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Verduurzamen en behouden

Emmerhout was de eerste wijk in Nederland 

waar het woonerf werd toegepast. De wijk 

staat op een lijst van belangrijke naoorlogse 

wederopbouw wijken. Maar de oorspronke-

lijke structuur is wat in verval geraakt. De ko-

mende jaren moet er van alles gebeuren aan 

de verduurzaming van de wijk. Hoe kunnen 

we verduurzamen met behoud van de unieke 

structuur en architectuur?

ALV 26 maart 2019

De algemene ledenvergadering van Wijkbe-

langen wordt gehouden op dinsdagavond 

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

mele deel, waarin het bestuur verantwoording 

aflegt over het afgelopen jaar, gaan we het 

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

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

Dit is Emmerhout anno 2019. Herkennen we 

ons hierin?

Jaarverslag 2018

In deze extra dikke Wijkberichten is het jaar-

verslag van Wijkbelangen opgenomen. Dit 

komt aan de orde tijdens de ALV van 26 maart 

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

nancieel jaarverslag worden gepresenteerd en 

toegelicht. En u mag er ook wat van vinden. 

Graag horen wij uw opmerkingen, suggesties, 

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

wijk, u mag het zeggen!

IN DIT NUMMER

‘‘Erfgoed: 
verduurzamen 
én behouden”

Emmerhout
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Van de bestuurstafel

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 

Wijkbelangen Emmerhout wordt gehouden 

in de Schepershof en begint om 19.30 uur. 

In deze Wijkberichten (pag. 16-17) kunt u het 

jaarverslag lezen, met een overzicht van alle 

zaken waar wij als bestuur druk mee zijn ge-

weest. Tijdens de vergadering zal ook het fi-

nancieel jaarverslag worden gepresenteerd en 

toegelicht. En u mag er ook wat vinden. Graag 

horen wij uw opmerkingen, suggesties, ideeën 

en gaan we in op uw vragen. Het is uw wijk, u 

mag het zeggen!

Woon- en Leefvisie

Het formele deel van de vergadering zal ge-

volgd worden door het themadeel ‘Woon en 

Leefvisie’. Aan deze visie is het afgelopen jaar 

hard gewerkt. Daar bent u als bewoners ook 

betrokken bij geweest middels bewoners-

avonden en straatinterviews. Wat er nu verza-

meld is als het ware een foto van de wijk. Dit 

is Emmerhout anno 2019. Herkennen we ons 

hierin en wat betekent dit dan? Welke conclu-

sies kunnen we hieruit trekken? Dat doen we 

graag met heel veel wijkbewoners. Het is ten-

slotte hun wijk, zij mogen het zeggen!

Aanvullingen en wijzigingen

Zoals u in de vorige Wijkberichten hebt kun-

nen lezen heeft het bestuur versterking ge-

kregen in de personen van John Franssen en 

Bert Meringa. Tijdens de ALV van 26 maart zul-

len zij zich voorstellen en kunt u hen officieel 

als bestuurslid kiezen. Door deze uitbreiding 

hebben we de onderlinge taken en functies 

ook herverdeeld. Na het vertrek van Joke Bak-

ker, alweer twee jaar geleden, is de functie 

van voorzitter vacant geweest. Wytse Bouma 

hanteert nu vanaf 1 december jl. de voorzit-

tershamer, nadat hij 5 jaar secretaris was. Deze 

laatste functie is overgenomen door Kiona de 

Graaf, die tot die tijd algemeen bestuurslid 

was.Het bestuur van Wijkbelangen bestaat nu 

uit 8 leden.

Contributie/donatie

Wij vragen u ook om uw medewerking bij de 

inning van de contributie/donatie 2019. 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 op de al-

gemene ledenvergadering van 26 maart a.s. 

Kiona de Graaf, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Op dinsdagavond 26 maart 
a.s. houden we onze algemene 
ledenvergadering. Het bestuur 
van Wijkbelangen nodigt u uit 
om hierbij aanwezig te zijn. 
Als bestuur willen we graag 
vertellen waar we in 2018 mee 
bezig zijn geweest.

Wijkwijzer Emmerhout

Maar u kunt er ook terecht om meldingen 

te doen over wat u ziet bij u in de straat. Een 

straatlantaarn die niet brandt, een boom die 

dreigt om te vallen bijvoorbeeld. In de Wijk-

wijzer wordt u te woord gestaan door een 

van de beheerders. Zij proberen uw vraag zo 

goed mogelijk te beantwoorden. Meldingen 

betreffende het openbaar gebied worden ge-

noteerd en besproken tijdens het uitvoerings-

overleg. Heeft u een hulpvraag dan wordt er 

geprobeerd of er een vrijwilliger beschikbaar 

is die u kan helpen. U kunt dus ook bij de Wijk-

wijzer melden dat u graag iets voor een ander 

wilt doen en zich melden als vrijwilliger. 

Sommige vragen kunnen niet beantwoord 

worden door een van de beheerders. In dat 

geval wordt u bijvoorbeeld doorverwezen 

naar het open spreekuur van Sedna op de 

maandagmiddag. Heeft u specifieke vragen 

op financieel gebied, dan wordt u doorver-

wezen naar het financieel spreekuur op de 

vrijdagmorgen. U mag ook rechtstreeks naar 

deze spreekuren gaan als u vermoedt dat u 

daar het best geholpen zult zijn. 

Financieel spreekuur

Op vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 u kunt 

u voor al uw financiële vragen terecht bij het 

spreekuur van Sedna. Bianca van Heijninge 

en Karin van der Hoeven zitten klaar om u te 

helpen. Op het financieel spreekuur kunnen 

mensen terecht met vragen op het gebied van 

toeslagen, invullen van formulieren, financiële 

problemen of andere vragen over geldzaken. 

Ook kunt u bij ons terecht met vragen over mi-

nimaregelingen. 

PlusBus

In de vorige Wijkberichten las u over het initia-

tief om met een bus uitstapjes te gaan maken 

en wijkbewoners te vervoeren naar het DCO, 

winkelcentrum of apotheek. De bus is in be-

stelling en de verwachting is dat deze in juni 

afgeleverd wordt. Er hebben zich al een tien-

tal vrijwilligers gemeld die willen chaufferen. 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die wil-

len helpen bij het opzetten van een activitei-

tenprogramma. Bent u meer van het begelei-

den en uitvoeren dan kunnen we uw hulp ook 

goed gebruiken. Meld u aan bij de Wijkwijzer, 

T 67 59 58, wijkwijzer@wijkbelangenemmer-

hout.nl of kom even langs! 

De Wijkwijzer is de wijkwinkel 
waar alle wijkbewoners 
terecht kunnen voor allerlei 
vragen van diverse aard over 
zorg, over brieven die u niet 
begrijpt, over hulp die u zoekt. 

Schrijvers gezocht
Wijkberichten Emmerhout heeft naast een re-

dactie een groep schrijvers die op verzoek van 

de redactie artikelen schrijven. Vind u het leuk 

om te schrijven en bent u een beetje handig 

met de pen dan nodigen wij u uit om ook mee 

te gaan doen. In deze Wijkberichten verwelko-

men we Ted Schilder, oud-leraar Nederlands 

aan het Esdal College. Het eerste artikel van 

zijn hand gaat over Studio 1 aan de Houtweg. 

Meneer is sinds kort met pensioen en 

verveelt zich eigenlijk. Na een kort 

gesprekje besluit hij om zich in te schrijven 

als vrijwilliger. Hij hoeft niet lang te 

wachten, na twee dagen is hij al gekoppeld 

aan een medewijkbewoner.

 

Meneer komt binnen. Hij is wat kortademig 

en hem wordt een stoel aangeboden. 

Beheerder en meneer raken in gesprek en 

het is al drie kwartier later als hij opstaat 

om te vertrekken. Hij geeft een hand en 

zegt dat hij het geweldig vond om even 

met iemand te praten.

 

Jongeman heeft aanmaning ontvangen 

en denkt door de Wijkwijzer te bezoeken, 

hij even van zijn probleem af is. Maar niet 

betalen zal boete tot gevolg hebben en zijn 

schulden alleen maar vergroten. Beheerder 

zoekt contact met deurwaarder en dankzij 

deze tussenkomst gaat jongeman met 

briefje met info naar het Werkplein waar 

de Uitkerende instantie het openstaande 

bedrag voor hem overmaakt. 

‘ALV: Als bestuur 
willen we graag 
vertellen waar we 
in 2018 mee bezig 
zijn geweest’ 



“Drie Drentse 
architecten gaan 
een duurzame 
oplossing voor 
woningen 
schetsen”

Niek de Boer Andre de Jong Jan Sterenberg
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EEmmerhout was destijds uniek en een voor-

beeld voor vele andere wijken in Nederland. 

Nu, in 2019, wordt de wijk opnieuw een voor-

beeld voor Nederland.

Eerste woonerf

Emmerhout was de eerste wijk in Nederland 

waar het woonerf werd toegepast. Steden-

bouwers Niek de Boer, André de Jong en ar-

chitect Jan Sterenberg zijn de bedenkers van 

de oorspronkelijke opbouw van de wijk en 

ontwerpers van de seriematige woningen. Als 

kleinste eenheid in het ontwerp zagen zij niet 

de individuele woning, maar het hele bouw-

blok. De wijk werd gebouwd in de Emmerden-

nen, met de bedoeling om het bos terug te la-

ten komen in de wijk. Dit is nog steeds terug te 

zien in de wijk, dankzij het vele groen en grote 

aantal bomen. 

Gezien vanuit het kind

De wijk is ontworpen vanuit het gezichtsveld 

van het kind en de woning. Aan de groene 

landschapszijde van de woning ontrolt zich 

een stappenreeks van tuin, verbreed achter-

pad met (water)speelplaats, speelveld, park, 

Emmerdennen. In de parken waren ook de 

scholen ondergebracht. Ontmoetingen kon-

den plaatsvinden rondom het erf en speelveld. 

Alle ingrediënten voor een gelukkige jeugd! 

Ook aan de andere zijde van de woning is een 

stappenreeks aanwezig. Deze begint bij het 

woonpad waarna het woonerf, de buurtont-

sluiting, wijkontsluiting en ontsluiting naar 

Emmen-centrum en de regio volgen.

Gescheiden verkeersstromen

Door deze structuur zijn er gescheiden ver-

keersstromen.  Er hoeft bijna geen weg over-

gestoken te worden (lopend of fietsend) om 

bij het centrum van de wijk te komen, zeker 

niet toen het winkelcentrum nog verdiept was. 

Ook in het woonerf is dit geprobeerd door 

vooral ruimte voor auto’s te maken aan het 

begin. Dieper in het hofje is meer plaats voor 

groen en open speel- en ontmoetingsruimte.

