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Buurtvereniging De Kap

De belangenvereniging van eigenaren van 

kapwoningen aan de Laan van het Kweke-

bos is een actieve vereniging. De vereniging 

werd in 1972 opgericht om de gezamenlijke 

televisiemast te beheren. Alle bewoners wa-

ren toen verplicht lid van de vereniging. Met 

de komst van de kabel werd deze verplich-

ting echter opgeheven. Toch is bijna ieder-

een nu nog lid van deze buurtvereniging.

5 jaar Wijkberichten

In de zomer van 2014 verscheen het eerste 

nummer van Wijkberichten Emmerhout als 

opvolger van de Nieuwsbrief. Op de mid-

denpagina’s van dit nummer schenken we 

er hier aandacht aan. Gewoon omdat we er 

best wel een beetje trots op zijn dat we er 

als redactie, vormgeefster, schrijvers, correc-

tor en fotografen ieder kwartaal er samen 

weer in slagen een mooi blad te maken.

Zesdaagse van Emmerhout

In de eerste twee weken van de maand juli, 

van maandag 1 t/m woensdag 3 juli en van 

maandag 8 t/m 10 juli, organiseren we zes 

avonden in de wijk. Steeds op een andere 

plek. Met bewoners praten we over hoe 

onze wijk eruit zou moeten zien over 10 jaar. 

Laat deze kans niet voorbijgaan om je stem 

te laten horen. Praat en discussieer mee! 

Emmerhout is jouw wijk, jij mag het zeggen!

IN DIT NUMMER

3 juli Bork

1juli Bork  / centrum
10 juli Kwekebos

9 juli Eekharst / Marel 2 juli Kinholt / Iemenhees

8 juli Marel / Iemenhees

Zesdaagse 
van Emmerhout

Emmerhout
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Bork
3 juli

Bork/Centrum
1 juli

Kwekebos
10 juli

Eekharst/Marel
9 juli

Marel/Kinholt
8 juli

Kinholt/Iemenhees
2 juli
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Van de bestuurstafel

maart jl. is dit met de wijk gedeeld. We spraken 

over een foto van de wijk. Dit is Emmerhout 

nu in 2019. Maar hoe moet die ‘foto’ er in 2030 

uitzien? En hoe willen we dat bereiken? Over 

deze laatste twee vragen hebben we met een 

beperkte groep inwoners afgelopen maanden 

nagedacht en gesproken.

Zesdaagse van Emmerhout

De schets die daaruit is ontstaan willen we tij-

dens de Zesdaagse van Emmerhout met wijk-

bewoners bespreken. In de eerste twee weken 

van juli organiseren we 6 avonden in de wijk. 

Steeds op een andere plek. We komen dus ook 

bij u in de buurt! We zetten een grote tent neer 

en zorgen voor koffie/thee en limonade. Zes 

avonden steeds in een ander deel van Emmer-

hout. U kunt zelf kiezen naar welke avond u 

gaat, maar we komen naar u toe. Op pagina 3 

van deze Wijkberichten leest u hier meer over.

Contributie/donatie

Bij het voorjaarsnummer van Wijkberichten 

was een accept-girokaar ingevoegd waarmee 

u uw contributie/donatie 2019 kon overma-

ken. Heel veel wijkbewoners hebben dit reeds 

gedaan, waarvoor hartelijke dank. Regelma-

tig mochten we ook meer dan de gevraagde € 

7,50 bijschrijven.  Mooi om te zien dat het werk 

van Wijkbelangen gewaardeerd wordt. Mocht 

dit bericht als een reminder werken, het kan 

nog steeds! En dat kan uiteraard ook via inter-

netbankieren.  Uw bijdrage moet dan worden 

overgemaakt op rekeningnummer NL87 INGB 

0006 318 392 t.n.v. Wijkbelangen Emmerhout. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kiona de Graaf, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 26 maart 
jl. is John Franssen gekozen als 
nieuw bestuurslid. Hij stelt zich 
nader aan u voor elders op deze 
pagina. Deze Wijkberichten staat 
vol met allerlei zaken die op dit 
moment in onze wijk spelen. 

Zesdaagse van Emmerhout

Van Emmerhout wordt gezegd dat het een ac-

tieve wijk is, waar van alles gebeurt en op sta-

pel wordt gezet. Er wordt ook weleens gesug-

gereerd moet je niet eerst eens iets af maken 

voordat je met iets nieuws begint?

Samenhang

Het lastige is dat het zo niet werkt. De wereld 

draait door. Maar de behoefte om samenhang 

te krijgen in allerlei ontwikkelingen in de wijk 

is wel begrijpelijk. Die is er bij het bestuur van 

Wijkbelangen ook. Vandaar dat wij begin dit 

jaar daartoe het initiatief genomen hebben 

om samen met de gemeente te komen tot een 

Wijkaanpak 2020-2030, waarin alle ontwikke-

lingen worden samengebracht.

Wijkaanpak 2020-2030

De gemeente is in het najaar van 2017 gestart 

met het verzamelen van gegevens over Em-

merhout voor de Woon- en Leefbaarheidsvisie 

van onze wijk. Dit is de basis geworden voor 

de Wijkaanpak 2020-2030. Tijdens de Alge-

mene Ledenvergadering van Wijkbelangen 

op 26 maart jl. is dit met de wijk gedeeld. We 

spraken over een foto van de wijk. Dit is Em-

merhout nu in 2019. Wat vertelt die foto ons? 

Welke conclusies kunnen we hieruit trekken 

voor onze wijk? We wonen in een prachtige 

wijk met heel veel mogelijkheden, maar dat er 

nog genoeg te verbeteren valt en te wensen 

overblijft is ook duidelijk. Maar wat wíllen we 

dan? Anders gezegd: hoe willen we dat Em-

merhout er in 2030 uit ziet?

Waar willen we naar toe?

Na de ALV van 26 maart jl. zijn we met een be-

perkte groep wijkbewoners verder gegaan en 

hebben een aantal conclusies geformuleerd. 

Daarna hebben we opgeschreven waar we 

naar toe willen. Ook hebben we samen nage-

dacht over wat moet er dan gebeuren willen 

we die doelen realiseren in 2030. Samengevat: 

We hebben een beeld van Emmerhout nu (de 

foto), we denken te weten hoe de foto er in 

2030 er ongeveer uit moet zien en ook wat er 

dan moet gebeuren.

Nu nog een schets

Het bovenstaande lijkt het alsof het plan 

‘Wijkaanpak 2020-2030’ al helemaal klaar 

is. Dit is niet het geval. Er ligt nu een schets, 

met potlood getekend. Het woord is nu aan 

de wijkbewoners. Delen zij de geschetste 

beelden? Of hebben zij heel iets anders voor 

ogen? En wat vinden zij wat er moet gebeu-

ren? Dat willen wij graag van u horen en daar-

om komen we naar u toe om met u in gesprek 

te gaan.

De zesdaagse van Emmerhout

In de eerste twee weken van juli organiseren 

we 6 avonden in de wijk. Steeds op een ande-

re plek. We komen dus ook bij u in de buurt! 

We zetten een grote tent neer en zorgen voor 

koffie/thee en limonade. De avonden worden 

gehouden van maandag 1 t/m woensdag 3 

juli en van maandag 8 t/m 10 juli. Zes avon-

den steeds in een ander deel van Emmerhout. 

U kunt zelf kiezen naar welke avond u gaat, 

maar we komen naar u toe.

De precieze locaties worden op een later mo-

ment bekend gemaakt. De globale indeling 

ziet u in de afbeelding. Laat deze kans niet 

voorbijgaan om uw stem te laten horen. Praat 

en discussieer mee! Emmerhout is jouw wijk, 

jij mag het zeggen! 

Wytse Bouma, 

voorzitter Wijkbelangen

Wijkbelangen komt 
naar u toe! Van 1 t/m 10 
juli a.s. gebeurt er iets 
in Emmerhout, dat niet 
eerder vertoond is. Zes 
avonden lang steeds op 
een andere plek in de wijk.

Van de redactie
De Wijkberichten die u nu onder 

ogen heeft is een jubileumnummer.  

Het is namelijk precies 5 jaar geleden 

dat de eerste Wijkberichten Emmer-

hout uitkwam als opvolger van de 

Nieuwsbrief die op onregelmatige 

tijden verscheen. Op de pagina’s 14 

en 15 schenken we daar aandacht 

aan. Helaas nemen we met dit num-

mer ook afscheid van één van ons. 

Ina Hofsteenge (sinds december 

2015) lid van de redactie heeft om 

verschillende redenen besloten om 

haar werk voor de reactie, in ieder 

geval voorlopig, neer te leggen. Ina 

ook vanaf deze plaats heel hartelijk 

dank voor je inzet en bijdragen!

John Franssen
Sinds maart 2019 ben ik, John Frans-

sen (74), toegetreden tot het bestuur 

Wijkbelangen Emmerhout. In het 

half jaar daaraan voorafgaand heb 

ik al geproefd aan het werk dat Wijk-

belangen doet, onder meer door de 

Burgerbegroting 2019 en het starten 

van de Plusbus. Ook help ik mee 

aan de ontwikkeling van een visie 

op de wijk voor de komende 10 jaar. 

De uitdaging is om deze visie met 

bewoners te bepalen. Mijn motivatie 

om het werk te doen is, dat ik het 

belangrijk vind dat wijkbewoners 

zelf mee bepalen hoe de wijk en het 

leven erin kan worden verbeterd. Ik 

geloof dat de mensen het kunnen. 

Dat geloof is gebaseerd op mijn 

ervaringen in de stadsvernieuwing.

Hoe willen we dat 
Emmerhout er in 
2030 uit ziet?

Als bestuur hebben we het initiatief genomen 

om samen met de gemeente en diverse orga-

nisaties in de wijk te komen tot een wijkaan-

pak waarin al die ontwikkelingen in de wijk 

worden samengebracht. Tijdens de Algeme-

ne Ledenvergadering van Wijkbelangen op 26 
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AAED is een afkorting en staat voor Automati-

sche Externe Defibrilator. Het is een draagbaar 

koffertje waar alles in zit om het hartritme te 

herstellen bij een hartstilstand. In de Jumbo bij 

de lege flessen inname in het winkelcentrum 

van Emmerhout hangt bijvoorbeeld zo’n AED 

in een kastje aan de muur.

Hartstilstand

Wat gebeurt er tijdens een hartstilstand? Het 

bloed in ons lichaam voorziet alle organen in 

ons lichaam van voeding en zuurstof. Het hart 

pomp het bloed rond in ons lichaam, langs de 

longen, zodat alle organen voldoende zuur-

stof krijgen. Wanneer het hart er nu mee stopt 

of minder krachtig pompt krijgen de organen 

in ons lichaam ook geen zuurstof meer. De 

hersenen is een van de organen die het kortst 

zonder zuurstof kan. Bij een hartstilstand 

neemt de kans op overleven iedere minuut 

met 10% af.

