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AED

Een paar jaar geleden werd de hulp van Ria 

van der Aa, lid van bestuur van de Kap, in-

geroepen bij een buurman die onwel was 

geworden. Haar hulp mocht niet baten, 

maar het zette de buurtbewoners wel aan 

het denken. Moeten wij als de Kap geen 

AED in de buurt hebben? Er werd een plan 

gemaakt en dankzij een bijdrage uit de Bur-

gerbegroting zijn er nu 4 AED’s in de wijk.

Hondenpoep

Een gemiddelde hond produceert ruim 125 

kilo poep per jaar. Het is niet bekend hoe-

veel honden er in Emmerhout zijn, maar 

gezien de vele klachten en ergernissen over 

hondenpoep moeten het er veel zijn. Als we 

ons er met zovelen aan ergeren dan moet 

het ook niet zo moeilijk zijn om daar iets aan 

te doen. Zoals wel vaker heeft het te maken 

met je houden aan afspraken.

Groenbeheer

De vrijwilligers van de bijensnelweg worden 

regelmatig door omwonenden aangespro-

ken. Vaak wordt er dan gezegd dat het een 

onoverzichtelijk rommeltje is. Toch zullen 

we dit soort veldjes steeds meer gaan zien 

in de wijk. De gemeente zet in op een an-

der beleid. Zij gaat zich actief inzetten om 

de soortenrijkdom van planten en dieren in 

het openbaar gebied te vergroten

IN DIT NUMMER

Schaatsen op 
de Schansvijver...
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“Maar ik durf ook 
te zeggen, aan 
onze inzet heeft 
het niet gelegen”

AED’s in EmmerhoutVan de bestuurstafel

We beginnen altijd met 
de beste bedoelingen. 
Niemand uitgezonderd. 
Anders hoef je er niet aan 
te beginnen. Aan het einde 
van het jaar kunnen we ons 
afvragen: En? Wat is ervan 
terecht gekomen?

Ria is docent verpleegkunde aan het Drenthe 

College en in het bezit van een EHBO-diploma. 

Ook is ze bestuurslid van de bewonersvereni-

ging de Kap aan de Laan van het Kwekebos. 

‘Moeten wij als de Kap geen AED hebben? Niet 

dat de aanwezigheid van een AED in deze situ-

atie geholpen had hoor.’

Burgerbegroting

Ze zijn toen de buurt rond gegaan, om op die 

manier het geld voor een apparaat bij elkaar 

te krijgen. Maar kregen het niet rond. Daarna 

kwam corona en viel alles stil. En toen was daar 

ineens de mogelijkheid om dit via de Burger-

begroting te bekostigen. ‘Ik ben een plan gaan 

schrijven,’ vertelt Ria enthousiast, ‘en uit gaan 

rekenen wat één AED zou kosten plus scholing 

en training. Bij sommige zorgverzekeraars kan 

men de kosten voor deze scholing van 

€ 46 terugkrijgen, maar in ons plan ben ik er-

van uitgegaan dat alle kosten voor onze reke-

ning komen. Voor 4 AED’s + scholing kwam ik 

op € 14.000. ’ Tijdens het Geld Verdeel Festival 

van 21 juni werd het gevraagde bedrag voor 

dit initiatief beschikbaar gesteld.

Vier plekken in de wijk

‘We hebben sindsdien de plannen verder uit-

gewerkt. We hebben vier plekken in de wijk 

waar bewoners een gevel van hun huis of 

garage beschikbaar hebben gesteld. Aan de 

muur is onlangs een kast met een AED op-

gehangen.’ Dit gebeurde door een erkend in-

stallateur. De AED’s zijn daarna aangemeld bij 

Hartslag.nu, een website die gekoppeld is aan 

de meldkamer. Na een melding dat er op een 

bepaald adres reanimatie nodig is, krijgen 4 of 

5 mensen in de buurt van dit adres een appje 

van de meldkamer. Zij gaan zo snel mogelijk 

naar het adres om hulp te bieden. Een aantal 

hulpverleners krijgt de melding om een AED 

mee te nemen, de andere hulpverleners star-

ten met reanimeren.

Scholing

Ria weet niet hoeveel hulpverleners er in de 

wijk wonen. Maar het is de bedoeling om zo 

snel mogelijk te starten met scholing. In prin-

cipe kan iedereen vanaf 14/15 jaar zich hier-

voor aanmelden. Men moet wel goed ter 

been zijn en in het bezit van een smartphone. 

Ook moet men zich realiseren dat men op de 

meest onverwachte momenten opgeroepen 

kan worden. De cursus van één avond wordt 

in groepen van 6 personen gegeven. Zodra er 

zes aanmeldingen zijn wordt in overleg met 

de cursusleider een datum gezocht. Aan deze 

cursus zijn dus geen kosten verbonden. 

500 meter

‘In onze begroting hebben we geld gereser-

veerd om 40 mensen op te leiden. Maar zit 

deze cursus in het zorgverzekeringspakket van 

de degene die de cursus wil volgen, dan kun-

nen we nog meer mensen deze cursus aanbie-

den,’ legt Ria uit. ‘We horen nu van inwoners 

van verschillende plekken in de wijk dat men 

daar ook wel een AED wil hebben. Wie weet 

wat er in de toekomst mogelijk is. Wij willen 

heel graag het aantal AED’s in de wijk verder 

uitbreiden. Bij Hartslag.nu gaan ze ervan uit 

dat binnen 500 meter een AED beschikbaar 

zou moeten zijn. We moeten dus nog wel even 

door voordat we zover zijn in Emmerhout!’ 

Voor meer info of aanmelding

Ria van der Aa

de-kap@outlook.nl of ria.tempels@gmail.com

T 06 - 462 862 65

Wytse Bouma

Een aantal jaren geleden 
werd de hulp van Ria 
van der Aa ingeroepen 
bij een buurman die 
onwel was geworden. 
Haar hulp mocht niet 
baten, maar het zette de 
buurtbewoners van de 
Kap wel aan het denken.

R

“Er zijn nu vier 
plekken in de wijk 
waar bewoners een 
gevel beschikbaar 
hebben gesteld”

Een eenvoudige vraag, maar toch lastig te be-

antwoorden. In dit geval hebben we het ui-

teraard over het bestuur van Wijkbelangen 

Emmerhout. Er is weer veel gebeurd in het 

afgelopen jaar. En er zijn ongetwijfeld zaken 

die beter hadden gekund. Waar we misschien 

meer aandacht aan hadden moeten geven. 

Maar ik durf ook te zeggen, aan onze inzet 

heeft het niet gelegen. In de jaarvergadering 

eind maart 2023 (precieze datum moet nog 

vastgesteld worden) gaan we hiervan weer 

verslag doen. En wijkbewoners kunnen zich 

dan ook laten horen! Want dat blijven we zeg-

gen: het is jouw wijk, jij mag het zeggen!

Wijkcentrum

In september van dit jaar stuurde ik als voor-

zitter van Wijkbelangen een brief naar de ge-

meenteraad over het wijkcentrum. Om pre-

ciezer te zijn: over het wijkcentrum dat onze 

wijk feitelijk al 15 jaar niet meer heeft. De brief 

werd opgepikt door de krant en we kregen 

veel reacties van verschillende politieke par-

tijen in Emmen. Tijdens de begrotingsverga-

dering begin november werd er door de raad 

een amendement (= voorstel tot wijziging van 

een collegevoorstel) aangenomen waarin het 

college van burgemeester en wethouders op-

geroepen wordt een onderzoek te doen naar 

de behoefte en de mogelijkheden van een 

wijkcentrum in Emmerhout. Wethouder René 

van der Weide zei in een reactie dat het aan-

sloot op de eigen plannen van het college. Een 

positieve ontwikkeling dus. Nu is er in de af-

gelopen jaren al veel vaker gepraat over een 

wijkcentrum, maar veel concreets heeft dit 

niet opgeleverd. En nu kunnen we wel weer 

wachten op de plannen van het college, maar 

we kunnen het initiatief ook naar ons toetrek-

ken. Op 21 november hadden we een bewo-

nersavond in De Schepershof om hierover te 

praten. We hadden een dertigtal wijkbewo-

ners op persoonlijke titel uitgenodigd, maar 

iedereen was welkom om mee te praten. Uit 

eerdere overleggen was al duidelijk gewor-

den dat er eigenlijk twee locaties in aanmer-

king komen. De locatie De Schepershof en de 

locatie de Wilker (voorheen Op Eigen Houtje/

Pand 88). De plussen en de minnen van beide 

locaties zijn op een rijtje gezet. Daarnaast kwa-

men vier vragen aan de orde: wie zijn de ge-

bruikers, ga je er zelf ook gebruik van maken, 

wat wordt het verdienmodel en waar moet het 

gebouw aan voldoen?

Streetart spektakel doorgeschoven

Na zo’n mooie zomerse herfst kunnen we ons 

bijna niet voorstellen hoe nat eind september 

was. Zoveel regen viel er dat het besluit geno-

men moest worden om het Streetart spekta-

kel niet door te laten gaan. De gevels waar de 

kunstwerken op gemaakt zouden worden, wa-

ren te nat. En er kon niet van de kunstenaars 

gevraagd worden om in de regen te werken. 

Publiek zou er waarschijnlijk ook niet zijn. Jam-

mer, maar het was niet anders. Het hele spek-

takel wordt nu doorgeschoven naar 2023. De 

precieze data moeten nog vastgesteld wor-

den. Andere projecten uit de Burgerbegroting 

zijn al wel van start gegaan of er wordt hard 

aan gewerkt. Een project dat al heel concreet 

is, is het plaatsen van AED’s in de wijk. Op de 

pagina hiernaast kunt u er meer over lezen.

Alle goeds voor 2023

Namens het bestuur wens ik u, mede-wijkbe-

woners van Emmerhout, alle goeds voor 2023. 

Blijf gezond, wees lief en zorg voor elkaar. 

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen 

voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl
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VS Voor de komende jaren is er geld beschikbaar 

om dit nieuwe beleid verder te ontwikkelen. 

Het betekent bijvoorbeeld dat grasvelden en 

bermen, die altijd kort gemaaid worden, in 

bloemrijke perken zullen veranderen. 

Bijensnelweg

De vrijwilligers van de bijensnelweg worden 

regelmatig door omwonenden aangespro-

ken. Vaak wordt er dan gezegd dat het een 

onoverzichtelijk rommeltje is. Ze hebben wel 

een beetje gelijk. De voorbije zomer was ont-

zettend droog. Grasvelden werden geel en op 

de akkers verdroogden mais en ander poot-

goed. Ook de bijensnelweg ontkwam er niet 

aan. Er waren weinig bloemen te zien, veel 

planten verdroogden te snel en het zaaigoed 

kwam niet goed op. 

Nieuw beleid

Toch zullen we dit soort veldjes steeds meer 

gaan zien in de wijk. De gemeente zet in op 

een ander beleid. De soortenrijkdom van plan-

ten en insecten is sterk afgenomen. Voor mens 

en natuur is dat een slechte ontwikkeling. Dat 

het klimaat aan het veranderen is merken 

we allemaal. Of het is een lange periode heel 

droog of het water komt met bakken tegelijk 

uit de hemel. Ook het bomenbestand moet 

meer divers worden. Bijvoorbeeld door het 

aanplanten van bomen en heesters die bes-

sen dragen om vogels aan te trekken. 

