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De Schepershof

Door de sloop van de Tussenstee moest er 

voor de gebruikers een ander onderkomen 

gezocht worden. Uiteindelijk werd voor veel 

van de activiteiten onderdak gevonden in 

de Schepershof, het kerkgebouw aan Het 

Waal waar leden van de PKN-gemeente we-

kelijks op zondagmorgen hun dienst hou-

den. Wordt door deze nieuwe huurders De 

Schepershof het nieuwe wijkcentrum?

Tineke Wubbels

Tineke Wubbels is buurtwerker van Sedna 

in Emmerhout. Wie met haar praat krijgt de 

indruk dat er in Emmerhout niets gebeurt 

of Tineke is erbij betrokken. Het woord ‘net-

werk’ kun je bij haar in hoofdletters schrij-

ven. Een groot netwerk dat ze zorgvuldig in 

elkaar heeft geknoopt in de afgelopen 21 

jaar. In dit nummer ontwarren we een aan-

tal van de knooppunten van dit netwerk.

Praatcafé Emmerhout

Iedere vrijdagmiddag is in de Wijkwijzer het 

Praatcafé geopend. Hier komen mensen om 

elkaar te ontmoeten en om samen de Ne-

derlandse taal te oefenen. Mensen die door 

omstandigheden in Nederland terecht zijn 

gekomen en daar wat van willen maken. Ze 

willen een opleiding volgen, een baan zoe-

ken, een bestaan opbouwen. Maar beseffen 

dat ze eerst de taal goed moeten leren.

IN DIT NUMMER

‘‘Voorjaar in 
Emmerhout”



VOORJAAR 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT2 VOORJAAR 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 3

V D

Van de bestuurstafel

Vorig jaar zomer trokken we met een tent door 

de wijk tijdens de Zesdaagse van Emmerhout 

om met wijkbewoners in gesprek te gaan. Dit 

is ons heel goed bevallen. Tijdens deze zes 

avonden kwamen we met heel veel wijkbe-

woners in gesprek. Veel meer dan tijdens een 

algemene ledenvergadering. 

Zesdaagse van Emmerhout

We houden daarom dit jaar niet een algemene 

ledenvergadering op één avond, maar staan 

zes avonden, steeds op een andere plek in de 

wijk, om met bewoners in gesprek te gaan. 

Deze tweede Zesdaagse van Emmerhout 

wordt gehouden van 18 t/m 20 mei en 25 t/m 

27 mei. Bij de eerste zesdaagse ging over de 

Wijkaanpak 2020-2030 / Woon- en leefbaar-

heidsvisie Emmerhout. 

Bij deze 2e Zesdaagse willen wij als bestuur 

duidelijk maken waar wij ons in het afgelopen 

jaar mee bezig hebben gehouden. U kunt van 

alles lezen, zien en horen over de projecten, 

werkgroepen en ontwikkelingen in de wijk. 

Uiteraard zijn wij aanwezig om in gesprek te 

gaan. Naast het bestuur van Wijkbelangen, 

zullen ook leden van diverse werkgroepen en 

wijkprofessionals van verschillende organisa-

ties aanwezig zijn. Graag horen wij uw opmer-

kingen, suggesties, ideeën en gaan we in op 

uw vragen. Tijdens de Zesdaagse zal ook het 

financieel jaarverslag 2019 worden gepresen-

teerd en toegelicht.  Ook hierover kunt u dan 

natuurlijk vragen stellen. De precieze locaties 

waar we met de tent gaan staan moeten we 

nog bepalen. Deze worden later bekend ge-

maakt. 

Bestuursleden gezocht

Het bestuur van Wijkbelangen bestaat mo-

menteel uit 7 leden. Per 1 mei gaat Wilma 

Winters het bestuur verlaten in verband met 

een verhuizing naar elders. Zij is dan niet meer 

woonachtig in de wijk en zal daarom haar 

functie als bestuurslid neerleggen. Mede hier-

door zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursle-

den. Wijkbewoners die zich betrokken voelen 

bij hun eigen woonomgeving en graag iets 

willen bijdragen aan het (nog) mooier maken 

van onze wijk. Indien u interesse heeft kunt u 

zich aanmelden via secretaris@wijkbelangen-

emmerhout.nl. Wij nemen dan z.s.m. contact 

met u op voor een gesprek. U kunt ook tijdens 

de Zesdaagse u eerst verdiepen in de werk-

zaamheden van het bestuur en met ons in 

gesprek gaan. Emmerhout kleurt mooier met 

jou! Meld u aan en maak een verschil.

Contributie/donatie

Wij vragen u ook om uw medewerking bij de 

inning van de contributie/donatie 2020. In 

deze Wijkberichten is een acceptgirokaart in-

gevoegd waarmee u uw bijdrage kunt over-

maken. U mag het ook via internetbankieren 

overmaken. Voor beide geldt: Vergeet niet 

uw naam en adres te vermelden. Uw bijdrage 

kan worden overgemaakt op rekeningnum-

mer: NL87 INGB 0006 318 392 t.n.v. Wijkbelan-

gen Emmerhout. Bij voorbaat hartelijk dank 

voor uw bijdrage. Al die bijdragen leiden tot 

een mooi bedrag. Dat uw geld goed besteed 

wordt zal duidelijk worden gemaakt tijdens 

de Zesdaagse van Emmerhout in mei van dit 

jaar. 

Kiona de Graaf, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Eén keer per jaar, meestal 
in het voorjaar, organiseren 
we een algemene leden-
vergadering om aan 
wijkbewoners te vertellen 
waar we ons als bestuur van 
Wijkbelangen Emmerhout 
mee bezig hebben gehouden 
in het afgelopen jaar. 

De Schepershof

De Schepershof is het kerkgebouw aan Het 

Waal waar de leden van de PKN-gemeen-

te wekelijks op zondagmorgen hun dienst 

houden. In Emmerhout kerken de gerefor-

meerden en hervormden al sinds 1992 sa-

men, voordat de PKN in Nederland officieel 

gevormd werd. De huidige tijd is er een van 

krimp en terugloop, in tegenstelling tot de ja-

ren zeventig toen er juist sprake was van uit-

breiding en groei. In de jaren zeventig werd 

de gereformeerde Angeluskerk in Angelslo te 

klein en werden er voor de kerkgangers uit 

Emmerhout in het Bintholt diensten gehou-

den. In 1982 werd de Schepershof gebouwd.

Open gemeenschap

De zoektocht van de gemeente naar een 

plek voor de huurders van de Tussenstee 

bracht hen naar de Schepershof. ‘Jaren terug 

verscheen er een rapport dat we een open 

gemeenschap wilden zijn’, vertelt Koop Ka-

terbarg (72) vrijwilliger van de onderhouds-

ploeg. ‘Ogenschijnlijk gebeurde daar niets 

mee, totdat deze vraag kwam.’ Rika Stroot-

man (72), contactpersoon en voorheen kos-

ter, is het daar niet helemaal mee eens: ‘We 

hebben als gemeente altijd open willen staan 

voor de gemeenschap om ons heen. Bij wijze 

van spreken de deur stond hier altijd open. 

En we hebben toch ook regelmatig bijeen-

komsten, vergaderingen van anderen hier? 

Het Toonkunstkoor Emmen repeteert hier 

al jaren iedere woensdagavond. En we zijn 

eens in de veertien dagen uitdeelpunt voor 

de voedselbank.’

Nieuwe huurders

‘Maar het klopt wel dat dit door deze nieuwe 

huurders heel erg versterkt wordt. Er komen 

nu mensen binnen die hier nog nooit zijn ge-

weest. En dat vinden wij heel erg mooi’, vult 

ze aan. Koop: ‘En we hoeven er niet om heen 

te draaien. Dit zijn voor ons extra inkomsten.’ 

Ten behoeve van deze huurders heeft de ge-

meente voor twee keer vijf jaar deze ruimtes 

gehuurd. Dat geeft behalve voor de huurders 

ook voor de Schepershof een bepaalde zeker-

heid voor de toekomst. De aanpassingen die 

noodzakelijk waren zijn door de gemeente 

betaald. De uitvoering werd door de onder-

houds- en klusgroep gedaan. In het achterste 

deel van de kerkzaal is een laminaatvloer ge-

legd. ‘We zagen het eerst eigenlijk niet zitten. 

Maar het is erg mooi geworden.’

Vrijwilligers

De Schepershof draait op vrijwilligers. Alleen 

de dominee wordt betaald. ‘Daar komen we 

niet onderuit,’ zegt Koop gekscherend. Op 

bijna elk moment van de dag zijn er mensen 

aanwezig en iedereen die hier binnenkomt 

voelt zich welkom. ‘Wij horen regelmatig 

wat kom ik graag bij jullie in de kerk. En dat 

is toch die openheid die we voorstaan’, zegt 

Rika. ‘We horen het ook wel van organisten 

bijvoorbeeld. Die zeggen dat het hier veel ge-

zelliger is,’ vult Koop aan. Het koffiedrinken na 

de kerkdienst wordt ook erg gewaardeerd. ‘Ik 

denk weleens dat er mensen zijn die voor de 

nazit naar de kerk komen. De behoefte aan 

contact, een praatje is heel sterk.’

Het nieuwe wijkcentrum?

Tijdens een bewonersbijeenkomst in decem-

ber 2018 waar gesproken en nagedacht werd 

over een plek voor een nieuw wijkcentrum 

werd door de meerderheid van de aanwe-

zigen gewezen naar de Schepershof. ‘Ik heb 

altijd gezegd dat dit gebouw geschikt is als 

wijkcentrum, maar wij kerken hier. Dat vind 

ik ook belangrijk’, benadrukt Rika, ‘maar wij 

staan open voor nieuwe mogelijkheden!’ 

Wytse Bouma

Door de aanstaande sloop 
van de Tussenstee moest er 
voor de activiteiten van het 
DCO, de Sprokkel en WijkKlik 
een ander onderkomen 
gezocht worden. De 
Sprokkel en het DCO (voor 
een aantal activiteiten) 
vonden onderdak in de 
Schepershof.