Reanimeren

Als direct na de hartstilstand gestart wordt 

met reanimeren is de overlevingskans dus het 

grootst. Het is onmogelijk dat een ambulance 

tijdens deze eerste minuten direct ter plaatse 

is. Gemiddeld doet een ambulance er 10 tot 

15 minuten over voordat ze bij het slachtof-

fer zijn. Om deze verloren tijd te overbruggen 

worden burgerhulpverleners ingezet. Burger-

hulpverleners zijn inwoners van de wijk of me-

dewerkers bij bedrijven in de wijk die weten 

hoe ze moeten reanimeren.

Burgerhulpverleners

Wanneer iemand 112 belt, waarschuwt de 

centralist naast de ambulance ook meerde-

re burgerhulpverleners in de buurt van het 

slachtoffer. De ene helft van deze burgerhulp-

verleners wordt direct naar het slachtoffer ge-

stuurd om te starten met hartmassage. De 

andere helft wordt gevraagd om de dichtst-

bijzijnde AED te halen en naar het slachtoffer 

te brengen. De burgerhulpverleners zijn dan 

al volop aan het reanimeren terwijl de ambu-

lance nog onderweg is.

Gratis training

Weet u wat u moet doen wanneer iemand 

zich plotseling niet lekker voelt? Wij van ‘Em-

merhout denkt vooruit’ willen zoveel mogelijk 

mensen leren reanimeren. Vanuit de burger-

begroting hebben we geld gekregen waar-

mee we wijkbewoners een gratis reanimatie-

cursus aan te kunnen bieden. De cursus duurt 

alles met elkaar ongeveer 4 uur. Na afloop ont-

vangt u een certificaat en bent u in staat om 

levens te redden. Wordt u onze nieuwe held?

Meer AED’s

Daarnaast zijn we bezig om meer AED’s in 

onze woonwijk te krijgen. Dit willen we realise-

ren door een stichting op te richten, Stichting 

Hartveilig Emmen. Wilt u ook een reanimatie 

training volgen? Meld u dan aan via de web-

site www.hartveiligemmen.nl , of stuur een e-

mail naar info@hartveiligemmen.nl. 

Weet u al hoe u moet reanimeren? Meld u 

zich dan aan als burgerhulpverlener. Dit kan 

via www.hartslagnu.nl. In de wijk Emmerhout 

zijn op dit moment 77 personen aangemeld 

bij hartslagnu, maar dit moet zeker het dub-

bele worden willen we een goede dekking in 

de wijk realiseren. Beheert u of bent u eige-

naar van een AED? Meld deze dan ook aan via 

www.hartslagnu.nl. Op dit moment zijn vier 

AED’s bekend in de wijk Emmerhout, maar 

wij weten zeker dat er meer AED’s in onze wijk 

hangen die nog niet zijn aangemeld. Daar 

waar nog AED’s ontbreken willen we AED’s 

plaatsen. 

Facebook: ‘Emmerhout denkt vooruit’. 

Jaap Koop van ’t Jagt,  

David Rooks en Chantal Wolken 

M 06 - 25 09 51 47 | E info@hartveiligemmen.nl

Een man en een vrouw 
lopen over straat. Plotseling 
grijpt de man naar zijn borst 
en valt op de grond….. 
Dit reclamespotje van de 
hartstichting heeft u vast 
wel eens gezien, maar wat 
houdt een hartstilstand in en 
wat doet een AED precies?

Z

Emmerhout zoekt nieuwe helden

Zo hebben de Jumbo en de Lidl de zaken uit-

gebreid en aangepast. Er zijn zaken vertrok-

ken maar ook weer nieuwe bij gekomen. Aan 

de buitenkant van het winkelcentrum worden 

leegstaande gedeeltes gevuld met verschil-

lende zaken. Een winkelcentrum zoals die van 

Emmerhout heeft ook een belangrijke sociale 

functie. Een goed gesprek komt het beste op 

gang wanneer je elkaar kent. Daarom dan ook 

een interview met Lucas Regtop van ‘Vishan-

del Emmerhout’ om hem voor te stellen aan de 

inwoners van Emmerhout en omgeving.

Van de bouw in de vis

Het zal het winkelend publiek niet zijn ont-

gaan dat zich een nieuwe zaak heeft gevestigd 

in ons winkelcentrum. Via Facebook maar ook 

via ouderwetse mond tot mondreclame ko-

men de nodige leuke reacties voorbij. Tijd dus 

om even binnen te lopen en een gesprekje te 

beginnen met de 58-jarige Lucas Regtop. Als 

bouwvakker is hij op 1 april (geen grap) 1985 

bij ‘Vishandel Piet Korf’ in Coevorden de vis-

handel in gerold en er nooit weer uitgegaan. 

Na ongeveer 12 jaar daar vooral de haringen 

schoon te hebben gemaakt is Lucas voor zich-

zelf begonnen in Emmermeer. Uiteindelijk is 

hij toch weer voor een baas gaan werken in 

Klazienaveen waar hij per dag ongeveer 1000 

haringen schoon maakte. Toen het bedrijf 

werd verkocht ging Lucas een jaar op en neer 

naar Urk om daar te werken in de vishandel. 

Overname

Een ex-collega van Lucas had een vishandel 

‘De Zeester’ in Klazienaveen en die wilde gaan 

stoppen met zijn zaak. Samen met zijn doch-

ter Vera heeft Lucas de zaak in 2011 overge-

nomen en nu dus is vanaf begin maart 2019 

de ‘Vishandel Emmerhout’ met zoon Rob in 

winkelcentrum Emmerhout geopend. Lucas 

is een bezige bij die 6 dagen per week werkt 

en er is niet veel tijd over voor hobby’s of iets 

dergelijks. Zijn smaak voor films en muziek zijn 

heel breed. Een leuke musical kan hij wel waar-

deren evenals oude series op tv. Hij heeft ver-

der geen favoriet vakantieland of plek maar is 

de afgelopen jaren toch op bijzondere mooie 

plekken geweest om zijn vakantie te vieren. Zo 

is Lucas met elk van zijn 3 kinderen op reis ge-

weest en die brachten hem naar Mexico, Cura-

çao en Zanzibar. 

Familiezaak

De 24-jarige Rob werkt nu dus samen met 

zijn vader in de zaak en heeft vooral gamen 

als hobby. De beide heren worden verder 

bijgestaan door Mèlanie. Lucas maakt op dit 

moment voor dochter Vera alleen nog de ha-

ringen schoon en richt verder zijn energie vol-

ledig op de zaak in Emmerhout om er samen 

met zoon Rob er een succes van te maken. Al 

vanaf de opening zijn de reacties zeer positief, 

op zijn Drents gezegd ‘Het kun minder’. 

Wanneer ik ‘Vishandel Emmerhout’ verlaat 

en richting de Jumbo wandel om daar nog 

wat dagelijkse boodschappen te doen kom 

ik daar een bekende tegen. Ik praat met haar 

over de vishandel en zij is zeer te spreken over 

de kwaliteit van de vis van deze nieuwe zaak. 

Als geboren Schevenings meisje weet zij de 

lekkere vis van ‘Vishandel Emmerhout’ zeker 

te waarderen.

Henk Smit

Vishandel Emmerhout

Het winkelcentrum van 
Emmerhout staat er al 
weer een paar jaar. De 
grote veranderingen zijn 
nu gelukkig wel achter 
de rug, maar soms zie je 
toch wel kleine en grote 
veranderingen. 

“Sinds maart 
2019 runt Lucas 
met zijn zoon 
Rob Vishandel 
Emmerhout”
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Verduurzaming is de toekomst

www.zorgboerderijdehooimijt.nl

T:  0591 - 621179

Zorgboerderij De Hooimijt
Emmerhoutstraat 22
Weerdinge

Het Daglokaal
Lemzijde 87-88

Emmerhout

Het Kantongerecht
Hoofdstraat 6

Emmen

Juiste prikkels maken actief!

M: 06 - 219 563 00 E: dehooimijt@gmail.com

De Hooimijt biedt dagbesteding aan mensen met geheugenproblemen 
en/ of die ondersteuning nodig hebben bij praktische en dagelijkse 

handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

www.zorgboerderijdehooimijt.nl

T:  0591 - 621179

Zorgboerderij De Hooimijt
Emmerhoutstraat 22
Weerdinge

Het Daglokaal
Lemzijde 87-88

Emmerhout

Het Kantongerecht
Hoofdstraat 6

Emmen

Juiste prikkels maken actief!

M: 06 - 219 563 00 E: dehooimijt@gmail.com

De Hooimijt biedt dagbesteding aan mensen met geheugenproblemen 
en/ of die ondersteuning nodig hebben bij praktische en dagelijkse 

handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Zorgboerderij de Hooimijt
Emmerhoutstraat 22
Weerdinge

Het Kantongerecht
Hoofdstraat 6
Emmen

De Huiskamer
Het Waal 278a
Emmerhout

Noorderbreedte
Meteoor 3
Klazienaveen

T: 0591 - 621179
M: 06 219 563 00
E: info@zorggroepdehooimijt.nl

Neem vrijblijvend contact op om 
te zien of wij iets voor u kunnen 
betekenen.

www.zorggroepdehooimijt.nl

De Hooimijt biedt dagbesteding aan mensen met 
geheugenproblemen en/ of die ondersteuning nodig 
hebben bij praktische en dagelijkse handelingen ten 

behoeve van de zelfredzaamheid.

Juiste prikkels maken actief!

We bieden hulp die bij jou past. Dit kan elke dag, maar ook voor 
een paar uurtjes per week. Wat je zelf goed kunt, doe je zelf. En 
wat (nog) niet goed lukt doen we samen. Stap voor stap en altijd 
gericht op ontwikkeling of herstel. Het liefst zoveel mogelijk in 
je eigen omgeving en mét de mensen om je heen. Zodat je zo 
zelfstandig mogelijk kunt leven.

We bieden deze hulp in de provincies Groningen en Drenthe:
•	 bij	jou	thuis	 							•					bij	de	invulling	van	je	dag
•	 bij	opgroeien,	 							•					binnen	een	passende	woonvorm	

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

Cosis 
dichtbij

voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of 

psychische beperking

Gert en Ilonka Moorman huren een tussen-

woning van Domesta aan de Laan van het 

Kinholt 496. Voor zichzelf waren ze wel bezig 

met besparen. Thermostaat graadje lager, 

niet te lang douchen en zo. Dus toen Do-

mesta huurders benaderde om mee te doen 

aan het experiment ‘10x anders warm’ hoef-

den ze daar niet lang over na te denken.

Kan het ook anders?

Gert Moorman bezorgt dagelijks kranten in 

de buurt en ziet dus ook hoe Lefier bezig is 

met verduurzaming van haar woningen. ‘Ik 

heb daar geen oordeel over, maar ik heb daar 

wel een beeld bij. Bij al die woningen is een 

grote kast achter het huis geplaatst voor de 

warmtepomp.’ De familie Moorman heeft nu 

ook een warmtepomp, echter deze is op het 

dak geplaatst. Ilona: ‘Wij horen hem wel af 

en toe aanslaan. Het is niet dat het overlast 

geeft, het is niet extreem.’ Het was de keuze 

van Valiant, de leverancier van de warmte-

pomp, om deze op het dak te plaatsen.

