukere dingen 

te bedenken. Toch is het belangrijk om over-

zicht te hebben van wat er binnenkomt en wat 

er uitgaat. Dit om te voorkomen dat je in de 

problemen komt. Misschien zelfs in de schuld-

sanering.

Ingewikkelde regelingen

Het viel Renate Slagter, als vrijwilliger werk-

zaam bij de Voedselbank, op dat mensen vaak 

niet weten hoe ze met geld om moeten gaan. 

Renate toen nog werkzaam bij de ABNAMRO 

raakte hierover in gesprek iemand van Lefier. 

‘Er zijn een heleboel financiële regelingen 

waar mensen misschien gebruik van kunnen 

maken, maar dit niet weten. Fijn al deze potjes 

en regelingen, maar erg onduidelijk om aan te 

vragen.’ Ze stelde voor om een budgettraining 

te organiseren voor geïnteresseerde huurders 

van Lefier. Dit was in 2014 de start van Stich-

ting Knip.

Budgettraining

De eerste budgettraining bleek in een be-

hoefte te voorzien. Aanvankelijk alleen voor 

huurders van Lefier, maar daarna ook voor Do-

mesta en andere corporaties. Inmiddels mag 

iedereen aan de budgettraining meedoen, het 

is dus niet meer alleen voor huurders. Jong en 

oud in dezelfde training, daardoor kan men 

heel veel van elkaar leren. De deelname is gra-

tis, ongeacht inkomen of opleiding. Uit on-

derzoek blijkt dat 1 op de 5 huishoudens zijn 

administratie niet op orde heeft en dat 37% 

van de mensen regelmatig een betalingsach-

terstand heeft.

Problemen voorkomen

‘Budgettraining heeft niet meteen met armoe-

de of schulden te maken. We proberen dit juist 

te voorkomen. Je komt in de schuldsanering 

terecht als de schulden niet binnen 3 jaar te-

rugbetaald kunnen worden. Dan heb je het ei-

genlijk veel te ver laten komen.’ vertelt Gerieke 

Menkveld. Gerieke boventallig geworden als 

procescontroller bij de Rabobank kwam kort 

na de start van Stichting Knip in contact met 

Renate. Na opleidingen ‘Schuldhulpverlening’ 

en ‘Budgettrainer’ gevolgd te hebben geeft zij 

samen met Renate leiding aan de stichting. 

Financieel zelfredzaam

Knip begon dus in Emmen maar heeft inmid-

dels haar werkgebied uitgebreid naar Midden- 

Drenthe en Midden-Groningen. De cursussen 

zijn steeds vol. De deelnemers krijgen inzicht 

in hun eigen inkomsten en uitgavepatroon. 

Men hoeft overigens niet zijn eigen boekhou-

ding op tafel te leggen. Maar aan de hand van 

voorbeelden kan men deze vergelijken met de 

eigen situatie. Na 7 trainingen kan de deelne-

mer zelf een financiële jaarplanning maken. 

‘We willen de mensen leren binnen hun bud-

get, eigen keuzes te maken. Onze doelstelling 

is mensen financieel zelfredzaam te maken en 

rust in het hoofd te geven,’ vult Gerieke aan. 

Onlangs is Stichting Knip ook begonnen met 

een cursus ‘Koken met een klein budget’. Met 

deze cursus kan men elke dag een smakelijke 

en gezonde maaltijd op tafel zetten. Aan de 

cursus kan alleen worden deelgenomen als 

men de basis Budgettraining gevolgd heeft.

In Emmerhout

In januari 2019 wordt er door Stichting Knip 

een budgettraining in Emmerhout georgani-

seerd. De training wordt vanaf dinsdagmor-

gen 22 januari a.s. iedere dinsdagochtend van 

9.00 tot 11.00 uur, zeven weken lang, in de 

Wijkwijzer gegeven. In zeven weken krijgt de 

deelnemer inzicht in eigen financiële situatie, 

leert over belastingen, hoort over minimare-

gelingen, over verzekeringen, geld lenen etc. 

De deelname is gratis. Voor aanmelding of vra-

gen over de inhoud van de training kan con-

tact worden gezocht met de Stichting Knip via 

Marga Plas (06 - 222 834 68 of marga@stich-

tingknip.nl). 

Wytse Bouma

Soms kom je om in de 
papierwinkel. Mis je alle 
overzicht en weet je ook niet 
of de gewenste aankoop wel 
verstandig is. Staat er wel 
genoeg geld op de rekening? 
Maar welke onbetaalde 
rekeningen liggen er nog en 
welke betalingen kan ik nog 
verwachten in de komende tijd?

E
Kom jij ook sporten en spelen bij de 

spelcontainer in Emmerhout? 

 

Wat is er te doen? 
 

De spelcontainer is open en jij mag vrij 
spelen met het sport en spel materiaal! 

 

Neem je vriendje, vriendinnetje, broertje, 
zusje, papa en mama mee en wees 

samen actief. 
 

Wanneer? 
Elke woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur! 

Start: woe 7 november  
 

Waar? 
Het multifunctioneel sportveld aan de Laan van het Kinholt 

 

De ene week is er een georganiseerde 
activiteit zoals voetbal of dansen, de 
andere week is er ruimte om vrij te spelen. 
Dit wisselt dus af!  
 

