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Kindcentrum klaar!

De bouw is nagenoeg klaar. Vorige maand 

werd het gebouw opgeleverd en nu wordt er 

gewerkt aan de afwerking in en rond het ge-

bouw. Na de zomervakantie wordt het Kind-

centrum in gebruik genomen. Het moment 

van de officiële opening is nog niet bekend. 

Als op 4 september de scholen weer beginnen 

zal ook de reconstructie van beide Houtwegen 

en aanleg van twee rotondes afgerond zijn.

Afscheid Herman Hemmen

Tijdens de ALV van 22 maart jl. werd afscheid 

genomen van een bestuurslid dat met recht 

een oudgediende genoemd mag worden. 

Sinds april ‘94 zat Herman Hemmen in het be-

stuur, waar hij zich met name  bezig hield met 

de speelvoorzieningen in de wijk.  Nu met het 

pensioen in zicht vond hij het tijd om afscheid 

te nemen. Om tijd te maken voor andere hob-

by’s en liefhebberijen.

Bijensnelweg in Emmerhout

Sumitra Naren wil een bijensnelweg (Bee 

Highway) aanleggen in Emmerhout. Door lege 

plekken waar nu alleen gras groeit in te zaai-

en met een mengsel van wilde bloemenzaden 

ontstaat er een lint door de wijk waar bijen 

hun voedsel kunnen halen. Om haar plan uit 

te kunnen voeren ontving ze geld vanuit de 

Burgerbegroting. Vorige maand werd eerste 

stap gezet voor de Burgerbegroting 2018. 

IN DIT NUMMER

“Emmerhout 
krijgt uiteindelijk 

haar Kindcentrum”

Emmerhout
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Van het secretariaat

OOp 22 maart jl. hield Wijkbelangen haar jaar-

vergadering waarin het bestuur verantwoor-

ding aflegde over 2016. Het verslag van deze 

vergadering is te vinden op onze website: 

www.wijkbelangenemmerhout.nl In deze ver-

gadering werd afscheid genomen van Herman 

Hemmen. Hij maakte sinds mei 1994 deel uit 

van het bestuur, waar hij zich met name met 

de speelvoorzieningen in de wijk bezighield. 

In deze Wijkberichten een interview met deze 

bescheiden wijkbewoner, maar die heel veel 

voor de wijk (met name voor de kinderen) ge-

daan heeft.

Aanvulling gezocht

Tijdens de ALV zou ook de nieuwe voorzitter 

gekozen worden. De plek die vrij kwam na het 

vertrek van Joke Bakker uit het bestuur. Helaas 

moest de kandidaat op het allerlaatste mo-

ment zijn kandidatuur intrekken. We zijn dus 

nog op zoek. Ook voor Herman Hemmen heb-

ben we nog geen vervanger gevonden. Wel-

iswaar is het bestuur sinds maart jl. versterkt 

met de komst van Willem Wildeboer en Wilma 

Winters er kan nog meer bij! Voelt u ervoor om 

het bestuur te komen versterken en/of u wilt 

daar eerst meer over weten: secretaris@wijk-

belangenemmerhout.nl

Nieuwe bestuursleden

Wilma Winters is 27 jaren jong en woont met 

haar 2 honden (Amerikaanse Bulldog en chi-

huahua) in Emmerhout. Sinds maart 2017 

maakt ze deel uit van het bestuur van Wijkbe-

langen. Een nieuwe uitdaging, zo zegt ze zelf, 

waarbij ze zich wil omwikkelen, maar waar zij 

zich ook bezig kan houden met de wijk en de 

bewoners. Wilma werkt bij de Trans waarvan 

de laatste twee jaar als ambulant begeleider. 

Naast haar werk zijn sporten (voetballen), 

wandelen met de honden en bankhangen fa-

voriete bezigheden. 

Willem Wildeboer, 65 jaar, getrouwd met Lam-

mie en woont aan de Laan van de Eekharst. 

Ze wonen sinds 2009 in Emmerhout en hopen 

daar samen oud te worden. Hij is gevraagd om 

bestuurslid te worden vanuit de Huurdersfe-

deratie, waar Wijkbelangen deel van uitmaakt. 

Op het gebied van energie gaat er de komen-

de jaren veel gebeuren. Hij kan namens Wijk-

belangen en de Huurdersfederatie meeden-

ken en meepraten en aanspreekpunt zijn voor 

de huurders in Emmerhout. 

Bezoek college B&W

Jaarlijks brengt het college van B&W een be-

zoek aan Emmerhout. Dat zal dit jaar op don-

derdagmiddag 6 juli a.s. gebeuren. Het zal een 

bijzonder bezoek worden, omdat we sinds 

maart jl. een nieuwe burgemeester hebben, 

Eric van Oosterhout. In april overleed Bouke 

Durk Wilms na een kort ziekbed. Zijn vervan-

ger in het college is Robert Kleine. Tijdens het 

bezoek op 6 juli zullen van Oosterhout en 

Kleine middels een fietstocht kennismaken 

met de wijk. 

Bezoek raad

Op maandagmiddag 12 juni jl. bracht een de-

legatie van de gemeenteraad op uitnodiging 

van Wijkbelangen een bezoek aan Emmer-

hout. In een bijeenkomst in Op Eigen Houtje 

werden de aanwezige gemeenteraadsleden 

bijgepraat over allerlei ontwikkelingen in de 

wijk. Zo werd er o.a. stilgestaan bij de burger-

begroting, het bewonersbedrijf, het winkel-

centrum, de Wijkwijzer, Emmerhoutlijm, We 

Helpen Emmerhout,het nieuwe kindcentrum, 

de aangepaste verkeerssituatie, onderhoud 

grijs en groen etc. 

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

In de zomer lijkt alles in een langzamer tempo te gaan. Er 
gebeurt dan ook minder, wordt er vaak gezegd. Alleen gaat dit 
niet voor Emmerhout op. Onze wijk is altijd in beweging.

Op Eigen Houtje opent haar deuren 

Kan ik in het bewonersbedrijf een maaltijd af-

halen als ik eens geen zin hebt om te koken? 

En is dat dan wel lekker? Welke activiteiten 

zijn er dan allemaal? Verzorgen zij ook cate-

ring voor mijn verjaardag of feestje? Tijdens 

de open dag van 21 juni krijg jij antwoord op 

al deze vragen en op nog veel meer vragen.

Open dag 21 juni

Op 21 juni opent Bewonersbedrijf Op Eigen 

houtje namelijk haar deuren. Voor jou als wijk-

bewoners een mooie gelegenheid om eens 

kennis te maken met alle initiatieven en activi-

teiten binnen het bewonersbedrijf. De gebrui-

kers, huurders en het bewonersbedrijf zelf zul-

len u laten zien wat er zoal gebeurd.

Proeverij Op Eigen Houtje

Om u kennis te laten maken met onze menu 

en cateringkaart worden er deze dagen aller-

lei kleine hapjes aangeboden. Bij mooi weer 

doen we dit ook lekker op het terras. Je kunt 

zo proeven welke lekkere gerechten onze koks 

maken in ons eetlokaal De Tondel en welke 

hapjes onze dagbestedingsgroep Nonon-

sens van stichting De Trans als catering kun-

nen verzorgen voor jouw verjaardag of feestje. 

Ook kun je de onweerstaanbare multiculturele 

lekkernijen van stichting Maandeeq proeven. 

Deze gerechten worden normaal geserveerd 

op de maandelijkse themadagen van stichting 

Maandeeq.

Festiviteiten

Veel van onze gebruikers zullen zich op ori-

ginele manier presenteren tijdens deze open 

dag. We organiseren samen een Rad van Avon-

tuur waarmee u leuke prijzen kunt winnen. 

Voor de kinderen is er een springkussen en 

schminkhoek. U kunt darten, sjoelen en mee 

dansen in de gymzaal. Ook spelen we een aan-

tal rondes bingo. De organisatie is daarnaast 

nog bezig met een aantal verrassingen. Om 

daar achter te komen zal je toch echt een kijk-

je moeten komen nemen.

Sociaal warenhuis en Wijkklik 

Het pas geopende sociaal warenhuis zal tij-

dens de open dag ook haar deuren openen. 

U kunt er kleding kopen tegen een klein be-

drag of kleding ruilen. Ook zal het team van 

de winkel je kennis laten maken met de mo-

gelijkheid van wederdiensten in ruil voor kle-

ding of speelgoed. Ook Wijkklik Emmerhout 

zal haar nieuw ingerichte digikamer aan jou 

laten zien. Je wordt op de hoogte gebracht 

van de mogelijkheden rondom computerles, 

computerreparatie en ontwerpen van druk-

werk. Ook kun je door middel van prachtige 

moodboards kennis maken met een aantal 

nieuw initiatieven zoals de Samentuin en het 

Cultuurhuis Emmerhout. 

Naamsbekendheid

We horen regelmatig dat mensen niet precies 

weten wat er allemaal gebeurd binnen het be-

wonersbedrijf. Onze naamsbekendheid moet 

beter. Onbekend maakt onbemind. Vandaar 

deze open dag. En natuurlijk hopen we ook 

in contact te komen met mensen die iets zou-

den willen beteken voor ons bewonersbedrijf. 