De aanpassingen 

De aanpassingen die uiteindelijk worden 

uitgevoerd zijn het plaatsen van een warm-

tepomp, nieuwe beglazing, de radiatoren 

vervangen door lage temperatuur convecto-

ren en 10 dubbele zonnepanelen op het dak. 

In tegenstelling tot de woningen van Lefier 

waar als het ware een schil om heen wordt 

geplaatst om ze te verduurzamen is aan de 

buitenkant van de woning van de familie 

Moorman niets te zien, behalve van een af-

standje de waterpomp op het dak. Domesta 

denkt dat deze aanpak daarom in iedere wo-

ning van Domesta in Emmerhout toepasbaar 

is. Dus ook bij het zogenaamde gespikkeld 

bezit. Woningblokken die uit koop- en huur-

woningen bestaan.

Vacuümglas

Niet alle voorgestelde aanpassingen zijn ove-

rigens al uitgevoerd. De beglazing is nog niet 

vervangen. Dit wordt later in het jaar gedaan 

als de buitentemperatuur wat aangenamer 

is. Omdat de kozijnen nog in goede staat zijn 

wordt er vacuümglas geplaatst. Dit is vier 

keer dunner dan het bekendere triple glas, 

maar heeft dezelfde isolatiewaarde.

Besparingen en comfort

Wat deze aanpassingen aan besparing op-

levert is nog niet te zeggen. Ilona: ‘Je moet 

het over een heel jaar zien. Wat we al wel 

merken is dat het gasverbruik enorm omlaag 

is gegaan. We denken wel zo’n 60%. En dan 

praten we dus niet over geringe bedragen 

die bespaard worden.’ ‘De warmte is hele-

maal geweldig. De blokradiatoren zijn door 

lage temperatuurconvectoren vervangen. Je 

merkt dat de warmte heel anders is,’ vertelt 

Gert enthousiast. Ilona: ‘We hebben de ther-

mostaat nu standaard op 18º staan, terwijl 

we die eerder op 19,5º of 20º hadden staan.’ 

Mooie deal

De familie Moorman kookt nu nog op een 

gasfornuis, maar deze wordt vervangen door 

een elektrische kookplaat. Ilona: ‘Normaal 

gebeurt dat niet. Daar zorg je als huurder zelf 

voor. Het was dan ook even welles nietes. Wij 

gaven aan dat we elektrisch wilden gaan ko-

ken. Toen heeft Domesta gezegd: ‘Dan rege-

len wij een kookplaat en de installatie daar-

van, maar moet je zelf voor het vervangen 

van de pannen zorgen.’ Mooie deal toch?’ 

Wytse Bouma

‘Verduurzaming is toch de 
toekomst. De hele wereld 
zal moeten verduurzamen. 
Emmerhout moet in 2027 
energieneutraal zijn. Dus toen 
Domesta met de vraag kwam 
welke huurders mee wilden 
doen aan dit experiment 
hebben wij ons aangemeld.’

Kwaliteit van uw huurwoning.
 
Duurzaamheid.

Huurprijs.

Leefbaarheid in wijk of dorp.

Vindt u het leuk om uw
mening te geven over: 

 

Doe mee aan 
ons huurderspanel  

Meld u aan: 

Mail naar:
info@huurdersfederatie.nl

Bel ons kantoor:
0591-622226

www.huurdersfederatie.nl

“We merken dat 
het gasverbruik al 
enorm omlaag is 
gegaan”
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SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze vOORSchOLEN

Op de voorschool kan uw kind samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs  leren 
en ontdekken. Spelen is namelijk niet alleen leuk, maar ook leerzaam, grensver-
leggend en ontspannend. Onze voorscholen bieden een veilige en ongedwongen 
manier om te spelen, fantaseren, communiceren en te ontdekken. Hierin stimule-
ren onze medewerkers de ontwikkeling van uw kind optimaal. Wij begeleiden de 
 ontdekkingsreis van uw kind graag binnen één van onze locaties. Nieuwsgierig? 
Kom gerust eens binnen lopen!

Kijk voor een voorschool bij u in de buurt op www.stichtingpeuterwerk.nl 
of neem voor meer informatie contact op met Planning en Plaatsing:
info@stichtingpeuterwerk.nl | 088 - 030 5188 | www.stichtingpeuterwerk.nl

Onze locatie in Emmerhout:

Voorschool Kristalla-Kubus 
Houtweg 404 
7823 PS Emmen 
(06) 547 931 36

Onderdeel van groep

 

  

 

 

 

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

Wij leveren 

 Persoonlijke zorg 
 Verpleging 
 Specialistische verpleging 
 Begeleiding 
 Dagopvang 

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

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

 

 Regiokantoor: 
 Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

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

             

 

 

 

Wij leveren zorg in: 

Drenthe 
Groningen 
Overijssel 
Gelderland  

 

 Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

 

Movements voor jouw toekomst!

Dit traject zorgt ervoor dat je ambities en ta-

lenten weer boven komen drijven. Het maakt 

je klaar om die volgende stap richting een 

succesvol leven te zetten! Wacht niet langer 

en geef je op!

Perspectief

Wanneer je een periode hebt wanneer alles 

niet zo loopt als je zou willen, lijkt een mooie 

toekomst ver weg. Het is lastig jezelf tot iets te 

motiveren, wanneer je het gevoel hebt er al-

leen voor te staan, of niet het idee hebt dat het 

ergens toe zal leiden. Movements laat zien dat 

je er niet alleen voor staat. Er zijn veel mensen 

die je willen helpen, of die in hetzelfde schuit-

je zitten als jij. Samen gaan we op zoek naar 

jouw wensen voor de toekomst en zorgen we 

ervoor dat je de juiste koers gaat varen om dit 

te bereiken. Jouw perspectief op jezelf en de 

wereld zal positief veranderen en dat opent 

vele deuren!

Wat doen we?

Als je je opgeeft voor Movements, word je uit-

genodigd voor een gesprek met één van onze 

jongerencoaches. Zij zullen je alles vertellen 

over het traject en zijn ook benieuwd naar 

jou en waarom je wilt deelnemen. Wanneer 

jij een goed gevoel hebt bij ons en het tra-

ject, stap je in Movements. We hebben iedere 

eerste maandag van de maand een instroom 

moment. Vanaf dan doe je iedere maandag 

en dinsdag van 10.00 uur tot 14.00 uur mee 

aan verschillende groepsactiviteiten. Je kunt 

het zo gek niet bedenken, of wij doen het. 

Graffiti spuiten, fotograferen, houtbewerking, 

thaiboxen, drummen, zomaar een greep uit de 

activiteiten die langskomen tijdens deze twee 

dagen. Door zoveel nieuwe ervaringen op te 

doen doorbreek je een patroon waarin je zit. 

Dit leidt tot andere gevoelens en tot nieuw 

perspectief. Doe mee en ervaren het zelf!

En dan is er ook nog dit!

Wanneer je deelneemt aan Movements heb jij 

de beschikking over je eigen jongerencoach. 

Hij of zij helpt je met de vragen die je hebt en 

de dingen waar je mee zit. Nog los van deze 

jongerencoach bestaat het Movements team 

uit zes jongerencoaches met elk een eigen ex-

pertise. Financiën, gedrag, leefstijl, persoonlijk 

leiderschap, werk en opleiding, het is er alle-

maal. In de praktijk betekent dat wanneer je 

een probleem hebt of een vraag over een be-

paald onderwerp, er altijd wel iemand binnen 

het team is die jou daarmee kan helpen. 

Wie zijn we?

Movements is een traject dat gesubsidieerd 

is door de gemeente Emmen (deelname kost 

jou dus geen geld). Het is een samenwer-

kingsverband tussen verschillende professio-

nele organisaties, Sedna, De Kunstbeweging, 

Broekmann personeelsdiensten en De Leef-

stijlunie. Zij hebben hun krachten gebundeld 

om ervoor te zorgen dat elke jongere in Em-

men de kans krijgt op een gelukkige, gezonde 

en succesvolle toekomst. 

Aanmelden

Wil je je aanmelden, of meer informatie neem 

dan contact met ons op via:

f.hollander@sednaemmen.nl 

M 06 - 400 390 68

Marlies Brakels, leefstijldeskundige / De Leef-

stijlunie

Loop je vast in werk, studie 
en/of het leven zelf? Dan 
is Movements absoluut 
iets voor jou! Movements 
is een traject binnen de 
gemeente Emmen voor 
jongeren tussen de 17 en 
27 jaar. 

D

BEN JE BENIEUWD WAT 
WE ALLEMAAL DOEN? 
BEKIJK ONZE WEBSITE .

Heb je een vraag 
over kunst & cultuur 
in de gemeente 
Emmen?

KOM BINNEN BIJ 
DE KUNSTBEWEGING OP 
DE EERSTE EN TWEEDE ETAGE 
VAN DE BIBLIOTHEEK.

“Jouw perspectief 
op jezelf en de 
wereld verandert 
positief!”
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Buurtvereniging De Kap

De belangenvereniging 
van eigenaren van 
kapwoningen te 
Emmerhout is een 
actieve vereniging met 
een eigen website en 
Facebookpagina. 

VVaak vroeg ik mij af: Wie zijn die mensen, die 

in weer en wind, soms in de sneeuw, vaak in 

de regen, dit papier ophalen? Ik vind het nog-

al wat, dus ik zocht uit wie dit coördineert. Ik 

kwam terecht bij Ester (zonder h) Sanders, die 

samen met haar man Joost Dragt dit coördi-

neert.  Nou ja, Joost ‘loopt en sjouwt’, Joost is 

niet zo’n ‘regelmiep’, dus doet Ester de organi-

satie en maakt zij de planning. Ester loopt al-

leen mee in noodgevallen.

Twee vrachtauto’s

In totaal doen hier 15 vaders en 1 moeder aan 

mee. Allen hebben zij kinderen op de basis-

school de Kubus. Vanaf september 2018 heb-

ben zij deze klus op zich genomen van Henk 

Katoen, de voormalige leerkracht van de Ku-

bus. Via een WhatsApp-groep worden de 16 

ouders per keer in een planning gezet. Elke 

maand doen er 4 ouders mee en 2 chauffeurs 

met 2 vrachtwagens. De chauffeurs komen 

van het bedrijf Virol (duurzame afvalpartner), 

dus per vrachtwagen 2 ouders en 1 chauffeur. 

De vrachtwagens hebben een persinstallatie, 

dus er kan veel oud papier mee. Het starten 

begint op de school, waar in de week hieraan 

voorafgaand de kinderen van groep 8 al het 

oud papier en karton van de school hebben 

verzameld. De wagens beginnen ieder aan 

een eigen, afgesproken kant van de route. Tij-

dens de rit hangen de ouders achter aan op de 

plateaus. Zij dragen oranje hesjes, handschoe-

nen en stevige schoenen.

