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IN DIT NUMMER
Onze penningmeester

Gat van Jansen

Burgerbegroting

Jaarlijks ontvangt Wijkbelangen Emmerhout
een budget van de gemeente, dat ingezet kan
worden voor de eigen wijk, naast financiële
bijdragen van wijkbewoners. De jonge penningmeester van Wijkbelangen Emmerhout
zette een boekhoudsysteem op, waardoor
sneller en duidelijker wordt waar het geld allemaal naar toe gaat. Het geeft antwoord op
de vraag: ‘Waar doen ze het van?’

In de volksmond heet het ‘Gat van Jansen’ of
‘het zandgat’. Het natuurgebied ingeklemd
tussen Schanswal, Schansstraat, Rondweg en
Laan van het Kwekebos. Spontaan ontstaan
nadat in 1975 de zandwinningsactiviteiten gestopt werden. In dit nummer gaan we terug in
de tijd, hoe komt het aan deze naam. En kijken
we naar de strijd die er geleverd wordt om dit
gebied te beheren en behouden.

Het motto ‘Het is jouw wijk, jij mag het zeggen’
krijgt nog meer inhoud als de ‘Burgerbegroting’ op 1 januari 2017 voor Emmerhout van
start gaat. De wijk krijgt inspraak over de besteding van een fors bedrag. Hoe dat besteedt
en waar het voor ingezet gaat worden is aan
de wijkbewoners zelf. Voor 1 januari moet er
een bestedingsplan liggen. Praat & beslis mee!
Dit is je kans, jij mag het zeggen!

‘‘Met de focus
op de wijk”
ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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VAN HET SECRETARIAAT

NIEUWS UIT BEWONERSBEDRIJF OP EIGEN HOUTJE

Op 11 mei werd de algemene
ledenvergadering van Wijkbelangen
Emmerhout gehouden. Naast het
formele deel was Johan Withaar
uitgenodigd om iets te vertellen
over de historie van de wijk
Emmerhout.

M

Met zijn vele foto’s, kaarten en tekeningen
hield Johan een boeiend verhaal. Het bleek
dat er nog heel veel te vertellen valt over de
historie van deze toch nog jonge wijk. In de
pauze werd een drankje geschonken en een
hapje gepresenteerd. Wijkbelangen Emmerhout bestaat dit jaar 25 jaar en daar werd op
deze wijze bij stil gestaan. Want veel tijd gunt
het bestuur zich niet voor festiviteiten, er is
veel te doen.
Van de activiteiten in 2015 heeft Hilde van der
Horst, penningmeester, een mooi beeldend
verslag gemaakt. Daarnaast kon zij ook nog
een helder financieel jaarverslag overleggen.
Op de website Emmerhoutspringlevend zijn
het beeldend jaarverslag, het financieel verslag, de presentatie van Johan Withaar als ook
een uitgebreid verslag van deze vergadering
terug te vinden.

Nieuw bestuurslid
Tijdens de ALV werden er ook bestuursverkiezingen gehouden. De aftredende leden
Hilde van der Horst en Wytse Bouma waren
aftredend en herkiesbaar. In de vacature die
ontstaan was door het vertrek van Elly Wolters werd Kiona de Graaf gekozen. Kiona is 41
jaar geleden geboren in Emmerhout, maar later naar Bargeres verhuist. Sinds 2007 woont
ze weer in Emmerhout. In de Bargeres had zij
een eigen zaak die ze eind 2013 van de hand
heeft gedaan. Omdat het lastig is een betaalde
baan te vinden houdt zij zich nu bezig met vrijwilligerswerk. O.a. bij de Schans als secretaris
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van de bewonerscommissie en bij de Formulierenbrigade.

Warmtetour
De afgelopen winter hebben we samen met
de Gemeente Emmen en het Drents Energieloket de Warmtetour georganiseerd. De tour
werd georganiseerd om wijkbewoners met
een eigen woning te stimuleren hun woning
(deels) te isoleren. Door werkzaamheden collectief aan te besteden werd dit ook financieel
aantrekkelijk. In totaal zijn er negen vloeren
geïsoleerd en bij 4 woningen de spouwmuren. De aantallen zijn respectievelijk laag omdat er veel mensen interesse hadden voor
spouwmuurisolatie. Bij veel woningen bleek
echter al isolatie in de spouw aanwezig te zijn.
Het isoleren van de vloer levert in verhouding
met spouwmuurisolatie minder op. Daarom
zal niet iedereen voor vloerisolatie gekozen
hebben.
Als u nog voor de collectieve korting in aanmerking wilt komen moet u zich voor 1 augustus (begin bouwvak) melden bij van den Berg
Isolaties ( T 0599 – 639 224).

Burgerbegroting
In 2014 is de gemeente Emmen gestart met
het project ‘Burgerbegroting’ in Nieuw-Dordrecht en Emmerhout. Na twee jaar voorbereiden is het nu zover dat het echt gaat beginnen, als de gemeenteraad in de vergadering
van eind juni een besluit neemt over de invoering van de Burgerbegroting.
Nieuw-Dordrecht en de wijk Emmerhout krij-

gen als eerste in de gemeente Emmen een
Burgerbegroting. Dat houdt in dat de inwoners de zeggenschap krijgen over de besteding van de budgetten voor hun dorp en wijk.
Voor Emmerhout betekent dit dat het, naast
het wijkbudget, € 110.000,- ontvangt in 2017,
waarvoor zij zelf een bestedingsplan moeten
maken. In 2018 is dat € 69.000,- Daarnaast
krijgen we inspraak over de besteding van
een aantal begrotingsonderdelen van de gemeente.
In de periode tot 1 januari 2017 moeten we
als Emmerhout een onderbouwd bestedingsplan aanleveren. Daarbij moeten we rekening
houden met een aantal zaken die gemeente
straks niet meer doet omdat het geld onderdeel van de burgerbegroting is geworden. Bij
het doorsluizen van dit geld is niet bezuinigd.
We kunnen nu meer eigen keuzes maken bij
de besteding van het geld. De verwachting is
dat door lokale inzet er meer bereikt kan worden met hetzelfde budget.
Dit bestedingsplan gaan we samen met de
wijkbewoners van Emmerhout opstellen. U
wordt als wijkbewoner nadrukkelijk uitgenodigd mee te praten en mee te beslissen, waar
we het geld in Emmerhout aan gaan uitgeven.
Houd voor concrete uitnodigingen met data
en tijden onze website, Facebook en Twitter
in de gaten. Ook de lokale media zal geïnformeerd worden. En bedenk daarbij: Het is jouw
wijk, jij mag het zeggen!
Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Mijn naam Marlies Zeeman, 45 jaar oud en
woonachtig in Bargeres. Als actieve bewoner
heb ik de ontwikkelingen rondom het BewonersBedrijf vanaf het begin met interesse gevolgd. Als voorzitter hoop ik er aan bij te dragen dat Op Eigen Houtje stevig op de kaart
wordt gezet in de wijk.
Tegelijkertijd met mij is Trijntje Hummel toegetreden tot het bestuur. Trijntje is 51 jaar en
woonachtig in Klazienaveen. In het dagelijks
leven is ze Controller/Hoofd Administratie bij
Fuhler B.V. en sinds 2014 raadslid namens de
PvdA. (Een uitgebreidere voorstelronde is te
vinden op de website van Op Eigen Houtje,
www.opeigenhoutje.info)
Met twee bestuursleden is het bestuur nog
niet op sterkte, maar wel al krachtig genoeg
om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Daarom is op 14 april afscheid genomen van het
demissionaire bestuur (Ina Hofsteenge, Jaap
Meulman, Boudewijn Swiebel, Astrid BosGrootjans) en van interim bestuurder Ton
Sleeking.

Cruiseschip ‘Op Eigen Houtje’
Het BewonersBedrijf kun je onderverdelen in
vrijwilligers, huurders, zakelijk leider, bestuur
en raad van advies. Omdat ieder op een andere manier actief is in Op Eigen Houtje, neem ik
het voorbeeld van een cruiseschip om die rol-

‘‘Goede
samenwerking
en communicatie
is voor het
BewonersBedrijf
cruciaal’’

In de vorige editie van Wijkbericht praatte interim
bestuurder Ton Sleeking u bij over de ontwikkelingen in
Op Eigen Houtje, deze keer mag ik dat doen als kersverse
voorzitter. Vandaar dat ik mij eerst aan u voorstel.

len helder te maken. Op een cruiseschip heb
je een kapitein – dat is het bestuur. De zakelijk leider is stuurman, de bemanning zijn de
vrijwilligers en het animatieteam de huurders.
De gasten op het schip zijn de wijkbewoners,
want daar doen we het voor: dat bewoners
zich welkom voelen in het BewonersBedrijf!
De kapitein (bestuur) bepaalt de koers en stippelt de route uit. De stuurman (zakelijk leider)
voert de instructies van de kapitein uit – op
basis van samenspraak. De bemanning (vrijwilligers) vormen de oren en ogen voor de
kapitein en de stuurman. Zonder bemanning
kan het schip niet varen en zonder kapitein en
stuurman dobbert het schip maar wat rond.
Goede samenwerking en communicatie is
voor het BewonersBedrijf dus cruciaal!
Op dit moment is het zo dat het BewonersBedrijf geen stuurman heeft. Een paar dagen
voordat het nieuwe bestuur aantrad, heeft
het oude bestuur in overleg met de raad van
advies het besluit genomen om niet verder
te gaan met de net benoemde zakelijk leidster. De beheerder pakt nu extra taken erbij
in nauw overleg met mij, als voorzitter. Ondertussen zijn we druk bezig een oplossing te
zoeken voor de ontstane situatie.

