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Emmerhout EnergieNeutraal

Binnenkort start de wijkexpeditie Emmerhout 

Energieneutraal. Kern van dit initiatief is dat in-

woners samen met o.a. gemeente, provincie, 

woningcorporaties werken aan betaalbare 

woningverbeteringen op het gebied van ener-

gie en klimaat. Energie neutraal wat is dat? En 

moet dat in mijn wijk? Hoe komen ze daar zo 

ineens bij? Op dinsdagavond 3 oktober a.s. 

vindt de aftrap plaats van deze expeditie.

Nieuwe route voor de stadsbus

Eind van dit jaar gaan in onze wijk de bussen 

anders rijden. Om het reizen met de bus aan-

trekkelijker te maken is besloten om lijn 1 (Em-

merhout) en 2 (Angelslo) te combineren in de 

dienstregeling 2018. Welke voordelen levert 

dit de reiziger op? We hebben vervoersbedrijf 

Qbuzz en gemeente Emmen om een toelich-

ting gevraagd en die hebben die in deze Wijk-

berichten op een rijtje gezet.

Sportplein Emmerhout

Op zaterdag 30 september a.s. wordt het 

Sportplein Emmerhout, één van de initiatie-

ven voortgekomen uit de Burgerbegroting, 

officieel geopend en in gebruik genomen. Het 

sportplein heeft een voetbalkooi, een basket-

balvelden  twee tafeltennistafels op een ge-

luiddempende en waterdoorlatende vloer. In 

de tweede fase worden daar een freerun- en 

bootcamp parcours aan toegevoegd. 
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Van het secretariaat

Op 12 juni jl was er een flinke delegatie van 

de gemeenteraad van Emmen op bezoek in 

Emmerhout. Zij waren uitgenodigd door Be-

wonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’, de werkgroep 

Burgerbegroting, stuurgroep Emmerhoutlijm 

en het bestuur van Wijkbelangen om geïnfor-

meerd te worden over allerlei ontwikkelingen 

in de wijk.

Gemeenteraad op bezoek

Alleen al uit het feit dat men met een delega-

tie van 17 mensen kwam opdagen, mag men 

opmaken dat de gemeenteraad zeer geïnte-

resseerd is in alles waar wij in de wijk mee be-

zig zijn. De ontvangst vond plaats in eetlokaal 

‘de Tondel’, waar de delegatie genoot van de 

heerlijke macaroni á la Corrie.  Zo kon zij er-

varen wat een geweldige voorziening dit is. 

Vijf dagen in de week voor een klein bedrag 

genieten van een heerlijk maal! Na dit infor-

mele deel verplaatste de groep zich naar ver-

gaderzaal ‘de Wilker’ (mooi toch dat de oude 

schoolnamen van de Tondel en de Wilker be-

waard zijn gebleven). Hier vond een presen-

tatie plaats van verschillende vertegenwoor-

digers van bovengenoemde organisaties. Zo 

kwamen de burgerbegroting (de aanpak, de 

verschillende initiatieven, de 1e aanzet voor 

2018), Emmerhoutlijm (activiteiten, sociaal 

team, WeHelpen Emmerhout, Leefplezier 

(Blauwe zone), de Wijkwijzer (verhuizing, lo-

ketfunctie, beheerders), Bewonersbedrijf ‘Op 

Eigen Houtje’ (eetlokaal, verschillende huur-

ders, sociaal warenhuis, WijkKlik, plannen voor 

de toekomst), winkelcentrum (nagenoeg ge-

vuld, nieuwe eigenaar, ECW), Kindcentrum, 

groen & grijs (onderhoud, fietspad Emmer 

Dennen) voorbij. Het mag u als lezer duizelen. 

De leden van de gemeenteraad waren onder 

de indruk. ‘Waarom beginnen jullie steeds met 

nieuwe dingen en maak je eerst niet iets af’, 

vroeg één van de aanwezigen zich af. Omdat 

het leven in een wijk niet anders is dan daar-

buiten. Het maakt duidelijk hoe springlevend 

Emmerhout is!

Bezoek B&W

Dit jaar kreeg Emmen een nieuwe burge-

meester. Door het onverwachte overlijden 

van Bouke Durk Wilms kwam er ook een nieu-

we wethouder. Op 6 juli jl. kwamen Eric van 

Oosterhout en Robert Kleine voor een eerste 

kennismaking in hun nieuwe functie naar Em-

merhout. Anders dan bij de gemeenteraad 

werd er voor een fietstocht door de wijk ge-

kozen. Via een uitgestippelde route kwamen 

dezelfde punten als tijdens de bijeenkomst 

met de gemeenteraad aan de orde. Alleen in 

plaats van foto’s konden van Oosterhout en 

Kleine, vergezeld door enkele ambtenaren, 

het met eigen ogen zien. De fietsen, waarop 

de verkenningstocht werd gemaakt, werden 

beschikbaar gesteld door Koen Jonker van 

Fietshuis Koen. 

Emmerhout EnergieNeutraal

Binnenkort start de wijkexpeditie Emmer-

hout Energieneutraal. Kern van dit initiatief is 

dat inwoners samen met o.a. gemeente, pro-

vincie, woningcorporaties werken aan betaal-

bare woningverbeteringen op het gebied van 

energie en klimaat. Op pagina 10 en 11 van 

deze Wijkberichten leest u hier meer over. Op 

dinsdagavond 3 oktober a.s. zijn wijkbewo-

ners van harte welkom op de aftrapavond van 

deze EnergieExpeditie in Bewonersbedrijf ‘Op 

Eigen Houtje’.  

Excuses voor late bezorging

Ondanks een strakke planning van inleveren 

van kopij, redigeren, corrigeren, opmaken en 

naar de drukker sturen viel het zomernummer 

van Wijkberichten te laat bij u op de mat. Dat 

was vervelend omdat in dit nummer aandacht 

werd gevraagd voor de open dag van Bewo-

nersbedrijf Op Eigen Houtje. De oorzaak voor 

de vertraging lag echter niet bij ons. Het druk-

proces duurde om onduidelijke redenen een 

kleine week langer.  

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Voor de komende maanden 
staat er weer veel op stapel in 
Emmerhout. Naast het vervolg 
op de Burgerbegroting wordt 
er ook een eerste stap gezet 
met de Expeditie Emmerhout 
EnergieNeutraal. In deze 
Wijkberichten volop aandacht 
daarvoor. Maar ook daarnaast 
gebeurt er nog heel veel meer.

Burgerbegroting 2018 

Op die dag wordt het beschikbare budget 

voor 2018 door de aanwezige inwoners uit 

Emmerhout verdeeld over de 8 thema’s. Het 

verdelen gaat net als vorig jaar door middel 

van fiches, die ingezet kunnen worden. Daar-

door kan iedereen met gelijke stem meepra-

ten en meebeslissen. Maar ervaart ook ieder-

een, hoe het is als je geld voor een bepaald 

doel reserveert. Het kan dan niet meer ge-

bruikt worden voor een ander doel. Geld kan 

tenslotte maar één keer uitgegeven worden!

8 thema’s

De acht thema’s zijn door wijkbewoners naar 

voren gebracht tijdens de aftrapavond voor de 

Burgerbegroting 2018 op 9 mei jl. Op de vra-

gen als: ‘Wat heeft Emmerhout nodig?’ en ‘Wat 

mist er nog?’ of ‘Wat zou beter kunnen?’ In het 

schema ziet u de gekozen thema’s. Er is in to-

taal zo’n € 72.000 beschikbaar. 

Op 19 september gaan de aanwezige wijkbe-

woners dit bedrag over de thema’s verdelen. 

Het is daarom belangrijk om aanwezig te zijn. 

Alleen dan kunt u mee beslissen over de uit-

eindelijke verdeling. Het is jouw wijk, jij mag 

het zeggen!

Onderhandelen en inzetten

Op elke tafel ligt een grote poster met daarop 

een afbeelding van de 8 thema’s. Rond iede-

re tafel zitten 6 wijkbewoners die elk 6 fiches 

van een bepaalde kleur krijgen. Eén fiche is € 

“Al fietsend maken 
Eric van Oosterhout 
en Robert Kleine 
kennis met 
Emmerhout”

19 September is de 3e dinsdag van september. In Den Haag 
maakt de regering dan haar plannen voor het komend jaar 
bekend. In Emmerhout hebben we dan onze eigen 3e dinsdag 
van september. 

2000,- waard. De fiches mogen naar eigen keu-

ze verdeeld worden over de thema’s. Maar een 

thema moet minimaal 5 fiches toebedeeld krij-

gen en moeten minstens van drie verschillen-

de kleuren zijn. Er moet dus met elkaar onder-

handeld worden. Men moet elkaar overtuigen 

van inzet op een bepaald thema. Als uiteinde-

lijk op alle tafels de fiches verdeeld zijn, kan de 

totaal score worden opgemaakt.