Kleine dozen, goed ingepakt

Het liefst krijgen de ophalers het oud papier 

aangeleverd in kleine hoeveelheden, niet te 

zwaar. Als het regent of sneeuwt dan is het op-

tillen aanzienlijk zwaarder. Het wordt uiteinde-

lijk in kilo’s afgewogen, dus als het nat is zijn 

er wel veel meer kilo’s, dus meer opbrengst! 

Een mooie beloning voor het tillen! Naast re-

gen, kan ook de wind een spelbreker zijn. Als 

het papier niet goed is aangeleverd, waait al-

les de straat op, dus ook dat is een punt van 

aandacht. De opbrengst wordt door Virol in 

kilo’s gewogen en de school krijgt daarvoor 

de opbrengst.

Fijne wijk om te wonen

Wat vindt Ester van de wijk Emmerhout? Een 

prettige wijk, zeker voor kinderen. Ester en 

Joost hebben 2 kinderen Anouk van 12 en 

Niels van 10. Zij wonen 17 jaar in Emmerhout. 

Veel vrijheid hier en zeker veilig. Kinderen kun-

nen goed en veilig buitenspelen.  Niels gaat 

af en toe met zijn schoolvrienden naar het 

nieuwe sportplein. Niet altijd komt hij vrolijk 

thuis. Het grote leeftijdsverschil maakt het 

soms moeilijk om mee te kunnen doen. Dan 

wordt de bal afgepakt, of worden zij geweerd. 

Fijn is het als de sportcoaches aanwezig zijn. 

Voor Anouk is het sportplein een mooie plek 

om haar vriendinnen te ontmoeten. Het on-

derlinge contact tussen de inwoners in het rij-

tje is goed. Af en toe gezellig barbecueën en 

er zijn voor elkaar als het nodig is.

Al met al een tevreden inwoner van Emmer-

hout met een bijzondere vrijwillige taak! Hul-

de en dank aan alle ophalers!  

Joke Bakker

Oud papier ophalen

Ik kan elke 1e dinsdag van 
de maand mijn oud papier 
aan de weg zetten in de 
zekerheid, dat het wordt 
opgehaald. In mijn geval de 
route: Kwekebos, Bork, Het 
Waal en de Lemzijde.

De vereniging is actief bij het onderhoud van 

de speeltoestellen of bij NLdoet. Ik ga in ge-

sprek met twee bestuursleden: Ria van der Aa, 

voorzitster, en Hans van Os, secretaris. 

Vanaf de bouw van de huizen in 1972 zijn alle 

bewoners verplicht lid van de vereniging die 

een televisiemast en het kabelnetwerk be-

heert. Met de komst van de kabel wordt deze 

vereniging opgeheven en komt er een nieuw 

orgaan dat de gemeenschappelijke belangen 

behartigt. Het lidmaatschap is niet langer ver-

plicht. Toch is bijna iedereen lid van deze ver-

eniging. Hans: ‘Mijn eerste kennismaking met 

de vereniging gaat terug tot de buurtborrel 

die gehouden werd, toen wij hier in de jaren 

80 kwamen wonen.’ Ria: ‘Wij wonen hier nu 

precies twintig jaar. Hans kwam bij mij aan de 

deur om zich voor te stellen en vertelde over 

de buurtborrel aan het begin van het school-

jaar. Er woonden hier toen veel docenten.  Te-

genwoordig worden nieuwe bewoners met 

een bos bloemen verwelkomd en krijgen een 

aanmeldingsformulier.’ 

De wijk verjongt

Hans: ‘Mijn vrouw Annemiek en ik hebben af-

wisselend in het bestuur gezeten. Al vijfen-

twintig jaar. In principe worden de bestuurs-

leden gekozen, maar de leden stemmen altijd 

voor.’  Ria: ‘Ik zit er bijna tien jaar in, overge-

haald onder het mom van ‘Zou je het niet leuk 

vinden?’. Ik wilde het even aanzien en dat doe 

ik nog steeds.  We hebben in het bestuur twee 

jonge dames erbij: Debbie en Manon. We zijn 

daar erg blij mee. Zij komen met nieuwe idee-

en en hebben bijvoorbeeld de bank bij de 

speeltoestellen opgeleukt. Zij weten wat er bij 

jonge kinderen speelt, want er zijn de laatste 

tijd veel jonge gezinnen komen wonen.’ Hans: 

‘Deze dames hebben ook de nieuwsbrief ge-

maakt over de nieuwe ontwikkelingen.’

Nieuwe ontwikkelingen

Ria: ‘We zijn bezig met een buurtpreventie app 

en voor de veiligheid hebben we verkeers-

maatjes geplaatst die mensen manen tot rus-

tig rijden. We proberen geld bij elkaar te krij-

gen voor een AED voor de straat. We hebben 

nog 700 euro nodig.’ Hans: ‘Twee mensen gaan 

een workshop geven om dit apparaat te be-

dienen.’ 

Ria: ‘Voor mij was de buurtbarbecue een 

hoogtepunt. Een mooi moment om mensen 

te ontmoeten.’  Hans: ‘Voor mij was dat roule-

rend dineren in groepjes van zes. Op het ene 

adres kreeg je bijvoorbeeld een drankje, bij 

het volgend een voorafje, bij weer een ander 

het hoofdgerecht, het toetje en het borrelen 

na afloop.’ Ria: ‘Doordat we een jongere buurt 

hebben is deze activiteit minder geschikt 

meer.’ Hans: ‘We spelen in op de actualiteit. 

Hiervoor nodigen wij iemand voor de jaarver-

gadering uit die komt vertellen over bijvoor-

beeld ‘Emmerhout energie-neutraal’.’

Ik fiets naar huis en denk aan mijn jeugd in de 

jaren vijftig. In de nieuwbouwwijk in Weesp 

wil men een buurtvereniging. De pastoor ver-

biedt vanaf de kansel de katholieken hiervan 

lid te worden. Iedereen gehoorzaamt braaf. 

Er komt een katholieke speeltuin, genoemd 

naar de heilige Don Bosco. Wij schommelen, 

glijden en wippen met roomsen onder elkaar. 

Times are changing.  

Ted Schilder

“Tegenwoordig 
worden nieuwe 
bewoners met 
een bos bloemen 
verwelkomd”

“Als het regent 
of sneeuwt dan 
is het optillen 
aanzienlijk 
zwaarder”

D



PlusBus Emmen

In het winternummer van 
Wijkberichten van 2018 werd 
hij al aangekondigd, de PlusBus. 
De komst van de bus naar 
Emmerhout is echter enigszins 
vertraagd maar is inmiddels 
in productie genomen en de 
verwachting is nu dat de bus 
eind van dit jaar afgeleverd 
wordt.
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Dat is enerzijds teleurstellend. Het plan was 

om de bus al in het voorjaar te laten rijden, 

maar anderzijds geeft het ook wat meer tijd 

om de zaakjes goed voor te bereiden. De Plus-

Bus (het woord Boodschappen hebben we la-

ten vallen) wordt beschikbaar gesteld door het 

Nationaal Ouderfonds en moet in 5 jaar wor-

den afbetaald. Icare Ledenvereniging heeft 

een financiële bijdrage toegezegd. Om het 

kostenplaatje dekkend te maken worden an-

dere organisaties benaderd om ook financieel 

bij te dragen.

Uitstapjes

Voor heel veel ouderen in de wijk is het niet 

meer zo vanzelfsprekend dat ze de deur uit-

stappen. Omdat ze niet meer zo goed ter been 

zijn of omdat ze niet over een auto beschikken. 

De PlusBus kan daar een uitkomst voor zijn. 

Het is namelijk de bedoeling dat de bus inge-

zet wordt voor het maken van uitstapjes. Dat 

kunnen uitstapjes zijn in de nabije omgeving. 

Bijvoorbeeld de vrijdagmarkt in het centrum 

van Emmen, de schaapskooi in Weiteveen of 

de Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Maar 

het is ook mogelijk om uitstapjes te organise-

ren buiten de provincie. Een bezoek aan de 

Keukenhof, het Kröller-Müller Museum of de 

kerstmarkt in Münster bijvoorbeeld.

Ook voor korte ritten

Daarnaast is het de bedoeling dat de PlusBus 

ingezet wordt voor korte ritten naar bijvoor-

beeld het ziekenhuis, gemeentehuis of het 

winkelcentrum van Emmerhout. De PlusBus 

geeft wijkbewoners met een beperkt soci-

aal netwerk de mogelijkheid om samen met 

buurtgenoten activiteiten te ondernemen. 

Het bevordert bovendien de zelfredzaam-

heid. Boodschappen kunnen tegenwoordig 

ook thuis worden bezorgd, maar het is veel 

mooier om zelf op stap te kunnen gaan om 

boodschappen te doen. Men is er even uit en 

is veel actiever. Daarbij heeft men de kans an-

deren te ontmoeten. Uit onderzoek is geble-

ken dat wanneer mensen de regie over hun 

leven in eigen hand houden, zij beter in hun 

vel zitten en gelukkiger zijn.

Vrijwilligers

Voor de PlusBus zijn heel veel vrijwilligers 

nodig. Een eerdere oproep heeft al een hele 

grote groep chauffeurs opgeleverd. Daar zijn 

we heel blij mee. Daarnaast zijn we nog op 

zoek naar vrijwilligers die een activiteitenpro-

gramma gaan opzetten. We denken zelf aan 

een werkgroep van 5 á 6 mensen. Vind je het 

leuk om samen met anderen een programma 

te bedenken en te organiseren, meld je dan 

aan: Wijkwijzer, T 67 59 58 of wijkwijzer@wijk-

belangenemmerhout.nl

Stichting

Het beheer van de PlusBus wordt onder ge-

bracht in een nog op te richten stichting ‘Plus-

Bus Emmen’. Het bestuur van de stichting 

beheert de financiële middelen en houdt toe-

zicht op de vrijwilligers. De PlusBus rijdt al in 

meer dan 90 gemeenten in Nederland. Het ini-

tiatief om ook in Emmerhout met de PlusBus 

te gaan rijden is genomen door Icare Leden-

vereniging samen met Wijkbelangen Emmer-

hout, beiden deel uitmakend van het netwerk 

Emmerhoutlijm. Een projectgroep met ver-

tegenwoordigers van Icare Ledenvereniging, 

Buurtsupport, Tangenborgh en Wijkbelangen 

bereiden de komst voor. De nog te vormen 

stichting gaat het werk van de projectgroep 

in de loop van dit jaar overnemen.  

John Franssen, 

lid projectgroep PlusBus Emmen 

D
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WORDT JOUW IDEE 
WERKELI JKHEID? 