“Tijdens deze zes 
avonden kwamen 
we met heel veel 
wijkbewoners in 
gesprek”

‘‘We hebben altijd 
open willen staan 
voor de gemeenschap 
om ons heen”



VOORJAAR 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT4 VOORJAAR 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 5

S

is

Sienie Fischer (60) heeft in 2010 deze zorg-

boerderij opgezet. Na 3 jaar voegde dochter 

Lisanne (30) zich als beleidsmedewerker aan 

haar zijde. Sienie werd opgeleid tot verpleeg-

kundige. Zij vond allengs de kortdurende con-

tacten met patiënten niet prettig, werd meer 

bevlogen door ouderen en kwam tot de con-

clusie, dat daar veel meer haar roeping lag. Zij 

was onder de indruk van hoe mensen na de 

diagnose van bijvoorbeeld dementie, iets van 

hun leven maakten, hoe ze het dragen en toch 

doorzetten. Lisanne studeerde klinische psy-

chologie in Groningen, werkte als Alphahulp 

en deed stage in het UMCG bij de ouderen-

poli en het Universitair Centrum Psychiatrie. Zij 

hielp na haar afstuderen de Hooimijt zich ver-

der ontwikkelen. Dit doen ze samen met een 

team van 30 bevlogen medewerkers.

Hun eigen achtergrond als 
aangrijpingspunt

Toen ik Sienie in 2011 voor het eerst ontmoet-

te sprak het concept mij enorm aan. ‘De men-

sen, die hier komen hebben allemaal maat-

schappelijk gefunctioneerd. Voor ons blijven 

zij met hun eigen achtergrond gerespecteerd 

en benaderen wij hen ook zo, beter nog wij 

gebruiken hun achtergrond als aangrijpings-

punt voor prikkels om bij ons actief te blijven. 

Onze bezoekers hebben geheugenproblemen 

of dementie, ze zijn het niet!’, aldus Sienie. Zo 

kunnen beiden met veel inlevingsvermogen 

vertellen over hun bezoekers en de complexi-

teit van de relaties, die gaan ontstaan, nadat 

steeds meer geheugen wegvalt. Je voelt de 

enorme betrokkenheid.

‘Gaan naar hun werk’

Bij de intake wordt het levensverhaal van de 

bezoeker genoteerd, zodat er een totaalbeeld 

ontstaat van de persoon, wat de inzet kan be-

tekenen voor de toekomstige benadering. Zo 

vertellen zij over de bezoeker, die het niet kon 

verdragen, dat er kuil in de vloer zat en op een 

dag met stenen en een kruiwagen op de loca-

tie kwam om dat te gaan repareren. Het gele 

zand pikte hij van de buren. Sommige bezoe-

kers zijn de dagbesteding als ‘gaan naar hun 

werk’ beschouwen en als ze niet kunnen ko-

men bellen ze af alsof ze in ‘dienst’ zijn. De 

middagmaaltijden worden gezamenlijk voor-

bereid, maar ook hier geldt, dat ze aan deze 

activiteit wel aardigheid moeten hebben.

Verschillende locaties

De Hooimijt heeft ook nog vestigingen in 

Emmen Centrum (Kantongerecht), Emmerhout 

(Huiskamer), Klazienaveen (Noorderbreedte), 

Erica (Naoberhoeve). Verder runnen zij mede 

het Alzheimer-café en is er de dementheek. 

Lisanne geeft een psycho-educatie cursus 

voor mantelzorgers. In januari is er weer een 

nieuwe groep gestart

Tot slot

Wat een inzet en wat een kennis is er hier in 

deze fijne omgeving, waar bezoekers zich 

vertrouwd voelen en zich even geen zorgen 

hoeven te maken over hun ziekte. Zelfs als ze 

zich ‘eigenwijs’ gedragen. Zoals de bezoeker 

van 88, die elke dag naar zijn ‘werk’ gaat en dat 

liefst zelfstandig doet. Het busje haalt hem ex-

pres om 8.30 uur op, zodat hij niet op zijn fiets 

stapt, wat tot gevaarlijke situaties zou kunnen 

leiden. Maar hoe dan in het weekend, als hij 

voor zijn idee ook naar zijn werk moet, dan 

hebben de achterblijvers een klus om hem 

thuis te houden! Er is veel liefde nodig om 

hiermee om te gaan. 

Joke Bakker

Hobbelend vanwege de 
klinkers op de Emmerhout-
straat rijd ik richting Weerdinge. 
Ik sla rechtsaf en vervolg mijn 
weg op een lange oprijlaan. 
Voor mij ligt de Zorgboerderij 
De Hooimijt. Op deze 
dagbesteding is plek voor 
ongeveer 38 ouderen met 
geheugenproblemen, waarvan 
er 15 á 20 uit Emmerhout 
komen. 

A

 De Hooimijt

Als je met Tineke praat dan krijg je de indruk 

dat er in Emmerhout niets gebeurt, of Tineke 

weet ervan, praat erin mee, geeft adviezen en 

gaat erop af. Het woord NETWERK kun je bij 

haar in hoofdletters schrijven. Dat netwerk 

heeft ze zorgvuldig in elkaar geknoopt in de 

21 jaar dat ze deze functie uitoefent.

Vraaggericht

Tineke ontmoet in het overleg ‘Emmerhout-

lijm’, diverse professionele instellingen als 

Icare, Tangenborg en De Trans. Daar komen 

allerlei problemen aan de orde. Bijvoorbeeld 

dementie. Met elkaar probeert men afspraken 

te maken over de wijze waarop men in Em-

merhout met dit probleem om moet gaan. In 

het ‘Sociaal Team Emmerhoutlijm’ ontmoet zij 

ook de wijkagent en de woningbouwvereni-

ging Lefier. Als hier problemen van gezinnen 

of ouderen gesignaleerd worden, gaat zij er 

vaak op af om te vragen op welke hulp er no-

dig is. De oplossingen moeten zo duidelijk mo-

gelijk zijn. Men moet niet het gevoel krijgen 

dat men van het kastje naar de muur gestuurd 

wordt. Tineke wijst de weg, of, als de ‘klant’ dat 

liever heeft, gaat ze mee op weg.

Heel Goed

Aan de Lemzijde 87, in Pand 88, coördineert 

Tineke het ‘Sociaal Warenhuis Heel Goed’. Het 

is vooral een kledingwinkel. Bewoners kun-

nen hier terecht voor tweedehands kleding. 

Voor mensen met een laag inkomen bestaat 

een speciale regeling voor gratis kleding. Of 

men kan eventueel afrekenen door een tegen-

prestatie te leveren. Bewoners die kleding over 

hebben, kunnen het hier afgeven, of soms ook 

ruilen. Tineke coördineert, maar vijftien vrijwil-

ligers runnen de tent. Hier wordt gebruik ge-

maakt van de kwaliteiten die de medewerkers 

hebben. Het is een multicultureel gebeuren. 

Er zijn wel zeven verschillende nationaliteiten 

bij die vrijwilligers. Door hier te werken, houdt 

men contact met de samenleving. Het wa-

renhuis is iedere morgen en dinsdagmiddag 

open. Op maandagmorgen worden naailes-

sen gegeven.

Het Wijkteam

Het Wijkteam is een groot overleg waarin veel 

organisaties vertegenwoordigd zijn, zoals de 

Gemeente, de Wijkbelangen, de middenstand, 

Domesta, Lefier, de wijkagent. Hier praat Tin-

eke mee over wonen, welzijn, Burgerbegro-

ting, de Plusbus, Woon- en Leefbaarheidsvisie 

en zaken betreffende de middenstand. Geen 

wonder dat Tineke in de loop der tijd zo’n 

groot netwerk heeft opgebouwd.

Optimaal Leven Team

Een nieuwe vorm van samenwerking is die 

tussen Sedna met GGZ (Geestelijke Gezond-

heidszorg), VNN (Verslavingszorg Noord Ne-

derland) en COSIS (hulp bij verstandelijke en 

psychische beperking). Samen vormen zij het 

Optimaal Leven Team. Dit team verleent heel 

concreet zorg, hulp en ondersteuning dichtbij 

de mensen in eigen wijk.

Check je recht

Tineke wil er nog eens op wijzen dat mensen 

vaak geen gebruik maken van verschillende 

financiële regelingen. Bekijk de site van de 

gemeente Emmen, individuele toeslagen ‘Be-

reken Uw Recht’ eens, adviseert ze. Komt u er 

niet uit? Iedere vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 

11.00 uur is er een financieel spreekuur in de 

Wijkwijzer.  

Contactgegevens

E t.wubbels@sednaemmen.nl

M 06 - 424 676 25

Bertus Beltman

Buurtwerker Tineke Wubbels

Tineke Wubbels (1958, 
Emmer Compascuum) is 
via de welzijnsorganisatie 
Sedna* buurtwerkster in 
Emmerhout. We maken met 
haar een kleine wandeling 
door haar werkterrein.

Sedna is de naam van een godin bij 

de Inuit. In 2003 is een kleine pla-

neet naar deze godin vernoemd. In 

2005 werd voor de nieuwe welzijns-

organisatie deze naam gekozen.

“Wat een inzet en 
wat een kennis 
is er hier in deze 
fijne omgeving”
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Penaltybokaal Winkelcentrum Emmerhout

ALS HET GEHEUGEN NIET MEER GOED FUNCTIONEERT OF HET 
LICHAAM HAPERT, IS SOMS EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ 

DE DAGBESTEDING NODIG.

MAAR OOK DAN BLIJVEN ER GENOEG DINGEN OVER DIE U WEL KUNT DOEN!

De vijf unieke locaties waar dagbesteding wordt geboden, bieden volop mogelijkheden tot 
het ondernemen van zinvolle activiteiten:

Emmerhoutstraat 22 | Weerdinge | T: 0591 - 621179 | www.zorggroepdehooimijt.nl

Zorgboerderij
(Weerdinge)

Kantongerecht
(Emmen)

Huiskamer
(Emmerhout)

Noorderbreedte
(Klazienaveen)

Naoberhoeve
(Erica)

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

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

Meer informatie
I www.cosis.nu 
T 088 839 3000
E info@cosis.nu

Cosis 
dichtbij

voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of 

psychische beperking

Komt u er niet uit 
met uw verhuurder? 
Huurdersfederatie 
voor uw belangen.

www.huurdersfederatie.nl
                      info@huurdersfederatie 

     0591-622226

Wat vindt u 
belangrijk in 
uw huurwoning? 

Praat mee!

Wanneer?

De voorronde staat gepland in het winkel-

centrum op zaterdag 18 april a.s. vanaf 13.30 

tot 16.30 uur. Tijdens deze voorronde wordt 

bepaald welke 5 kinderen uiteindelijk mogen 

strijden om deze penaltybokaal. 

