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Modelwoning

Een langgekoesterde wens van de Expeditie 

Emmerhout Energieneutraal wordt werkelijk-

heid. Een modelwoning waarin inwoners de 

kans krijgen om te zien wat er allemaal moge-

lijk is wanneer je je woning energiezuinig wilt 

maken of langer thuis wilt blijven wonen. De 

woning aan de Laan van de Marel 343 wordt 

voor een periode van 4 jaar gehuurd.

Voedselbank

De Voedselbank Zuidoost Drenthe heeft al-

leen al in de gemeente Emmen zeven uitgif-

tedepots. In Emmerhout worden de voedsel-

pakketten vanuit de Schepershof uitgedeeld. 

Gemiddeld maken zo’n 60 huishoudens ge-

bruik van de voedselbank in Emmerhout. Eens 

in de veertien dagen worden de voedselpak-

ketten verdeeld.

20 maart opschoondag

Op zaterdag 20 maart is het Landelijke Op-

schoondag. Hier doen we ook in Emmerhout 

aan mee. Op die dag gaan wijkbewoners, tus-

sen 10.00 en 14.00 uur, de deur uit voor een 

frisse neus en een wandeling. Van deze wan-

deling maken ze, rekening houdend met coro-

na, een opschoon-ommetje. Doe ook mee! We 

gaan voor een 100% zwerfafvalvrij Nederland.

IN DIT NUMMER

“Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid?”
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Van de bestuurstafel

Met de komst van het vaccin lijkt er licht aan 

het eind van de tunnel, maar wanneer we de 

beperkende maatregelen weer wat los kunnen 

laten is nog niet duidelijk. Dus zullen we ons 

vooral moeten richten op wat er wel kan. 

Algemene ledenvergadering

In 2020 hebben we voor het eerst in ons be-

staan geen algemene ledenvergadering kun-

nen houden, dit om de inmiddels bekende 

redenen. Voor 2021 is het ook nog lastig plan-

nen maken. Als de mogelijkheid er is gaan we 

dit jaar doen wat vorig jaar helaas niet door 

kon gaan, met de tent door de wijk trekken: 

de Zesdaagse van Emmerhout. Bij deze 2e Zes-

daagse willen wij als bestuur duidelijk maken 

waar wij ons in het afgelopen jaar mee bezig 

hebben gehouden. U kunt van alles lezen, zien 

en horen over de projecten, werkgroepen en 

ontwikkelingen in de wijk. Uiteraard zijn wij 

aanwezig om in gesprek te gaan. Naast het 

bestuur van Wijkbelangen, zullen ook leden 

van diverse werkgroepen en wijkprofessio-

nals van verschillende organisaties aanwezig 

zijn. Graag horen wij uw opmerkingen, sug-

gesties, ideeën en gaan we in op uw vragen. 

Tijdens de Zesdaagse zal ook het financieel 

jaarverslag 2020 worden gepresenteerd en 

toegelicht.  Ook hierover kunt u dan natuur-

lijk vragen stellen. Maar of we een zesdaagse 

kunnen en mogen organiseren is nu nog on-

duidelijk. Zodra hier meer bekend over is laten 

we dit weten via flyers, website, Facebook of in 

de volgende Wijkberichten. 

Nieuwe tafelbladen

Helaas wordt er nu nog niet veel gebruik van 

gemaakt. Maar er komen andere tijden en dan 

zal er met plezier vergaderd worden aan de ta-

fels in de Meulmanzaal van de Wijkwijzer. Deze 

tafelbladen zijn gemaakt door cliënten van Co-

sis/Trots in Emmermeer. Wij zijn er trots op! 

Contributie/donatie

Wij vragen u ook dit jaar om uw medewer-

king bij de inning van de contributie/donatie. 

In deze Wijkberichten is een acceptgirokaart 

ingevoegd waarmee u uw bijdrage voor 2021 

kunt overmaken. U mag het ook via internet-

bankieren overmaken. Voor beide geldt: ver-

geet niet uw naam en adres te vermelden. Bij 

voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. We 

hebben vorig jaar geen algemene ledenver-

gadering kunnen houden, maar via Wijkbe-

richten hebben we als bestuur voorgesteld de 

contributie/bijdrage te verhogen naar 

€ 10,- Uit het financieel jaarverslag van 2019 

blijkt de noodzaak voor deze verhoging. Het 

financieel jaarverslag 2019 staat op onze web-

site. Aan het financieel verslag van 2020 wordt 

nog gewerkt. 