CULTUUR KLEURT JE  BUURT

BUURTCULTUURFONDSEMMEN.NL

Om een buurt nog leuker, gezelliger en mooier te maken heeft de gemeente Emmen het Buurtcultuurfonds 

opgericht. Dit is een fonds waar je als buurtbewoner subsidie kunt aanvragen als je een goed idee 

hebt op het gebied van kunst en cultuur. Heb jij een plan of idee dat je wijk of dorp nog leuker maakt? 

Meld je dan aan! Op onze website www.buurtcultuurfondsemmen.nl staan de spelregels.

Y
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GEEF JOUW 
WIJK OF DORP 
KLEUR DOOR

KUNST EN
CULTUUR 

“Met de PlusBus 
kun je samen 
op stap om 
boodschappen 
te doen”



Wijkbelangen Emmerhout werd op 21 januari 

1991 opgericht en als spreekbuis richting de 

bewoners van Emmerhout werd de Nieuws-

brief in het leven geroepen. De Nieuwsbrief 

verscheen 23 jaar lang op onregelmatige tij-

den. Het was in een tijd dat het internet in de 

kinderschoenen stond, althans in het massale 

gebruik daarvan. Begrippen als websites en 

social media waren nog onbekend.

In het voorjaar van 2014 werd in het bestuur 

van Wijkbelangen geopperd dat het goed zou 

zijn om voor de Nieuwsbrief een eigentijds 

jasje te laten maken. Jiska Ravor, wijkbewoon-

ster en grafisch ontwerpster, werd gevraagd 

een dergelijk ‘jasje’ te ontwerpen. Ook werd 

er voorgesteld een andere naam voor het al-

gemene ‘nieuwsbrief’ te bedenken. Jiska ging 

aan de slag en als nieuwe naam voor het blad 

werd ‘Wijkberichten’ gekozen. Passend in het 

rijtje Wijkwijzer en Wijkbelangen.

Lay-out

De lay-out van 5 jaar geleden is in grote lij-

nen hetzelfde gebleven, maar wie de num-

mers naast elkaar legt ziet toch een ontwik-

keling. De opmaak is strakker geworden en 

straalt meer eenheid uit. Om ervoor te zorgen 

dat het blad precies op geplande datum ver-

schijnt, werkt de redactie met een strak tijd-

schema. Wijkberichten is een kwartaalblad en 

verschijnt half maart (voorjaarsnummer), half 

juni (zomernummer), half september (herfst-

nummer) en half december (winternummer).

Redactie

Het blad verschijnt onder verantwoordelijk-

heid van het bestuur van Wijkbelangen. Mo-

menteel bestaat de redactie uit drie mensen. 

Joke Bakker, Henk Smit (oud-voorzitters Wijk-

belangen) en de huidige voorzitter Wytse Bou-

ma. Na het vertrek van Ina Hofsteenge is het 

drietal op zoek naar versterking. En dat kan 

iedere wijkbewoner zijn! Naast de redactie is 

er een schrijverskring die momenteel uit twee 

mensen bestaat, Theo Postma en Ted Schilder. 

Ook hier is uitbreiding gewenst. Belangstel-

ling? Aarzel niet en meld u aan! Foto’s vormen 

ook een belangrijk onderdeel. Beelden zeg-

gen vaak meer dan woorden en het oog wil 

ook wat. Wijkberichten kent geen vaste foto-

redactie, maar diverse wijkbewoners leveren 

regelmatig beeldmateriaal. Ook hier is ontwik-

keling zichtbaar, de foto’s worden steeds beter. 

Voordat Jiska Ravor met de opmaak bezig gaat 

worden alle teksten secuur nagekeken door 

Marinus Spijkman op tik- en spellingsfouten. 

Het drukwerk van Wijkberichten wordt door 

Flyeralarm verzorgd en het huis-aan-aan-huis 

bezorgen in Emmerhout tenslotte wordt door 

een 5-tal wijkbewoners gedaan.

In de zomer van 2014 
verscheen de allereerste 
Wijkberichten Emmerhout, 
het eerste nummer trouwens 
zonder de toevoeging 
‘Emmerhout’, als opvolger 
van de Nieuwsbrief.
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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 offi  ciële 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. 
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“Emmerhout 
krijgt uiteindelijk 

haar Kindcentrum”
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Een nieuw jasje

De vertrouwde nieuwsbrief, vanaf dit num-

mer, in een nieuw eigentijds jasje. Soms heb 

je dat, zomaar ineens. De behoefte aan iets 

nieuws.  Dan begint het te kriebelen. ‘Ik heb 

zin in een nieuwe jas! En ik wil ook een ech-

te naam!’ Jiska Ravor ontwierp de kleurige 

en frisse nieuwe opmaak en bedacht ook 

de naam: Wijkberichten. Wijkberichten van 

en voor alle wijkbewoners van Emmerhout.

De Wijkwijzer

Het is vrij normaal, dat een wijk een eigen 

wijkwinkel heeft. Een laagdrempelig winkel, 

waar de wijkbewoner terecht kan voor aller-

lei vragen van diverse aard. Voor doorverwij-

zing, voor meldingen van zaken het openbaar 

gebied betreff ende, voor zorg, voor de wijk-

agent, voor vragen op het gebied van welzijn, 

voor ideeën. De wijkbewoners kunnen er even 

binnenwippen voor een praatje, zomaar….

Opening bewonersbedrijf

Op 6 juni jl. was het dan eindelijk zover. Na 

vele jaren van voorbereiding kon eindelijk het 

bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ offi  cieel van 

start gaan. Wethouder Bouke Durk Wilms had 

de eer de openingshandeling te verrichten. Hij 

zaagde een balkje vakkundig door. Eindelijk 

‘Op Eigen Houtje’, het eerste bewonersbedrijf 

in Drenthe. Op eigen benen…

Feestelijke 
opening ‘Op 
Eigen Houtje’
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‘‘Emmerhout weet 
van wanten”

Emmerhout in beeld

Hij is voor veel mensen een bekend gezicht. 

Zonder dat zij zijn naam misschien kennen. 

Maar veel mensen zullen hem herkennen om-

dat hij regelmatig met zijn fotocamera op pad 

is, vergezeld door zijn golden retriever. Van de 

vele foto’s die Klaas de Boer in de afgelopen 

jaren maakte in zijn eigen wijk stelde hij een 

boek samen. De omslag van deze Wijkberich-

ten is één van de foto’s uit dat boek. 

Buurt in actie

Onder het motto ‘Koppen bij elkaar’ staken 

onlangs een groep bewoners aan de Laan van 

het Kinholt de handen uit de mouwen. Op een 

vrije zaterdag werd het erfj e waar zij wonen 

opgeruimd. Alle onkruid werd weggehaald, 

rommel verwijderd en de stoep aangeveegd. 

Door het samen oppakken van deze klussen 

leerde men elkaar beter kennen en zijn er al 

nieuwe plannen in voorbereiding.

Warmtetour

Dit najaar waren er in het kader van de Warm-

tetour twee informatiebijeenkomsten over het 

isoleren van woningen, waarvoor veel belang-

stelling was. Zo’n zeventig huishoudens lieten 

een energiescan afnemen en overwegen hun 

woning (verder) te isoleren. In de komende 

tijd gaan we kijken of er middels collectief 

aanbesteden nog meer bespaard kan worden. 

Emmerhout weet van wanten!

IN DIT NUMMER

ten is één van de foto’s uit dat boek. 
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‘‘Wat er ook speelt 
in de wijk, laat het 
de kinderen zijn”

IN DIT NUMMER
Waterspeelplaatsen

Op drie plekken in de wijk, aan de Eekharst, Ie-
menhees en Bork/Kwekebos, zijn nieuwe wa-
terspeelplaatsen gerealiseerd. Hiermee zijn 
unieke speelplekken voor de wijk behouden 
gebleven. De nieuwe waterspeelplaatsen zijn 
eenvoudig, maar functioneel. Ze bestaan uit 
twee muurtjes van ongeveer 6 meter lang en 
30 cm hoog. De muurtjes staan haaks op el-
kaar met in  elke muur twee sproeiers. 

Speeldernis krijgt vorm

Met vereende krachten is de afgelopen maan-
den gewerkt aan de verdere invulling van de 
‘Speeldernis’ in het bosje aan de Laan van de 
Bork. Het wordt een speeltuin annex wilder-
nis van ruim 220 vierkante meter, met louter 
natuurlijke elementen en materialen, zoals 
stammen van de ter plekke gekapte bomen, 
vogelkastjes, vleermuizenkast, vlinderstrui-
ken, een ’insectenhotel’ en nog veel meer.

Jaarvergadering Emmerhout’

Op de algemene ledenvergadering van Wijk-
belangen Emmerhout op 11 mei jl. werd in het 
kader van het thema ‘Tuinieren in eigen wijk’ 
een presentatie gegeven door Sumitra Naren. 
Enthousiast gaf zij tips over het inrichten van 
een tuin, maar vooral ook voor het populaire 
moestuinieren. In het formele deel legde het 
bestuur verantwoording af middels een fi nan-
cieel jaarverslag en een fi lm over 2014.
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Emmerhout, 
jouw wijk, jij 
mag het zeggen!
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Emmerhout

JAARVERSLAG 2016 
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‘‘Waar doen
 ze het van?”

Hilde van der Horst

Jaarlijks ontvangt Wijkbelangen Emmerhout 

een budget van de gemeente, dat ingezet kan 

worden voor de eigen wijk, naast financiële 

bijdragen van wijkbewoners. De jonge pen-

ningmeester van Wijkbelangen Emmerhout 

zette een boekhoudsysteem op, waardoor 

sneller en duidelijker wordt waar het geld al-

lemaal naar toe gaat. Het geeft antwoord op 

de vraag: ‘Waar doen ze het van?’

Gat van Jansen

In de volksmond heet het ‘Gat van Jansen’ of 

‘het zandgat’. Het natuurgebied ingeklemd 

tussen Schanswal, Schansstraat, Rondweg en 

Laan van het Kwekebos. Spontaan ontstaan 

nadat in 1975 de zandwinningsactiviteiten ge-

stopt werden. In dit nummer gaan we terug in 

de tijd, hoe komt het aan deze naam. En kijken 

we naar de strijd die er geleverd wordt om dit 

gebied te beheren en behouden. 

Burgerbegroting

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

krijgt nog meer inhoud als de ‘Burgerbegro-

ting’ op 1 januari 2017 voor Emmerhout van 

start gaat. De wijk krijgt inspraak over de be-

steding van een fors bedrag. Hoe dat besteedt 

en waar het voor ingezet gaat worden is aan 

de wijkbewoners zelf. Voor 1 januari moet er 

een bestedingsplan liggen. Praat & beslis mee! 

Dit is je kans, jij mag het zeggen!
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Emmerhout EnergieNeutraal

Binnenkort start de wijkexpeditie Emmerhout 

Energieneutraal. Kern van dit initiatief is dat in-

woners samen met o.a. gemeente, provincie, 

woningcorporaties werken aan betaalbare 

woningverbeteringen op het gebied van ener-

gie en klimaat. Energie neutraal wat is dat? En 

moet dat in mijn wijk? Hoe komen ze daar zo 

ineens bij? Op dinsdagavond 3 oktober a.s. 

vindt de aftrap plaats van deze expeditie.