Aanwezig zijn

De kidsclub van FC Emmen met hun eigen 

kraam met leuke gadgets van de FC, zij organi-

seren deze middag waaronder de inschrijvin-

gen van de kinderen.

Voor wie?

Alle kinderen die op een basisschool zitten 

kunnen meedoen aan de voorronde in het 

winkelcentrum. Inschrijven kan op de middag 

zelf bij de medewerkers van FC Emmen op het 

plein. Voor elke FC Emmen fan, jong en oud 

MMaassssaaggeepprraakkttiijjkk  DDee--LLaann  
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

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

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

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

dus een reden om op 18 april naar het Winkel-

centrum van Emmerhout te komen. Dit belooft 

een hele leuke gezellige middag te worden met 

diverse activiteiten. 

Wat valt er te winnen?

Voor de 5 finalisten, 2 extra vrijkaarten voor de 

wedstrijd en ze zijn tevens ballenjongen/meis-

je tijdens deze wedstrijd. De winnaar krijgt de 

penaltybokaal en een wedstrijdshirt van FC Em-

men. De overige 4 finalisten krijgen een aanden-

ken en een FC Emmen sjaal. 

Voor het winkelend publiek

Winkelcentrum Emmerhout is de wedstrijdspon-

sor van deze wedstrijd. Om dat te vieren is er van 

30 maart tot en met 17 april een kassabonnen-

actie in alle winkels waar ook de tonnen staan 

waar ze in gedeponeerd kunnen worden. Er zijn 

mooie prijzen te winnen zoals 15 x 2vrijkaarten 

voor de wedstrijd FC Emmen tegen AZ op 10 

mei en veel FC Emmen artikelen.  De trekking 

vindt ook plaats op 18 april.                                                                                    

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door alle winke-

liers van winkelcentrum en FC Emmen.

Dit succesvolle evenement krijgt een vervolg...?
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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

Noordeinde 99
7815 PE EMMEN
M: 06 - 520 180 79
T: 0591 - 785 904
info@gb-behangwinkel.nl
Facebook.com/gbbehangwinkel

www.gb-behangwinkel.nl

 

  

 

 

 

 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 

 

Gebiedscoördinator Afien Faber

Afien Faber is sinds 2016 bij de gemeente 

Emmen als gebiedscoördinator werkzaam in 

Oost, waar ook Emmerhout onder valt. Daar-

voor was ze echter al vele jaren bekend met 

de wijk, maar dan in de functie van opzichter 

Groen. We kunnen dus rustig stellen dat zij de 

wijk op haar duimpje kent.

Schakel

‘Ik had laatst een half uurtje over en ik ben de 

wijk weer eens in gelopen. Iets wat ik in mijn 

jaren als opzichter ook regelmatig deed. Dan 

vielen mij dingen op en gaf ik opdrachten om 

daar iets aan te doen. Nu viel mij ook van alles 

op. Ik heb wel tien meldingen gedaan!’ Afien 

voelt zich als een vis in het water in haar rol als 

gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator is 

de schakel tussen de wijkbewoners en de ge-

meente. Zij kan bewoners helpen om de juis-

te ‘ingang’ te vinden in het gemeentehuis. An-

derzijds kan zij haar collega’s erop wijzen om 

Wijkbelangen (vertegenwoordigen de wijkbe-

woners) niet te vergeten te informeren, advies 

te vragen, erbij te betrekken etc. 

Mensen aanspreken

‘Maar dat mis ik soms wel. Eerder schreef ik zelf 

mensen aan, sprak ik zelf mensen aan. Kon ik 

sneller actie maken’, verzucht ze. Vandaar haar 

‘wens’ in de inleiding hierboven om het bes-

te van beide functies te combineren. ‘Mensen 

zoeken altijd de grens op. Als men er niet op 

aangesproken wordt, verschuift dat en verloe-

dert de buurt.’ Dit is geen kritiek op de huidige 

opzichter. ‘Men moet niet vergeten dat hetzelf-

de werk nu door minder mensen moet wor-

den gedaan.’

Aandacht voor onderhoud

Maar we zouden ons er veel meer van bewust 

moeten zijn dat wanneer we iets realiseren er 

ook voor onderhoud moet worden gezorgd. 

‘In de Wijkaanpak waar nu de laatste hand aan 

wordt gelegd is sprake van het opknappen 

van een bepaald erf aan de Laan van de Ma-

rel. We gaan een gebiedje mooi herinrichten, 

maar er zou geen geld zijn voor onderhoud,’ 

licht Afien toe, ‘Als je zaken wegbezuinigd is dit 

mijns inziens uiteindelijk kapitaalvernietiging.’

Levendige wijk

Iemand die al zoveel voetstappen in de wijk 

heeft gezet, ziet ongetwijfeld ook de verande-

ringen die er hebben plaatsgevonden. ‘De we-

reld is nog meer in beweging, maar heel veel 

zaken die toen speelden spelen nog. Je denkt 

dat je met iets nieuws bezig bent, maar in feite 

is het een herhaling. Dat is niet negatief be-

doeld hè?’, haast ze zich te verontschuldigen. 

‘Ik denk wel dat het aan de actieve bewoners 

van toen en ook nu te danken is hoe de wijk er 

nu voor staat. Emmerhout is toch een hele le-

vendige wijk waar heel veel gebeurt en steeds 

weer nieuwe ontwikkelingen zijn.’ 

Vertrouwen

Afien heeft er ook vertrouwen in dat er 

steeds weer mensen zullen opstaan. ‘Het 

gaat vaak wel om een kleine groep mensen, 

maar dat heeft ook wel een beetje met deze 

tijd te maken. Mensen zijn meer op zich-

zelf. Zijn allemaal druk met hun werk, hun 

hobby’s, de kinderen. En het loopt natuur-

lijk wel in de wijk. Er wordt van alles georga-

niseerd, er gebeurt van alles. Maar als men 

zelf de noodzaak ziet, komt men wel in be-

weging.’  Afien Faber is bereikbaar via e-mail: 

a.faber@emmen.nl  

Wytse Bouma

‘Het mooist zou een 
combinatie van beide 
functies zijn. Eerder kon ik 
zelf opdrachten geven, als 
ik iets zag dat opgeknapt 
of opgeruimd moest 
worden. Ik zou eigenlijk 
wel wat meer mandaat 
willen hebben,’ lacht Afien 
Faber.

A
Wil jij beter
Nederlands
leren spreken?

Wil jij beter
Nederlands
leren spreken?

Kom ook
naar het

Praatcafé!

“Je denkt dat je 
met iets nieuws 
bezig bent, maar 
in feite is het een 
herhaling”

Kom ook elke vrijdagmiddag 
in de Wijkwijzer 13.00 - 14.30 uur!
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Praatcafé Emmerhout

HHier ligt bijvoorbeeld de complete Emmer 

Courant (voorloper van het Dagblad van het 

Noorden) opgeslagen. Bij het doorbladeren 

viel het oog op bijgevoegd bericht uit de Em-

mer Courant van 28 januari 1967, ‘School op 

verkeerde plaats’. Bert de Grijs (81), wijkbewo-

ner en eerste directeur (toen nog hoofd der 

school) van de Mgr. Bekkersschool vertelt hoe 

deze ‘vergissing’ gemaakt kon worden.

Planmatige opzet

‘Stedenbouwkundigen bogen zich over een 

wit vel om te bedenken hoe deze nieuwe wijk 

in Emmen eruit zou moeten zien’, begint uit 

zijn uiteenzetting, ‘De gedachte achter het 

planmatige wat ten grondslag ligt aan Em-

merhout was de opvatting dat wijkbewoners 

gemakkelijk naar hun voorzieningen zouden 

moeten kunnen. Dus de scholen werden zo 

neergezet dat de kinderen zonder dat ze druk-

ke straten hoeven over te steken gemakkelijk 

naar school kunnen.’

Achter de tekentafel

‘Er werden dus op een kaart plekken aange-

wezen waar een school zou moeten komen. 

Daar een school, daar een school. De Mgr. Bek-

kersschool bestond nog niet, de naam voor de 

school moest nog bedacht worden. Het was 

achter de tekentafel gewoon de vraag waar 

zetten we een openbare school, waar een pro-

testant-christelijke etc.’ Aanvankelijk werd er 

voor het katholiek onderwijs een perceel aan 

de Laan van de Eekharst aangewezen. Omdat 

er ook over de grenzen van de nieuwe wijk 

heen gekeken werd, werd deze toebedeling 

later gewijzigd. Door een vergissing is deze 

wijzing niet goed doorgegeven.

Oplettende ambtenaar

Pas tijdens de bouw wordt het door een op-

lettende ambtenaar opgemerkt. ‘Ik was al be-

noemd en ik ging kijken bij de bouw van mijn 

nieuwe school en wist niet beter dat deze 

school aan de Eekharst gebouwd werd. Maar 

bij een controle op het gemeentehuis kwam 

men erachter dat de coördinaten niet klopten. 

‘We hadden daar moeten zijn!’ Toen dacht ik 

verrek dat is een veel mooiere plek’, zegt de 

Grijs met een grijns. 

Niet moeilijk doen

Na de ontdekking van de vergissing werd er 

meteen besloten dat de bouw gewoon door 

zou gaan. ‘Laten we er niet moeilijk over doen. 

We bouwen gewoon de school. Iedereen wist 

al dit is de verkeerde plek en we moeten over 

een jaar nog een keer verhuizen.’ In augustus 

1967 startte Bert de Grijs samen met collega 

Mies Schepers en 36 kinderen zijn school aan 

de Laan van de Eekharst. Een jaar later was het 

gebouw aan de Laan van het Kinholt gereed 

en kwam een verhuiswagen om alles naar de 

juiste plek te brengen. 

Wytse Bouma

School op de verkeerde plaats

De geschiedenis van onze 
wijk wordt te boek gesteld. 
Een werkgroep van enkele 
wijkbewoners is onder 
leiding van Johan Withaar, 
amateurhistoricus, met de 
voorbereidingen begonnen. 
Het archief van de gemeente 
Emmen is een belangrijke 
bron voor onderzoek.

Naira is een van de tien deelnemers die op 

deze vrijdagmiddag aanwezig zijn in het 

Praatcafé in de Wijkwijzer. Naira komt uit Egyp-

te en woont samen met haar man sinds een 

jaar in Emmerhout. De afgelopen drie maan-

den werkte zij in de kassen in Klazienaveen.