Alleen samen met de wijkbewoners houden 

we dit initiatief in stand. Het bewonersbe-

drijf is een sociale onderneming van, voor en 

door bewoners. Het bewonersbedrijf verhuurt 

ruimtes, verzorgt catering en organiseert sa-

men met andere bewoners en organisaties ac-

tiviteiten. Het hiermee verdiende geld wordt 

besteed aan wijkprojecten. De organisatie 

van de open dag is in handen van studenten 

van LECS van Drenthe College. Zij zullen ook 

de mogelijkheden van bewegingsagogiek la-

ten zien. De open dag is op 21 juni van 15:00 

uur tot 20:30 uur.  Wilt u op de hoogte blijven? 

Volg ons op facebook: @BewonersBedrijfOpEi-

genHoutje. 

 

Anton Bardie - Bedrijfsleider Op Eigen Houtje

K
“Ook in de zomer 
is Emmerhout in  
beweging”

Vraag jij je nou ook wel eens af: 
dat oude schoolpand aan De 
Lemzijde, wat gebeurt daar nou 
zoal? Dat is zeker vooral voor 
ouderen. Een bewonersbedrijf, 
wat is dat? Goh, zou je daar ook 
kunnen eten? 

WILMA WINTERS

Wilma Winters is 27 jaren 
jong en woont met haar 
2 honden in Emmerhout. 
Sinds maart 2017 maakt 
ze deel uit van het bestuur 
van Wijkbelangen.

WILLEM WILDEBOER

Willem Wildeboer is 65 
jaar, bestuurslid van de 
Huurdersfederatie en 
Wijkbelangen.

“De open dag 
is een mooie 
gelegenheid om 
eens kennis te 
maken met het 
bewonersbedrijf”
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Afscheid van Herman Hemmen

Herman rolde er ooit bij toeval in. Had toen 

ook nooit gedacht dat hij zich er zo lang mee 

bezig zou houden. ‘Maar ik heb het altijd met 

veel plezier gedaan. Het gaf heel veel voldoe-

ning en ik vond het altijd mooi om de zien hoe 

we samen tot mooie dingen in staat waren.’

Kindervriend

Eind jaren tachtig woonden Herman en Alie 

nog aan de Marel. Zelf net ouders van drie 

jonge kinderen constateerden zij dat er hele-

maal geen speelvoorzieningen waren in die 

toch ruim opgezette wijk. Samen met omwo-

nenden werd een plan gemaakt. Dit plan werd 

in samenwerking met de voorloper van Sedna 

een groter plan. ‘Het omvatte alle erfjes aan de 

oneven zijde van de Marel. Op elk erf werden 

houten speelvoorzieningen geplaatst. Dat kon 

toen nog. En ze mochten ook nog geplaatst 

worden door de bewoners zelf! Kan tegen-

woordig ook niet meer.’ Hoe het precies ge-

gaan is weet Herman niet meer, maar op enig 

moment was hij de voorzitter van de speel-

voorzieningencommissie ‘De Kindervriend’. 

Bestuurslid

Wijkbelangen Emmerhout werd begin jaren 

negentig opgericht en wat voor de Laan vd 

Marel gold, gold ook voor de rest van de wijk. 

Te weinig of geen speelvoorzieningen. De 

Kindervriend ging op in Wijkbelangen en de 

notulen van de bestuursvergadering van 26 

mei 1994 vermeldden dat de heer Hemmen, 

nu nog voorzitter van de speelvoorzieningen-

commissie de Kindervriend, als bestuurslid 

zou toetreden om de werkgroep speelvoorzie-

ningen te versterken. Al die jaren sinds 1994 

heeft Herman zich binnen het bestuur bezig 

gehouden met de speelvoorzieningen in de 

wijk.  Uiteraard naast een aantal andere klus-

sen, maar Herman was voor veel wijkbewo-

ners dé man van de speeltoestellen. 

Andere tijden

Hoewel het niet zo lang geleden lijkt was het 

een hele andere tijd. ‘In het bestuur ging het 

veel formeler allemaal. Tegenwoordig gaat 

alles veel sneller. Toen hadden we natuurlijk 

ook geen mail of zo. Maar er zit nu veel meer 

energie in.’ In 1996 kwam er een nieuwe wet 

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 

De regelgeving rond speelvoorzieningen werd 

veel strenger. Er kwamen allerlei eisen voor de 

materialen, afwerking, ondergrond etc. Ook 

het in eigen beheer plaatsen van speeltoe-

stellen door wijkbewoners was verleden tijd. 

De verantwoordelijkheid van de gemeente 

werd groter. Er werd toen ook heel veel ver-

wijderd omdat de speelvoorzieningen vol-

gens de nieuwe normen niet veilig of deug-

delijk meer waren. ‘De gemeente moest ook 

leren om te gaan met mondige bewoners. In 

het begin hadden ze een houding van ‘wij we-

ten wel wat goed voor jullie is’. Nu is er regel-

matig overleg en gaat het veel meer op een 

gelijkwaardige wijze. Ik heb de samenwerking 

met de gemeente altijd als heel plezierig en 

constructief ervaren.’

Contactpersonen

‘We zijn  begonnen met het maken van een in-

ventarisatie van alle speelvoorzieningen in de 

wijk. Wat was er al en hoe was de staat van on-

derhoud. Waar ontbraken speeltoestellen. We 

legden een fotoarchief aan en per toestel een 

logboek.’ Ook werd er bij elke speelvoorzie-

ning een contactpersoon gezocht. Dit was een 

hele goede zet. ‘Ik maakte regelmatig op de 

fiets een ronde langs de verschillende speel-

voorzieningen. Maar ik kon natuurlijk niet al-

les bijhouden. De contactpersonen zorgden 

ervoor samen met omwonenden dat het rond 

de speelvoorzieningen netjes bleef. Ze deden 

melding als er iets gerepareerd moest worden. 

Tijdens de ALV van 22 maart jl. 
nam het bestuur van Wijkbelangen 
afscheid van het bestuurslid dat 
met recht een oudgediende 
genoemd mag worden. Sinds 
april ‘94 zat Herman Hemmen 
in het bestuur, maar nu met het 
pensioen in zicht vond hij het tijd 
om afscheid te nemen. Om tijd te 
maken voor andere hobby’s en 
liefhebberijen.

Vervingen het zand in de zandbak, en vulden 

het valzand aan rond de duikelrekken. Zonder 

hen zou ik het niet gekund hebben.’

Waterspeelplaatsen

Een belangrijke rol speelden de contactper-

sonen ook bij het behoud van de waterspeel-

plaatsen. ‘Wanneer er ook een overleg met de 

gemeente was, ze waren er altijd. Het is dank-

zij hun inzet dat wij nu nog drie waterspeel-

plaatsen in Emmerhout hebben.’ De gemeente 

wilde alle waterspeelplaatsen in de gemeente 

Emmen verwijderen omdat ze onhygiënisch 

zouden zijn. Door het verzet van bewoners, 

niet alleen in Emmerhout, kon hier een stokje 

voor worden gestoken. ‘We hebben nu een-

voudige waterspeelplaatsen. Een muurtje met 

een paar sproeiers. Maar meer hebben kinde-

ren ook niet nodig om heel veel plezier mee 

te hebben!’ 

Met elkaar

En was een speelvoorziening eenmaal gere-

aliseerd, dan werd er van de oplevering een 

klein feestje gemaakt. ‘Terecht. Want het lijkt 

allemaal heel simpel. Maar alleen door volhar-

ding en doorzettingsvermogen kon de klus 

geklaard worden. En dan dacht ik ‘Mooi dat 

we dit met z’n allen voor mekaar hebben ge-

kregen’. Dat was een mooi gevoel.’

Tijd voor iets anders

Nu na 23 jaar wordt het tijd om afscheid te ne-

men van het bestuur van Wijkbelangen. Per 1 

augustus stopt Herman met zijn werk bij Vos-

sebelt Precisiebewerking om op 1 november 

zijn eerste pensioen te ontvangen. Een nieu-

we levensfase breekt aan. Hij heeft altijd met 

heel veel plezier gewerkt, maar het heeft zijn 

leven nooit bepaald. Hij is dan ook niet bang 

voor het zwarte gat en achter de geraniums 

ziet hij zichzelf ook nog niet zitten. ‘Ik heb het 

werk voor Wijkbelangen altijd met heel veel 

plezier en passie gedaan, maar ik merkte de 

laatste jaren dat de echte drive verdween. Nu 

ik straks bij Vossebelt ga stoppen wil ik voor 

mezelf ruimte scheppen en de vrijheid hebben 

om aan deze ruimte invulling te geven.’  

Vrijheid

Over hoe hij de vrije tijd die straks voor hem 

ligt gaat invullen is al nagedacht. ‘Ik heb me 

voorgenomen om deze zomer helemaal niets 

te doen! In de winter ga ik aan mijn hobby te-

kenen en schilderen wat meer aandacht ge-

ven. En ik moet wel in beweging blijven. Op 

dinsdagmorgen is er zo’n loopgroep in Op Ei-

gen Houtje, daar ga ik mij misschien wel bij 

aansluiten. Zijn vrouw Alie blijft nog een paar 

jaar actief als peuterleidster. ‘Ze heeft heel veel 

jaren uitgekeken naar de bouw van het Kind-

centrum die nu eindelijk deze zomer gereali-

seerd is. Kan ze nog mooi een paar jaar van 

genieten.’ En Herman van zijn vrijheid. 