Gezocht: vrijwilligers!
Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten in het
BewonersBedrijf op rolletjes blijven lopen en
vooral ook om nieuwe activiteiten op te zetten, hebben we extra vrijwilligers nodig. Graag
komen we in contact met wijkbewoners die
goed kunnen koken, willen meehelpen in de
bediening, de schoonmaak, activiteiten kunnen organiseren of gastheer of gastdame willen zijn. Je kunt voor meer informatie contact
opnemen met Evert Sprik via zakelijkleider@
opeigenhoutje.info of bel 229 280.
Voor algemene vragen over het BewonersBedrijf kun je met mij contact opnemen via voorzitter@opeigenhoutje.info of M 06 – 23 92 49
60. Graag tot ziens in Op Eigen Houtje!
Marlies Zeeman (voorzitter!)
Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’
Lemzijde 87

Kennismaking
Omdat er helaas opnieuw een zorgelijke situatie was ontstaan, hebben we als bestuur zo
snel mogelijk kennis gemaakt met vrijwilligers
en huurders en de verhalen aangehoord. We
hebben aangegeven dat we de vrijwilligers
zowel als de huurders in de gelegenheid stellen om een bestuurslid voor te dragen die de
belangen van de vrijwilligers c.q. huurders in
het bestuur vertegenwoordigt. Al met al hebben we de twee bijeenkomsten als heel positief ervaren en geven deze ons als bestuur het
vertrouwen dat het gaat lukken om met Op
Eigen Houtje de slag te maken naar een zakelijke onderneming met een maatschappelijk
hart, waar wijkbewoners graag komen.

Marlies Zeeman
voorzitter
Als voorzitter hoop ik er aan bij te
dragen dat Op Eigen Houtje stevig
op de kaart wordt gezet in de wijk.
E voorzitter@opeigenhoutje.info
M 06 – 23 92 49 60.
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ONZE PENNINGMEESTER: HILDE VAN DER HORST

Sinds twee jaar is Hilde van der
Horst penningmeester van
het bestuur van Wijkbelangen
Emmerhout. Zij woont samen
met Auke, is inkoper in het
ziekenhuis, fanatiek fotograaf,
dol op cijfers en sinds twee jaar
dus actief vrijwilliger in de wijk.
Tijd om Hilde beter te leren
kennen.

W

‘Werken met cijfers vind ik mooi. Als bestuur
is het belangrijk om inzicht te hebben in de
inkomsten en de uitgaven. Alleen dan weet
je welke mogelijkheden je als Wijkbelangen
hebt. Daarom heb ik een nieuw boekhoudsysteem ‘gebouwd’ waar alle facturen in geboekt
worden. Daardoor heb ik overzicht waar het
geld naar toe gaat en kan ik ook beter overzien
wat er nog binnen moet komen!’

Hoe ben je bij Wijkbelangen
verzeild geraakt?
‘Ik raakte bij toeval in gesprek met de secretaris over de Wijkwijzer. Ik was er tijdens het

“Ik vind het
belangrijk om je
in te zetten voor
een mooie wijk,
waar we goed
kunnen wonen”
4
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boodschappen doen al vaak langs gekomen
en had geen idee wat er gebeurde. En al helemaal niet dat die winkel er ook voor mij was!
Hij vertelde me over waar Wijkbelangen zich
mee bezig houdt en dat er een vacature was
voor penningmeester. Ik was toen bezig met
de opleiding Bedrijfsadministratie (MBA) en
had wel interesse, maar ik dacht dat het iets
saais en sufs zou zijn. Na het bijwonen van een
bestuursvergadering moest ik echter mijn mening bijstellen. Het is een juist een hele actieve
club. Leuke mensen en ik ben heel warm in de
groep opgenomen.’

Hoe belangrijk is het wat Wijkbelangen doet?
‘Het is hartstikke belangrijk! Dat wordt wel
eens onderschat. Ik denk dat mensen het pas
zullen merken wat Wijkbelangen allemaal
doet als we er mee zouden stoppen. Dat is volgens mij ook de grootste opgave voor Wijkbelangen: laten zien aan de wijkbewoners wat
ze allemaal doet. Ik ben de jongste binnen het
bestuur en dat vind ik jammer. Niet omdat ik
de jongste ben, maar omdat we er nog niet in
slagen meer jonge mensen bij het werk van
Wijkbelangen te betrekken. Vaak is het excuus
dat men het druk heeft. En het is ook druk en
je moet het ook naast je andere werk inpas-

sen. Maar het is, vind ik, ook belangrijk om je in
te zetten voor een mooie wijk, waar we goed
kunnen wonen.’

Wat doe je nog meer?
‘Ik ben parttime assistent inkoper in het ziekenhuis en daarnaast ben ik zzp’er. Mijn grote
passie is fotografie. Op www.flowa.nl zie je wat
ik maak. Het zijn met name foto’s van kinderen, portretten en bedrijfs- en eventfotografie.
Ik vind het heerlijk om te observeren, anders
te kijken en dit vast te leggen. En om andere
mensen hier blij mee te maken. Elke foto is een
uitdaging.”

Wat is dè uitdaging?
‘Wat ik eerder al zei: het aan de wijkbewoners duidelijk maken wat we als Wijkbelangen
doen voor de wijk en om meer jonge mensen
er bij te betrekken. We zijn al actief op Facebook en Twitter. Ook ziet Wijkberichten er hip
uit. Maar we zijn er nog niet. Er zijn vast meer
mensen die iets voor de wijk willen doen, maar
de weg niet weten. Spreek me gerust aan of
loop eens binnen bij de Wijkwijzer. Want samen werken aan een mooiere en betere wijk,
daar word ik blij van!’.
Christa Vedelaar

WAAR DOEN ZE HET VAN?

H

Het Wijkbudget is de afgelopen jaren steeds
met een paar procent kleiner geworden. Dat
lijkt een tegengestelde beweging, immers de
gemeente hanteert het motto: ‘Meer van de
samenleving, een andere overheid’. Maar dat
betekent blijkbaar: je vraagt of de samenleving hetzelfde kan organiseren, met minder
geld. Het totale budget voor 2015 vanuit de
gemeente was ongeveer € 30.000,-. Naast het
wijkbudget ontvingen we ook een bijdrage
voor kantoorkosten en voor de Wijkwijzer. Het
bedrag dat wij betalen om ruimte in het winkelcentrum voor de Wijkwijzer te huren overschrijdt het wijkbudget. De gemeente heeft
daarom in 2012 toegezegd hierin jaarlijks bij
te dragen. Voorwaarde was dat geprobeerd
zou worden de ruimte onder te verhuren aan
andere organisaties. Dit is voor een deel gelukt. Ongeveer drie vijfde deel van de huurprijs
wordt gecompenseerd door de opbrengsten
van onderverhuur.

Emmerhoutlijm
Sinds 2015 zijn een aantal taken in het sociaal
domein van het Rijk naar de gemeente overgegaan. Deze overgang zal niemand ontgaan
zijn. In Emmerhout zijn we met deze verandering heel erg druk. Samen met diverse organisaties op het gebied van zorg, welzijn en wonen vormen we een netwerk Emmerhoutlijm.
Hierover heeft u in de afgelopen jaren in Wijkberichten regelmatig kunnen lezen.
Het Rijk hanteert, net als de gemeente hierboven, het principe: probeer hetzelfde te organiseren met minder middelen. Maar er zit ook

Tijdens de algemene
ledenvergadering op 11 mei jl.
heeft het bestuur van Wijkbelangen
Emmerhout verantwoording
afgelegd over haar activiteiten
in 2015. Maar ook hoe zij het
wijkbudget, dat ieder Erkende
Overlegpartner (EOP) van de
gemeente Emmen ontvangt,
gebruikt heeft.

een aanname achter dat we in Nederland teveel geld uitgeven aan zorg. Door het anders
te organiseren moet het ook goedkoper kunnen. Waarbij van burgers veel meer eigen regie wordt gevraagd en gegund.
Alle activiteiten die we op dit terrein ontplooien kosten ook geld. Geld waar het reguliere
wijkbudget niet in voorziet. Gelukkig heeft de
gemeente een extra bijdrage toegezegd en
daarnaast hebben ook de zorg- en welzijnsorganisaties een jaarlijkse bijdrage van € 250,toegezegd.

Bijdragen van wijkbewoners
Wijkbelangen Emmerhout is een vereniging
van en voor alle wijkbewoners van Emmerhout. We zijn een vereniging en iedere bewoner kan lid worden van de vereniging. Jaarlijks
vragen wij van de leden een bijdrage van €
7,50. Er zijn ook mensen die geen lid zijn, maar
wel een bijdrage betalen.
In 2015 ontvingen wij in totaal € 4.883,10 aan
contributies/donaties van 584 gezinnen. Gemiddelde bijdrage was € 8,36. Er zijn ongeveer
3500 huishoudens in Emmerhout, daarvan betaald 16,5 % een bijdrage aan Wijkbelangen.
Uit de gemiddelde opbrengst maken wij op,
dat degene die een bijdrage doen het werk
van Wijkbelangen zeer waarderen (er wordt
gemiddeld meer betaald dan de gevraagde €
7,50). e cijfers voor 2014 waren als volgt: totale
bijdrage € 5132,85 van 624 gezinnen. Percentueel was dat bijna 18% van de huishoudens.
Gemiddelde bijdrage € 8,23.
Uit deze cijfers kunt u opmaken dat de bijdra-

ge van wijkbewoners terugloopt. Voor 2016
zijn de cijfers uiteraard nog niet bekend. Tijdens de jaarvergadering op 11 mei hebben
we als bestuur geprobeerd inzage te geven,
hoe wij dit geld besteden. En dat we daarmee
duidelijk maken dat de middelen goed terecht
komen.