Iedere vrijdagmiddag

Het Praatcafé is iedere vrijdagmiddag ge-

opend. Iedereen is hier welkom om andere 

mensen te ontmoeten en om samen de Ne-

derlandse taal te oefenen. Het Praatcafé is een 

initiatief van Sedna. Tijdens de bijeenkomsten 

van anderhalf uur worden onder leiding van 

twee vrijwilligers Jacob Kuipers en Alie Luurs 

gesprekken gevoerd, taaloefeningen gedaan 

en taalkwesties uitgelegd. Tussendoor wordt 

er koffie en theegedronken en wordt er heel 

veel gelachen. 

Vanuit alle windstreken

Jacob Kuipers woont in Dalen en was in het 

verleden leraar. ‘Ik vind taal heel erg interes-

sant en wil mensen graag helpen de Neder-

landse taal te leren.’ Hij komt door deze bijeen-

komsten er meer en meer achter hoe moeilijk 

de taal is, maar ook hoe boeiend. Alie Luurs 

woont in Emmerhout en vindt het ook fijn 

om mensen te helpen de taal te leren. ‘Ik ge-

niet hier enorm van.’ De bijeenkomsten in het 

Praatcafé zijn informele bijeenkomsten. Men 

is niet verplicht te komen en er zijn geen kos-

ten aan verbonden. De deelnemers zijn vanuit 

allerlei windstreken in Emmerhout en omge-

ving neergestreken. Deelnemers komen uit 

Afghanistan, Egypte, Iran, China, Turkije en 

Eritrea. En hoewel men verschilt qua religie, 

opleiding, taalvaardigheid is er een saamho-

righeid voelbaar. Dit zijn mensen die door om-

standigheden in Nederland terecht zijn geko-

men en daar wat van willen maken. Ze willen 

een opleiding volgen, een baan zoeken, een 

bestaan opbouwen. Maar beseffen heel goed 

dat de taal leren als eerste moet gebeuren.

Nederlandse vrienden

Najme Khaleghi is vier jaar geleden uit Iran 

gevlucht en na enige omzwervingen in Em-

merhout terecht gekomen. Ze is getrouwd en 

moeder van een zoon (bijna 2 jaar). Twee da-

gen gaat ze naar school, Nieuw Nederland aan 

de Hooggoorns, om de Nederlandse taal te le-

ren. ‘Ik heb wel contact met Nederlanders, heb 

ook Nederlandse vrienden. Om nog meer Ne-

derlands te kunnen spreken wil ik graag vrij-

willigerswerk gaan doen.’ Dat is nog niet ge-

lukt, ze heeft al wel wat contacten maar moet 

afwachten. ‘In Nederland is wachten lang. 

Wij moeten altijd wachten’, zegt ze schaterla-

chend, ‘dat is heel anders in Iran.’ 

Geen Engels

Najme spreekt al een aardig woordje Neder-

lands. Dat is niet bij iedereen zo. De een leert 

gemakkelijker een vreemde taal en sommi-

gen zijn ook veel korter in Nederland. Cheer 

uit China bijvoorbeeld is pas een week in Ne-

derland. Haar vriend woont in Emmerhout 

en zij gaat met hem samenwonen. Logisch 

dat zij nog maar een paar woordjes Neder-

lands kent. Met behulp van Engels wordt 

haar een en ander duidelijk gemaakt. Toch 

proberen Jacob en Alie dat zo weinig mo-

gelijk te doen. Het is ook de ervaring van de 

deelnemers. Mensen zijn heel gauw geneigd 

om in het Engels over te gaan als men el-

kaar niet begrijpt. ‘En ik wil juist zo graag de 

Nederlandse taal oefenen’, verzucht Naira.  

Wytse Bouma

N
Foto’s uit het verleden
We zijn op zoek naar foto’s uit het 

verleden van onze wijk. Heeft u 

foto’s in uw privécollectie die een 

beeld geven van onze wijk, bijvoor-

beeld toen de wijk nog in aanbouw 

was en de eerste huizen midden in 

het weiland stonden… We scannen 

de foto’s en u krijgt uw exemplaar 

terug. Mocht de foto uiteindelijk in 

het boek worden opgenomen dan 

zal dit gebeuren met bronvermel-

ding. Heeft u andere documenten 

waarvan u denkt dat ze mogelijk 

interessant zijn voor de werkgroep, 

wij houden ons aanbevolen.

Johan Withaar, jwithaar@historisch-

emmen.nl of M 06 - 555 817 92.

Praatcafé Emmerhout
Het Praatcafé is iedere vrijdagmiddag ge-

opend van 13.00 tot 14.30. Iedereen die de 

Nederlands taal beter wil leren spreken en 

schrijven is van harte welkom. Er zijn geen 

kosten aan verbonden. Voor meer info: Wijk-

wijzer T 675 958 of wijkwijzer@wijkbelangen-

emmerhout.nl

‘Ik wil praten met andere 
mensen. Op mijn werk 
hoor ik alleen Pools. Ik 
heb te weinig contact 
met andere mensen om 
Nederlands te oefenen. 
Ik wil graag de taal leren 
daarom ben ik hier’. 
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Gerda Oosting 

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 Gerda Oosting (1959), geboren te Emmen. 

Ze is vorig jaar in Emmerhout komen wonen 

waar ze sinds 2015 de Mitra bestiert. Gerda 

heeft de MAVO en de streekschool in Emmen 

gevolgd. Hierna werkte ze in de thuiszorg en 

heeft daardoor diverse wijken van Emmen ge-

zien. 

Positieve verandering

Op een zeker moment bedacht ze dat in dit 

beroep haar toekomst niet echt lag en ging ze 

in op een advertentie van de Mitra om daar te 

solliciteren. De Mitra stelde haar in staat om 

het slijtersvakdiploma te behalen te Utrecht. 

Vervolgens ging ze bij de Mitra Emmerhout 

aan de slag en in 2015 werd ze daarvan eige-

naar. Deze stap ziet ze als een zeer positieve 

verandering in haar leven, ze is nog steeds blij 

met deze keuze. Ze is getrouwd met Wim en 

samen hebben ze drie kinderen. Ze is lid van 

de winkeliersvereniging en is als zodanig zeer 

betrokken bij het winkelcentrum. Door haar 

centrale positie in het winkelcentrum heeft ze 

veel oog voor wat er in en om het winkelcen-

trum gebeurt, veiligheid staat bij haar hoog in 

het vaandel. 

Camera’s

Vandaar dat ze binnen de winkeliersvereni-

ging een pleitbezorger was voor nieuwe ca-

mera’s in en rond het winkelcentrum. Omdat 

de eigenaar van het winkelcentrum hier niet in 

wilde investeren is er een aanvraag ingediend 

bij de Burgerbegroting Emmerhout. Op zich 

wel een bijzondere aanvraag. Moet hier ge-

meenschapsgeld in gestoken worden? Maar 

de wijkbewoners hebben massaal gestemd 

op dit plan tijdens het Ideeënfestival van jl. 26 

november. Zij hebben er belang bij dat er ca-

meratoezicht is als zijn hun fietsen, scooters 

etc. stallen in het winkelcentrum.

Passie 

Reizen is voor Gerda belangrijk en dat doet ze 

graag. Sinds 1976 heeft ze van iedere plaats 

waar ze geweest is een porseleinen bord, met 

de naam van de stad en een kenmerkende af-

beelding, meegenomen. In haar keuken hangt 

inmiddels een hele verzameling. Tikt iemand 

per ongeluk een bord van de muur dan moet 

hij betalen. Doet ze het per ongeluk zelf dan 

gaan ze terug om een nieuw bord te zoeken, 

zo heeft ze met haar familie afgesproken. Dus 

blijft ze voorlopig wel aan het reizen!

Meer betrokkenheid

Sinds vorig jaar woont Gerda in Emmerhout. 

Ze vindt het jammer dat Wijkbelangen, inclu-

sief de wijkwinkel Wijkwijzer, niet méér leeft 

onder de wijkbewoners. Ze is van mening dat 

een multifunctioneel centrum, waar de ver-

schillende activiteiten die nu verspreid in de 

wijk plaatsvinden en soms zonder goed on-

derdak, een aanwinst voor de wijk zou zijn. Al 

was het ook om daar zo nu en dan een bier- en 

wijnproeverij te kunnen houden. Ze vindt het 

mooie van wonen en werken in deze wijk de 

gemoedelijke omgang met elkaar en het so-

ciale. De sfeer in de wijk is goed, zo ook in het 

winkelcentrum. Het concept burgerbegroting 

met nadruk op initiatieven voor en door be-

woners kan dit verder versterken. 

Theo Postma
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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.
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GEEF JOUW 
WIJK OF DORP 
KLEUR DOOR

KUNST EN
CULTUUR “Omdat de eigenaar van het 

winkelcentrum niet wilde investeren 
in nieuwe camera’s, is er een aanvraag 
ingediend bij de Burgerbegroting”



Erop uit met de PlusBus!
Een paar keer per week biedt de 
PlusBus Emmerhout heel verschillende 
uitstapjes aan voor ouderen in de 
wijk. De Stichting PlusBus kan 
dat doen dankzij de inzet van een 
groep enthousiaste vrijwilligers. De 
deelnemers worden thuis opgehaald 
en teruggebracht. De uitjes variëren 
van rondritten, museumbezoeken, 
markten of bezienswaardigheden. 
Per rit kunnen er naast de chauffeur 
en een begeleider zeven betalende 
deelnemers mee. We hanteren geen 
leeftijdsgrens, maar de meeste mensen 
zullen 55+ zijn. De voorwaarden om 
mee te kunnen, zijn dat men redelijk 
ter been is en in Emmerhout woont. 

Aanmelden
Aanmelding voor een van de genoemde 
uitstapjes kan bij de Wijkwijzer, Hout-
weg 287, telefonisch T 675 958 of per 
mail wijkwijzer@wijkbelangenemmer-
hout.nl. Bij ieder uitstapje wordt aan-
geven of het de busreis inclusief entree 
is of niet; de eventuele lunch en drank-
jes zijn voor eigen rekening. In overleg 
met de chauffeur/begeleider kan het 
tijdstip van de terugreis bijv. in ver-
band met het weer aangepast worden.

*Zilveruitjes 
Aan deze uitstapjes kan dankzij een bijdrage van Kracht van de Veenkoloniën met korting worden 
deelgenomen.