Vooruitlopen

In Emmerhout lopen we dankzij initiatieven 

van bewoners op verschillende plekken al op 

dit nieuwe beleid vooruit. Bij de groenstrook 

tussen de Laan van de Marel en de Eekharst 

bijvoorbeeld. Maar ook in het woonerf aan de 

Laan van de Bork waar fruitbomen geplant zijn 

en een insectenhotel geplaatst is. En natuurlijk 

ook de al eerdergenoemde bijensnelweg aan 

het Waal en de Houtweg. De gemeente is blij 

met deze initiatieven. Zij blijft deze projecten 

ondersteunen en gaat graag met bewoners in 

gesprek om het nieuwe beleid verder vorm te 

geven.

Woon- en Leefbaarheidsvisie

En dat laatste sluit aan bij wat staat in de Woon 

– en Leefbaarheidsvisie Emmerhout 2020 – 

2030. Daarin lezen we op pagina 39: ‘In 2030... 

ziet de wijk er nog steeds prachtig en ruimte-

lijk uit. Er zijn gezellige ontmoetings- en ont-

spanningsplekken voor jong en oud, soorten-

rijke begroeiing en creatief aangelegde paden.’  

En ‘Inwoners dragen bij aan het onderhoud 

van het openbaar gebied en worden daarbij 

ondersteund door de gemeente.’ Over hoe 

dat bereikt zou moeten worden staat: ‘Naast 

de aanpassingen in de structuur die eerder zijn 

beschreven, maakt de gemeente samen met 

Wijkbelangen Emmerhout een concreet plan 

om de aantrekkelijkheid van de woonomge-

ving te verbeteren en te versterken. Dit vraagt 

om een goede samenwerking tussen beleids-/

plannenmakers, uitvoerders en gebruikers. In-

woners worden gestimuleerd hierin actief bij 

te dragen.’  Wij, bewoners hoeven niet op de 

gemeente te wachten, we kunnen de gemeen-

te ook uitnodigen. 

Sumitra Naren en Fred Bogers

Bomen over groen II

“Het bankje dat 
hij tegen zijn 
schuur zette werd 
een centrale plek 
in het woonerf”

Sophie en Gijs Hooijer wonen ernaast en ik ga 

met hen in gesprek. Onder het genot van een 

lekkere kop thee en kletskoppen hoor ik het 

volgende verhaal. De letters GP verwijzen naar 

Gezienus Pomp. Al vanaf de jaren ’70 woonde 

Gezienus hier met zijn vrouw en kinderen. Hij 

maakte graag een praatje met zijn buren. Het 

bankje dat hij tegen zijn schuur zette werd een 

centrale plek in het woonerf. 

Natuurmens

Gezienus was een echt natuurmens. Hij was 

altijd buiten te vinden. Werkend in zijn eigen 

tuin of in zijn volkstuintje bij Moeder Aarde. 

Of hij was in het bos, waar hij voor Staatsbos-

beheer druk was met het tellen van levendba-

rende hagedissen of het spotten van vogels. 

Hij was actief lid van de Nederlandse Vereni-

ging voor Veldbiologie. Ook mocht hij graag 

vissen en was vaak aan de waterkant met zijn 

kinderen en later kleinkinderen te vinden. Eind 

jaren zestig werkte hij in het Diaconessenzie-

kenhuis (tegenwoordig Schepersziekenhuis). 

Woonruimte was lastig te vinden, maar via het 

ziekenhuis kon woonruimte geregeld worden 

aan de Laan van de Bork.

Bankje

Het bankje werd door Gezienus pas veel later 

gemaakt. Zo omstreeks het jaar 2000. Ruben, 

zijn kleinzoon, zat daar vaak samen met Gezie-

nus te wachten op oma en mama. Met hond 

Lars aan hun voeten. Vele wijkbewoners zullen 

Lars kennen. Hij lag daar regelmatig naast het 

bankje. Lars was opgeleid als blindengeleide-

hond, maar omdat hij een heupafwijking had 

werd hij voor dat werk afgekeurd. Gezienus 

was altijd in voor een praatje met een voor-

bijganger. Soms kwamen er zoveel buurtbe-

woners, dat er stoelen en tafels voor de hapjes 

moesten worden bijgezet. De discussies, eerst 

over de gevolgen en oorzaken van klimaatver-

andering en later ook corona, waren vaak heel 

levendig. Het bankje en de plek daaromheen 

kunnen worden gezien als een soort van han-

gouderenplek.  Al schoven ook jongere men-

sen soms aan en ook de wijkagent maakte zo 

af en toe zijn opwachting. 

Overleden

In mei van dit jaar overleed Gezienus. Tot het 

eind van zijn leven zat hij hier. Hij was voor ve-

len een vraagbaak. Hij bedacht vele creatieve 

oplossingen en deze werden met veel humor 

besproken. Nu wordt het bankje door buren 

gerenoveerd en een stukje langer gemaakt, 

zodat er meer mensen kunnen zitten! Het 

bordje boven de bank, gemaakt door zorg-

boerderij ’t Haantje, is kortgeleden bevestigd. 

Als een eerbetoon aan een bijzondere buur-

man. 

Theo Postma

De gemeente 
gaat zich actief 
inzetten om de 
soortenrijkdom 
(biodiversiteit) van 
planten en dieren in 
het openbaar gebied 
te vergroten. 

De GP bank

Ergens aan de Laan van 
de Bork staat tegen een 
schuurtje een bankje 
met daarboven een 
bordje met ‘GP bank’. 
Naast de tekst zijn twee 
hagedissen geschilderd. 
Welk verhaal zit achter 
dit halfvergane bankje?

Het bestuur van Wijkbelangen juicht het nieuwe 

groenbeleid van de gemeente van harte toe. 

Het is een ondersteuning van wat er in de 

Woon- en Leefbaarheidsvisie staat, een stuk dat 

samen met wijkbewoners opgesteld is. In het 

voorjaar organiseren we een avond met alle 

bewoners die al actief zijn in het groen in onze 

wijk. Maar ook andere bewoners zijn uiteraard 

van harte welkom. Ook de gemeente en 

Landschapsbeheer Drenthe worden uitgeno-

digd. Samen gaan we kijken hoe we het nieuwe 

beleid van de gemeente in Emmerhout uit gaan 

voeren. Welke percelen in de wijk zijn bijvoor-

beeld geschikt voor dat andere maaibeleid?
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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

Robin Hulsebos

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

Robin Hulsebos (49) is een stoere en kleur-

rijke man. Hij woont inmiddels 20 jaar aan de 

Laan van het Kinholt en dit bevalt hem goed. 

‘Lekker rustig wonen hier’. Hij woont er samen 

met zijn hond, een Argentijnse dog. Ook zijn 

vriendin en 2 volwassen kinderen zijn er vaak 

te vinden. Robin groeide op in Emmer-Com-

pascuum.

Kleurrijk, letterlijk en figuurlijk

Zijn lichaam zit vol met tatoeages. Toen hij 18 

jaar was werden de eerste tattoos gezet. Op 

zijn handen zijn vogels te zien en verder ver-

spreid over armen, benen, rug en borst veel 

motieven uit de schipperswereld. ‘Die afbeel-

dingen zijn simpel en hebben duidelijke lijnen 

en daar houd ik van’. Ook de grote oorringen 

zijn opvallend. Kleurrijk zijn ook zijn hobby’s 

en smaak. Zo schilderde hij een portret van 

kunstenaar Salvador Dali. ‘Vijftig uur werk heb 

ik erin zitten voordat het naar mijn zin was’, 

vertelt Robin, ‘maar dan heb je een schilde-

rij waar ook diepte in zit’. Dat schilderen zit in 

zijn genen, van zijn opa geërfd. In de keuken 

hangt een prachtige vogel aan de muur, gete-

kend door zijn opa. 

Oude smaak

Wat muziek betreft is hij een liefhebber van 

blues, rock, jazz, maar ook muziek van de jaren 

60. Hij laat mij een nummer horen van de lp 

Simple Man van Cuby & the Blizzards. Ik dacht 

dat ik al die muziek wel kende, maar nee, deze 

lp dus niet. En sinds hij een relatie heeft leer-

de hij ook André Hazes waarderen, de zanger 

die zijn vriendin, uitbaatster van Eetcafé Sfeer, 

mooi vindt. Naar concerten gaat hij niet, al dat 

geroezemoes er omheen hoeft van hem niet. 

Allerlei spullen van vroeger kregen een plek-

je in zijn gezellige kamer. Een oud theekastje 

dient als drankkast. Het glaswerk en de flessen 

whisky, waar hij een liefhebber van is, komen 

hierop mooi tot zijn recht. Op het terras rookt 

hij graag zijn antieke pijp - een handgemaakte 

schuimpijp, gevonden bij de kringloop - met 

die bijzondere toffee tabak. Het doet mij aan 

vroeger denken.

Een vakman

‘Sfeerhaard monteur, dat ben ik nu ongeveer 

13 jaar. Ik ging naar de LTS om metselen en 

timmeren te leren. En dat ging mij goed af. Bij 

een landelijke beroepenwedstrijd werd ik 2e 

als beste metselaar. Aan het gebouw van de 

Gasunie in Groningen, een architectonisch 

hoogstandje, mochten alleen de beste met-

selaars aan de buitenkant werken. Daar was ik 

als jong ventje ook bij’. Jammer genoeg kreeg 

Robin rugproblemen en ging het metselen 

niet meer. Na een omscholing kon hij aan het 

werk bij ’t Stokertje. Hij leerde alles rondom 

kachels en haarden en behaalde alle noodza-

kelijke certificaten. Met zijn technische aanleg 

ging dat prima en nu is hij dagelijks op pad 

om haarden en kachels te installeren en om 

mensen te adviseren. Zeker in deze tijd, nu ie-

dereen druk is met energiebesparing, maakt 

hij lange dagen. En altijd gaat zijn grote hond, 

zijn maatje, mee in de bestelbus naar al zijn 

opdrachtgevers.  

Marchien Brons 

N.B. ‘Een stoere, kleurrijke man’. Maar ook een 

man die rust uitstraalt, ondanks zijn drukke 

bestaan, en die precies weet wat hij wel en niet 

wil. Gelukkig wou hij met mij wel een gesprek. 

Op een zondagmorgen, het enige moment on-

geveer dat hij vrij is. Bedankt Robin.

Soms ontmoet je bij 
toeval iemand waardoor 
je verrast wordt. Robin 
is zo iemand, hij verraste 
mij. Hij kwam bij ons 
thuis voor een klus en 
we raakten in gesprek 
over zijn interesses en 
bezigheden.

R
“Die afbeeldingen 
zijn simpel en 
hebben duidelijke 
lijnen en daar 
houd ik van”
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Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

    ZWERFAFVAL

NATUURLIJK 
    RAAP IK 
 OOK IETS OP

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

Ergernis nummer 1: hondenpoep

Gezamenlijk produceren alle honden in Em-

merhout in ieder geval heel veel poep. Vol-

gens de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) van de gemeente is iedere hondenbe-

zitter die zijn of haar hond uitlaat buiten de 

eigen tuin verplicht deze uitwerpselen on-

middellijk op te ruimen. Dit is iets wat bij veel 

hondenbezitters niet bekend is. Wat bij veel 

hondenbezitters ook niet bekend is, dat men 

verplicht is de hond aangelijnd te houden bin-

nen de bebouwde kom (dat is dus heel Em-

merhout). Op het niet opruimen van de hon-

denpoep staat een boete van € 145.