Vragen?  
Mail naar de buurtsportcoaches of Sedna  
Bscemmenoost@emmen.nl    
l.coelingh@welzijngroepsedna.nl  

Deelname is gratis en op eigen risico!   
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EEven voorstellen: Wij zijn Frank Arling en Tomi 

Ristic (beide 25 jaar oud) en samen hebben wij 

het bedrijf Dhèvak. Tomi heeft zijn hele leven 

in Emmerhout aan de Lemzijde gewoond en 

Frank is op zijn 15e naar de Laan van de Eek-

harst verhuisd.  We hebben elkaar leren ken-

nen op de middelbare school en zijn altijd 

vrienden gebleven.

Wat dreef jullie om zelfstandig 
ondernemer te worden?

Toen we beide een periode thuis zaten na 

een studie gingen we elkaar vaker zien en be-

gonnen we na te denken over de mogelijk-

heid samen een eigen bedrijf te beginnen. Zo 

zochten we een bijzondere manier om onze 

vaardigheden te combineren. Tomi kwam uit 

de ICT-wereld en Frank uit kunst en cultuur. 

Samen onderzochten we de mogelijkheid om 

experimenteel webdesign te gaan maken, zo-

als de grenzen opzoeken van webtechnieken 

en -processen. In januari is het twee jaar ge-

leden dat wij zijn gestart met Dhèvak en we 

genieten ontzettend van de reis die we samen 

zijn aangegaan.

Waarom de naam Dhèvak?

Dhèvak is een verbastering (‘nettere’ verta-

ling) van de uitdrukking ‘What the fuck!’ of-

tewel ‘WAUW!’. Wij willen mensen het WAUW-

gevoel geven zodra ze onze website bekijken. 

Het gevoel dat wij over willen brengen moet 

mensen prikkelen en meer levensenergie ge-

ven. Wij manifesteren onszelf als nerds. Dit is 

een geuzennaam maar wetenschappelijk is 

aangetoond dat: Nerds rule the world!

 
Wat is jullie kernactiviteit?

Onze kernactiviteit is het ontwerpen van uniek 

design; persoonlijk webdesign, logo’s, flyers en 

ander grafisch materiaal. Onze ideale klant is 

iemand die komt met het verhaal dat hij niet 

weet wat hij wil maar wel wil opvallen met zijn 

product. Wij gaan uitgebreid aandacht beste-

den aan het verhaal van een bedrijf of per-

soon, gaan meedenken en gaan door onze 

totaal nieuwe kijk het product op onze unieke 

manier onder de aandacht brengen. 

Op Google wordt je voornamelijk gevonden 

op je ‘brand’ oftewel merk en hierin zijn wij 

gespecialiseerd. Wij kijken vooruit en kun-

nen stappen nemen door nieuwe technieken 

toe te passen. Onze grote inspirator is Daan 

Roosegaarde vanwege de manier waarop hij 

techniek inzet om bewustzijn te creëren.

Waaruit bestaan jullie werkzaam-
heden nog meer?

Wij hebben werk mogen leveren aan bijzon-

dere klanten zoals  het WijkExpeditieteam Em-

merhout EnergieNeutraal waarvoor we de di-

gitale versie van Emmerhout Neutraal doen. 

Het voorblad van Wijkberichten Emmerhout 

najaar 2018 hebben wij ontworpen. Ook wer-

ken wij onder andere voor Woonmeesters 

Vastgoed Beheer en Stichting JJAB.

Dhèvak in één zin voor de lezers van
 Wijkberichten Emmerhout?

Wij zijn twee jongens uit Emmerhout en we 

willen toffe dingen doen. Ben je op zoek naar 

een unieke website, on- of offlinedesign, kom 

dan een keertje met ons praten. Wij zijn nog 

op zoek naar een iemand die digitale animatie 

kan maken. Lijkt het je iets ons team te verster-

ken, neem dan contact met ons op!

Hoe zijn jullie bereikbaar?

Ons bedrijf is gevestigd in de Co-working 

space voor IT start-ups ‘Emmen.IT’ van Gro-

wing Emmen aan de Baander 8. Via de tele-

foon, Frank Arling M 06 - 214 766 80 of Tomi 

Ristic  M 06 - 288 852 63. Via email: info@dhe-

vak.nl of breng als je nieuwsgierigheid is ge-

prikkeld een bezoekje aan onze website: www.

dhevak.nl. 

Ina Hofsteenge

‘Bedrijf’-vigheid Emmerhout 

In deze rubriek neemt 
Ina Hofsteenge in iedere 
editie een bedrijf met de 
wortels in Emmerhout 
onder de loep. In deze 
editie zijn de laserstralen 
gericht op Dhèvak, 
Uniek Webdesign en 
Culturele Projecten.

DDaarom hierbij een overzicht met een aantal 

regelingen die er op dit moment zijn. Een vol-

ledige lijst die actueel gehouden wordt, is te 

vinden op de website www.emmerhoutener-

gieneutraal.nl

De Energiebespaarlening 

Voor energie besparende maatregelen kunt u 

een lening afsluiten tegen een aantrekkelijke 

rente bij de Provincie Drenthe. U kunt een be-

drag lenen tot € 25.000. Maakt u uw woning 

zelf Zeer Energiezuinig of zelfs Nul op de Me-

ter? Dan kunt u zelfs tot maximaal € 40.000 

of € 50.000 lenen. De lening is aan te vragen 

door particulieren en door VvE’s. U kunt de le-

ning o.a. aanvragen voor zonnepanelen, zon-

neboilers, isolatie en warmtepompen. Voor 

meer informatie over deze lening: https://

www.energiebespaarlening.nl/drenthe/ 

Subsidie Duurzame Energie

Deze subsidie is geldend voor warmtepom-

pen, zonneboilers, biomassaketels en pallet-

kachels. De subsidie kunt u aanvragen binnen 

6 maanden ná de aanschaf van het apparaat. 