VRIJ
3 APR

Warenmarkt Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer 
dan 100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. 
Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 12.30 uur. Kosten bus: € 2,00 

DIN

7 APR
Toertocht langs Drentse dorpen*
Deze route brengt u langs verschillende dorpen zoals: Valthe, Exloo, Borger, Bronneger, 
Drouwenerveen en Buinerveen. Het goed te zin waar de grens tussen zand veen ligt. De 
lunch in het Dorpshuis wordt aangeboden door de stichting ‘Kracht van de Veenkoloniën’. 
Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 14.00 uur. Kosten bus: € 4,50 

Programma

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

Erop uit met 
de PlusBus!



VRIJ
10 APR

Bloemenjaarmarkt Groningen
In de binnenstad van Groningen bieden ruim honderd marktkooplui tijdens de gezellige bloemenjaarmarkt hun waren aan. Verse 
snijbloemen, grote en kleine kamerplanten, bloembollen en zaaigoed. De consumpties zijn voor eigen rekening. Ophalen vanaf 
10.00 uur, aanvang terugreis 16.30 uur. Kosten bus: € 8,00   

DON
16 APR

Markt Hoogeveen
Dit is weer eens iets anders. Een bezoekje aan de warenmarkt van Hoogeveen. Een markt met heel veel verschillende marktkra-
men met een diversiteit aan producten. Alles in de mix, voor bijna niks! Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang thuisreis 13.00 uur. 
Kosten bus: € 5,00  

VRIJ
17 APR

Zwemmen in Aquarena 
In lekker warm water zwemmen of een stoer baantje trekken in het koelere wedstrijdbad, een sauna of een Turks stoombad, 
het kan allemaal. Na afloop koffie? Kan ook. Een gezellige gezonde bezigheid. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 14.00 
uur. Kosten bus + entree: € 6,00 

WOE
22 APR

Bezoek aan de Intratuin Emmen
Een bezoek aan het tuincentrum met een groot assortiment aan kamerplanten, tuinplanten, potten en decoratie. En in deze peri-
ode maken we ons klaar voor het voorjaar! Tussendoor kunt u in het restaurant even genieten van kopje koffie. Dit is voor eigen 
rekening. Ophalen vanaf 13.00 uur, aanvang terugreis 16.00 uur. Kosten bus: € 2,00 

VRIJ
24 APR

Warenmarkt Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei produc-
ten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 12.30 uur. Kosten bus: € 2,00  

WOE
29 APR

Herinneringskamp Westerbork
In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding brengen we vandaag een bezoek aan het herinneringskamp Westerbork. Hier 
wordt het verhaal over het leven van slachtoffers en overlevenden verteld van het kamp tijdens de 2e Wereldoorlog. Bezoek 
aan restaurant is voor eigen rekening. Museumkaart n.v.t. Ophalen vanaf 10.00 uur, aanvang terugreis 16.30 uur. Kosten bus 
+ entree: € 6,50

VRIJ
1 MEI

Warenmarkt Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei produc-
ten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 12.30 uur. Kosten bus: € 2,00   

WOE

6 MEI
Wildlands Emmen*
Dit mooie park nodigt uit tot een bezoek. Is het wat koud dan is de Jungola een goede keus. Met een boottochtje langs de oli-
fanten...Een warme dag? Dan naar Nortica, de ijsberen bekijken en de 3D film....Het Savannegebied is een lange wandeling maar 
zoveel prachtige dieren, het is de wandeling meer dan waard. Eventuele Consumpties zijn voor eigen rekening. Ophalen vanaf 
12.00 uur, aanvang terugreis 17.30 uur. Kosten bus + entree:  € 10,- 

VRIJ
8 MEI

Zwemmen in Aquarena 
In lekker warm water zwemmen of een stoer baantje trekken in het koelere wedstrijdbad, een sauna of een Turks stoombad, 
het kan allemaal. Na afloop koffie? Kan ook. Een gezellige gezonde bezigheid. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 14.00 
uur. Kosten bus + entree: € 6,00  

DIN

12 MEI
Klooster in Ter Apel*
Klooster Ter Apel is een uit de 15e eeuw daterend voormalig klooster. In het conventgebouw zijn onder meer een Museum voor 
Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze Kunst te bewonderen en er zijn twee galerieën voor hedendaagse kunst gevestigd. 
Museumkaart van toepassing. Ophalen vanaf 10.00 uur. Aanvang terugreis 15.00 uur. Kosten busreis + entree € 7,50   

VRIJ
15 MEI

Warenmarkt Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei produc-
ten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 12.30 uur. Kosten bus: € 2,00   

WOE
20 MEI

Markt Assen
De markt van Assen is van alle markten thuis. Te vinden in het centrum. Daarnaast is het mooi wandelen door het oude centrum 
va Assen. De consumpties zijn voor eigen rekening. Ophalen vanaf 10.00 uur, aanvang terugreis 15.00 uur. Kosten bus: € 7,50

VRIJ
22 MEI

Zwemmen in Aquarena 
In lekker warm water zwemmen of een stoer baantje trekken in het koelere wedstrijdbad, een sauna of een Turks stoombad, 
het kan allemaal. Na afloop koffie? Kan ook. Een gezellige gezonde bezigheid. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 14.00 
uur. Kosten bus + entree: € 6,00  

WOE
27 MEI

Ellert en Brammert museum Schoonoord
We gaan even terug in de tijd. U vindt hier o.a. plaggenhutten, een oude drukkerij, smederij een houtzagerij en nog veel meer. 
Een mooie gelegenheid om het oude Drenthe te bezoeken. Ophalen vanaf 10.00 uur, aanvang terugreis 15.00 uur. Kosten bus 
+ entree: € 5,00

VRIJ
29 MEI

Warenmarkt Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei produc-
ten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 12.30 uur. Kosten bus: € 2,00  

WOE

3 JUNI
 Beeldentuin Gees*
Een prachtige tuin in volle bloei, waar Kunst en Natuur elkaar ontmoeten. Een lust voor het oog. Hier is het heerlijk toeven op 
een mooie zomerdag. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Ophalen vanaf 10.00 uur, aanvang terugreis 16.00 uur. 
Kosten busreis en entree: € 5,00

Programma
Erop uit met 
de PlusBus!
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VRIJ
 5 JUNI

Zwemmen in Aquarena 
In lekker warm water zwemmen of een stoer baantje trekken in het koelere wedstrijdbad, een 
sauna of een Turks stoombad, het kan allemaal. Na afloop koffie? Kan ook. Een gezellige gezon-
de bezigheid. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 14.00 uur. Kosten bus + entree: € 6,00 

DIN 

9JUNI
Hunebedmuseum Borger*
Het Hunebedcentrum is een archeologisch museum in het Drentse dorp Borger, op een steen-
worp afstand van het grootste hunebed van Nederland. Het museum beschikt over een mu-
seumwinkel, een museumcafé en een kenniscentrum. Eventuele consumpties zijn voor eigen 
rekening. Ophalen vanaf 13.00 uur, aanvang terugreis 16.00 uur. Kosten bus + entree: € 7,00

VRIJ
12 JUNI

Warenmarkt Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 
100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen 
vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 12.30 uur. Kosten bus: € 2,00  

DON
18 JUNI

Schaapskooi Bargerveen, Weiteveen
De grootste schaapskooi van Nederland in Weiteveen bij Bargerveen. Ruim 1.000 schapen 
overnachten in deze stal. Een gebied met veel leuke wandelmogelijkheden. De eventuele con-
sumpties zijn voor eigen rekening. Ophalen vanaf 10.00 uur, aanvang terugreis 15.30 uur. 
Kosten bus: € 2,50

VRIJ
19 JUNI

Zwemmen in Aquarena  
In lekker warm water zwemmen of een stoer baantje trekken in het koelere wedstrijdbad, een 
sauna of een Turks stoombad, het kan allemaal. Na afloop koffie? Kan ook. Een gezellige gezon-
de bezigheid. Ophalen vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 14.00 uur. Kosten bus + entree: € 6,00  

WOE

24 JUNI
Woonboot van Nelis en Leentje*
Dit wordt echt een verrassend uitje. Denk aan muziek, meezingen, even een kijkje nemen tussen 
grootmoeders spullen. En dan ook nog een lekker kopje koffie met......? Verrassing! Dit uitstap-
jes in onder voorbehoud (afhankelijk of er plek is voor ons). Ophalen vanaf 12.30 uur, aanvang 
terugreis 17.00 uur. Kosten busreis + entree: € 3,50   

VRIJ
26 JUNI

Warenmarkt Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 
100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen 
vanaf 9.30 uur, aanvang terugreis 12.30 uur. Kosten bus: € 2,00 

Programma

Regie in eigen hand
Door de PlusBus hebben met name ou-
deren, die aan huis gebonden zijn, de 
mogelijkheid anderen te ontmoeten en 
vrienden te maken. Maar het geeft ook 
wijkbewoners met een beperkt sociaal 
netwerk de mogelijkheid samen met 
buurtgenoten activiteiten te onderne-
men. Het bevordert de zelfredzaamheid, 
men kan zelf weer op pad en wordt ac-
tiever. Uit onderzoek is gebleken dat 
wanneer mensen de regie over hun le-
ven in eigen hand houden, zij beter in 
hun vel zitten en gelukkiger zijn.

Vrijwilligers

De PlusBus rijdt dankzij de inzet van 
enthousiaste vrijwilligers. Zij rijden de 
bus naar de diverse bestemmingen, be-
reiden de uitstapjes voor en maken de 
planning en doen de administratie. Lijkt 
het je ook leuk om iets te doen voor de 
PlusBus meld je aan bij de Wijkwijzer, 
Houtweg 287, T 67 59 58 of mail naar 
wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

H‘Heel graag wilde ik een kinderopvang begin-

nen waar ik mijn eigen visie kon uitwerken. 

Een kinderopvang precies zoals ik het zelf voor 

ogen had. Dat vind je nooit bij andere opvang-

centra.’ Daarom startte Tamara (30) in augus-

tus 2019 in Pand 88, aan de Lemzijde 87 haar 

eigen kinderopvang. Aanvankelijk onder de 

naam LOL, maar toen deze naam al in gebruik 

bleek te zijn, onder de naam ’t Hunebedje.

