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Wijkaanpak 2020-2030

Hoe moet Emmerhout er uitzien in 2030 en 

wat moet er dan gebeuren? Begin juli trok-

ken wij met een tent zes avonden door de 

wijk om steeds op een andere plek met wijk-

bewoners te praten. Onder het motto ‘Em-

merhout kleurt mooier met jou’ daagden 

we hen uit mee te denken en te praten over 

hun wijk, hun woonerf, hun stekkie en hoe 

die er in de toekomst uit zou moeten zien.

Jans en Henny Strating

De Readshop is een begrip in Emmerhout. 

Bijna iedereen in de wijk is weleens bij Jans 

en Henny Strating in de winkel geweest. 

Per 1 oktober a.s. komt hier echter een ein-

de aan. De winkel is verkocht aan Primera. 

De winkel zal blijven en ook het postagent-

schap en de pinautomaat. Het is het af-

scheid van hun levenswerk en de start van 

een nieuwe periode in hun leven.

Energiemarkt 28 september

Zaterdag 29 september a.s. is er van 10.00 

tot 16.00 uur voor de tweede keer een grote 

Energiemarkt in het winkelcentrum van Em-

merhout. Twee jaar terug startte de Expedi-

tie Emmerhout EnergieNeutraal waarmee 

we werken naar een energie neutrale wijk 

in 2027. De belangrijkste doelstelling van 

deze Energiemarkt is het informeren en en-

thousiasmeren van wijkbewoners. 

IN DIT NUMMER

‘‘Afscheid 
met een lach 
en een traan”
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Van de bestuurstafel

Het leverde heel veel reacties op, die gebruikt 

worden bij de verdere uitwerking van de 

‘Wijkaanpak 2020-2030 / Woon- en leefbaar-

heidsvisie Emmerhout’. Met het organiseren 

van deze Zesdaagse hoopten we meer wijk-

bewoners te spreken dan wanneer we hier-

voor een avond in bijvoorbeeld de Schepers-

hof zouden hebben georganiseerd. Meer dan 

tweehonderd wijkbewoners gingen op onze 

uitnodiging in. Als bestuur denken we na of 

van deze Zesdaagse een jaarlijkse traditie gaan 

maken. Op pagina 7 van deze Wijkberichten 

vertellen we meer hoe we verder gaan na deze 

Zesdaagse met de ‘Wijkaanpak 2020-2030’.

Huis-aan-huis

Wijkberichten Emmerhout wordt in onze wijk 

huis-aan-huis bezorgd. Dus ook als u een nee/

nee-sticker op de deur heeft, vindt u het blad 

in de brievenbus. Wijkberichten is namelijk 

noch een reclamefolder noch een weekblad. 

Het is het blad van Wijkbelangen Emmerhout 

voor alle inwoners van deze wijk. Namens alle 

inwoners behartigen wij de belangen van u al-

len. Via Wijkberichten laten we weten waar we 

mee bezig zijn, wat er speelt in de wijk en ho-

pen wij dat u betrokken blijft bij de wijk waar u 

woont. Ook stimuleren wij bewoners om mee 

te doen, want ‘Emmerhout kleurt mooier met 

jou!’

Wandelroutes met verhalen

Deze zomer werden twee wandelroutes door 

Emmerhout officieel in gebruik genomen. Het 

zijn wandelroutes met 28 Ontmoetingsverha-

len. Bij ieder routepunt staat een bord met een 

QR-code. Door het scannen van deze codes op 

de smartphone zijn de verhalen te beluisteren. 

In de Wijkwijzer is een boekje verkrijgbaar à 

€ 10,- waarin beide routes beschreven staan 

en waarin ook de verhalen terug te lezen zijn. 

In het winkelcentrum bij het startpunt van de 

routes staat een bord met de plattegrond van 

Emmerhout met beide wandelroutes. 

Bestuursleden PlusBus gezocht

Zoals u wellicht weet zijn we druk bezig met 

de PlusBus, waarmee we uitstapjes gaan ma-

ken voor oudere wijkbewoners die niet zo mo-

biel zijn en graag met anderen op stap gaan. 

De PlusBus wordt ondergebracht bij een apar-

te stichting los van Wijkbelangen. Voor deze 

nieuwe stichting PlusBus Emmerhout zijn we 

op zoek naar bestuursleden. Het wordt een 

bestuur dat op afstand toezicht houdt. Is dit 

misschien iets voor u? Voor aanmelding of 

meer informatie neem contact op met onder-

getekende. 

Kiona de Graaf, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Het waren twee 
enerverende en drukke 
weken begin juli. Zes 
dagen met een tent door 
de wijk trekken om met 
wijkbewoners in gesprek 
te gaan. Het was inderdaad 
druk, maar het gaf ook heel 
veel energie.  

Afscheid met een lach en een traan...

Bijna iedereen in Emmerhout zal weleens in 

hun winkel zijn geweest. Ik spreek hen omdat 

zij per 1 oktober stoppen met hun winkel. Jans 

(63) geboren in Emmen, is sinds 1972 betrok-

ken bij het winkelcentrum. Eerst als medewer-

ker bij Ziengs en Klein, een tabaks / lectuur 

annex postagentschap. Inwoners van het eer-

ste uur kunnen zich dit vast nog herinneren. 

Henny (   63) geboren in Bargercompascuum, 

werkte 10 jaar bij de Rabobank aldaar. Jans en 

Henny trouwden in 1977 en kregen 2 kinde-

ren, Carina en Ruben.

Eigen toko

Op 1 januari 1983 betrokken zij samen een 

winkelpand als zelfstandige ondernemers. 

Vanaf die tijd runnen zij hun eigen toko, inclu-

sief het postagentschap. Bijna ook vanaf die 

tijd was Jans bestuurslid van de ondernemers-

vereniging. Emotioneel wordt het gesprek als 

zij vertellen over de sociale kant van hun werk. 

Hoe bijvoorbeeld mensen, die niet alleen dur-

ven te pinnen hun hulp inroepen. Hoe zij be-

trokken zijn bij veel inwoners, die hen op de 

hoogte stellen van hoogte- en dieptepunten 

in hun leven. Zo vertellen zij over een 84-jari-

ge inwoonster, die geen contacten had en die 

Jans af en toe ophaalde om haar naar hun huis 

mee te nemen.  Of om een tripje naar Ommen 

te maken, naar Ruben hun zoon, die daar met 

zijn partner een restaurant heeft. De anekdo-

tes vallen over elkaar heen, zij kunnen er een 

boek over schrijven.

Nieuw winkelcentrum

Ook alle verwikkelingen om te komen tot een 

nieuw winkelcentrum passeren de revue. Een 

zware tijd, met veel juridisch getouwtrek. Het 

blufgedrag van de eigenaar, waardoor ze vaak 

op het verkeerde been werden gezet. De ge-

meente, die geen knopen doorhakte. Veel te-

keningen zijn langsgekomen. Jans durft te 

stellen, dat zijn optreden in de Gemeenteraad 

als doodgraver, getooid met een hoge zwarte 

hoed en zwarte cape met een daarbij passen-

de witte das, er zeker toe heeft bijgedragen, 

dat er een doorbraak kwam voor een nieuw 

winkelcentrum.

Plofkraak

Een dieptepunt was toch wel de plofkraak in 

2013. Net opnieuw gestart in een nieuwe om-

geving overkomt je dit. De keerzijde hiervan 

was echter, dat zij zo in het zonnetje zijn gezet, 

toen. Kaarten, hulp, ondersteuning, bloemen. 

Een enorm warme deken opeens.

Een inwoonster, die hen een enveloppe gaf 

met daarin een optelsom van de aankopen, 

die zij gedaan zou hebben als de winkel open 

was geweest, de gemiste omzet.

En nu?

De winkel wordt overgenomen door Primera. 

Dochter Carina blijft aan als medewerker, sa-

men met Greetje. Het concept zal er ongeveer 

hetzelfde uitzien. Ook het postagentschap 

blijft, evenals de geldautomaat. En Henny en 

Jans, wat gaan zij doen na 1 oktober? Eerst 

maar eens bijkomen. De tuin in, die aandacht 

vraagt, de wandelingen, die zij graag maken, 

zo ook de fietstochten en dan op een terrasje 

uitblazen. Het enthousiasme voor deze nieu-

we periode moet nog komen, dat is wel dui-

delijk. Het achterlaten van hun werk doet dui-

delijk pijn… het zal wennen zijn.

NB Jans hecht eraan via dit interview alle men-

sen te bedanken voor hun jarenlange klandi-

zie. Familie Vollebregt veel succes met hun 

nieuwe Primera Emmerhout. 

 Joke Bakker

Zo verwoordt Henny 
Strating het afscheid 
van hun levenswerk 
‘de Readshop’ in 
ons Winkelcentrum 
Emmerhout. Jans en 
Henny Strating zijn 
een begrip. 