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen 

voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Energiezuinige modelwoning

De woning aan de Laan van de Marel 343 is 

vanaf 1 februari jl. voor een periode van vier 

jaar gehuurd van Lefier. Van deze woning 

wordt in de komende maanden een model-

woning gemaakt. De direct omwonenden van 

dit adres zijn middels een brief en/of een per-

soonlijk gesprek geïnformeerd over de plan-

nen. In het plan van aanpak staat het volgende 

geschreven: In de woning zijn mogelijke ingre-

pen/maatregelen ‘tastbaar’ voor inwoners, zo-

wel op het gebied van energie, als op het vlak 

van langer zelfstandig wonen, het comfort en 

de bouwtechnische gevolgen. Ook de financi-

ele gevolgen (kosten/besparing) zijn in kaart 

gebracht. De modelwoning is een plek waar 

inwoners komen om elkaar te ontmoeten en 

advies te krijgen over mogelijke maatregelen 

die ze zelf kunnen (laten) uitvoeren. Het is een 

inspirerende plek in de wijk, dat aanzet om 

ook zelf aan de slag te gaan. 

Langer thuis wonen

In de modelwoning zijn ook aanpassingen te 

zien die langer zelfstandig thuis wonen ge-

makkelijker maken. Ouderen overwegen soms 

om te verhuizen, omdat de woning te groot 

wordt. Maar ook omdat ze slechter ter been 

en daardoor niet meer zo mobiel zijn. Door 

aanpassingen is veel mogelijk. Denk bijvoor-

beeld aan het weghalen van drempels, het 

plaatsen van easysteppers op traptreden en 

het aanbrengen van trapverlichting, installe-

ren van een eenhendelmengkranen en ther-

mostaatkranen en toepassen van slimme ver-

lichting. En dit is nog maar een kleine greep. 

Wilt u alvast een voorproefje, neem dan eens 

een kijkje in het Beleefhuis Assen.  Dat kan via 

de website: actiumwonen.nl/beleefhuis waar 

u een virtuele wandeling door de woning kunt 

maken. 

Volg de ontwikkelingen

Vanaf 1 februari wordt er gewerkt in de wo-

ning aan de Laan van de Marel 343 om deze 

om te bouwen tot een modelwoning. Wilt u de 

werkzaamheden volgen kom dan gerust eens 

langs. Misschien treft u er een van de expedi-

tieleden om u te informeren over wat we aan 

het doen zijn. De verbouwing volgen vanuit 

uw huiskamer kan natuurlijk ook. Regelmatig 

plaatsen we foto’s van de vorderingen op de 

website van de Expeditie Emmerhout Energie-

neutraal: emmerhoutenergieneutraal.nl.

RegioDeal

De gemeente Emmen heeft vorig jaar een aan-

vraag gedaan voor een subsidie in het kader 

van de RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe. On-

derdeel van deze aanvraag is het realiseren 

van een modelwoning, waarin toe te passen 

technieken zijn te zien en waar bijbehoren-

de informatie te vinden is. De modelwoning 

is opgenomen in de uitvoeringsagenda van 

de Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout. 

De gemeente Emmen is de opdrachtgever 

en projectleider voor de aanpassingen. Wijk-

bewoners zijn via het WijkExpeditieteam be-

trokken bij de realisering en het beheer van 

de modelwoning. 

Omschakeling

De modelwoning is één van de projecten in 

de gemeente Emmen die worden uitgevoerd 

om de omschakeling van fossiele energie (gas, 

olie) naar duurzame energie (zon, wind, water-

stof en andere duurzame bronnen) dichterbij 

te brengen. Op de website emmengeeftener-

gie.nl is meer te lezen over wat er in Emmen 

allemaal gebeurt op dit gebied. 

Fred Bogers 

secretaris WijkExpeditieteam  

info@emmerhoutenergieneutraal.nl 

Enquête Wijkberichten
Wijkberichten is een uitgave van Wijkbe-

langen Emmerhout die vier keer per jaar 

huis-aan-huis in de wijk wordt verspreid. 