Opruimzakje verplicht

Volgens de APV is iedere hondenbezitter dus 

verplicht de uitwerpselen van de hond met-

een op te ruimen. Dat kan bijvoorbeeld door 

het in een plastic opruimzakje te doen. Hon-

denbezitters zijn verplicht zo’n zakje bij zich 

te hebben als de hond uitgelaten wordt. Deze 

zakjes moeten bij het restafval in de container 

gegooid. En dus niet het zakje met honden-

poep ergens in de bosjes gooien! Dan schiet 

het nog niet op. Uitwerpselen van honden, 

maar ook van katten, horen dus niet in de GFT-

bak. Composteren klinkt logisch, maar omdat 

de uitwerpselen vol bacteriën en eitjes van 

wormen zitten kan dit niet. 

Poep aan je schoen

In de APV is de opruimverplichting opgeno-

men omdat het gemiddeld 10 tot 15 dagen 

duurt voordat de uitwerpselen helemaal zijn 

vergaan. Iedereen die weleens in een hon-

dendrol is gestapt, weet hoe dit kan stinken. 

Maar ook de vele hondendrollen op speelvel-

den waar kinderen spelen of sporten geven 

ergernis. In Emmerhout kennen we geen aan-

gewezen plaatsen waar hondenbezitters hun 

viervoeters uit kunnen laten. Want op zo’n uit-

laatplek geldt deze opruimverplichting name-

lijk niet.

Speciale bakken

Op enkele plekken in de wijk staan speciale 

bakken waar volle zakjes ingeworpen kunnen 

worden. De gemeente is niet zo enthousiast 

over deze bakken, omdat ze ook voor ander 

afval gebruikt worden. En iedere bak moet 

ook geleegd worden. Het is daarom handiger 

om de zakjes in de eigen rest-afvalcontainer 

te gooien. Overigens, in het kader van de Bur-

gerbegroting is wel eens door een wijkbewo-

ner geopperd om een aantal van deze bakken 

te plaatsen. Het legen van de bakken zou dan 

door wijkbewoners uitgevoerd gaan worden. 

Dit is bij een plan gebleven en nooit officieel 

ingediend. 

Ergernis nummer 1

Als er een top tien van ergernissen wordt op-

gesteld staat hondenpoep steevast op num-

mer één. Als we ons er met zovelen aan erge-

ren dan moet het ook niet zo moeilijk zijn om 

daar iets aan te doen. Als hondenbezitters er-

voor zorgen dat de poep meteen opgeruimd 

wordt en in de juiste container terecht komt, 

is het probleem en de ergernis feitelijk al op-

gelost. Het is zoals een wijkbewoner het ver-

woordde: ‘Ik houd van uw hond, maar niet van 

zijn stront.’  

Wytse Bouma

Een gemiddelde hond 
produceert ruim 125 
kilo poep per jaar. Het 
is niet bekend hoeveel 
honden er in Emmerhout 
zijn, maar gezien de vele 
klachten en ergernissen 
over hondenpoep 
moeten het er veel zijn.

G
Artikel 2:35 

Verontreiniging door 
honden

1. Degene, die zich met een hond op 

een openbare plaats begeeft, is 

verplicht ervoor te zorgen dat de 

uitwerpselen van die hond onmid-

dellijk worden verwijderd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing 

op de eigenaar of houder van 

een hond die zich vanwege zijn 

handicap door een geleidehond of 

sociale hulphond laat begeleiden.

3. Het eerste lid is niet van toepassing 

op door het college aangewezen 

plaatsen. 
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Werklocatie Emmerhout ’s Heeren Loo 

Aan het Waal bevindt 
zich het Wooncentrum 
Emmerhout. Hier wonen 
16 mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. 
Tot januari 2023 is er op 
deze locatie ook een 
ruimte voor dagbesteding.  
Ik ga op bezoek.

DDe geur van versgebakken kniepertjes komt 

mij tegemoet als ik de ruimte van de dagbe-

steding binnenkom. Annemiek van den Dulk 

heet mij hartelijk welkom. Het bakken van 

deze wafels blijkt één van de activiteiten van 

de dagbesteding. Sinds 2014 werkt zij als as-

sistent begeleider op de werklocatie Emmer-

hout en op de werklocatie in de Rietlanden (de 

Zeierhuuf). Annemiek is opgeleid als sociaal-

pedagogisch werker. Zij heeft eerder gehandi-

captenzorg in Rolde gedaan en heeft gewerkt 

bij de Noorderbrug in Assen. Van daar kwam 

zij bij de Noorderbrug in Emmen terecht.  In 

2020 heeft ’s Heeren Loo de Noorderbrug 

overgenomen. ’s Heeren Loo richt zich vooral 

op de zorg voor verstandelijk gehandicapten 

en Noorderbrug op mensen met een niet-aan-

geboren hersenletsel

Dagbesteding heel verschillend

De cliënten hier zijn mensen die een ongeluk, 

een hersenbloeding of een hartinfarct hebben 

gehad en daardoor hersenletsel hebben opge-

lopen. Meestal wonen ze in het wooncentrum. 

Afhankelijk van de indicatie kan iemand een 

aantal dagdelen gebruik maken van de voor-

zieningen. De activiteiten voor de cliënten zijn 

heel verschillend: zwemmen, koken, borduren, 

schilderen en andere creatieve activiteiten. In 

het verleden gaf de bekende Emmense kun-

stenaar Homme Veenema hier houtbewerken. 

Er zijn ook productie- en montageactiviteiten 

voor bedrijven. Bijvoorbeeld ‘druppel-sleutels’ 

tellen en in zakjes doen voor Cross Point. ‘We 

tellen ook puzzelstukjes voor de Kringloop-

winkel. En voor het Leger des Heils sticker-

den we matten die later bij zaken als Action 

of Blokker terechtkwamen. Ook vouwwerk 

hebben we wel gedaan We zijn nog steeds 

op zoek naar werk voor onze cliënten. Dat kan 

van alles zijn. Maar er moet geen haast zijn bij 

de opdrachten.’

Wooncentrum Emmerhout

Wooncentrum Emmerhout past in het beleid 

dat zo’n 20 jaar geleden is ingezet om mensen 

met een beperking niet in grote instellingen, 

ergens achteraf, te laten wonen, maar in kleine 

eenheden in ‘gewone’ woonwijken. Bewoners 

leven hier min of meer zelfstandig, ze doen 

bijvoorbeeld zelf boodschappen. Bewoners 

kunnen in de groepsruimte eten, koffiedrinken 

en bij elkaar zijn, maar dit is vrije keuze. Voor 

wonen in het Wooncentrum Emmerhout is er 

een wachtlijst, maar voor de dagbesteding is 

er nog wel ruimte voor nieuwe cliënten 

Winkel bij dagbesteding

Mensen weten vaak niet van het bestaan van 

de dagbesteding.  Voor nieuwe cliënten wordt 

een plan opgezet bij de dagbesteding. De ge-

meente ziet hierop toe. Het kan zijn dat ie-

mand in een begeleide werksituatie terecht-

komt. Daar heb je ambulante begeleiding 

voor. Er is bijvoorbeeld iemand die in een res-

taurant werkt, een ander werkt bij Kringloop-

warenhuis Het Goed. De activiteiten van de 

werklocatie Emmerhout worden vanaf janu-

ari 2023 verplaatst naar de Zeierhuuf.  Cliën-

ten die in aanmerking komen voor taxivervoer 

kunnen dan met de taxi naar de Zeierhuuf. Op 

deze locatie, Geelgors 100 in de Rietlanden, 

is ook een winkel waar gemaakte spullen ge-

kocht kunnen worden. Soms worden er spul-

len op bestelling gemaakt. Op de Facebook-

pagina, Talentencentrum Zeierhuuf, kun je een 

indruk krijgen van wat er gemaakt en verkocht 

wordt. 

Ted Schilder

“De cliënten 
hebben door een 
ongeluk, een 
hersenbloeding of 
een hartinfarct, 
hersenletsel 
opgelopen”

Nick Haitel woont 
samen met vrouw 
en kinderen aan de 
Laan van de Bork. 
Tijdens mijn bezoek 
praat hij vol vuur over 
verduurzaming en 
wil daar samen met 
Geert van de Sande in 
de toekomst zijn werk 
van maken. 

Nick Haitel, verduurzamer

NNu zetten ze samen de eerste schreden op die 

weg met het aannemen van de eerste klus-

sen. Nick met een technische opleiding in de 

bouw, werkt net als Geert al enige jaren als 

hoogspanningsmonteur op zee. Zij sluiten 

windturbines aan op het hoogspanningsnet. 

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 

Beide mannen vinden elkaar in hun passie 

voor de bouw en het verduurzamen van hun 

eigen woningen. Ervaringen uitwisselen, zelf 

aan de slag gaan en zien dat de inspanningen 

resultaat opleveren. Hun succes doet hen be-

sluiten om er als ‘De Verduurzamers’ samen de 

schouders onder te zetten. 

Beste prestatie

Nick vertelt met enige trots dat ze vorig jaar in 

hun hoekwoning nog maar 700 m3 gas heb-

ben verbruikt. Gemiddeld is dat voor deze 

woningen al snel rond het dubbele. Voor een 

gezin met twee jonge kinderen in een hoek-

woning is dat een best een prestatie. Hij heeft 

daar dan wel wat voor gedaan. De woning is 

inmiddels goed geïsoleerd, zoals de wanden 

van de slaapkamers, de kruipruimte, de zol-

der. De hele woning is voorzien van HR++ glas. 

Daarnaast heeft Nick ook zonnepanelen en 

een zonneboiler geïnstalleerd. Zonnecollec-

toren op het dak zorgen voor het verwarmen 

van het water in het boilervat. Om het 400 li-

tervat van de zonneboiler op de zolder te krij-

gen was wel een hele klus. Maar het voordeel 

is wel dat in april/mei de CV-installatie hele-

maal uitgaat en er de hele zomer gedoucht 

wordt met door de zon verwarmd water. Ook 

heeft Nick vloerverwarming aangelegd. In de 

keuken heeft hij een close-in boiler geplaatst. 

Dit bespaart water en energie. Ten slotte 

brandt er in de woonkamer een houtkachel. 

Hergebruik

Wat Nick betreft gaan we bij bouwen en ver-

duurzamen veel meer aandacht besteden aan 

het hergebruik van materialen en het gebruik 

van natuurlijke materialen. In zijn eigen wo-

ning heeft hij bijvoorbeeld isolatieplaten ge-

bruikt die bij een renovatieproject in Angelslo 

in de afvalcontainer verdwenen. De kosten 

waren alleen de benzinekosten om de platen 

thuis te krijgen. Dat soort dingen moeten we 

veel meer doen. 

Mechanische ventilatie

Met goed isoleren van de woning wordt ook 

goed ventileren noodzakelijk. De woningen 

aan de Laan van de Bork zijn begin jaren ze-

ventig gebouwd met natuurlijke ventilatie. De 

kanalen van toilet, keuken en douche zorgen, 

samen met de kiepraampjes beneden en ven-

tilatieroostertjes in de kozijnen op de verdie-

ping, voor een constante ventilatie. Ventileer 

je niet of onvoldoende dan krijg je vochtpro-

blemen. Nick houdt dat goed in de gaten en 

denkt al na over de vraag of mechanische ven-

tilatie in de woning nodig is en hoe die dan 

aangebracht kan worden. 

De Verduurzamers

Nick en Geert gaan nu hun werk op zee ver-

minderen zodat er meer tijd in de Verduurza-

mers gestoken kan worden. Met hun kennis 

van de techniek en hun liefde voor het bou-

wen hopen ze daarmee de komende jaren op 

een andere manier een bijdrage te leveren om 

mensen te helpen hun energieverbruik te ver-

lagen. Voor Nick en Geert staat daarbij voorop 

dat ze zelf de handen uit de mouwen steken 

getuige bovenstaande foto. 