U kunt de subsidie dus pas aanvragen met 

een aankoopbewijs. Uw apparaat komt in aan-

merking als deze in de apparatenlijst staat. De 

hoogte van de subsidie is afhankelijk van het 

apparaat. Deze subsidie is beschikbaar sinds 

2016 en loopt nog tot 2020. U kunt dit jaar uw 

aanvraag nog indienden tot 31 december. De 

apparatenlijsten en meer informatie vindt u 

op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/

investeringssubsidie-duurzame-energie-isde 

Btw teruggave zonnepanelen

Als u zonnepanelen heeft laten installeren 

kunt u bij de Belastingdienst de belasting te-

rugvragen van de aanschafkosten en van de 

installatiekosten van de zonnepanelen. Dit 

is alleen geldig als u stroom terug levert aan 

uw energieleverancier. Vervolgens kunt u de 

te betalen btw uitrekenen door de btw die u 

verschuldigd bent over het leveren van stroom 

(afhankelijk van het opwekvermogen van de 

zonnepanelen), aftrekken van de btw die u 

moest betalen voor de aanschaf en installatie 

van zonnepanelen. Er zit geen tijd verbonden 

aan deze teruggave. De regeling bestaat sinds 

20 juni 2013, maar zelfs als u voor die tijd zon-

nepanelen heeft aangeschaft kunt u de BTW 

nog terugvragen.

Toekomstgeluiden

Om de energietransitie te kunnen volbrengen 

is de overheid bezig met bedenken welke an-

dere financiële oplossingen geboden kunnen 

worden. Maar hier is nog veel onduidelijk-

heid over. Een oplossing waar je nu veel over 

hoort, is gebouw gebonden financiering. Dit 

betekent dat een huiseigenaar een lening kan 

afsluiten voor duurzame maatregelen, dat ver-

volgens bij het huis hoort en niet bij de eige-

naar. Als het huis verkocht wordt, dan wordt 

de lening mee verkocht. De lening wordt dus 

eigenlijk een vorm van woonlasten die horen 

bij de woning. 

Spreekuur 

De komende jaren zal er nog wel wat gaan 

veranderen aan de lijst. Maar voor nu zijn dit 

mogelijkheden, waar u mee aan de slag kunt. 

Heeft u opmerkingen of vragen? Mail deze 

dan naar: info@emmerhoutenergieneutraal.

nl of kom naar ons spreekuur. Vanaf dinsdag 

8 januari starten we met een wekelijks spreek-

uur in de Wijkwijzer (13.00 - 14.00 uur). 

Germa Streuding   

Duurzame maatregelen

Uit de enquête die op 
de Energiemarkt van 29 
september jl. gehouden is, 
bleek dat veel bewoners nog 
niet precies weten welke 
leningen en subsidies er zijn 
om duurzame maatregelen 
voor uw woning te financieren. 

“Maak uw woning 
energiezuinig of 
ga voor nul op de 
meter”



Comfortabel en energiezuinig

‘Voeten in de aarde, handen 
in de lucht en diep inademen.’ 
Dat was de grote wens van 
Winand en Sonja Steynebrugh 
toen ze twee jaar terug hun 
bedrijf en huis verkochten. 
Ze wilden een nieuwe 
bladzijde in hun leven 
beginnen en dat werd 
Emmerhout.
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‘We runden een grafisch bedrijf in Den Haag. 

We hadden een heel hectisch bestaan. Dat wil-

den we niet meer. Dus toen hebben we uit-

eindelijk besloten de hele handel te verkopen,’ 

vertelt Winand aan de keukentafel in zijn wo-

ning aan de Laan van het  Kwekebos, die hij 

bijna helemaal verduurzaamd heeft.

Comfortabel wonen

‘We wilden wonen in een vrijstaand huis in 

een bosrijke omgeving met vriendelijke men-

sen om ons heen. We zijn heel Nederland door 

geweest en uiteindelijk in Emmerhout uitge-

komen! Dit huis was precies wat we zochten.’ 

Nu moest er aan het huis nog wel wat gebeu-

ren. Winand wist van enkele bouwfouten en 

vochtproblemen. ‘We willen met comfort wo-

nen met een lage energierekening, het liefst 

energieneutraal. Ik had een 3 jarenplan ge-

maakt waarin we o.a. de fundering wilden 

aanpakken, het huis isoleren en zonnepane-

len plaatsen. Maar er is ook enige haast bij. We 

willen natuurlijk ook genieten van de gereali-

seerde opbrengsten. Daar gaan wel wat jaar-

tjes overheen.’

Vochtproblemen

‘Ik heb de problemen wel wat onderschat 

hoor. Ik dacht dat los ik wel op. Zoals zoveel 

huizen hadden we hier ook te maken met 

vochtproblematiek. Ik heb de fundering hele-

maal uitgegraven en ontdekte dat de vocht-

werende laag ontbrak. Vocht uit de grond en 

fundering trekt op in de muren. Een nat huis 

kun je niet verwarmen. Ook al stook je nog zo 

hard, het blijft onaangenaam in huis.’ 

Iets doen voor de buurt

Het hele energieverhaal heeft Winand altijd 

geboeid. In zijn eigen bedrijf had hij een ge-

heel klimaat gestuurde omgeving gereali-

seerd. Omdat de energielasten altijd erg hoog 

zijn en door slimme aanpassingen enorme 

besparingen gerealiseerd kunnen worden. 