Waar doen wíj het van?
Het antwoord op de vraag: ‘Waar doen ze het
van?’ heeft u nu gelezen. In 2017 als de pilot
‘Burgerbegroting’ van start gaat, krijgen we als
wijk over een nog groter bedrag tot onze beschikking (zie bladzijde 9 – verderop in deze
Wijkberichten). Bij de vraag ‘Waar doen ze het
van?’ heeft u wellicht bij ‘ze’ gedacht, dat is het
bestuur van Wijkbelangen. Dat heeft u dan
verkeerd. ‘Ze’ dat zijn de inwoners van Emmerhout. Dat bent u! U mag meepraten over het
geld dat beschikbaar is voor Emmerhout. Het
is uw wijk, u mag het zeggen!
Wytse Bouma

‘‘Beslis mee over het
geld dat beschikbaar
is voor Emmerhout,
het is uw wijk, u
mag het zeggen!’’
ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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VERBOUWING KANTOOR LAAN VAN DE BORK 101
Welkom bij Promens Care

Samen in Cosis
/promenscare
@promenscare

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

Het kantoorgebouw aan de
Laan van de Bork staat al een
tijdje leeg. Wat gaat hiermee
gebeuren? En wanneer? Dit
zijn vragen die in de wijk
leven. De kogel is door de
kerk en daar informeren we
u graag over.

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

I

In de zomer van 2016 start de verbouwing van
het kantoorgebouw aan de Laan van de Bork
101. Dit is het voormalig pand van de Arbodienst. In het gebouw komen achttien 3-kamer appartementen voor één en tweepersoons huishoudens. Graag informeren Idris

“De architect
heeft hard gewerkt
om het gebouw
zoveel mogelijk te
laten passen in de
omgeving van de
wijk Emmerhout”
6
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Candir en Hendrik van der Weide (initiatiefnemers) u over de plannen tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 23 juni, van 17.00
tot 20.00 uur.

Appartementen
In eerste instantie worden de appartementen,
in samenwerking met de gemeente Emmen,
aangeboden aan statushouders (vluchtelingen die een vergunning hebben ontvangen
om in Nederland te blijven). Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat deze woningen alleen voor
deze doelgroep zijn bestemd. Omdat wij ons
kunnen voorstellen dat ook anderen belangstelling hebben voor deze appartementen,
geven wij daar graag gehoor aan. Iedereen is
daarom van harte uitgenodigd om zijn of haar
belangstelling kenbaar te maken.

Bouw en planning
De architect heeft hard gewerkt om het gebouw zoveel mogelijk te laten passen in de

omgeving van de wijk. Bij de bouw wordt
straks gebruik gemaakt van duurzame producten, zoals hout en groen. De bouw start
na de zomervakantie en duurt tot media april
2017.

Inloopbijeenkomst
Bent u benieuwd naar de plannen? U bent van
harte uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst
op 23 juni van 17.00 tot 20.00 uur in het pand
aan de Laan van de Bork 101. Bij deze inloopbijeenkomst zijn ook de gemeente Emmen, de
architect, vluchtelingenwerk en Wijkbelangen
Emmerhout aanwezig.

Interesse?
Heeft u interesse in één van onze appartementen? Vanaf januari 2017 kunt u zich hiervoor aanmelden via e-mail adres: laanvandebork101@gmail.com Heeft u nu al vragen?
Stuur ze dan ook naar dit e-mail adres. .
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KOMT HET THEEHUIS TERUG?

BURGERBEGROTING IN EMMERHOUT

Het theehuis bij het
Zandmeertje is afgelopen
tijd meerdere malen in het
nieuws geweest. Reden
om nog eens terug te gaan
naar Nathalie Ras.

D

Dit theehuis, dat in de jaren ’30 van de vorige
eeuw geopend werd, was destijds een bekende plek voor Emmenaren. Het theehuis staat
er inmiddels al jaren niet meer, maar de herinneringen zijn nog levendig, zo blijkt ook op de
nieuwe facebook pagina van het theehuis, opgericht door Nathalie Ras. In het vorige nummer maakten we al kennis met Nathalie. Vorig
jaar heeft zij het beheer van het Kabouterpad
Emmerhout overgenomen van Meta Korving.
In dat artikel is te lezen wat haar plannen zijn
om het Kabouterpad meer bekendheid te geven, maar ook welke activiteiten ze daar graag
wil organiseren. Ook het onderhoud van het
pad is daarbij een aandachtspunt.
Het artikel wordt afgesloten met een droom
van Nathalie, namelijk het terugbrengen van
het theehuis, zodat tijdens het lopen van het
Kabouterpad ook nog een drankje gedaan
kan worden. Voor haar zijn het theehuis en
het Kabouterpad dan inmiddels ook al met elkaar verbonden.

aan om contact te zoeken met de Koninklijke
Nederlandse Heide Maatschappij. Deze organisatie helpt bij burgerinitiatieven. Daar kreeg
ik vooral het advies, naast het schrijven van
een plan, dat ik er goed aan doe om te bekijken hoeveel draagvlak er is en om dit natuurlijk te vergroten. ‘s Avonds heb ik een facebookpagina aangemaakt en de likes stroomden
binnen.’ Op moment van schrijven, eind mei,
zijn dit er al 562. Op deze pagina staan veel
reacties en die zijn, net als via andere kanalen,
overwegend positief. Het enige punt van zorg
wat bij een aantal mensen naar voren komt is
de angst voor vandalisme.
Op de vraag hoe Nathalie daar over denkt,
antwoord ze dat ze jongeren wil betrekken
bij de opzet van het theehuis, wat de kans op
vandalisme vermindert. Daarnaast, als er niets
geprobeerd wordt omdat een dergelijke kans
aanwezig is, dan komt er sowieso nergens
meer iets.

Draagvlak

Omdat het Zandmeertje in het bos ligt, is er
logischerwijs contact geweest met Staatsbosbeheer. ‘Ook zij zijn positief’ zegt Nathalie. Het
concept past goed bij hun filosofie, Benut,
Beleef en Bescherm. ‘Maar de eerste stap die
nu genomen moet worden is het aanvragen
van een bestemmingsplanwijziging bij de gemeente. Hier gaat wel wat tijd over heen en
mocht er toestemming verleent worden, dan
moeten de vergunningen nog aangevraagd
worden.”

Het theehuis kwam ineens overal in het lokale nieuws. Het begon met een interview op
Radio Drenthe, er volgde een tv-item bij RTV
Drenthe, Radio Emmen belde en Dagblad van
het Noorden stond voor de deur. Vanwaar ineens die interesse?
Nathalie vertelt: ‘Plannen voor het herbouwen van een Theehuis begonnen steeds meer
vorm te krijgen. Ik heb erover gesproken met
iemand van de gemeente en die raadde mij

8
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Bestemmingsplan

Nieuw Dordrecht en
Emmerhout krijgen
een burgerbegroting.
Dit betekent dat wij, als
inwoners van Emmerhout,
de zeggenschap krijgen
over de besteding van een
budget voor onze wijk.
Naar verwachting bedraagt
het totale budget voor
Emmerhout zo’n €140.000.
Kabouterpad
Het Kabouterpad laat Nathalie zeker niet los.
De afgelopen tijd hebben zich al een aantal
vrijwilligers gemeld om samen het pad netjes
te maken. Het bos was de afgelopen maanden
te nat om echt wat aan het onderhoud te kunnen doen. Wel hebben een aantal mensen het
pad begaanbaarder gemaakt, waardoor het
nu al een stuk prettiger wandelen is.

Woodcarver
Ook is op 2 april een nieuwe kabouter feestelijk onthuld. Deze kabouter is gemaakt door
Bob Maarschalkerweerd. Bob is woodcarver
en maakt met een kettingzaag bijzondere
kunstwerken vanuit één blok hout. Hij heeft
al diverse dingen gemaakt, zoals uilen, adelaars, logo’s van bedrijven enzovoorts. Ook
geeft hij bijvoorbeeld zaagdemonstraties. Het
zagen met de motorzaag heeft hij geleerd
van zijn vader. Op verzoek van Staatsbosbeheer Emmen heeft hij de kabouter gemaakt.
De opdracht was wel dat deze vast kwam te
staan in het bos. Dus de kabouter is ter plekke door Bob gemaakt, van een boom die al
bij het Kabouterpad stond. Of het theehuis
zal terugkeren moet nog blijken, maar het
is in ieder geval zeker de moeite waard om
de nieuwe kabouter alvast op te zoeken!
Hilde van der Horst

E

Een burgerbegroting gaat uit van een grote
betrokkenheid van inwoners. U krijgt dus de
kans actief mee te denken over de besteding
van het geld aan zaken die u belangrijk vindt
voor Emmerhout.

Een logisch vervolg
In 2014 is de gemeente Emmen gestart met
een experiment op het gebied van een burgerbegroting. De burgerbegroting is in feite
een logisch vervolg op het succesvol verlopen project Emmen Revisited, waar Emmerhout sinds eind jaren negentig aan meedeed.
De centrale gedachte is dat bewoners zelf kunnen aangeven hoe ze gelden wensen te besteden. Niet alleen Emmerhout, maar ook Nieuw
Dordrecht start met een burgerbegroting. In
de afgelopen twee jaar hebben we samen met
de gemeente onderzocht hoe we dit het beste
kunnen organiseren.

U bent aan zet!
Nu onlangs het college van burgemeester en
wethouders hun akkoord hebben gegeven
aan de burgerbegroting, zijn wij als inwoners
van Emmerhout aan zet! Wijkbelangen Em-

merhout wil samen met de inwoners van de
wijk een plezierige en veilige woonomgeving
voor alle wijkbewoners realiseren. Belangrijk
vinden we hierbij dat deelname aan en betrokkenheid bij zinvolle activiteiten voorop staat.
Met de burgerbegroting krijgt u de kans om
initiatieven te starten, bijvoorbeeld om het
groenonderhoud in de wijk zelf op te pakken.
Of om bijvoorbeeld zorg- en ondersteuningstaken over te nemen, zoals wassen, strijken,
schoonmaken, boodschappen doen en ramen
zemen. U kunt dus in overleg met medebewoners zelf initiatieven starten en deze gaan uit-

“De verwachting
is dat door
lokale inzet er
meer bereikt
kan worden met
hetzelfde budget”

voeren. De verwachting is dat door lokale inzet er meer bereikt kan worden met hetzelfde
budget.