 
Cultureel erfgoed

De wijk staat op een lijst van belangrijke na-

oorlogse wederopbouw wijken van de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Mede 

door de goede samenhang tussen groen, be-

bouwing en verharding en de kenmerkende 

architectuur. Maar de oorspronkelijke struc-

tuur is hedendaags wat in verval. Achterpaden 

en groene erfscheidingen worden minder ge-

bruikt en kunnen wel onderhoud gebruiken. 

De woningen zijn destijds zorgvuldig ontwor-

pen, maar de komende jaren moet er van al-

les gebeuren aan hun duurzaamheid. Zeker 

nu het project Emmerhout Energieneutraal 

gestart is. In de nieuwe Woon- en Leefbaar-

heidsvisie wordt het versterken van de oor-

spronkelijke structuur en het aanpassen van 

de woningen en woonomgeving aan de he-

dendaagse eisen meegenomen.

Verduurzamen met behoud van

Om te voorkomen dat de woningen binnen 

een bouwblok op verschillende manieren 

worden aangepakt, voert de gemeente een 

onderzoek uit naar hoe je de rijwoningen 

(plat of met kap) kunt verduurzamen, zonder 

In 1975 zou het hebben 
gekund dat er een bus vol 
stedenbouwers en architecten 
voor uw huis uitstapte en met 
notitieblokken en fotocamera’s 
de wijk rondgingen. Nu vraagt 
u zich misschien af waarom 
ze zo geïnteresseerd waren in 
Emmerhout. 

Emmerhout blijft een schoolvoorbeeld

dat het unieke van de structuur en architec-

tuur van Emmerhout verloren gaat. Dit doen 

ze in samenwerking met het Wijkexpeditie-

team, de RCE en de Provincie Drenthe. De 

RCE gaat de oplossingen van het onderzoek 

toevoegen aan een toolbox voor seriematige 

bouw, die ook ter beschikking staat aan ande-

re gemeenten. 

Drie ontwerpen

Drie Drentse architectenbureaus gaan een 

duurzame oplossing voor de woningen schet-

sen. Het onderzoek is 17 januari gestart met 

presentaties over de achtergrond van de wo-

ningen. De bureaus brachten ook een bezoek 

aan twee woningen (Laan v/h Kinholt en Laan 

v/d Bork) die twee bewoonsters ter beschik-

king stellen als voorbeeld voor het onderzoek. 

De bureaus presenteren eind maart hun ont-

werp. Het ontwerp moet haalbaar zijn voor 

particulieren en kan in stappen worden op-

gedeeld. Ook moet het ontwerp voor het hele 

bouwblok hetzelfde zijn. 

De ontwerpen worden daarna gedeeld met 

alle bewoners en de woningcorporaties, zo-

dat iedereen ze kan gebruiken. Hiermee wordt 

Emmerhout opnieuw een voorbeeld voor de 

rest van Nederland. 

Germa Streuding, trainee gemeente Emmen



	

Ontmoetings	
verhalen	
Emmerhout	

“Vertel ons 
uw bijzondere 
herinnering 
aan een 
bepaalde plek 
in Emmerhout ”
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Ontmoetingsverhalen

www.zorgboerderijdehooimijt.nl

T:  0591 - 621179

Zorgboerderij De Hooimijt
Emmerhoutstraat 22
Weerdinge

Het Daglokaal
Lemzijde 87-88

Emmerhout

Het Kantongerecht
Hoofdstraat 6

Emmen

Juiste prikkels maken actief!

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

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

handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

www.zorgboerderijdehooimijt.nl

T:  0591 - 621179

Zorgboerderij De Hooimijt
Emmerhoutstraat 22
Weerdinge

Het Daglokaal
Lemzijde 87-88

Emmerhout

Het Kantongerecht
Hoofdstraat 6

Emmen

Juiste prikkels maken actief!

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

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

handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

Zorgboerderij de Hooimijt
Emmerhoutstraat 22
Weerdinge

Het Kantongerecht
Hoofdstraat 6
Emmen

De Huiskamer
Het Waal 278a
Emmerhout

Noorderbreedte
Meteoor 3
Klazienaveen

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

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

www.zorggroepdehooimijt.nl

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

behoeve van de zelfredzaamheid.

Juiste prikkels maken actief!

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

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

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

Cosis 
dichtbij

voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of 

psychische beperking

Het doel van Ontmoetingsverhalen Emmerhout 

is het opstellen van een mooie en afwisselende 

route door de wijk die je kunt wandelen of (duo-)

fietsen. Op verschillende plekken langs de route 

vertellen inwoners hun persoonlijke verhaal over 

een bepaalde plek. Wat deden ze daar, wie ont-

moetten ze, wat gebeurde er? Deze persoonlijke 

herinnering koppelen we aan de historie van de 

plek, waarbij we ook steeds een bruggetje willen 

slaan naar het heden. De verhalen beluister je via 

een app die je kunt downloaden op je telefoon. 

Gesprekken

Half januari begonnen we en we hebben al aardig 

wat inwoners gesproken. Tijdens deze gesprek-

ken komen veel herinneringen, belevenissen en 

voorvallen boven. Van het een komen we soms 

weer op het ander. Elk gesprek levert nieuwe aan-

knopingspunten, invalshoeken of contacten op. 

We zijn pas halverwege, maar het is duidelijk dat 

Emmerhout veel plekken heeft waar een mooi 

verhaal bij hoort, van het noodwinkelcentrum 

tot het zandgat van Jansen. 

Verhalen

Wij knopen deze plekken en verhalen aan elkaar 

tot een mooie wandel- en fietsroute door de wijk, 

die je ook online kunt bekijken en met je mobiel 

kunt lopen. Het verhaal van Emmerhout, verteld 

door de bewoners. 

Oproep

Heeft u nog een leuke, bijzondere, ontroerende 

of grappige herinnering aan een bepaalde plek 

in Emmerhout? Dan komen we graag met u in 

contact! 

Meer weten?

De Kunstbeweging Greetje Kuipers:  

E Greetje.kuipers@dekunstbeweging.nl,  

T 06-38 01 44 37 of 0591-23 00 01

Atelier | Helderrood | Ellen Kroeze (beeldend 

kunstenaar en projectcoördinator:  

E info@helderrood.nl, T 06-13 51 17 93 

Elke Beekman

Misschien heeft u hier al iets 
over gehoord of kwam u de 
poster of flyer ergens tegen. 
We kunnen ons voorstellen 
dat u zich afvroeg waar dit 
over ging. We leggen het 
graag uit. 

Kwaliteit van uw huurwoning.
 
Duurzaamheid.

Huurprijs.

Leefbaarheid in wijk of dorp.

Vindt u het leuk om uw
mening te geven over: 

 

Doe mee aan 
ons huurderspanel  

Meld u aan: 

Mail naar:
info@huurdersfederatie.nl

Bel ons kantoor:
0591-622226

www.huurdersfederatie.nl
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SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze vOORSchOLEN

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

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

Onze locatie in Emmerhout:

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

Onderdeel van groep

 

  

 

 

 

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

Wij leveren 

 Persoonlijke zorg 
 Verpleging 
 Specialistische verpleging 
 Begeleiding 
 Dagopvang 

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

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

 

 Regiokantoor: 
 Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

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

             

 

 

 

Wij leveren zorg in: 

Drenthe 
Groningen 
Overijssel 
Gelderland  

 

 Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

 

SNS G-jeugdvoetbaltoernooi EHS’85

Deze 6e editie zal net als voorgaande jaren 

weer een feestelijke dag worden. Geen gezeur, 

gemopper of andere onderlinge onenigheid, 

nee vandaag alleen maar voetballers die veel 

plezier beleven aan het zaalvoetballen.

Wedstrijdbal

Bij de sporthal van Emmerhout aangekomen 

zie ik nog net hoe de dubbeldekker van Ra-

dio Simone FM wordt geparkeerd. Tijdens het 

toernooi zal Radio Simone FM live gaan uit-

zenden vanuit deze dubbeldeks bus. In een 

ontvangstruimte krijg ik koffie aangeboden 

en kan ik langzaam op gang gaan komen. 

Dit toernooi draait al een aantal jaren en dat 

is te merken. Grote sponsoren zeggen hun 

medewerking toe zoals SNS-bank, Blonk au-

torijschool, Opstap personeelsdiensten, Kwa-

litaria, Jumbo, Albert Heijn en Radio Simone 

FM. De opening van het toernooi wordt ge-

daan door wethouder René van der Weide en 

door financieel directeur van FC Emmen Ben 

Haverkort. Die laatste heeft als extra een wed-

strijdbal van de lokale FC meegenomen met 

daarop alle handtekeningen van de selectie 

van FC Emmen. De bal is voor de winnaar van 

het toernooi, een mooi gebaar van onze lokale 

Eredivisieclub.

EHS‘85

Gedurende het toernooi is het een komen en 

gaan van sponsoren, belangstellenden en be-

stuurders die hun belangstelling komen to-

nen. De burgemeester van Emmen, Eric van 

Oosterhout, komt even buurten en gaat een 

mooi gesprek aan met de zeer goed debute-

rende stadionspeaker van vandaag Rolf Tim-

mer. Ze gaan samen de sporthal binnen om te 

zien hoe goed Rolf zijn werk doet. 

De sinds een half jaar nieuwe voorzitter van 

EHS’85, Arne Wiers, is vandaag natuurlijk ook 

van de partij en het voorzitter zijn bevalt 

hem prima. Zijn zoontjes voetballen beide bij 

EHS’85 en hebben het er goed naar hun zin. 

Wat hem betreft zijn een paar punten van be-

lang bij het voetballen en bij EHS’85 in het 

bijzonder. Hij wil graag het familiegevoel be-

houden en versterken bij de club. Dat kun je 

doen bijvoorbeeld door het geheel zo laag-

drempelig mogelijk te maken door een lage 

contributie te hanteren. Voetbal is een be-

langrijke verbindende factor in de wijk en dat 

moet je dan ook uitdragen door als club een 

thuis te laten zijn voor iedereen. Het G-voet-

bal maakt een belangrijk onderdeel uit van 

de club en ook hier betekent het dat het be-

langrijk is dat iedereen mee kan doen. Samen 

met de gemeente Emmen en andere voetbal-

verenigingen is men bezig om het G-voetbal 

op de kaart te krijgen en de vruchten daarvan 

zijn vandaag zichtbaar want FC Klazienaveen 

doet dit jaar voor het eerst mee met een ei-

gen team. 

Volgend jaar weer

Het toernooi zal ook volgend jaar weer gaan 

plaatsvinden en de datum daarvoor is al be-

kend namelijk 29 februari 2020. Wie wil genie-

ten van puur voetbalplezier zal zeker niet te-

leurgesteld worden. 