Contactgegevens 

n.haitel@verduurzamers.com

06 - 242 771 11

Fred Bogers
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Kristalla, modern basisonderwijs

K

Iedere dag 
leefplezier

Ook wonen 
bij De Trans?

Kijk voor meer informatie op 
www.detrans.nl/wonen. Op onze 
website vind je ook informatie over een 
zinvolle daginvulling en hulp thuis. 

/StichtingDeTrans

De Trans ondersteunt mensen 
met een verstandelijke beperking

De Trans begeleidt mensen in de thuissituatie, op school, in 
het werk, bij wonen of een zinvolle daginvulling. Iedere dag 
investeren wij op deze manier in leefplezier.

Onze betrokken zorgprofessionals helpen onze cliënten om 
zoveel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te kunnen leven. En 
geven intensieve zorg wanneer nodig. Zodat iedereen meedoet 
in de samenleving en leefplezier ervaart.

Kijk voor meer informatie op www.detrans.nl

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

Kristalla is aangesloten bij de Nederlandse Je-

naplanvereniging (NJPV). De NJPV is de scho-

lenbond van alle erkende Jenaplanscholen in 

Nederland. Daarnaast is Kristalla één van de 

scholen die meedenkt over de invulling van 

de Moderne Jenaplanschool (MJPS). Eigentijds 

Jenaplanonderwijs dat op de toekomst gericht 

is. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is 

de school gevestigd in het Kindcentrum Em-

merhout in Emmen.

Stamgroepen

Het bijzondere aan het Jenaplan-onderwijs is 

dat er is gekozen voor stamgroepen. In deze 

stamgroepen zitten leerlingen van verschillen-

de leeftijden bij elkaar in de groep. Dat is dus 

anders dan in het klassikale onderwijs. Kris-

talla heeft momenteel zes stamgroepen, met 

ieder hun eigen naam. Wanneer je de school 

binnenloopt maak je kennis met de Bijenkorf, 

het Leeuwenhol, de Apenrots, de Uilenburcht, 

de Vlindertuin en het Vossenhol. Iedere stam-

groep heeft een groepsleerkracht, hier stam-

groepleider genoemd.

Kenmerken Jenaplanonderwijs

In 1924 ontwikkelde de Duitse pedagoog Pe-

ter Petersen uit Jena deze nieuwe vorm van 

onderwijs: Jenaplan. Jenaplan was vernieu-

wend omdat de belevingswereld van het 

kind centraal staat. En dus ook omdat kinde-

ren van verschillende leeftijden in één groep 

zitten. Eind jaren vijftig introduceerde Suus 

Freudenthal-Lutter dit vernieuwende onder-

wijs in Nederland. In het Jenaplanonderwijs 

staat dus het kind centraal. Ieder kind is uniek 

in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. En 

omdat ieder kind uniek is, gaat het er bij Jena-

plan om dat kinderen leren van die verschil-

len en dat zij die respecteren. Natuurlijk wordt 

er op Jenaplanscholen veel aandacht besteed 

aan rekenen, taal en topografie, net als op ie-

dere andere school. Maar een Jenaplanschool 

besteedt ook aandacht aan gesprek, spel en 

viering. Op die manier krijgen kinderen op een 

Jenaplanschool de ruimte om zich zo breed 

mogelijk te ontwikkelen.

Wat betekent dit voor de leerlingen

De leerlingen zitten in een stamgroep, met 

kinderen van verschillende leeftijden, culturen 

en onderwijsniveaus.  In de stamgroep wordt 

samen gewerkt en geleerd van elkaar. Er is een 

ritmisch weekplan waarin, samen werken, sa-

men spelen, samen spreken en samen vieren 

elkaar afwisselen. Kinderen leren verantwoor-

delijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun 

rol in de groep en de school. Jenaplanscholen 

gebruiken leer- en ontwikkelingsdoelen en 

taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te 

kiezen. Er is ruimte voor brede ontwikkeling 

van de verschillende unieke kwaliteiten en ta-

lenten van kinderen.

Op eigen niveau

Directeur Ellen Frelink vat het bovengenoem-

de kernachtig samen: ‘Wat ik belangrijk vind is 

dat ieder kind op eigen niveau kan leren zon-

der dat het zich alleen voelt. En je bent niet 8 

jaar de beste of slechtste van de klas. Dat doet 

veel voor je sociaal emotionele ontwikkeling.  

Mooi voorbeeld is dat een meisje in groep 8 

bij ons op school kwam en bij me kwam om 

te zeggen dat ze zo blij is bij ons. Ze kan nu op 

haar eigen niveau werken en er zijn kinderen 

van hetzelfde niveau waarmee ze kan samen-

werken. Ze voelde zich meteen thuis bij ons.’ 

Gonda Slüter, stamgroepleider Kristalla

Jenaplanbasisschool Kristalla is gevestigd aan 

de Houtweg 402 in Emmen. 

In de wijk Emmerhout 
staat sinds een paar jaar 
een nieuw en modern 
multifunctioneel 
kindcentrum. Centraal 
in de wijk gelegen biedt 
dit gebouw onderdak 
aan onder andere de RK/
PC Jenaplanbasisschool 
Kristalla. 

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

“Kinderen leren 
verantwoordelijk 
te zijn voor hun 
eigen leren en 
voor hun rol in de 
groep”
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Thuiszorg onder één dak

A Hun tweede zoon werd hier geboren. ‘De jon-

getjes konden heerlijk spelen bij het Gat van 

Jansen, het water was toen nog helder blauw’. 

Maar zoals voor zoveel jonge stellen lokte het 

wonen in een boerderijtje en ze verruilden 

Emmerhout voor een boerderij in Nieuw-Am-

sterdam. 

Kunst

Daar werd in 1999 de Galerie van Strien ge-

opend. Veel kunstenaars exposeerden hier 

hun werk. In de ruime woonkamer van hun 

huis, nu aan de Laan van het Kwekebos, ademt 

het kunst. En dat is ook niet verwonderlijk als 

je vele jaren samen een galerie hebt gerund. 

Peter (1942), geboren in Terneuzen, Zeeland, 

verhuisde in 1946 naar Amstelveen. Hij groei-

de op in een gereformeerd gezin en studeer-

de na het gymnasium aan de Vrije Universiteit 

van Amsterdam Franse taal – en letterkunde. 

Hij werd in 1969 docent Frans in Emmen, aan 

het CSG (nu Hondsrugcollege). ‘We gingen 

naar Emmen, want hier konden we een mooi 

huis huren in Emmerhout. De wijk was nog in 

aanbouw en we keken zo het vrije veld in. Wat 

een weelde’!

Muziek

Het zingen van psalmen en geestelijke lie-

deren bij het harmonium hoorde bij zijn op-

voeding. Eind jaren vijftig werd het orgel tot 

zijn vreugde ingeruild voor een piano. Toch 

komt zijn orgelverleden nu nog goed van pas 

bij zijn vrijwilligerswerk als suppoost bij het 

Harmoniummuseum. Hier ontvangt hij ook 

mensen afkomstig van de Biblebelt en dan 

klikt het meteen. Er staan daar wel 150 orgels 

in alle soorten en maten, waaronder het met 

een stofzuiger aangedreven orgel van Jules de 

Corte. Af en toe grijpt Peter daar lekker in de 

toetsen. Thuis hebben ze een muziekkamer 

met een mooie vleugel. Berber en Peter spe-

len en zingen daar graag. Ze zingen ook in di-

verse koren en koorprojecten.

Recensent

De naam Peter van Strien hebben we vaak 

kunnen lezen in de Emmer Courant, later Dag-

blad van het Noorden. Het begon in 1980 met 

het recenseren van toneelstukken en cabaret-

voorstellingen die in Theater de Muzeval wer-

den gespeeld. Later tufte hij meestal naar Gro-

ningen omdat daar de meeste voorstellingen 

voor het eerst te zien waren. Peter herinnert 

zich nog met afschuw zijn begintijd als recen-

sent. Het ‘stukkie’ moest de volgende dag in de 

krant. Dat werd dan dus wel eens nachtwerk.  

Voor schooltijd ging hij dan langs bij de redac-

tie in de Wilhelminastraat om zijn getypte vel-

letje in te leveren.  

Terug in Emmerhout

Toen het allemaal wat veel werd, de galerie, 

het onderhoud van huis en tuin, besloten ze te 

verkassen. Het werd opnieuw Emmerhout. Na 

vijftig jaar. ‘Hier stond een mooi huis te koop 

en de wijk beviel vroeger goed en dat is nog 

steeds zo’. Op mijn vraag wat Peter belangrijk 

vindt in het leven denkt hij even na.  ‘Dat is 

toch vooral wij samen, de kinderen en klein-

kinderen, familie en vrienden.  Zoveel moois 

en goeds. We mogen van geluk spreken. Maar 

ik maak me soms wel zorgen over de wereld. 

Je zou willen dat er eens een keer goed nieuws 

was. Maar ja, dat is natuurlijk nooit anders ge-

weest. Leven is keuzes maken. Goed kijken, 

goed luisteren en niet overal intrappen’.  

Marchien Brons  

N.B. Heel gastvrij werd ik ontvangen door mijn 

oud-dorpsgenoten uit Nieuw-Amsterdam, nu 

mede wijkbewoners van Emmerhout. Leuk, en 

dank daarvoor.

Terug in Emmerhout

Peter en Berber van Strien 
wonen voor de tweede 
maal in Emmerhout. Jaren 
geleden, in 1969, kwamen 
zij vanuit het westen van 
het land naar Emmen en 
woonden vier jaar aan de 
Laan van de Bork. 

H
“De wijk was toen 
nog in aanbouw 
en we keken zo 
het vrije veld in”

Op de hoek van de Laan van 
de Bork en de Schanswal 
staan twee gebouwen, 
het Ravelijnhuis en het 
Emmerdennenhuis. We 
maken een afspraak met 
Angela Dreier om ons te 
laten informeren over wat 
er hier gebeurt.

Angela (1956), activiteitenbegeleidster van 

het Ravelijnhuis, vertelt ons dat de gebouwen 

behoren tot de landelijke instelling ‘Dagelijks 

Leven’, die ongeveer negentig van soortgelijke 

huizen in Nederland beheert. Het zijn woon-

vormen voor dementerende mensen. Het is 

geen verpleeghuis. Per huis zijn er tweeën-

twintig bewoners. Het beleid van de instelling 

is erop gericht dat bewoners zoveel mogelijk 

zelf hun eigen regie voeren. Hoewel er een hek 

om het gebouw staat, kunnen bewoners mak-

kelijk naar buiten om een wandeling te maken. 

Niet alle bewoners maken daar gebruik van. 

Bewoners hebben een eigen kamer waar ze 

kunnen verblijven als ze dat willen. Maar over-

dag zijn ze vaak samen in de groepskamer.

Dagindeling

Bewoners staan op wanneer ze dat willen. De 

ochtendmensen staan om zeven uur al naast 

hun bed. De langslapers houden het soms wel 

tot twaalf uur uit. Het ontbijt staat dan klaar 

in de huiskamer. De meeste bewoners nemen 

deel aan het activiteitenprogramma dat ’s 

morgens om tien uur begint. Er is een zeer ge-

varieerd aanbod van activiteiten: knutselen, le-

zen, bewegen, koken, lakens vouwen, wande-

len en een enkele keer maakt men uitstapjes.