Hoe nu verder?
Voorafgaand aan de raadsvergadering in
juni hebben Wijkbelangen Emmerhout en
de dorpscoöperatie Nieuw Dordrecht op 31
mei jl. de stand van zaken en hun ervaringen
gepresenteerd tijdens een informele raadsbijeenkomst in het gemeentehuis. Na de zomervakantie organiseert Wijkbelangen bijeenkomsten waarvoor u van harte uitgenodigd
wordt. U krijgt dan de gelegenheid om uw
mening te geven over de Burgerbegroting. En
misschien heeft u al goede ideeën? Dan horen
wij dit graag. In de komende edities van Wijkberichten leest u meer over de bijeenkomsten
en wanneer ze gehouden worden. Houd ook
de website Emmerhoutspringlevend, Facebook en Twitter in de gaten!
Theo Postma
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HET GAT VAN JANSEN, EEN PRACHTIGE OASE
Tussen de Schanswal,
Schansstraat, Laan vh Kwekebos
en Rondweg ligt een uniek
gebied, in de volksmond bekend
onder de naam ‘Gat van Jansen’.
Een prachtige oase van rust, maar
wel een gebied met een rijke
geschiedenis. Auke de Jong haalt
deze geschiedenis op.

Nu of nooit!
Altijd al bedrijfsruimte willen huren in je eigen wijk? Pak dan nu
je kans! BewonersBedrijf Op Eigen Houtje heeft ruimte te huur
(56 en 70 m2).
Bel voor meer informatie
T 22 92 80 of mail naar zakelijkleider@opeigenhoutje.info.

Stichting BewonersBedrijf Op Eigen Houtje is gevestigd in
vm. basisschool De Tondel, Lemzijde 87-88.
Op Eigen Houtje is een zakelijke onderneming met een maatschappelijk hart en is een ontmoetingsplek voor wijkbewoners.
Op Eigen Houtje wordt gerund door bewoners vóór bewoners.

H

Het verhaal begint in het jaar 1928 als boerenzoon Hendrik Kremer achter de boerderij van
zijn ouders een zandafgraving begint. Hoewel
deze datum niet voor de volle honderd procent vast staat, blijkt uit een document van
23 mei 1957 waarin benoemd wordt, dat er
al meer dan dertig jaar scherp zand gedolven
wordt. Zes jaar eerder vroegen de heren Kuiper en Der Blaak een vergunning aan voor het
mogen delven van scherp zand en grind op de
percelen ten oosten van de Hoogweg (huidige
Schanswal). Op 2 mei 1957 verzochten de heer
Kremer en diens compagnons dhr. Hoogwater
en dhr. Kuipers (van NV Kliphuis bouwmaterialenhandel) het college van B&W een vergunning te verlenen voor de exploitatie van het
huidige ‘Gat van Jansen’. Het Zandzuigbedrijf
Emmen was een feit, de exploitatie bleek echter veel voeten in de aarde te hebben.

Recreatiegebied
Kanaal A NZ 178
7881 KR Emmer - Compascuum
M 06 - 55 87 32 55
E stucenspack@gmail.com
I www.stucenspack.com
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Op 6 december 1957 adviseerde de directie
van de dienst Gemeentewerken de aanvragers van de vergunning te berichten over de
op handen zijnde beslissing over het bestemmingsplan voor Emmerschans welke in strijd
bleek te zijn met het plan van Zandzuigbedrijf
Emmen.
Het doel van het bestemmingsplan, wat tevens de verdere exploitatie van de percelen
door Kremer vertraagde, was het plan van de
dienst Gemeentewerken voor het behoud van

Familie Kremer
het mooie landschap in de nabijheid van Emmen te verbeteren en deze verder in te kunnen zetten voor recreatieve doeleinden.
Tevens lag er vanuit de gemeente Emmen een
plan om het terrein ten zuiden van het dorp
Emmerschans een nieuwe wijk te realiseren:
‘de Schans’. Zandwinning was vanaf dit moment alleen nog mogelijk op aangewezen
plekken, die het meeste te winnen hadden bij
het creëren van een waardevol recreatie gebied. Uiteindelijk gaf het college de Heidemij
opdracht tot het realiseren van een recreatiegebied welke niet in strijd was met het landschapsschoon van deze plek.
In de jaren ’70 kwam er een eind aan de afgraving, toen bleek dat er geen scherpzand
en grind meer te delven viel. Het Zandzuigbedrijf Emmen verkocht de afgraving uiteindelijk
voor f 50.000 gulden, maar niet voordat de eigenaren verplicht werden gesteld een investering te doen in de beplanting en met name de
beveiliging van het terrein.

Franz Jansen
Maar hoe komt het Zandgat van Jansen aan
zijn naam? Want in de eerste jaren van de exploitatie van het zandgat wordt immers nergens melding gemaakt van een ‘Jansen’. De
naam ‘Zandgat van Jansen’ komt van Franz
Jansen, een ondernemer bekend van het wegenlijnbedrijf, die het perceel en bedrijf overgekocht heeft van de erfgenamen van dhr.

Kremer. Jansen, vooral onder de oudere wijkbewoners bekend van zijn illegaal geplaatste
villa aan het Zandgat. Wellicht was de naam
‘Zandgat van Kremer’ achteraf dan ook passender geweest. Toen het bedrijf uiteindelijk
werd overgenomen was de scherpzand- en
grind winning op deze locatie al gestopt en
had de natuur de vrije loop.

Roelofs & Haase
Hier kwam echter verandering in toen projectontwikkelaar Roelofs & Haase uit Rijssen in
1995 de percelen van Jansen overnam, met als
doel deze te gebruiken voor de bouw van 27
kapitale villa’s op het voormalige bedrijfsterrein. De bouw van deze villa’s stuitte vrijwel
direct op tegenstand van de bewoners, mede
doordat de voorheen kale zandafgraving inmiddels was uitgegroeid tot een uniek natuurgebied met een rijke flora en fauna.
De tegenstanders van dit project kregen maar
deels gelijk, want in 2009 leverde de projectontwikkelaar alsnog 29 herenhuizen op aan de
zuidrand van het zandgat, onder de projectnaam ’t Zand.
Na tijden van onduidelijkheid omtrent de bestemming van het zandgat is de Gemeente
Emmen momenteel bezig met het ontwikkelen van een onderhoudsplan voor het totale
gebied rondom het zandgat. Maar hoezeer
er ook onduidelijkheid heeft bestaan over de
bestemming van het Zandgat, blijft het onverminderd genieten voor wandelaars, vissers en
natuurliefhebbers in dit unieke stuk natuur.
Auke de Jong
ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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STRIJD VOOR EEN UNIEK STUKJE NATUUR

‘Emmerhout kon alleen gebouwd
worden door deels de Emmer
Dennen te kappen. We zijn als
inwoners trots op onze groene wijk.
De geschiedenis van deze wijk is
altijd een strijd tegen en voor de
natuur geweest,’ volgens Johan
Withaar. Het is het thema van zijn
verhaal op de ALV van Wijkbelangen
Emmerhout op 11 mei jl.

B

Bij de aanleg van de wijk moest er 50 hectare
bos wijken. Maar de gemeenteraad besloot in
1963 de bezwaren tegen de kap ongegrond
te verklaren. In de naaste omgeving was er immers nog 1000 ha bos beschikbaar! Maar ook
later was er strijd voor behoud van het groen.
Zo waren er felle protesten, die uiteindelijk
zonder resultaat bleven, tegen een betonnen
fietspad van de Laan vd Bork, via de Kievitsval,
naar Angelslo in 2003. Maar vooral de protesten tegen de bouw van woningen in het gebied, dat in de volksmond nog altijd ‘Gat van
Jansen’ heet.

Bouwplannen
De officiële naam van het gebied, ingeklemd
tussen Schanswal, Schansstraat, Rondweg en
Laan vh Kwekebos, is ‘’t Zand’. Daarvoor werd
ook ‘de Schanswal’ gebruikt, omdat de gemeente van plan was een woonwijk(je) met

“Het natuurgebied
ligt op een
zogenaamd
ecologisch
knooppunt, tussen
de natuurgebieden”
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deze naam te bouwen. Deze plannen werden
echter nooit gerealiseerd. Begin jaren negentig had de toenmalige eigenaar van het gebied, Franz Jansen, plannen samen met Volker Stevin om hier 71 luxe woningen te gaan
bouwen. Dit leidde tot veel protest bij zowel
omwonenden als natuurbeschermers. Nadat
in 1975 de zandwinning gestopt was er namelijk spontaan een prachtig natuurgebied
ontstaan. Met een unieke variëteit aan planten en dieren.

’t Zand
De bouwplannen gingen niet door, maar nadat projectontwikkelaar Roelofs & Haase het
terrein van Jansen in handen had gekregen,
werden er nieuwe plannen ontwikkeld. Deze
plannen werden in 2003 tijdens een inloopavond gepresenteerd. Voor het totale gebied
was een jaar eerder een inrichtingsplan opgesteld, dat wonen, recreëren en natuur wilde
combineren. Net als in de jaren negentig waren er weer veel bezwaren. Maar nu werden
de plannen, in ieder geval deels, uitgevoerd.
In 2008 werden tussen de Kwekebos en de eigenlijke zandafgraving 27 vrijstaande woningen opgeleverd.