De winnaar van dit jaar was EHS’85 die on-

geslagen kampioen is geworden. De bal met 

handtekeningen van de lokale FC krijgt een 

mooie plek in de prijzenkast. Aan het einde 

van de dag ga ik naar huis met een bos bloe-

men. Het was weer een top dag. Ik pak mijn 

sporttas weer uit en de scheidsrechtersfluit 

krijgt weer een jaartje rust. 

Henk Smit

Het is zaterdagmorgen 
9 februari. Tijd om mijn 
sporttas in te pakken 
om te gaan fluiten als 
scheidsrechter bij een 
zaalvoetbaltoernooi. 
Het is niet zomaar een 
toernooi, het is het 
jaarlijks terugkerend 
G-voetbaltoernooi van 
EHS’85. 

E

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

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

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

maar voetballers 
die veel plezier 
beleven aan het 
zaalvoetballen”



VOORJAAR 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT10 VOORJAAR 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 11

Buurtkracht

In de rubriek ‘Buurtkracht’ 
zoekt Ina Hofsteenge 
mensen op die actief zijn 
in hun hofje of buurt en 
vrijwillig taken op zich 
nemen. Omdat deze 
mensen vaak onder de 
radar blijven krijgen ze 
hier hun welverdiende 
aandacht en waardering.  

DHierover had ik met Jos Schaart, de project-

leider van Naoberschap United en coördina-

tor van Maatschappelijk Verantwoord Onder-

nemen (MVO), in de tweede week van januari 

een gesprek. Jos Schaart is geboren in Gro-

ningen en rondde in 2012 zijn opleiding op 

de Hanzehogeschool af. Sinds juni 2017 is Jos 

betrokken bij FC Emmen, als jeugdtrainer en 

sinds juli 2018 als coördinator bij de MVO. Ik 

zit tegenover een zeer betrokken en deskun-

dige coördinator. ‘Ik heb van mijn hobby, mijn 

beroep gemaakt’.

Bekende term

Naoberschap United is gestart op 9 maart 

2018. Er is bewust gekozen voor het woord: 

Naoberschap. Dit is een bekende term en ook 

heel persoonlijk te maken. FC Emmen met zijn 

spelers, zijn stadion, zijn trainers moeten hier-

van de motor zijn. De spelers zijn de rolmodel-

len in dit project.

Hoe wil Naoberschap United dit
bereiken?

‘Bijvoorbeeld samen met Kjell Scherpen een 

boek scoren en zo kinderen leren dat lezen 

leuk is, als onderdeel van het project Jeugd 

en Gezondheid. Maar ook door in de wijken 

aan sportstimulering te doen en aandacht 

voor gezond eten. Het is zo belangrijk om ie-

mand een glimlach op het gezicht te toveren 

en ‘wij doen wat wij zegt’. Of het project ‘Mee-

doen’, aan de slag met mensen, die werkloos 

zijn, asielaanvragers, senioren zonder goed 

netwerk. Mensen helpen een plek te geven in 

onze samenleving. FC Emmen kent 600 bedrij-

ven, die sponsoren. Er zijn dus korte lijntjes en 

er liggen veel kansen voor mensen, die willen 

meedoen, maar door omstandigheden buiten 

de boot vallen. Zo zijn er ook mogelijkheden 

om mensen ook op te leiden.’

Wat kan Naoberschap United 
voor Emmerhout betekenen?

‘Vorig jaar waren 40 bewoners van Zorg- en 

Wooncentrum De Schans gast van Naober-

schap United. Met de spelersbus werden zij 

gebracht naar het stadion en werden daar 

rondgeleid. Na de bingo vertrok het gezel-

schap, opnieuw in de spelersbus, richting het 

Carmelcollege. De leerlingen hadden, onder 

leiding van docenten, een heerlijk diner be-

reid in een mooi ingerichte eetruimte. De dag 

werd afgesloten met de wedstrijd FC Emmen – 

Telstar in de skybox, geheel verzorgd met lek-

kere hapjes en drankjes. Een prachtig initiatief 

tussen voetbal, onderwijs en zorg!’

Zestig plussers

De wijk kan een voetbal clinic aanvragen, bij-

voorbeeld op het nieuwe sportveld onder lei-

ding van spelers van FC Emmen. Elke donder-

dagmiddag is er Oldstars Walking Football in 

het voetbalstadion. Zestig plussers van Em-

merhout kunnen zich hiervoor opgeven. Bij 

Walking Football wordt alleen gewandeld. Er 

wordt zes tegen zes gespeeld, zonder keepers. 

Het draait niet alleen om voetbal, ook het kop-

je koffie is belangrijk.  

FC Emmen Naoberschap United: Voor en door 

de mensen!  

Joke Bakker

FC Emmen en Naoberschap United

Dat FC Emmen sinds 
2017/2018 in de Eredivisie zit, 
dat weten we allemaal. Maar 
dat FC Emmen sinds 2018 ook 
maatschappelijk aan de weg 
timmert is minder bekend.

“De spelers zijn 
de rolmodellen 
bij Naoberschap 
United”

Even voorstellen: Jan Glaasker, Ria Zwiep en 

Sylvester Zwiep. Jan is 54 jaar oud en woont 

al 14 jaar in een hofje aan de Laan van het 

Kinholt (119 t/m 316). Ria is 50 jaar oud en 

woont samen met haar zoon Sylvester van 22 

in een flatgebouw aan de Laan van de Iemen-

hees. Aangezien het in de omgeving van het 

flatgebouw onrustig is zijn Ria en Sylvester 

vaak te vinden bij Jan thuis.

Achtergrond voor dit artikel

Jan staat bekend als de ‘ogen en oren’ van de 

buurt. Hij is een aanspreekpunt en staat al-

tijd met raad en vooral daad klaar voor ieder-

een. Vanwege zijn inzet wordt Jan gezien als 

‘de burgemeester’ van het hofje.  Hij staat in 

voor de veiligheid van de buurtbewoners en 

vanwege zijn korte lijnen en goede contacten 

met de gemeente, politie en Buurtsupport 

wordt overlast en criminaliteit snel gemeld 

en meestal in de kiem gesmoord.

Wat doen Jan, Ria en Sylvester?

Zij zetten wekelijks de vuilniscontainers na 

het legen bij de huizen terug. Dit doen ze 

geheel vrijwillig en belangeloos, in weer in 

wind. Ook houden ze het hofje schoon. In de 

herfst worden de bladeren opgeveegd en op-

geruimd en met sneeuw staan zij voor dag en 

douw op om de trottoirs, parkeerplaatsen en 

omgeving sneeuwvrij te maken.

De gemeente heeft bezuinigd op het onder-

houden van plantsoenen, perken en bos-

schages. Hierdoor ontstaat zwerfvuil, achter-

stallig onderhoud en verwaarlozing van het 

groen. Jan, Ria en Sylvester onderhouden en 

verzorgen het groen en grijs in het hofje. Jan 

beheert zelf de gereedschappen van Buurt-

support zoals harken, schoffels en vegers. 

Ook deze taken worden geheel vrijwillig zon-

der enige vorm van vergoeding uitgevoerd. 

Op oudejaarsavond- en nacht wordt er een 

ton geregeld waarin veilig hout kan worden 

verbrand. Onder het genot van een hapje, 

drankje en met muziek kunnen de buurtbe-

woners met veel gezelligheid oud en nieuw 

samen vieren. Door de mensen op één plaats 

bijeen te brengen is de criminaliteit en over-

last in de omgeving gedaald. 

Wat houdt jullie het meest bezig?

De BAM gaat in opdracht van Lefier binnen-

kort ook Jans woning tot nul op de meter wo-

ning verbouwen. Jan heeft uitvoerig overleg 

gehad met woordvoerders van de BAM en 

Lefier inzake deze zeer ingrijpende verbou-

wing. Ook heeft hij afspraken gemaakt met 

de gemeente inzake het parkeren van werk-

bussen e.d. Hij verwacht dat alle partijen zich 

aan de afspraken zullen houden zodat het 

hofje ook tijdens de verbouwingen een pret-

tig leefbaar en veilig gebied blijft. 

Nieuwe plannen voor de buurt

Jan: ‘We zijn nog steeds bezig met het reali-

seren van extra parkeerplaatsen. Ook willen 

we graag een picknickbank plaatsen op het 

grasveldje zodat dit een ontmoetingsplaats 

wordt voor de bewoners van ons hofje. We 

hebben nog plannen genoeg!’

Jan, Ria en Sylvester, wat jullie doen is een 

knap stukje burgerkracht. Jullie zijn super 

goed bezig! Jullie enthousiasme stimuleert 

ook de andere bewoners mee te helpen de 

buurt leefbaar te houden. Ga zo door en na-

mens alle bewoners van het hofje: heel har-

telijk bedankt. 

Ina Hofsteenge

“Jan wordt in deze 
buurt gezien als de 
burgemeester van 
het hofje”E



Kleurrijke wijkbewoners

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. Deze keer is 
het Bertus Beltman.

VOORJAAR 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT12 VOORJAAR 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 13

Bertus (1941) is een van de zes gemeentedich-

ters en woont sinds 1993 in onze wijk.  Hij is 

meer dan 50 jaar getrouwd met Marjon. Zij 

hebben twee zonen en vijf kleinkinderen. Hij 

groeide op in Enter (Overijssel). Fotografie was 

zijn hobby (inclusief een donkere kamer), maar 

op zijn veertigste, op vakantie op Vlieland, be-

gon hij gedichten te maken in plaats van foto’s.

Zijn werk

Hoewel hij light verse (dit zijn gedichten op 

speelse toon) vooral voor de lol omarmt, zegt 

hij meer te hechten aan gedragen taal op ba-

sis van maat en rijm (zoals bijvoorbeeld bij 

kwatrijnen en sonnetten). Hij vindt het dan 

ook jammer dat klassieke dichters als Vondel 

wat uit zicht raken. Het liefst schrijft hij in op-

dracht met een deadline. Toeval zorgde ervoor 

dat hij teksten bij muziek ging maken. Vanaf 

2013 maakt hij deel uit van de groep Gemeen-

tedichters in Emmen. Het laatste deel van zijn 

arbeidzame leven was hij directeur van CQ 

in Emmen (voorheen de muziekschool). Hij 

vindt instellingen als CQ belangrijk voor het 

creëren van voorwaarden voor de ontwikke-

ling van mensen. In oktober deed hij mee aan 

het Nederlands Kampioenschap Light Verse 

dat plaatsvond in Emmen. Hij was een van de 

acht finalisten maar won uiteindelijk niet.