Eigen kok

De huizen hebben een eigen kok in dienst. 

Waar mogelijk helpen de bewoners mee in de 

keuken, aardappels schillen, boontjes doppen 

enz. Om half een zit iedereen in de woonka-

mer klaar voor de warme maaltijd.

Middagprogramma

In het middagprogramma worden weer ver-

schillende activiteiten aangeboden. De prak-

tijk geeft aan dat de meeste bewoners dan 

voor een wandeling kiezen. De buitenlucht 

en het bewegen doet hen goed. Om vijf uur 

is er de gezamenlijke broodmaaltijd. De dag 

wordt afgesloten met een kop koffie of thee 

rond de klok van acht uur. De meeste bewo-

ners zoeken na zo’n ‘drukke dag’ vaak vroeg 

hun bed op.

Vrijwilligers

Naast de professionele medewerkers, vijfen-

twintig in totaal, zijn er ook vrijwilligers aan 

beide huizen verbonden. De vrijwilligers zijn 

bij allerlei activiteiten betrokken. Bijvoorbeeld 

bij het wandelen, bij de koffie of knutselen. 

Waar een vrijwilliger ingezet kan worden, 

hangt ook af van de vrijwilliger zelf. Welke ken-

nis of kwaliteiten brengt hij of zij mee? Angela 

vertelt dat sommige vrijwilligers aanvankelijk 

enige moeite hebben om met dementerende 

mensen om te gaan. Maar de ervaring leert 

dat de vrijwilligers na een tijdje aan de sfeer 

gewend zijn en er met plezier werken. ‘Men-

sen die hier willen meewerken als vrijwilliger, 

zijn van harte welkom’, zegt Angela. ’Het zou 

mooi zijn dat er meer mensen uit de wijk bij 

ons betrokken zijn.’

Terug naar het dorp

Angela Dreier, geboren in Ter Apel, heeft haar 

opleiding in de zorg in Amsterdam genoten 

in 1984. Daar heeft ze ook een paar jaar ge-

werkt. In Drenthe kon je toen geen werk vin-

den. Maar Angela bleek geen stadskind en 

keerde terug naar het oude nest. ‘Ik ben een 

echt dorpsmens’, zegt ze. Ze werkt nu met veel 

plezier, sinds de oprichting van het Ravelijn-

huis, in Emmen.

Contact

Wilt u nadere informatie, bijvoorbeeld over het 

vrijwilligers werk? Angela Dreier is te bereiken 

via 06-57 01 18 42 of in het Ravelijnhuis: Rave-

lijn 106, overdag tussen 10.00 en 16.00 uur. 

Bertus Beltman

“Het beleid van 
de instelling is 
erop gericht dat 
bewoners zoveel 
mogelijk zelf hun 
eigen regie voeren”
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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

Voor die helpende hand is tien jaar geleden 

‘Steunouder’ gestart. Anniek Nijkamp (49) is 

sinds 1 september jl. coördinator voor Steun-

ouder. Zij vertelt over het begin: ‘Het is begon-

nen bij Maria Wassink. Haar moeder stond al-

leen voor de zorg van zes kinderen omdat haar 

man overleden was. Maar gelukkig woonden 

tante Teuntje en oom Ab in de buurt. Dat wa-

ren geen echte oom en tante, maar ze kon wel 

altijd bij hen terecht. En omdat ze iedereen wel 

zo’n tante Teuntje en oom Ab gunde, is zij met 

Steunouder begonnen’

BSO+

Inmiddels is Steunouder al in 44 gemeenten 

in Nederland actief. En sinds kort dus ook in 

de gemeente Emmen. Anniek is aangesteld 

om dit hier op te zetten. Helemaal nieuw is zij 

niet in deze wereld van zorg en welzijn. Twaalf 

jaar lang was ze samen met Linda Stroeve het 

gezicht van BSO+ (later de Blinkers geheten) 

in de wijk. Tot de gemeente in 2019 de subsi-

diekraan dichtdraaide. ‘Dat vind ik nog steeds 

jammer,’ betreurt Anniek, ‘we hadden echt iets 

opgebouwd. Het was de mooiste baan die ik 

ooit gehad heb.’ 

Voorkomen 

Tot nu toe misschien, want Anniek is vol en-

thousiasme aan deze nieuwe uitdaging be-

gonnen. Want ze ziet wel overeenkomsten. 

‘De BSO+ was heel laagdrempelig. En dat is 

Steunouder ook. Door in een vroeg stadium 

hulp te bieden, kun je zwaardere zorg voorko-

men. Daar ben ik fan van. Dat werkt gewoon.’ 

Steunouder werkt altijd samen met een loka-

le uitvoeringsorganisatie. Hier in Emmen is dit 

Sedna, de organisatie waarvoor Anniek dus al 

werkte. ‘Het is een baan die mij past als een 

jas,’ vertelt ze enthousiast. ‘Het is wel pionieren 

want het moet allemaal nog opgebouwd wor-

den. Maar ik krijg heel veel ruimte en heb na-

tuurlijk in de loop van de jaren een heel groot 

netwerk opgebouwd.’

Hoe werkt het

Een steunouder biedt zijn thuis een of twee 

dagdelen per week aan. Het kind gaat even uit 

zijn eigen gezin en draait mee in het gezin van 

de steunouder. Steunouders zijn volwassenen 

vrijwilligers (boven de 21), die een huis heb-

ben waar ze een kind kunnen ontvangen. ‘Het 

kan een alleenstaande, maar ook een ouder 

echtpaar zijn. We zoeken mensen die graag 

iets voor de samenleving willen betekenen. 

Die anderen een steuntje in de rug willen ge-

ven door een gastvrij thuis te bieden aan een 

kind.’ Op die manier krijgen de ouders ruimte 

om op adem te komen.

Vraagouders

Vraagouders die behoefte hebben aan een ex-

tra steuntje kunnen niet altijd terugvallen op 

een eigen netwerk. Bijvoorbeeld omdat ze pas 

in de buurt zijn komen wonen of geen energie 

hebben om een netwerk te onderhouden. An-

niek gaat vraagouders en steunouders bij el-

kaar brengen. En het moet natuurlijk wel klik-

ken. Voordat het zover is wordt er met zowel 

steun- als vraagouders uitgebreid gepraat. 

Meer informatie

In principe ben je voor een langere tijd (mini-

maal een half jaar) steunouder voor een kind. 

In deze opstartfase is Anniek vooral op zoek 

naar steunouders, zodat ze, als de vraagouders 

zich aandienen, ook iets te bieden heeft. Ben 

je geïnteresseerd geraakt en denk je dat dit 

misschien wel wat voor jou of jullie is, neem 

dan gerust contact op met Anniek voor meer 

informatie. 

a.nijkamp@sednaemmen.nl

06 -236 456 75

Wytse Bouma

Anniek Nijkamp, steunouder

Kinderen grootbrengen 
is een hele klus. Voor 
alle ouders is het fijn 
om dat niet alleen te 
hoeven doen. Maar 
niet iedereen krijgt 
een helpende hand 
toegestoken wanneer 
hij of zij die nodig heeft.

V

“Door in een 
vroeg stadium 
hulp te bieden, 
kun je zwaardere 
zorg voorkomen”
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Veilig fietsen op fietspaden

P Niet iedereen bezat in die tijd een auto. Wijk-

bewoners kwamen er al snel achter dat de af-

stand tot het centrum wel erg groot was. Een 

openbare stadsdienst kende Emmen nog niet. 

En dat deed E.J.H. van Essen in de pen klim-

men. Hij schreef in maart 1969 een aardig ge-

dicht waarvan de eerste vier regels goed weer-

geven wat het probleem op dat moment was.

Veel beloven en weinig geven

Ach, u kent dit spreekwoord wel

Emmerhouters blijf maar hopen

Eens, dan komt die buslijn wel

Buxi

In oktober 1969 verschenen de eerste berich-

ten in de kranten over een nieuw type ver-

voer dat voor het eerst in Emmen uitgetest 

zou gaan worden. Opnieuw was Emmerhout 

landelijk nieuws door de komst van de Buxi. 

Het was een samenstelling van de woorden 

‘bus’ en ‘taxi’, waarmee een minibus of een 

maxitaxi werd bedoeld. Het unieke aan het 

Buxiplan was de opzet dat deze overal langs 

de route (Emmerhout-Emmen Centrum) zou 

stoppen als er mensen mee wilden rijden. Er 

waren geen haltes. Niet iedereen was enthou-

siast. Een inwoner: ‘Als het een succes wordt 

dan is de kleine bus voortdurend vol. Als het 

een teleurstelling wordt, gaat er geen kip mee. 

Wat moet je nu hopen?’

Rode Stippenplan

Vanwege het uitblijven van openbaar vervoer 

in de wijk zag in 1970 ook een ander vervoers-

plan het levenslicht. De 33-jarige tekenleraar 

Han Tierolf lanceerde het zogeheten rode stip-

penplan. Door middel van een vignet op de 

voorruit, konden autobezitters laten weten dat 

ze bereid waren om passagiers mee naar het 

centrum van Emmen te nemen. Hij liet 5000 

vignetten drukken die gratis bij de wijkbewo-

ners in de brievenbus werden bezorgd.

Problemen

Medio 1970 werd de Buxi voor een proeftijd 

van een jaar in gebruik genomen. Kosten ƒ 1,- 

per rit, maar veel inwoners vonden dit (veel) 

te duur. Landelijke kranten schreven dat de 

Buxi-proef leek te slagen en dat meerdere ge-

meentes over invoering ervan nadachten. In 

werkelijkheid bleken er veel minder passagiers 

gebruik van te maken dan verwacht. In 1971 

verschenen er al berichten in de krant dat het 

Buxi-project dreigde te mislukken, maar ‘het 

was nog te vroeg voor conclusies’.

Stadsdienst

Begin 1973 had de gemeente plannen klaar-

liggen voor een stadsdienst met de Buxi. Deze 

zou dan alle wijken bedienen. Emmerhout 

kreeg de aansluiting op de treinen. In 1975 

werd bekend gemaakt dat de DVM ontevre-

den was over de inmiddels te kleine bus. De 

Buxi verdween, en de ‘normale’ bussen namen 

het vervoer over. 

Johan Withaar

Historisch Emmerhout - De Buxi

In augustus 1967 werden de 
huissleutels overhandigd 
aan de eerste bewoners 
van Emmerhout. Vanaf dat 
moment kwam er een ware 
volksverhuizing op gang. 
In binnen- en buitenland 
was vrijwel iedereen het 
erover eens: Emmerhout was 
‘booming’.

N

“Buxi was een 
samenstelling 
van de woorden 
bus en taxi”

Foto’s gezocht
We zijn op zoek naar foto’s, informatie en 

anekdotes uit het verleden van onze wijk. 

We houden ons van harte aanbevolen. 

Mocht uw bijdrage uiteindelijk in het 

boek worden opgenomen dan zal dit 

gebeuren met bronvermelding.

Johan Withaar, j.withaar@historisch-emmen.

nl of M 06 - 555 817 92

Er wordt de laatste tijd veel 
geschreven over veilig 
fietsen. Het betreft vaak 
klachten: de één fietst te 
hard, de ander te langzaam. 
Er wordt ook vaak geklaagd 
over ‘de ouderen op hun 
elektrische fiets’. 

Provincie en gemeente zijn samen toch ver-

antwoordelijk voor kwalitatief goede fietspa-

den? Een basisvoorwaarde voor veilig fietsen 

in het algemeen?