‘We doen het voor ons zelf, voor de planeet 

en willen ook iets doen voor de buurt.’ Dit laat-

ste vraagt om een toelichting. Hoezo voor de 

buurt? ‘Ik wil graag mensen op weg helpen,’ 

legt Winand uit. 

Weersafhankelijk stoken

‘We wonen in een deel van Nederland waar 

veel mensen moeite hebben met de hoge 

energielasten. Dus ik wil graag helpen deze 

lasten te verlagen. Dat begint bijvoorbeeld 

door weersafhankelijk te stoken. Daarmee kan 

je al gauw een besparing van 25% realiseren. 

Dan praten we ergens over! Natuurlijk kun je 

overal ledlampjes inhangen. Moet je vooral 

ook doen. Maar alle verlichting in je huis is 

maar 11% van je energielasten. Het resultaat 

van overal ledlampen is een paar procent op je 

jaarnota, maar het telt wel op natuurlijk.’

Meten is weten

Eigenlijk begint het met inzicht verkrijgen. 

Winand heeft overal in huis sensoren en me-

tertjes geplaatst waarmee hij het CO2 gehalte, 

de vochtgraad en de temperatuur volgt. Na-

tuurlijk heeft hij ook een slimme meter in zijn 

meterkast hangen, maar hij heeft er een ap-

paraatje aan gekoppeld waardoor hij op zijn 

computerscherm real time precies kan aflezen 

hoe het energieverbruik is en was.  Winand is 

lid van het WijkExpeditieteam en heeft oplei-

ding van energiecoach gevolgd. Energiecoa-

ches kunnen door wijkbewoners om advies 

gevraagd worden. Bij de burgerbegroting van 

2019 is budget aangevraagd voor de aanschaf 

van meetapparatuur, waarmee b.v. warmte-

scans en vochtmetingen uitgevoerd kunnen 

worden. ‘Het gaat om meer dan dikke sokken 

of een extra trui aantrekken. Ik wil graag re-

sultaten boeken. Je moet naar de uiteindelij-

ke opbrengsten kijken en niet alleen naar de 

kosten!’ 

Wytse Bouma

W

• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout 
Springlevend’

• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties

www.emmerhoutspringlevend.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

gehuisvest in  ‘Op Eigen Houtje’  

Lemzijde 87  |  T 06-543 939 16  

Hulp nodig?
Wie de hulp van Winand of één van de 

andere energiecoaches wil inroe-

pen kan een mail sturen naar info@

emmerhoutenergieneutraal.nl. Er 

wordt daarna zo spoedig mogelijk een 

afspraak gemaakt. 



Vorig jaar is de Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 
begonnen. De Expeditie moet Emmerhout brengen naar 
een energieneutrale wijk in 2027. Dat is geen eenvoudige 
opgave. Hoe ziet het energiegebruik in Emmerhout eruit 
afgezet tegen Emmen?

TOTAAL GASVERBRUIK EMMERHOUT (IN M3)

Totaal gasverbruik ( x 1.000.000)

2014 2015 2016 2017  

51

50,5

50

49,5

49

48,5

48

47,5

2014 2015 2016 2017  

116,00

115,00

114,00

113,00

112,00

111,00

110,00

109,00

108,00

107,00

Als Emmerhout in 2027 energieneutraal is wekt het net 
zoveel energie op als het nodig heeft. Door te zorgen 
dat we minder energie nodig hebben hoeven we ook 
minder op te wekken. Genoemde cijfers zijn gehaald uit 
Enexis Open Data. Het gemiddeld elektriciteitsverbruik 
en gasverbruik is vindbaar op: www.gaslicht.com/
energiebesparing/energieverbruik

ELEKTRICITEITSVERBRUIK EMMERHOUT PER AANSLUITING IN KWH

Gemmiddeld elektriciteitsverbruik per aansluiting (x1.000)

TOTAAL GASVERBRUIK EMMEN (IN M3)

Totaal gasverbruik Emmen ( x 1.000.000)

ELEKTRICITEITSVERBRUIK EMMEN PER AANSLUITING IN KWH

Gemmiddeld elektriciteitsverbruik Emmen per aansluiting (x1.000)
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Zonnestroom
De hoeveelheid KWh 
dat wordt opgewekt 
door zonnepanelen 
in de wijk (voor zover 
bekend bij Enexis):

Emmerhout in cijfers

95.769 KWh. 
106,41 KW Piek.

1

2

3

4

5

6

Steek 
energie in 
eigen wijk!

ELEKTRICITEITSVERBRUIK EMMERHOUT IN KWH

Totaal elektriciteitsverbruik ( x 1.000.000)

2014 2015 2016 2017  

11,5

11

10,5

10

9,5

9

8,5
8

11,41

10,95
10,67 10,58

2014 2015 2016 2017  

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

5,67

5,40

5,28
5,27

116,00

112,38

111,20

110,22

2014 2015 2016 2017  

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

3,12

2,98

2,9 2,85

TOTAAL ELEKTRICITEITSVERBRUIK EMMEN IN KWH
 

Totaal elektriciteitsverbruik in Emmen ( x 1.000.000)
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Pioniersweg 17a  |   Bedrijventerrein Barger-Oosterveld  |  0591 - 628 930  |  www.fastfitter.nl

Ons nieuwe adres: Pioniersweg 17a, Bedrijventerrein 
Barger-Oosterveld. Kom gerust kijken op onze nieuwe 
locatie, u bent van harte welkom!