Wytse Bouma

Afscheid met bbq
Op vrijdagavond 8 september krijgt Her-

man als dank voor al die jaren inzet voor de 

wijk een bbq aangeboden. Alle contactper-

sonen van de speelvoorzieningen, (oud-)

bestuursleden en mensen waar hij in de 

jaren nauw mee samen heeft gewerkt 

worden hiervoor uitgenodigd.

Gezocht: contactpersoon 
speelvoorzieningen
Het bestuur van Wijkbelangen zoekt uitbrei-

ding van een wijkbewoner(s) die met name 

de taken van Herman Hemmen wil(len) over-

nemen. Dat kan door één persoon gedaan 

worden, maar het zou ook prima door twee 

mensen samen gedaan kunnen worden. 

Herman heeft aangegeven dat hij altijd voor 

hulp benaderd mag worden. Het hebben 

van kinderen is trouwens geen voorwaarde. 

Herman heeft zelf twee jongens maar deze 

zijn al jaren de deur uit en dan is geen en-

kele belemmering geweest voor zijn werk als 

contactpersoon speelvoorzieningen. 

“Het is mooi 
dat we dit met 
z’n allen voor 
kaar hebben 
gekregen”

Herman Hemmen:



“Voor volledige 
feestpakketten 
moet men bij 
Van Ginkel zijn!”
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‘Bedrijf’-vigheid Emmerhout

Samen in Cosis

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

Welkom  bij Promens Care

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

/promenscare
@promenscare ‘Even voorstellen: Mijn naam is Andy van 

Ginkel, ik ben  44 jaar oud en getrouwd met 

Nathalie. Nathalie werkt, naast haar baan in de 

zorg, mee in het bedrijf en samen hebben wij 

3 zonen. We  wonen al 18 jaar naar volle tevre-

denheid in Emmerhout.’

Hoe is het bedrijf ontstaan?

‘Toen Nathalie in verwachting was van onze 

jongste twee zoontjes, een tweeling, kon ze 

voor de geboorte van meerlingen geen leu-

ke geboorteartikelen, zoals geboorteborden 

vinden. Wij hebben toen  besloten zelf ge-

boorteborden en ooievaars aan te schaffen 

en deze te gaan verhuren. Dit bleek een gat 

in de markt te zijn en zo is ons bedrijf gestart. 

Ons topartikel is een grote houten kinderwa-

gen, die ik zelf heb ontworpen en gebouwd. 

Deze kinderwagen is uniek en wij verhuren 

deze door heel Nederland. Inmiddels hebben 

wij 1 grote en 4 kleinere kinderwagens in de 

verhuur.’

Wat is jullie assortiment? 

‘Wij hebben inmiddels een groot assortiment 

voor zowel particuliere personen als bedrij-

ven. Wij kunnen aan bijna alle vragen op het 

gebied van feesten voldoen.  Zo verhuren wij 

onze huurartikelen in de omgeving van Em-

men, en omringende dorpen. Maar we zijn ook 

actief in Duitsland. Tevens verhuren wij een 

Ranjakoe en diverse spellen. Samen met ons 

kan men een compleet kinderfeest, commu-

niefeest, schoolfeest, bruiloft, buurtfeest, ko-

ningsspelen of bedrijfsfeest  organiseren. Voor 

volledige feestpakketten moet men bij ons 

zijn! Wij hebben tenten van diverse afmetin-

gen op voorraad. Deze kunnen door ons  vol-

ledig worden ingericht met  (sta)tafels, stoelen, 

koelkast, feestverlichting, verwarming, zuilen 

en rode lopers. De tenten worden door ons op 

iedere gewenste locatie geplaatst en ingericht. 

Dit kan bij de mensen thuis zijn, op de cam-

ping, bij groepsaccommodaties, scholen etc.’ 

Wat zijn jullie specialiteiten?

‘Speciaal voor kinderfeesten beschikken wij 

over een poffertjesplaat, suikerspin, popcorn-

machine en eendje-vangen, waarbij de eend-

jes met een hengel uit een waterbad gevan-

gen worden. Wij staan ook bekend om onze 

Oudhollandse spelen. Deze zijn bijzonder in 

trek, wij hebben inmiddels 60 verschillende 

exemplaren. Ook voor het themafeest ‘Casino’ 

kan men uitstekend bij ons terecht. Wij leveren 

complete casino- en roulette tafels met uitleg 

en accessoires zoals speelgeld en fiches. Uniek 

hierbij is dat wij de artikelen leveren zonder 

personeel. Op deze manier is een casinoavond 

voor iedereen betaalbaar.’

Van Ginkel komt naar u toe 

‘Wij leveren de artikelen persoonlijk af. Het 

opbouwen, inrichten en na afloop afbreken 

nemen wij ook voor onze rekening. Vanaf het 

eerste telefoongesprek tot en met de afleve-

ring heeft de klant met mij of mijn vrouw te 

maken. Persoonlijke benadering en een goe-

de service staan bij ons hoog in het vaandel. 

Mocht men een artikel niet op onze website 

kunnen vinden, dan kan gerust contact met 

ons opnemen. Wij gaan dan samen met de 

klant op zoek naar een oplossing. Ons motto 

is: ‘Van Ginkel Verhuur…. Altijd een feest!’ Wij 

zijn pas tevreden als de klant tevreden is!’

Hoe zijn jullie bereikbaar?

‘Wij zijn 7 dagen per week van 09.00 uur tot 

21.00 uur bereikbaar. Via de telefoon, nummer: 

T 626 238 of mobiel/Whatsapp 06 - 125 071 05. 

E vanginkelverhuur@home.nl. Breng regelma-

tig een bezoek aan onze website: www.van-

ginkelverhuur.nl  voor een overzicht van alle 

artikelen, nieuwtjes en nieuwe producten of 

volg ons op Facebook vanginkelverhuur.’ 

Ina Hofsteenge

In deze rubriek neemt Ina 
Hofsteenge in iedere editie 
een bedrijf in Emmerhout 
onder de loep.  In deze editie 
zijn de spotlights gericht op 
‘Van Ginkel verhuur…altijd 
een feest’.

VAN GINKEL VERHUUR Altijd een feest!
Bel voor info 0591 - 62 62 38 of kijk op onze website www.vanginkelverhuur.nl
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T 06 23 55 46 08  |  E info@flowa.nl  |  I www.flowa.nl

SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze PEUTERSPEELZALEN

Op de peuterspeelzaal kan uw kind samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs  leren en 
ontdekken. Spelen is namelijk niet alleen leuk, maar ook leerzaam, grensverleggend en 
ontspannend. Onze peuterspeelzalen bieden een veilige en ongedwongen manier om te 
spelen, fantaseren, communiceren en te ontdekken. Hierin stimuleren 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 peuterspeelzaal bij u in de buurt op stichtingpeuterwerk.nl 
of neem voor meer informatie contact op met onze centrale diensten:
info@stichtingpeuterwerk.nl | 088 - 030 5188 | www.stichtingpeuterwerk.nl

Kristalla Blokkentoren Dikkertje Dap
Laan van het Kinholt 576 Laan van het Kinholt 187 Het Waal 33
7823 HP Emmen 7823 GD Emmen 7823 NN Emmen
06 1004 3238 06 1004 3668 06 5479 3136

sedna Onderdeel van

Onze locaties in Emmerhout zijn:

 

  

 

 

 

 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 

 

Kleurrijke wijkbewoners

Antoine van der Linden (1976) in Rotterdam 

geboren, is een oud-voetballer, die zich tot 

verdediger ontwikkelde bij achtereenvolgens 

Sparta (waar hij is begonnen in 1997), een En-

gelse club (Swindon Town FC), FC Emmen, 

FC Groningen, een Portugese club (Maritimo 

Funchal te Madeira) en Heracles. Hij beëin-

digde zijn carrière, na een misverstand met de 

trainer, bij FC Emmen. Al met al heeft hij 17 

jaar aan betaald voetbal gedaan.  

Actief voetballer af

Van der Linden koestert goede herinneringen 

aan zijn tijd als actieve voetballer, vooral de 

tijd bij Heracles staat in zijn geheugen gegrift. 

Hoewel hij, na nog 1 jaar gespeeld te hebben 

bij FC Emmen, als voetballer is gestopt, is hij bij 

FC Emmen actief als assistent-jeugdtrainer, na  

aanvankelijk accountmanager te zijn geweest, 

gericht op het aantrekken en behouden van 

sponsoren. Dit laatste, de commerciële kant 

van voetbal, past goed bij  zijn HBO-opleiding 

bedrijfseconomie met als specialisatie marke-

ting. Ook heeft hij inmiddels de papieren van 

oefenmeester 1 en 2. 

Voetbal en gezin: zijn passies

Sinds Antoine stopte bij FC Emmen heeft hij 

bij WKE in de Zondag Topklasse gevoetbald 

om fit te blijven, ook volleybalt en tennist hij 

en gaat hij regelmatig naar een sportschool. 

Hij geniet ook van de sfeer van het Drenthina 

stadion, waar hij van het voetbal, van bijvoor-

beeld G-spelers, geniet met mooi weer. Dit sta-

dion is ook op loopafstand van Emmerhout, 

waar hij sinds 2006 woont, na gewoond te 

hebben met zijn partner op het park bij het  Er-

merstrand en in Bargeres. Antoine heeft twee 

kinderen  van 5,5 en 1,5 jaar waar hij dol op is. 