Inrichtingsplan
De bouwplannen konden dit keer wel uitgevoerd worden omdat in een milieueffectrapportage uit 1998 werd aanbevolen dat alleen
dáár gebouwd mocht worden, gezien de hoge

natuurwaarden in de rest van het gebied. Ook
op de landtong, waar eerder de fabriekshal en
de villa van Jansen stonden, zou woningbouw
inpasbaar zijn.
In het inrichtingsplan dat in opdracht van
Roelof & Haase door Taken Landschapsplanning opgesteld was, wordt aangegeven hoe
de rest van het gebied ingericht en beheerd
moet worden. Na de bouw wordt twee derde
van het gebied door Roelofs & Haase overgedragen aan de gemeente voor een symbolisch
bedrag. De gemeente wordt dan als eigenaar
verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer en het gebied blijft als ‘natuurpark’ behouden en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Veldslag
De gemeente neemt echter deze taak als beheerder niet echt serieus, zo is de mening van
Herman de Jong, wijkbewoner van Emmerhout. ‘De gemeente omarmde 2002 het inrichtingsplan dat in opdracht van Roelofs & Haase
was opgesteld. Op het terrein zouden verschillende zones met begroeiingstypes worden
ingericht; gras, heide, struweel, bos. Een zone
voor meer kwetsbare natuur, een zone meer
toegankelijk voor publiek etc. Er zouden wandelpaden en een bruggetje komen,’ legt de
Jong uit. ‘Maar behalve dat laatste heb ik heel
weinig van de gemeente gemerkt.’
Tot dit voorjaar er een bosperceel tegen het
fietspad aan, naast het huis van de familie de
Jong, rigoureus uit gedund wordt. ‘Het leek

wel of er een veldslag had gewoed! Punt was
echter dat uitgerekend die paar bomen bleven
staan waar wij als bewoners al jaren ons beklag over deden.’

Weer oppakken
Herman de Jong neemt daarom contact op
met de gemeente en uit zijn ongenoegen. ‘Zo
was het niet afgesproken en ons beloofd.’ Anjo
Geertsema, groenbeheerder van de gemeente Emmen, erkent dit. In 2009 zijn genoemde
wandelpaden en het bruggetje aangelegd,
maar door bezuinigingen was het onderhoud
en beheer daarna minimaal. En over de zogenaamde veldslag: ‘Zo gaat dat in de bosbouw,
het is geen plantsoen!’. Maar de gemeente wil
het onderhoud toch weer gaan oppakken.
Geertsema: ‘Er wordt gewerkt aan een onderhoudsplan voor het groen. Het gaat dan voornamelijk om een dunning van de bospercelen,
het vrij snoeien van de wandelpaden, het heideveld weer zichtbaar maken zoals dat in het
beheerplan is vermeld. In een inloopbijeenkomst, eind augustus, wordt dit onderhoudsplan gepresenteerd aan inwoners van Emmerhout en Emmerschans. Uitvoering van het
plan staat dan gepland voor de winterperiode.’

Nieuwe bedreiging
Het natuurgebied ligt op een zogenaamd ecologisch knooppunt, zo werd in het inrichtingsen beheersplan van 2002 geconcludeerd. Het
ligt tussen de natuurgebieden Emmerschans

(aan de overzijde van de Rondweg) en de Emmer Dennen/Valtherbos. En maakt daarmee
deel uit van een reeks bos- en natuurgebieden
langs de rand van het Drenst plateau. Een belangrijk argument om dit knooppunt, met zijn
unieke variëteit, te behouden door deskundig
beheer en het op te laten nemen in de ecologische hoofdstructuur (EHS) als onderdeel van
een eco-verbindingzone.
In 2017 zal begonnen worden met het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising van
de Emmerweg met de N391 (Rondweg). Het
plan zoals dit op 12 mei jl. in de Schanskuil in
Emmerschans gepresenteerd werd, is volgens
Herman de Jong, een nieuwe bedreiging voor
dit unieke natuurgebied.

Of kansen…
In het plan is er voor gekozen om de N391 te
verhoogd aan te leggen, zodat het verkeer
vanuit Emmercompascuum en Emmerschans
vv hier onderdoor kan. Deze verhoogde N391
zal meer geluidsoverlast geven, zeker ook om

dat de maximum snelheid naar 100 km gaat.
De bewoners die langs de Rondweg wonen
zullen dat zeker merken, zo meent Herman de
Jong. ‘Sterker, ook wijkbewoners die verder
van de Rondweg wonen, zullen hier hinder
van gaan ondervinden.’
De Jong pleit, samen met medestanders uit
Emmerhout en Angelslo, voor een verlaagde
Rondweg, waar het verkeer op de Emmerweg
overhéén gaat. Het zou kostentechnisch interessant zijn, maar het zou tegelijkertijd veel
nadelen van het huidige ontwerp wegnemen.
Bovendien zijn er dan mogelijkheden over de
verlaagde Rondweg een ecobrug voor voetgangers en fietsers aan te leggen. Een verbinding waar ook (kleine) zoogdieren gebruik van
kunnen maken, zodat de ecologische hoofdstructuur waar het Gat van Jansen deel vanuit
maakt versterkt wordt. Voordeel is ook dat er
voor deze versterking EHS-middelen beschikbaar zijn vanuit het Rijk.
Wytse Bouma
ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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BOUW KINDCENTRUM EMMERHOUT KAN VAN START

Op 28 april jl. heeft de
gemeenteraad besloten om geld
beschikbaar te stellen voor de bouw
van het Kindcentrum Emmerhout.
Dit betekent dat op korte termijn
gestart kan worden met de bouw
van het Kindcentrum en het
omliggende openbaar gebied.
Daarnaast heeft de gemeenteraad
besloten om extra geld beschikbaar
te stellen voor het nemen van extra
verkeerskundige maatregelen
rondom de locatie.

D

De aanbesteding van de bouwwerkzaamheden is op het moment van publicatie zo goed
als afgerond. Op korte termijn zal bekend gemaakt worden wie de bouw van het Kindcentrum gaan uitvoeren. De bouwwerkzaamheden zullen ook spoedig na de bouwvakantie
beginnen. Naar verwachting is het gebouw in
het voorjaar van 2017 klaar . En kan het schooljaar 2017-2018 beginnen in een fonkelnieuw
gebouw.

Toelichting op het ontwerp

“Vormgeving en
beeldtaal van de
school leggen een
subtiel verband
tussen de school en
de samenleving in
de wijk”
14
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Het kindcentrum Emmerhout is een belangrijk maatschappelijk gebouw voor de wijk.
Het is daarom terecht dat het een plaats heeft
gekregen in het centrumgebied dat door de
Houtwegen omgeven is. Om dat belang te versterken hebben we de hoofdentree een plaats
gegeven aan de bestaande weg die parallel
aan de zuidelijke Houtweg loopt. Deze weg is
tevens in gebruik voor de ontsluiting van de
parkeerplaats voor de school. Aan het eind van
deze weg is een entreeplein ingericht.
Om de uitstraling van dit entreeplein te vergroten is er een luifel overheen gespannen.
Deze constructie ontwikkelt zich als een uitloper van het dak en steekt ca. 19 meter uit. De
hoek van het gebouw onder de luifel is volledig voorzien van glas en biedt een zicht in

de royale ontmoetings- en ontvangstruimte.
In het dak zijn glazen panelen geplaatst dat
tot diep in het gebouw is geplaatst.
Deze glazen panelen zorgen voor een lichtlijn
die de ruimten voor het kind met de ruimten
van het centrum met elkaar verbinden. Vormgeving en beeldtaal van de school leggen op
deze manier een subtiel verband tussen de
school en de samenleving in de wijk.
De hoofdvorm van de school is ondanks de
geleding buitengewoon compact. De grondvorm ervan heeft geleid tot een plattegrond
waarin alle lesruimten als een krans langs de
gevelomtrek liggen. Hierdoor ontstaat er in
het middengebied een vrije ruimte waarin alle
voor onderwijs ondersteunende ruimten zijn
ondergebracht. Om die ondersteunende ruimten heen is een dubbelcorridor gemaakt. Als
het ware een lusvormige ontsluiting. Dit betekent dat je rond kunt lopen en nimmer dezelfde weg terug hoeft te nemen. Dat geeft rust
in het gebouw, geen onnodig heen en weer
geloop en verschaft de gebruikers de vrijheid
linksom of rechtsom te lopen.
Op deze manier hebben wij in het ontwerp, de
kenmerken van de wijk en de ligging van het
kindcentrum in het centrum van Emmerhout,
laten terugkomen. Tegelijkertijd herbergt de

ruimtevorm van dit gebouw een interieur
die een stimulerende lesomgeving en ontplooiïngsrijke ruimte biedt aan het kind van
Emmerhout.
Toelichting op het ontwerp door:Daan Josee van
architecten- en ingenieursbureau Kristinsson bv

Veiligheid staat voorop
De gemeenteraad heeft extra middelen beschikbaar gesteld om een aantal verkeerskundige aanpassingen te doen. Bij de eerste
inloopbijeenkomst in september vorig jaar
waren er veel vragen over de verkeersveiligheid rondom het gebouw. Samen met Wijkbelangen Emmerhout, een vertegenwoordiging uit de wijk en de partijen in het gebouw
is een traject gestart om dit nog eens extra te
onderzoeken. Eén van de punten is de verkeersonveiligheid bij de kruisingen richting
de Rondweg. Het plan is om de kruisingen te
vervangen door rotondes. Op de inloopbijeenkomst van maart 2016 is het nieuwe plan gepresenteerd en kon dit op veel steun vanuit de
wijk rekenen. De verkeersveiligheid verdient
alle aandacht en dat zal daarom ook altijd een
rol blijven spelen bij het verder ontwerpen van
het schoolplein, het openbaar gebied, maar
ook zeker tijdens de uitvoeringsfase.

‘‘De verkeersveiligheid
verdient alle aandacht en
dat zal daarom ook altijd een
rol blijven spelen tijdens de
uitvoeringsfase”
ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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BONJE MET DE BUREN?
RUZIE MET JE BROER OF ZUS?
ARBEIDSCONFLICT?
Heb je een ruzie of conflict en wil je dat opgelost hebben?
Kies dan voor mediation!