WE ZIJN VERHUISD!
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De BoodschappenPlusBus wordt beschikbaar 

gesteld door het Nationaal Ouderenfonds. De 

boodschappenplusbus rijdt al in meer dan 

90 gemeenten in heel Nederland. Het initi-

atief om ook in Emmerhout te gaan rijden is 

genomen door Icare Ledenvereniging samen 

met Wijkbelangen Emmerhout, beiden deel 

uitmakend van het netwerk Emmerhoutlijm. 

Icare Ledenvereniging werkt samen met wijk-

bewoners aan een Vitale en Gezonde leefge-

meenschap op eigen kracht.

Boodschappen halen

In eerste instantie is de bus bedoeld om bood-

schappen te halen. Wijkbewoners kunnen 

met deze bus naar het winkelcentrum om 

hun boodschappen te halen om daarna weer 

thuis te worden gebracht. Een uitkomst voor 

mensen die niet meer zo goed ter been zijn en 

bijna de deur niet uitkomen. Daarnaast kan de 

bus ook gebruikt worden voor een afspraak in 

het ziekenhuis, apotheek of voor een van de 

activiteiten van bijvoorbeeld het DCO in de 

Tussenstee. De bus is aanvullend en is dus 

geen vervanger van het WMO-vervoer. 

Uitjes

Maar daarnaast is het de bedoeling dat de bus 

ook ingezet wordt voor uitjes. Leuke uitstapjes 

naar bijvoorbeeld Wildlands, de schaapskooi 

in Weiteveen, de vrijdagsmarkt in het centrum 

van Emmen, een museum of het theater. Door 

de BoodschappenPlusBus hebben met name 

ouderen, die aan huis gebonden zijn door li-

chamelijke beperkingen, de mogelijkheid an-

deren te ontmoeten en vrienden te maken. 

Maar het geeft ook wijkbewoners met een 

beperkt sociaal netwerk samen met buurtge-

noten activiteiten te ondernemen. Het bevor-

dert daarnaast ook de zelfredzaamheid. Men 

kan zelf weer op pad en wordt actiever. Uit on-

derzoek is gebleken dat wanneer mensen de 

regie over hun leven in eigen hand houden, 

zij beter in hun vel zitten en gelukkiger zijn.

Financiering

De bus wordt beschikbaar gesteld door het 

Nationaal Ouderenfonds en moet in 5 jaar 

worden afbetaald. Icare Ledenvereniging 

heeft een bijdrage van € 30.000 toegezegd 

voor het eerste jaar. Om het kostenplaatje dek-

kend te maken worden andere organisaties 

benaderd om ook financieel bij te dragen. Van 

wijkbewoners die gebruik gaan maken van de 

bus wordt overigens ook een kleine bijdrage 

gevraagd. Ook als er uitstapjes worden ge-

maakt zal dit niet gratis zijn. Bijvoorbeeld toe-

gangskaartjes, consumpties e.d. zullen voor 

eigen rekening zijn.

Vrijwilligers

Het is de bedoeling dat de bus in het voorjaar 

van 2019 gaat rijden. Maar voordat het zover 

is moet er nog heel wat gebeuren. Zo zijn er 

heel veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die 

het leuk vinden om als chauffeur op te treden 

en vrijwilligers die activiteiten willen organise-

ren en uitvoeren. De BoodschappenPlusBus is 

een 9-persoons Mercedesbus. Met een rijbe-

wijs B mag de bus gereden worden. 

Wytse Bouma

BoodschappenPlusBus

Even een boodschapje 
doen of een uitje maken 
is voor veel ouderen niet 
meer zo vanzelfsprekend. 
Dat is binnenkort in 
Emmerhout anders. Want 
als alles doorgaat rijdt 
daar volgend jaar een 
BoodschappenPlusBus.

D

Chauffeurs
Vind je het leuk om auto te rijden en 

zo nu en dan op stap te gaan met een 

groep mensen uit de wijk, meld je dan 

aan. Dit kan bij de Wijkwijzer, T 67 59 

58 of wijkwijzer@wijkbelangenem-

merhout.nl. Je moet in bezit zijn van 

minimaal rijbewijs B.

Activiteiten organiseren
Ben je meer van het organiseren, meld je dan 

hiervoor aan. Samen met andere vrijwilligers 

vorm je een werkgroep die een activiteitenpro-

gramma opzet en uitvoert. Ben je meer van het 

begeleiden en het meehelpen uitvoeren dan 

kunnen we je hulp ook goed gebruiken. Meld je 

aan bij de Wijkwijzer, T 67 59 58 of wijkwijzer@

wijkbelangenemmerhout.nl.
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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

st
aa

t 
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o
r

w
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n

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

6,6 miljoen Nederlanders 
hebben hun berichten 
box MijnOverheid.nl 
geactiveerd. Gevolg is dat 
zij facturen en brieven 
van overheidsinstanties 
als SVB, RDW, UWV, 
CBR, de gemeente of de 
Belastingdienst alleen maar 
via de computer ontvangen. 

WijkKlik Emmerhout

Veel Nederlanders zien deze mail over het 

hoofd of weten niet hoe ze deze digitale cor-

respondentie moeten inzien. Ze betalen niet 

of te laat met als gevolg hoge boetes. Om dit 

probleem te voorkomen biedt WijkKlik Em-

merhout u de helpende hand bij het aanvra-

gen van uw DigiD en bij het wegwijs te ma-

ken op de website van Mijn Overheid. U kan 

daarvoor terecht bij ons op de inloop uren op 

de maandagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur 

en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.