Hij maakt graag tijd vrij om met hen dingen 

te ondernemen. Als je ziet hoe zijn ogen glim-

men als hij over zijn vriendin en twee meis-

jes praat, dan zie je meteen dat Antoine een 

gezinsman is. Hij vindt het wonen in Emmen 

en met name Emmerhout mooi, vanwege de 

ruimte, het groen en de nabije Emmerdennen. 

Emmerhout is in de tijd dat hij daar woont 

zichtbaar opgeknapt met een vernieuwd win-

kelcentrum en ook het Kindcentrum waar nu 

hard aan wordt gewerkt vindt hij een verbete-

ring. De jongste van zijn kinderen gaat  daar 

zeker naar school, wanneer de deuren openen. 

Een theehuis maakt het af

Antoine is nog steeds ingenomen met zijn 

keuze voor Emmen en Emmerhout. De ont-

wikkelingen zijn gunstig, het Raadhuisplein in 

het centrum vindt hij een aanwinst. Het con-

tact met zijn buren is vanaf het begin dat hij 

in Emmerhout woont uitstekend. De plannen 

voor een sportplein (inclusief omheind voet-

balveld) in Emmerhout vindt hij fantastisch 

(mooi dat de burgerbegroting van Emmer-

hout dit initiatief mogelijk maakt!). De bewo-

ners van Emmerhout moeten hun zegeningen 

tellen en genieten van al het moois dat Em-

men en de wijk hen te bieden heeft. Een thee-

huis dat uitkijkt over het water van het mooi 

opgeknapte Gat van Jansen zou de wijk hele-

maal compleet maken. 

Theo Postma

In deze rubriek staan 
wijkbewoners in de schijnwerper 
die een bijzonder verhaal 
hebben. Omdat ze een bewogen 
levensgeschiedenis hebben, een 
bijzonder beroep uitoefenen 
of een mooie hobby hebben. 
Het zijn wijkbewoners die kleur 
geven aan de wijk. Hier volgt nu 
een interview met Antoine van 
der Linden; voetballer in hart en 
nieren.

A

“Wijkbewoners 
moeten hun 
zegeningen tellen 
en genieten van 
al het moois dat 
de wijk hen te 
bieden heeft”
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BBehalve het Kindcentrum, wordt ook de om-

geving aangepakt. Dit heeft vooral te maken 

met veiligheid. Tegelijkertijd maakt de ge-

meente van de gelegenheid gebruik om de 

riolering te vernieuwen. De wegen tussen het 

winkelcentrum en de Laan van het Kinholt en 

de Laan van het Kwekebos krijgen een flinke 

make-over. Ter hoogte van de kruisingen van 

de Houtweg met de Laan van het Kinholt en 

de Laan van het Kwekebos komen rotondes. 

Ook krijgen de fietspaden een andere route. 

In de Laan van het Kinholt en de Laan van het 

Kwekebos komt nieuwe riolering. De werk-

zaamheden van zowel de rotondes als de ri-

olering duren naar verwachting tot juli 2017. 

Even voorstellen

In het Kindcentrum vinden we straks twee ba-

sisscholen onder een dak: rk/pc Jenaplanba-

sisschool Kristalla en OBS de Kubus. Een kort 

gesprekje met de directeuren. 

Aan het woord Möhlmann, adjunct-directeur 

rk/pc Jenaplanbasisschool Kristalla (en N.bs. het 

Blokland in Noordscheschut).

Wat is jouw verwachting?

Ik verwacht een gebouw waar de kinderen uit 

de wijk enorm veel plezier gaan hebben. Om-

dat verschillende instanties die met kinderen 

werken nu samen in één gebouw zitten, kan 

de samenwerking - waar mogelijk - optimaal 

verlopen. Ook kan op deze manier de samen-

werking met andere aanbieders / onderne-

mers uit de wijk beter georganiseerd worden. 

Wat voegt Kristalla toe?

Onze school werkt volgens het principe van 

het Jenaplanonderwijs en zet optimaal in op 

het gepersonaliseerd leren. Niet allemaal op 

hetzelfde moment met dezelfde lesstof, maar 

onderwijs op maat en op eigen niveau. Kinde-

ren worden steeds meer eigenaar van hun ei-

gen ontwikkeling en de intrinsieke motivatie 

groeit. In de onderbouw wordt gewerkt van-

uit de Reggio Emilia pedagogiek, wat uitgaat 

van talenten en eigenheid van kinderen. We 

maken dus niet allemaal dezelfde werkjes, 

maar gaan juist uit van de verschillen tussen 

kinderen. 

Een eigen schoolplein? Vertel...

Ons plein wordt ingericht voor alle kinderen. 

Er is ruimte voor sport en spel, klimmen en 

klauteren, ontdekken en ervaren en ook het 

uitrusten en kijken naar wat er gebeurt. Op 

deze manier wordt gekeken naar de verschil-

len tussen de kinderen. Er wordt een gedeel-

te betegeld, voor sport en spel. Een gedeelte 

blijft groen (educatieve beplanting, ontdek-

bos) en we krijgen verschillende toestellen op 

het plein waar kinderen fijn kunnen spelen. 

Aan het woord Nel Grimme, directeur obs de Ku-

bus (en obs Emmermeer) en Henny Wijngaarden, 

locatieleider obs de Kubus.

Wat is jullie verwachting?

We kijken al jaren uit naar een nieuw modern 

gebouw. Voor alle kinderen een gebouw dat 

past bij het onderwijs van deze tijd. Niet meer 

twee locaties in verouderde panden, maar met 

alle collega’s als één team op dezelfde plek.  

Eindelijk verder met de ontwikkeling van de 

keuzeklassen, meer digitale mogelijkheden, 

een moderne flexibele inrichting van de loka-

len voor goed onderwijs.  Een prachtige biblio-

theek en de intensievere samenwerking met 

alle partijen. De samenwerking met Kristalla 

Vorige maand werd het gebouw 
opgeleverd. Ondertussen zijn 
medewerkers van de Kubus, 
Kristalla, de bibliotheek en de 
kinderopvang druk met de 
inrichting. Na de zomervakantie 
wordt het Kindcentrum in 
gebruik genomen. Het moment 
van officiële opening is nog niet 
bekend. 

PETER MÖHLMANN

Adjunct-directeur rk/pc 
Jenaplanbasisschool Kristalla 

zal, doordat onze onderwijsconcepten erg 

verschillend zijn, in eerste instantie vooral van 

praktische aard zijn. Iedereen moet natuurlijk 

even wennen, in de positieve zin. Leerlingen 

en team van de Kubus staan in ieder geval te 

popelen van ongeduld.

Wat voegt de Kubus toe?

Het onderwijs op de Kubus is gericht op een 

goede voorbereiding van alle kinderen op hun 

plek in de wereld. In de keuzeklassen ontdek-

ken en ontwikkelen kinderen hun talenten op 

diverse gebieden.  De Kubus geeft Engels in de 

groepen 1 t/m 8, bewegingsonderwijs en mu-

ziek & koken door  vakleerkrachten. We heb-

ben een dakterras waar buitenlessen gegeven 

kunnen worden, waar we een weerstation krij-

gen en groente, fruit en kruiden (voor de kook-

lessen) gaan kweken. We hebben straks overal 

wifi waardoor we veel meer digitaal gaan wer-

ken. We hebben dus veel te bieden voor de 

kinderen van Emmerhout.

Een eigen schoolplein? Vertel…

De leerlingen van de leerlingenraad hebben 

besproken wat ze graag op het schoolplein 

zouden willen hebben. Daarna zijn ze  naar 

alle groepen gegaan om hun wensen te inven-

tariseren. Verlanglijsten, plannen en tekenin-

gen werden er gemaakt. In november zijn alle 

voorstellen bekeken en besproken en is er één 

grote wensenlijst gemaakt met als hoofdthe-

ma: een beweegplein voor alle groepen. Deze 

wens hebben we voorgelegd aan de firma 

Yalp en volgens hun ontwerp gaat dat hele-

maal lukken. Hoe het plein er precies uit komt 

te zien? Dat houden we nog even geheim!

Ouders aan het woord:

Hilde Mones, moeder van Manon,
 Koen en Tim:

‘Ik vind het positief dat wij dit mooie Kindcen-

trum krijgen in Emmerhout. Het is fijn dat de 

scholen, kinderopvang, voorschool en de bi-

bliotheek straks onder een dak te vinden zijn. 

Niet alleen makkelijk maar vooral omdat een 

goede samenwerking tussen deze partijen de 

kinderen zeker ten goede komt. De samen-

werking betekent voor mij niet dat de partij-

en hun eigen identiteit loslaten, volgens mij 

moeten we er naar streven om elkaar aan te 

vullen, samen staan we immers sterk!’

Yvonne Blaauw, moeder van Lars 
en Indy:

‘De keuze om alle partijen in één gebouw on-

der te brengen, lijkt mij een hele goede keuze. 

De grootte van de school is een trend die je 

op meer plekken ziet en lijkt me een goede 

voorbereiding voor het vervolgonderwijs. 

Eén gebouw, twee scholen en twee school-

pleinen. De scholen kunnen samenwerken 

en ook vasthouden aan hun eigen identiteit. 