Buurtbewoner

Bertus heeft een goed contact met zijn buren 

(die naast Nederlands ook Russisch, Arabisch 

en Engels spreken). Zij hebben wel eens een 

gedicht voor hem vertaald uit het Russisch, zo-

dat zij samen aan een prijsvraag van NRC kon-

den meedoen. Hij is in Emmerhout gaan wo-

nen, vanwege de ruime opzet van de wijk met 

de inmiddels internationaal erkende woon-

erfjes, de aanwezige speelvelden en dat hij 

op fietsafstand van zijn werk kon wonen. Hij 

vindt het belangrijk dat buren het prettig voor 

elkaar maken. Wijkbelangen, een multifuncti-

onele wijkaccommodatie en ook de weer suc-

cesvol verlopen burgerbegroting helpen daar-

bij. Hij vindt het jammer dat het Kindcentrum 

op een ongelukkig plek in de wijk is terecht-

gekomen. 

Theo Postma

B
De dood in onze straat

De dood kwam deze week in onze straat

Zo midden in de nacht, is hij gekomen

En heeft mijn buurman uit de tijd genomen

Ik weet dat eeuwig leven niet bestaat.

De tuinstoel, die hij eenzaam achterlaat,

Waarin hij rokend, peinzend weg kon dromen,

Herinneringen veel en vrij het stromen,

Beseft nog niet dat hij is uitgepraat.

De buurvrouw leeft haar dag met lange uren.

Ze voert de kat, haar stille metgezel,

En vraagt zich af hoe lang dat zo moet duren.

De kind’ren spelen op de straat hun spel.

Ik hoor de bellen bonken tegen muren.

Het leven start opnieuw na elk vaarwel.

Bertus Beltman

Y
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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 



Een mooie aanleiding om met deze wijkbe-

woner die sinds 1968 in Emmerhout woont te 

gaan praten. Sije van Dijk werd als helft van 

een tweeling geboren in Deinum, onder Leeu-

warden. Hij is zijn moedertaal niet verleerd en 

vindt het fijn dat hij het gesprek in het Fries 

kan doen. ‘Wij zijn hier in 1968 komen wonen. 

Ik blijf hier ook. Het bevalt me hier best.’

Eigen bedrijf

De tweeling was altijd onafscheidelijk en bij-

na niet uit elkaar te houden. Ze gingen samen 

naar school, altijd samen op pad en uiteinde-

lijk samen een bedrijf. ‘Samen met mijn broer 

had ik een bedrijf dat zich bezighield met aan-

leg en onderhoud van tuinen. We hadden aar-

dig wat werk, maar toen een aantal grote klan-

ten vertrok, dacht ik bij mezelf we moeten wel 

wat meer vastigheid hebben. Toen kwam hier 

iets vrij. Dat was best wel wennen hoor. Ik was 

al 49 jaar en altijd gewend eigen baas te zijn.’

Plantsoenendienst

‘Ik had een gedeelte van Angelslo in onder-

houd. En dan werkte ik zelf ook mee als mee-

werkend voorman. Dat ben ik blijven doen tot 

ik last van mijn voet kreeg en uiteindelijk af-

gekeurd werd. Zo is het gegaan.’ Samen met 

zijn vrouw en twee kinderen betrekt het gezin 

een nieuw huis in een nieuwe wijk in opbouw. 

‘We hebben altijd aan de Laan van de Marel 

gewoond tot ik in 2011 naar hier in de Schans 

verhuisde. Wij waren de eerste bewoners. We 

keken zo over de velden.’ 

100 jaar

‘Ik ben nog zelfstandig. Ik mag hier graag zijn, 

maar ik ben geen man die overal naar toe 

vliegt. Ik vermaak me zelf prima. Ik mag graag 

tekenen en schilderen. Dat is mijn hobby. Ik 

heb een aantal goede vrienden en kennissen 

hiernaast. Daar kom ik wel. Ik maak ook wel 

wandelingetjes naar buiten. Daar heb ik ge-

noeg aan.’ 

Hobby

Alle wanden van zijn huiskamer hangen vol 

schilderijen die hij in de afgelopen jaren maak-

te. Hij begon met deze hobby na het overlij-

den van zijn vrouw in 1998. Elke dag schildert 

hij een aantal uren zittend aan een tafeltje 

voor het raam met uitzicht over de Schansvij-

ver. ‘Het gebeurt ook wel eens dat ik zelf ver-

zin, maar het meeste haal ik uit boeken.’

Gezondheid

Met de gezondheid gaat het prima. Zijn ge-

hoor laat het een beetje afweten, maar hij redt 

zich nog goed. Samen met zijn mantelzorger 

doet hij iedere vrijdagochtend de boodschap-

pen. Eerst in Emmerhout en daarna altijd even 

naar Emmen centrum. ‘Met lopen heb ik geen 

moeite. Tussendoor ga ik ook wel alleen naar 

het winkelcentrum om een paar boodschap-

pen te doen. Ik kook zelf twee dagen in de 

week, andere dagen een magnetronmaaltijd. 

Ik ga niet naar beneden, ik heb mijn eigen 

voorraad.’ 

Een gezegend mens

Ook zijn financiële administratie doet hij nog 

zelf. Zijn mantelzorgster die al dertig jaar een 

oogje in het zeil houdt ondersteunt hem ook 

hierbij. ‘Ik heb veel steun aan mevrouw Dekker. 

Ik krijg wel eens op en aanmerkingen. Maar zij 

weet wat beter hoe zaken in elkaar steken. Ver-

velen doe ik me nooit. Ik ben een gezegend 

mens.’  

Wytse Bouma

“Vervelen doe ik 
me nooit. Ik ben 
een gezegend 
mens”

Studio 1

“Een mooie kans om 
kennis te maken met 
actieve kunstenaars 
in eigen wijk”
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‘Zo is het gegaan’

E Daarachter een voormalig schoolgebouw met 

in grote letters Studio 1. Een schilderspalet 

met rood, geel en blauw verwijst naar de kun-

stenaars die in dit gebouw werken. Een ken-

nismaking met twee ervan.

Tulp is herkenningspunt

Myrte van Dijk: ‘Er zijn zeven ateliers in dit ge-

bouw. Studio 1 bestaat al meer dan twintig 

jaar en vele kunstenaars hebben hier een ate-

lier gehad. Melanie en ik werken sinds 2013 

hier. Toen men een nieuwe bestemming zocht 

voor de tulp van Cremer, heb ik gepleit voor 

plaatsing bij Studio 1 en zo is het ook gebeurd. 

Het keramische beeld was een onderscheiding 

in 1993 voor de dierentuin vanwege de milieu-

vriendelijkheid. Melanie Banis: ‘We hebben 

een goed contact met de buurt en zorgen er-

voor dat alles er netjes uitziet.’

Brede School Emmen

Melanie: ‘We hebben net een project in het ka-

der van de Brede School Emmen afgesloten. 

Op vier woensdagmiddagen hebben kinde-

ren van groep 5 en 6 van basisschool Kristalla 

en De Kubus in ons atelier een animatiefilm 

gemaakt. Hiervoor hebben de kinderen eerst 

bij Myrte kleibeeldjes en met druktechnieken 

decorstukjes gemaakt. Bij mij hebben ze grote 

achtergronden geschilderd. Uiteindelijk heb-

ben ze bij collega Meindert een animatiefilm 

gemaakt. De kinderen waren dolenthousiast 

en hebben twee uur keihard gewerkt. Ze kon-

den bijna niet stoppen. Ze vonden het leuk om 

advies te krijgen als ze ergens niet uitkwamen, 

want hoe schilder je eigenlijk echte golven. De 

animatiefilm die de kinderen gemaakt hebben 

is eerst te zien op een vertoningsavond voor 

ouders en komt daarna op YouTube. Even bij 

zoekopdracht invullen: 2019 Brede School 

Emmerhout. Ook krijgen de kinderen van de 

scholen waarschijnlijk deze film te zien. We 

vonden het heel leuk dat de kinderen bij ons 

op bezoek waren. In het najaar starten we 

weer een project, maar dan voor kinderen uit 

groep 7 en 8.’

‘Werkplaats Emmen’

Melanie: ‘Werk van de kunstenaars van Stu-

dio 1 is binnenkort te zien in de CBK-tentoon-

stelling ‘Werkplaats Emmen’ van 3 april tot 16 

juni in De Fabriek en in het Rensenpark (in het 

voormalige Afrikahuis).  In totaal doen er circa 

25 kunstenaars aan mee. Je kunt er van alles 

bewonderen: schilderijen, grafiek, beelden, ke-

ramiek, en fotografie. Een mooie kans om ken-

nis te maken met kunstenaars die in de eigen 

wijk actief zijn.’ 

Beeldhouwen in sneeuw  

Myrte: ‘Als kind wil ik al kunstenaar worden. 

Als een beeldhouwer hak ik met een hamer 

uit een berg sneeuwkabouters. Met mijn 

grootmoeder ga ik naar het Frans Hals Muse-

um en kon heel lang naar schilderijen kijken, 

van veraf en dichtbij. Ik geef nu vooral work-

shops voor volwassenen. Mensen uit Emmen, 

maar ook vanuit het hele land komen bij mij 

om te schilderen, een model te boetseren of 

mallen te maken’. Melanie werkt vooral met 

kinderen. Melanie: ‘Ik tekende als kind altijd 

omdat ik dat fijn vond, ik ben als kunstenaar 

geboren. Ik geef nu geregeld workshops in 

opdracht van het CBK’.

Prachtkans

Rijdend naar huis denk ik: waren mijn drie 

kinderen nog maar klein. Wat zouden ze een 

unieke ervaring hebben kunnen opdoen. Een 

prachtkans voor kinderen in de wijk om in 

een echt kunstenaarsatelier te werken, in een 

‘snoepwinkel’ van schoonheid.  

Ted Schilder

Rijdend vanuit 
het centrum naar 
Emmerhout zie ik, even 
voorbij de afslag naar de 
Laan van het Eekharst, 
rechts het kunstwerk 
van Jan Cremer: een tulp 
in de primaire kleuren. 

D

’Zo is het gegaan.’ Sije van Dijk 
zegt het regelmatig in ons 
gesprek waarin hij terugblikt 
op zijn leven tot nu toe. Op 13 
januari jl. vierde hij zijn 100e 
verjaardag. 
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Jaarverslag Wijkbelangen Emmerhout

Bestuur

Het bestuur van Wijkbelangen Emmerhout 

bestaat in 2018 uit de volgende personen: 

Wytse Bouma, secretaris; Hilde van der Horst, 

penningmeester; Kiona de Graaf, AB-lid, Roe-

lie Koning, AB-lid, Willem Wildeboer, AB-lid; en 

Wilma Winters, AB-lid. In oktober sluiten John 

Franssen en Bert Meringa zich als aspirant-

bestuursleden aan. In de ALV van 26 maart 

2019 kunnen zij verkozen worden als nieuwe 

bestuursleden. Naar aanleiding van deze uit-

breiding zijn de functies binnen het bestuur 

herverdeeld. Vanaf 1 december hanteert Wyt-

se Bouma de voorzittershamer en is Kiona de 

Graaf secretaris. Het bestuur vergadert in 2018 

acht keer. 