Plannen maken

Na het maken van deze verdeling kan het 

plannen maken beginnen. Voor welke plannen 

gaan we het geld gebruiken? Iedere wijkbe-

woner of groep van wijkbewoners mag hier-

voor ideeën indienen. Eigenlijk is elk idee of 

plan goed, mits het past binnen de thema’s. 

Het is handig om bij het uitwerken te kijken of 

u in uw omgeving mensen ook warm kunt krij-

gen voor dit idee. Het uitwerken van uw idee 

tot een plan wordt gemakkelijker als u het sa-

men doet. Bij de uitwerking van het plan is het 

goed om een aantal vragen in uw achterhoofd 

te houden. Wat houdt het plan precies in? 

Waarom is het belangrijk voor Emmerhout dat 

uw plan uitgevoerd wordt? Onder welk thema 

valt het plan? Wie gaat het uitvoeren? Wat gaat 

u zelf doen? Wie of wat is er voor nodig? Wat 

zou de uitvoering ongeveer gaan kosten? Wel-

ke bijdrage vraagt u uit de burgerbegroting?

Ideeënfestival 17 oktober

Tijdens het Ideeënfestival op dinsdagavond 

17 oktober in ‘Op Eigen Houtje’ worden deze 

plannen gepresenteerd. De aanwezige bewo-

ners maken daar een keuze in. Aan het einde 

van de avond is bekend welke plannen uit-

gevoerd gaan worden en hoeveel geld uit de 

burgerbegroting daaraan toegekend is. 
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Sportplein Emmerhout

We hebben het hier over het perceel tegen-

over het winkelcentrum tussen Op Eigen 

Houtje,  de Recreant en de Houtweg. ‘Waarom 

zouden we daar niet een paar mooie speel-

toestellen plaatsen? Of een basketbalveldje 

maken?’ dacht Jiska Ravor. In de buurt waar 

zij woont zijn er voor de jeugd niet veel speel-

voorzieningen, zeker niet nadat rondom ba-

sisschool de Tondel alle speelvoorzieningen 

waren weggehaald. Ze was niet de enige die 

rondliep met dit idee. Onafhankelijk van elkaar 

had Rijk van Dijk er met zijn kinderen ook op 

zitten broeden. ‘Tijdens een verjaardag kwa-

men we elkaar tegen en raakten we er over 

aan de praat. Het zou toch hartstikke leuk zijn 

om daar een aantal sportvoorzieningen te re-

aliseren? Rijk had al eens een balletje opge-

gooid bij de gemeente zonder resultaat. Ik had 

mijn ideeën al eens bij Wijkbelangen neerge-

legd.’ De plannen werden samengevoegd, in 

grote lijnen kwamen ze overeen, en werden 

verder uitgewerkt. 

Burgerbegroting

In oktober 2016 werd het plan gepresenteerd 

tijdens het ideeënfestival van de Burgerbegro-

ting. ‘In vergelijking met andere plannen was 

ons plan verder uitgewerkt. Dat was denk ik 

wel  in ons voordeel.’ Maar ook de grafische 

vaardigheden van Jiska waren zeker in hun 

voordeel. Ze konden visueel duidelijk maken 

met plattegronden en sfeertekeningen wat 

hun plan inhield. ‘We hadden al contact ge-

legd met diverse sportverenigingen. Hen bij 

onze plannen betrokken, maar ook enthousi-

ast gemaakt. Het bedrag dat we vanuit de Bur-

gerbegroting toegekend kregen was lang niet 

toereikend, maar maakte het wel gemakkelij-

ker om bij andere fondsen geld los te krijgen.’

Andere bijdragen

‘We hadden een inschatting gemaakt dat we 

ongeveer € 90.000 nodig zouden hebben voor 

onze plannen. Maar toen kwamen we er ach-

ter dat er veel meer bij komt kijken. Paden, be-

planting, drainage… En er dus ook veel meer 

geld nodig was.’ Vanuit het stimuleringsfonds 

‘Dorpen en wijken’ van de gemeente Emmen 

werd een belangrijke bijdrage toegekend, 

waardoor het budget meer dan verdubbel-

de. ‘Daarna ontvingen we nog bijdragen van 

Lefier, M&Gezond,  Oranjefonds en VSBfonds. 

Maar ook nu de eerste fase bijna gerealiseerd 

is, gaan we door met fondswerving. Want ook 

voor de tweede fase en onderhoud is nog veel 

geld nodig.’ 

Eerste fase

Het Sportplein zoals dat op 30 september a.s. 

wordt geopend heeft een voetbalkooi, een 

Het had dienst gedaan als plek 
voor een blaashal. Een tijdelijke 
voorziening voor de sporthal 
die verbouwd werd. Daarna lag 
het aantal jaren braak. 

basketbalveld, twee tafeltennistafels en en-

kele bankjes. Ook de paden en de beplanting 

zijn dan aangelegd. Bijzondere aandacht heeft 

de sportvloer gekregen. Deze is waterdoorla-

tend en geluiddempend. ‘Het is goed dat we 

de aanleg in stukken hebben ‘opgeknipt’. Daar-

door zien we nu ook het eerste resultaat. En 

dat geeft energie om hier er verder aan te wer-

ken. En mogelijk dat ook andere wijkbewoners 

enthousiast worden en met ideeën komen of 

mee gaan helpen.’

Tweede fase

Tijdens het ideeënfestival van 17 oktober a.s. 

zal de werkgroep wederom een beroep doen 

op middelen uit de Burgerbegroting. Daar-

naast wordt er een crowdfunding campagne 

gestart. Het is een andere manier om geld bij 

elkaar te krijgen. Ook hoopt de werkgroep 

dat het bedrijfsleven een bijdrage gaat leve-

ren. Het is de bedoeling dat in de tweede fase 

een freerun-parcours en callanetics-toestellen 

worden toegevoegd. Zodat er bootcamps ge-

organiseerd kunnen worden. Het wordt op 

deze manier een Sportplein voor jong én oud. 

Naast de sportieve invulling is ook het element 

‘ontmoeting’ belangrijk. Zo zijn er ook bankjes 

in het plan opgenomen en is er samenwerking 

gezocht met Op Eigen Houtje en een ander 

plan uit de burgerbegroting, de beweegtuin.

Richard Krajicekfonds 

Het Richard Krajicek doneert geen geld, maar 

stelt beurzen beschikbaar voor 3 scholarship-

pers. Zij gaan in het kader van hun opleiding 

activiteiten organiseren en begeleiden op het 

Sportplein. Zij zullen vanaf 1 oktober bijna da-

gelijks aanwezig zijn. Aan de activiteiten die 

de scholarshippers organiseren zijn geen kos-

ten verbonden. Ook in Emmerhout zijn er veel 

kinderen die om financiële redenen geen lid 

zijn van een sportvereniging zijn. Zij worden 

zo in de gelegenheid gesteld wel mee te doen. 

Voor M&Gezond redenen om een bijdrage te 

doneren. 

Leefregels

Door de aanwezigheid van scholarshippers is 

er ook toezicht. Het Krajicekfonds zorgt ook 

voor een zogenaamd ‘waardenbord’. Een bord 

met leefregels hoe  om te gaan met de speel-

voorzieningen en over sportief gedrag. Tijdens 

inloopavonden zijn leden van de werkgroep in 

gesprek gegaan met omwonenden. Zij waren 

enthousiast over het feit dat deze lege ruimte 

eindelijk invulling kreeg, maar waren ook blij 

met de geluiddempende ondergrond, eindtijd 

van de activiteiten en de begeleidende rol van 

de sportcoaches.’

De opening

‘Op zaterdag 30 september gaan we in samen-

werking met betrokken sportverenigingen alle 

mogelijkheden van het Sportplein laten zien. 

En natuurlijk is er een hapje en een drankje en 

is er muziek. Het openingsfeest is vanaf 14.00 

uur met o.a. de officiële openingshandeling. 

Wie dat gaat doen houden we nog even als 

een verrassing geheim.’ 

Wytse Bouma 

 

Contact Sportplein Emmerhout: 

E sportpleinemmerhout@gmail.com 

FB @SportpleinEmmerhout

“Het Sportplein 
Emmerhout 
wordt ook een 
ontmoetingsplek 
voor jong en oud”



“Voor de meeste bewoners van 
Emmerhout wordt de rit naar het 
station sneller en goedkoper”
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Nieuwe route voor de stadsbus

Samen in Cosis

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 maatschap pelijke 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.