Kinderen spelen toch wel samen, of ze nou 

naar de ene of andere school gaan, dat doen 

ze thuis immers ook en dat is ook goed. De lo-

catie waar het Kindcentrum is gebouwd, daar 

heb ik nog wel mijn twijfels over. Er wordt, on-

danks alle getroffen maatregelen – flitspalen 

en 30 kilometerzone - erg hard gereden over 

de Houtweg. Ik hoop dat de nieuwe rotondes 

en fietspaden meer veiligheid brengen, of dat 

er mogelijk een aanvullend plan voor bijvoor-

beeld klaar-overs klaar ligt, en dat mijn onge-

rustheid hierover onterecht blijkt.’  

Corine Hoogenberg 

Afd. Communicatie Gemeente Emmen

 
NEL GRIMME

Directeur obs de Kubus 

HENNY WIJNGAARDEN

Locatieleider obs de Kubus
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DDe bibliotheek krijgt een mooie plek in de cen-

trale hal van het gebouw. Dagelijks kunnen de 

kinderen van de Kubus en Kristalla hier naar-

toe komen om te lenen, maar ook voor aller-

lei leuke activiteiten rond boeken en lezen. De 

kinderen zullen, anders dan nu het geval is, 

alle dagen de bibliotheek gebruiken, net als de 

peuters van de speelzaal en de kinderopvang. 

De ouders /verzorgers gaan de kinderen hel-

pen bij het lenen. De bibliotheek is er vooral 

om de kinderen te laten genieten van boeken 

en lezen. Daarmee draagt de bibliotheek bij 

aan het beter leren lezen en omgaan met taal.

Voor alle wijkbewoners

Net zoals dat ook nu het geval is zal er een 

kleine collectie zijn voor de ouderen in onze 

wijk. Deze verhuist gewoon mee. Bovendien 

kunnen materialen, die men gereserveerd 

heeft bij een andere bibliotheek, hier worden 

afgehaald. De geleende boeken, uit de bieb 

van het centrum bijvoorbeeld, kan men hier 

ook weer inleveren. De openingstijden voor 

volwassenen zijn vanaf 4 september, iedere 

maandag- en donderdagmiddag van 15.00 

tot 16.30 uur. Er kan dan geleend en gereser-

veerd worden en er kan zonder kosten gebruik 

worden gemaakt van het internet. Ook kinde-

ren kunnen op deze momenten na schooltijd 

gebruik maken van de diensten van het ser-

vicepunt. 

Vakantiebieb(app)

Voor het hele gezin biedt de vakantiebieb 60 

E-books. Voor de jeugd zijn Dolfje Weerwolfje 

van Paul van Loon en Klem van Mirjam Olden-

have nieuw! De vakantiebieb is open van juli 

tot en met 31 augustus 2017. Om het leesni-

veau van de kinderen te behouden is het be-

langrijk om ook in de vakantie te lezen!

Dreumesuurtjes

• Maandag 11 september

• Maandag 9 oktober

• Maandag 13 november

• Maandag 11 december

Locatie: Bibliotheek in de centrale hal van het 

nieuwe Kindcentrum.

De grootste gehaakte deken

Wie houdt van haken kan in de bieb terecht! Er 

wordt gewerkt aan de grootste gehaakte de-

ken op maandagmiddagen van 14.30 - 16.00 

uur om vierkanten van 10 x 10 cm te haken. 

De dekens worden uiteindelijk geschonken 

aan goede doelen.

Verhuizing / sluiting

De bibliotheek is gesloten van 14 augustus tot 

en met 1 september in verband met de ver-

huizing naar het Kindcentrum. Daarna zien we 

U graag terug in het Kindcentrum. Onze ope-

ningstijden (vanaf 4 september a.s.): maan-

dag- en donderdagmiddag 15.00 - 16.30 uur. 

Volg ons op Twitter: @biebemmerhout.nl

Bibliotheek Servicepunt Emmerhout

T 230 007. E-mail: emmerhout@bibliothee-

kemmen.nl 

Ina Luis, bibliotheekleider Emmerhout

Kanaal A NZ 178

7881 KR Emmer - Compascuum

M 06 - 55 87 32 55

E stucenspack@gmail.com

I www.stucenspack.com

Eetlokaal de Tondel

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

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

Bibliotheek Servicepunt Emmerhout

Het komt nu heel dichtbij: 
In augustus verhuist 
de bibliotheek naar het 
Kindcentrum. We verheugen 
ons er op, hoewel het 
ook jammer is om het 
Bewonersbedrijf, met alle 
goede contacten, te verlaten. 
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Maar niet al het geld werd meteen inge-

zet. Voor 2018 is er nog een bedrag van € 

53.565,39 beschikbaar. Bovendien heeft wo-

ningbouwcorporatie Lefier ook nog eens een 

bedrag van in ieder geval  € 17.000,- beschik-

baar gesteld. Voor nieuwe plannen in 2018 is 

dus zo’n € 70.000,- beschikbaar.  

Aftrap

Op dinsdagavond 9 mei jl. werd de aftrap ge-

geven voor de burgerbegroting 2018. Een 

grote groep wijkbewoners was naar Op Eigen 

Houtje gekomen om met elkaar te discussi-

eren over vragen als ‘Wat heeft Emmerhout 

nodig?’, ‘Wat mist er nog in Emmerhout?’  Ze-

ventigduizend euro is een fiks bedrag, maar 

lang niet alle wensen zullen uitgevoerd kun-

nen worden. Wat vinden we echt belangrijk en 

waar kunnen we ook zelf in de uitvoering een 

bijdrage in hebben? Het was een mooie start. 

Omdat er goed geluisterd werd en iedereen 

de kans kreeg om zijn mening te geven. De 

werkgroep Burgerbegroting heeft alle ideeën 

en opmerkingen bekeken en uiteindelijk ‘on-

dergebracht’ onder de  volgende 8 thema’s: 

1. Info & Communicatie

2. Creatie & Innovatie

3. Kunst & Cultuur

4. Kinderen & Jongeren

5. Sport & Beweging

6. Sociaal

7. Gezondheid

8. Groen

Er werden op 9 mei ook regelmatig opmer-

kingen gemaakt over het grijs (de wegen, 

trottoirs, erfjes etc.). Hier is geen thema van 

gemaakt. De opmerkingen, meldingen zijn 

verzameld en komen aan de orde in het Uit-

voeringsoverleg (het overleg tussen o.a. Wijk-

belangen, vertegenwoordigers van bewo-

nerscommissies, opzichter gemeente Emmen 

over het groen en grijs in de wijk). In het ko-

mende winterseizoen wordt er, samen met 

de gemeente, een speciale avond over dit on-

derwerp georganiseerd. Het thema ‘Creatie & 

Innovatie’ vraagt misschien enige toelichting. 

Onder dit thema hebben we suggesties en op-

merkingen verzameld over bijvoorbeeld het 

inzetten van nieuwe technologieën, maar ook 

over een andere manier van kijken naar pro-

blemen waarvoor we al zo lang geen oplos-

sing kunnen bedenken. De ouderen in de wijk 

zijn zeker niet vergeten. Ze waren ook goed 

vertegenwoordigd op 9 mei. Suggesties voor 

deze groep wijkbewoners zijn met name on-

der gebracht onder de thema’s Sport & Bewe-

ging, Sociaal en Gezondheid. 

Volgende stap

De ideeën die tijdens de avond zijn geuit, maar 

ook andere ideeën die te maken hebben met 

een van de 8 thema’s kunnen in de komende 

maanden verder uitgewerkt worden. Bij deze 

uitwerking is het goed om een aantal vragen 

in het achterhoofd te houden. Wat houdt het 

plan precies in? Waarom is het belangrijk voor 

Emmerhout dat het uitgevoerd wordt? Wie 

gaat het uitvoeren? Wat gaat u zelf bijdragen? 

Wie of wat is er voor nodig? Wat zou de uitvoe-

ring ongeveer gaan kosten en welke bijdrage 

vraagt u uit de burgerbegroting?

Dinsdag 19 september

19 September is de 3e dinsdag van september. 

In Den Haag maakt de regering dan haar plan-

nen voor het komende jaar bekend. In Emmer-

hout hebben we dan onze eigen 3e dinsdag 

van september. Op die dag wordt het beschik-

bare budget voor 2018 door de aanwezige in-

woners uit Emmerhout verdeeld over de 9 the-

ma’s. Het verdelen gaat net als vorig jaar door 

middel van fiches, die ingezet kunnen worden. 

Daardoor kan iedereen met gelijke stem mee-

praten en meebeslissen. Maar ervaart ook ie-

dereen, hoe het is als je geld voor een bepaald 

doel reserveert. Het kan dan niet meer ge-

bruikt worden voor een ander doel. Geld kan 

tenslotte maar één keer uitgegeven worden!

Praat en beslis mee op 19 september.

Plannen uitkiezen

De volgende stap is dan vervolgens het idee-

enfestival op dinsdagavond 17 oktober in ‘Op 

Eigen Houtje’. Hier kunnen wijkbewoners hun 

plannen presenteren, die ze willen uitvoeren 

in 2018. De aanwezige bewoners maken daar 

een keuze in. Aan het einde van de avond is 

bekend welke plannen uitgevoerd gaan wor-

den en hoeveel geld uit de burgerbegroting 

daaraan toegekend is. 

Werkgroep Burgerbegroting Emmerhout

De Burgerbegroting gaat door!