Wijkwijzer

De Wijkwijzer is de wijkwinkel in het winkel-

centrum van Emmerhout waar wijkbewoners 

met al hun vragen, meldingen, klachten etc. 

terecht kunnen. Het team van beheerders wis-

selt nogal eens van samenstelling. Via Menso 

of Buurtsupport krijgen werkzoekenden een 

werkervaringsplek aangeboden in de Wijk-

wijzer, voor maximaal 6 maanden. Hierdoor 

is er een groot verloop. Zoals in het jaarver-

slag van 2017 gemeld heeft ons pleidooi voor 

beheerders in vaste dienst nog niet geleid tot 

een ander beleid. Het huidige team bestaat uit 

Marina Ameln, Marga Vonk, Bert Meringa en 

Isaia Orgiu. 

Speelvoorzieningen

Tot zijn vertrek in maart 2017 uit het bestuur 

is Herman Hemmen belast met de speelvoor-

zieningen in de wijk. Het is lastig dit vertrek op 

vullen. In de loop van 2018 neemt Bert Merin-

ga als beheerder van de Wijkwijzer deze taak 

op zich. Nadat hij weer een betaalde baan 

vindt is hij alleen op zaterdagmorgen nog in 

de Wijkwijzer. Hij wordt aspirant-lid van het 

bestuur van Wijkbelangen met als taak de 

speelvoorzieningen. Ieder jaar worden alle 

speelvoorzieningen in de gemeente onder-

worpen aan een keuring. In het rapport dat 

naar aanleiding van deze keuring wordt op-

gemaakt staan helaas ieder jaar ook speel-

voorzieningen die afgekeurd zijn en moeten 

worden verwijderd. Binnen het beschikbare 

wijkbudget reserveren we middelen om deze 

te kunnen vervangen. 

Groen & Grijs 

In het uitvoeringsoverleg komen alle meldin-

gen betreffende het openbaar gebied aan 

de orde. Bij dit overleg zijn vertegenwoordi-

gers van verschillende bewonerscommissies, 

de buurtwerker Sedna, de wijkagent, de be-

leidsambtenaar van de gemeente Emmen en 

Buurtsupport aanwezig. Voorzitter van het 

overleg is Roelie Koning, namens Wijkbelan-

gen. In 2018 komt het uitvoeringsoverleg vijf 

keer bij elkaar. In totaal zijn er 160 meldingen 

afgehandeld. Een kleine stijging t.o.v. 2017 

toen er 147 waren.

Communicatie

Wijkberichten is het blad van Wijkbelangen 

Emmerhout dat 4x per jaar verschijnt en huis-

aan-huis in de wijk wordt verspreid. De redac-

tie wordt gevormd door bestuursleden van 

Wijkbelangen en wijkbewoners. Het blad ver-

schijnt onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur, de eindredactie ligt bij de secretaris. 

Daarnaast heeft Wijkbelangen een website 

wijkbelangenemmerhout.nl en is zij actief op 

social media als Facebook en Twitter. Regelma-

tig worden hier berichten over allerlei ontwik-

kelingen in de wijk op geplaatst. Op Facebook 

zijn er 624 volgers, op Twitter hebben we 204 

volgers. 

Burgerbegroting

Net als in de afgelopen jaren gaat veel aan-

dacht van het bestuur naar de burgerbegro-

ting. Omdat het om een experiment gaat, 

is afgesproken dat er in 2018 geëvalueerd 

zal worden. Door de gemeente wordt CMO 

STAMM gevraagd dit te onderzoeken. Het con-

cept van het onderzoeksrapport is vlak voor 

de zomervakantie beschikbaar, maar onduide-

lijk is wanneer de definitieve versie gereed zal 

zijn en wanneer dit in de gemeenteraad be-

sproken zal worden.  Door wethouder Robert 

Kleine is in het voorjaar al aangegeven dat het 

niet de vraag is óf we met de burgerbegroting 

door gaan, maar hóe.  De werkgroep Burger-

begroting begint daarom vooruitlopend op 

de uiteindelijke conclusies voorbereidingen 

te treffen voor de Burgerbegroting 2019. De 

gemeenteraad besluit op 20 december 2018 

de burgerbegroting te continueren en voor 

Emmerhout een bedrag van € 100.000 (inclu-

sief procesgeld) beschikbaar te stellen. In het 

Bestedingsplan 2019 wordt bovengenoemd 

proces uitgebreid beschreven. Ook de plan-

nen die uitgevoerd gaan worden en welk be-

dragen hiervoor beschikbaar zijn, zijn hierin 

opgenomen. 

Emmerhout EnergieNeutraal

In het voorjaar van 2017 maken de gemeen-

te en de provincie bekend dat Emmerhout de 

eerste energieneutrale wijk van Drenthe moet 

worden. Op diverse plekken in de provincie is 

men hier ook wel mee bezig, maar het het is 

nog niet geprobeerd bij een wijk van deze 

omvang. Bij deze expeditie die ertoe moet lei-

den dat Emmerhout in 2027 energieneutraal 

is, worden nadrukkelijk de bewoners betrok-

ken. Voor de gemeente is Wijkbelangen de er-

kende overlegpartner om hierover in gesprek 

te gaan. Er is een WijkExpeditieteam gevormd 

waar naast enkele bestuursleden van Wijk-

belangen ook wijkbewoners op persoonlijke 

titel zitting nemen. Het team wordt onder-

steund door o.a. gemeente, woningcorpora-

ties, Huurdersfederatie, Buurkracht, Natuur en 

Milieufederatie). Over de activiteiten van het 

WijkExpeditieteam in 2018 is een afzonderlijk 

jaarverslag beschikbaar. Aan te vragen via se-

creataris@wijkbelangenemmerhout.nl. 

Emmerhoutlijm

In 2014 is het netwerk Emmerhoutlijm ge-

vormd. Een netwerk waarin informele en 

formele organisaties, die op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg actief zijn in de wijk, 

samenwerken. Een van de trekkers, namens 

de informele organisaties, is Wijkbelangen 

Emmerhout. In alle overlegmomenten van de 

stuurgroep, de managers en wijkprofessionals 

is Wijkbelangen vertegenwoordigd. Daarnaast 

is ook een sociaal team Emmerhoutlijm actief. 

In dit team, dat tweewekelijks bij elkaar komt, 

worden situaties uit de praktijk besproken. 

Met als doel van elkaar te leren, elkaar te ver-

sterken en efficiënter samen te werken.

Vanuit Emmerhoutlijm worden nieuwe initia-

tieven ondersteund of opgezet. In het najaar 

start de Fitgroep 10x10x10. Tien deelnemers 

gaan de uitdaging uit om in 10 weken 10 kilo 

af te vallen. Dit lukt dan niet helemaal (in totaal 

komen ze samen ongeveer op de helft), maar 

het heeft wel veel bijzondere bijeffecten. Er is 

blijvend onderling contact, deelnemers geven 

aan meer zelfvertrouwen te hebben (twee van 

hen vinden een baan!) en beter in hun vel te 

zitten. Aan deze activiteit waren voor de deel-

nemers geen kosten verbonden dankzij een 

bijdrage van Icare Ledenvereniging. In 2019 

kan deze activiteit twee keer herhaald worden 

dankzij een bijdrage van M&Gezond.

Een andere activiteit die voorkomt uit de sa-

menwerking in Emmerhoutlijm is de Bood-

schappenPlusBus. Deze bus zal medio 2019 in 

Emmerhout gaan rijden en wijkbewoners die 

minder mobiel zijn bijvoorbeeld naar het win-

kelcentrum of de markt vervoeren. 

Gemeente

Wijkbelangen Emmerhout is een erkende 

overlegpartner voor de gemeente Emmen. 

Dat betekent dat Wijkbelangen aanspreek-

punt is als het onze wijk betreft. De gebiedsco-

ordinator is de eerste contactpersoon tussen 

gemeente en Wijkbelangen. Na het aangekon-

digde vertrek eind 2017 hebben Rita Oude Nij-

eweme (januari/februari) en Monique Bruins 

(maart/oktober) deze taak ingevuld. Vanaf 1 

november is Afien Faber terug in de wijk. Als 

Wijkbelangen zijn we niet blij met deze vele 

wisselingen. Behalve met de gebiedscoördi-

natoren is er veelvuldig contact met allerlei 

ambtenaren en wethouders en burgemees-

ter. Deze contacten ervaren we als zeer con-

structief. Gebruikelijk brengt de burgemeester 

jaarlijks een bezoek aan onze wijk. Door een 

overvolle agenda is het daar dit jaar niet van 

gekomen. 

Wytse Bouma 

 (secretaris Wijkbelangen tot 1 december ‘ 18)  

Het volledig Jaarverslag 2018  Wijkbelangen 

Emmerhout  is te vinden op de website: wijkbe-

langenemmerhout.nl. 

“Deelnemers 
van de Fitgroep 
10x10x10  geven 
aan beter in hun 
vel te zitten”

“Emmerhout 
moet de eerste 
energieneutrale 
wijk van Drenthe 
worden”
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Bent u nog helemaal niet 
bekend op het digitale gebied, 
maar wilt u het wel graag leren? 
WijkKlikEmmerhout wil graag 
andere mensen digivaardig 
maken zodat ze zolang mogelijk 
de regie in eigen handen kunnen 
houden. 

Even voorstellen: Mijn naam is Ditte van de 

Grift, ik ben 31 jaar oud, getrouwd en moe-

der van twee kinderen. Wij wonen al 12 jaar 

tot volle tevredenheid in Emmerhout, aan de 

Laan van het Kinholt 663.

 
Waarom wilde je dierenfysiothera-
peut worden?

In 2013 ben ik afgestudeerd als fysiothera-

peut aan de Hanze Hogeschool in Groningen. 

Ik ben een dierenvriend en ben enorm begaan 

met het welzijn van dieren. Daar wilde ik mijn 

beroep van maken.  Na mijn studie heb ik de 

opleiding voor dierenfysiotherapeut gedaan. 

Aangezien ik alles in eigen hand wil houden 

en weet dat je je eigen succes moet creëren 

ben ik gegaan voor een eigen praktijk.

Hoe lang duurt de opleiding?

Je moet óf afgestudeerd fysiotherapeut óf 

dierenarts zijn om aan deze studie te mogen 

beginnen. Het is een beschermd beroep. De 

opleiding duurt 2 jaar, post HBO en wordt ge-

geven in Barneveld. Na het afstuderen kun je 

worden ingeschreven in het diergeneeskun-

deregister, daarna volgt het aansluiten bij de 

beroepsvereniging NVFD. Hierna ben je NVWA 

geregistreerd als dierfysiotherapeut en mag je 

jezelf ook zo noemen.  Ik doe regelmatig aan 

bijscholing om ingeschreven te kunnen blij-

ven staan.  