Welkom  bij Promens Care

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

/promenscare
@promenscare Welke voordelen levert deze wijziging de rei-

ziger op? We hebben vervoersbedrijf Qbuzz 

en gemeente Emmen om een toelichting ge-

vraagd en die hebben we hier voor u op een 

rij gezet.

Verschil in gebruik

Lijn 3 (Rietlanden), lijn 4 (Bargeres) en scholie-

renlijn 12 (Meerdijk) doen het erg goed in Em-

men. Deze lijnen tonen een mooie groei in het 

reizigersaantal over de afgelopen jaren. Lijn 1 

en 2 blijven helaas achter op deze ontwikke-

ling: lijn 1 groeit minder hard en lijn 2 laat een 

kleine afname in het aantal reizigers zien. De 

oorzaak hiervan ligt volgens Qbuzz in de route 

die lijn 1 en 2 rijden.

Verschil in reistijd of oorzaken

Voor gebruikers van lijn 1 (Emmerhout) is de 

heenreis vaak langer dan de terugreis. Deze 

lijn rijdt via de hoofdlanen en bovendien is het 

winkelcentrum van Emmerhout maar in één 

richting bereikbaar. Daardoor kan het verschil 

in reistijd tussen heen- en terugreis oplopen 

tot wel 20 minuten.  Ook op lijn 2 (Angelslo) 

is er sprake van verschil in reistijd tussen de 

heen- en terugreis, maar niet zo extreem als bij 

lijn 1. Een groter probleem waar reizigers van 

lijn 2 tegenaan lopen, is gebrek aan ruimte. 

Deze lijn wordt veel gebruikt door grote aan-

tallen scholieren en studenten.

Aantrekkelijker 

Om het reizen met de bus aantrekkelijker te 

maken, is besloten om lijn 1 en 2 te combine-

ren. Dit houdt in dat de bus na Emmerhout 

doorrijdt naar Angelslo en vervolgens naar 

het station. De bus naar Angelslo rijdt door 

naar Emmerhout. In de wijken rijdt de bus dan 

één route in beide richtingen. Met deze opzet 

krijgen de meeste bewoners van Emmerhout 

een snellere en goedkopere rit naar het sta-

tion. Ook worden er meer reismogelijkheden 

geboden. Zo kunnen bewoners van Emmer-

hout straks rechtstreeks naar het ziekenhuis en 

het winkelcentrum reizen. 

Nieuwe busbaan

Om de buslijnen te kunnen koppelen moet 

er een busbaan worden aangelegd tussen de 

Laan van het Kinholt en de Boerschaplaan. De 

gemeente heeft Qbuzz laten weten dat deze 

aanpassing niet voor 2018 gerealiseerd kan 

zijn. De aanleg van een busbaan is in strijd 

met het bestemmingsplan. Daarom gaat de 

bus (voorlopig) over de Rondweg rijden. Hier-

door worden al wel enkele voordelen van de 

combinatie van beide buslijnen benut, zoals 

snellere ritten en een rechtstreekse verbinding 

naar het winkelcentrum en het ziekenhuis. In 

de avonduren is het straks elk half uur moge-

lijk te reizen: het ene halfuur rechtstreeks, het 

volgende via Angelslo. Nu is dat nog eenmaal 

per uur. Met een busbaan tussen de Laan van 

het Kinholt en de Boerschaplaan kan aan veel 

mensen zelfs elk kwartier een reismogelijk-

heid worden aangeboden. Voordat het zover 

is, worden de plannen over de busbaan verder 

uitgewerkt. De gemeente zal hiervoor ook in-

woners vragen mee te denken. 

Bushaltes

De nieuwe opzet heeft ook een keerzijde. De 

stadsbus bedient niet meer alle hoofdlanen. 

Reizigers kunnen gebruik maken van (nieu-

we) bushaltes langs de Houtweg en de Laan 

van het Kinholt. Dit betekent voor sommige 

inwoners dat het handiger wordt om met de 

fiets naar de bushalte te gaan. Daarom worden 

er bij de bushaltes fietsenrekken geplaatst. Be-

woners van het noordelijke gedeelte van Em-

merhout kunnen trouwens ook reizen met 

buslijn 42 (Emmer-Compascuum). Deze lijn 

gaat in de nieuwe dienstregeling over de Laan 

van de Bork en De Schanswal rijden. Ook bus-

lijn 42 rijdt in basis elk half uur. 

De nieuwe dienstregeling gaat in op zondag 10 

december. De dienstregeling is enkele weken 

ervoor te raadplegen op de website van Qbuzz 

(www.qbuzz.nl).  

Eind van dit jaar gaan in onze 
wijk de bussen anders rijden. 
Dit blijkt uit de opzet van de 
dienstregeling voor 2018. 
Stadsbuslijn 1 (Emmerhout) 
en 2 (Angelslo) worden 
gecombineerd. 
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T 06 23 55 46 08  |  E info@flowa.nl  |  I www.flowa.nl

SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze PEUTERSPEELZALEN

Op de peuterspeelzaal kan uw kind samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs  leren en 
ontdekken. Spelen is namelijk niet alleen leuk, maar ook leerzaam, grensverleggend en 
ontspannend. Onze peuterspeelzalen bieden een veilige en ongedwongen manier om te 
spelen, fantaseren, communiceren en te ontdekken. Hierin stimuleren 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 peuterspeelzaal bij u in de buurt op stichtingpeuterwerk.nl 
of neem voor meer informatie contact op met onze centrale diensten:
info@stichtingpeuterwerk.nl | 088 - 030 5188 | www.stichtingpeuterwerk.nl

Kristalla Blokkentoren Dikkertje Dap
Laan van het Kinholt 576 Laan van het Kinholt 187 Het Waal 33
7823 HP Emmen 7823 GD Emmen 7823 NN Emmen
06 1004 3238 06 1004 3668 06 5479 3136

sedna Onderdeel van

Onze locaties in Emmerhout zijn:

 

  

 

 

 

 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 

 

‘Bedrijf’-vigheid Emmerhout    

Even voorstellen: Mijn naam is Paul Robbers, 

ik ben 49 jaar oud en getrouwd met Mechte-

lien Robbers. Mechtelien is medisch pedicure 

in Emmen. We hebben 10 jaar lang in Nieuw- 

Zeeland gewoond en wonen al weer 12 jaar 

in volle tevredenheid in Emmerhout. Samen 

hebben wij 4 volwassen kinderen die allen al 

zijn uitgevlogen.

Wat dreef je om zelfstandig onder
nemer te worden?

Ik heb 10 jaar gewerkt op een klusbus voor 

een thuiszorg organisatie. Aangezien ik een 

mensen-mens ben en het mijn passie is om 

zelfstandig mensen te helpen ben ik 2 jaar ge-

leden met mijn eigen praktische hulpdienst 

gestart.

Waar komt de bedrijfsnaam 
‘Het Mannetje’ vandaan?

In gesprekken wordt op de vraag om een vak-

man vaak opgemerkt: daar weet ik wel een 

mannetje voor…..

Doordat mijn werkzaamheden heel uitge-

breid zijn  ben ik in veel gevallen Het Manne-

tje waarnaar men op zoek is.

Waaruit bestaan jouw werkzaam
heden?

Ik bied een uitgebreid pakket aan werkzaam-

heden, zoals het monteren van badkamer- en 

keukenaccessoires, decoratieve elementen 

(het ophangen van schilderijtjes etc), hulp-

middelen zoals veiligheidsbeugels, verlich-

ting en binnen zonwering. Ook kan men mijn 

hulp inroepen voor het sauzen van plafonds 

en muren, kleine reparaties, tuinonderhoud, 

hekwerk en schuttingen plaatsen, dakgoten 

reinigen, hogedruk reinigen en hulp bij ver-

huizen.

Mijn werkzaamheden zijn erop gericht om 

mensen te helpen bij klussen die ze zelf niet 

(meer) kunnen of waar ze geen tijd voor heb-

ben. Veel senioren kunnen zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen door het bieden van hulp 

op maat. Ik heb een enorme liefde voor men-

sen. Mijn specialiteit is ook een luisterend oor 

te bieden en door bemoedigend en positief 

gestemd te zijn de mensen  te helpen. Ik stap ’s 

morgens met een glimlach op mijn gezicht in 

mijn bus en kom ook glimlachend weer thuis. 

Ik vind het belangrijk dat je eerlijk bent in het 

aanbod dat je geeft en ben pas tevreden als de 

klant tevreden is. Als er klussen zijn die buiten 

mijn vakgebied liggen wijs ik de mensen door 

naar een gespecialiseerd bedrijf.

Hoe groot is je werkgebied?