Meer dan computerles alleen

Naast het geven van computerlessen biedt 

WijkKlik Emmerhout mensen met een be-

perking een plek waar ze hun talenten kun-

nen toepassen en op deze manier een waar-

devolle inbreng kunnen hebben. Zo zijn er 

mensen bij ons actief die veel kennis hebben 

van computers, waar ook mensen van buiten-

af graag gebruik van maken. Sinds kort ma-

ken zij zelfs laptops die erg traag geworden 

zijn weer sneller door wat technische ingre-

pen. We krijgen ook veel mensen binnen via 

de gemeente die iets moeten doen voor hun 

uitkering en begeleiden hen om weer terug te 

keren naar de arbeidsmarkt. Kortom Wijkklik 

Emmerhout doet heel veel dingen buiten de 

reguliere cursussen om. 

Meer doen met de computer

Zou u in 2019 eens wat willen leren op het 

gebied van de computer, laptop, iPad of mo-

biele telefoon? In onze lessen komt u te we-

ten hoe een computer, tablet en smartpho-

ne werken. Hoe u met toetsenbord, muis en 

een aanraakscherm omgaat. Wat het internet 

precies is en natuurlijk hoe u internet kunt ge-

bruiken. Ook het gebruik van e-mail, mappen 

maken, bewerken van foto`s en omgaan met 

de tablet of iPad. Of wilt u liever een cursus 

in Word of Excel, het kan allemaal bij WijkKlik 

Emmerhout. Samen kijken we wat u wilt leren 

en daar gaat u samen met een vrijwilliger mee 

aan de slag. De lessen zijn zeer geschikt voor 

ouderen die nog niet zoveel ervaring met de 

computer hebben. De cursussen starten vanaf 

8 januari 2019. Geef U zo snel mogelijk op! Ga 

voor meer informatie naar: www.wijkklikem-

merhout.nl.

Stamboekonderzoek

In februari 2019 starten we bij minimaal 6 

deelnemers met een cursus stamboomon-

derzoek. Vermoedelijk op de woensdagmid-

dag. Schrijf jij je straks ook in samen met een 

familielid, vriend(in) of buurman/vrouw?

Meer nieuws in onze volgende nieuwsbrief 

en natuurlijk binnenkort op www.wijkklikem-

merhout.nl

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

Kun jij je goed redden op de computer en heb 

je zin om jouw kennis door te geven aan an-

deren? Word dan vrijwilliger bij ons. Je hoeft 

niet alles te weten en te kunnen. Al kun je al-

leen maar de eerste beginselen, dan ben je bij 

ons al van harte welkom. Ook wij weten niet 

alles en leren nog bij als we iemand helpen. 

Kom eens bij ons langs om te kijken en draai 

een keer mee tijdens een les om te kijken of 

het iets voor je is. Je kunt dan een indruk krij-

gen over het hoe het bij ons gaat en hoe we 

werken.

Meer info?

Kom eens bij ons langs aan de Lemzijde 87-

88 (Op Eigen Houtje). Wij zijn voor informatie 

aanwezig op maandagmiddag van 13.00 tot 

15.30 uur en donderdagmiddag van 13.00 tot 

16.30 uur. Of bel: Hermien van der Weide 06 

- 417 201 67 of Ans Huiskes 06 - 341 816 24 

V



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

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.

Het jaar 2018 is al weer bijna voorbij. De kerst-

dagen en jaarwisseling zijn in zicht en zoals 

elk jaar wordt er gekeken hoe de zaken ervoor 

staan. Het dienstencentrum voor ouderen 

heeft wat veranderingen ondergaan waarbij 

de kaartclub zichzelf heeft opgeheven.       

Nieuwe activiteit                                                                                                                                     

Inmiddels is een nieuwe activiteit opgestart 

onder de naam ‘Stoelyoga’. Stoelyoga is een 

vorm van yoga, waar de houdingen vereen-

voudigd en aangepast zijn aan het gebruik 

van een stoel. Het is de meest laagdrempelige 

manier van yoga en kan door iedereen wor-

den beoefend ongeacht leeftijd, lenigheid en/

of fysieke beperking. Een proefles werd gege-

ven door mw. Marja de Smet, die vanuit haar 

professie als lerares lichamelijke opvoeding 

zich heeft gespecialiseerd in stoelyoga. Zelf 

heb ik aan de proefles meegedaan en ik kan 

u verzekeren dat ik erg onder de indruk was 

van deze yogales. Wilt u meer informatie dan 

kunt u haar bellen op 06 - 528 113 85 of mailen 

marjadesmet@gmail.com.                                                                 

                                                              
Vrijwilligersfeest       

 Op 16 november vierden wij ons jaarlijks vrij-

willigersfeest met dit jaar één jubilaris die tien 

jaar lang de voorziening van koffie-thee of fris 

op zich heeft genomen voor onze activiteiten-

bezoekers. Een gezellige middag waarbij de 

jubilaris in het zonnetje werd gezet, gevolgd 

door deelname aan diverse quizjes, met afslui-

tend een uitgebreid warm en koud buffet.  

Nieuws van de clubs                                                                                                                                          

Nog steeds wil de biljartclub graag wat ex-

tra leden hebben. Kent U dit edele spel niet, 

dan kunt u het in elk geval proberen. Uw me-

declubleden zullen het u graag leren en wie 

weet of er een sluimerend talent in u schuilt. 