Wat is dierenfysiotherapie?

Fysiotherapie voor dieren is te vergelijken met 

fysiotherapie voor mensen. Vermoed je pijn bij 

jouw hond, kat? Of signaleer je moeilijk uit de 

mand komen of in de auto springen, veran-

derd gedrag, b.v. bij aaien of borstelen, ronde 

rug tijdens staan en gaan, niet meer willen 

spelen, langzamer en minder ver willen lopen, 

ouderdomsklachten, problemen met plassen 

of poepen? Is jouw huisdier onlangs geope-

reerd? Samen kijken we naar een behandeling 

die past, bij jou en bij jouw dier.  

Wat kost een behandeling ?

De tarieven voor een behandeling vind je op 

mijn website. Als je een huisdierverzekering 

hebt en aanvullend verzekerd bent dan wordt 

de behandeling vergoed. Neem altijd eerst 

contact op met je verzekeringsmaatschappij 

voor meer informatie 

Werk je samen met dierenartsen en 
hondenscholen?

Ik ben begonnen in een ruimte bij Honden-

centrum De TOPhond in Nieuw-Amsterdam. 

Dierenartsen en hondenscholen worden be-

naderd om met hen tot een samenwerking te 

komen. Als een hond kreupel loopt kun je naar 

de dierenarts maar je kunt ook eerst naar mij 

gaan. Ik schroom niet de patiënt door te stu-

ren naar de dierenarts als dat nodig is. 

Ik ga niet ondoelmatig zelf behandelen, het 

belang van de hond, de kat en de mens staan 

voorop en niet mijn gewin. Ik werk als fysio-

therapeut bij Cure Fysiotherapie in Emmen. 

Daar genereer ik mijn inkomen. Ik ben vanuit 

mijn hobby begonnen met dierfysiotherapie 

en voel geen enkele druk om een volle agenda 

met patiënten te hebben. 

Toekomst wensen?

Mijn grootste wens is om ook hydrotherapie 

voor dieren te kunnen gaan aanbieden. Dit ge-

beurt door de hond in een aquatrainer (een 

grote bak met water met een lopende band 

onder in de bak) te plaatsen. Mijn praktijkruim-

te is daar al op ingericht.  

Hoe ben je bereikbaar?

Ik werk op afspraak en ben telefonisch en per 

app bereikbaar op telefoonnummer M 06 - 40 

22 30 81. Op mijn website www.dierbaardier-

fysiotherapie.nl vind je mijn tarieven en kun 

je het contactformulier invullen. Mailen kun 

je naar: ditte@dierbaardierpysiotherapie.nl.

Ina Hofsteenge

‘In deze rubriek neemt Ina 
Hofsteenge in iedere editie 
een bedrijf in Emmerhout 
onder de loep. In deze 
editie zijn de ‘medische’ 
spotlights gericht op 
Dierbaar Dierfysiotherapie.

Wij geven daarom vraaggericht les. Kom eens 

bij ons langs of draai een keer mee tijdens een 

les om te kijken of het iets voor u is. Of bent u 

al bekend met de computer, maar wilt u toch 

nog iets weten? Kom dan naar WijkKlikEmmer-

hout. WijkKlikEmmerhout vraagt per les of tij-

dens de inloopuren een kleine bijdrage in ver-

gelijking met de professionele dienstverleners 

op computergebied. Bij ons is er een kopje 

koffie of thee bij inbegrepen. WijkKlikEmmer-

hout doet dit voor inwoners van de gemeente 

Emmen en omstreken.

Cursus stamboomonderzoek

Meestal weet je wel wie je vader en moeder 

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

verder terug in de tijd, dat wordt steeds lasti-

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

zij woonden en vooral ook hoe ze woonden en 

leefden? Ben jij ook daar ook zo nieuwsgierig 

naar? Nu is er de kans om met ondersteuning 

te beginnen één en ander uit te zoeken. Do-

centen van WijkKlikEmmerhout gaan samen 

met je op pad (een enkele keer ook letterlijk) 

om gegevens over je voorouders te zoeken, te 

vinden en op te slaan.  We beginnen meestal 

bij je ouders en van daaruit gaan we terugzoe-

ken in de tijd. We gaan de gegevens opslaan 

met behulp van een gratis programma Ald-

faer dat alle gegevens netjes voor je bewaart. 

Aldfaer wordt tijdens de eerste les samen met 

jou  geïnstalleerd. Natuurlijk moet je wel zelf je 

laptop, tablet meebrengen. Het is van belang, 

dat je enige kennis hebt van het gebruiken 

van een computer, met name het opzoeken 

en opslaan van gegevens. Maar ook daarbij 

zullen we je zo nodig helpen.

• Wat:  

Stamboomonderzoek met behulp van het 

programma Aldfaer. Dit programma is niet 

echt geschikt voor iPad of Macbook.  Op 

tablets met een volwaardig windows sys-

teem lijkt het goed te werken.

• Waar:  

In het lokaal van WijkKlikEmmerhout,  

Tussenstee, Ravelijn 104 (Emmerschans)

Wanneer: 

De cursus start bij voldoende deelname 

(min. 5 / max. 8 personen) 

• Tijdstip:  

Wekelijks van 10.00 tot 11.30 uur, minimaal 

tien keer.

• Kosten:  

Tien lessen € 79,-  exclusief boek Aldfaer  

van € 19,95 en kosten bezoek Drents Ar-

chief Assen  

• Opgave / meer info:  

Hermien van der Weide, telefoon:  

06-41720168. 

Over het hoofd

6.6 miljoen Nederlanders hebben hun berich-

ten box MijnOverheid.nl geactiveerd. Gevolg 

is dat zij facturen en brieven van overheidsin-

stanties als SVB, RDW, UWV, CBR, de gemeente 

of de Belastingdienst alleen maar via de com-

puter ontvangen. 

Veel Nederlanders zien deze mail over het 

hoofd of weten niet hoe ze deze digitale cor-

respondentie moeten inzien. Ze betalen niet 

of te laat met als gevolg hoge boetes. Om dit 

probleem te voorkomen biedt WijkKlikEmmer-

hout u de helpende hand bij het aanvragen 

van uw DigiD en bij het wegwijs te maken op 

de website van Mijn Overheid. U kunt daar-

voor terecht op onze inloopuren:

• maandagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur 

• donderdagmiddag 13.00 tot 16.30 uur.

Lijkt u dit iets?  

Neem dan contact met ons op of kom een keer 

langs in de Digikamer. Wees er snel bij want 

voor je het weet zijn de lessen alweer volge-

boekt. De Digikamer vindt u in de Tussenstee, 

Ravelijn 104 7823 TG  Emmen (Emmerschans)

Meer info: www.wijkkklikemmerhout.nl. 

Ans Huiskes 

M 06 - 34 18 16 24  

E anshuiskes@wijkklikemmerhout.nl 

Hermien vd Weide 

M 06 - 41 72 01 68  

E penningmeester@wijkklikemmerhout.nl
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Kom gerust bij ons langs op de Pioniersweg 17a 
op het bedrijventerrein in Barger-Oosterveld.
U bent van harte welkom!
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Hiervoor is een werkgroep gevormd. Ellie de 

Wit (Cosis), Sylvia Roosa (de Baalderborg), 

Dineke Snijder (de Trans), Emma van Marion 

(de Trans) en Robert van Burik als ervarings-

deskundige en vanuit VN ambassadeurs voor 

mensen met een Verstandelijke Beperking. Als 

werkgroep gaan wij een activiteit organiseren. 

Deze activiteit, ‘Prokkel’ genaamd, organiseren 

we met als hoofddoel kennis maken met el-

kaar van mensen met en zonder verstandelijke 

beperking in de wijk. 

Samenhang bevorderen

In de wijk Emmerhout krijgen veel mensen 

ondersteuning vanuit zorgorganisaties. Vanuit 

de Participatiewet is Eenzaamheid een speer-

punt. In het plenair wijkoverleg is besproken 

hier aandacht aan te schenken. Het prettiger 

voelen in eigen woonomgeving om daardoor 

uiteindelijk meer samenhang/naoberschap te 

ervaren, begrip te hebben voor je buurvrouw 

of buurman zijn daarin belangrijk om samen-

hang te bevorderen en eenzaamheid te ver-

minderen. Vanuit het plenair wijkoverleg is dus 

een werkgroep gevormd om hiermee bezig te 

gaan. De werkgroep is lang bezig geweest met 

het zoeken naar een manier om ontmoeting 

en voorlichting te bundelen in één activiteit. 

Er is contact gezocht met VN-ambassadeurs 

voor mensen met een (licht) verstandelijke 

beperking. Ze hebben ons verteld over de 

Prokkel-activiteiten. Een Prokkel is een prikke-

lende ontmoeting, een geplande ontmoeting 

tussen mensen met en zonder verstandelijke 

beperking. Samen iets doen en zo elkaar beter 

leren kennen, je ervaart wat ieders mogelijk-

heden zijn en waarmee je rekening moet hou-

den. Het leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe 

contacten. Een Prokkel is een laagdrempelig 

instrument voor inclusie. (Zie: www.prokkel.nl) 

Prokkelweek

Deze manier van een activiteit organiseren 

sprak ons erg aan en sluit aan bij ons doel en 

de doelgroep. Tevens geven we tijdens de 

Prokkel gelegenheid om kennis op te doen 

van de verschillende zorgorganisaties in 

de wijk en de vele activiteiten die in de wijk 

plaatsvinden. We willen de Prokkel-activiteit 

laten plaatsvinden in de Landelijk Prokkelweek 

(3 juni t/m 8 juni). Op deze manier kunnen we 

participeren met de publiciteit van de Lande-

lijke Prokkel Stichting.

Activiteiten op  6 juni 2019

De activiteit die wij organiseren gaat plaats-

vinden op 6 juni 2019 van 19.00 uur tot 21.00 

uur in Pand 88 aan de Lemzijde in Emmerhout. 

Voor iedereen staat er een hapje en een drank-

je klaar, zijn er oudhollandse spellen waarbij 

leuke prijsjes te winnen zijn en zorgt een dj 

voor de muzikale omlijsting. Doel: een hoop 

gezelligheid en kennismaken met elkaar voor 

mensen met en zonder een beperking. Hope-

lijk zien we wijkbewoners in groten getale op 

donderdag 6 juni om 19.00 uur in Pand 88.  