Ik werk in een kring van ca. 30 kilometer rond-

om Emmen. Vanaf Hoogeveen tot Borger.

Door het werkgebied compact te houden ben 

je beter service-gericht en heb je een kortere 

aanrij-tijd. 

 
Wat kun je nog meer betekenen 
voor mensen? 

Het is nu tijd om na te denken over klusjes zo-

als het leeghalen van de dakgoten om over-

stroming tegen te gaan. In het kader van de 

veiligheid is het raadzaam mosgroei en bla-

deren tijdig te verwijderen van de paden en 

terrassen. Het plaatsen van schemer sensor 

lampen kan ook bijdragen aan uw gevoel van 

veiligheid.  Alles uiteraard in overleg en geheel 

naar eigen wens.

Hoe ben je bereikbaar?

Via de telefoon, nummer 06-45 64 01 84. Via 

e-mail: paul@hetmannetje.nl  en op mijn web-

site www.hetmannetje.nu  Staat de klus niet 

op onze flyer of website, dan kan men gerust 

contact opnemen voor vrijblijvende informa-

tie, tarieven of een afspraak.  Kortom: Zoekt u 

een praktische hulpdienst? Neem contact op 

met ‘Het Mannetje’. 

Ina Hofsteenge

In deze rubriek neemt 
Ina Hofsteenge in iedere 
editie een bedrijf in 
Emmerhout onder de 
loep. In deze editie zijn 
de spotlights gericht op 
Het Mannetje, Praktische 
Hulpdienst. 

E

“In veel gevallen 
ben ik Het 
Mannetje waarnaar 
men op zoek is”
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ODDe Ondernemers Express is ontwikkeld vanuit 

Toolbox Emmen i.s.m. met Op Eigen Houtje, 

SamenSterkZorg, Gemeente Emmen en Gro-

wing Workplace. We slaan de handen als soci-

aal ondernemers in één. Het traject is bedoeld 

voor mensen in een uitkeringssituatie die er 

aan zitten te denken om zelfstandig te wor-

den. Ze gaan er in dit traject zeker achter ko-

men of dit voor hen een juiste stap is en wor-

den daarna geholpen om deze stap ook echt 

te maken. Bij voldoende animo (minimaal 8 

mensen) zijn we plan een dergelijk traject in 

het najaar (bij voorkeur begin oktober) te star-

ten vanuit Op Eigen Houtje. Een 2e groep zou 

in januari 2018 kunnen starten. Meer informa-

tie over het traject is te vinden op http://on-

dernemers.express. Als je interesse hebt om 

mee te doen kun je je via deze site aanmelden 

of contact zoeken met Op Eigen Houtje.

Broeinest

De ruimte waar het servicepunt van  de biblio-

theek heeft gezeten zal na de zomer worden 

omgebouwd tot flexwerkplek, genaamd het 

Broeinest. Een plek om te werken en te leren. 

Een plek voor nieuwe inspiratie en waarde-

volle ontmoetingen. Naast flexwerkplekken 

zullen er een aantal kleine spreekkamers en 

faciliteiten als koffie en printer komen. Deze 

ruimte zal worden gebruikt door de Onder-

nemers Express en kan middels een abonne-

ment gehuurd worden door mensen die flex 

willen werken. Bijvoorbeeld ZZP-ers, wijkpro-

fessionals en thuiswerkers die inspiratie nodig 

hebben. Belangstelling? Neem contact op met 

Anton Bardie van Op Houtje.

Terrasje pakken? 

Het bewonersbedrijf en de initiatieven van 

het Sportplein Emmerhout en de beweegtuin 

hebben elkaar gevonden. Het bewonersbe-

drijf wil graag de ontmoetingen van mensen 

faciliteren middels een gezellig terras aan de 

zijde grenzend aan het sportplein. De gebrui-

kers maar ook de toeschouwers krijgen hier-

mee de gelegenheid om even uit te rusten of 

een oogje in het zeil te houden. Het bestaande 

assortiment wat nu te verkrijgen is in bewo-

nersbedrijf zal dan ook te verkrijgen zijn op 

het buitenterras. Overdag zijn dit met name 

koffie -en lunchgerechten en ’s avonds krijgen 

de gasten van het sociaal restaurant De Tondel 

de gelegenheid om hun maaltijd op het ter-

ras te nuttigen. In september wordt begonnen 

met het aanleggen van een terras aan de voor-

zijde van het bewonersbedrijf. De grote zaal 

wordt voorzien van openstaande deuren en 

er komt een pad naar het bestaande voetpad.

HopHop met de bakfiets

Het heeft iets langer geduurd dan de bedoe-

ling was maar de bakfiets is inmiddels ‘klaar 

voor de start’. Het geld voor de aanschaf van 

de bakfiets hebben we gekregen uit de Bur-

gerbegroting Emmerhout. We willen met de 

bakfiets de buurt graag ‘mobieler’ maken. 

Voorbeelden zijn: samen met of voor mensen 

boodschappen doen of een maaltijd vanuit 

ons eetlokaal bezorgen. Ook willen we Hop-

Hop in de toekomst uitbreiden met andere 

vervoersmiddelen zoals een golfkarrretje en 

een duofiets. Zo kunnen we naast spullen ver-

voeren ook mensen gaan helpen met hun mo-

biliteit. Voor dit initiatief zijn we op zoek naar 

mensen die willen helpen. We hebben chauf-

feurs nodig voor op de bakfiets en mensen 

die willen helpen met coördineren. Lijkt het 

jou leuk om een steentje bij te dragen aan 

een mobiele buurt? Meld je dan via info@

opeigenhoutje.info of kom even langs aan de 

Lemzijde 87.

Contact

Wilt je op de hoogte blijven van Op Eigen 

Houtje? Volg ons op facebook: www.facebook.

com/BewonersBedrijfOpEigenHoutje. 

Anton Bardie

Ongetwijfeld heeft u als wijkbewoner hier iets 

van meegekregen. Het Dagblad van het Noor-

den en RTV Drenthe schreven er over. Moge-

lijk heeft u de wenkbrauwen gefronst. Energie 

neutraal wat is dat? En moet dat in mijn wijk? 

Hoe komen ze daar zo ineens bij? In dit artikel 

leest u hier meer over. Op dinsdagavond 3 ok-

tober a.s. zijn wijkbewoners van harte welkom 

op de aftrapavond van deze EnergieExpeditie 

in Op Eigen Houtje (zie kader).

Klimaatakkoord 

Helemaal uit de lucht vallen komen deze idee-

en echter niet. Ze komen voort uit afspraken 

die tijdens de klimaatconferentie van de Ver-

enigde Naties december 2015 in Parijs zijn 

vastgelegd. Om de verdere opwarming van 

de aarde te voorkomen is daar afgesproken 

dat de CO2 uitstoot teruggebracht moet wor-

den o.a. door op termijn te stoppen met het 

gebruik van fossiele brandstoffen. Emmerhout 

mag dan de eerste wijk zijn, uiteindelijk moet 

in 2050 de hele provincie energieneutraal zijn.

Door de wijk gedragen

In de afgelopen maanden is er overleg ge-

weest van gemeente, provincie, energie-

maatschappijen, woningcorporaties met 

vertegenwoordigers van Wijkbelangen en 

huurdersverenigingen. De gemeente kan wel 

mooie plannen hebben maar wat vinden be-

woners hiervan? De gemeente Emmen ziet 

een belangrijke rol weggelegd voor de wijk-

bewoners en ziet graag dat het initiatief van 

meet af aan door de wijk gedragen wordt. Niet 

voor of over maar vanuit en met. 

Aanpak van de gehele wijk

Er zijn in den lande al meer bewonersgroepen 

succesvol bezig om hun dorp of wijk energie-

neutraal te maken. De ervaringen daar op ge-

daan wekken interesse op. Het gaat namelijk 

niet alleen om alle huizen en andere bebou-

wing energieneutraal te maken, het gaat om 

een aanpak van de totale woonomgeving. 

Emmerhout is een wijk van nu bijna 60 jaar en 

dat is op sommige plekken wel zichtbaar. Ver-

paupering en verloedering liggen op de loer.  

Door de wijk in zijn geheel aan te pakken ont-

staat er een prettige woonomgeving voor alle 

bewoners waardoor de wijk weer voor jaren 

vooruit kan. Meedoen kan dus voor Emmer-

hout heel veel opleveren. 