“De anekdotes 
vallen over elkaar 
heen, zij kunnen 
er een boek over 
schrijven”

Brochure 
Bij deze Wijkberichten ontvangt u ook een 

brochure uitgegeven door de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed in 2018. Het 

geeft een korte beschrijving van de 

naoorlogse wijken Emmermeer, Angelslo 

en Emmerhout. Nu er met wijkbewoners 

gesproken en nagedacht wordt over de 

toekomst van Emmerhout, is het goed 

om ook te kijken naar de ideeën die de 

stedenbouwkundigen hadden bij de opzet 

van onze wijk. Belangrijk onderdeel van de 

wijkaanpak voor de komende tien jaar is 

de uitdaging van onze wijk een duurzame, 

energieneutrale en toekomstbestendige 

wijk te maken. Hoe slagen we daarin en 

behouden we de unieke kwaliteiten en 

kenmerken die Emmerhout zo bijzonder 

maakt?

“We stimuleren 
bewoners om mee 
te doen, want 
‘Emmerhout 
kleurt mooier met 
jou!”
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DDit project is onderdeel van de Expeditie Em-

merhout Energieneutraal 2027. Vorig jaar is 

een uitvoeringsplan opgesteld voor een deel 

van Emmerhout voor een subsidieaanvraag 

‘aardgasvrije proeftuinen’ bij het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken. De subsidie is helaas niet 

toegekend. In de tussentijd zijn er nieuwe in-

zichten gekomen en is de wens ontstaan om 

de mogelijkheden om de warmtevoorziening 

in Emmerhout te verduurzamen opnieuw te 

onderzoeken.

Wat gaan jullie doen?

Over Morgen gaat verschillende warmteop-

lossingen verder onderzoeken. Een Warmte-

plan voor Emmerhout is een beschrijving van 

de manier waarop de beste combinatie van 

duurzame warmtebronnen, infrastructuur 

en afgiftesysteem bij de woning kan worden 

ontwikkeld. We houden rekening met wat het 

beste past bij de eisen en wensen van de be-

trokken partijen om de wijk in 2027 te kunnen 

voorzien van verwarming en warm tapwater 

op een energieneutrale manier. Het project 

is ook een voorbereiding op een nieuwe aan-

vraag voor een subsidie ‘aardgasvrije proeftui-

nen’ begin volgend jaar. Met de mogelijke toe-

kenning van deze subsidie kan de uitvoering 

van het Warmteplan ondersteund worden.

Kunnen jullie ook iets over de
 kosten opnemen in het plan?

We maken gebruik van een financieel-techni-

sche analyse dat in ons Warmte Transitie Mo-

del per buurt de laagst maatschappelijk kos-

ten bepaald. Verder berekenen we van een 

aantal varianten de benodigde investeringen 

en verwachte gebruikskosten. 

Wie betrekken jullie in dit traject?

We werken nauw samen met een groep be-

trokkenen die ook in de voorfase al betrokken 

zijn. Dat zijn het WijkExpeditieteam, de Huur-

dersfederatie, de verschillende woningcorpo-

raties, Verenigingen van Eigenaren van diverse 

gebouwen, zakelijke vastgoedeigenaren, net-

beheerder Enexis en de provincie Drenthe. Zij 

kunnen alle belangen van de eigenaren in het 

gebied verwoorden, zodat al deze belangen in 

het plan kunnen worden meegenomen.

Hoe pakken jullie het aan?

We hebben al kennis gemaakt met een aan-

tal betrokkenen om te horen wat er in de 

voorgaande tijd is uitgevoerd en welke ver-

wachtingen zij hebben van het Warmteplan. 

Vervolgens koppelen we tijdens de techni-

sche- financiële analyse de resultaten terug 

zodat het uiteindelijke plan in overleg met alle 

betrokkenen tot stand is gekomen. Er komt 

een slotbijeenkomst waarbij we het Warmte-

plan bespreken en vaststellen. We willen tot 

een plan komen waar iedereen achter kan 

staan en dat echt tot uitvoering kan komen.

Op welke termijn werken jullie 
dit Warmteplan uit?

In september organiseren we een plenaire 

kick-off sessie voor alle betrokkenen. Daarna 

gaan we onderzoeken en rekenen met alle 

gegevens van de wijk. We verwachten dat het 

Warmteplan eind november gereed is. Dan 

hebben we een beeld bij de meest realistische 

vorm om Emmerhout in de toekomst op een 

duurzame manier te verwarmen.

Meer weten?

Over Morgen zal aanwezig zijn op de energie-

markt Emmerhout, op zaterdag 28 september 

2019. Kom en stel je vragen. 

Deze zomer is bureau Over 
Morgen de verkenning 
gestart van het onderzoek 
naar een energieneutraal 
warmtesysteem voor 
Emmerhout. We spraken 
met de projectleiders van 
Over Morgen Juliet de 
Barbanson en Stefan Kop 
over dit Warmteplan voor 
Emmerhout.

O

Warmteplan voor Emmerhout

Op zaterdag 28 september staan in het win-

kelcentrum van Emmerhout diverse stands 

van een groot aantal organisaties die betrok-

ken zijn bij de Expeditie Emmerhout Energie-

Neutraal. Het WijkExpeditieteam, gevormd 

door een aantal bewoners en ondersteund 

door diverse organisaties, organiseert deze 

Energiemarkt. Op de markt kunt u met ons 

kennismaken en hopen wij u te interesseren 

en enthousiast te maken om samen met ons 

energie te steken in Emmerhout EnergieNeu-

traal.  

Energiecoaches

Een aantal leden van het WijkExpeditieteam 

hebben een opleiding tot energiecoach ge-

volgd. Zij zijn aanwezig tijdens de Energie-

markt en u kunt hen onder het genot van kof-

fie of thee allerlei vragen stellen over wat u 

thuis zou kunnen doen om energie te bespa-

ren. En u kunt een afspraak met hen maken 

als u werk wilt maken van energie besparen.

Monitor en Morgenland

Daarnaast zijn de gemeente Emmen, het 

Drents Energieloket, Lefier en Domesta met 

een stand vertegenwoordigd. De gemeente 

heeft een monitor ontwikkeld waarop te zien 

is waar in de gemeente zonnepanelen liggen, 

welke isolatiewaarden woningen hebben, wat 

het huidige energieverbruik is etc. Een schat 

aan informatie. Interessant voor het WijkEx-

peditieteam, maar ook voor u als bewoner. 

Tijdens de Energiemarkt kunt u deze monitor 

in de Wijkwijzer bekijken. Te zijner tijd is deze 

ook thuis op uw computer te raadplegen. Ook 

wordt in de Wijkwijzer de film ‘Morgenland’ 

vertoond. Morgenland is een korte animatie-

film (12 minuten) die een beeld geeft van ons 

land dat zich midden in de energietransitie 

bevindt. Het laat de veranderingen zien die 

wij nu ondergaan en die ons dagelijkse leven 

steeds meer zullen bepalen.

Daad

Eerder dit jaar hebben drie architectenbureaus 

hun ideeën gepresenteerd over het verduur-

zamen van woningen met behoud van de 

unieke kenmerken van de wijk. De ontwerpen 

zijn te bekijken tijdens de markt en medewer-

kers van architectenbureau DAAD zijn aanwe-

zig om hun ontwerp toe te lichten.

Bedrijven

Tenslotte zijn er ook een aantal bedrijven met 

een stand aanwezig. Bedrijven die gespecia-

liseerd zijn in het verduurzamen van wonin-

gen. Bij hen kunt u zich laten informeren over 

mogelijkheden om energie te besparen en zelf 

op te wekken. Ze kunnen ook laten zien wat 

het isoleren van een vloer, spouwmuur, dak 

of het plaatsen van zonnepanelen gaat kos-

ten en vooral wat het gaat opleveren. Als we 

geen aardgas meer gaan gebruiken hoe gaan 

we onze huizen dan verwarmen? Aanwezige 

bedrijven laten zien wat er mogelijk is, wat het 

oplevert en waar u rekening mee moet hou-

den.

Enthousiasmeren en informeren

De belangrijkste doelstelling van deze Ener-

giemarkt is u informeren over de doelstelling 

van de Expeditie en enthousiast te maken om 

mee te doen. Het WijkExpeditieteam bestaat 

nu nog uit een beperkt aantal inwoners. Maar 

wordt u enthousiast en wilt u meedoen? Laat 

het ons weten! 

Hans Gelderman, voorzitter WijkExpeditieteam 

info@emmerhoutenergieneutraal.nl

Energiemarkt 28 september

Zaterdag 28 september 
a.s. is er van 10.00 tot 
16.00 uur Energiemarkt 
in het winkelcentrum 
van Emmerhout. Twee 
jaar terug startte de 
Expeditie Emmerhout 
EnergieNeutraal waarmee 
we werken naar een 
energie neutrale wijk in 
2027.  