Kinderen moeten niets

‘Kinderen moeten niets, kinderen mogen,’ licht 

ze toe. ‘Natuurlijk zijn er wel regels, maar ze 

zijn vrij om te kiezen wat ze wel of wat ze niet 

willen doen. Ze hoeven van mij niet te knutse-

len als ze dat niet willen of buiten te spelen als 

ze dat niet willen. Kinderen moeten zich heel 

snel ontwikkelen in deze maatschappij. Die 

druk probeer ik er hier af te halen. Hier mogen 

kinderen lekker kind zijn.’

Kleinschalig

De officiële start van deze kleinschalige kin-

deropvang was op 1 augustus vorig jaar. Een 

half jaar later zijn er 13 kinderen. De maxima-

le groepsgrootte is 15 kinderen op één leid-

ster. Het bijzondere van ’t Hunebedje is dat 

het hier om een 24/7 kinderopvang gaat. Ou-

ders/verzorgers kunnen dus op elk uur van de 

dag, elke dag van de week hier terecht voor 

opvang. In de praktijk is het nog niet voorge-

komen dat ouders/verzorgers tijdens nachte-

lijke uren opvang wilden. Maar bijvoorbeeld 

wel vanaf kwart over zes ’s morgens.

Flexibel

‘Toen ik voor mijn eigen zoon opvang zocht 

bleek dit niet mogelijk in de uren waarop ik 

dit nodig had,’ vertelt Tamara, ‘Of ik moest voor 

anderhalve dag reserveren. Hier betalen ou-

ders/verzorgers alleen voor de uren waarop 

de kinderen hier daadwerkelijk in de opvang 

zijn. Het tarief voor één uur kinderopvang is € 

7,10. Dit is inclusief de eventuele maaltijden, 

tussendoortjes etc. Als men het wil halen en 

brengen we kinderen van of naar school of 

sportclub.’ 

Speelruimte

Na enig zoeken vond Tamara in Emmerhout 

ruimte om haar kinderopvang te starten. Ze 

beschikt hier over een lokaal waar ze een klei-

ne, knusse slaapruimte ingebouwd heeft. In 

de rest van het lokaal is nog voldoende ruim-

te voor kinderen om te spelen, om aan tafel te 

zitten om bijvoorbeeld samen te eten. Naast 

dit lokaal heeft Tamara ook de beschikking 

over een besloten buitenspeelruimte voor de 

kinderen. ’t Hunebedje is via een eigen ingang 

bereikbaar. 

Flexibele kinderopvang ’t Hunebedje

Lemzijde 87

Tamara Wolters

M 06 - 190 649 30

E tamara_wolters@hotmail.com

Wytse Bouma

Na de middelbare school 
volgde Tamara Wolters 
de opleiding ‘Helpende 
zorg’ en ‘Kinderopvang’. Ze 
werkte een aantal jaren in 
de kinderopvang in Emmen, 
de wens ooit een eigen 
kinderopvang te beginnen 
ontstond daar.

Kinderopvang ’t Hunebedje

“Natuurlijk zijn er 
wel regels, maar 
kinderen zijn vrij 
om te kiezen wat 
ze wel of wat ze 
niet willen doen”
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Nieuws van het WijkExpeditieteam 

KKees woont sinds 2006 weer in Emmerhout. 

Hij zocht wat groters en vond hier een fijne 

woning met veel privacy en de achtertuin pal 

op het zuiden. Hij kent de wijk goed want hij 

is groot geworden in de schuine kapwoningen 

aan de Laan van het Kwekebos. Hij werkt al 

enige jaren in de groenvoorziening in de wijk.

Handige Harry

Verduurzamen is hem met de paplepel inge-

goten via zijn vader die architect was. ‘Venti-

leren en isoleren was zijn devies.’  Kees is een 

man met een plan. Direct aanpakken wat het 

hardste nodig is en daarna in stappen verder 

het hele huis door. Omdat hij een ‘handige Har-

ry’ is kan hij veel zelf doen. Niet alleen spaart 

het geld uit maar hij vindt het een uitdaging 

om oplossingen te bedenken die zijn huis 

energiezuiniger te maken. Met de overwaarde 

van de verkoop van de woning in Angelslo be-

taalt hij de verduurzaming. Kees begon direct 

met aanschaf van dubbel glas in het hele huis. 

Hij keerde de draairamen om die naar het wes-

ten opendraaiden. ‘De wind blaast er nu een 

stuk minder in als ik de ramen openzet.’  Hij 

verving de kiepraampjes door ventilatieroos-

ters. Daarna kwam de vloerisolatie waarbij hij 

niet vergat om onder de vloer te blijven ven-

tileren. Daartoe werden dichtgemaakte venti-

latiegaten opengemaakt en maakte hij extra 

gaten.

Isoleren

De volgende stap was alle wanden en het dak 

van binnenuit isoleren. Hij startte met de wan-

den aan de noordkant. De ‘muren’ (hardboard 

met een dunne laag isolatie) zijn makkelijk te 

verwijderen en zijn vervangen door een veel 

beter isolatiepakket glaswol en met gipsplaat 

afgewerkt.  Zo zijn aan de noordzijde de keu-

ken, de slaapkamer, de badkamer en de helft 

van de zolder al geïsoleerd. De schuur is volle-

dig geïsoleerd en bij de woning aangetrokken. 

De Cv-installatie is verplaatst naar een onge-

bruikelijke plek: het trapgat. Volgens Kees de 

meest nutteloze ruimte in huis op maar twee 

meter van de badkamer vandaan. Hij ver-

plaatste de thermostaat in de woonkamer. ‘Als 

de zon in de winter in de kamer staat wil de 

kachel afslaan terwijl je dan boven in de kou 

komt te zitten.’  Dus die zit nu om de hoek op 

een plek waar de zon niet op staat. Het zijn een 

paar voorbeelden die Kees tijdens de excursie 

door zijn huis laat zien. 

 
Volgende verbeteractie

Onlangs liep hij medewerkers tegen het lijf 

die elders in de wijk bezig waren met spouw-

muurisolatie. Gelijk gevraagd naar hun werk 

en informatiemateriaal meegekregen.  ‘Mis-

schien de volgende verbeteractie.’ Al met al 

gebruikt Kees op dit moment niet meer dan 

800 kuub gas per jaar. Een hele prestatie voor 

een hoekwoning voor een gezin. 

Aanbod

Aan het eind van de rondleiding doet Kees een 

aanbod. Hij wil graag zijn kennis en ervaring 

delen met andere wijkbewoners die hun wo-

ning energiezuinig willen maken. Hij wil best 

op een avond vertellen over wat hij gedaan 

heeft en hoe hij het aangepakt heeft. 

Meer weten van de expeditie van Kees Oo-

men? Neem contact op met de Expeditie Em-

merhout EnergieNeutraal. Bij voldoende be-

langstelling organiseren we een bijeenkomst 

over de ervaringen van Kees. 

Fred Bogers 

E info@emmerhoutenergieneutraal.nl

Comfort verbeteren is mijn doel

Kees Oomen van de Laan 
van de Bork 614 belt 
met een vraag over de 
warmtescans. Hij is druk 
bezig zijn energieverbruik 
omlaag te krijgen. Deze 
kennismaking leidt tot een 
enthousiaste rondleiding 
door zijn woning.

Waar we meteen mee kunnen beginnen is na-

denken over ons energiegebruik. Door een-

voudige maatregelen en gedragsverande-

ringen kunnen we dit terugbrengen en we 

merken het meteen in onze portemonnee.

Warmtescans

In de Expeditiebrief 20 |1 schreven we over 

een project waarbij van 812 woningen warm-

tefoto’s zijn gemaakt. De warmtefoto’s zijn van 

de buitenkant van de voorgevel gemaakt. De 

eigenaren van deze woningen hebben van 

Sobolt, het bedrijf dat deze foto’s maakt, be-

halve deze thermografische scan ook een iso-

latie-advies ontvangen. Als WijkExpeditieteam 

zijn we ook nieuwsgierig naar het totaalbeeld. 

Het is nu nog te vroeg om al echte conclusies 

te trekken, maar wat al wel opviel was dat ont-

zettend veel ramen (nog) beter geïsoleerd/

vervangen kunnen worden.

Collectief inkooptraject

Aansluitend aan bovenvermeld project star-

ten we samen met de gemeente en de or-

ganisatie ‘Winst uit je Woning’ een collectief 

inkooptraject. Het energieadvies van Sobolt 

geeft bewoners een beter inzicht welke maat-

regel de meeste besparing oplevert. Winst 

uit je Woning gaat een collectief inkooptra-

ject opzetten voor verschillende mogelijk-

heden van verduurzamen van de woning. 

Het zal in ieder geval gaan over: isolatieglas, 

vloerisolatie, spouwmuurisolatie en zonne-

panelen. Winst uit je woning neemt heel veel 

rompslomp uit handen van de bewoner. Wo-

ningbezitters krijgen een scherp aanbod en 

passend advies. Winst uit je woning selec-

teert bedrijven en begeleidt de uitvoering.  

Fred Bogers

W

De expeditie Emmerhout 
EnergieNeutraal heeft 
flink wat uitdagingen. 
Als wijk minder energie 
verbruiken en wat we 
nodig hebben lokaal 
opwekken. U begrijpt dat 
is niet snel geregeld maar 
een zaak van lange adem. 
Wij mikken op 2027!

“Kees vindt het 
een uitdaging 
om oplossingen 
te bedenken die 
zijn huis energie-
zuiniger maken”

Wij van de Expeditie Emmerhout Energie-

Neutraal krijgen regelmatig te horen: ‘Mijn 

energierekening daar snap ik niets van. Veel 

te ingewikkeld om te lezen. Ik zie wel wat ik 

betalen moet.’  Toch is weten wat je verbruikt 

en betaalt vaak de eerste stap op weg om 

geld te besparen op energieverbruik. Beter 

voor je portemonnee dus! Het WijkExpeditie-

team organiseert daarom voor wijkbewoners 

een informatiebijeenkomst over het lezen 

van de energierekening. Onderwerpen die 

aan de orde komen zijn:

• Wat staat er op de rekening?

• Wie verdient welk deel van de rekening?

• Op welk deel ervan heb ik zelf invloed?

• Hoe kan ik zien wat ik verbruik?

• Wat is het nut van je energieverbruik 

bijhouden en hoe kan dat?