Nieuwe route voor de stadsbus

Eind van dit jaar gaan in onze wijk de bussen 

anders rijden. Om het reizen met de bus aan-

trekkelijker te maken is besloten om lijn 1 (Em-

merhout) en 2 (Angelslo) te combineren in de 

dienstregeling 2018. Welke voordelen levert 

dit de reiziger op? We hebben vervoersbedrijf 

Qbuzz en gemeente Emmen om een toelich-

ting gevraagd en die hebben die in deze Wijk-

berichten op een rijtje gezet.

Sportplein Emmerhout

Op zaterdag 30 september a.s. wordt het 

Sportplein Emmerhout, één van de initiatie-

ven voortgekomen uit de Burgerbegroting, 

officieel geopend en in gebruik genomen. Het 

sportplein heeft een voetbalkooi, een basket-

balvelden  twee tafeltennistafels op een ge-

luiddempende en waterdoorlatende vloer. In 

de tweede fase worden daar een freerun- en 

bootcamp parcours aan toegevoegd. 
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‘Sportplein 
Emmerhout 
van droom 
naar daad’

Emmerhout

ENERGIEMARKT 29 SEPTEMBER
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Energiemarkt 29 september

Zaterdag 29 september a.s. is er van 10.00 

tot 16.00 uur een grote Energiemarkt in het 

winkelcentrum van Emmerhout. De belang-

rijkste doelstelling van deze Energiemarkt 

is het informeren en enthousiasmeren van 

wijkbewoners. In onze wijk is vorig jaar de 

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal ge-

start. Met deze expeditie werken we naar 

een energieneutraal Emmerhout in 2027. 

Wout Koops van ‘t Jagt

Hij heeft net zijn Havo-diploma gehaald, 

een baantje bij de Jumbo, doet aan atletiek 

bij de Sperwers, organiseert samen met an-

dere jongeren activiteiten voor jongeren en 

is als scholarshipper actief bij het sportplein. 

Kortom een druk baasje, die Wout Koops 

van ’t Jagt. Ook nu hij net met een vervolg-

opleiding in Zwolle is begonnen blijft hij 

zich inzetten voor de jeugd in Emmerhout. 

Wob en Hennie Veenhoven

Hennie en Wob Veenhoven wonen al vele ja-

ren met veel genoegen aan de Laan van de 

Marel. Zowel Wob als Hennie zijn actief in 

het beschermen van de natuur in hun eigen 

omgeving en het milieu in het algemeen. 

Op het terrein dat vrijkwam nadat de voor-

malige Lheehorstschool gesloopt was heb-

ben zij een prachtig stuk natuur gecreëerd 

met heel veel verschillende plantensoorten.
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‘Steek energie 
in eigen wijk!’

Emmerhout
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Verduurzamen en behouden

Emmerhout was de eerste wijk in Nederland 

waar het woonerf werd toegepast. De wijk 

staat op een lijst van belangrijke naoorlogse 

wederopbouw wijken. Maar de oorspronke-

lijke structuur is wat in verval geraakt. De ko-

mende jaren moet er van alles gebeuren aan 

de verduurzaming van de wijk. Hoe kunnen 

we verduurzamen met behoud van de unieke 

structuur en architectuur?

ALV 26 maart 2019

De algemene ledenvergadering van Wijkbe-

langen wordt gehouden op dinsdagavond 

26 maart a.s. in de Schepershof. Naast het for-

mele deel, waarin het bestuur verantwoording 

aflegt over het afgelopen jaar, gaan we het 

hebben over de woon- en leefvisie. In het af-

gelopen jaar er een ‘foto’ van de wijk gemaakt. 

Dit is Emmerhout anno 2019. Herkennen we 

ons hierin?

Jaarverslag 2018

In deze extra dikke Wijkberichten is het jaar-

verslag van Wijkbelangen opgenomen. Dit 

komt aan de orde tijdens de ALV van 26 maart 

a.s. Tijdens de jaarvergadering zal ook het fi-

nancieel jaarverslag worden gepresenteerd en 

toegelicht. En u mag er ook wat van vinden. 

Graag horen wij uw opmerkingen, suggesties, 

ideeën en gaan we in op uw vragen. Het is uw 

wijk, u mag het zeggen!
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‘‘Erfgoed: 
verduurzamen 
én behouden”

Emmerhout
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Kom gerust bij ons langs op de Pioniersweg 17a 
op het bedrijventerrein in Barger-Oosterveld.
U bent van harte welkom!

Het project ‘Ontmoetingsverhalen Em-

merhout’ van De Kunstbeweging verza-

melt verhalen van bewoners over plekken 

en gebeurtenissen in de wijk. Ellen Kroeze 

(kunstenaar) en Elke Beekman (tekstschrij-

ver) legden herinneringen van wijkbewo-

ners vast. Voor het project gingen wij op 

zoek naar persoonlijke verhalen. Dagelijks 

ontmoeten we mensen in de wijk, de buurt 

of de straat; als we een ommetje met de 

hond maken, boodschappen doen, bij de 

bushalte wachten of ergens een kopje kof-

fie gaan drinken. 

De verhalen en bijbehorende plekken vor-

men twee wandelroutes door Emmerhout. 

Tijdens het wandelen kun je de verhalen 

beluisteren via de smartphone of lezen in 

het boekje met routekaart. Bijzondere ver-

halen van bijzondere wijkbewoners wor-

den zo bewaard. De deelnemers hebben 

hun verhalen ook creatief verbeeld. Deze 

kunstwerkjes worden tijdens de opening in 

de Schepershof geëxposeerd.

De twee wandelroutes zijn vanaf 5 juli 

zichtbaar door middel van gekleurde rou-

tebordjes.  Vlakbij de Wijkwijzer wordt het 

startbord geplaatst waarop alle informatie 

over de twee wandelroutes te zien en te le-

zen is. Daarnaast wordt er een boekje uit-

gegeven wat straks o.a. in de Wijkwijzer te 

verkrijgen is voor €10,00. Met de landkaart, 

die achterin het boekje gevouwen zit, kun 

je zelf de wandelroutes lopen.  In het boek-

je kun je de verhalen lezen die bij de plek-

jes horen waar de routebordjes staan

Kom op 5 juli naar de feestelijke opening 

in de Schepershof, Het Waal 400. Om 13.45 

uur - inloop met koffie/ thee. Om14.00 uur 

- openingswoord door gemeenteraadslid 

Ugbaad Kilinçci, uitleg over de wandelrou-

te en samen een stukje lopen. Bij terug-

komst drinken we er een drankje op.

Ontmoetingsverhalen is een project van 

De Kunstbeweging dat in zes dorpen en 

wijken van Emmen wordt uitgevoerd. Artis-

tieke leiding: Ellen kroeze en Elke Beekman 

Het project is onderdeel van gemeente 

Emmen ‘Age Friendly Cultural City’, een 

project van de Wereldgezondheidsorga-

nisatie WHO.  Voor meer informatie: www.

ontmoetingsverhalenemmen.nl

Opening  wandelroute 
ontmoetingsverhalen 

Op zaterdag 28 september a.s. is er voor de 

2e keer een Energiemarkt in het winkelcen-

trum van Emmerhout. Doel van de markt is 

de inwoners van Emmerhout informeren, 

enthousiasmeren en activeren. Een groot 

aantal organisaties zal aanwezig zijn om te 

laten zien waar zij mee bezig zijn ten aan-

zien van energie besparen en opwekken.

Zo zullen er kramen zijn van het Drents 

Energieloket, de gemeente Emmen, wo-

ningcorporaties Lefier en Domesta en 

Huurdersfederatie. Daarnaast zijn er diver-

se bedrijven vertegenwoordigd met infor-

matie over isoleren, zonnepanelen, warm-

tepompen etc. Het Wijkexpeditieteam 

‘Emmerhout EnergieNeutraal 2027’ is uiter-

aard zelf ook present. De energiecoaches 

van dit team staan klaar om je vragen te 

beantwoorden. Wil je voor je woning een 

energiescan, dan kan dat geregeld worden. 

Zo krijg je een beter beeld, waar je kunt be-

ginnen. Zelf doen, scheelt poen!

Energiemarkt 28 
september 2019

zaterdag 

28 
september 

2019

ENERGIEMARKT 
EMMERHOUT
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Korte Wijkberichten

ADRES  Kapitein Grantstraat 21a
    7821 AP Emmen 
     T 0591 - 769 114

Ontmoetingsverhalen 
Emmerhout

7 km

Dit routepunt is onderdeel van een 
wandelroute in en om Emmerhout.
Info: www.ontmoetingsverhalenemmen.nl
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• Ontwerpt en bouwt websites voor u 
als bedrijf, particulier of organisatie. 

• Levert creatieve ontwerpen voor uw 
nieuwe huisstijl, logo of drukwerk.

T +31 (0) 591 625 706
E info@graffito.nl

www.graffito.nl

Graffito Internet Design

T (0591) 68 16 16
info@tangenborgh.nl
TANGENBORGH.NL

Vragen? Loop tijdens kantooruren gerust eens binnen bij 
Klantenservice in onze woonzorglocaties.

Of bezoek ons spreekuur op:
Woensdag 08.30 - 09.30 uur  De Schans 

Tangenborgh biedt ouderen in 
Zuidoost-Drenthe een breed palet 

aan zorg en dienstverlening en 
is specialist in dementiezorg.

Wij zien u als 
compleet mens en kijken

 verder dan fysieke of mentale 
klachten. Onze zorg is erop 

gericht om u het leven 
te laten leiden zoals u dat 

gewend bent.

door samen
te werken aan

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

De Wijkwijzer is de wijkwinkel 
waar alle wijkbewoners terecht 
kunnen voor allerlei vragen van 
diverse aard over zorg, brieven 
die u niet begrijpt, over hulp die 
u zoekt of omdat u graag iets 
voor een ander wilt doen.

Wijkwijzer Emmerhout

Vrijwilligerswerk doe je omdat… dat ligt voor 

ieder mens anders. Je helpt een ander en het 

geeft jou een ook een goed gevoel. Maar het 

kan ook minder leuk zijn. Toch is het vaak zo 

dat de moeite die je doet gewaardeerd wordt.

We zijn zuinig op vrijwilligers die meerdere 

adressen hebben en dat leuk vinden. Maar ook 

iemand die een uurtje met iemand wil praten 

schrijven we graag in. Samen boodschappen 

doen, voor iemand de hond uitlaten, helpen 

de tuin te onderhouden, kleine klussen doen 

het zijn dingen waar je een ander plezier mee 

doet. We zouden het fijn vinden als mensen 

die met een rolstoel kunnen wandelen zich 

inschrijven. Wat regelmatig voorkomt is dat 

mensen die slecht ter been zijn naar een af-

spraak moeten. Meestal heeft men wel een 

taxi-pas, maar men zoekt iemand voor bege-

leiding.