TIMMER
MEDIATION
Brengt je weer met
elkaar in gesprek

Kijk voor meer informatie op www.timmermediation.nl
Of bel voor een vrijblijvend gesprek 06-30391280

Medisch Pedicure Petra

ZORGGROEP DE HOOIMIJT START DAGVERZORGING
Als het geheugen niet meer zo goed werkt en het lichaam
hapert, biedt het personeel en de vrijwilligers van De Hooimijt
extra steun om de dag op een leuke en zinvolle manier te
besteden. Met als uitgangspunt: er zijn vast nog genoeg dingen
die u zelf kunt en wilt doen!

G

Geheugenproblemen zijn van grote invloed
op de kwaliteit van leven en maken deskundige en gespecialiseerde zorg in veel gevallen noodzakelijk. De Hooimijt werkt daarom
nauw samen met de psychogeriatrische
teams van verschillende thuiszorginstanties. Deze teams dragen er aan bij dat mensen zo lang mogelijk op een prettige manier
thuis kunnen blijven wonen. Samen overleggen we over de zorg rond onze bezoekers en
stemmen we onze activiteiten op elkaar af.

Dagverzorging van De Hooimijt:
• Een goed bestede dag, in een ongedwongen sfeer met gelijkgestemden om
u heen
• Als u wilt en kunt, zijn er allerlei activiteiten waar u aan mee kunt doen
• Naast professionele zorg en ondersteuning bieden we gezelligheid en een luisterend oor
• Geeft ruimte voor mantelzorgers om
even op adem te komen

Aansluiten bij wensen

Meerdere locaties

Bij De Hooimijt organiseren we allerlei activiteiten voor wie dat wil en kan. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen en
de levensgeschiedenis van onze bezoekers.
Op ons programma staat vooral ook bewegen. Ook voor degenen die niet meer zo mobiel zijn, is er genoeg te doen. Samen koken
en met elkaar aan tafel eten is bijvoorbeeld
vaste prik bij De Hooimijt. Actief blijven, sociale contacten en bewegen helpen om onnodig snelle achteruitgang te vertragen, zeker bij mensen met dementie!

De zorg in Nederland verandert. Het is de
bedoeling dat mensen steeds langer thuis
wonen en zelf zorg en ondersteuning organiseren als dat nodig is. De Hooimijt helpt u
hierbij. De Hooimijt heeft meerdere lokaties,
Het Waal in Emmerhout, Het Kantongerecht
in het centrum van Emmen, Het Marktplein
in het centrum van Emmen en de zorgboerderijen in Weerdinge.

Voor een vakkundige behandeling
in een prettige sfeer!

Laan van de Bork 204		
06- 814 840 91
7823 RE Emmen
www.pedicure-praktijk-petra.nl
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“Actief blijven,
sociale contacten
en bewegen
helpen om
achteruitgang
te vertragen,
zeker bij mensen
met dementie”

Meer weten?
Wilt u meer weten over de dagverzorging
van zorggroep de Hooimijt? Op onze website vindt u meer informatie. U mag ook
mailen, bellen of langskomen op afspraak.
U bent van harte welkom!
Zorggroep De Hooimijt
www.zorggroepdehooimijt.nl
T 06 – 21 95 63 00
E dehooimijt@gmail.com

Dementheek
Zorggroep de Hooimijt heeft in het voormalig Kantongerecht aan de Hoofdstraat in
Emmen een Dementheek gerealiseerd. Een
dementheek is een uitleen- en adviescentrum voor volwassenen met geheugenproblemen en voor hun familieleden, vrienden
en kennissen. Daar vinden de mantelzorgers, vrijwilligers en professionals voor de
dementerende (foto)boeken over vroeger,
films met historische beelden of spelletjes om het geheugen te trainen. Maar
ook informatieve boeken over wat het nu
eigenlijk inhoudt: dementie. Een soort bibliotheek dus, maar dan toegespitst op de
volwassene met geheugenproblemen. Ook
zijn er dementiekoffers te leen bedoeld
voor mensen waarbij zojuist de diagnose
dementie is gesteld. De informatie uit
de dementie koffer geeft antwoord op
vragen die de eerste tijd bij u op kunnen
komen. De Dementheek is mede mogelijk
gemaakt door giften van de Lions, Rotary,
Gidsfonds Emmen en particuliere giften.
De Dementheek is geopend op dinsdagen
van 13.00 tot 15.00 en op donderdagen
van 10.00 tot 12.00. Op de donderdag is
er een psychogeriatrisch verpleegkundige
van Icare aanwezig in de Dementheek
voor eventuele vragen en/ of doorverwijzing. Kijk voor meer informatie op www.
dementheek-emmen.nl

ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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DE ZORGOMBUDSFUNCTIONARIS

Sinds 1 april 2015 is Greet Damhoff
als zorgombudsfunctionaris
werkzaam bij Zorgbelang Drenthe.
Zij heeft een onafhankelijke
positie ten opzichte van
de gemeente Emmen. De
zorgombudsfunctie bestaat naast
de al bestaande mogelijkheden
van vertrouwenswerk,
klachtenregelingen en bezwaar- en
beroepsprocedures.

H
www.emmerhoutspringlevend.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout
gehuisvest in ‘Op Eigen Houtje’
Lemzijde 87 | T 06-543 939 16

•
•
•
•
•

Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout Springelevend’
Computercursussen
Workshops
Kleine computerreparaties
Internetten in digikamer

Heeft u als inwoner van de gemeente Emmen
een vraag, een klacht of een probleem op het
gebied van de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet (het sociaal domein) en komt u er
met uw zorgaanbieder of de gemeente niet
uit? Dan kunt u een beroep doen op de zorgombudsfunctionaris. Hiervoor hoeft u niets
te betalen. Zij gaat vertrouwelijk om met al uw
informatie.

tijdstip, de klacht wordt niet serieus genomen,
of er wordt van het kastje naar de muur verwezen. Voor de inhoudelijke beoordeling van een
individueel besluit van de gemeente bestaat
de normale bezwaar- en beroepsprocedure.
Voor inhoudelijke klachten over de geleverde
zorg door een zorgaanbieder bestaat de klachtenregeling van de zorgaanbieder.

Wat doet de zorgombudsfunctionaris?

De zorgombudsfunctionaris is onafhankelijk,
heeft een geheimhoudingsplicht, onderzoekt
uw klacht, luistert naar u, neemt u serieus, bemiddelt tussen u en de gemeente of zorgaanbieder, beoordeelt het handelen van de gemeente, signaleert structurele problemen.

De zorgombudsfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie. Samen met de zorgvrager, de cliënt, bekijkt zij welke informele
mogelijkheden er zijn voor het vinden van
een passende oplossing. Daarbij biedt de zorgombudsfunctionaris, indien mogelijk, ondersteuning in het proces. Wil de cliënt een klacht
indienen, dan doet hij dit eerst bij zijn zorgaanbieder of gemeente. Is de cliënt na deze
(interne) klachtprocedure niet tevreden over
de klachtafhandeling door de zorgaanbieder
of gemeente, dan kan hij de klacht voorleggen
aan de zorgombudsfunctionaris.

Welke klachten behandelt de
zorgombudsfunctionaris?
Voorbeelden zijn: een brief wordt niet beantwoord, een afspraak wordt niet nagekomen,
er wordt niet teruggebeld op het afgesproken
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ber, 18 oktober, 15 november en 20 december
van 13.30 tot 14.30 uur in wijkcentrum Valkenhof, Boomvalk 80, Emmen. Als u hier niet naar
toe kunt komen, kunt u de zorgombudsfunctionaris bellen of mailen om een afspraak te
maken.

Kortom

Contactgegevens
De zorgombudsfunctionaris is op de volgende
manieren te bereiken:
M 06 – 10 81 21 05 (op dinsdag en woensdag
rechtstreeks van 9.00 – 17.00 uur)
T 050 – 727 15 05 (op overige werkdagen via
het secretariaat van Zorgbelang Drenthe)
E zorgombudsfunctionaris@zorgbelang-drenthe.nl of Zorgombudsfunctionaris, De Kazerne,
Annerweg 30, 9471 KV Zuidlaren

“Voor betrokken
burgers”

Spreekuur
De zorgombudsfunctionaris houdt in 2016
spreekuur op 21 juni, 16 augustus, 20 septemZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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DIENSTENCENTRUM VOOR OUDEREN

Gerri Botter
Aanspreekpunt voor de huurders van
Lefier. Spreekuur iedere week op dinsdag
tussen 13.00 - 14.00 uur in de Wijkwijzer

Lefier staat dichtbij mensen en midden in de
samenleving. Vanuit onze regionale kantoren zetten onze medewerkers zich dagelijks
in voor een prettige woonomgeving. Ze hebben specifieke kennis van het gebied waarin
ze werken en de mensen die er wonen.

Contact opnemen

De wijkbeheerders zijn de ogen en oren van
de wijk of buurt. Zij houden in de gaten of
de buurt schoon, heel en veilig is. Uw wijkbeheerder in Emmerhout is Gerri Botter. U kunt
bij hem terecht voor:

U kunt ook langskomen op het spreekuur op
dinsdag tussen 13.00 - 14.00 uur in de Wijkwijzer, Houtweg 293.

•
•
•
•

Gerri Botter is vaak in de buurt te vinden. U
kunt hem daar aanspreken of bellen met telefoonnummer 088 - 20 33 000, iedere werkdag
tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wegens de zomerstop zijn
inmiddels enkele activiteiten
gestopt, zoals de Yoga, de bridge
en de klaverjasclub. De overige
clubs gaan gewoon door tot eind
juni, dit soms met een wat kleinere
bezetting door een vroege vakantie
of een verblijf op de camping.

Spreekuur

H

vragen of klachten over tuinonderhoud
vragen of klachten over overlast
ideeën ter verbetering van uw buurt
vragen of klachten over de schoonmaak
van portieken

Het Dienstencentrum sluit gedurende de
maanden juli en augustus. Vanaf 29 augustus
starten we weer ons volgend seizoen.