Expeditieteam

Vertegenwoordigers van Wijkbelangen en 

Huurdersfederatie hebben een Expeditieteam 

Emmerhout EnergieNeutraal gevormd. Zij zijn 

enthousiast en willen de mogelijkheden on-

derzoeken. Maar krijgen zij andere wijkbewo-

ners mee? In de komende maanden gaat het 

Expeditieteam zorgen voor brede informatie 

over dit onderwerp. Over welke maatrege-

len hebben we het dan? Hoe zit het met de 

huurwoningen in de wijk? Wie gaat dat beta-

len? Waarom zou ik eigenlijk mee gaan doen? 

Daarnaast zal er een korte enquête worden 

uitgezet door de Rijks Universiteit Groningen 

zodat er zicht ontstaat op wensen en vragen 

die er leven onder wijkbewoners.

Op weg naar 2027

Er is niet toevallig voor de naam ‘Expeditie-

team’ gekozen. Bij een expeditie weet je wel 

waar je naar toe wilt. Maar hoe goed ook 

voorbereid, het blijft spannend en ook wel 

een beetje onzeker, omdat je niet weet wat je 

onderweg zult tegenkomen. We hebben nog 

veel vragen en nog een lange weg te gaan. 

Maar de expeditie is gestart! 

Wytse Bouma

Aftrapavond op 3 oktober 
Op dinsdagavond 3 oktober a.s. is de aftrap-

avond van de Expeditie Emmerhout Energie-

Neutraal. Naast algemene informatie over 

hoe een wijk energie neutraal zou kunnen 

worden gemaakt, is er ook ervaringsdeskun-

digen uit Nijeveen aanwezig. En uiteraard is 

er ruimte voor heel vragen en discussie. De 

avond wordt gehouden in ‘Op Eigen Houtje’ 

en begint om 19.30 uur.

Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje Emmerhout EnergieNeutraal?

Zomertijd. Een mooie tijd om 
even lekker uit te rusten maar 
ook een mooie tijd om eens 
rustig een aantal ideeën uit te 
werken. Voor beide hebben we 
tijd gehad deze zomer. Uiteraard 
vertellen we jullie graag over 
deze ideeën.

Binnenkort start de 
wijkexpeditie Emmerhout 
Energieneutraal. Kern 
van dit initiatief is dat 
inwoners samenwerken 
met gemeente, provincie, 
woningcorporaties aan 
betaalbare woningverbeter- 
ingen op het gebied van 
energie en klimaat.

“Werken aan een 
energieneutrale 
woonomgeving”
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DDe inwoners van Emmerhout weten dat dit 

niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. 

Ik vroeg mij af of leerlingen, waaraan al vanaf 

1999 was beloofd dat zij een nieuw schoolge-

bouw zouden krijgen, hoe zij dit alles hebben 

ervaren en wat zij vinden van het nieuwe Cen-

trum. In het onderstaand interview met Lisan-

ne Smit ( 19) probeer ik daar achter te komen.

Lisanne Smit

Lisanne Smit is geboren in Emmerhout en 

was vanaf 2001 tot 2010 leerling van de OBS  

‘De Hasselbraam’, de school, die nu ‘De Kubus’ 

heet. Zij maakte mee dat de scholen werden 

samengevoegd van drie scholen naar twee 

met als gevolg, dat toen zij naar groep 8 ging, 

zij en  de leerlingen van haar klas werden on-

dergebracht in ‘containers’. Behalve dat het 

super warm was in de zomer heeft dat haar 

schoolplezier niet beïnvloed. Het gebouw was 

dan wel niet ideaal, maar wel veilig.

Wat herinner jij je over het vooruit-
zicht op een nieuw schoolgebouw?

Eigenlijk niets. Dit heeft voor mij kennelijk be-

wust geen rol gespeeld. Voor mijn gevoel werd 

dit voor ons als leerlingen op de achtergrond 

gehouden. Op Facebook heb ik vorig jaar reac-

ties gelezen op de mededeling: ‘De bouw gaat 

beginnen’. Die reacties waren nogal negatief 

over het tempo waarin met de bouw einde-

lijk werd gestart. Ik had dat niet, ik was juist 

blij, dat er begonnen werd en het plan werd 

doorgezet.

Heb je voor je gevoel een relatie 
met het nieuwe Kind Centrum?

Ja, nu wel. Na de basisschool ben ik naar het 

VWO gegaan. Na twee jaar ben ik overgestapt 

naar de HAVO. Nu ga ik in september naar het 

2e jaar HBO bouwkunde, Windesheim in Zwol-

le. Vanuit deze opleiding heb ik veel belang-

stelling voor de bouw van het Centrum. De 

start van de bouw liep parallel met mijn eer-

ste jaar en ik ging vaak kijken. Meteen al had ik 

belangstelling voor hoe de boring van de fun-

dering gebeurde. Ik kijk niet zo zeer naar het 

bouwproces, maar meer naar de opzet. Ik wil 

namelijk zelf de richting van de architectuur 

in. Wij worden heel  breed opgeleid. Onder-

werpen, die wij bestuderen zijn bijvoorbeeld: 

hoe wordt het gebouw op de bouwplaats in-

gericht, hoeveel manieren zijn er om een ge-

bouw te bouwen. Ik heb gezien, dat het Kind 

Centrum vooral via prefab is neergezet. Ik be-

grijp dit wel, op de bouwplaats zelf bouwen 

kost veel meer tijd.

Wat vind je van het gebouw en de
 locatie tot nog toe?

De locatie vind ik onlogisch, maar de roton-

des zijn een goede oplossing. Ook de aanleg 

van de fietspaden apart erbij spreekt mij aan. 

Ik zou gekozen hebben voor de locatie van de 

Kubus, maar ik snap het wel. Bij de Kubus moe-

ten de kinderen de beide Houtwegen overste-

ken, nu is de ligging centraler en hoeven de 

kinderen  maar één keer over te steken. De 

vorm van de school vind ik leuk, veel glas bij 

de ingang, het is netjes en strak. Ik zou zelf het 

gebouw meer  hebben laten passen in de om-

geving. Ik vind bijvoorbeeld de gevelbeplating 

er erg uitspringen.

Jij bent in Emmerhout geboren, 
wat vind je van de wijk?

Ik woon hier fijn, voel mij altijd veilig. Fijne 

speelgelegenheid in de buurt. Ik had altijd 

leuke speel/ buurtkinderen om mee te spelen.

Zie je ook een toekomst voor jezelf 
in Emmerhout?

Jazeker. Nu met het Kind Centrum helemaal, 

daar wil ik mijn kinderen wel op school heb-

ben. Ik heb zelf goede ervaringen gehad met 

het onderwijssysteem. Dat gun ik mijn eigen 

kinderen ook. Ik wil hier dus graag wonen en 

dan van hieruit naar mijn werk kunnen gaan. 

Joke Bakker

Kanaal A NZ 178

7881 KR Emmer - Compascuum

M 06 - 55 87 32 55

E stucenspack@gmail.com

I www.stucenspack.com

Eetlokaal de Tondel

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

Elke werkdag geopend van 17:00 tot 19:00 uur!
Elke maand lopend buffet met een thema!  
Onze wisselende menukaart is te vinden op onze 
Facebookpagina, website of af te halen!
 
• Hoofdmaaltijd € 5,00  (kind € 4,00 - vis € 6,00)
• Soep v/d dag € 1,50
• Toetje v/d dag € 1,00
 
Het is ook mogelijk om uw maaltijd af te halen!  
Reserveren voor 13:00 uur!

Kindcentrum Emmerhout

Het Kind Centrum 
Emmerhout  nadert  zijn 
voltooiing. Na ruim 17 
jaar van voorbereiding is 
begin van deze maand 
het gebouw in gebruik 
genomen.  

“De vorm van 
het kincentrum 
vind ik leuk 
netjes en strak”

Lisanne Smit:
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Kindcentrum Emmerhout in beeld

Begin september is 
het Kindcentrum in 
gebruik genomen. Naast 
obs ‘Kubus’ en rk/pc 
jenaplanschool ‘Kristalla’ 
zijn ook de voorschool 
van Stichting Peuterwerk, 
kinderopvang Emmerhout 
en het servicepunt van de 
bibliotheek te vinden in 
het nieuwe gebouw.

Het servicepunt van 
de bibliotheek zit 
bij de hoofdingang 
in de centrale hal. 
De kinderen van het 
Kindcentrum kunnen 
hier onder schooltijd 
alle dagen terecht. Voor 
wijkbewoners is het 
servicepunt op gezette 
tijden geopend (pg 25).

Alle kinderen kunnen 
zich uitleven op 
spiksplinternieuwe 
speeltoestellen. Voor de 
kinderen van Kristalla op 
een ontdekplein en voor 
de kinderen van de Kubus 
op een beweegplein.

Elk ruimte heeft een 
inrichting die afgestemd 
is op de gebruiker. De 
foto’s, gemaakt door 
Flowa, zijn genomen 
in de laatste week van 
de zomervakantie. De 
inrichting was daarom nog 
niet helemaal afgerond.