Eerste stap 

Het is niet gemakkelijk om de eerste stap te 

zetten en om hulp te vragen. Toch is er daar-

na vaak opluchting als men het toch gedurfd 

heeft.  Draai het eens om, als u om hulp wordt 

gevraagd zegt u toch ook geen ‘nee’? Maar 

ook mensen die geholpen worden kunnen op 

hun beurt iemand anders helpen. Iemand die 

begeleiding zoekt voor een ziekenhuisbezoek 

kan toch zelf bij iemand langs gaan die graag 

iemand op theevisite ontvangt?

Financieel spreekuur

Sommige vragen kunnen niet beantwoord 

worden door een van de beheerders. In dat 

geval wordt u bijvoorbeeld doorverwezen 

naar het open spreekuur van Sedna op de 

maandagmiddag. Heeft u specifieke vragen 

op financieel gebied, dan wordt u doorverwe-

zen naar het financieel spreekuur op de vrij-

dagmorgen. U mag ook rechtstreeks naar deze 

spreekuren gaan als u vermoedt dat u daar het 

best geholpen zult zijn. 

Op vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 u kunt 

u voor al uw financiële vragen terecht bij het 

spreekuur van Sedna. Onder het motto ‘Schul-

denvrij, maakt je blij’ zitten Bianca van Heijnin-

ge en Rianne Eilert klaar om u te helpen. Om 

bijvoorbeeld te helpen bij het invullen van 

een aanvraag, om overzicht te krijgen in uw 

financiën door een overzicht te maken van uw 

inkomsten en uitgaven. Hier zijn geen kosten 

aan verbonden. 

Geopend van ma t/m vrij 9.00 tot 17.00 uur 

wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl 

T 0591 – 675 958

V Een wijkbewoner komt boos de Wijkwijzer 

binnen. Hij heeft gezien dat een wagen 

van Area de straat in rijdt maar de onder-

grondse container niet leegt. Ze doen de 

klep open en kijken even en vertrekken 

weer. Betalen we daar onze dure belasting-

centen voor… Een telefoontje naar Area 

verklaart het gebeuren. Het is niet meer 

zoals eerder dat de containers op vaste 

momenten geleegd worden. De onder-

grondse containers hebben tegenwoordig 

sensoren. Area komt soms controleren of 

de klep van een container nog opengaat 

want als de klep klem zit dan krijgen ze 

geen melding dat de container vol zit.

Regelmatig komen er wijkbewoners bin-

nen die geschrokken zijn omdat ze in het 

winkelcentrum bijna omver zijn gereden. 

Mensen zijn boos. Waarvoor staan die 

borden er?! Ze geloven de beheerder niet 

dat Handhaving van de gemeente toezicht 

houdt en de wijkagent af en toe iemand 

betrapt en een bekeuring uitdeelt. Als we 

nou beginnen zelf niet meer te fietsen of te 

brommen in het winkelcentrum…



Massagepraktijk De-Lan 
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

7823 RE Emmen 
Tel: 0591-741802  of 06-20748777 

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

Shiatsu staat voor “vingerdruk“ 
therapie afkomstig uit Japan en 
kan worden toegepast zoals bij: 
– Slapeloosheid 
– Mentale onrust en depressiviteit 
– Spierspanningen’ 
– Hoofdpijn 
– Spijsverteringsproblemen 
– Menstruele problemen 
– Sommige problemen met spie-
ren en botten (zoals rugpijn)  
Vergoeding geheel of gedeeltelijk 
door de zorgverzekeraar is  
mogelijk. 
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FEESTARTIKELEN NODIG?

Wij verhuren Feestartikelen, Geboortearti-

kelen, Partytenten,  Springkussens en een 

ruim assortiment Oud Hollandse Spellen.

Statafels, Stoelen, Buffettafels, Terrasheaters, 

Prikkabel, Chafingdish, Hotpot, Poffer-

tjesplaat, Slagers BBQ, Chocoladefontein, 

Popcornmachine, Suikerspinmachine, 

Marktkramen, Huwelijkszuilen, etc.

Springkussen Koe, Springkussen Saloon, 

Ranjakoe, Eendjesvangen. Geboortearti-

kelen o.a. Houten Kinderwagens,  Ooievaars, 

Biertaps, Koelkasten, Kop van Jut.

Voor vragen of reserveringen:

T 0591 - 62 62 38

Kijk voor een overzicht op: 

www.vanginkelverhuur.nl

VAN GINKEL VERHUUR 

Uitleenpunt tuingereedschap
Aan de slag in eigen tuin, maar 

niet het juiste gereedschap? Bij het 

uitleenpunt tuingereedschap van 

Lefier in Pand 88, Lemzijde 87-88, 

kunt u gratis tuingereedschap 

lenen.

Voor wie?
Voor alle inwoners van Emmer-

hout/Emmerschans. Het lenen 

kost niets. U moet alleen een borg 

van € 10,- betalen en zich kunnen 

identificeren. 

Hoe werkt het?
Kom langs bij het Sociaal Waren-

huis ‘Heel Goed’, ma t/m vrij 10.00-

11.00 uur in Pand 88. Hier kunt u 

afspraken maken over het halen en 

brengen van het gereedschap.

Deze keer richten we ons op Bouke Hofman.

Bouke heeft onlangs een boek geschreven 

met als titel ‘De Ultieme escape’. Hofman 

gaat ervan uit dat er een Apocalyps komt. Hij 

schrijft: ‘We hebben te maken met klimaat-

verandering (toenemende wateroverlast, ex-

treme hitte en droogte), natuurrampen (aard-

bevingen, orkanen en tsunami’s), terreur, 

aanslagen en oorlogen, die uiteindelijk uitlo-

pen op een dictatuur. Zaken die allemaal in 

het laatste Bijbelboek zijn beschreven. Meer-

dere keren is daarin sprake van een moeilijke 

en zware periode, die staat te gebeuren.’ Het 

boek is geen futurologie en wil geen voorspel-

ling zijn, noch een pessimistisch toekomst-

beeld geven, maar probeert via een soort van 

bijbeluitleg tot de volgende uitweg te komen. 

Hofman schrijft dat gelovigen mogen leven 

in een hoopvolle verwachting van de weder-

komst van Jezus Christus, omdat ‘Hij (de Here 

Jezus) heeft beloofd dat Hij weer zal komen 

om ons tot Zich te nemen (Johannes 14:3), Hij 

komt zijn beloften na. Wie in de Here Jezus ge-

looft heeft eeuwig leven en mag vreugdevol 

uitzien naar Zijn komst.’ In een kloek boek van 

meer dan 100 pagina’s wordt dit alles uitge-

breid en onvermoeibaar uitgewerkt. 

Roeping

Bouke Hofman is gelukkig getrouwd, heeft 

drie kinderen, negen kleinkinderen en vijf 

achter kleinkinderen en is nu ongeveer elf 

jaar woonachtig in Emmerhout. Hij is geboren 

en getogen in Zuid-Oost Drenthe en van huis 

uit baptist, is nu emeritus baptistenpredikant. 

Hoewel hij aanvankelijk bij Philips Groningen 

en Haren actief was op het gebied van auto-

matisering, vond hij uiteindelijk zijn roeping in 

het predikantenbestaan. Daartoe stapte in het 

diepe door zijn baan bij Philips op te zeggen 

om Godsdienstwetenschappen te gaan stu-

deren aan het Bijbelinstituut België te Leuven. 

Hij behaalde vervolgens zijn master Theologie 

aan het Luther Rice College and Seminary te 

Jacksonville (USA).

 
Met emeritaat

Na al met al 40 jaar als predikant actief te zijn 

geweest, laatstelijk in Vroomshoop, is hij nu 

met emeritaat. Voor de laatste fase in zijn le-

ven heeft hij voor Emmerhout gekozen, van-

wege het groene en open karakter ervan. Het 

vernieuwde winkelcentrum is naar zijn me-

ning een verrijking voor de wijk. Hij kende 

deze omgeving al vanaf zijn jeugd en van de 

Baptisten Landdag, die in de Emmerdennen 

plaatsvond. Momenteel komt zijn vroegere 

programmeerervaring goed van pas om vijf 

websites actief in de lucht te houden.

Overpeinzing

Bouke ziet de laatste jaren dat we als samen-

leving achteruitgaan op het vlak van waarden 

en normen en wil graag op geestelijk terrein 

weer een positieve ontwikkeling aanjagen. 

Zijn boek met als boodschap: ‘het geloof in 

Jezus is nodig om gered te worden’ probeert 

daarbij te helpen. Bouke hoopt dat velen de 

mogelijkheid tot escapen zullen benutten, zo-

als hij die beschrijft. 

Theo Postma

Kleurrijke bewoners

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 deze 
wijkbewoners die kleur geven 
aan de wijk.

“Computers kun 
je programmeren, 
mensen niet”

D
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Als u daar iets aan wilt doen, dan biedt een 

computercursus wellicht uitkomst. In enige 

lessen komt u te weten hoe een computer, 

tablet en smartphone werkt. Hoe u met toet-

senbord, muis en een aanraakscherm omgaat, 

wat het internet precies is, hoe het werkt en 

hoe u er zelf mee kunt leren omgaan. U leert 

met andere woorden ‘surfen’ op de golven van 

het internet. De lessenreeks is bestemd voor 

(jong)senioren vanaf 50 jaar. Ervaring met 

computers en internet is niet vereist. De lessen 

worden één op één gegeven en op uw eigen 

tempo, zodat u alles rustig kunt leren.

Open Huis

Op 7 september houden wij om 13.30 tot 

16.00 uur Open Huis in de Tussenstee. Onder 

de deelnemende cursisten die ingeschreven 

staan en deelnemers aan onze cursus die van-

af 17-09-2019 van start gaat, verloten wij een 

tablet.

Cursus stamboomonderzoek

Meestal weet je wel wie je vader en moeder 

zijn. Ook nog wie je opa en oma waren, maar 

verder terug in de tijd, dat wordt steeds lasti-

ger. Hoe kom je te weten wie zij waren, waar 

zij woonden en vooral ook hoe ze woonden en 

leefden? Ben jij ook daar ook zo nieuwsgierig 

naar? Nu is er de kans om met ondersteuning 

te beginnen één en ander uit te zoeken. Do-

centen van WijkKlikEmmerhout gaan samen 

met je op pad (een enkele keer ook letterlijk) 

om gegevens over je voorouders te zoeken, te 

vinden en op te slaan.  We beginnen meestal 

bij je ouders en van daaruit gaan we terugzoe-

ken in de tijd. We gaan de gegevens opslaan 

met behulp van een gratis programma Aldfaer 

dat alle gegevens netjes voor je bewaart. Ald-

faer wordt tijdens de eerste les samen met jou  

geïnstalleerd. Voor opgave en/of meer info: zie 

onderstaande contactgegevens

Kleine reparaties

WijkKlik Emmerhout biedt kleine reparaties 

aan vanaf € 5,00, afhankelijk van de hoeveel-

heid werkzaamheden en exclusief vervan-

gende onderdelen. Wilt u gebruik maken van 

onze service, kom dan bij ons langs tijdens de 

inloopmiddagen. Als het een kleine reparatie 

is kunt u blijven wachten en wordt u een kop-

je koffie of thee aangeboden. Is de reparatie 

groter of moeten er onderdelen besteld wor-

den dan wordt er met u overlegd wat het gaat 

kosten en wanneer de reparatie uitgevoerd 

wordt. Een afspraak maken kan via Theo Zwig-

gelaar, M 06 - 54 39 39 16 of reparatiepc@wijk-

klikemmerhout.nl 

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

Kun jij je goed redden op de computer? En 

heb je zin om jouw kennis door te geven aan 

anderen? Word dan vrijwilliger bij ons. Kom 

eens bij ons langs om te kijken en draai een 

keer mee tijdens een les om te kijken of het 

iets voor je is.  Je kunt dan een indruk krijgen 

over het hoe het bij ons gaat en hoe we wer-

ken. Voor meer info zie onderstaande contact-

gegevens.