“Steek energie 
in eigen wijk!”

“Er moet een plan 
komen waar iedereen 
achter kan staan en 
dat echt uitgevoerd 
kan worden”
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De Zesdaagse is voorbij en nu?

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

In de afgelopen twee jaar zijn we op diverse 

momenten met wijkbewoners in gesprek 

geweest. Tijdens de ALV in maart is een beeld 

geschetst van onze wijk zoals deze er nu 

uitziet. Vraag was toen: Hoe willen we dat de 

wijk er uitziet in 2030? Voor de Zesdaagse 

waren deze reacties verwerkt. In acht thema’s 

werd met ondersteuning van foto’s en teke-

ningen duidelijk gemaakt waar we naar toe 

willen (visie) en wat daarvoor zou moeten 

gebeuren (aandachtspunten).

De reacties

Vraag was nu: Kunnen wijkbewoners zich 

hierin vinden? Hebben wij ook hun eerdere 

inbreng goed begrepen en opgeschreven? 

Uit de reacties concluderen wij dat men zich 

goed kan vinden in de richting waar we naar 

toe willen. Er was veel herkenning in wat is 

opgeschreven en daar werd niet veel over 

gediscussieerd. Meer reacties riepen de vra-

gen op: Wat moet er dan gebeuren? Welke 

aandachtspunten zijn voor u belangrijk? Bij 

elk thema was een bord geplaatst waar deze 

reacties opgeschreven konden worden. Hier 

werd dus veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Vaak waren het opmerkingen over zaken 

waar men niet tevreden over is. Minder vaak 

werd aangegeven hoe het anders kan en wat 

er dan moet gebeuren. Alle reacties zijn vast-

gelegd in een document. Dit document is 

met de acht themaborden terug te vinden op 

de www.wijkbelangenemmerhout.nl.

Hoe nu verder?

Wijkbelangen Emmerhout en de gemeente 

Emmen zijn samen bezig om alles te ver-

werken voor de definitieve versie van de 

‘Wijkaanpak 2020-2030 / Woon- en Leefbaar-

heidsvisie Emmerhout’. Bij deze Wijkaanpak 

hoort ook een uitvoeringsprogramma. Waar 

gaan we samen aan werken in de komende 

jaren? Wie gaat wat doen en wanneer moet 

het klaar zijn? Voor de uitvoering heeft de 

gemeente slechts heel beperkt extra geld 

beschikbaar, met name voor maatregelen die 

snel en eenvoudig zijn uit te voeren. Maar het 

zal vooral gaan om het herschikken van geld 

en nadenken over zaken die anders georga-

niseerd kunnen worden.

Het definitieplan

Aan het einde van dit jaar zal de Wijkaanpak 

2020-2030 officieel door het College van de 

Gemeente Emmen worden vastgesteld. Daar-

aan voorafgaand wordt het plan met de con-

crete maatregelen nog eens voorgelegd aan 

de wijk. Dit zal gebeuren op dinsdagavond 

15 oktober a.s. in de Schepershof. De presen-

tatie zal ook de start zijn van de Burgerbe-

groting 2020. In de presentatie zal duidelijk 

worden gemaakt wat de prioriteiten zijn voor 

de komende jaren. Waar willen we samen aan 

gaan werken en wat vinden we daarin met 

elkaar vooral erg belangrijk? Voor de Burger-

begroting 2020 gaan we op zoek naar bewo-

nersinitiatieven die hieraan bijdragen. 

John Franssen,  

bestuurslid Wijkbelangen Emmerhout

Hoe moet Emmerhout er 
uitzien in 2030 en wat moet 
daarvoor gebeuren? Begin 
juli trokken wij met een tent 
zes avonden door de wijk 
om steeds op een andere 
plek met wijkbewoners te 
praten. 

“Hoe willen 
we dat de wijk 
Emmerhout er 
uitziet in 2030?”

Ontevreden over 
het onderhoud van 
uw huurwoning? 

Huurdersfederatie voor uw   
belangen.

www.huurdersfederatie.nl

Denk mee! 
Samen staan 
we sterker.

Bijeenkomst 
In het Schepershof op dinsdag-

avond 15 oktober om 19.30 uur.

Presentatie ‘Wijkaanpak 2020-2030’ 

tegelijkertijd de start van de  

Burgerbegroting 2020.

10%

30%

20%

40%
 € 
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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 

 

Snacktime Emmerhout

Samen hebben ze de schouders eronder gezet 

om van ‘Snacktime Emmerhout’ een succes te 

gaan maken. Ondanks hun jonge leeftijd heb-

ben ze al jarenlange ervaring in de frituur busi-

ness. Marjolein werkt al vanaf haar 15e in ver-

schillende snackbars waaronder ‘Eurosnack’ en 

‘De Wichter’.  Ze runnen nu al zo’n 6 jaar ‘Snack-

time Coevorden’, gelegen aan de Europaweg 

in Coevorden. Bij dit vrijstaande pand is een 

speeltuin met springkussen aanwezig. De be-

zoekers zijn dan ook meestal gezinnen met 

kleine kinderen die speciaal naar deze eetge-

legenheid komen om daar wat te eten en de 

kids te kunnen laten spelen. 

Nu ook in Emmerhout

In Emmerhout heb je veel meer mensen om je 

heen en dat is juist waarom Marjolein en Mar-

tijn hun oog hebben laten vallen op dit pand. 

De verbouwing is al wel achter de rug en het 

mag gezegd worden het ziet er keurig uit. Al-

les is nog niet af want er wordt nog nagedacht 

om een kinderhoekje in te gaan richten zodat 

de kleintjes niet worden vergeten.

Werk is hun hobby

Samen runnen ze beide zaken en maken dan 

ook vele uren per week. Voor heel veel mensen 

is dat niet te doen maar voor dit ondernemend 

stel valt dat reuze mee. Hun werk is hun hobby 

en kost daarom dan ook weinig energie, ster-

ker nog het levert zelfs energie op zeggen ze. 

Door dit drukke bestaan is er weinig tot geen 

tijd voor andere zaken zoals reizen. Wanneer 

ze dan ook gaan reizen wordt het gelijk een 

rustvakantie met zon, zee en strand. Vorig jaar 

nog ging hun huwelijksreis naar de Domini-

caanse Republiek. Alle ingrediënten aanwezig 

voor het pasgetrouwde stel om de accu op te 

laden voor een nieuw avontuur.

Meer plannen

Snacktime Emmerhout heeft dus de deuren 

geopend na een flinke opknapbeurt. Plannen 

maken zit Martijn en Marjolein in het bloed, 

het naastgelegen pand waar voorheen Cafe 

The Pit gevestigd was, is leeg en daar wil men 

wel wat mee doen. Er komen al klanten binnen 

met suggesties, adviezen en andere opmer-

kingen welke kant het eventueel op zou kun-

nen. Het belangrijkste is nu eerst om Snack-

time Emmerhout goed aan de loop te krijgen. 

Dit willen ze bereiken door kwaliteit te leve-

ren voor een goede prijs.  Dan heb je het over 

de kwaliteit van het product, kwaliteit van de 

service, kwaliteit voor de snelheid en dat moet 

dan ook nog allemaal gegarandeerd kunnen 

worden als het heel druk is. 

Een goed stel

De producten die ze hebben zijn heel uitge-

breid van het bekende patatje met tot en met 

de patatspecialiteiten. Van de hamburger van 

puur rundvlees van de plaat tot en met de ve-

getarische snack. Van de maaltijdsalades tot 

en met de lekkere ijskaart. De ‘Shuffle’ van de 

ijskaart ziet er heerlijk uit en kan concurreren 

met die van de concurrent met de grote M.  

Zelfs voor een koffie met een wafel, slagroom 

en ijs voor een kleine prijs kun je er terecht. En 

ja, ook koffie met een wafel en ijs is een goed 

stel! 

Henk Smit

Dit is een goed stel hoor!
Met deze woorden gaf 
Theo Reitsma in 1988 
aan dat het Nederlands 
elftal terecht Europees 
kampioen was geworden. 
Op dat moment waren 
Martijn en Marjolein Thole 
nog niet eens geboren 
maar ook zij vormen 
samen een goed stel. 

S

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.

“Hun werk is hun 
hobby en kost 
daarom dan ook 
weinig energie”
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Slavojka Hilbrands, een Danlonmeisje

Op 8 maart jl. was het 
precies 50 jaar geleden dat 
een groep met ongeveer 
80 meisjes uit Servië in 
Emmen aankwam. Zij 
kwamen naar Emmen 
om te gaan werken bij 
kousenfabriek Danlon. 

ZZo op het eerste gezicht zie je niets aan Mans. 

Hij gebruikt weliswaar een rollator, maar voor 

de rest oogt hij gezond. Schijn bedriegt ech-

ter. Een tweede herseninfarct veroorzaak-

te veel schade in zijn hoofd. Hierdoor is hij 

snel overprikkeld en vermoeid, heeft hij vaak 

hoofdpijn en kan hij zich slecht concentreren. 