Fastfitter Bandenservice
www.fastfitter.nl

Gegarandeerd 
de laagste prijs 
Nr. 1 in service

Het Weeld 218a – Emmerhout – 0591 - 628 930
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Medisch Pedicure Petra
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

Epaper:(www.dementheek-emmen.nl/)

www.zorggroepdehooimijt.nl

Het voormalige Kantongerecht

Kluifrotonde

Op deze kruispunten vonden in het verleden 

regelmatig aanrijdingen plaats. Soms zelfs 

dagelijks. Het overzicht verbeterde door het 

weghalen van bosschages en bomen, maar 

bleek toch niet afdoende. ‘De smalle rijbanen 

van de Houtweg vielen niet genoeg op ten op-

zichte van de brede rijbanen van de ‘hoofdla-

nen’. Automobilisten die op de Laan van het 

Kinholt of de Laan van het Kwekebos reden, 

zagen verkeer op de Houtweg daardoor nog 

wel eens over het hoofd,’ is Elma Ravens, ad-

viseur Verkeer van de Gemeente Emmen van 

mening.

Centrumgebied groter

Met de bouw van het Kindcentrum in het ge-

bied tussen beide Houtwegen is het centrum-

gebied van Emmerhout groter geworden. De 

aangelegde rotonde markeert de entree van 

het centrumgebied voor verkeer dat vanaf de 

Rondweg het centrumgebied binnenkomt. 

Ook kunnen fietsers en voetgangers op deze 

manier veilig oversteken.

Kluifrotonde

Het zijn eigenlijk twee ¾ -rotondes die met 

elkaar verbonden zijn. ‘Van bovenaf lijkt het 

daardoor op een hondenbot. Vandaar kluif-

rotonde!’, zegt Ravens lachend. De rotonde 

zelf is alleen bedoeld voor autoverkeer. Fiet-

sers en voetgangers volgen de paden rond de 

kluif. Voor voetgangers die vanaf de Schans 

naar het winkelcentrum willen lopen is er nu 

ook een voetgangersverbinding. Het voetpad 

loopt langs de Houtweg en is gescheiden van 

de rijbaan. Fietsers rijden wel op de rijbaan. De 

strook voor fietsers wordt aangeven door de 

rode kleur van het asfalt. Ravens: ‘Het is de be-

doeling dat er later ook een snelle fietsroute 

komt aan de andere zijde van het winkelcen-

trum, richting de Laan van de Eekharst. Maar 

deze plannen zijn nog niet concreet.’

30 km-zone

Hoewel het centrumgebied is vergroot heeft 

de gemeente ervoor gekozen om het 30 km 

gebied niet te vergroten. Volgens Elma Ravens 

vinden op beide Houtwegen naast het nieu-

we Kindcentrum geen of weinig activiteiten 

plaats. Er zijn geen parkeerplaatsen en geen 

uitritten van woningen. Ook het schoolplein 

rond het nieuwe Kindcentrum is niet op de 

Houtweg georiënteerd. Een snelheidsregime 

van 30 km is daardoor niet herkenbaar voor de 

automobilist. ‘Veel automobilisten vinden het 

nu al lastig om het snelheidsregime van 30 km 

bij het winkelcentrum te respecteren. Dit foute 

gedrag wordt alleen maar versterkt als het 30 

km gebied op de doorgaande route nog gro-

ter wordt gemaakt,’ aldus Ravens.

Klankbordgroep

De aanpassing van de verkeerssituatie was een 

grote wens van de klankbordgroep waar ver-

tegenwoordigers van bewoners, Wijkbelangen 

en gebruikers van het Kindcentrum zitting in 

hadden. Ravens: ‘Er waren veel zorgen over de 

veiligheid rond het Kindcentrum. Toen de plek 

van deze voorziening eenmaal vastgesteld 

was hebben we samen met de klankbord-

groep gekeken hoe we dit het beste konden 

aanpakken. Met de aanleg van de kluifrotonde 

en de bijbehorende fiets- en voetgangersver-

bindingen denken we een goede oplossing te 

hebben gevonden.’

Rekening houden met elkaar

Met de bouw van het Kindcentrum en de 

aanleg van kluifrotonde en fiets- en voetgan-

gerspaden is de vernieuwing van het gehele 

centrum gebied van Emmerhout, die in 2010 

gestart is, voltooid. Met deze vernieuwing is 

ook de functie van de Houtweg veranderd. 

Was het eerder een verkeersader, nu maakt het 

deel uit van het verblijfsgebied dat we het cen-

trum van Emmerhout noemen. Voor gebrui-

kers betekent dat men zich daaraan ook aan-

past. Elma Ravens ‘Het wordt niet veiliger door 

meer regels en door meer borden te plaatsen. 

Rekening houden met elkaar, elkaar de ruimte 

gunnen. Daar gaat het om.’ 

Ina Hofsteenge 

Tegelijkertijd met 
de bouw van het 
Kindcentrum zijn ook de 
kruispunten Houtweg 
met Laan van het 
Kwekebos en Laan van 
het Kinholt aangepakt. 

“De rotonde lijkt 
van bovenaf op een 
hondenbot, vandaar 
kluifrotonde”

O
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Supporter 
van cultuur

Univé Emmen
Weerdingerstraat 20, Emmen
088 - 181 5000
emmen@unive.nl
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BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

MEE denkt mee bij het zoeken naar passende oplossingen

• Heeft u binnenkort een keukentafelgesprek en vindt u het fijn 

als iemand u daarbij helpt?

• Wilt u graag advies over de zorg die u nodig heeft?

• Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar een school, werkplek of 

dagbesteding?

• Ontwikkelt uw kind zich anders dan andere kinderen en 

vraagt u zich af wat er aan de hand is?

Voor deze en vele andere vragen kunt u terecht bij MEE Drenthe. 

MEE ondersteunt kwetsbare burgers en hun familie, vrienden en 

andere betrokkenen. Samen kijken we welke vragen u hebt en 

hoe die beantwoord kunnen worden.

U kunt ons vinden op het terrein van het Scheperziekenhuis 

(Boermarkeweg 58A) en in Klazienaveen in het Gezondheids-

centrum (Van Echtenskanaal NZ 161). Bel 0592 - 303 999 of kijk 

op www.meedrenthe.nl.

Maar dat inwoners van Emmerhout er aan ge-

hecht zijn is wel bekend. Een baken van ‘we 

zijn bijna weer thuis’. Frank Arling, opgegroeid 

in Emmerhout, komt nog regelmatig bij zijn 

moeder. Het viel hem op dat het kunstwerk 

wel erg smerig begon te worden. Nu kun je 

daar melding van doen of een ingezonden 

brief schrijven. Je kunt ook zelf de borstel en 

spons ter hand nemen. Dat deed Frank sa-

men met zijn vriend Tomi Ristic. ‘Je kunt wel 

wachten of iemand anders het ook ziet. Maar 

wij dachten we doen het gewoon. We hebben 

hesjes gekocht en zijn er met een emmer en 

spons naar toe gegaan. Voorbijgangers zullen 

ongetwijfeld gedacht hebben dat we mede-

werkers van Buurtsupport waren’ vertelt Frank 

lachend.

Monument

Zo’n 25 jaar terug waren er ook inwoners van 

Emmerhout die aan de bel trokken toen het 

kunstwerk helemaal begroeid met mos en on-

dergekliederd met graffiti was. In een Sociaal 

Vernieuwingscafé in december ’91 presenteer-

de de Buurt- en Huurdersvereniging Emmer-

hout het plan om het monument op te knap-

pen onder het motto ‘Een mooie entree is een 

goede start’. 

Kleur

Het plan hield in: het geheel schoon te ma-

ken en van een anti-graffiti laag te voorzien 

en het muurtje met ‘Emmerhout’ op te fleu-

ren met een rode en blauwe baan. Kleuren 

die ook in het toenmalige winkelcentrum te-

rugkwamen. Irene Gruteke, secretaris van de 

vereniging, zorgde voor het ontwerp. Na enig 

overleg met betreffende ambtenaren kreeg 

men groen licht. De gemeente zorgde voor 

materialen en de uitvoering werd door een 

groep wijkbewoners (leden van de Buurt- en 

Huurdersvereniging) gedaan. Op 12 juni 1992 

werd het monument in het nieuwe jasje offi-

cieel onthuld door wethouder Piet Reuvers. 