Wij zijn benieuwd naar de waardering van 

Wijkberichten door de wijkbewoners. Met een 

20-tal vragen hopen we hier een beeld van 

te krijgen. De vragenlijst is te vinden via de 

volgende link: https:/nl.surveymonkey.com/r/

PXYD9BX. Het invullen van de vragenlijst 

duurt ongeveer tien minuten. In de Wijkwijzer 

staat een laptop ter beschikking voor wie niet 

beschikt over een computer of internet. We 

hopen dat heel veel wijkbewoners de moeite 

willen nemen hieraan mee te doen. In het 

zomernummer van Wijkberichten zullen we 

de uitkomsten bekend maken. 

“Wij zijn 
benieuwd naar 
de waardering 
van Wijkberichten 
door de bewoners 
van Emmerhout”

“In de 
modelwoning 
kunnen inwoners 
advies krijgen 
over mogelijke 
maatregelen”

‘Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid’, één van de meest 
geciteerde beginregels uit 
de Nederlandse poëzie. 
Waarschijnlijk zijn er niet veel 
jaren geweest waarin we 
zo naar dat nieuwe geluid 
verlangd hebben.

Een langgekoesterde 
wens van de Expeditie 
Emmerhout Energieneutraal 
wordt werkelijkheid. Een 
modelwoning waarin 
inwoners van Emmerhout 
de kans krijgen te zien wat er 
allemaal mogelijk is wanneer 
je je woning energiezuinig 
wilt maken of langer thuis 
wilt blijven wonen. 



Verduurzamen woningblokken 
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In het winternummer van 
Wijkberichten is een update 
gegeven over de Expeditie 
Emmerhout Energieneutraal. 
Zo stond op pagina 9 dat 
er vanuit de Regiodeal 
Zuid- en Oost Drenthe een 
aantal woningblokken 
in Emmerhout worden 
verduurzaamd. 

Hierbij wordt vooral ingezet op particuliere 

woningen. Het eerste doel is om op basis van 

gesprekken te onderzoeken welke energie-

maatregelen al genomen zijn, waar bewoners 

tegen aanlopen en welke ondersteuning of 

hulp gewenst is. Dit initiatief is een samenwer-

kingsverband tussen Wijkbelangen Emmer-

hout, Emmen geeft energie, Sedna, Gemeen-

te Emmen. Be NRG is  voor de projectleiding 

aangetrokken. 

Eerste selectie

Op basis van data en een fietstocht met een 

aantal bewoners zijn een vijftal woningblok-

ken geselecteerd verspreidt door Emmerhout. 

De blokken bevinden zich in de Laan van de 

Marel, Laan van de Eekharst, Laan van de Bork 

en de Laan van het Kinholt. Wytse Bouma van 

Wijkbelangen Emmerhout, Fred Bogers van 

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal en Ti-

neke Wubbels van Sedna brachten op gepaste 

afstand een bezoek aan de bewoners in deze 

blokken. Zij kregen persoonlijk een brief over-

handigd. 

Wat stond er in de brief? 

De bewoners van de woningen werden uit-

genodigd voor een gesprek. Het verduurza-

men van woningen is een maatschappelijke 

opgave. Iedere bewoner van Emmerhout kan 

hieraan een bijdrage leveren. Bewoners ken-

nen hun woning en wijk het beste. Daarom 

doen wij graag kennis op over welke aanpak 

het beste werkt. Verder willen we luisteren 

naar de wensen, ideeën en behoeften met 

betrekking tot het verduurzamen van wonin-

gen. Ook horen we graag waar bewoners te-

genaan lopen. Dat betekent écht luisteren, sa-

menvatten en doorvragen. Deze gesprekken 

zijn één op één en persoonlijk. Daarom vinden 

wij het belangrijk dat bewoners op een manier 

in gesprek kunnen die voor hen prettig is. Zo 

konden bewoners hun voorkeuren aangeven 

voor een fysiek of digitaal gesprek en met wie 

zij in gesprek wilden. Op basis van de reacties 

en gesprekken is gekeken welke bereidheid en 

mogelijkheden er zijn bij de verschillende wo-

ningen en woningblokken. 

Over het vervolg 

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd. 