Uitbreiding bestuur en gastdames
en heren
Er is een dringende behoefte aan uitbreiding
en/of vervanging van bestuurders. Veel van de
huidige bestuursfuncties worden eigenlijk al
te lang bezet en er is behoefte aan vernieu-

Tangenborgh biedt ouderen in
Zuidoost-Drenthe een breed palet
aan zorg en dienstverlening en
is specialist in dementiezorg.

wing en andere inzichten. Jan of Hilda Nuiver,
T 624 895 zullen u graag verder informeren.
Ook aan de huidige gastdames wordt teveel
en te vaak gevraagd een extra dienstje te
draaien. Er zijn zoveel mensen in de wijk die
wel een beetje tijd over hebben om clubleden te voorzien van een kopje koffie/thee of
een ander drankje neem ik aan en daar doe
ik dan ook graag een beroep op. We zijn al
blij met eens in de drie weken een deel van

DCO Activiteiten
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.

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

Graffito Internet Design
• 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

Of bezoek ons spreekuur op:
Woensdag 08.30 - 09.30 uur De Schans
T (0591) 68 16 16
info@tangenborgh.nl
TANGENBORGH.NL
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www.graffito.nl

Het DCO is er voor u als oudere. Bent u 60- plusser, dan kunt u deelnemen aan
de volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

maandagmorgen

09.15
10.45

-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek
Yoga

maandagmiddag

13.30
14.00
14.45

-

14.30
16.00
16.30

uur
uur
uur

Internationale dans
Sjoelen
Tafeltennis

dinsdagmorgen

09.30

-

12.30

uur

Bridge

dinsdagmiddag

13.00

-

16.00

uur

Biljart

woensdagmorgen

08.45

-

09.45

uur

Country line dance

woensdagmiddag

13.00

-

16.00

uur

Biljart

donderdagmorgen

10.00

-

11.30

uur

Koersbal

donderdagmiddag

13.00
13.30

-

16.30
16.30

uur
uur

Biljart
Klaverjas

vrijdagmiddag

13.00

-

16.00

uur

Biljart

een morgen of middag. Lia Langeberg T 625
583 of Marietje Jongbloed T 620 059 zullen u
graag op de hoogte brengen wat van u verwacht wordt. Vanzelfsprekend kunt u rekenen
op een goede begeleiding.

Koersbal
De koersbalclub heeft zich inmiddels weer gepresenteerd op het Drentse toernooi. Helaas
vielen ze niet in de prijzen. Het is dringend
nodig dat er wat meer mensen bijkomen. Iedereen die een bal kan gooien is welkom bij
onze erg gezellige club. Iedereen kan het leren. Komt er bij, komt er bij! Er is nog voldoende plaats.

Nieuwe clubleden
U bent bij alle clubs van harte welkom. Voor
meer info, zie hieronder ons contactadres en
onze weekagenda.
Dienstencentrum voor Ouderen
Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans
Jan Nuiver, voorzitter DCO
T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

“We zoeken mensen
die tijd hebben om
clubleden te voorzien
van een kopje koffie”
ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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BIBLIOTHEEKSERVICEPUNT IN EMMERHOUT

In september
starten nieuwe
computerlessen voor
Windows 10, Windows
8.1, Windows 7, het
gebruik van e-mail, het
maken van mappen
voor foto`s en omgaan
met het tablet.

op de bezorgdienst van de bibliotheek. Onze
vrijwilligster komt met alle plezier bij u langs!

E-book inloopspreekuur

Zomervakantie

Voor antwoord op allerlei vragen over e-books
voor e-reader, tablet en smartphone kunt u in
de Omslag terecht op donderdagmiddag 30
juni van 14.30 – 16.30 uur. Neem uw e-reader,
tablet of smartphone mee. Neem ook uw gebruikersnamen en wachtwoorden mee om in
te loggen. Deelname is gratis.

Bibliotheek Servicepunt ‘De Omslag’ is gesloten van 1 t/m 20 augustus in verband met de
zomervakantie. In de weken van 18 t/m 30 juli
en 22 t/m 25 augustus hebben we aangepaste openingstijden: Maandagmiddag van 13.30
tot 16.30 uur en donderdagmiddag van 13.30
uur tot 16.30. Vanaf 27 augustus gelden weer
de gewone openingstijden.

Boekstart
Voor baby’s vanaf 3 maanden heeft de bieb
aantrekkelijke boekjes. Het is voor ouders
belangrijk en erg leuk samen met je baby in
boekjes te kijken, te proeven en te lezen om de
ontluikende geletterdheid te stimuleren. Voor
baby’s vanaf 3 maanden kan een Gratis Boekstartkoffertje opgehaald worden in de bieb.

Bezorgdienst en wisselcollectie
Speciaal ook voor de ouderen in de wijk heeft
een bieb een wisselcollectie met streek- en familieromans, spannende, en boeken van andere genres. Wanneer het niet meer lukt om
zelf boeken te halen kunt U een beroep doen
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Bibliotheek Servicepunt De Omslag
De Lemzijde 87, 7823 SH Emmen
T 0591 - 230 007
E emmerhout@bibliotheekemmen.nl
Openingstijden:
• Maandag en donderdag 13.30 – 16.30 uur.
• Woensdag 13.00 – 15.00 uur (behalve in de
schoolvakanties).
Kijkt U vooral voor alle nieuws en ontwikkelingen op: http://emmerhout.bibliotheekemmen.nl
Ina Luis, Bibliotheekleider

W

Zomerstop
Tijdens de zomermaanden is op donderdagmiddag
de inloop gesloten van 18 juli tot en met 28 augustus. Op maandagmiddag is de inloop wel gewoon
geopend van 13.00 – 15.30 uur. Ook is er veel informatie te vinden op www.emmerhoutspringlevend.
nl, klik dan in de linkerkolom op Wijkklik Emmerhout
of www.wijkklikemmerhout.nl.

SCHRIJVEN EN VIDEO-EN IS LEUK!
Gezocht

Em

d

D

gend uurtje is op maandag 12 september in
de Omslag.

WijkKlik Emmerhout gaat begin september 2016
weer starten met nieuwe computerlessen voor Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 en het gebruik
van e-mail, mappen maken voor foto`s en omgaan
met het tablet. Dat kan allemaal geleerd worden bij
WijkKlik Emmerhout.
U kunt zich opgeven tijdens de inloop op maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 of op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur. Of doe een
briefje in de brievenbus bij de deur van de digikamer
van WijkKlik Emmerhout. De digikamer vindt u in het
BewonersBedrijf Op Eigen Houtje, Lemzijde 87/88.

merhout v
springle

en

In de Omslag, het
bibliotheekservicepunt
in Op Eigen Houtje, heeft
een breed aanbod. Voor
jong en oud! Ondanks
dat de Omslag al sinds
2007 gevestigd is in
Emmerhout, is dit nog
niet bij iedereen bekend!

Dreumesuurtjes worden georganiseerd voor
ouders/verzorgers met kinderen van 1-2 jaar
en voor ouders met kinderen van 2 -4 jaar. Tijdens de dreumesuurtjes worden er: liedjes gezongen, gedanst, boekjes gelezen, gespeeld
en in de 2e groep ook voorgelezen en geknutseld. Dreumesuurtjes zijn gratis en u hoeft zich
niet van te voren aan te melden. Kent u andere ouders die de dreumesuurtjes nog niet
kennen? Zou U deze informatie dan aan hen
door willen geven? In maanden juli en augustus zijn er geen dreumesuurtjes. Het eerstvol-

COMPUTERLESSEN BIJ WIJKKLIK

Emmerhout is springlevend en daarom zoeken wij, de
webredactie van Emmerhoutspringlevend.nl, betrokken wijkbewoners/sters die over nieuws in Emmerhout
willen schrijven. Tevens zoeken wij iemand die mee wil
helpen video-opnames te maken en deze ook eventueel kan monteren. Meer info? Gebruik de knop ‘contact’
in de kop van de site of mail naar de redactie: nieuwsemmerhoutspringlevend@gmail.com.
ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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VAN GINKEL VERHUUR

ACTIVITEITEN IVN

FEESTARTIKELEN NODIG?
Wij verhuren Feestartikelen, Geboorteartikelen, Partytenten, Springkussens en een
ruim assortiment Oud Hollandse Spellen.
Statafels, Stoelen, Buffettafels, Terrasheaters, Prikkabel, Chafingdish, Hotpot, Poffertjesplaat, Slagers BBQ, Chocoladefontein,
Popcornmachine, Suikerspinmachine,
Marktkramen, Huwelijkszuilen, etc.
Springkussen Koe, Springkussen Saloon,
Ranjakoe, Eendjesvangen. Geboorteartikelen o.a. Houten Kinderwagens,
Ooievaars, etc. Opblaasbare Abraham en
Sarah en Champagnefles.
Voor vragen of reserveringen:
T 0591 - 62 62 38
Kijk voor een overzicht op:
www.vanginkelverhuur.nl

T 0591- 855 435

•
•
•
•
•
•
•

24 / 7 service
Horecavervoer /Evenementenvervoer
Groepsvervoer max. 20 personen
Luchthavenvervoer
Rouw en Trouwvervoer
Vip vervoer
Zittend Ziekenvervoer

Vraag naar onze scherpe tarieven
Bezoek onze website www.gtltaxi.nl
Like ons op Facebook en volg ons op Twitter

Massagepraktijk De-Lan
Praktijk voor Shiatsutherapie
Shiatsu staat voor “vingerdruk“
therapie afkomstig uit Japan en
kan worden toegepast zoals bij:
– Slapeloosheid

MEE Drenthe is verhuisd
Vanaf het begin van dit jaar is onze locatie verhuisd van de
Parallelweg naar een nieuwe locatie aan de Boermarkeweg
58A in Emmen. Dit is achter op het terrein van het Scheperziekenhuis. Op dit moment delen we deze locatie met GGD
Drenthe, Homestart en JB Noord.
Wat kan MEE voor u betekenen?
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun familie,
vrienden en andere betrokkenen. Samen kijken we welke
vragen u hebt en hoe die beantwoord kunnen worden. We
geven informatie en advies en helpen bij aanvragen van
zorg, begeleiding of aanpassingen.
Meer weten?
Bel 0592 30 39 99 of kijk op www.meedrenthe.nl voor meer
informatie.
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IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een
landelijke organisatie die mensen
lokaal bij natuur betrekt. De
afdeling IVN Emmen is een actieve
vereniging die volwassenen en
jeugd op een boeiende manier
wil betrekken bij de natuur in hun
eigen leefomgeving.