De koersbalclub heeft er dit jaar 2 leden bij ge-

kregen en zijn nu met 10 leden. Er werd door 

de organisatie ‘Drents Overleg Koersbal’ een 

parentoernooi georganiseerd waarbij onze 

club redelijk uit de bus kwam. De bridgeclub 

heeft een behoorlijke uitbreiding van leden 

gehad en deze trend zet zich door. U bent bij 

alle clubs van harte welkom. Voor meer info, 

zie hieronder ons contactadres en ons activi-

teitenprogramma.

Kerstvakantie 

Het DCO is gesloten vanaf 21 december tot 7 

januari 2019. Het DCO wenst u allen een fij-

ne kerst en een gezond en voorspoedig 2019                                                                                                                                        

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
14.00

-
-

16.30
15:00

uur
uur

Biljart
Stoelyoga 

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
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Supporter 
van cultuur

Univé Emmen
Weerdingerstraat 20, Emmen
088 - 181 5000
emmen@unive.nl

16.0384 Adv Cultuur Sponsoring A5.indd   4 22-09-16   15:51

BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

Het instituut voor natuureducatie en duur-

zaamheid, is een landelijke organisatie die 

mensen lokaal bij natuur betrekt. Op scholen, 

in Nationale Parken en hun eigen buurt. Voor 

de meer dan 150 leden/donateurs organise-

ren wij in Zuidoost Drenthe regelmatig fiets- 

en wandelexcursies onder leiding van gedi-

plomeerde gidsen. Voor meer informatie over 

IVN-Emmen en Omstreken kunt u contact op-

nemen met Dick Haverkamp, T 531 969 of mai-

len naar ivnemmeneo2@gmail.com. 

Kijk ook regelmatig op onze website: www.

ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken.

Natuuravonden

Onze maandelijkse natuuravonden met ver-

schillende onderwerpen vinden plaats in 

Wijkcentrum Angelslo, Statenweg 109 7824 

CW Emmen.

Scharrelkids 

Onze jeugdgroep ‘Scharrelkids’ (6 t/m 12 jaar) 

heeft een eigen programma met enthousiaste 

begeleiders. Kijk voor het actuele programma 

onder ‘Scharrelkids’ en ‘Activiteiten’. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen via ivn.

jeugd.emmen@gmail.com.  

Word lid

Leden ontvangen naast het landelijk maga-

zine ‘Mens en Natuur’ ook ons informatieblad 

“De Natuurkijker”. Donateurs ontvangen alleen 

‘De Natuurkijker’. Regelmatig ontvangen leden 

en donateurs een nieuwsbrief per e-mail. Kijk 

voor meer informatie om lid te worden op de 

website of neem contact op met Dick Haver-

kamp via ivnemmeneo2@gmail.com.

Activiteiten voor derden 

Wilt u een bijzondere activiteit organiseren 

voor uw vriendengroep, buurtvereniging, 

bedrijf of familiedag? Dan bent u bij IVN Em-

men en Omstreken aan het juiste adres! Sa-

men met ons kunt u al vanaf 50,00 euro een 

lezing, wandeling of excursie organiseren. Wilt 

u een lezing over een specifiek onderwerp en 

op een locatie naar uw keuze? Wij kunnen dat 

in overleg voor u regelen! Per gids is de maxi-

male groepsgrootte 25 personen. Als er meer 

gidsen nodig zijn, gaat de vergoeding even-

redig omhoog. Bent u geïnteresseerd? Neem 

dan contact met ons op via: ivnemmeneo2@

gmail.com.

Agenda januari t/m maart 2019

• Woensdag 6 februari  

Lezing door boswachter en kenner over de 

Veluwe en de Kroondomeinen. 

 Aanvang 20.00 uur: De Cluft, Angelslo

• Woensdag 7 maart 

Lezing door D. Bruin Slot over steltvogels.

Aanvang 20.00 uur: De Cluft, Angelslo

Voor wandelingen en excursies in de maanden 

januari, februari, maart en voor actuele infor-

matie, opgave en kosten: zie onze website.

www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken

Agenda Scharrelkids 2019

De locaties van de activiteiten van Scharrel-

kids  Emmen en Omgeving worden bekend 

gemaakt bij opgave. Dit omdat, afhankelijk 

van de natuur en soms het weer, de locatie 

regelmatig verandert. Voor nadere informatie 

zie onze website, deelname 2 euro, opgave en 

voor meer informatie: mailen naar ivn.jeugd.

emmen@gmail.com

• Zaterdag 19 januari: Winterspelen.

• Zaterdag 16 februari: Nestkastjes maken.

• Zaterdag16 maart: Hutten bouwen. 

De afdeling IVN Emmen en 
Omstreken is een actieve 
vereniging die volwassenen 
en jeugd op een boeiende 
manier wil betrekken bij 
de natuur in hun eigen 
leefomgeving. 

Activiteiten IVN- Afdeling Emmen e.o.

H

Oproep
Word ook vrijwillige jeugdbegeleider bij IVN 

Scharrelkids in omgeving Emmen. Ben je 

enthousiast, houd je van natuur en vind je het 

leuk om met kinderen te werken? Dan zoeken 

wij jou! Samen met andere vrijwillige begelei-

ders organiseer je maandelijkse buitenactivitei-

ten voor kinderen in de omgeving van Emmen. 



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. 