We hebben nu een eerste beeld van wat er 

leeft bij de eigenaren van deze woningen waar 

bewoners behoefte aan hebben. Op basis van 

de resultaten gaan we een vervolg geven aan 

het project. Dit betekent dat we op maat on-

dersteuning willen bieden voor deze wonin-

geigenaren en vervolgens een aanpak willen 

ontwikkelen die ook op andere plekken in de 

wijk ingezet kan worden. Door middel van 

verdiepende gesprekken willen we de aanpak 

verder uitwerken. 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikke-

lingen. Ook als u geen brief heeft ontvangen, 

maar wel ideeën hebt over hoe Emmerhout 

kan verduurzamen, horen we dit graag van u. 

We nodigen u van harte uit om uw ideeën en 

ervaringen met ons te delen. U kunt hiervoor 

mailen naar Karien via karien@benrg.nl.  

Karien Meinders en Remko Cremers 

Be NRG

Er wordt veel aan preventie gedaan door op 

basisscholen, het voortgezet onderwijs en bij 

sportverenigingen voorlichting te geven en ie-

dereen actief bij het opruimen te betrekken. 

Zo wordt men zich ervan bewust dat het nor-

maal is om afval in een afvalbak of thuis weg te 

gooien. Jong geleerd is oud gedaan.

Supporter van schoon

Er is veel mogelijk om mee te helpen met het 

schoner maken van uw omgeving. De ge-

meente geeft, als er regelmatig opgeruimd 

wordt, voorzieningen (grijpers, ringen) in 

bruikleen. Veel mensen gaan in deze tijden 

van corona vaker een ommetje maken en rui-

men ondertussen het zwerfafval op. Ook fiet-

sers en hardlopers rapen rommel op. Extra 

voordeel: tijdens het opschonen bent u lekker 

buiten en in beweging.  

Maak van je mondkapje geen 
zwerfkapje

De supporters van schoon melden steeds 

vaker dat zij mondkapjes op straat vinden. 

‘Zwerfkapjes’ vervuilen niet alleen de omge-

ving. Er bestaat ook een kans dat het mond-

kapje besmet is met het coronavirus. Wanneer 

kinderen het nietsvermoedend oppakken, zou 

dit kunnen leiden tot besmetting. Gooi een 

gebruikt wegwerpmondkapje altijd in de af-

valbak. Een herbruikbaar mondkapje heeft de 

voorkeur. Wordt er toch gebruik gemaakt van 

wegwerpmaterialen, dan horen mondkapjes 

na gebruik bij het restafval.  

Al meer dan 200 vrijwilligers

Weet u dat in de gemeente Emmen al meer 

dan 200 vrijwilligers regelmatig zwerfafval op-

ruimen? Onderzoek toont aan dat het meer 

effect heeft als inwoners buurtgenoten zien 

opruimen dan mensen in functie. En waar het 

schoon is ontstaat minder afval! Op de web-

site www.supportervanschoon.nl  staat veel 

informatie en vindt u ook ideeën. 

Zo maken we samen de wereld om ons heen 

een beetje schoner.

Wilt u ook opruimen? Of meer informatie?

Dan kunt u mij mailen op samenschoon@em-

men.nl of bellen met 06 - 15 56 23 41. 

Els Stolk, Coördinator zwerfafval  

Samen in de strijd tegen zwerfafval

Eind september heb ik 
het stokje van Geertje 
Blaauwbroek overgenomen 
en ben als coördinator 
zwerfafval bij gemeente 
Emmen aan de slag gegaan. 
Ik kwam in een wereld 
van mooie initiatieven 
en enthousiaste mensen 
terecht. 

Vier jaar geleden ging Expeditie 

Emmerhout EnergieNeutraal van start. 

Wat we de afgelopen jaren gemerkt 

hebben is dat particuliere huiseige-

naren aarzelend zijn in het verduur-

zamen van hun woning. Door dit 

project hopen we duidelijk te krijgen 

waar deze aarzeling door veroorzaakt 

wordt. En ook dat we kunnen bereiken 

dat bewoners waar mogelijk samen 

met andere wijkbewoners hun woning 

gaan verduurzamen.

Landelijke opschoondag

Op zaterdag 20 maart is het Landelijke 

Opschoondag. Hier doen we ook in 

Emmerhout aan mee. Op die dag gaan 

wijkbewoners, tussen 10.00 en 14.00 uur, 

de deur uit voor een frisse neus en een 

wandeling. Van deze wandeling maken 

ze, rekening houdend met corona, 

een opschoon-ommetje. Doe ook mee 

en meld je aan bij de Wijkwijzer! Voor 

iedereen die zich meldt ligt er zaterdag 

20 maart een grijper en vuilniszak klaar. 