Dineke Snijder 

Ambulant begeleider Stichting de Trans  

Telefoon: 06 - 101 459 81 

E-mail: dsnijder@detrans.nl

Prokkelen

In de wijk Emmerhout krijgen 
veel mensen ondersteuning 
vanuit zorgorganisaties. 
Vanuit de Participatiewet is 
Eenzaamheid een speerpunt. 
In het plenair wijkoverleg 
Emmerhoutlijm is besproken 
hier ook aandacht aan te gaan 
schenken.

H “Een prikkelende 
ontmoeting 
tussen mensen 
met en zonder 
beperking”

ADRES  Kapitein Grantstraat 21a
    7821 AP Emmen 
     T 0591 - 769 114
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• Ontwerpt en bouwt websites voor u 
als bedrijf, particulier of organisatie. 

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

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

www.graffito.nl

Graffito Internet Design

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

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

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

Tangenborgh biedt ouderen in 
Zuidoost-Drenthe een breed palet 

aan zorg en dienstverlening en 
is specialist in dementiezorg.

Wij zien u als 
compleet mens en kijken

 verder dan fysieke of mentale 
klachten. Onze zorg is erop 

gericht om u het leven 
te laten leiden zoals u dat 

gewend bent.

door samen
te werken aan

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

‘Daar gaan we een mooi feestje 
van maken!’ Anderhalf jaar nadat 
Boaz Reinders (28) budget krijgt 
uit de Burgerbegroting om een 
freerunpark aan te leggen is het 
binnenkort zover.

Freerunpark

Tijdens het Ideeënfestival op 20 november 

jl. geeft hij nog aan dat hij verwacht dat het 

park in april geopend kan worden. De teke-

ning wordt echter niet goedgekeurd omdat 

de valmarge te smal is. Daardoor moet het 

ontwerp aangepast worden en loopt het pro-

ject weer een paar maanden vertraging op.

Oude winkelcentrum

Het is alweer 14 jaar terug dat Boaz op tele-

visie kennismaakt met deze sport. ‘Met een 

groepje vrienden was ik altijd al aan het klim-

men. Het oude winkelcentrum was welis-

waar zwaar verouderd maar voor ons was het 

een paradijs. Daar had je zoveel muurtjes en 

hoogteverschillen. Daar werden we weinig 

gestoord, dat viel wel mee. Maar nadat het 

winkelcentrum plat werd gegooid moesten 

we een andere plek zoeken. Bij ingangen van 

appartementencomplexen vind je ook wel 

mooie obstakels, maar daar werden we vaak 

weggestuurd. Er bleven weinig plekken over 

waar we ongestoord konden oefenen.’

Geen blessures

Het freerunpark is gesitueerd naast het Sport-

plein. Bij de opzet is al rekening gehouden 

met de komst van het parcours. In zijn om-

vang 13 m bij 13 m is het een van de grote-

re in Nederland. ‘Het hele park is kunstgras 

en daaronder ligt een val dempende onder-

grond. De elementen zijn uitgevoerd in beton 

en staal. Er zijn trouwens bijna nooit blessures, 

omdat iedereen heel bewust is van waar hij of 

zijn mee bezig is. In de sportzaal trainen we in 

principe ook zonder matten.’

Van hobby naar werk

Zelf is Boaz inmiddels gediplomeerd trainer. 

Hij heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen 

maken. Hij geeft trainingen en verzorgt clinics 

met zijn bedrijf ‘Move to learn’. ‘Toen ik begon 

was er nog niks. Er was geen opleiding, er wa-

ren geen trainers. Alleen maar freerunners. 

Voor mijn generatie was het een kwestie van 

kijken. Van welk dakje kunnen we springen 

en kunnen we op dat gebouw komen? Nu is 

er inmiddels een hele nieuwe generatie waar 

wel trainers voor beschikbaar zijn.’ Er is ook 

een andere verschuiving. Eerder werd er de 

stad als speelplaats gebruikt, nu gebeurt dit 

meer en meer in speciaal voor dit doel aan-

gelegde freerunparken. Straks dus ook in Em-

merhout.

Sport zonder competitie

Bij freerunning is het de bedoeling om door 

middel van gymnastische technieken, flips 

bijvoorbeeld, over obstakels te springen. Er 

is geen competitie. ‘Je doet het voor jezelf. 

Daardoor gaan groepen elkaar ook echt hel-

pen. Als ik een trucje heb geleerd en zie jou 

daar mee worstelen, dan kan ik jou gaan hel-

pen om die truc ook onder de knie te krijgen. 

Dan zijn we beide blij. De spirit van de sport 

is met jezelf bezig zijn, jezelf beter maken, je-

zelf sterker maken en anderen daarbij helpen.’

Opening

De planning is nu dat het park eind mei zal 

worden aangelegd. Stedon, de aannemer 

heeft hier drie weken voor nodig. Dus ruim 

voor de zomervakantie. ‘We willen er een 

mooie opening van te maken. Met een free-

run-jam waar alle freerunners uit de omge-

ving voor worden uitgenodigd. Hopelijk heb-

ben we dan beter weer dan bij de opening 

van het sportplein!’ 

Wytse Bouma

V

“De spirit van de 
sport is, jezelf 
beter maken en 
anderen daarbij 
helpen”
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Massagepraktijk De-Lan 
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

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

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

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

Wij verhuren Feestartikelen, Geboortearti-

kelen, Partytenten,  Springkussens en een 

ruim assortiment Oud Hollandse Spellen.

Statafels, Stoelen, Buffettafels, Terrasheaters, 

Prikkabel, Chafingdish, Hotpot, Poffer-

tjesplaat, Slagers BBQ, Chocoladefontein, 

Popcornmachine, Suikerspinmachine, 

Marktkramen, Huwelijkszuilen, etc.

Springkussen Koe, Springkussen Saloon, 

Ranjakoe, Eendjesvangen. Geboortearti-

kelen o.a. Houten Kinderwagens,  Ooievaars, 

Biertaps, Koelkasten, Kop van Jut.

Voor vragen of reserveringen:

T 0591 - 62 62 38

Kijk voor een overzicht op: 

www.vanginkelverhuur.nl

VAN GINKEL VERHUUR 

Uitleenpunt tuingereedschap
Aan de slag in eigen tuin, maar 

niet het juiste gereedschap? Bij het 

uitleenpunt tuingereedschap van 

Lefier in Pand 88, Lemzijde 87-88, 

kunt u gratis tuingereedschap 

lenen.

Voor wie?
Voor alle inwoners van Emmer-

hout/Emmerschans. Het lenen 

kost niets. U moet alleen een borg 

van € 10,- betalen en zich kunnen 

identificeren. 

Hoe werkt het?
Kom langs bij het Sociaal Waren-

huis ‘Heel Goed’, ma t/m vrij 10.00-

11.00 uur in Pand 88. Hier kunt u 

afspraken maken over het halen en 

brengen van het gereedschap.

Het initiatief om een beweegtuin te realiseren 

komt van de bewonersvereniging ‘het Waal 

401- 442’ vertegenwoordigd door Lia Sweers 

(66) en Gerda van der Veen (72). Zij hebben in 

die twee jaar niet stil gezeten, maar om een 

pril idee tot uitvoering te brengen is nog een 

hele opgave.

Niet eenvoudig

‘Ik denk dat men dat ook nog weleens onder-

schat’, zegt Gerda van der Veen, ‘er komt heel 

veel bij kijken. Wij wilden aanvankelijk aanslui-

ten bij het plan van het sportplein. Later dach-

ten we dat een plekje op het terrein van Op 

Eigen Houtje een mogelijkheid zou zijn. Maar 

omdat je dan feitelijk op andermans grond zit, 

gaf dit juridische problemen. Dat vertel ik zo 

in een paar zinnen, maar je bent dan zo een 

paar maand verder. En je moet de juiste men-

sen kennen. De een weet dit en de ander weet 

dat. Voordat je die mensen gevonden hebt… 

En voordat je alle geld bij elkaar hebt. Dat viel 

best tegen.’

Plekje gevonden

Als uiteindelijk plek is nu in samenspraak met 

de gemeente gekozen voor het grasveld aan 

het Waal, tussen de flat en de Schepershof. De 

beweegtuin is een klein terrein waar verschil-

lende toestellen worden geplaatst waar vol-

wassenen met plezier kunnen werken aan hun 

uithoudingsvermogen, coördinatie en kracht. 

In de huidige opzet zullen er eerst drie toestel-

len geplaatst worden. Maar er is ruimte voor 

uitbreiding. De beweegtuin wordt gecombi-

neerd met twee jeu-de-boulesbanen, waar-

voor budget uit de Burgerbegroting 2019 be-

schikbaar is gesteld. 

Samenwerking zoeken

Om straks het gebruik van de beweegtoestel-

len en de jeu-de-boulesbanen te bevorderen 

is er contact gezocht met onder andere de 

Buurtsportcoaches. ‘Als men ziet dat er men-

sen sporten of op de jeu-de-boulebaan bezig 

zijn, hoop ik dat mensen gaan denken: dat ga 

ik ook doen.’ vertelt Lia Sweers. ‘We zijn ook 

langs geweest bij verschillende zorgorganisa-

ties als Cosis en Noorderbrug. Die willen ook 

gebruik gaan maken van de beweegtoestel-

len. En natuurlijk de scholen. Daar zijn we ook 

geweest. Zeker in combinatie met het sport-

plein is de beweegtuin uitstekend geschikt 

voor gymlessen.’

De planning 

‘De aannemer BGOB,’ vertelt Lia verder, ‘heeft 

het plan naar de gemeente gestuurd. Zodra 

de aannemer groen licht krijgt kunnen de 

beweegtoestellen besteld worden. Dit moet 

voor 1 april.’ Omdat het bewonersinitiatief in-

gediend is voor de Burgerbegroting van 2017 

moest dit voor 1 januari 2019 aanbesteed zijn. 

Lia en Gerda hebben uitstel gekregen tot 1 

april. ‘We hopen dat alles er dan half mei staat. 

De opening staat dan gepland voor begin juni. 

Een datum hebben we nu nog niet. Want we 

willen heel graag de burgemeester erbij heb-

ben. Daar zijn we ook mee bezig.’

Heel tevreden

‘Het was een hele klus, maar wat hebben we 

samen een lol gehad,’ lacht Lia. ‘Uiteindelijk 

hebben we heel prettige samengewerkt met 

de gemeente. Anjo Geertsema was twee we-

ken geleden bij ons. En die was zo enthousi-

ast. Het komt er nu echt.’ Gerda vult aan: ‘En 

de contacten van de gemeente met de aan-

nemer zijn ook heel handig. Ze kennen elkaar 

allemaal. Ik heb er nu echt alle vertrouwen in 

dat het goed gaat komen. Ik ben er heel tevre-

den over.’ 