Inloopuren

maandagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur 

donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur

De Digikamer vindt u in: de Tussenstee, Rave-

lijn 104 7823 TG  Emmen (Emmerschans).  

Voor meer info: www.wijkkklikemmerhout.nl 

Ans Huiskes M 06 - 34 18 16 24 

E anshuiskes@wijkklikemmerhout.nl 

Hermien vd Weide M 06 - 41 72 01 68 

E penningmeester@wijkklikemmerhout.nl

BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

VROLIJKE PEUTERMIDDAG
VOOR PEUTERS EN HUN OUDERS/
VERZORGERS
 
Doe mee aan:
• een workshop dansen met Tirza 

Huizenga
• spelen en zingen met Greet 

Polman
• een creatieve workshop door 

Karina Pater van Boetiek Creatiek 

Er is drinken voor iedereen en… Vergeet 
niet bij vertrek het cadeautje voor de 
jongste deelnemers mee te nemen als 
je weer naar huis gaat.

Woensdag 3 juli van 13.30 tot 15.30 uur
in het Kindcentrum Emmerhout.
Gratis deelname, aanmelden kan bij:
Voorschool Kristalla-Kubus, 
Kinderopvang Emmerhout of Bibliotheek Emmerhout

Wilt u ook leren met de 
computer om te gaan. De 
kloof tussen u en uw (klein)
kinderen wordt misschien 
steeds groter, omdat zij 
moeiteloos met computers, 
tablets en smartphones 
omgaan en u niet! 

WijkKlik Emmerhout

A



Deel uitmaken 
van de samenleving

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

De Trans ondersteunt mensen 
met een verstandelijke 
beperking of een vorm van 
autisme bij hun rol in de 
samenleving. Ongeacht hun 
leeftijd en ongeacht de mate 
van beperking.

In de wijk Emmerhout begeleidt De Trans mensen in de 
thuissituatie (ambulant). Onze ambulant begeleiders zijn 
professionals die weten wanneer ze kunnen loslaten, iets 
samen kunnen oppakken of iets eventueel moeten overnemen. 
Zij werken nauw samen met mantelzorgers en helpen mensen 
met de contacten in hun netwerk.
 
De Trans heeft ook een aantal appartementen voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking en soms ook een aan autisme 
verwante stoornis. Zij wonen zelfstandig waarbij ze regelmatig 
worden ondersteund door De Trans.

��
���
�� ��

����������

✓ Begeleiden naar uw arts, therapeut, opticien, kapper, etc.
✓ Uw mantelzorger(s) vervangen

✓ Helpen met uw administratie en/of afspraken regelen

✓ Lichte werkzaamheden in uw tuin verrichten

✓ Ondersteunen bij licht huishoudelijke werkzaamheden

✓ Kinderen naar een buitenschoolse activiteit brengen

✓ Samen uw huisdier(en) verzorgen

Wij helpen u graag met o.a.:

Laan van de Iemenhees 202
7823 JN  Emmen
✆ 06-438 26 222
 info@pimmantelzorg.nl

www.pimmantelzorg.nl

Het is natuurlijk ook mogelijk om hulp te regelen voor uw ouders of 
andere familieleden.

Herkent u zichzelf in bovenstaande of heeft u andere wensen of vragen? 
Wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact met 
ons op. 

Komen we tot overeenstemming, dan nemen we eerst het 
kostenplaatje door en krijgt u van ons de uiteindelijke prijs voor onze 
diensten.
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Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

Onze stichting, Dienstencentrum voor oude-

ren Emmerhout (DCO) is genoodzaakt om op 

een andere locatie de 9 huidige activiteiten 

voort te zetten. De Tussenstee Emmerschans 

zal na 13 jaar als tijdelijke voorziening worden 

gesloten en het DCO zal weer terugkomen in 

de wijk. Er wordt inmiddels gezocht naar een 

goed alternatief. We hebben de tijd tot 1 janu-

ari 2020, we houden u op de hoogte.

Het voorseizoen loopt naar het einde. De yoga 

en bridge zijn inmiddels gestopt. De andere 

clubs gaan door tot en met 29 juni. Na de zo-

merstop gaan we op 2 september weer van 

start. U bent als nieuwe deelnemer van harte 

welkom en kunt meedoen aan een of meer 

van onze spel -en bewegingsactiviteiten die in 

onderstaand overzicht worden vermeld.  Wilt 

u meer informatie, dan kunt u zich ter plekke 

melden en een keer gratis meedoen, of bellen 

of mailen voor informatie via onderstaande 

contactgegevens.

Uitbreiding activiteiten

Voor het herstarten van activiteiten als sjoe-

len en kaarten kunt u zich opgeven evenals 

nieuwe soos activiteiten als dammen schaken 

enzovoort. Het DCO zoekt dan naar een mo-

gelijkheid binnen de hun toegekende ruimte 

voor de realisering daarvan. Spelmateriaal is 

aanwezig of wordt aangeschaft.

Koersbal

De koersbalbond (Drents Overleg Koersbal) 

organiseert diverse toernooien waar onze 

koersbalclub ook aan mee doet. Het eerstvol-

gende parentoernooi vindt plaats in oktober. 

Deze club bestaat uit 10 enthousiaste deel-

nemers, die hier veel plezier aan beleven. Het 

wordt wekelijks gespeeld (zie overzicht)  Het is 

een leuke gezellige bezigheid zonder presta-

tiedrang. Kom gerust eens meedoen.

Overige clubs 

Alle clubs kunnen nog wel een aantal deelne-

mers gebruiken.  De bewegingsgroepen wor-

den door professionele docenten geleid. De 

biljartclub heeft de beschikking over een apar-

te ruimte met twee biljarts waar u ’s middags 

op alle werkdagen gebruik van kunt maken. 

Ga er eens een kijkje nemen en u wordt daar 

hartelijk ontvangen en op de hoogte gesteld 

van de gang van zaken. Als u niet kunt biljar-

ten dan is het tijd om het te leren. U wordt snel 

vertrouwd met deze edele sport.

Sluiting Dienstencentrum                                                                                                                                 

 In verband met de zomervakantie is het dien-

stencentrum is gedurende de maanden juli en 

augustus gesloten. Het bestuur en vrijwilligers 

wensen u een fijne vakantieperiode toe.                                                                                                                                                 

 

Dienstencentrum voor ouderen 

Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans 

Jan Nuiver, DCO voorzitter  

T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

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

volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 12.00
13.30
14.45

-
-
-

16.30
14.30
16.30

uur
uur
uur

Biljart
Internationale dans
Tafeltennis

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

dinsdagmiddag 12.00 - 16.00 uur Biljart

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

woensdagmiddag 12.00 - 16.00 uur Biljart

donderdagmorgen   9.45 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 12.00
14.00

-
-

16.30
15:00

uur
uur

Biljart
Stoelyoga 

vrijdagmiddag 12.00 - 16.00 uur Biljart

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

Dienstencentrum voor ouderen

O
• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout 

Springlevend’
• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties
• Internetten in digikamer

www.wijkklikemmerhout.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

Tussenstee, Ravelijn 104

 T 06 - 543 939 16  
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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,  

verschillende organisaties hebben hier een loket-

functie, er staat een laptop die gebruikt kan worden 

door wijkbewoners om hun vraag of aanbod te note-

ren (WeHelpen Emmerhout). Kortom het is een win-

kel van en voor de wijkbewoners. 

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• Wijkwijzer   

Ma t/m vr  9.00 - 17.00 uur 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• Financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00  - 11.00 uur 

• Lefier 

Woensdagmorgen 10.00 - 11.00 uur 

• Woonzorg Nederland  

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken)

Redactie Wijkberichten
Joke Bakker, Wytse Bouma, 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:
Wytse Bouma (2, 4, 7, 10, 13, 21, 26), Marleen Kip (3), 
Henk Smit (5), Ted Schilder (11), Hilde van der Horst – de 
Jong (19, 23), Sasa Glisovic (25)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 12 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
Wytse Bouma (voorzitter)
M 06 - 409 835 32
E voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Kiona de Graaf (secretaris)
M 06 - 426 238  02
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

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

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

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

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

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

Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

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

Restafval / Grijs Inzameling in 2019 vindt plaats in de oneven weken.

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons (PMD)

Om de drie weken;  is afhankelijk van waar u woont - check de Area 
Afvalapp of de website van Area: https://www.areareiniging.nl/
home/bewoners/afvalkalender-digitaal/

Oud papier

* I.v.m. de zomervakantie 
wordt er in augustus 
geen oud papier 
opgehaald

Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 2 juli, 3 september * 

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 4 juli, 5 september *

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

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

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

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

Welk afval aan de straat?

Die vraag stel ik me elke week. Maar hiervoor gebruik ik nu de Area Afval App. Deze handige 

app meldt zelfs wanneer ik die container aan de weg kan zetten. Download de app voor je 

iPhone of Android toestel op www.areareiniging.nl/afvalapp.

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

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

T 62 16 35

Spoedlijn T 62 36 00

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Spoed T 62 36 00

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

Ineke Boer

M 06 42 49 03 88 (ma-do)

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 - 8844 

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 - 532 600 02

Sven Steenhuis (Icare)  

M 06 - 83 80 55 53

Petra van Uem (Beter Thuis Wonen) 

M 06 - 100 454 58

Thirza Juurlink (Beter Thuis Wonen)  

T 0528 - 34 11 62

Buurtzorg Emmerhout M 06 - 22 61 15 47

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

herfst 2019 |3 12 augustus week 37

winter 2019 |4 11 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

1 – 10 juli Zesdaagse van Emmerhout divers

5 juli Opening Ontmoetingsroute Schepershof

7 juli Cultuurhuis: Jemmerhout Pand 88

1 september Cultuurhuis: Jemmerhout Pand 88

13 september Cultuurhuis: Ierse Open sessie Pand 88

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



Halong’s 
Loempia

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