Een paar voorstellen

In dit artikel wil ik enkele ideeën naar voren 

brengen om het fietsen veiliger te maken. Als 

eerste: voorzie alle fietspaden, die in beide 

richtingen worden gebruikt, in het midden 

van een onderbroken streep. Dit is al gedeelte-

lijk gerealiseerd. Hanteer ook de juiste breedte 

voor een fietspad. Dit is gek genoeg niet over-

al het geval. Voorzie alle fietspaden ook, om 

de 30 meter bijvoorbeeld, van een pijl die de 

verplichte rijrichting aangeeft. Dit om misver-

standen te voorkomen. Ten tweede: Geef op 

kruisingen met pijlen duidelijk aan in welke 

richting er verder gefietst moet worden. Zoals 

dit ook op de rijweg voor auto’s gebeurt.

Elektrische fietsen

Elektrische fietsen zouden altijd afgesteld die-

nen te zijn op (maximaal) 25 km per uur. Het 

elektrische aspect van fietsen is immers be-

doeld als fietsondersteuning en niet om hard 

te rijden, zoals nu echter vaak gebeurt. 

Stoppen en remmen wordt dan erg moei-

lijk, om maar te zwijgen over het nemen van 

bochten. In het algemeen dienen fietsers en 

brommers niet te hard te rijden, laat staan in 

de verkeerde rijrichting (spookrijders). Dit is le-

vensgevaarlijk. 

Andere gebruikers van het fietspad

Hetzelfde geldt wat mij betreft ook voor race-

fietsen, brommers (ook elektrische), snorfiet-

sen, scootmobielen, ligfietsen en bakfietsen. 

En verder alles wat wielen heeft en op de fiets-

paden rijdt. Voor de gebruikers van fietspaden: 

geef op tijd aan welke rijrichting je neemt. Dit 

wordt vaak vergeten, met alle gevolgen van 

dien. Zorg in het donker als fietser/weggebrui-

ker voor goede verlichting zodat je zichtbaar 

bent voor medeweggebruikers.

Telefoon

Nu handhaving in het algemeen, en in het ver-

keer in het bijzonder, niet meer lijkt te bestaan, 

neemt het gebruik van de telefoon in het ver-

keer, op de fiets én in de auto, snel toe. Het 

is een drama dat kan leiden tot vele andere 

drama’s! Telefoon weg en handhaving terug 

is mijn devies!

Ouderen

Ondanks de kritiek op ouderen in het (fiets)

verkeer meen ik dat juist ouderen gewend zijn 

om achter elkaar te gaan fietsen bij naderende 

tegenliggers. Zo zie je elkaar goed en geef je 

elkaar de ruimte om te passeren. Vanzelfspre-

kend is dit echter niet meer, zo is mijn ervaring.

Verkeersregels zijn er niet om te plagen, ze 

zijn er voor de veiligheid. Het naleven ervan 

draagt bij aan veiliger fietsen. Hier spreekt 

een actieve fietser die dagelijks een ronde 

fietst (wekelijks ongeveer 100 á 125 km) in 

Zuidoost-Drenthe. Ik weet waar ik over praat: 

ik heb situaties meemaakt waarvan de schrik 

je soms goed in de benen gaat zitten. Als je 

de weggebruiker(s) daarop aanspreekt, krijg je 

vaak een grote mond terug. Het trieste is dat 

vrijwel alle vervelende situaties te voorkomen 

zouden zijn geweest wanneer men ‘gewoon’ 

de verkeersregels gevolgd zou hebben.

Handhaving

Handhaving en controle? Nodig, maar blijk-

baar wegbezuinigd sinds het verdwijnen van 

de gemeentepolitie. Een bezuiniging die op 

veel fronten duur uitpakt. Mocht je al een 

handhaver zien, dan rijdt deze waarschijnlijk 

in een auto. 

Dick Spreeuwers

dick.spreeuwers@home.nl

“Verkeersregels zijn er niet om te 
plagen, ze zijn er voor de veiligheid”
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Effe Delivery

Bladeren zijn goed voor de aarde in je tuin. 

Ook voor vogels en insecten is het beter dat 

je de bladeren laat liggen. En het scheelt je 

ook nog heel veel werk! De meeste bladeren 

breken langzaam af en zij vormen een goede 

biologische mest. Ook als we strenge vorst krij-

gen, zijn de bladeren een goede bescherming 

voor je planten en houden ze de bodem een 

beetje warm. Vooral rondom rozen kun je heel 

veel blad ophopen. 

Bloembollen poten

Tot december is het ook een goede tijd om 

bloembollen te poten. Als het een hele zachte 

maand is kan het in december ook nog wel. 

Bij diverse bouwmarkten en tuinwinkels zijn 

bloembollen in vele variaties te koop. Sieruien 

en liriope muscari of leliegras zijn gemakke-

lijke bloembollen. Zij bloeien lang en komen 

elke jaar terug. Ze worden veel bezocht door 

bijen en vlinders. Krokussen zijn vroege bloei-

ers en daar zijn de bijen ook blij mee.

Weinig onderhoud

De meeste bloembollen hebben eigenlijk 

geen mest of zoiets nodig. Ze doen het ook 

goed in schrale grond. Alle kracht wordt in 

de bol bewaard. Ze vragen heel weinig on-

derhoud. Alleen tulpen houden wel van een 

beetje mest. Verwijder na de bloei de uitge-

bloeide bloemen, dan blijft de kracht in de 

bloembol en bloeit deze ook het volgend jaar 

weer mooi. De bladeren kun je afknippen als 

deze geel beginnen te worden 

Droog zanderig

Narcissen zijn er in heel veel variaties. Je kunt 

ieder jaar wel een ander soort in je tuin intro-

duceren. Meestal komen ze 3 á 4 jaren terug. 

En sommige soorten gaan nog langer mee. 

Het enige waar bloemenbollen niet tegen 

kunnen is natte, sompige grond. Kies daarom 

een droog zanderig gedeelte van je tuin. Of 

meng de grond met wat grind en poot daarna 

de bloembollen. De diepte is afhankelijk van 

de grootte van de bloembollen. Tulpen moet 

je wel 12 cm diep zetten is mijn advies, ook als 

op het pakket staat dat het minder diep kan. 

Ze vallen dan namelijk niet zo snel om en blij-

ven mooi rechtop staan als ze bloeien.

Beloning

De laatste maanden van het jaar zijn ook goed 

om fruitbomen of andere bomen, nieuwe ro-

zen en bessenstruiken te planten. Het blad is 

er dan af, maar de wortels kunnen nog een 

beetje groeien. Het weer is dan meestal voch-

tig en dat is gunstig voor de bomen en strui-

ken. Ze kunnen wennen aan de nieuwe sta-

plek. Zodra het voorjaar wordt, beginnen de 

bomen en struiken scheuten te ontwikkelen. 

En als je elke jaar iets nieuws in je tuin zet, 

wordt het geen een grote klus en vallen ook 

de kosten mee. De beloning voor al het werk 

in deze periode komt in het voorjaar. Dan kun 

je genieten van alles wat er uitloopt in je kleur-

rijke tuin! 

Sumitra Naren,

landschaps- en tuinarchitect 

Het tuinieren in 2022 
is bijna voorbij. De 
wintermaanden komen 
eraan, maar toch doen we 
nog wel een paar dingen 
in de tuin. Bladeren vegen 
is een flinke klus, maar 
houd alleen paden en 
terrasjes schoon. 

Het zal de vaste bezoekers 
van het winkelcentrum 
van Emmerhout niet 
zijn ontgaan dat er een 
nieuwe bezorg en afhaal 
broodjeszaak is gekomen 
op de plek van Pizzeria Da 
Sandro. De naam van de 
nieuwe zaak is Effe Delivery. 

Tijd dus om even naar binnen te lopen om 

kennis te maken met de nieuwe eigenaar en 

hem via Wijkberichten Emmerhout voor te 

stellen aan de inwoners van onze wijk. Het 

is nog rustig op deze zaterdag wanneer ik bij 

Effe Delivery naar binnen loop. Vanachter de 

toonbank word ik vriendelijk door een jonge-

dame te woord gestaan. Ik vertel dat ik kom 

voor een interview met de eigenaar van de 

zaak. Dat blijkt haar vriend Said Eita te zijn. 

Met hem loop ik naar achteren in de zaak en 

beginnen we ons gesprek onder het genot van 

een kop koffie.

Vanuit Syrië

Said is vanuit Syrië naar Nederland gekomen 

en hij woont hier alweer bijna 8 jaar. Hij is een 

echte aanpakker en heeft in het verleden al 

heel veel gedaan waaronder ook werk in de 

horeca. Dat laatste beviel hem goed, van af-

wassen tot het maken van salades bijvoor-

beeld. Ook het salaris was best wel goed. Wat 

Said minder beviel was dat de baas geen of 

weinig complimenten gaf wanneer zaken echt 

goed gingen. Dat was dan ook de reden dat 

Said graag iets voor zichzelf wilde gaan begin-

nen, iets zelf opbouwen en daar je waardering 

uit halen. 

Toeval

Said woont al jaren in Nederland en ook zijn 

ouders, zus en broer wonen hier inmiddels. 

Hij zegt dat er in Nederland heel veel aardige 

mensen wonen maar helaas zijn ze niet alle-

maal even aardig. ‘Nederland is klein maar fijn’ 

is de stelling van Said. Veel is goed maar niet 

alles is top. Zijn eerste wens was om ergens in 

Duitsland terecht te komen maar door puur 

toeval werd het uiteindelijk Nederland. ‘Toeval 

bestaat niet’ is zijn andere stelling en daarom 

zet hij samen met zijn vriendin de schouders 

onder deze zaak.

Effe Delivery

De naam Effe Delivery roept wat vragen op, 

hoe is dit bedacht? Waar komt het idee voor 

deze naam vandaan? De vriendin komt net 

even binnen tijdens deze vraag en samen 

geven ze uitleg over het ontstaan van deze 

naam. Natuurlijk moest de naam de lading 

dekken waarmee ze bezig wilden gaan: het 

uitleveren van voedsel. En het moest snel en 

goed zijn. Het moest dus effe snel kunnen. En 

al brainstormend werd het ‘Effe Delivery’. 

Uitgebreide menukaart

Zo simpel als het er staat, zo geniaal is het dan 

ook bedacht. Het is een broodjeszaak die zich 

vooral richt op Turkse broodjes. Maar wanneer 

ik dat schrijf doe ik eigenlijk Effe Delivery flink 

te kort. Kijkend naar de menukaart zie ik al snel 

dat er veel, heel veel meer besteld kan worden 

dan alleen maar goed gevulde Turkse brood-

jes. Van broodjes tot menu’s, van snacks tot 

tosti’s, van schotels tot pizza’s. Te veel om op 

te noemen, de ogen zijn al snel groter dan de 

maag ben ik bang. De zaak begint wat wakker 

te worden, er komt wat meer personeel bin-

nenlopen en de eerste bestellingen komen 

ook binnen. Tijd om te gaan en Said en zijn 

vriendin veel succes te wensen. 

Henk Smit“Van broodjes 
tot menu’s, van 
snacks tot tosti’s, 
van schotels tot 
pizza’s’’

“De meeste 
bladeren breken 
langzaam af en zij 
vormen een goede 
biologische mest”
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GRATIS GELD,

HOE DAN?

overzichtbewustwordinginzicht

EEN SCHONE 
BUURT LIGT VOOR 
HET OPRAPEN

 

WORD SUPPORTER VAN SCHOON!
Het team van Lekker 

Beter Gezond staat klaar 
om samen met u aan uw 
gezondheid, voeding èn 

leefstijl te werken!