Waar & wanneer
De bijeenkomst is op donderdag 2 april in 

de Wijkwijzer, in het winkelcentrum. U kunt 

kiezen voor de middagbijeenkomst 14.30 

- 16.00 uur of de avondbijeenkomst 19.30 

- 21.00 uur. Vergeet niet om uw laatste jaaraf-

rekening van de energie (elektriciteit en 

gas) mee te nemen. Per bijeenkomst kunnen 

maximaal 10 bewoners meedoen. Bij over 

intekening gaan we meer informatiebijeen-

komsten organiseren.

Aanmelden
U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst 

in de Wijkwijzer, Houtweg 287. Of telefo-

nisch:  T 675 958 of per mail: info@emmerm-

houtenergieneutraal.nl

Wat staat er op de energierekening?
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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.

Raakt u weleens verdwaald in 
de digitale wereld? Zou u daar 
beter de weg willen vinden en 
heeft u daarbij hulp nodig? De 
vrijwilligers van WijkKlik willen 
u graag helpen met cursussen 
maar ook door hulp op maat.

WijkKlik Emmerhout

Sinds februari van dit jaar werkt WijkKlik Em-

merhout vanuit de Schanskuil in Emmer-

schans. Dit klinkt een beetje gek. Maar omdat 

de Tussenstee binnenkort afgebroken wordt 

waren we weer gedwongen op zoek te gaan 

naar een nieuw onderkomen. Weer op zoek, 

omdat we in december 2018 al gedwongen 

vertrokken uit Pand 88.

De Schanskuil

Andere gebruikers van de Tussenstee als de 

Sprokkel en het DCO vonden onderdak in de 

Schepershof en de sporthal. Met wat passen 

en meten lukte dat, voor WijkKlik was er ech-

ter geen ruimte. Onze zoektocht heeft ons 

uiteindelijk in de Schanskuil in Emmerschans, 

Schanswal 10, gebracht. We zijn blij, dat we in 

goed overleg hier ruimte hebben gevonden. 

Hier hebben we volop de mogelijkheid om ie-

dereen te helpen met vragen op het gebied 

van computer, mobiele telefonie, mailen, in-

ternetten, telebankieren, appen etc. Het is een 

stukje verder rijden of lopen. Maar we hopen 

dat u ons weet te vinden! U kunt altijd bij ons 

binnenlopen. Omdat we er nog niet altijd zijn, 

kan het handig zijn eerst even telefonisch te 

informeren: 06 - 417 201 68. Op dit nummer 

kunt u ook met uw vragen over ons aanbod 

terecht. 

De kip of het ei

Bibliotheek en Wijkklik gaan samenwerken. 

Er zijn veel mensen die worstelen met moei-

lijke brieven en formulieren. Het vervelende 

is dat er steeds méér brieven en formulieren 

per computer worden verstuurd. Dat wordt 

dan als klantvriendelijk beschouwd. Voor veel 

mensen is het echter een groot probleem. In 

de eerste plaats het lezen, maar ook het be-

dienen van de computer. Hoe moet je die be-

dienen, wat betekenen de verschillende toet-

sen? Je kunt een familielid, vriendin of vriend 

vragen om het te doen. Ongetwijfeld zullen zij 

het doen, maar het voelt niet fijn, je wilt het 

zelf kunnen doen. De bibliotheek houdt zich 

bezig met het lezen en helpt mensen daarbij. 

Wijkklik helpt mensen met gebruiken van de 

computer en tablet. De vraag is, moet je eerst 

moeilijke teksten en formulieren kunnen lezen 

of moet je eerste de computer kunnen bedie-

nen. Is het de kip of het ei? Daarom gaan de bi-

bliotheek en Wijkklik samenwerken en in mei 

samen een cursus geven, waarin de leesvaar-

digheid en de computervaardigheid tegelijk 

wordt aangepakt. Zodra er meer informatie 

beschikbaar is, vindt u dit op onze website. Ca-

roline Habing, M 06 - 251 889 61 Steffen Moor-

man, secretaris WijkKlik, M 06 - 465 511 48

Onze computerlessen

Door onze lessen wordt u vaardiger in het 

gebruik van computer, tablet of mobiele te-

lefoon. U kunt ook cursussen volgen om be-

paalde computerprogramma’s als Word, Excel, 

PowerPoint (beter) te leren gebruiken. De les-

senreeks is bestemd voor (jong)senioren vanaf 

50 jaar. Ervaring met computers en internet is 

niet vereist. We kijken wat u wilt leren en gaan 

daar met u in uw tempo mee aan de gang. 

Voor meer info

Kijk voor meer informatie op www.wijkklikem-

merhout.nl of kom bij ons langs.

Maandag inloop tussen 13.00 - 15.30 uur of 

Donderdag inloop tussen 13.00 - 16.30 uur

De Schanskuil

Schanswal 10

7823 TJ  Emmerschans

M 06 -  417 201 68

Hermien van der Weide 

S
Als eerste weten of we jouw woning aansluiten? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief op 
kpnnetwerk.nl/glasvezel-emmen.

 MOI EMMEN
WE KOMEN 
ERAAN!

 MET 1.579 KM
GLASVEZELKABEL
Om jou aan te sluiten op het netwerk

“Moet je eerst 
moeilijke teksten 
kunnen lezen 
of eerst de 
computer kunnen 
bedienen?”
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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 

U las het inderdaad goed. Onze activitei-

ten vinden sinds 3 februari jl. plaats op twee 

nieuwe locaties in Emmerhout, namelijk de 

Schepershof en de sporthal. In verband met 

de sloop van de Tussenstee moesten wij voor 

onze activiteiten een ander onderkomen zoe-

ken. Een zoektocht die nog niet zo gemakke-

lijk was. Maar we zijn blij met de uiteindelijke 

uitkomst. Natuurlijk hadden we alle activitei-

ten het liefst op een plek gehad, maar we zijn 

blij dat we, na 13 jaar, terug zijn in Emmerhout. 

Onze officiële naam is tenslotte Dienstencen-

trum voor ouderen Emmerhout!

De Schepershof

De gemeente huurt in de sporthal en in de 

Schepershof ruimte, die wij op onze beurt van 

de gemeente huren. Voordat er verhuisd kon 

worden moesten op beide locaties wel getim-

merd en geklust worden. In de Schepershof 

hebben we het achterste deel van de kerkzaal 

tot onze beschikking gekregen. Hier werd een 

laminaatvloer gelegd, werden enige kasten 

ingebouwd en een keukentje gerealiseerd in 

een berghok. Al onze activiteiten, behalve ta-

feltennis en biljart, kunnen hier plaatsvinden.

Sporthal Emmerhout

In de kantine van de sporthal heeft ook een 

kleine verbouwing plaatsgevonden. Hier zijn 

nu twee biljarttafels geplaatst, waar de biljart-

club iedere doordeweekse middag gebruik 

van maakt. De tafeltennissers hebben ruimte 

gevonden in de sporthal zelf.

Ruimte voor nieuwe leden

Voor al onze sport-, spel- en bewegings-

activiteiten is er dus ruimte gevonden. Zie 

ook het activiteitenoverzicht hiernaast. Bij 

al onze activiteiten is ook ruimte voor nieu-

we leden! Nieuwsgierig? Kom tijdens de ac-

tiviteiten gerust een keertje bij ons langs. 

Onze gastdames schenken graag een kop-

je koffie en thee. U kunt onze nieuwe huis-

vesting bewonderen en we vertellen u 

graag over al onze activiteiten. Tot ziens!                                                                                                                                                 

 

Dienstencentrum voor ouderen 

Schepershof, het Waal 400 

Sporthal Emmerhout, Houtweg 105 

Jan Nuiver, DCO voorzitter  

T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

UZorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen  
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 02 52
egelantier@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/egelantier_en_wegedoorn

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

Houtweg 301-339 en 106-144, Emmen

Volledig vernieuwde driekamerappartementen met inpandig balkon

•	Speciaal voor 55-plussers
•	Woonoppervlakte van 70m2

•	Appartementen toegankelijk via  beveiligde entree met centrale lift
•	Open keuken en op de begane grond een privé-berging
•	Gelegen naast het winkelcentrum met onder andere een apotheek, 

bakker en diverse supermarkten
•	Bushalte bevindt zich binnen 200 meter
•	Kale huur vanaf € 644,04 en  voorschot servicekosten vanaf  

€ 45,- per maand

Een kinderdagopvang en voor- en 

naschoolse opvang in Emmerhout 24/7

Snacktime burger 
met jalapeños en 
BBQ sauce

M 06 - 190 649 30 
tamara_wolters@hotmail.com

Lemzijde 87 
7823 BH Emmen  

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

volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

LOCATIE DE SCHEPERSHOF

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 13.30 - 14.30 uur Internationale dans

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

donderdagmorgen   9.30 - 12.00 uur Koersbal

donderdagmiddag 14.00 - 15:30 uur Stoelyoga 

LOCATIE SPORTHAL EMMERHOUT

ma- t/m vrij 12.00 - 16.00 uur Biljart

maandagmiddag 14.45 - 16.30 uur Tafeltennis

Dienstencentrum voor ouderen

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

www.treant.nl

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 is dit na zijn 2e 
herseninfarct bijna een redding geweest. ‘Zonder de 
dagbehandeling was het moeilijk geweest om verder 
te gaan. Ik voel me hier helemaal thuis.’

Neem een kijkje op de dagbehandeling 
Wilt u ook uw zelfredzaamheid vergroten, zichzelf 
weer kunnen redden of uw conditie verbeteren? 
Neem dan gerust een kijkje op de dagbehandeling of 
bel ons: 0591 22 82 78. We vertellen u graag meer!

Hulp bij zelfstandig 
wonen en leven

B

Kom
   verder

Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

Berend volgt de cursus computervaardigheid 

en Dieke checkt haar nieuwste vlogs. Allemaal 

in de bieb. De bibliotheek is véél meer dan al-

leen boeken. ‘Kennis vergroten, interessante 

workshops volgen, een bakkie doen, chillen 

met vrienden, gebruik maken van gratis wifi of 

gewoon even ongestoord surfen op internet. 

Het kan hier allemaal’, vertelt gastheer Sieb 

van de Bieb. Je ontmoet Sieb online, waar hij 

in zijn vlogs vertelt wat er allemaal te doen is. 