Ook zijn energie is snel op. ‘Ik was dan ook erg 

blij toen een fysiotherapeut mij uiteindelijk 

zes jaar geleden doorverwees naar de dagbe-

handeling in De Horst’, vertelt Mans.

Zorgverleners onder een dak

Tijdens zijn ziekenhuisopname en verblijf in 

De Horst kreeg hij de afgelopen jaren begelei-

ding en therapieën die hij nodig had voor zijn 

revalidatie. Zo hielp een fysiotherapeut hem 

bij het in beweging krijgen van de linkerkant 

van zijn lichaam en een diëtist bij zijn slikpro-

blemen. ‘Ik kreeg mijn linkerarm bijvoorbeeld 

niet meer omhoog. Maar ik kon ook niet goed 

slikken, dat lag helemaal stil. Ik kon niet eens 

een boterham wegwerken, maar at de hele 

dag pap, pap en nog eens pap. Terwijl ik zo 

snakte naar een broodje.’ Het grote voordeel 

van De Horst is dat er verschillende zorgver-

leners onder een dak werken. Daardoor kan 

de begeleiding van een diëtist, logopedist of 

maatschappelijk werker snel worden opge-

pakt. ‘Het is fijn dat alles hier zo snel voor je 

wordt geregeld als je hulp nodig hebt’, vertelt 

Mans tevreden.

Vast ritme

Op de dagbehandeling bepalen deelnemers 

samen met zorgverleners welke hulp nodig is 

en hoe het dagprogramma eruit komt te zien. 

Met ieders beperking wordt rekening gehou-

den. Voor Mans is een vast ritme en structuur 

in zijn dag essentieel. ‘Ik start hier altijd met 

een kop koffie en de krant. Eigenlijk ook zoals 

ik dat thuis doe. Tussen de middag ga ik altijd 

een uur rusten. Met dit ritme gaat het goed. Ik 

zou dan ook niet graag naar een andere plek 

willen, want dat kan ik in mijn hoofd niet aan. 

Dan krijg ik hevige hoofdpijn of raak ik van 

slag.’

Gezelligheid

De vaste structuur, maar ook de hechte groep 

deelnemers op de dagbehandeling geven 

Mans rust èn gezelligheid. Doordat veel deel-

nemers al langere tijd op de dagbehandeling 

komen, zijn ze steeds dichter naar elkaar toe-

gegroeid. Is iemand ziek thuis, dan wordt er 

even gebeld. Ook komen sommige deelne-

mers bij elkaar op bezoek. ‘En natuurlijk kun-

nen we als mannen onder elkaar ook flink ou-

wehoeren. Ik kan gewoon met iedereen goed 

opschieten’, lacht Mans.

Veel plezier

Voor Mans is de dagbehandeling als het ware 

zijn redding geweest, benadrukt hij. ‘Ik ben blij 

dat ik hier ben. Thuis bij het akkerbouwbedrijf 

waar ik woon, is het natuurlijk heel erg druk. 

Als ik hier niet was terechtgekomen, dan had-

den mijn vrouw en ik hele grote problemen 

gehad. Door de dagbehandeling heeft mijn 

vrouw thuis weer de handen vrij. En ik ben 

hier heel graag, ik ga hier alle dagen met veel 

plezier heen. Dus heb je hulp, begeleiding of 

ondersteuning nodig? Trek dan direct aan de 

bel en zorg dat je contact met de dagbehan-

deling in De Horst krijgt!’ 

Communicatie & Externe  Relaties  

Treant Zorggroep

Dagbehandeling in De Horst

Al zes jaar brengt Mans 
Snijders (72) uit Noord-Sleen 
drie dagen in de week door 
op de dagbehandeling in 
De Horst in Emmen. Voor 
hem zijn deze dagen na zijn 
tweede herseninfarct bijna 
een redding geweest. 

De panty P was niet aan te slepen en de fa-

briek zat te springen om personeel. In Neder-

land was die niet te vinden. Ook omdat men 

op zoek was naar fijne vrouwenhanden en het 

in die tijd nog gebruikelijk was dat Nederland-

se vrouwen na hun trouwen thuisbleven.

Gehuisvest in Emmerhout

Slavojka (Slava) Hilbrands-Djuric (nu 70) hoor-

de bij deze eerste groep. Later zouden er nog 

veel meer jonge vrouwen uit Servië volgen. In 

totaal zouden er zo’n 500 vrouwen naar Em-

men komen. Van hen zouden uiteindelijk 175 

blijven. De meisjes kwamen zonder familie 

naar Nederland en werden door de fabriek 

gehuisvest in Emmerhout. Daartoe werd een 

tiental spiksplinternieuwe woningen in de 

wijk in aanbouw gehuurd. Slavojka kwam te 

wonen aan de Laan van de Marel 195. Met 

hoeveel meisjes weet ze niet precies meer. 

‘Het zullen er een 10 of twaalf geweest zijn. 

We lagen met drie of vier meisjes op één ka-

mer. Van privacy hadden we toen nog niet ge-

hoord,’ lacht ze. ‘Maar ik was er niet veel hoor. 

Ik was aan het werk in de fabriek of ik was bij 

Rieks in Weerdinge. Ik was er alleen ’s nachts.’ 

Verliefd – verloofd - getrouwd

Slavojka werd geboren in de buurt van Valje-

vo, Servië, als oudste in een gezin met twee 

kinderen. Nederland was voor haar niet hele-

maal vreemd. Ze hadeerder een aantal maan-

den in Heerhugowaard gewerkt. Van die eer-

ste tijd in Emmerhout weet ze niet veel meer. 

De groep jonge Joegoslavische meisjes trekt 

ook de aandacht van de jongens in Emmer-

hout en omgeving. Maar ook daar heeft Sla-

va niet veel herinneringen aan. ‘Waarschijn-

lijk omdat ik al heel snel verkering kreeg met 

Rieks. Rieks was van het eerste moment dat hij 

mij in de fabriek zag stapelverliefd op mij. Met 

hulp van een Servisch-Nederlands woorden-

boekje schreef hij een eerste briefje. Ik had wat 

meer tijd nodig, maar we kregen verkering. En 

nu zijn we deze maand 50 jaar getrouwd!’ 

Nederlands leren

Omdat ze al snel in de gaten kreeg dat ze niet 

in de groep Danlonmeisjes moest blijven ‘han-

gen’ nam ze na anderhalf jaar ontslag en ging 

werken bij Lufkin. ‘Mijn schoonvader is vanaf 

het allereerste begin met mij bezig gegaan 

om de Nederlandse taal te leren. Als je de taal 

niet kent ben je gehandicapt. Ik spreek rede-

lijk goed Nederlands maar schrijven vind ik, 

ook na 50 jaar, lastig. Ik zeg van mezelf nog 

steeds dat ik nog analfabeet ben.’ Na een pe-

riode kwam ze te werken bij de brandweer en 

de gemeente, afdeling sport. In die periode 

werd ze ook actief bij de vakbond en in de on-

dernemingsraad.

Dit is mijn thuis

Rieks en Slava hebben jaren in Emmermeer en 

in Angelslo gewoond, waar hun twee dochters 

geboren werden. Nu wonen ze alweer 13 jaar 

aan de Laan van het Kinholt. Toen Slavojka 

naar Nederland kwam dacht ze dat het voor 

misschien twee jaar zou zijn. Nu woont ze hier 

bijna haar hele leven al.  Ze komen nog regel-

matig in Servië, dat blijft trekken. Afgelopen 

zomer waren ze er ook weer zes weken. ‘Maar 

ik zou niet definitief terug willen. Ik voel me er 

thuis, maar dit is mijn huis.’ 

Wytse Bouma

D
“Ik ben blij dat ik 
hier ben”

Ontmoetingsverhalen 
Slavojka Hilbrands heeft meege-

werkt aan het project ‘Ontmoetings-

verhalen Emmerhout’. Uit dit project 

zijn een boekje met 28 ontmoetings-

verhalen van wijkbewoners en twee 

wandelroutes ontstaan. Het boekje 

is te koop in de Wijkwijzer à € 10,-
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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 wijkbewoners die kleur 
geven aan de wijk. 

Hier volgt nu de weergave van een interview 

met Roel Blaauw (1948), een karakteristieke 

wijkbewoner in zijn Harley Davidson scoot-

mobiel. Na enkele straatrellen ten gevolge 

van het ontbreken van een geschikte eigen 

ruimte voor het organiseren van optredens 

en bijeenkomsten (tegenwoordig een jon-

gerencentrum genoemd) start in september 

1968 als opvolger van jeugdsociëteit Coyote, 

de koffiebar Tin Pan Alley aan de Kerkhoflaan. 