Wytse Bouma

Beweegtuin

Het was op 18 oktober 2016 
dat het bewonersinitiatief 
‘Beweegtuin 10 tot 80-jarigen’ 
budget uit de Burgerbegroting 
toegewezen kreeg. We zijn 
inmiddels ruim twee jaar 
verder. Wat is er eigenlijk 
terecht gekomen van dit plan?

“Het was een hele 
klus, maar wat 
hebben we samen 
een lol gehad”

10%

30%

20%

40%
 € 
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Vaak vindt u deze woningen in de vrije sector 

en worden ze aangeboden via makelaars of 

particuliere personen. Emmen heeft in totaal 

23.247 woningen (allecijfers.nl). Hiervan zijn 

2.557 woningen van een particuliere/commer-

ciële verhuurder. Het is een groep huurders die 

tegen diverse problemen aanloopt.

Hoge huurprijzen

Als we de huren van een woningcorporatie 

vergelijken met een woning van een particu-

liere of commerciële verhuurder, dan zit daar 

een groot verschil in. Gaat u in 2019 huren bij 

een woningcorporatie? Dan is wettelijk gere-

geld dat de aanvangshuur van deze woningen 

niet meer dan € 720,42 euro mag bedragen. 

Er wordt eerst gekeken aan de hand van uw 

inkomen of u voor een sociale huurwoning in 

aanmerking komt. Heeft u recht op huurtoe-

slag? Dan zal uw huur niet hoger zijn dan circa 

€ 650, omdat de woningcorporaties zoveel 

mogelijk passend moeten toewijzen. 

Bij een particuliere huurwoning is er geen 

controle. De huurder mag direct intrekken. 

Daarnaast liggen de huurprijzen in de mees-

te gevallen hoger, met als gevolg dat huur-

ders geen eerlijke huurprijs betalen. Stel u 

huurt een woning van 40 vierkante meter bij 

een woningcorporatie, dan zien we vaak dat 

dezelfde soort woning met hetzelfde aantal 

WWS-punten (woningwaarderingsstelsel) bij 

een particulier wordt aangeboden voor een 

hogere huurprijs.

Isolatie is aan verbetering toe

Een ander probleem waar particuliere huur-

ders tegenaan lopen is de isolatie van hun 

huurwoning. Huurders van een particuliere 

huurwoning zitten vaker in een slecht geïso-

leerde woning. Een op de vijf huurwoningen 

heeft nog een label F of G. Met name de isola-

tie is aan verbetering toe. En dus hebben deze 

huurders hogere energiekosten.

 In een onderzoek dat landelijk is gehouden 

door de Woonbond, gaf 74% van de huurders 

aan dat ze nog een woning hebben met enkel 

glas. En 90% is ontevreden over de isolatie van 

de gehele woning. Dit zijn hoge percentages, 

daarom ondersteunt de Huurdersfederatie 

ook deze huurders.

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten of heeft u andere 

vragen neemt u gerust contact met ons op. 

Heleanne Prins, Communicatiemedewerker  

Huurdersfederatie ZO Drenthe 

Dingspellaan 173, Emmen 

T 0591 - 62 22 26  

E h.prins@huurdersfederatie.nl  

BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

 
  

 

 
 

 
 

Het merendeel van de 
huurwoningen in de 
gemeente Emmen is in bezit 
van een woningcorporatie. 
Maar ook een klein deel 
is van een particuliere of 
commerciële verhuurder. 

Hoge huurprijzen en slechte isolatie

V

“Huurders van 
een particuliere 
huurwoning 
zitten vaker 
in een slecht 
geïsoleerde 
woning”

• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout 
Springlevend’

• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties
• Internetten in digikamer

www.wijkklikemmerhout.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

Tussenstee, Ravelijn 104

 T 06 - 543 939 16  



Ravelijn 104, Emmerschans
Contact; Jan Nuiver, voorzitter

T 0591 624 895 / E nuiver@freeler.nl 

Inter
nationale

Dans

Bridgen

BiljartenKoersbal

Tafel
tennis

Yoga

Stoel
yoga

Country
Line

Dance

Maandag 09.15-10.15 uur Gymnastiek

10.45-11.45 uur Yoga

13.30-14.30 uur Internationale Dans

14.45-16.30 uur Tafeltennis

12.30-1630 uur Biljarten

Dinsdag 09.30-12.30 uur Bridgen

12.00-16.00 uur Biljarten

Woensdag 08.45-09.45 uur Country Line Dance

12.00-16.00 uur Biljarten

Donderdag 09.45-11.30 uur Koersbal

12.00-16.00 uur Biljarten

14.00-15.00 uur Stoelyoga

Vrijdag 12.00-16.00 uur Biljarten

Sjoelen

Klaver
jassen

Bij voldoende deelname 
worden de sjoel-
en klaverjasclub opnieuw 
opgestart.

Welkom!

Activiteiten Dienstencentrum voor ouderen

Gymnastiek
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Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

Het is alweer even geleden dat het nieuwe 

jaar 2019 van start ging en we moesten be-

ginnen zonder een klaverjasclub. De rede-

nen waren mede het onregelmatige bezoek 

van de clubleden en de bestuursoverdracht 

aan de nieuwe leider, die uiteindelijk door 

persoonlijke omstandigheden toch moest 

opgeven. Een opvolger werd niet gevonden. 

We blijven overigens wel zoeken naar ma-

nieren om deze club opnieuw op te starten.                                                                                                                                         

Alle overige clubs staan klaar om nieuwe 

leden te ontvangen. U kunt u opgeven op on-

derstaand mail -of telefoonadres of u gaat ge-

woon kijken of gratis meedoen. Dit laatste is 

de beste manier om te ontdekken of het iets 

voor u is of niet.

Stoelyoga

De ruimte die door het stoppen van de klaver-

jasclub vrijkwam is inmiddels ingenomen door 

de stoelyoga. De bedoeling is zoals u in het 

weekschema ziet, dat deze activiteit is toege-

voegd als reguliere DCO activiteit. Er is inmid-

dels een groep van 10 deelnemers gevormd.

Sluiting Dienstencentrum                                                         

Op de volgende dagen zal het dienstencen-

trum gesloten zijn: 

• Goede Vrijdag 19 april; 

• 2e Paasdag 22 april, 

• Hemelvaart 30 mei  en de vrijdag daarna,  

• 2e Pinksterdag 10 juni.

Herhaalde oproep 

Een dringende oproep om ons team gastda-

mes te komen versterken heeft nog niet geleid 

tot een aanmeldingsstop. Sterker nog, er heeft 

zich na de laatste uitgave van Wijkberichten 

niemand gemeld. Lia Langeberg T 625 583 en 

Marie Jongbloed T 620 059 zitten nog steeds 

vlak bij de telefoon op uw enthousiaste reactie 

te wachten.                                                                                                                               

Dienstencentrum voor ouderen 

Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans 

Jan Nuiver, DCO voorzitter  

T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

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

volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 12.00
13.30
14.45

-
-
-

16.30
14.30
16.30

uur
uur
uur

Biljart
Internationale dans
Tafeltennis

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

dinsdagmiddag 12.00 - 16.00 uur Biljart

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

woensdagmiddag 12.00 - 16.00 uur Biljart

donderdagmorgen   9.45 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 12.00
14.00

-
-

16.30
15:00

uur
uur

Biljart
Stoelyoga 

vrijdagmiddag 12.00 - 16.00 uur Biljart

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

Dienstencentrum voor ouderen

H

“Wordt u 
de nieuwe 
gastdame?”

IVN Emmen en Omstreken betrekt  
jong en oud op een boeiende manier 
bij natuur in eigen leefomgeving!

IVN-Emmen en Omstreken  
 T 531 969  |  ivnemmeneo2@gmail.com 
www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd (waaronder het opslaan in een 
geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, 
op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Wijkbelan-
gen Emmerhout. De redactie behoudt zich het recht voor om 
teksten qua stijl en spellingsfouten te corrigeren, in te korten 
of te weigeren.

De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewo-

ners terecht kunnen voor allerlei vragen van diverse 

aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken 

het openbaar gebied betreffende, voor zorg, voor de 

wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn, 

voor ideeën. De wijkbewoners kunnen er even bin-

nenwippen voor een praatje, zomaar….

In de Wijkwijzer kan vergaderd worden en er is een 

toegankelijk openbaar (invalide) toilet. Er worden 

plannen gesmeed, het wijkteam komt er bij elkaar, 

één keer per maand wordt er geluncht (Emmerhout-

lijm), verschillende organisaties hebben hier een lo-

ketfunctie, er staat een laptop die gebruikt kan wor-

den door wijkbewoners om hun vraag of aanbod te 

noteren (WeHelpen Emmerhout). Kortom het is een 

winkel van en voor de wijkbewoners. 

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• Wijkwijzer   

Ma t/m vr 10.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• Financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00  - 11.00 uur 

• Lefier 

Woensdagmorgen 10.00 - 11.00 uur 

• Woonzorg Nederland  

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken)

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

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Jordi van de Werf (voorplaat, 27), Marchien Brons (2), 
Wytse Bouma (3, 4, 11, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 30), Henk 
van Wieren (9), FC Emmen (10), Iris Sijbom (13), Harry 
Janssen (16), Sasa Glisovic (18)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 13 mei naar redactie@wijkbelange-
nemmerhout.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)
T 06 - 409 835 32
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

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

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

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

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

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

Bert Meringa (aspirant-bestuurslid)
M 06 - 801 361 75
meringa@ziggo.nl

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

Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

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

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

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons (PMD)

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

Oud papier Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 2 april, 7 mei, 4 juni 

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 4 april, 9 mei, 6 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.

Welk afval aan de straat?

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

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

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

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

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

T 62 16 35

Spoedlijn T 62 36 00

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Spoed T 62 36 00

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

Ineke Boer

M 06 42 49 03 88 (ma-do)

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 - 8844 

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 - 532 600 02

Sven Steenhuis (Icare)  

M 06 - 83 80 55 53

Petra van Uem (Beter Thuis Wonen) 

M 06 - 100 454 58

Thirza Juurlink (Beter Thuis Wonen)  

T 0528 - 34 11 62

Buurtzorg Emmerhout M 06 - 22 61 15 47

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

zomer  2019 |2 13 mei week 24

herfst 2019 |3 12 augustus week 37

winter 2019 |4 11 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

26 maart ALV Wijkbelangen Emmerhout Schepershof

7 april Jemmerhout Pand 88

14 april Cultuurhuis: Troubadour Edgar Pand 88

5 mei Jemmerhout Pand 88

17 mei Cultuurhuis: Ierse Open sessie Pand 88

2 juni Jemmerhout Pand 88

6 juni Prokkelactiviteit (zie pg. 21) Pand 88

14 juni Cultuurhuis: theater Ed Citroen Pand 88

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



Halong’s 
Loempia

De winkeliers van Emmerhout 
wensen u een vrolijk voorjaar toe!