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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Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

De Huurdersfederatie heeft een di-

gitale enquête uitgezet om te on-

derzoeken in hoeverre huurders van 

Lefier tevreden zijn over de betaal-

baarheid en kwaliteit van hun huur-

woning. Hierbij kregen wij regelmatig 

de vraag of het wel zin heeft om de 

vragenlijst in te vullen. Het antwoord 

daarop is volmondig JA! 

De belangen van huurders 
De Huurdersfederatie is belangenbe-

hartiger van huurders. Als partner in 

allerlei overleggen met woningcorpo-

raties, gemeente en politiek, laten we 

zoveel mogelijk de stem van huurders 

horen. En daarom is het belangrijk te 

weten hoe huurders naar de kwali-

teit van hun woning en de huurprijs 

kijken.

Terugkoppeling aan Lefier
De anonieme bevindingen uit de en-

quêtes nemen we mee in gesprekken 

met Lefier. En dat wordt gedaan op 

verschillende manieren. Zo worden 

de resultaten gebruikt in de onder-

handelingen. Als huurdersorganisatie 

hebben we immers advies- en instem-

mingsrecht op verschillende beleids-

thema’s. Om een voorbeeld te geven: 

In het nieuwe huurbeleid maakt Lefier 

een koppeling tussen de huurprijs die 

huurders betalen en de kwaliteit van 

de woning. Dat is op zich goed na-

tuurlijk. Maar de Huurdersfederatie 

heeft wel nadrukkelijk geadviseerd 

om de grotere (en daardoor vaak 

duurdere) woningen ook betaalbaar 

te houden. Dit heeft ertoe geleid dat 

de maximale streefhuur* voor deze 

woningen is verlaagd. 

Overtuigen van actie wan-
neer dat nodig is
Uitkomsten van enquêtes gebruiken 

we natuurlijk ook om de verhuurder 

te laten inzien dat een situatie aange-

pakt moet worden. Bijvoorbeeld wan-

neer meerdere huurders aangeven 

dat hun woning in zeer slechte staat is 

(denk aan vocht- en tochtproblemen). 

Hoe meer reacties, hoe krachtiger het 

signaal dat we kunnen afgeven! Kort-

om, de antwoorden dragen zeker bij 

aan een betere kwaliteit van wonen. 

We hopen snel de resultaten met onze 

achterban te kunnen delen. 

Meedoen?
Wilt u als huurder ook meedoen aan 

een (digitale) enquête. Of deelnemen 

aan ons huurderspanel? Kijk dan even 

op onze website: www.huurdersfede-

ratie.nl of bel naar ons kantoor via 

0591-622 226 en meld u aan.

* De streefhuur is een maximaal percen-

tage van de huur die de woningcorpora-

tie hanteert op basis van de maximaal 

toegestane huurprijs. Deze maximaal 

toegestane huurprijs voor een sociale 

huurwoning wordt berekend aan de 

hand van een landelijk puntentellingsys-

teem (Woonwaarderings-stelsel).  

Heleanne Prins, communicatiemedewer-

ker Huurdersfederatie

Wij hebben de vraag gekregen om 

meer te doen met de spelcontai-

ner op het speelveld van Kinholt/

Iemenhees. Wij gaan daarom eens 

in de veertien dagen op woens-

dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

een activiteit organiseren op het 

speelveld. Voor de woensdagen 

dat we er niet zijn zoeken we 1 of 2 

vrijwilligers die bij de spelcontainer 

willen staan. Wat verwachten wij 

van de vrijwilligers?

• Sleutel bij buurtbewoner 

ophalen.

• Zorgen voor de veiligheid van de 

kinderen tijdens de activiteit.

• In de gaten houden of er 

zorgvuldig met de materialen 

om wordt gegaan.

Voel jij je aangesproken om ons 

te helpen bij het project van de 

spelcontainer? Meld je dan aan: 

116543@student.drenthecollege.nl

Korte wijkberichten

Enquête over betaalbaarheid en kwaliteit

Help ons op 
het speelveld 
Kinholt/
Iemenhees!

Vrijwilligers 
gezocht speelveld 
Kinholt/Iemenhees
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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 

• 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:
Klaas de Boer (voorplaat, 2, 3), Wytse Bouma (4, 5, 7, 10, 
13,), Dhèvak (11), Sasa Glisovic (19), Hllde van der Horst 
(21), Tinus Knegt (23)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 11 februari naar redactie@wijkbelan-
genemmerhout.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

John Franssen (aspirant-bestuurslid)
T 0591 - 646 399
john.c.franssen@ziggo.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

Bert Meringa (aspirant-bestuurslid)
M 06 - 801 361 75
meringa@ziggo.nl

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

Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

GFT / Groen Inzameling in 2019 vindt plaats in de even weken.

Restafval / Grijs Inzameling in 2019 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 Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 8 januari, 5 februari, 5 maart

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 10 januari, 7 februari, 7 maart

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

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

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

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

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  

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

voorjaar  2019 |1 11 februari week 11

zomer  2019 |2 13 mei week 24

herfst 2019 |3 12 augustus week 37

winter 2019 |4 11 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

13 januari Jemmerhout Pand 88

22 januari start Budgettraining Stichting Knip Wijkwijzer

3 februari Jemmerhout Pand 88

8 februari Ierse Open Sessie Pand 88

3 maart Jemmerhout Pand 88

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



Halong’s 
Loempia

De winkeliers van Emmerhout 
wensen u fijne kerstdagen en een 
heel gelukkig 2019 toe!