Die rellen waren volgens de gangmakers van 

TPA nodig om het gemeentebestuur wakker 

te schudden. Dat gebeurde ook na een korte 

reportage met een in scène gezette foto op 

het kerkhof in het blad Panorama. Eerst werd 

er van een oude barak gebruik gemaakt, later 

werd dat een stenen gebouw. Schilder Tim 

maakte er op de gevel Tim Pan Ally van naar 

zijn eigen voornaam. 

Diskjockey

Diskjockey was vanaf het begin medeoprich-

ter van TPA Roel Blaauw. Roel baarde in 1970 

opzien door als 22-jarige in twee weken tijd 

336 uur op humorvolle wijze onafgebroken 

platen te draaien en daarmee een wereldre-

cord op zijn naam te zetten. Zijn kompaan 

Jochem de Jonge wilde tegelijkertijd het we-

reldrecord ‘barkeepen’ vestigen. Om die uren 

te vullen draaide Roel lp’s van o.a. opera’s van 

Verdi en Deep Purple, omdat ze mooi lang wa-

ren, zodat hij niet telkens een nieuw nummer 

hoefde aan te kondigen. Hij deed dit vanuit 

een badkuip en deed elke ochtend ochtend-

gymnastiek met bezoekers van TPA om het vol 

te kunnen houden. Daarnaast fietste hij ook 

om wakker te blijven. Roel deed zijn poging 

onder doktersbegeleiding. 

Huisband

Roel is op verschillende plaatsen in Nederland 

en Duitsland diskjockey en presentator ge-

weest, in Emmen bij Bon Vivant, Playtime en 

Funny Castle. Ook was hij zanger en percussi-

onist in bands als bijvoorbeeld TPA huisband 

Human Orchestra. Deze band toerde door 

heel Nederland (Paradiso en Melkweg o.a.) en 

Duitsland, daar deed hij fantastische contac-

ten op. 

Razende Roeltje

Hij werd van jongs af aan, vanwege zijn ener-

gieke manier van leven, ook wel razende Roel-

tje genoemd. Ook tijdens zijn verblijf van een 

jaar in Beatrixoord om af te vallen maakte hij 

het voor zichzelf gezellig als diskjockey met 

een eigen programma in het ziekenhuis. In 

1986 kwam hij bij toeval in Emmerhout te-

recht met een mooi uitzicht op het Gat van 

Jansen. Daar ontwikkelde zich zijn passie voor 

de natuur. 

Niet meer weg

Hij heeft een goed contact met zijn buren, 

ging met plezier vanaf het begin naar Jem-

merhout in het bewonersbedrijf, mede vanwe-

ge zijn goede band met de oprichters ervan. 

Langzamerhand wordt de wijk steeds mooier, 

vanwege het goede wijkbestuur. Over het ge-

meentebestuur is hij wat kritischer, vanwege 

de financiële situatie. Hij wil dus niet meer uit 

de wijk weg. Desgevraagd is hij heel tevreden 

over de burgerbegroting, waar we mee door 

moeten gaan. Het sportplein vindt hij een 

mooie ontwikkeling. Hij ziet dat jongeren nog 

veel blikjes gebruiken en ze vaak, zomaar er-

gens neergooien. Het watertappunt is dan ook 

dweilen met de kraan open. Op de basisschool 

moeten ze al gaan werken aan een mentali-

teitsverandering van kinderen. Hij vindt het 

Rensenpark qua sfeer nog steeds een mooi 

deel van het centrum, waar hij graag komt. 

Theo Postma

H
Y

P

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
P

Y
P

Y
P

GEEF JOUW 
WIJK OF DORP 
KLEUR DOOR

KUNST EN
CULTUUR 

“Hij kreeg de 
bijnaam razende 
Roeltje vanwege 
zijn energieke 
manier van leven”
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‘Het werd me meermalen 
gevraagd en ik heb het 
lang van me afgehouden, 
maar nu begint het toch te 
kriebelen.’ Johan Withaar, 
eigenaar en beheerder 
van de website ‘Historisch 
Emmen’ gaat een boek 
over de geschiedenis van 
Emmerhout schrijven.

BB: Het wooncomplex kent vier ‘opgangen’. Elke 

opgang levert twee leden voor de bewoners-

commissie. In totaal zijn er 82 appartemen-

ten. M: ‘Bij binnenkomst zie je in de entreehal 

wisselende exposities van door bewoners ge-

maakte schilderijen en foto’s.’ B: ‘Toen ik in de 

schilderswinkel was, hoorde ik dat de winke-

lier veel klanten in de Kievitsval had. Ik ging op 

onderzoek en zo ontstond de schildersgroep 

‘Amateur Kunstenaars van de Kievitsval’. De 

groep bestaat uit veertien personen.’  M: ‘Een 

bewoner heeft alle schilderijen van de groep 

gefotografeerd en die hebben we gezamen-

lijk in mijn appartement bekeken.’ B: ‘Op het 

programma staat voor 2020 een expositie in 

samenwerking met het CBK.’ 

Een eigen nieuwsbrief

B: ‘Er wordt sinds twee jaar ook een Nieuws-

brief van de VvE van de Kievitsval uitgebracht, 

die viermaal per jaar verschijnt. Behalve ver-

enigingsnieuws, besteden wij aandacht aan 

het voorstellen van nieuwe bewoners, geven 

tips om te doen of te bekijken en een rubriek 

met weetjes over Drenthe en (creatieve) ac-

tiviteiten van bewoners. Het uitgangspunt is 

saamhorigheid te kweken. Je hebt het mees-

te contact met de bewoners van je eigen op-

gang. Elke opgang heeft zijn eigen traditie wat 

nieuwjaarsborrel betreft.’ M: ‘In het verleden is 

er een excursie naar het Bargerveen geweest.’ 

B: ‘Er wordt binnenkort een excursie naar ‘de 

Nachtwacht van Emmen’ in het Rensenpark 

georganiseerd.’

Helaas geen gemeenschapruimte

B: ‘Er zijn geregeld initiatieven voor nieuwe ac-

tiviteiten. Een eetclub of een club voor men-

sen die van handwerken en breien houden. 

Toen wij met de schildersgroep begonnen, 

hebben we ook over een ruimte in het com-

plex nagedacht, maar dit is helaas niet te re-

aliseren. We hadden ook nooit verwacht dat 

er zoveel mensen zich zouden aanmelden.’ 

M: ‘Het is hier prettig wonen, aan drie kanten 

hebben we bomen en de ligging is super.’ B: 

‘Er wonen hier een aantal bewoners die altijd 

gedroomd hebben hier nog eens te wonen.’ M: 

‘Hier wonen had iets deftigs, want …de legen-

darische politicus Zegering Hadders woonde 

hier ooit.’

Hier kom ik niet weg

B: ‘Mijn man en ik zijn vier jaar geleden vanuit 

het Westen hier komen wonen en het bevalt 

ons prima. We vinden de inwoners van Dren-

the aardig. Mensen die Drents spreken, scha-

kelen voor ons meteen over op het Neder-

lands. Als ik in Emmen winkel, horen mensen 

dat ik hier niet vandaan kom en vragen dan 

vaak: ‘Bent u hier op vakantie?’ Als ik zeg dat ik 

hier woon, kijken ze me vaak verbaasd aan.’ M: 

‘Ik ben 40 jaar geleden met mijn man vanuit 

Arnhem verhuisd naar Emmen. Ik ben dus ook 

een import-Drent.’ 

Ik fiets naar huis en in gedachten zing ik een 

aangepaste versie van de hit van Daniel Lo-

hues “Kom hier niet weg, veur mien verdere 

leben, ben ‘k met dizze horizon verweben. 

Kom hier niet weg, hier stiet ons huus, en 

vortan kom ik hier altied weer terecht. Kom 

hier niet weg”. 

Ted Schilder

Aan het begin van de Laan 
van de Eekharst, verscholen 
in het groen, staat sinds 
1980 een langgerekte flat. 
In mijn zoektocht naar 
mensen die actief zijn 
in hun woonomgeving, 
kom ik terecht bij twee 
enthousiaste bewoners.

Hij schreef mee aan verschillende boeken over 

de geschiedenis van Emmen en was auteur 

van het boek over Angelso, ‘Van prehistorische 

nederzetting tot nieuwbouwwijk’ (2008). Aan 

dit boek werkte Withaar ruim drie jaar. ‘Al mijn 

vrije tijd ging erin zitten.’  Maar nu gaat het er 

toch van komen, een boek over de geschie-

denis van Emmerhout. Waarvan hij eerder 

zei: Een stuk in de prehistorie, daarna hoege-

naamd helemaal niks tot midden van de jaren 

vijftig van de vorige eeuw.