Weddenschap

Waarom het kunstwerk ‘Monument Emmer-

hout’ heet is niet bekend. Maar het zou kun-

nen dat het geplaatst werd om de oplevering 

van de eerste fase van Emmerhout (Laan vd 

Eekharst) te markeren. Wat we wel weten dat 

het plan voor een kunstwerk ontstond tijdens 

een bouwoverleg tussen enkele bouwonder-

nemers Fré Brands, Gerard van Os, architecten 

Al Oosterman en Thomas Strikwerda en ste-

denbouwkundige André de Jong. De drank 

zal een handje geholpen hebben. De over-

levering vertelt namelijk dat er whisky ge-

schonken werd. Brands en van Os sloten een 

weddenschap dat zij in staat zouden zijn een 

constructie te maken waarbij ze geen bewa-

pening zouden gebruiken. Oosterman, Strik-

werda en de Jong werden uitgedaagd een 

ontwerp te maken. 

Stratenplan

In een gesprek van  Hannie Rijnierse van Cen-

trum Beeldende Kunst in 1992 met steden-

bouwkundige André de Jong (1926-2000) 

vertelde deze dat het ontwerp een abstracte 

verbeelding van het stratenplan van Emmer-

hout is. Brands en van Os voerden de klus zelf 

uit en lieten zich niet helpen door een tim-

merman. Ze maakten een verticale bekisting 

van kleine plankjes naast elkaar. Op zich al een 

moeilijke constructie, volgens de Jong. Voor 

de ‘armen’ werd een horizontale bekisting ge-

maakt. Van dichtbij zijn in de structuur van het 

beton de afdrukken van de vele plankjes nog 

te zien. 

Voor de eeuwigheid?

Of de makers Brands en van Os gedacht heb-

ben dat hun kunstwerk zo lang zou blijven 

staan en dat de inwoners van Emmerhout zo 

gehecht zouden raken aan hun kunstwerk we-

ten we niet. Maar dat er mensen spontaan met 

spons en borstel in de weer zouden gaan om 

hun creatie schoon te maken, zullen ze vast 

niet bedacht hebben. 

Wytse Bouma

Monument Emmerhout

Iedereen die Emmerhout via 
de Houtweg binnen komt 
ziet het. Het opvallende 
betonnen kunstwerk in 
de middenberm. Het is 
abstract en lijkt niet iets 
te verbeelden. Of het echt 
mooi is, daar valt over te 
twisten. 

M

“Het ontwerp 
is een abstracte 
verbeelding van 
het stratenplan 
van Emmerhout”
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• Ontwerpt en bouwt websites voor u 
als bedrijf, particulier of organisatie. 

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

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

www.graffito.nl

Graffito Internet Design

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

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

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

Tangenborgh biedt ouderen in 
Zuidoost-Drenthe een breed palet 

aan zorg en dienstverlening en 
is specialist in dementiezorg.

Wij zien u als 
compleet mens en kijken

 verder dan fysieke of mentale 
klachten. Onze zorg is erop 

gericht om u het leven 
te laten leiden zoals u dat 

gewend bent.

door samen
te werken aan

een prettige
woonomgeving

st
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r
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t 088 - 20 33 000  |  info@lefier.nl  |  www.lefier.nl

Reden voor het organiseren van dit evene-

ment is om mensen met verschillende cultu-

ren en achtergronden weer opnieuw met el-

kaar kennis te laten maken. Er zijn enge tijden 

gaande, waarin men steeds verder van elkaar 

af gaat staan in plaats van een sterke eenheid 

te vormen. 

Wijk Emmerhout

In onze wijk Emmerhout en ook in de andere 

wijken van Emmen leven we in een multicultu-

rele samenleving. Maar wat weten we eigenlijk 

van elkaar? Hoeveel kunnen we verstaan van 

elkaars taal zonder te denken waar hebben ze 

het over of waarom draagt men deze kleding. 

En andersom ook wat heeft een Nederlander 

met aardappels, kaas, klompen en tulpen? Wist 

u eigenlijk dat de tulp helemaal niet Neder-

lands is, maar zijn oorsprong in Turkije heeft?

Leer uw buren opnieuw kennen

Over een of meerdere vragen denkt waar-

schijnlijk iedereen wel eens na. Maar wie durft 

het aan de buurman of buurvrouw te vragen? 

We zouden onze buren eens opnieuw moeten 

leren kennen. Met elkaar in gesprek gaan. Zo-

dat we kunnen leren van elkaar over wie hun 

zijn en wie wij zijn. En wie wij gezamenlijk zijn.  

Dit is de reden voor het organiseren van het 

festival ‘De wereld en jij’. 

Cultuur Festival ‘De wereld en jij’

Het festival vindt plaats op zondagmiddag 

29 oktober van 13.00-18.00 uur bij het mid-

delpunt van onze wijk: het Bewonersbedrijf 

‘Op Eigen Houtje’, De Lemzijde 87-88. Entree 

is gratis voor alle bezoekers. Voor het organi-

seren van dit evenement hebben we onder 

andere wijkbewoners nodig. Het maakt niet 

uit wat uw afkomst is. Als u iets kunt en wilt 

laten zien over uw land; denk hierbij bijvoor-

beeld aan eten, muziek, dans, zang, theater, 

kleding, producten, versieringen(henna), taal 

of heeft u zelf een heel leuk idee neemt u dan 

contact op via dewereld2017@gmail.com. Op 

het evenement mogen de deelnemers tijdens 

de culturele markt producten, eten, kleding en 

andere waren verkopen. De opbrengsten zijn 

voor de standhouders. Wilt u zich aanmelden 

als standhouder of meer informatie over het 

festival dan kunt u ook mailen naar het boven-

staand mailadres. 

Elke Stuiver / Rakennya Events & Weddings

Cultuur Festival ‘De wereld en jij’

Op 29 oktober organiseert 
Rakennya Events & Weddings 
in samenwerking met St. 
Maandeeq het Cultuur festival 
‘De wereld en jij’.

Sommige mensen geloven in spoken, ande-

ren niet. ‘Wat je niet ziet is er niet’, maar is dat 

wel zo ? We zullen het meemaken en beleven 

op 21 oktober. Rakennya Events & Weddings 

organiseert een spannende en huiveringwek-

kende speurtocht in Emmerhout. 

Startpunt ‘Op Eigen Houtje’

De spooktocht begint bij het bewonersbe-

drijf  ‘Op Eigen Houtje, De Lemzijde 87.  Vanaf 

20.00 uur kunt u er terecht voor een kop kof-

fie of thee voordat het echt spannend wordt. 

Om 20.30 uur begint het dan echt. Het is dan 

al behoorlijk donker buiten. 

Durf u het aan?

Niet wetende wat er zich om het hoekje of op 

een donkere plek  verschuilt, niet weten wat 

men kan verwachten. Durft u het aan?  Ieder-

een die durft mag meedoen, jong of oud. Kos-

ten zijn € 8,50 inclusief een versnapering bij 

terugkomst. Deelname is ook mogelijk via de 

participatiewebshop : https://participatieweb-

shop.emmen.nl/nc/webshop/webshop-pro-

duct/Display/product/3902-rakennya-events-

weddings-spooktocht.html. Aanmelden kan 

tot uiterlijk 10 oktober via info@rakennya.nl  

Elke Stuiver / Rakennya Events & Weddings

Een huiveringwekkende 
spooktocht in Emmerhout De zomer is al bijna voorbij 

en de herfst weer aanbreekt. 
De dagen worden korter en 
het wordt sneller donker. 
Wie komen er in het donker 
tevoorschijn? Spoken!



Zorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

In het hart van de wijk Emmerhout 
staan aan beide zijden van het 
 volledig vernieuwde winkelcentrum 
de Egelantier en de Wegedoorn.  
Op deze complexen is regelmatig 
een bewonersconsulent aanwezig, 
die u graag helpt met uw vragen over 
wonen, zorg en welzijn. 

Te huur: driekamerappartementen  
met inpandig balkon

•	 Speciaal voor 55-plussers

•	 Woonoppervlakte van 70m2

•	 Appartementen toegankelijk via 
 beveiligde entree met centrale lift

•	 Open keuken en op de begane grond 
een privé berging

•	 Gelegen naast het winkelcentrum met 
onder andere een apotheek, bakker en 
diverse supermarkten

•	 Bushalte bevindt zich binnen 200 meter

•	 Kale huur vanaf € 616,80 en 
 voorschot servicekosten vanaf 
€ 45,- per maand

Meer informatie: 
bewonersconsulent bereikbaar van 8.30-13.00 uur
088 - 921 02 52 / egelantier@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/egelantier_en_wegedoorn

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

Houtweg 301-339 en 106-144  
in Emmen
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Feest
BBQ

Buffet
Lunch

Reünie
Bruiloft

Vergadering
Bijeenkomst

Training

Wij hebben mooie zalen 

en verzorgen het eten en 

drinken. Er zijn diverse 

arrangementen voor de 

lunch en buffet en wij 

bezorgen ook!  Informeer 

naar de mogelijkheden of 

kom eens langs!