In september 2016 hebben we 
als wijk een start gemaakt met de 
burgerbegroting in. Wijkbewoners 
konden meepraten over thema’s 
die zij voor onze wijk belangrijk 
vinden en  verdeelden budgetten 
uit de burgerbegroting. Tijdens het 
ideeënfestival van 18 oktober 2016 
werden 8 plannen gekozen om in 
2017 uitgevoerd te worden.

Sumitra is geboren in India en van origine 

landschapsarchitect, ze woont sinds 2000 in 

de wijk. ‘De wijk heeft heel veel plekken waar 

eigenlijk niks groeit. Of alleen maar gras. In 

mijn plan wil ik deze plekken als een soort 

lint met elkaar verbinden, door deze percelen 

met bloemenzaad in te zaaien. De bijen kun-

nen dan van het ene stuk naar het andere stuk 

vliegen en zo stuifmeel verzamelen en onder-

tussen bloemen bevruchten. Dat is wat ik met 

mijn plan wil bereiken.’

Houtweg/het Waal

Nadat Sumitra in oktober ’16 tijdens het idee-

enfestival € 3.000,- kreeg toegewezen om haar 

plan uit te voeren is ze samen met Monique 

van Waardenburg aan de slag gegaan. Ze had-

den een aantal stukken grond op het oog en 

kozen er voor om  te beginnen op de hoek 

Houtweg/het Waal. Daar staat een apparte-

mentencomplex. Ze gingen in gesprek met de 

bewoners, die verenigd zijn in een vereniging 

van eigenaren, om hen enthousiast te maken 

voor hun plan. Dat is belangrijk voor het sla-

gen van het plan om draagvlak te vinden bij 

de omwonenden. Maar ook de gemeente was 

betrokken, het is tenslotte gemeentegrond. 

Bijensterfte

‘Iedereen weet dat het heel slecht met de bij-

en gaat. Er is heel veel bijensterfte. Een van 

de oorzaken is dat we alles volbouwen en er 

te weinig diversiteit in de begroeiing is. Door 

de bijensnelweg creëren we een lint van bloe-

men en planten waar bijen en andere insec-

ten goed gedijen. Het zal de wijk kleurrijker 

maken. Maar er is ook een ander belang. Ons 

voedsel komt in gevaar. 95% van ons voedsel 

is bestoven door wilde bijen! Van de 350 soor-

ten bijen dreigen er veel uit te sterven. Ook 

hier is diversiteit noodzakelijk.’

Bloemenmengsel 

Begin mei is het perceel op de hoek Hout-

weg/het Waal ingezaaid, nadat het door Wil-

lem Roosendaal, de Groenspecialist uit de 

wijk, de grond voorbewerkt had. Half juni als 

deze Wijkberichten uitkomt moeten de eerste 

plantjes te zien zijn. Dit is natuurlijk wel een 

beetje afhankelijk van het weer. ‘We hebben 

gekozen voor een mengsel van 21 soorten 

wilde bloemen. Kamille, margriet, monarda , 

papaver, korenbloem etc. Volgend jaar zal het 

hier vanaf het vroege voorjaar tot eind oktober 

doorlopend in bloei staan. Steeds zal er iets 

anders bloeien. Ook zijn er een tiental vlinder-

struiken neergezet, zodat er ook vlinders en 

andere insecten iets te halen is.’

Kleurrijke wijk

In oktober hoopt Sumitra weer een bijdrage 

uit de burgerbegroting te krijgen voor een 

vervolg. Nu heeft ze nog niet alle geld ingezet, 

maar ze moet ook iets achter de hand houden. 

Misschien moet er nog gesproeid worden. En 

omdat er geen buitenkraan beschikbaar is, is 

dit nog niet zo eenvoudig. ‘Ik hoop dat er el-

ders in de wijk bewoners zich gaan melden. 

Dat zij in hun omgeving ook grond hebben 

dat geschikt is om toegevoegd te worden aan 

de Highway. Ik wil hen daar graag bij helpen. 

Ik hoop ook dat de gemeente gaat inzien dat 

dit belangrijk is. Voor de leefbaarheid, voor het 

onderhoud van het groen. En het levert ook 

nog eens een kleurrijke wijk op!’  

Sumitra Naren 

E sumitra.naren@gmail.com

Burgerbegroting - Bijensnelweg

Eén van de plannen 
waar de wijkbewoners 
geld voor beschikbaar 
stelden vanuit de 
burgerbegroting is het 
plan van Sumitra Naren. 
Zij wil een bijensnelweg 
(Bee Highway) aanleggen 
in Emmerhout. 
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30%

20%

40%

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 
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“De bijensnelweg 
zorgt voor een 
lint van bloemen 
en planten waar 
bijen en andere 
insecten goed 
gedijen”

Sumitra Naren:SM
 © Foto: Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden



Fastfitter Bandenservice
www.fastfitter.nl

Gegarandeerd 
de laagste prijs 
Nr. 1 in service

Het Weeld 218a – Emmerhout – 0591 - 628 930
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Medisch Pedicure Petra
Voor een vakkundige behandeling 

in een prettige sfeer!

Laan van de Bork 204  

06- 814 840 91

7823 RE  Emmen

www.pedicure-praktijk-petra.nl

Epaper:(www.dementheek-emmen.nl/)

www.zorggroepdehooimijt.nl

Het voormalige Kantongerecht

Zaalvoetbalteam
Hassan Mahamed wil graag met jongeren in de wijk voet-

ballen in de zaal. Op zondag 25 februari jl. organiseerde hij 

een voetbaltoernooi in sporthal Emmerhout waar 16 teams 

met voetballers uit heel Emmen aan deelnamen.

Plannen Burgerbegroting

Culturele activiteiten
De stichting Maandeeq ontving geld om activiteiten op te zetten 

waardoor wijkbewoners met verschillende culturele achtergrond 

elkaar ontmoeten en samen werken aan een samenleving waarin 

iedereen zich thuis kan voelen. Er waren al een aantal bijeenkomsten 

dit voorjaar in ‘Op Eigen Houtje’ waar gekookt, gepraat en geluisterd 

werd. Burgemeester Eric van Oosterhout bezocht zaterdag 6 mei 

één van de themadagen in het bewonersbedrijf. Thema voor 

de dag was Somaliland. Een vrij onbekend oost Afrikaans land. 

Bezoekers kregen o.a. een gezamenlijke maaltijd en een culturele 

dans voorgescholteld. Binnenkort zullen er creatieve middagen 

worden georganiseerd, waarbij mensen samen kunnen komen om 

bijvoorbeeld te haken, stippen, naaien. Informatie: FB @stichtingmaandeeq 

stichtingmaandeeq@gmail.com

Sportplein Emmerhout
Het Oranje Fonds heeft € 20.000 beschikbaar gesteld voor het 

‘Sportplein Emmerhout’, Het Sportplein Emmerhout is een 

bewonersinitiatief van jongere en oudere wijkbewoners. Op 

het voormalig asfaltterrein voor de sporthal van Emmerhout 

komt een voetbalkooi, een basketbalveld, tafeltennistafels en 

een beweegtuin. In de tweede fase wordt daar een free run en 

calisthenics parcours aan toegevoegd. Op het Ideeënfestival 

van 18 oktober 2016 heeft het plan heeft veel stemmen 

gekregen en is er een startbedrag uit de Burgerbegroting 

opgehaald. Vanuit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken 

is er ook een bedrag aan het bewonersinitiatief toegekend. 

Daar komt nu € 20.000,- van het Oranje Fonds bij. Naast dat 

er op het Sportplein Emmerhout gesport kan worden, zal het 

ook dienen als een gezellige plek waar wijkbewoners elkaar 

kunnen ontmoeten. De realisatie van het Sportplein komt 

steeds dichterbij. Lees meer op FB @SportpleinEmmerhout

Fruitbomen ontmoetingsplek
We hebben een gesprek gehad met dhr. Geertsema en 

mevr. Suphke van de gemeente. Met hen is afgesproken 

dat zij een plattegrond van het hofje sturen met randvoor-

waarden. Inmiddels hebben we de plattegrond ontvangen. 

We hebben ook contact met Bart Kuiper van Landschaps-

beheer Drenthe. Hij heeft ons nuttige adviezen en tips 

gegeven en handige telefoonnummers. Ondertussen is er 

een bewonersbijeenkomst geweest in Op Eigen Houtje. 

Er waren veel bewoners aanwezig. Iedereen vindt het een 

goed idee om ons hofje op te fleuren. Met zes bewoners 

gaan we de plattegrond intekenen, advies inwinnen 

van boomkwekers en vervolgens gaat het plan naar de 

gemeente. Daarna is het dus afwachten.

Inspire Nation 
Inspire Nation is op dit moment aan het trainen voor 

een dansshow. Elke zaterdag en zondag wordt er samen 

naar muziek geluisterd en daarbij gerapt. Ook kan er vrij 

gedanst worden in de danszaal. De jongeren eten samen en 

bedenken welke activiteiten ze willen doen. 
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Supporter 
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Univé Emmen
Weerdingerstraat 20, Emmen
088 - 181 5000
emmen@unive.nl
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BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

MEE denkt mee bij het zoeken naar passende oplossingen

• Heeft u binnenkort een keukentafelgesprek en vindt u het fijn 

als iemand u daarbij helpt?

• Wilt u graag advies over de zorg die u nodig heeft?

• Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar een school, werkplek of 

dagbesteding?