Historisch-Emmen

Aan het einde van dit kalenderjaar stopt hij als 

engineer in de elektrotechniek bij Heijmans en 

kan hij nog meer vrije tijd stoppen in zijn hob-

by. Hij doet zijn werk met veel plezier. ‘Maar 

het vervelende is toch wel dat het zoveel hob-

bytijd opslokt’, zegt hij grijnzend. Sinds 1999 

beheert Withaar de website Historisch-Em-

men waarop hij alles over de geschiedenis van 

Emmen en omstreken verzameld. De techniek 

achter deze website is echter verouderd. Met 

de komst van de website ‘Hier kom jij weg’ 

zijn er mogelijkheden om Historisch-Emmen 

bij het ErfgoedNetwerk onder te brengen. Alle 

inhoud zal moeten worden herschreven, her-

schikt en overgezet. Een klus waar de nodige 

manjaren in gaan zitten.

Begin van een hobby

Withaar is niet altijd zo bezig geweest met het 

verleden van zijn omgeving. ‘Eigenlijk ben ik 

er bij toeval ingerold. Mijn toenmalige buur-

man aan de Laan van de Bork, Tienco Carsauw, 

begon een website over teckels. Hij vroeg me 

waarom begin jij ook niet met een website? 

“Doe je het toch gewoon over aol Emm’n” zei 

hij. Zo is het gekomen.’ 

Hulp gezocht

‘Ik denk dat een boek over Emmerhout min-

der werk zal zijn, maar ik wil het deze keer niet 

alleen doen. Ik ben op zoek naar geïnteres-

seerde inwoners van Emmerhout die met mij 

deze klus willen oppakken. Deze mensen hoe-

ven geen specifieke kennis over geschiedenis, 

archiefonderzoek of iets dergelijks te hebben. 

Wel moeten ze zich realiseren dat het een pro-

ject van minimaal twee jaar zal worden. Alle 

Emmer Couranten vanaf ongeveer 1955 zullen 

bijvoorbeeld moeten worden doorgespit en 

gefotografeerd om vandaar uit het gemeen-

tearchief te raadplegen. Veel teksten op foto’s 

moeten worden overgetypt omdat OCR bij 

kranten niet goed werkt. Alle bronnen zullen 

heel erg goed door iemand moeten worden 

vastgelegd. Je begrijpt daar zit je nogal even 

bij. Voor heel erg specialistische onderwerpen, 

bijvoorbeeld de prehistorie, gaan we contact 

leggen met de RUG in Groningen.’

Speurwerk

‘Medewerking van (oud)bewoners van Em-

merhout is echt nodig. Is het niet leuk om din-

gen te (her)ontdekken die bijna iedereen al 

vergeten was? Denk bijvoorbeeld aan de die-

renweide begin jaren negentig. Als iemand 

daar een foto van vindt hebben we waar-

schijnlijk iets unieks in handen. En zeg nou 

zelf, is het niet fantastisch dat je als coauteur 

van een boek bekend wordt?’ 

Wytse Bouma

H“Hier wonen had 
iets deftigs, want 
de legendarische 
politicus Zegering 
Hadders woonde 
hier ooit”

Boek over de geschiedenis van EmmerhoutAppartementencomplex ‘de Kievitsval’

Oproep
Ben je geïnteresseerd in het  initia-

tief van Johan Withaar meld je dan 

bij hem via jwithaar@historisch-

emmen.nl of M 06 – 555 817 92. 

Ook voor eventuele vragen of meer 

info over dit project kun je bij hem 

terecht.
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Pioniersweg 17a  |   Bedrijventerrein Barger-Oosterveld  |  0591 - 628 930  |  www.fastfitter.nl

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

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

Activiteiten in De Borgh

Dirk en Christina Zanen zijn 
een enthousiast echtpaar 
dat zich bezighoudt met 
activiteiten in De Borgh, 
onderdeel van Zorggroep 
Tangenborgh.

Op de dag dat Nederland na 75 jaar weer een 

warmterecord vestigt – 39.3 graden – ga ik 

bij hen langs voor een interview. Zij houden 

zich als vrijwilliger bezig met activiteiten in 

dit wooncomplex dat op loopafstand van het 

winkelcentrum staat, geklemd tussen de beide 

banen van de Houtweg. 

Dirk: ‘Er was hier vroeger een bewonerscom-

missie. Die is gestopt en mijn vrouw en ik zor-

gen ervoor dat er toch activiteiten kunnen 

plaatsvinden. Enkele mensen helpen ons hier-

bij. Wij doen dit nu bijna twee jaar. We doen al-

les in overleg met de bewoners.’ Christina: ‘Als 

mensen hier komen wonen, ga ik kennisma-

ken. Ik heb een informatiebrochure bij me met 

allerlei informatie: de dienstverlening vanuit 

de Schans, de visboer, de rijdende winkel, de 

afvalophaal en ook de activiteiten.’ 

Activiteiten

Christina: ‘Elke maandagavond is er koersbal. 

Het is een balspel dat binnen wordt gespeeld 

op een groene mat. Het lijkt op jeu de boule. 

Wij zorgen er telkens voor dat er koffie is en de 

kachel omhooggaat als dat nodig is. Dinsdag-

middag is er sjoelen voor de sjoelclub. Deze 

club bestaat al twintig jaar.’ Dirk: ‘Wij doen niet 

aan prijzen, want dan krijgen telkens dezelf-

de mensen een prijs. Bij ons krijgt iedereen 

wat.’ Christina: ‘Elke tweede en vierde woens-

dagochtend van de maand is er koffiedrin-

ken.’ Dirk: ‘De derde woensdagavond van de 

maand is er bingo. Je hebt mensen die fana-

tiek zijn, maar er is ook iemand die niks zegt, 

ook al heeft hij een bingo. Voor de bingo mo-

gen er ook mensen van buiten meedoen, als 

er een binding is met een bewoner. Het is voor 

mij een sport om met weinig geld prijsjes te 

kopen.’ Christina: ‘Voor de donderdagmiddag 

hebben we een handwerkclubje opgericht. 

Elke vrijdagavond is er instuif, een spelletjes-

avond. Er wordt een vrije gift gevraagd en 

hiervan en vanuit de sjoelpot verzorgen wij 

met Kerstmis een warm en koud buffet en een 

paar weken terug een gratis barbecue. Men-

sen krijgen terug wat ze betalen.’

Gemeenschapsruimte en 
logeerkamers

Dirk: ‘Voor de activiteiten is er een gemeen-

schapsruimte. Deze ruimte kan – in overleg 

– gebruikt worden door bewoners voor feest-

jes. Pas was de ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand hier voor een trouwerij. Ook is er een bi-

bliotheek. De boeken komen van mensen die 

boeken over hebben of verhuizen.’ Christina: 

‘Er zijn hier twee logeerkamers.’ Dirk: ‘Pas heb-

ben hier twee familieleden van een bewoner 

uit het Westland gelogeerd. Zij wilden mee-

doen met de Drentse Fiets4daagse.’ Christina: 

‘Mijn dochter heeft ook een keer hier voor be-

woners gezongen.’ Dirk: ‘Mijn vrouw heeft me 

een paar jaar geleden gestimuleerd om een 

cd’tje te maken. Ik had overmoedig gezegd 

dat ik ook wel kon zingen.’

Ik drink buiten nog een kop koffie met een 

paar bewoners. Er heerst een gezellige sfeer. 

Thuisgekomen surf ik naar www.soundcloud.

com,  vul de naam Martin Esland in – de schuil-

naam van Dirk Zanen – en beluister 18 liedjes 

van de schlagerzanger. Ik denk aan mijn jong-

ste dochter die bij The Voice Senior werkt. Wat 

zijn er toch veel ouderen die nog prachtig kun-

nen zingen.. 

Ted Schilder

O

“Wij zorgen er 
telkens voor dat 
er koffie is en de 
kachel omhoog gaat 
als dat nodig is”
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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
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t 088 - 20 33 000  |  info@lefier.nl  |  www.lefier.nl

Door de LVB (lichtverstandelijk 
beperkt) -werkgroep, waarin 
Cosis, Baalderborg, de 
VN-ambassadeurs en de Trans 
samenwerken, werd onlangs 
een prikkelende activiteit 
georganiseerd met als doel de 
ontmoeting tussen mensen met 
een verstandelijke beperking en 
anderen te bevorderen.

De Trans: op zoek naar verbinding

Dineke Snijder (53) is ambulant begeleider 

bij de Trans en lid van deze werkgroep. ‘Blijk-

baar voorzag dit in een behoefte, er kwamen 

enorm veel mensen op af. Ik denk wel zo’n 50. 

Helaas de meesten vanuit het cliëntenbestand 

van onze organisaties. Het blijft lastig andere 

wijkbewoners hiernaartoe te krijgen.’

Ambulant begeleider

Dineke, ooit begonnen in de reguliere kin-

deropvang en via het kinderdagcentrum De 

Vuurtoren als ambulant begeleider bij de 

Trans terecht gekomen: ‘Dit is wel op mijn lijf 

geschreven. Ik vind die afwisseling heel leuk. 