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

Van, voor en door bewoners!

De deur van onze activiteiten accommodatie 

‘De Tussenstee’ aan de Ravelijn 104  staat weer 

wijd open voor alle ouderen (55-plussers) die 

graag mee willen doen aan een of meer acti-

viteiten zoals in het DCO Activiteitenschema 

staat vermeld.  

Voor alle activiteiten geldt:  stapt u binnen 

en meldt u zich bij de clubleider. Wilt u liever 

vooraf informatie dan kunt u bellen of mailen 

met Jan of Hilda Nuiver 0591624895 of nui-

ver@freeler.nl.

Uitbreiding bestuur

Onze oproep aan de lezers om een bestuurs-

functie te willen vervullen in het ‘Dienstencen-

trum voor Ouderen Emmerhout’  is nog steeds 

van kracht. Nogmaals doen wij aan de wijkbe-

woners  een oproep  ons  bestuur  te komen 

versterken. 

Gastdames gezocht

We zoeken nog steeds  mensen die minimaal 

eens in de drie weken een deel  van een mor-

gen of middag voor de clubs een kopje koffie, 

thee of een ander drankje in willen schenken. 

Lia Langeberg T  625 583 of Marie Jongbloed T 

620 059 zullen u graag op de hoogte brengen 

wat van u verwacht wordt en natuurlijk kunt u 

rekenen op een goede begeleiding.  

Nieuws van de clubs

Alle clubs kunnen nog wel wat uitbreiding ge-

bruiken. De biljartclub wil heel graag wat extra 

leden erbij hebben. Ook u, die nog nooit een 

keu  heeft  vastgehouden bent van harte wel-

kom. U krijgt een gratis opleiding in dit edele 

balspel. De koersbalclub heeft er twee leden 

bij gekregen die nog nooit dit spel hadden 

gespeeld, maar nu blij zijn dat het nieuwe sei-

zoen weer van start gaat. 

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 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

Het Dienstencentrum voor 
Ouderen 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 
bij ons binnen!

Dienstencentrum voor ouderen

D



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. 

WijkKlik Emmerhout

Ook kunt U bij ons terecht voor hulp bij het 

aanvragen van DigiD, leren telebankieren. 

Uw kinderen hebben vaak de tijd en het ge-

duld niet om u dit rustig uit te leggen. Bij ons 

krijgt U in kleine groepjes les, zodat de volle-

dige aandacht voor u is en kunt u het op eigen 

tempo leren. Lijkt u dit iets? Neem dan con-

tact met ons op of kom een keer langs in de 

Digikamer.

Cursus foto bewerken

Lijkt het u het leuk om met foto’s te werken? Of 

iets te veranderen?  Er een kaartje van te ma-

ken?  Foto’s verkleinen, vergroten en uitsnij-

den, verbeteren en retoucheren, werken met 

selecties en lagen, effecten en filters gebrui-

ken, collages en kaarten maken en nog veel 

meer. Dan is het programma Pixlr misschien 

iets voor u.  Wij bieden u een cursus aan van 

8 lessen op de woensdagmiddag. Kosten zijn 

voor 8 lessen € 65,- inclusief boek. Uiteraard 

installeren wij de software voor u.  

Contact en opgeven
Opgeven voor de cursus foto bewerken kan 

bij: Hermien van de Weide 06 - 41 72 01 68 of 

Ans Huiskes 06 - 34 18 16 24. 
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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, 

etc. Opblaasbare Abraham en Sarah en 

Champagnefles.

Voor vragen of reserveringen:

T 0591 - 62 62 38

Kijk voor een overzicht op: 

www.vanginkelverhuur.nl

VAN GINKEL VERHUUR 

 

          T 0591- 855 435

Voor al uw personenvervoer door heel Nederland

•  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

Doet u mee?
De biljartclub is dringend op zoek naar versterking. 

Door ziekte en lichamelijke problemen zijn er enkele leden 

afgevallen. Misschien vroeger weleens een balletje gestoten? 

U bent bij ons van harte welkom. 

‘Tussenstee’, Ravelijn 104, Emmerschans

Voor aanmelden en/of meer info:

Bovenstaand adres of L. Emmens, T 618 842

Biljartclub ’t Bintholt

Korte berichten

Bibliotheek Servicepunt 
Emmerhout

In de zomervakantie is het Servicepunt ver-

huisd naar het Kindcentrum en heeft een plek 

gevonden in de centrale hal van het gebouw. 

Elke week komen de kinderen van de Kubus 

en Kristalla hier naartoe om te lenen, maar ook 

voor allerlei leuke activiteiten rond boeken en 

lezen. De kinderen kunnen alle dagen de bi-

bliotheek gebruiken, net als de peuters van de 

speelzaal en de kinderopvang. Ouders/verzor-

gers gaan de kinderen helpen bij het lenen. De 

bibliotheek is er vooral om de kinderen te la-

ten genieten van boeken en lezen. Daarmee 

draagt de bibliotheek bij aan het beter leren 

lezen en omgaan met taal.

Dreumesuurtje
Ook in het Kindcentrum wordt er, net als eer-

der, elke 2e maandag een dreumesuurtje ge-

houden. De eerstvolgende uurtjes zijn op 9 

oktober, 13 november en 11 december in de 

centrale hal van het Kindcentrum. Voor 1-2 ja-

rigen met hun ouder/oppas van 9.00 – 10.00 

uur en vanaf 2 jarigen met hun ouder/oppas 

van 10.30 – 11.30 uur.

Service
De kleine collectie voor de ouderen is ook mee 

verhuisd. Bovendien kunnen materialen, die u 

gereserveerd heeft bij een andere bibliotheek, 

hier worden afgehaald. De geleende boeken, 

uit de bieb van het centrum bijvoorbeeld, kunt 

u hier ook weer inleveren. 

Openingstijden
Iedere maandag- en donderdagmiddag van 

15.00 tot 16.30 uur is het Servicepunt Emmer-

hout van de Bibliotheek geopend. 
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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, 

iedere donderdag 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   

10.00 - 17.00 uur (ma t/m vr) 

10.00 - 13.00 uur (zaterdag) 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• Lefier 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 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:
Jiska Ravor (voorplaat), Hilde van der Horst, Wytse 
Bouma

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 14 augustus naar redactie@wijkbe-
langenemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer 
t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, 
logo’s e.d.  in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

Vacant  (voorzitter)

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

Kiona de Graaf
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 (huurdersfederatie)
M 06 - 457 144 95
E wlwildeboer@gmail.com

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

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

GFT / Groen Inzameling in 2017 vindt plaats in de even weken.

Restafval / Grijs Inzameling in 2017 vindt plaats in de oneven weken.

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons (PMD)

één keer per maand; 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 3 oktober, 7 november en 5 december
In verband met de zomervakantie wordt er in augustus geen papier 
opgehaald.

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 5 oktober, 2 november en 7 december
In verband met de zomervakantie wordt er in augustus geen papier 
opgehaald.

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

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 – 8844

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 532 600 02

Ilse Murauer (Icare) M 06 101 834 26

Joke de Haan-Jansen (Icare - pg team) 

M 06 - 839 104 27 

Petra van Uem (Beter Thuis Wonen) 

M 06 - 100 454 58

Anneke Kog (Beter Thuis Wonen)  

M 06 - 100 454 57

BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’

Lemzijde 87

T 229 280

E info@opeigenhoutje.info

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons op 
Twitter 

@EHwijk  

Volg ons op 
Facebook 

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen
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Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

19 september Burgerbegroting – verdeling geld Op Eigen Houtje

23 september Maandeeq - thema: Geen geld en dan? Op Eigen Houtje

30 september Opening Sportplein Emmerhout Sportplein Emmerhout

2 oktober Aftrapavond Emmerhout EnergieNeutraal Op Eigen Houtje

14 oktober Maandeeq - thema: Lokale politiek Op Eigen Houtje

14 oktober ECW: Open podium winkelcentrum

21 oktober Spooktocht Op Eigen Houtje

29 oktober Cultuur Festival ‘De wereld en jij’ Op Eigen Houtje

17 oktober Ideeënfestival Burgerbegroting Op Eigen Houtje

4 november Maandeeq - thema: Drenthe Op Eigen Houtje

9 november ECW: lichtjesoptocht winkelcentrum

2 december Maandeeq - thema: Azerbeidzjan Op Eigen Houtje

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



De winkeliers van winkelcentrum 
Emmerhout wensen u een fijne 
herfst….