• Ontwikkelt uw kind zich anders dan andere kinderen en 

vraagt u zich af wat er aan de hand is?

Voor deze en vele andere vragen kunt u terecht bij MEE Drenthe. 

MEE ondersteunt kwetsbare burgers en hun familie, vrienden en 

andere betrokkenen. Samen kijken we welke vragen u hebt en 

hoe die beantwoord kunnen worden.

U kunt ons vinden op het terrein van het Scheperziekenhuis 

(Boermarkeweg 58A) en in Klazienaveen in het Gezondheids-

centrum (Van Echtenskanaal NZ 161). Bel 0592 - 303 999 of kijk 

op www.meedrenthe.nl.

Maar soms is die hulp niet te vinden. Iedereen 

in de nabije omgeving is al druk of men heeft 

niet of nauwelijks een netwerk. Voor deze 

hulpvragen is een paar jaar geleden het Vrij-

willigersKnooppunt Emmerhout gestart. De 

vragen werden verzameld en wijkbewoners 

werden gevraagd of ze iemand wilden hel-

pen. Zogenaamde knopers knoopten vragen 

en wijkbewoners, die iets voor een ander wil-

den doen, aan elkaar.

Website

Want die zijn er dus wel. Mensen die iets voor 

een ander willen doen. Maar hoe vind je men-

sen die op jouw hulp zitten te wachten? Met 

de komst van het internet is het een stuk een-

voudiger geworden om met elkaar in contact 

te komen. Daarom hebben we ons aangeslo-

ten bij coöperatie WeHelpen. WeHelpen heeft 

een digitaal platform voor het bieden, vragen 

en organiseren van hulp. Het is een website 

waar men kan zien wie er in de buurt om hulp 

verlegen zit. Waar men bijvoorbeeld kan aan-

geven dat men door een gebroken been even 

in een lastige situatie zit, en hulp zoekt bij het 

boodschappen doen, of voor het uitlaten van 

de hond. Maar ook waar men kan laten we-

ten dat men het leuk vindt om met iemand te 

scrabbelen, of met iemand een kopje koffie te 

drinken. Door een account aan te maken op 

de website kunt u een hulpvraag plaatsen, of 

uw hulp aanbieden. Andere mensen kunnen 

hier dan op reageren, of u stuurt zelf een be-

richtje naar iemand. 

Hulp in de buurt

WeHelpen is weliswaar een landelijke organi-

satie, maar als u www.wehelpen.nl/emmer-

hout intikt is meteen te zien wie er in Emmer-

hout hulp aanbiedt, of wie hulp nodig heeft. 

Het is zelfs mogelijk dat u de persoon die hulp 

zoekt wel kent, omdat hij of zij bij u in het erf 

woont. Maar in de meeste gevallen zal het 

toch een onbekende zijn. En dan het is wel 

een beetje eng om zomaar een vreemde bij je 

binnen te laten. Daarom is het goed om voor 

een eerste kennismaking op neutraal terrein af 

te spreken. Bijvoorbeeld bij Bakkerij Kolkman, 

in Op Eigen Houtje, of in de Wijkwijzer. Maar 

iedere andere openbare plek kan ook.

Een oplossing

Zo draagt WeHelpen Emmerhout bij aan een 

samenleving waarin elkaar helpen vanzelf-

sprekend is. En dat willen we ook graag in 

Emmerhout. Uit verschillende onderzoeken 

blijkt dat de formele zorg het door vergrijzing 

en bezuinigingen steeds moeilijker krijgt, ter-

wijl hulp in het informele circuit niet optimaal 

geregeld is. Het is niet dat mensen elkaar niet 

willen helpen, het is dat het helpen van elkaar 

lang niet even gemakkelijk te organiseren is. 

Hier wil WeHelpen een oplossing in zijn. 

Openbare laptops

WeHelpen Emmerhout is laagdrempelig en 

eenvoudig. Hulp kan eenmalig, of voor een 

wat langere tijd zijn. Waarbij u zelf de regie 

houdt om elkaar te vinden. Vanaf iedere plek 

waar internet beschikbaar is kunt u de web-

site op laptop, iPad of smartphone bereiken. 

Maar, omdat niet iedereen in onze wijk over 

internet beschikt, is het ook mogelijk om ge-

bruik te maken van twee openbare computers 

die hiervoor aangeschaft zijn. Deze staan in de 

Wijkwijzer en in het Sociaal Warenhuis in Op 

Eigen Houtje. Hier zijn geen kosten aan ver-

bonden. Hier zijn ook mensen aanwezig die 

kunnen helpen als u niet zo handig bent met 

computers. Want dat is vanzelfsprekend: We 

helpen! 

Ryanne Sinnige, 

Lid aanjaagteam WeHelpen Emmerhout

We helpen in Emmerhout

Iedereen heeft wel eens 
hulp nodig, omdat het 
alleen even niet lukt. De 
meeste mensen die, hulp 
nodig hebben, vragen dit 
in de naaste omgeving. Bij 
een familielid, een vriend of 
vriendin of bij de buren. 

M

“Het helpen van 
elkaar is lang 
niet altijd even 
gemakkelijk te 
organiseren”
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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 
vo

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

Ina Hofsteenge sprak met Geke Oosting, loca-

tiemanager en met Erik, cliënt van Promens 

Care. Promens Care is ontstaan uit een fu-

sie van Stichting ‘de Leite’ en RIBW Drenthe. 

Zij kent twee zorggebieden, de VG cliënten  

(mensen met een licht verstandelijke beper-

king) en een onderdeel GGZ (mensen met 

een psychiatrische klachten). Promens Care 

bedient de hele provincie Drenthe, de zuid-

kant van de provincie Groningen en is al se-

dert vele jaren gevestigd in onze wijk. Het eer-

ste steunpunt in Emmerhout was aan de Dilgt. 

Toen deze flats werden afgebroken is Promens 

Care verhuisd naar het steunpunt Emmerhout 

in een appartementencomplex aan de Lem-

zijde (de Recreant). Door de komst van veel 

nieuwe cliënten groeide dit steunpunt uit zijn 

jasje en heeft Promens Care op 8 februari het 

steunpunt Houtweg 101 geopend. De officiële 

opening was op 7 april jl.

Wie zijn de cliënten? 

Cliënten wonen in een huis van Promens Care 

of huren zelf een woning. De zorg wordt gebo-

den door Promens Care. De bewoners wonen 

zelfstandig in de wijk en kunnen voor hulpvra-

gen bij het steunpunt terecht. De hulpvragen 

zijn zeer divers, van hulp bij het schoonhou-

den van het huis, hulp bij de financiën, het 

wassen van kleding tot hulp bij het koken. 

Waarvoor kunnen de cliënten 
terecht bij de Steunpunten?

De steunpunten zijn 24 uur per dag bereik-

baar. Steunpunt Houtweg 101 is geopend van 

ca  8.00 uur (indien nodig eerder) tot 22.00 uur. 

Van 22.00 uur tot 08.00 uur neemt de slaap-

wacht van Steunpunt Emmerhout  waar. Cli-

enten gaan naar het steunpunt voor de sociale 

contacten, om een spelletjes te spelen, voor 

hulp bij het innemen van medicatie en voor 

een warme maaltijd. Er wordt iedere dag ge-

kookt met verse producten. Bewoners kunnen 

zich vóór 10 uur opgeven om mee te eten. Ook 

kan de maaltijd afgehaald worden. 

Bewoners kunnen mee helpen met tafel dek-

ken, afruimen en afwassen maar dat is niet 

noodzakelijk; alles mag maar niets hoeft. Het 

steunpunt kan niet aangemerkt worden als 

activiteitencentrum. Voor activiteiten kunnen 

de bewoners deelnemen aan de reguliere ac-

tiviteiten in bijvoorbeeld Op Eigen Houtje. Het 

steunpunt is er alleen voor de eigen bewoners 

en werkt niet wijkgericht. 

Activiteiten aan de Lemzijde 

Door bewoners van het appartementencom-

plex  aan de Lemzijde is een gezelligheidsver-

eniging met de naam De Recreant opgericht. 

De Recreant heeft een activiteitenruimte op 

de begane grond en deze wordt gebruikt door 

zowel reguliere bewoners als cliënten/bewo-

ners van Promens Care. Er worden diverse ac-

tiviteiten georganiseerd waaronder sjoelen, 

bingo, bloemschikken enz. Vorig jaar vond er, 

in samenwerking met andere organisaties in 

de wijk, een zorgcafé plaats.

Contact met Promens Care

Mensen met een zorghulpvraag kunnen zich 

aanmelden bij Promens Care. Dit kan op iede-

re locatie van de stichting of bij het servicebu-

reau van Promens Care (T 088-8393000). Daar 

wordt de hulpvraag doorgezet naar het cliën-

tenservicebureau en wordt aan de hand van 

de hulpvraag gekeken naar de begeleidings-

behoefte en vanuit welke locatie de zorg op 

maat voor de betreffende cliënt kan worden 

gegeven. 

Ina Hofsteenge

Steunpunt van Promens Care

Onlangs werd een nieuw 
steunpunt van Promens 
Care in Emmerhout 
geopend. Het is gevestigd 
op Houtweg 101, in de 
zogenaamde Plint, de 
begane grond onder het 
appartementencomplex 
de Wegedoorn. 