Het is voortdurend schakelen. Je werkt in prin-

cipe alleen en je moet dus ook alleen de be-

slissingen nemen. Dat doe je uiteraard wel in 

samenspraak met de cliënt, maar soms moe-

ten er gewoon beslissingen worden genomen.

Ik kan natuurlijk altijd een collega of de lei-

dinggevende vragen om even te sparren.’

Wat heb jij nodig?

Een ambulant begeleider is iemand die bij cli-

enten komt voor allerlei hand- en spandien-

sten. ‘Dat kan gaan om begeleiding bij ouders 

die een kind hebben met een verstandelijke 

beperking, of om ouders met een verstande-

lijke beperking die een kind hebben. Of men-

sen die alleen, maar wel zelfstandig wonen. 

En in iedere situatie ga je samen met de cliënt 

op zoek ‘Wat is jouw hulpvraag?’, ‘Wat heb jij 

nodig?’ Uitgangspunt is het vergroten van de 

zelfstandigheid van de mensen de wij bege-

leiden.’ Dineke heeft 14 cliënten in haar klan-

tenbestand die verspreid over de gemeenten 

Emmen en Coevorden wonen. Bij sommige 

mensen komt ze iedere week, bij anderen 

eens in de veertien dagen of een paar keer 

per week afhankelijk van de ondersteunings-

behoefte.

Keukentafelgesprek

Als je hulp nodig hebt moet je je eerst melden 

met je hulpvraag bij de Toegang. Een mede-

werker van de Toegang komt bij je thuis voor 

een zogenaamd keukentafelgesprek, waaruit 

duidelijk wordt wat je nodig hebt, hoeveel uur 

begeleiding etc. Met deze indicatie kom je bij 

de hoofdaanbieder terecht. Voor Emmerhout 

is dat At Home First. Voor de begeleiding zelf 

word je dan bijvoorbeeld doorverwezen naar 

de Trans. 

Diverse vormen

De Trans is meer dan alleen ambulante bege-

leiding. Zo heeft de organisatie diverse dag-

bestedingslocaties, een kinderdagcentrum 

de Vuurtoren aan de Ravelijn en verschillende 

woonlocaties. In Emmerhout huurt de Trans 

voor haar cliënten de gehele eerste verdieping 

van de Wegedoorn en de Egelantier (de appar-

tementencomplexen aan de kopse kanten van 

het winkelcentrum). De cliënten wonen onder 

begeleiding in een eigen appartement. 

Verbinding

Hoe kunnen we de verbinding tussen men-

sen met en zonder beperking versterken in 

de wijk? Dat blijft de uitdaging.  ‘Het zijn alle-

maal wijkbewoners, die hier in het winkelcen-

trum bijvoorbeeld hun boodschappen doen. 

En er is lang niet altijd begeleiding bij. Dat is 

bij mensen die ambulant begeleid wonen ze-

ker zo. Die worden juist begeleid opdat ze zich 

zelfstandig kunnen redden. Voor onze cliënten 

is het vaak lastig om te gaan met mensen met 

een ‘normaal’ IQ. Niet alle mensen hebben het 

begrip of het geduld. En andersom geldt dat 

waarschijnlijk ook. Dat blijft onze uitdaging. 

Het organiseren van zulke ontmoetingsmo-

menten kan daarbij helpen en misschien dit 

artikel in Wijkberichten ook!’  

Wytse Bouma

D “Hoe versterken 
we de verbinding 
tussen mensen 
met en zonder 
beperking”
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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. 

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.

De naam van de IVN-Afdeling Emmen e.o. is 

gewijzigd in IVN Emmen-Coevorden. IVN Em-

men-Coevorden zet zich in voor natuur- en 

milieueducatie, door het organiseren van le-

zingen, wandelingen, excursies, cursussen en 

jeugdactiviteiten, dit alles verzorgd door vrij-

willigers en door daarvoor ingehuurde pro-

fessionals. Meer info vindt u op onze website: 

www.ivn.nl/afdeling/emmen-coevorden 

Voor leden

IVN Emmen-Coevorden werkt samen met de 

Groene Alliantie Coevorden en heeft daartoe 

de intentieverklaring ondertekend. Voor na-

dere informatie zie onze website. Leden ont-

vangen naast het landelijk magazine ‘Mens en 

Natuur’ ook ons informatieblad ‘De Natuurkij-

ker’. Donateurs ontvangen alleen ‘De Natuur-

kijker’. Regelmatig ontvangen leden en dona-

teurs een nieuwsbrief per e-mail. Voor meer 

informatie over IVN Emmen-Coevorden kunt 

u contact opnemen met de voorzitter van het 

bestuur, Dick Haverkamp, M 06 - 282 871 48 of 

mailen naar ivnemmeneo2@gmail.com. 

Scharrelkids 

Met de jeugdclub ‘Scharrelkids’ organiseren 

we maandelijks een buitenactiviteit voor de 

groep kinderen tussen de 6 t/m 12 jaar. Kijk 

voor het actuele programma onder ‘Schar-

relkids’ en ‘Activiteiten’ op onze website. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen via 

ivn.jeugd.emmen@gmail.com of bellen met 

Janny Hummel T 36 21 55

Actieve leden

IVN Emmen-Coevorden heeft diverse natuur-

werkgroepen o.a. vogel-werkgroep, padden-

werkgroep en flora-werkgroep. Bent u geïn-

teresseerd in deelname aan een werkgroep, 

dan horen we dit graag van u. Wilt u een bij-

zondere activiteit organiseren voor uw school, 

vriendengroep, buurtvereniging, bedrijf of 

een ouderengroep in een zorgcentrum? IVN 

Emmen-Coevorden kan in overleg met u een 

lezing, wandeling of excursie op maat organi-

seren. Hierbij worden onze IVN-natuurgidsen 

ingezet. We vragen hiervoor een vergoeding. 

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op via: 

ivnemmeneo2@gmail.com.

Agenda sept. t/m dec. 2019

• Zondag 29 september: Rondleiding 

Perma Cultuur Het Moeras, Exloërveen bij 

Arthur Buitelaar

• Zondag 2 oktober: Lezing over Bomen. 

Aanvang 20.00 uur: Wijkcentrum Angelslo

• Onder voorbehoud: In oktober op een 

zondagmiddag paddenstoelwandeling, 

afhankelijk van de aanwezigheid van pad-

denstoelen. Tevens in oktober: Excursie 

van de vogelwerkgroep naar het Lau-

wersmeer met Minte Mulder.

• Zaterdag 2 november: Natuurwerkdag in 

het Valtherbos bij de hunebedden

• Woensdag 6 november: Lezing over de 

Wolf. Aanvang 20.00 uur: Wijkcentrum 

Angelslo

• Woensdag 11 december: Lezing over de 

dieren van Wildlands. Aanvang 20.00 uur: 

Wijkcentrum Angelslo

Voor actuele informatie, opgave en kosten: 

www.ivn.nl/afdeling/emmen-coevorden

Agenda activiteiten Scharrelkids 

De locaties van de activiteiten van Scharrel-

kids worden bekend gemaakt bij opgave. Dit 

omdat, afhankelijk van de natuur en het weer, 

de locatie regelmatig verandert. Voor nadere 

informatie zie onze website, deelname is 2 

euro, Voor opgave en informatie mailen naar: 

ivn.jeugd.emmen@gmail.com.

• Zaterdag 21 september: Bezoek aan de 

molen in Emmer-Compascuum 

• Zaterdag 26 oktober: Nacht van de Nacht

• Zaterdag 2 november: Boskunst (Natuur-

werkdag Valtherbos)

• Zaterdag 14 dec.: Hunebedcentrum. 

IVN Natuureducatie 

IVN Emmen-Coevorden is 
een actieve vereniging die 
volwassenen en jeugd op 
een boeiende manier wil 
betrekken bij de natuur in 
hun eigen leefomgeving met 
allerlei interessante lezingen, 
excursies en activiteiten.

D
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BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

www.treant.nl

Zelf een ommetje maken, weer gemakkelijker uit uw 
stoel komen of uw eigen kopje koffie weer zetten. 
Kunt u dit niet meer door uw lichamelijke klachten  
of uw chronische ziekte? De dagbesteding in De Horst 
in Emmen helpt u om uw dagelijks leven (weer) zo 
goed mogelijk op te pakken. 

Bezoek de dagbehandeling 
Lijkt het u fijn als u zichzelf weer kunt redden, uw  
conditie verbetert en u beter kunt bewegen? Neem 
dan gerust een kijkje op de dagbehandeling of neem 
contact met ons op: 0591 22 82 78. 
We vertellen u graag meer! 