Voor al uw personenvervoer door heel Nederland

– Mentale onrust en depressiviteit
– Spierspanningen’
– Hoofdpijn
– Spijsverteringsproblemen
– Menstruele problemen
– Sommige problemen met spieren en botten (zoals rugpijn)
Vergoeding geheel of gedeeltelijk
door de zorgverzekeraar is
mogelijk.

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

L

Leden ontvangen naast het landelijk magazine, ‘Mens en Natuur’ ook ons informatieblad
‘De Natuurkijker’. Donateurs ontvangen alleen
‘De Natuurkijker’. Regelmatig ontvangen leden
en donateurs een nieuwsbrief per e-mail. Voor
meer informatie over IVN-Emmen e.o. kunt u
contact opnemen met Dick Haverkamp, T 531
969 of mailen naar ivnemmeneo2@gmail.com
of sleen08@gmail.com.
Met de jeugdclub ‘Scharrelkids’ wil IVN de kinderen van 6 t/m 12 jaar dichter bij de natuur
brengen. Kosten lidmaatschap € 6,00 per jaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Janny Eikens, T 649 635 of mailen naar ivn.
jeugd.emmen@gmail.com.
De lezingen van het IVN en de binnenactiviteiten van ‘Scharrelkids’ worden gehouden in
Buurthuis De Cluft, Statenweg 109 7824 CW
Emmen. Kijk ook eens op onze website: www.
ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken. Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten
tot september 2016.

Excursie Waterbeestjes zondag 17 juli
Excursie onder leiding van Tinus Knegt en Dick
Haverkamp. Aanvang 14.00 uur. Het vertrekpunt van de wandeling wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via de website en/of onze

Facebookpagina. De wandeling is gratis voor
leden en donateurs van het IVN. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie: Dick Haverkamp, T 531
969.

vertelt hierover. Buurthuis De Cluft, Statenweg
109, om 20.00 uur. De lezing is gratis voor leden en donateurs van het IVN. Aan niet-leden
wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd. Voor
meer informatie: Dick Haverkamp, T 531 969

Zomerwandeling Valtherspaan zaterdag 20 augustus

Scharrelkids Activiteit Egels zaterdag 10 september

Zomerwandeling door een bijzonder interessant deel van het Valtherbos. Het is bekend
onder de historische naam Valtherspaan.
De wandeling staat onder leiding van Tinus
Knegt, T 314 884 en Dick Haverkamp, T 531
969. Het vertrek is om 14.00 uur. De startlocatie kan bereikt worden door in Weerdinge (bij
ANWB-bordje 65952:1) de Meerbosweg in te
slaan. Na ruim 1,5 kilometer bij het begin van
een verhard fietspad naar Valthe en het bordje
‘Grondwaterbeschermingsgebied’ kan geparkeerd worden op een zandweg in westelijke
richting. De wandeling is gratis voor leden en
donateurs van het IVN. Aan niet-leden wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor meer
informatie: Dick Haverkamp, T 531 969

Locatie Emmen en omgeving, nadere informatie zie onze website, deelname 2 euro, opgave
en voor meer informatie: Janny Eikens, T 649
635 of mailen naar ivn.jeugd.emmen@gmail.
com.

Natuuravond LOFAR woensdag 7 september
LOFAR is ’s werelds grootste radiotelescoop en
is een uniek ICT-project dat is ontstaan uit de
ambitie van Nederlandse sterrenkundigen om
het prille begin van ons heelal waar te nemen.
Wolter ter Steege gids Prehistorisch Drenthe

Wandeling LOFAR Exloo zondag 11 september
Wandeling onder leiding van Wolter ter Steege. Dichtbij Exloo ligt het zogenaamde LOFARgebied. LOFAR is een radiotelescoop die werkt
met de laagste frequenties die vanaf de aarde
waargenomen kunnen worden. Met LOFAR
kunnen astronomen miljarden jaren terug kijken, naar de zogenaamde ‘Dark Ages’, de periode voordat de eerste sterren en sterrenstelsels gevormd werden. Aanvang 14.00 uur. De
startlocatie wordt nog bekend gemaakt. De
wandeling is gratis voor leden en donateurs
van het IVN. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor meer informatie:
Dick Haverkamp, T 531 969
Ina Hofsteenge
ZOMER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Wijkwijzer
De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewoners 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 binnenwippen 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,
het VrijwilligersKnooppunt is er gehuisvest, iedere
donderdag wordt er geluncht (Emmerhoutlijm), verschillende organisaties hebben hier een loketfunctie..… kortom het is een winkel van en voor de wijkbewoners.

AFVALKALENDER

BELANGRIJKE ADRESSEN

COLOFON

Welk afval aan de straat?

Apotheek

Mantelzorg

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 Emmerhout
Houtweg 340
T 62 32 33
www.apotheekemmerhout.nl

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost
Ineke Boer
M 06 - 42 49 03 88 (ma-do)
E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Redactie Wijkberichten
Joke Bakker, Wytse Bouma, Ina Hofsteenge, Henk Smit,
Marinus Spijkman (corrector)

Huisartsen

Wijkagent

J. Issa
Laan vh Kinholt 135
T 62 40 00

Roelof Harms
T 0900 8844
E roelof.harms@drenthe.politie.nl

Medisch Centrum Emmerhout
Dhr J.J. Procee en Mw R. Procee-Ionescu
Houtweg 343
I http://huisarts-procee.docvadis.nl/
T 62 28 89
Spoedlijn T 62 36 00

Wijkverpleegkundigen

Dhr M.M. Demircan
Houtweg 343
T 62 28 89
Spoed 62 36 00

Lemzijde 87
T 229 280
E zakelijkleider@opeigenhoutje.info

Inzameling

Data en plaats

GFT / Groen

Inzameling in 2016 vindt plaats in de even weken.

Restafval / Grijs

Inzameling in 2016 vindt plaats in de oneven weken.

Plastic

Iedere 2e maandag van de maand.
Behalve Laan vd Iemenhees, Kinholt: 2e donderdag van de maand.

Oud papier

dinsdag 5 juli, 6 september
i.v.m. de schoolvakantie wordt er in augustus geen oud papier
opgehaald
donderdag 7 juli, 8 september
i.v.m. de schoolvakantie wordt er in augustus geen oud papier
opgehaald

Houtweg 293, 7823 PV Emmen
Tel: 0591-675 958
E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Glas

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

Openingstijden

Oude kleding

• Wijkwijzer
10.00 - 17.00 uur (ma t/m vr)

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 vrijdag van 8:30 tot 16:30 en zaterdag van
8:30 tot 13:30. Op maandag gesloten.

• Sedna
Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur
Donderdagmiddag op afspraak
• Tangenborgh
Dinsdag en vrijdag 10.00 - 13.00 uur
• Lefier
Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur
• Woonzorg Nederland
Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur
(in de even weken)

Jan Jaap Levinga (Tangenborgh)
M 06 - 30 82 83 65
Ilse Murauer (Icare) M 06 - 10 18 34 26
Sonja Pol (Icare) M 06 - 53 17 14 67

BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’

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:
Archief Historisch-Emmen, Hilde van der Horst, Auke de
Jong (o.a. omslag), Jaap Meulman, Klaas de Boer, Wytse
Bouma
Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 15 augustus 2016 naar redactie@
wijkbelangenemmerhout.nl of lever deze in bij de
Wijkwijzer t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, logo’s e.d. graag in afzonderlijke bestanden
aanleveren
Bestuur Wijkbelangen Emmerhout
Joke Bakker (voorzitter )
M 06 – 30 50 65 98
E voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl
Wytse Bouma (secretaris)
T 06-409 835 32
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl
Hilde van der Horst (penningmeester)
T 0591-226 052
E penningmeester@wijkbelangenemmerhout.nl

Centrale Huisartsenpost

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

Boermarkeweg 60
T 0900 11 20 112

Herman Hemmen (speelvoorzieningen)
T 0591-621 719
E speel@wijkbelangenemmerhout.nl
Roelie Koning (uitvoeringsoverleg)
T 06-415 878 74
E roelie.koning@ziggo.nl

Agenda Emmerhout
data

activiteit

locatie

7 juli

Contactpunt Mantelzorg / wandelen

vanaf Op Eigen Houtje

20 juli

Speelstad Emmerhout

winkelcentrum Emmerhout

4 augustus

CP Mantelzorg / oudhollandse spelen

Op Eigen Houtje

25 augustus

Zomer- en kleedjesmarkt

winkelcentrum Emmerhout

1 september

CP Mantelzorg / kenniscafé

Op Eigen Houtje

Volg ons op
Twitter
@EHwijk

Volg ons op
Facebook
Planning Wijkberichten Emmerhout
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nummer

sluitingsdatum kopij

bezorgen

Herfst 2016 /3

15 augustus

week 38

Winter 2016 /4

7 november

week 50

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 Wijkbelangen Emmerhout. De redactie behoudt zich het recht voor om
teksten qua stijl en spellingsfouten te corrigeren, in te korten
of te weigeren.
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Zwoel, zalig, zonnig? De
winkeliers van Emmerhout
wensen u een fijne zomer….