“Cliënten gaan naar het steunpunt 
voor sociale contacten, een spelletje 
of een hulpvraag”

I



Zorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

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

Te huur: driekamerappartementen  
met inpandig balkon

•	 Speciaal voor 55-plussers

•	 Woonoppervlakte van 70m2

•	 Appartementen toegankelijk via 
 beveiligde entree met centrale lift

•	 Open keuken en op de begane grond 
een privé berging

•	 Gelegen naast het winkelcentrum met 
onder andere een apotheek, bakker en 
diverse supermarkten

•	 Bushalte bevindt zich binnen 200 meter

•	 Kale huur vanaf € 616,80 en 
 voorschot servicekosten vanaf 
€ 45,- per maand

Meer informatie: 
bewonersconsulent bereikbaar van 8.30-13.00 uur
088 - 921 02 52 / egelantier@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/egelantier_en_wegedoorn

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

Houtweg 301-339 en 106-144  
in Emmen
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Feest
BBQ

Buffet
Lunch

Reünie
Bruiloft

Vergadering
Bijeenkomst

Training

Wij hebben mooie zalen 

en verzorgen het eten en 

drinken. Er zijn diverse 

arrangementen voor de 

lunch en buffet en wij 

bezorgen ook!  Informeer 

naar de mogelijkheden of 

kom eens langs!

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

Van, voor en door bewoners!

Het seizoen loopt alnaar zijn einde. De bridge-

club, yogagroepen de klaverjasclub zijn inmid-

dels gestopt. De caravans zijn van stal gehaald 

en de vroege vakanties alweer geboekt. Jam-

mer dat onze wens ‘Dichter bij de mens’, in 

dit geval ‘de oudere mens’ nietgerealiseerd 

kon worden. Het plan, onze activiteiten on-

der te brengen in het bewonersbedrijf ‘Op Ei-

gen Houtje’ is niet gelukt omdat de lokalen te 

klein zijn voor een belangrijk aantal clubs. Een 

voorstelvan ons een koppeling te maken door 

middel van een uitbouw voor onze activiteiten 

werd niet haalbaar geacht. 

Uitbreiding bestuur 

Opnieuw doen wij aan de wijkbewonerseen 

oproep ons bestuur te komen versterken. 

Onze huidige penningmeester heeftinmid-

dels een betaalde baan en zoekt een opvol-

ger. Verder is er behoefte aan vernieuwendei-

nitiatieven en impulsen van nieuwe mensen in 

ons bestuur. We vinden misschien dat wij het 

wel goed doen, maar dat kan ook een blinde 

vlek zijn in ons denken.We missen kritische op-

merkingen en inzichtenvan derden. Voelt u er 

iets voor om ons bestuur te komenversterken, 

neem dan het initiatief door ons te bellen of 

te mailen. T 624 895 of nuiver@freeler.nl. We 

kunnen u dan een goed beeld geven van onze 

activiteiten.

Uitbreidinggastdames/heren 

We zoeken nog steeds extra mensen die mini-

maal eens in de drie weken een deelvan een 

morgen of middag voor de clubs een kop-

je koffie, thee of een ander drankje in willen 

schenken. Lia Langeberg T 625 583 of Marie 

Jongbloed T 620 059 zullen u graag op de 

hoogte brengen wat van u verwacht wordt en 

natuurlijk kunt u rekenen op een goede be-

geleiding.

Nieuws van de clubs

De biljartclub wil graag wat extra leden heb-

ben. Ook u, die nog nooit een keuheeftvast-

gehouden kunt vrijblijvend ervaren of er een 

sluimerend talent in u schuilt. De koersbalclub 

heeft er twee leden bij gekregen die zeker zul-

len blijven. Onzedansgroepen ‘internationale 

dans’ en ‘countryline dance’en de gymnastiek-

clubworden door beroepsdocenten geleid. 

Hun kennis is specifiek gericht op ouderen. 

Alle clubs kunnen nog wel wat uitbreiding ge-

bruiken.

Contact

U bent bij alle clubs van harte welkom. Voor 

meer informatie, zie hieronder ons contact-

adres en ons weekprogramma. Vanaf maan-

dag 4 september a.s. starten we weer met 

onze activiteiten. 

Dienstencentrum voor ouderen 

Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans 

Jan Nuiver, DCO voorzitter  

T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

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

volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 13.30
14.00
14.45

-
-
-

14.30
16.00
16.30

uur
uur
uur

Internationale dans
Sjoelen 
Tafeltennis

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

dinsdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

woensdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 13.00
13.30

-
-

16.30
16.30

uur
uur

Biljart
Klaverjas

vrijdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

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

Dienstencentrum voor ouderen

H



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. 

De Baalderborg zoekt vrijwilligers

De Baalderborg Groep is een zorgorganisatie voor ouderen, 

gehandicapten, kinderen & jeugd. De Baalderborg Groep 

heeft ruim 80 locaties in Drenthe en Overijssel met voorzie-

ningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, 

logeren en recreatie.

In Emmerhout heeft de Baalderborg aan het Waal een  apparte-

mentencomplex staan. Binnen het Waal wonen  jongvolwasse-

nen functionerend op een licht tot matig verstandelijk beperkt 

niveau, soms in combinatie met een lichamelijke beperking. 

Bewoners worden zoveel mogelijk vanuit hun eigen apparte-

ment begeleid. Uitgangspunt  in de begeleiding is het stimu-

leren van de eigen ontwikkeling, dan wel het in stand houden 

van de al aanwezige vaardigheden.

Iets leuks met een bewoner doen

We zijn op zoek naar lieve, aardige mensen, die af en toe een 

uurtje als vrijwilliger iets gezelligs of leuks met een bewoner 

willen doen. Zoals een wandeling maken, creatieve dingen, tui-

nieren, een spelletje of gewoon samen een kopje koffie/thee 

drinken. Bijvoorbeeld samen met een bewoner af en toe naar 

een voetbalwedstrijd, terrasje pakken of kijken bij  de  hockey 

training en voor een andere bewoner samen boodschappen 

doen, samen knutselen en er af en toe op uit. 

Ester Kelder en Alie Bruinsma

Herken je deze uitspraak? Vind jij het ook zo lastig om (groot)

ouders digitaal vaardig te maken? Bij WijKlik krijgen jouw 

(groot)ouders in hun eigentempo en samen met een paar ge-

lijkgestemden computerles. We hebben geen klassen, maar 

werken in een kleine groepjes zodat er ruim tijd is voorper-

soonlijke aandacht.

Persoonlijke aandacht 

Het zijn geen voorbewerkte lessen, we gaan heel vraaggericht 

te werk zodater geen tijd verloren gaat aan dat wat niet nood-

zakelijk is. Na de les isook ruim tijd om tijdens de koffie de din-

gen van alledag te bespreken. Computeren kan best leuk zijn!

De lessen worden gegeven op dinsdagochtend en -middag, 

woensdagochtend of donderdagochtend.

Meer weten? 

U kunt zich nu al opgeven voor de cursussen in september.

Kijk op onze site (www.wijkklikemmerhout.nl) of mail naar: 

cusussen@wijkklikemmerhout.nl of penningmeester@wijk-

klikemmerhout.nl. Bellen kan natuurlijk ook: Theo Temming, 

T 361 241 of Hermien v/d Weide, M 06 - 41 72 01 68
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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

• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout 
Springlevend’

• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties
• Internetten in digikamer

www.emmerhoutspringlevend.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

gehuisvest in  ‘Op Eigen Houtje’  

Lemzijde 87  |  T 06-543 939 16  

Hé mam, dat heb ik de vorige keer 
nog zo gezegd!

Korte berichten
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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, 

iedere donderdag 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   

10.00 - 17.00 uur (ma t/m vr) 

10.00 - 13.00 uur (zaterdag) 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• Lefier 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 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), Hilde van der Horst, Jaap 
Meulman, Wytse Bouma

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 14 augustus naar redactie@wijkbe-
langenemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer 
t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, 
logo’s e.d.  in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

Vacant  (voorzitter)

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

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

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

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

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

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

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

GFT / Groen Inzameling in 2017 vindt plaats in de even weken.

Restafval / Grijs Inzameling in 2017 vindt plaats in de oneven weken.

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons (PMD)

één keer per maand; 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 4 juli, 5 september 
In verband met de zomervakantie wordt er in augustus geen papier 
opgehaald.

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 6 juli, 7 september
In verband met de zomervakantie wordt er in augustus geen papier 
opgehaald.

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

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 – 8844

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 532 600 02

Ilse Murauer (Icare) M 06 101 834 26

Sonja Pol (Icare) M 06 531 714  67

Petra van Uem (Beter Thuis Wonen) 

M 06 - 100 454 58

Anneke Kog (Beter Thuis Wonen)  

M 06 - 100 454 57

BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’

Lemzijde 87

T 229 280

E info@opeigenhoutje.info

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons op 
Twitter 

@EHwijk  

Volg ons op 
Facebook 

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

Herfst 2017 |3 14 augustus week 38

Winter 2017 |4 6 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

21 juni open dag Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje Op Eigen Houtje

1 juli Henk Busscher Drums winkelcentrum

5 augustus Kleedjesmarkt – rommelmarkt voor kinderen winkelcentrum

2 september Emmerhout op het goede spoor winkelcentrum

8 september BBQ Herman Hemmen Op Eigen Houtje

19 september Burgerbegroting – verdeling geld Op Eigen Houtje

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



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