Hulp bij zelfstandig 
wonen en leven

Een van de groepen die wekelijks bij elkaar ko-

men is de internationale dansgroep. Marjon 

Beltman (75) is een van de leden en een harts-

tochtelijk ambassadeur van deze activiteit. Zelf 

danst ze al van kinds af aan en zit sinds twee 

jaar bij deze groep. ‘Het is zo mooi dat dit in 

Emmerhout kan. Daarom wil ik zo graag dat er 

meer mensen bij komen. Het is zo leuk!’ vertelt 

ze enthousiast.

Niet wild, wel actief

Hoe lang er bij het DCO al gedanst wordt weet 

Marjon niet, maar zo’n twintig jaar geleden zijn 

er op initiatief van de gemeente verschillende 

volksdansgroepen opgezet met daartoe opge-

leide leidsters. ‘Deze groepen zullen niet alle-

maal meer bestaan, maar in Emmerhout dus 

nog wel. Boukje Schuurman is in Emmerhout 

begonnen en geeft bij ons nog steeds dans-

lessen.’ De gemeente vond het belangrijke om 

het bewegen voor ouderen te stimuleren. ‘En 

volksdansen is daarvoor ideaal’, zegt Marjon, 

‘het is niet heel wild, we springen niet, maar 

zijn wel heel actief bezig. Het is goed te doen 

voor als je ouder bent. Ook als je nog nooit ge-

danst hebt, kun je heel snel meedoen. Het zijn 

niet te moeilijke passen, je bent samen in de 

kring of in de rij. Je wordt meegenomen in het 

geheel. De bedoeling van volksdansen is ook 

‘kom in de kring, doe maar mee’.’

Bewegen en ontmoeten

‘We hebben het trouwens niet meer over 

volksdans, omdat dit voor veel mensen wat 

oubollig klinkt. Volksdansen betekent dan-

sen van volkeren, dat is internationaal. Mu-

ziek en dans uit allerlei verschillende landen, 

waarbij de nadruk bij ons ligt op Europa. We 

dansen iedere maandagmiddag van half twee 

tot half drie met een hele korte pauze halver-

wege. Want je merkt wel dat je wat doet! En 

na afloop nog een nazit met een kop koffie of 

thee tot drie uur. Ontmoeting is ook heel be-

langrijk voor de activiteiten van het DCO. Het 

is de combinatie van bewegen, spieren oefe-

nen, je hersens trainen en je merkt dat het je 

goed doet. Je voelt je er beter door! En dan 

ook nog de gezelligheid, die combinatie!’                                                                                                                                                 

 

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

E
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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.

Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout! CONTACT

www.emmerhoutenergieneutraal.nl  
info@emmerhoutenergieneutraal.nl

STEEK ENERGIE 
IN EIGEN WIJK! 

MET ONDER ANDERE 
Gemeente Emmen, WijkExpeditieteam, Lefier, Domesta, Bureau 
Overmorgen, Energiecoaches, Pluymers, NO CO2, Drents Energieloket, 
Jansen & Meppelink, speurspel, presentatie monitor.

zaterdag 

28 
september 2019

10.00 - 16.00 uur
WINKELCENTRUM EMMERHOUT

ENERGIEMARKT 
EMMERHOUT

Deze zomer werden twee wandelrou-

tes door Emmerhout officieel in gebruik 

genomen. Het zijn wandelroutes met 28 

Ontmoetingsverhalen. Verhalen van wijk-

bewoners over bijzondere plekken, ge-

beurtenissen, activiteiten. Persoonlijke 

herinneringen vormen samen een verhaal 

van Emmerhout. De route geeft een hele 

verrassende en nieuwe kijk op een mis-

schien wel bekende omgeving. Bij ieder 

routepunt staat een bord met een QR-co-

de. Door het scannen van deze codes op 

de smartphone zijn de verhalen te beluiste-

ren. In de Wijkwijzer is een boekje verkrijg-

baar à € 10,- waarin beide routes beschre-

ven staan en waarin ook de verhalen terug 

te lezen zijn. In het winkelcentrum bij het 

startpunt van de routes staat een bord met 

de plattegrond van Emmerhout met beide 

wandelroutes. 

Ontmoetingsverhalen 

Een van de Ontmoetingsverhalen is het 

verhaal van Jaap ‘Lampje’ Meulman. Jaap 

woont aan de Laan van het Kinholt en net 

als vele inwoners ergerde hij zich aan de 

donkere achterpaden. Met medewerking 

van Wijkbelangen werd daar zestien jaar 

geleden iets voor bedacht, de achterpad-

verlichting. Een team van monteurs (wijk-

bewoners) monteerden door de hele wijk 

heel veel lichtpunten. Dit project loopt nog 

steeds. Bewoners betalen zelf de stroom, 

het onderhoud wordt betaald door Wijk-

belangen. Als er ergens in de wijk een lamp 

kapot is, wordt Jaap gebeld om deze te re-

pareren of te vervangen. Na zestien jaar 

vindt Jaap het mooi geweest en zoeken 

we een opvolger. Voor meer info: Wijkwij-

zer T 67 59 58.

Jaap ‘Lampje’ Meulman

Korte Wijkberichten

Begin september is ook in Emmerhout een 

Praatcafé gestart. Dit is het zesde Praatcafé 

in de gemeente Emmen. Het Praatcafé is 

bedoeld voor mensen die willen oefenen 

met spreken en schrijven van de Neder-

landse taal. De één wil zijn uitspraak van 

de Nederlandse taal verbeteren, een ander 

wil zijn woordenschat uitbreiden of beter 

leren schrijven. De naam zegt het al: Het is 

geen school. In een informele sfeer worden 

spelletjes en oefeningen gedaan onder 

het genot van een kopje koffie of thee. Het 

Praatcafé draait op een aantal enthousias-

te vrijwilligers, die zich met passie inzetten 

om de deelnemers te helpen bij het oefe-

nen van de Nederlandse taal. De buurtwer-

ker van Sedna ondersteunt waar nodig.

Het Praatcafé is iedere vrijdagmiddag van 

13.00 tot 14.30 uur in de Wijkwijzer. Aan-

melden is niet nodig en deelname is gratis.

Praatcafé

PlusBus
De voorbereidingen 
vorderen gestaag. 
Planning is nog steeds 
dat met de bus in 
december van dit jaar 
de eerste uitstapjes 
worden gemaakt. In 
het winternummer van 
Wijkberichten wordt 
het programma van 
de PlusBus voor het 
eerste kwartaal van 
2020 opgenomen. 
Vanaf dit nummer zal 
dit een vast onderdeel 
van Wijkberichten 
worden. Jiska Ravor 
van Graffito heeft 
een mooi logo voor 
de bus ontworpen. 
Wilt u ook iets doen 
voor de PlusBus 
(uitstapjes bedenken, 
chauffeuren, uitstapjes 
begeleiden) meld u 
zich bij de Wijkwijzer, 
T 67 59 58.

Houtweg 299     |    7823PV Emmen    |   T 0591 - 675 365

Snacktime burger 
met jalapeños en 
BBQ sauce
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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 

Algemeen spreekuur:  

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

• Financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00  - 11.00 uur 

• Praatcafé 

Vrijdagmiddag 13.00 -14.30 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:
Hilde van der Horst-de Jong (voorplaat, 3, 5, 7, 23), Wytse 
Bouma (2, 11, 13, 14, 15, 17, 19), Henk Smit (9), Bianca 
Verhoef Fotografie (10) en  Tinus Knegt (21)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 11 november 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-de Jong (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

Per 1 september 
verandert de 

inzameling van 
restafval en GFT

Check uw afvalkalender

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

GFT / Groen In de maanden april t/m november wordt de groene container 1x per 
twee weken geleegd; in de maanden december tot en met maart 1x per 
drie weken. Check voor de precieze data de Area Afvalapp of de digitale 
Area afvalkalender: www.areareiniging.nl/home/bewoners/afvalkalender-
digitaal/ 

Restafval Per 1 september wordt het restafval 1x per drie weken opgehaald. Check 
voor de precieze data de Area Afvalapp of de digitale Area afvalkalender: 
www.areareiniging.nl/home/bewoners/afvalkalender-digitaal/

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons 
(PMD)

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

Oud papier Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 1 oktober, 5 november, 3 december

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 3 oktober,  7 november, 5 december

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

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

Overtollige 
inboedel

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

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

Welk afval aan de straat?

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

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

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

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

T 62 16 35

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

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

Icare Thuiszorg T 0522 - 27 70 48

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 - 226 115 47

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

winter 2019 |4 11 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

6 oktober Cultuurhuis: Jemmerhout Pand 88

15 oktober Wijkaanpak / Burgerbegroting Schepershof

3 november Cultuurhuis: Jemmerhout Pand 88

15 november Cultuurhuis: Beehive (country) Pand 88

26 november Ideeënfestival Schepershof

1 december Cultuurhuis: Open Ierse Sessie Pand 88

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



Halong’s 
Loempia

De winkeliers van Emmerhout wensen 
u een fijne, kleurrijke herfst toe!