T 0591 - 641 787 
info@lekkerbetergezond.nl
www.lekkerbetergezond.nl 

Voor duurzame 
ver- en nieuwbouw 
van uw woning...

Korte Wijkberichten

Polleke Buitenbieb Schrijfwedstrijd 

Inwoners uit Emmerhout die wonen 

in een zelfde type woning als de mo-

delwoning (Laan van de Marel 343), 

kunnen een gratis energiebespaar-

advies voor hun woning ontvangen. 

Op de website emmerhout.woning-

waard.nl staat een basiswoning die 

op deze woning lijkt. 

Aan de hand hiervan krijg je een 

persoonlijk energie-bespaaradvies. 

Je krijgt daarbij antwoord op veel 

vragen. Is isoleren de beste optie 

voor jouw huis? Is jouw woning ge-

schikt voor een warmtepomp? Wat 

kost het? Wat bespaart het? Van 

welke regeling of subsidie kun je 

gebruik maken?

Het stappenplan

Gratis energiebespaaradvies voor 

jouw woning:

1. Ga naar het online platform: 

https://emmerhout.woning-

waard.nl/

2. Klik op: Ja! Ik meld mij aan.

3. Maak een account aan door je 

gegevens in te vullen. Daarna 

krijg je een activatielink in je 

mailbox.

4. Klik op de link in de mail en je 

komt in jouw online bespaarad-

vies terecht.

5. Beantwoord de vragen over 

jouw woning en je advies wordt 

steeds nauwkeuriger. 

Energiecoaches kunnen helpen

De energiecoaches van ‘Emmen 

geeft Energie’ en leden van het Wijk-

ExpeditieTeam Emmerhout Energie-

Neutraal hebben een korte cursus 

gevolgd over het online platform. 

Ze kunnen je heel goed verder hel-

pen bij vragen wanneer je er niet uit 

komt. De openingstijden:

• Modelwoning Laan van de Marel 

343 - dinsdag 13 tot 14 uur.

• Facet / Bibliotheek Klazienaveen 

- woensdag van 13 tot 15 uur.

• Facet / Bibliotheek Emmen - vrij-

dag van 10 tot 12 uur.

Ook kan een energiecoach gratis en 

vrijblijvend bij je thuis langskomen.

Gratis energiebespaaradvies 

Polleke Buitenbieb aan de Laan van het 

Kwekebos 375 leent gratis pakweg 400 

boeken voor kinderen en (jong)volwas-

senen uit. Regelmatig wordt de collectie 

aangevuld en gewisseld. De boekenkas-

ten zijn 24/7 geopend. 

De winterwedstrijd van Polleke Buiten-

bieb heeft als opdracht: ‘Schrijf een ver-

haal over tradities in het najaar of de 

winter.’  Bijvoorbeeld over Sint-Maarten, 

carbidschieten, pakjesavond of schaatsen 

op dichtgevroren sloten. Schrijf een waar-

gebeurd of verzonnen gedicht of verhaal 

over een van de tradities zoals u ze nog 

herinnert in Nederland of uit het moe-

derland waar u geboren en opgegroeid 

bent. Kinderen die nog niet kunnen lezen 

en schrijven mogen een tekening maken 

over dit thema. De inzendingen moeten 

vóór 1 februari 2023 binnen zijn bij Pol-

leke Buitenbieb, t.a.v. Gonny Smeulders-

Veltman, Laan van het Kwekebos 375. Ui-

teraard met vermelding van naam, adres 

en leeftijd. De winnaars krijgen hun prijs 

met een verkorte versie van het juryrap-

port thuisbezorgd. 

Gonny Smeulders-Veltman

Nick Haitel & Geert van de Sande
n.haitel@verduurzamers.com  
T 06 - 242 771 11

MM Bereikbaar
Bij het artikel over de om-
bouw van de Rondweg in 
het herfstnummer hebben 
we niet de juiste website 
genoemd. Wilt u meer info 
over dit onderwerp, dan 
moet u naar: https://www.
provincie.drenthe.nl/mm-
bereikbaar/ Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor 
de digitale nieuwsbrief.
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staat voor wonen
Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen 
heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar 
zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.

Lefier is op zoek naar duurzame tuinliefhebbers!

Waarom?
Het klimaat verandert. De regen komt steeds vaker met 
bakken naar beneden en de zomers worden warmer.  
Steeds vaker kiezen huurders uit gemak voor tegels in hun 
tuin. Het scheelt onkruid wieden en je hoeft geen planten 
meer te snoeien. Je tuin kost minder tijd, maar tegelijkertijd 
zorgen diezelfde tegels er ook voor dat het veel warmer is 
rond je huis in de hete zomermaanden. Daarnaast zorgt het 
voor meer wateroverlast als het hard regent.

Een groene tuin is bewezen beter voor de gezondheid.  
Meer groen in je directe omgeving betekent een boost voor 
je welzijn. Groene tuinen zorgen ook voor verkoeling en voor 
de opvang van water. Vrolijke huurders, blije dieren en een 
groene woonomgeving: dat is wat Lefier graag ziet! 

Wie is de slimste en groenste tuinliefhebber van 

2022? Onder de noemer ‘Heel Lefier tuiniert!’ is 

Lefier op zoek naar de slimste en groenste 

tuinliefhebber van 2022. Volg jij onze winnares van 

vorig jaar, Dorien Bouma, op als tuintopper? Net als 

zij kun je ook dit jaar weer een mooie prijs winnen! 

wandeling langs een mooi Lefier-tuintje van een andere 
huurder? Of ben je zo onder de indruk van de tuin van je 
buren dat je hen graag voor wil dragen? Dat kan ook! 

Wil je meer weten over de voorwaarden en de prijzen die je 
kunt winnen? Kijk dan snel op lefier.nl/tuinactie. Wil je je 
gelijk aanmelden? Scan de QR-code of vul het self-service 
formulier in: lefier.nl/self-service/nomineren.

Prijsvraag
Lefier is daarom op zoek naar de slimste en groenste 
tuinliefhebber van 2022. We willen graag van jou horen 
waarom je trots bent op je groene tuin. Jij mag ons en 
andere huurders van Lefier vertellen waarom je zo graag in 
je tuin bezig bent en wat jij doet om je tuin een fijne plek te 
laten zijn voor mens, plant en dier. Het is natuurlijk ook leuk 
om iemand anders te nomineren. Kom jij tijdens je dagelijkse 

Heel Lefier tuiniert!
editie 2022

Ben jij de slimste en groenste 
tuinliefhebber van 2022?

Meld je aan!
Kijk op lefier.nl/tuinactie

of scan de QR-code

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.

D

Ik las ergens dat er in 
ons land 5,8 miljoen 
vrijwilligers actief zijn en 
zo begreep ik ook meteen 
de tekst van Loesje: ‘Als 
elke vrijwilliger een ster 
kreeg werd het nooit meer 
donker.’

De meeste vrijwilligers zijn actief in de sport, 

gevolgd door het jeugdwerk, de verzorging, 

scholen, kerken en wijk/buurt. Als motivering 

om vrijwilligerswerk te doen wordt genoemd: 

het is gezond, je leert nieuwe mensen kennen, 

het is onmisbaar in onze maatschappij, je kunt 

iets betekenen voor een ander, het is leuk, je 

blijft actief en je voelt je nuttig.

De diaconie

Eens per jaar krijgen alle vrijwilligers van De 

Schepershof van de kerkenraad een buffet 

aangeboden als blijk van waardering voor het 

vele werk dat door hen wordt gedaan. Bijna 

onze hele kerkgemeenschap is daar dan bij 

aanwezig! Een van de belangrijkste zaken voor 

een kerkelijke gemeenschap, dus ook voor De 

Schepershof, is het zogenaamde diaconaat. 

Vrij vertaald betekent dit: hulp bieden aan ie-

dereen die dit nodig heeft. De diaconie - een 

groep van 7 personen, vrijwilligers dus! - is 

steeds maar weer bezig onze gemeenteleden 

te inspireren, te motiveren en te betrekken bij 

hun plannen. 

Hiermee was onze diaconie bezig in 2022:

• Financiële ondersteuning, zowel voor 

buitenlandse projecten als in onze eigen 

woonplaats: Stichting Leergeld, het hos-

pice, de voedselbank en privépersonen.

• Rondom Pasen kregen alle gemeenteleden 

spaardoosjes waarmee geld ingezameld 

kon worden voor het jaarproject: dit jaar 

ging de opbrengst naar Colombia.

• Er werden kaarten met paasgroeten ge-

stuurd naar gedetineerden: een zeer ge-

waardeerd initiatief.

• Via de diaconie werd geprobeerd mensen 

enthousiast te maken voor de vakantiewe-

ken die door het Vakantiebureau worden 

georganiseerd. Vakanties voor mensen die 

dreigen te vereenzamen, voor mantelzor-

gers, mensen met een thuiswonende part-

ner met dementie, gezinnen die leven op 

bijstandsniveau etc.

• Met Palmpasen kregen heel veel mensen 

die aandacht nodig hebben een bloeme-

tje (dit jaar wel 250!) Een hele organisatie 

maar dit initiatief werd bijzonder gewaar-

deerd!

• Er werd meegewerkt aan de uitgifte van de 

voedselbankpakketten eens per twee we-

ken in De Schepershof. Naast die reguliere 

uitgifte zorgt onze diaconie voor extra pak-

ketten met Kerst, Sinterklaas, Sint-Maarten 

en Pasen. Dit jaar zijn er ook 50 vakantie-

tasjes gevuld en meegegeven aan die kin-

deren die niet met vakantie kunnen. Deze 

uitgaven werden gefinancierd door bijdra-

gen van gemeenteleden en door collecten 

die op zondag werden gehouden. Het zal 

u niet verbazen dat het aantal mensen dat 

een pakket kwam halen de laatste weken 

sterk is toegenomen….

Vrijwilligers doen hun werk niet om sterren te 

krijgen, maar licht brengen ze wel! 

Jan Baptist

Scheperspraat - vrijwilligers ook in de kerk

Op zaterdag 24 december a.s. van 

14.00 tot 16.30 uur is De Schepershof 

open voor iedereen! Iedereen is dan 

welkom om binnen te komen om te 

luisteren naar kerstmuziek. Of om even 

tot rust te komen onder het genot van 

chocolademelk, koffie of thee met een 

kerstkransje. Er kan ook even gepraat 

worden met andere buurtbewoners 

die er ook zijn. In de grote kerstboom 

branden de lichtjes en er zijn kaarsen 

aangestoken. Er liggen kleine kaartjes 

waar je jouw wens of gedachte 

over kerst op kunt schrijven. In een 

kleine kerstboom kun je je kerstwens 

ophangen. 

Kerstsfeer proeven in De Schepershof 
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Zoek je een
huurhuis? 
Kijk op
Thuiskompas.nl

Contact
domesta.nl
info@domesta.nl

Ruimte om te leven. Ieder mens,
van kind tot senior, heeft een eigen plek,
een veilig thuis waar ze in vrijheid
en zorgeloos kunnen wonen. 

(0591) 57 01 00

In het Facet Servicepunt Emmerhout vindt u een 
collectie boeken speciaal voor senioren. U kunt 
hier ook materialen ophalen of terug brengen die 
gereserveerd zijn bij een andere vestiging of online.

www.facet-emmen.nl

Facet is de nieuwe naam van de Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging.

Een speciale 
collectie voor
senioren

SERVICEPUNT EMMERHOUT

Openingstijden
Maandag- en donderdagmiddag: 15.00 tot 16.30 uur. 