Kom naar de Bieb!                                                                

De wereld wordt groter als je woordenschat 

groeit. Dat is de reden dat de bieb een fijne 

plek moet zijn voor de kleintjes. We hebben 

knusse voorleeshoekjes, spelletjes om te leren 

en een schat aan mooie boeken. En natuurlijk 

zijn er regelmatig voorleesuurtjes voor de 

peuters en kleuters. Ook voor pubers en jon-

geren is de bieb een plezierige plek. Je wordt 

hier niet gestoord door ‘vervelende‘ broertjes 

en zusjes, vindt er alle informatie voor school 

en je kunt er jouw (online) vrienden ontmoe-

ten. En niet onbelangrijk, genoeg oplaadpun-

ten voor je eigen telefoon en tablet. Wist je 

trouwens dat je in de bieb gratis kunt oefenen 

voor je theorie-examen? 

Oefenen met taal                                                                                                                   

Goed kunnen lezen en schrijven is voor ieder-

een belangrijk. Of je nog maar pas in Neder-

land woont, of al je hele leven, we geven taal-

ondersteuning aan alle inwoners van Emmen 

die daar behoefte aan hebben. Zo helpen we 

opa’s en oma’s op weg om hun kleinkinderen 

voor te lezen en leggen we uit hoe je leuke 

dingen zoekt op internet.   

Computercursus Klik & Tik 

Veel gaat per computer: post komt binnen 

via e-mail, geldzaken regel je online en de 

belastingdienst ontvangt de aangifte ook het 

liefst digitaal. Dat is soms best lastig. Vooral 

als je nog niet zo vaardig met de computer 

of tablet bent. Hiervoor is de cursus Klik & 

Tik heel handig: in je eigen tempo krijg je 

dan uitleg over hoe het werkt. In de wijk Em-

merhout kun je ook bij Wijkklik terecht om 

meer te leren over wat je allemaal kunt met 

de computer. 

Verdieping of ontspanning                                                                                                                                     

Het gaat gelukkig niet alleen om compu-

ters. We organiseren ook allerlei activiteiten. 

Bijvoorbeeld lezingen over interessante on-

derwerpen, een quiz om je hersenen aan het 

werk te zetten, of mooie voorstellingen en 

(muziek)optredens. 

VerGROOT je wereld                                                                                                                                           

De bieb is ook de plek waar je e-books, 

luisterboeken en films leent. En waar je kunt 

werken in het (digitale) biebcafé, samen 

leuke activiteiten onderneemt en workshops 

kunt volgen. En wist je dat je met juridische 

vragen terecht kunt bij het juridisch spreek-

uur?  Niet alles is mogelijk in elke bibliotheek, 

maar altijd kun je er gebruik maken van de 

computers, materialen lenen en reserveren 

en gewoon lekker zitten als het open is. Op 

de website www.bibliotheekemmen.nl  vind 

je wat er allemaal kan in de bibliotheken in 

onze gemeente. Natuurlijk kun je altijd je vra-

gen kwijt bij onze behulpzame medewerkers.

Bibliotheekservicepunt Emmerhout (in het 

Kindcentrum) is open op maandag en donder-

dag van 15.00 u tot 16.30 u. De Bibliotheek in 

het centrum is open van maandag t/m zater-

dag van 10.00 u tot 17.00 u. En ook op maan-

dag en donderdag avond tot 20.00 u. En in de 

maanden oktober t/m maart ook op zondag-

middag van 13.00 u tot 16.00 u. 

 Marcom de Bibliotheek Emmen

De bieb: meer dan boeken alleen

Hester krijgt hulp bij zijn 
belastingaangifte. Mehmet 
leert er voor zijn theorie-
examen. Gerrit heeft er 
afgesproken met Hans om bij 
een kop koffie bij te praten 
over wat er zoal gebeurt in hun 
woonplaats. 
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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.

Korte Wijkberichten

Vorig jaar werd er door Cultuurhuis Em-
merhout een bevrijdingsfestival georga-
niseerd in Pand 88, waar muzikale acts 
uit Emmerhout optraden. Dit smaakte 
naar meer en daarom wil de organisatie 
nogmaals een festival organiseren in de 
openlucht op locatie in Emmerhout. Pro-
gramma zal bestaan uit muzikale acts uit 
de wijk en omgeving. Om dit tot stand 
te brengen hebben we meer vrijwilligers 
nodig voor dit evenement. Wie zou het 
leuk vinden om met zijn of haar talen-
ten een bijdrage te leveren? Wil je mee 
doen? Mail dan naar info@demuzikant.
com en dan maken we er met z’n allen 
een onvergetelijk festival van.

Namens de organisatie van BucketWoodStock 

Festival Edgar Smit

Snacktime burger 
met jalapeños en 
BBQ sauce

BucketWoodStock 
Festival zoekt vrijwilligers!

door samen
te werken aan

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

Tegen inlevering van deze bon 
gratis familiezak patat t.w.v. 5 euro

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 11.30 uur - 20.30 uur, vrijdag en zaterdag 11.30 - 21.00 uur & zondag 11.30 uur - 20.30 uur
Adres: Houtweg 299, 7823PV Emmen, tel: 0591 - 675 365, www.snacktimeemmerhout.nl

Levert u deze bon in, dan maakt u ook 
nog eens kans op een barbecue van onze  
frites leverancier!
Naam      

telefoonnummer       

emailadres

Deze actie is geldig op zaterdag 21 maart 2020 (enkel afhaal)

� �

400644_A4 Leaflet Snacktime emmerhout BBQ_NL_FF.indd   1400644_A4 Leaflet Snacktime emmerhout BBQ_NL_FF.indd   1 28-02-2020   09:0228-02-2020   09:02

Lekker eten voor een voordelige prijs? 

Geniet van een smakelijke avond uit bij 

restaurant Stones in Emmen. Hollandse 

gerechten geserveerd in de meest pure 

vorm. Kom samen of alleen. Er is altijd 

een tafel om gezellig bij aan te schuiven. 

Dieetwensen? Geen probleem. Daar hou-

den ze bij Stones graag rekening mee. 

Geef het door bij uw reservering.

 

Ledenvoordeel Icare Ledenvereniging

U betaalt slechts € 12,50 (niet-leden 

€ 16,50) voor een culinair driegangen 

diner, exclusief drankjes. De komende 

maanden bent u van harte welkom op:

• donderdag 17.00 en 19.00 uur

• vrijdag 17.00 en 19.00 uur

• Behalve  10 april (Goede Vrijdag), 27 

april t/m 3 mei (meivakantie)

Aanmelden is eenvoudig en kan via de le-

denvereniging: 088 - 383 20 00. Kijk voor 

meer informatie ook op ledenvereniging.

nl/ledenmagazine 

 

Geniet van een heerlijke lunch! 

U bent welkom van maandag t/m vrijdag 

van 12.00 tot 14.00 uur. Reserveren is wel 

nodig. U heeft bijvoorbeeld al een lekkere 

kop soep, broodje omelet en kroket, sa-

men voor € 4,-. Keuze genoeg.

Lekker uit eten bij Stones

In het winternummer van Wijkberichten vertelde Moni-

que van Waardenburg over haar plan om een beleeftuin 

in Emmerhout te realiseren. Vanuit de Burgerbegroting 

2019 is er voor dit plan een budget van € 20.143,- be-

schikbaar gesteld. De werkgroep o.l.v. Monique is nu 

op zoek naar een coördinator. Heb je een groen hart en 

talent voor organiseren? Meld je aan bij de Wijkwijzer,  

T 675 958 of Monique van Waardenburg M 06 - 144 246 

79. Heb je nog vragen of wil je eerst meer weten, dan 

kun je haar ook via dit nummer benaderen. 

Beleeftuin
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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.

U bent van harte welkom in de Wijkwijzer. We zijn 

open maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. U 

kunt bij ons terecht voor meldingen in uw buurt, vra-

gen over zorg, als u een idee heeft, voor een praat-

je of contact met Wijkbelangen. We kunnen voor u 

een kopie maken of we printen wat u ons mailt (pak-

bon) en scannen uw documenten. Sedna heeft een 

spreekuur in de Wijkwijzer iedere vrijdag van 9.00 - 

11.00 uur. Bij Sedna kunt u terecht voor hulp bij aan-

vragen, geldzaken, regelingen, administratie, vragen 

over mantelzorg en versterken van het sociaal net-

werk. In de Wijkwijzer worden vele vergaderingen en 

overlegmomenten gepland, verschillende organisa-

ties hebben er een loketfunctie. De wijkagent heeft 

helaas geen spreekuur, maar wij kunnen hem mailen 

zodat hij wordt geïnformeerd over voorvallen in onze 

wijk. In de Wijkwijzer is een openbaar (invalide) toilet. 

Dit is een service van de winkeliers.

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• De Wijkwijzer Emmerhout 

Maandag t/m vrijdag  9.00 - 17.00 uur 

• Expeditie Emmerhout Energie Neutraal 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur 

• Lefier 

Woensdagmorgen 10.00 - 11.00 uur 

• Woonzorg Nederland 

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken) 

• Sedna 

Algemeen en financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur 

• Praatcafé 

Vrijdagmiddag 13.00 - 14.30 uur

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

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

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Wytse Bouma (voorplaat, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 30) 
Bertus Beltman (5), Theo Zwiggelaar (23) en Hilde van 
der Horst - de Jong (25)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 11 mei 2020 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
T 0591 - 646 399
john.c.franssen@ziggo.nl

Roelie Koning
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

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

mv. Annetta Meijer

M 06 - 522 300 59 

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  

Wijkwijzer

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

zomer 2020 I 2 11 mei week 25

najaar 2020 I 3 10 augustus week 38

winter 2020 I 4 9 november week 51

Planning Wijkberichten Emmerhout

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 Het restafval wordt 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 7 april, 12 mei (niet de 1e donderdag van de maand) en 2 juni

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: donderdag 
donderdag 2 april, 7 mei en 4 juni

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.

2 april Bijeenkomst ‘Wat staat er op 
mijn energierekening’

Wijkwijzer

18 april Penalty Bokaal winkelcentrum

11 april Paashaas winkelcentrum

19 mei Zesdaagse van Emmerhout nog te bepalen

20 mei Zesdaagse van Emmerhout nog te bepalen

25 mei Zesdaagse van Emmerhout nog te bepalen

26 mei Zesdaagse van Emmerhout nog te bepalen

27 mei` Zesdaagse van Emmerhout nog te bepalen

24 juni Kids-middag winkelcentrum

Agenda



Halong’s 
Loempia

De winkeliers van Emmerhout wensen 
u een vrolijk voorjaar toe!