Contact
Telefoonnummer: 0591 - 230 007
E-mailadres: emmerhout@facet-emmen.nl

EKomt 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. 

Dienstencentrum voor ouderen

Het DCO is een actieve club 
met een groot aanbod van 
activiteiten. Deze vinden 
plaats in De Schepershof 
en in de sporthal 
Emmerhout. Doelgroep 
voor deze ontspannings- en 
bewegingsactiviteiten is de 
55-plusser. Kom gerust eens 
langs!

En dan zitten we nu alweer in de donkere 

maanden. Voor veel mensen zijn dat sfeervolle 

maanden, sinterklaas, kerstmis, oud & nieuw. 

In programma’s op televisie, maar ook in de re-

clames, lijkt het dat vooral de gezellige fami-

lietaferelen deze wintermaanden zo sfeervol 

maken. Maar dat is niet voor iedereen wegge-

legd. Niet iedereen heeft familie. Of de fami-

lie woont ver weg. En soms, en dat kan allerlei 

oorzaken hebben, is de relatie met de familie 

zodanig dat je daarmee niet aan het kerstdiner 

wilt zitten. En dit kan iedereen overkomen. In 

0veel gevallen zijn het ouderen waarbij dit het 

geval is. Goed om daar even bij stil te staan. 

Kennen we mensen in de directe omgeving 

die alleen zijn, en – hoewel ze dat niet altijd 

uitspreken – de behoefte hebben aan wat ge-

zelschap? Aarzel niet, en maak contact. Samen 

een kopje koffie drinken, misschien een pot-

je kaarten. Of gewoon wat kletsen. Het DCO 

(Dienstencentrum voor Ouderen) houdt zich 

met name bezig met het organiseren van acti-

viteiten voor de ouderen in de wijk. Waarbij we 

maar even uitgaan van de 55-plussers. In het 

schema vindt u een overzicht van de huidige 

activiteiten. Enkele hiervan wil ik even benoe-

men. Dat zijn namelijk de groepen waar op dit 

moment ruimte is voor nieuwe leden.

Nieuwe leden

Er zijn verschillende activiteiten waar we graag 

nieuwe leden welkom heten. Bij de internatio-

nale dans, maar ook bij de countryline dance. 

Ook bij de gymnastiekgroep en het tafelten-

nisgroepjes is er ruimte voor uitbreiding. Voor 

de dag en tijdstip waarop deze groepen spor-

ten, zie het schema hiernaast. 

Open Dag in De Schepershof

Het was de bedoeling in oktober een Open 

Dag te houden in De Schepershof. Door om-

standigheden is dit niet doorgegaan en is 

deze Open Dag verplaatst naar 15 april 2023. 

Meer informatie hierover komt later. Afslui-

tend willen we natuurlijk iedereen fijne feest-

dagen wensen en hopen we met u dat het jaar 

2023 rooskleuriger en vrediger zal zijn dan dit 

afgelopen jaar.   

Dienstencentrum voor ouderen 

Schepershof, het Waal 400 

Sporthal Emmerhout, Houtweg 105 

Ita van Gaalen, voorzitter DCO 

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

DCO Activiteiten

LOCATIE DE SCHEPERSHOF

maandagmorgen 09.15 - 10.15 uur Gymnastiek 

maandagmiddag 13.30 - 14.30 uur Internationale dans

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

donderdagmorgen  09.30 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 13.45 - 16.00 uur Stoelyoga 

LOCATIE SPORTHAL EMMERHOUT

ma- t/m vrij 12.00 - 16.00 uur Biljart

maandagmiddag 14.45 - 16.30 uur Tafeltennis
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WijkKlik is betrokken 
bij het wel en wee van 
de wijkbewoners van 
Emmerhout. Vooral 
bij mensen die door 
omstandigheden niet 
goed mee kunnen 
komen. Wij helpen u 
met het gebruik van 
computer of smartphone. 

WijkKlik Emmerhout

WWilt u ook iets (meer) leren op het gebied van 

de computer, laptop, iPad of smartphone? In 

onze lessen komt u te weten hoe een compu-

ter, tablet en smartphone werken. Hoe u met 

toetsenbord, muis en een aanraakscherm om-

gaat. Wat het internet precies is en natuurlijk 

vooral hoe u internet kunt gebruiken. En ook 

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

werken van foto’s en omgaan met de tablet 

of iPad. Of leren omgaan met de DigiD, of te-

lebankieren. Of wilt u liever een cursus Word 

of Excel, het kan allemaal  bij WijkKlik Emmer-

hout. Samen kijken we wat u wilt leren en daar 

gaan we samen mee aan de slag. De lessen 

zijn zeer geschikt voor ouderen die nog niet 

zoveel ervaring met de computer hebben. In 

januari 2023 starten onze nieuwe cursussen. U 

kunt zich nu al opgeven!

Vrijwilligers gezocht

Ter aanvulling van ons team zoeken wij vrijwil-

ligers die het leuk vinden om mensen te hel-

pen. Bijvoorbeeld met de kennis die jij hebt 

van smartphone, laptop, tablet of iPad. Wij vra-

gen geen PC-doctoren, maar mensen die an-

dere mensen willen helpen. Dit is al mogelijk 

vanaf anderhalf uur per week. Een informatief 

gesprek hierover met een kopje koffie of thee 

erbij, kan altijd bij ons. Voor contactgegevens 

zie hiernaast.

Computerreparatie

Bij ons kunt u ook terecht voor reparaties van 

uw computer. We kunnen reparaties op locatie 

of in onze eigen werkplaats uitvoeren. Repa-

raties kunnen zowel hard- als softwarematig 

zijn. Zo kunnen wij u helpen bij o.a.:

• Vervangen van moederbord of videokaart

• Werkgeheugen upgraden.

• Harddisk vervangen voor snelle SSD, inclu-

sief Windows overzetten.

• Verwijderen van virussen.

• Verwijderen van malware, spyware, tool-

bars etc.

• Herinstallatie besturingssysteem of andere 

software.

• Problemen met internet, netwerk of wifi 

oplossen.

• Inbouwen van nieuwe hardware of upgra-

den PC.

• Servicebeurt.

U kunt uw computer bij ons langsbrengen tij-

dens onze inloopmiddagen. Wij kunnen het 

apparaat tegen een kleine vergoeding ook bij 

u thuis ophalen. We stellen een diagnose van 

de problemen en gaan zo mogelijk direct re-

pareren. Ook maken we een schatting van de 

kosten zodat u zelf kunt bepalen of u uw com-

puter wilt laten repareren.

Computerhulp aan huis

Naast reparatie bij onze technische dienst bie-

den we ook computerhulp aan huis. Bijvoor-

beeld als u problemen heeft met uw PC, note-

book of uw internetverbinding of wifi thuis. 

Indien een probleem niet bij u thuis opgelost 

kan worden dan nemen we in overleg de de-

fecte PC/notebook mee naar onze werkplaats. 

Voor deze service rekenen we € 15 per uur en 

€ 6,50 voorrijkosten.

Loop rustig eens binnen

Heeft u een vraag over uw computer, lap-

top of telefoon? Of is er een reparatie nodig? 

Loop eens bij ons binnen of bel ons. U kunt 

uw vraag ook via de mail aan ons stellen. Dat 

geldt ook voor het melden van een reparatie. 

U krijgt dan een bericht wanneer u langs kunt 

komen om uw apparaat te brengen, of wan-

neer er eventueel een bezoek aan huis kan 

plaatsvinden. 

De Wilker, Lemzijde 87-88. 

Hermien van der Weide 06  - 417 201 67

Theo Zwiggelaar 06 - 543 939 16

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 na-

schoolse opvang in Emmerhout

M 06 - 190 649 30 
tamara.vanhunebedje@gmail.com

Lemzijde 87 
7823 BH Emmen  

Schrijf je in: 

• Groepsles of individueel

•  Yogatherapie bij klachten

www.betermetyoga.nl

Monique van Waardenburg

info@betermetyoga.nl

06 -144 246 79

Meer rust in jezelf? Een betere houding? 
Sterker worden? Makkelijker bewegen? 
Beter ademen?

Beter met yoga
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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. Voor mel-

dingen van zaken zoals in het openbaar gebied, voor 

zorg, voor de wijkagent, voor vragen op het gebied 

van welzijn, voor doorverwijzing, voor ideeën. Ook 

kunnen we voor u een kopie maken of iets voor u 

scannen. Tijdens openingsuren kan gebruik worden 

gemaakt van het openbaar (invaliden) toilet. Verder 

kunt u in de Wijkwijzer ook terecht voor de gratis 

PMD-vuilniszakken. Verschillende organisaties hou-

den spreekuur in de Wijkwijzer. Zie voor de dagen en 

de tijden hieronder.

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• De Wijkwijzer Emmerhout 

Maandag t/m vrijdag  9.00 - 14.00 uur 

• Wijkagent 

Donderdagmorgen  10.00 - 12.00 uur 

• Woonzorg Nederland 

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken) 

• Sedna 

Algemeen en financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur

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

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

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Klaas de Boer (voorzijde), Hilde van der Horst-de Jong 
(2, 9, 14, 17, 30), Wytse Bouma (3, 7, 10, 11, 12, 13, 
18, 25, 27), fam. Pomp (4), Fred Bogers (5), Gemeente 
Archief (19), Denise Tiggelman (20), Henk Smit (21), 
Berry Huizing-Majoor (23), Guido Hansman (23) en Sasa 
Glisovic (29)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 6 februari 2023 naar redactie@wijk-
belangenemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer 
t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, 
logo’s e.d. in afzonderlijke bestanden aanleveren.

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

Secretaris - vacant
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

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

Kiona de Graaf
M 06 - 426 238 02
E kionadegraaf@gmail.com

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

Miranda Klinker (aspirant-bestuurslid)
M 06 - 19 54 01 93
E mirandaklinker@outlook.com

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?

Gebruik hiervoor de Area Afval-app. Deze handige app meldt wanneer de container aan de 

straat gezet kan worden. Hij meldt tegenwoordig ook wanneer het oud papier aan de straat 

kan. Download de app op areareiniging.nl/afvalapp of kijk in de app-store.

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

mv. Annetta Meijer

M 06 - 522 300 59 

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Gerwin Prins

M 06 - 250 842 87

T 0900 - 8844 

E gerwin.prins@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 

T 0591 - 62 36 74

Huurdersfederatie

T 0591 - 62 22 26

Facet servicepunt Emmerhout

Houtweg 401

7823 PS Emmen

T 0591 - 23 00 07

E emmerhout@facet-emmen.nl

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

Wijkwijzer

INZAMELING DATA EN PLAATS

GFT / Groen In de maanden maart t/m november wordt de groene container 1x per 
twee weken geleegd; in de maanden december tot en met februari  1x per 
vier 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 twee 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)

1x per drie weken. 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 3 januari; dinsdag 7 februari; dinsdag 7 maart.

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 5 januari; donderdag 2 februari; donderdag 9 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 met uw stortpas uw oude kleding en schoenen in de 
kledingcontainer deponeren op de parkeerplaats van het winkelcentrum. 
De kleding kan ook bij diverse kringloopwinkels in Emmen en het Leger 
des Heils ingeleverd worden.

Overtollige 
inboedel

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

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

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

voorjaar 2023 I 1 6 februari week 10

zomer 2023 I 2 8 mei week 24

herfst 2023 I 3 10 augustus week 37

winter 2023 I 4 6 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout



Halong’s 
Loempia

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een heel gezond 2023!