Na afloop van de opschoonwandeling 

kunnen grijper en volle vuilniszak weer 

ingeleverd worden. Voor elke deelnemer 

is er na afloop een lekkere verrassing. 

Doe ook mee! We doen het samen en 

gaan we, op gepaste afstand, samen 

voor een 100% zwerfafvalvrij Nederland. 

Om te beginnen in Emmerhout! 

“Jong geleerd is 
oud gedaan”
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ALS HET GEHEUGEN NIET MEER GOED FUNCTIONEERT OF HET 
LICHAAM HAPERT, IS SOMS EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ 

DE DAGBESTEDING NODIG.

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

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

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

Zorgboerderij
(Weerdinge)

Kantongerecht
(Emmen)

Huiskamer
(Emmerhout)

Noorderbreedte
(Klazienaveen)

Naoberhoeve
(Erica)

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

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

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

Cosis 
dichtbij

voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of 

psychische beperking

Historisch Emmerhout - Klaas Hummel

Wilt u ook adverteren in Wijkberichten?
Onze tarieven zijn: kwart pagina € 40,- ; halve pagina  € 90,- en een hele pagina € 140,-
Vaste adverteerders (minimaal vier nummers) betalen resp. € 37,50;  € 80,- en € 130,-
Voor meer info: redactie@wijkbelangenemmerhout.nl

Klaas werd op 7 januari 1931 geboren in een 

houten huis aan de Tramwijk in Nieuw-Weer-

dinge als zoon van Tjitte Hummel en Antje 

Gringhuis. In het kader van krotopruiming 

verhuisde het gezin met acht kinderen in 

1938 naar een stenen gemeentewoning aan 

de Oude Markeweg 18. Thans is dit ongeveer 

de plek waar de Laan van de Marel aansluit op 

het fietspad tussen Angelslo en Emmerhout. 

Met de woning gingen ze erop vooruit, maar 

de Randweg/Markeweg bleef een arme streek. 

Het water werd achter het huis uit de put ge-

haald. In de winter brandde de kachel op turf 

en er werd gekookt op een kachel. Groente en 

aardappelen kwamen uit eigen groentetuin. 

Oorlog op de Schans

Klaas ging naar de lagere school in Emmer-

schans. ‘Op school waren we vriendjes maar 

na school niet meer. Emmerschans heette Rus-

land. De Randweg van Boslaan richting Oude 

Roswinkelerweg was Letland. De Randweg 

tussen Oosterstraat en Oude Markeweg heet-

te Finland. Waarom dat zo was weet ik niet. Vrij 

van school maakten we ‘ruzie’ met elkaar. We 

hadden oorlog met Rusland en Letland die we 

uitvochten bij de vuilnisbelt aan de Schans-

straat.’ Net als zijn vader en al zijn broers, ging 

hij in het veen werken. Omdat hij te klein was, 

werd hij na een halve dag al weggestuurd om 

vervolgens aan de ambachtsschool in Emmen 

voor kleermaker te leren. ‘Als kleermaker ver-

diende je niet veel maar ik was wel de enige 

in het gezin die ook in de winter geld in huis 

bracht’, aldus Klaas. Klaas kreeg werk bij de 

Bendien waar hij uiteindelijk afdelingschef 

werd. Na de sluiting werkte hij tot zijn pensi-

oen bij de NPBI in Emmer-Compascuum.

Drummer

Vader Tjitte was ook ‘trommelslager’, waardoor 

Klaas al jong zag hoe je de trommels roert. Als 

14-jarige moest hij in 1945 invallen in het ac-

cordeonorkest van zijn vader, tijdens een van 

de bevrijdingsfeesten. Die werden gehouden 

in lege boerenschuren in de omgeving, onder 

andere bij boer Deddens aan de Markeweg. 

Klaas zou de drumstokken pas 72 jaar later 

weer neerleggen toen hij 86 was.

Boeren en veenarbeiders

Het geheugen van Klaas is nog best. Hij noemt 

de namen en soms bijnamen van de bewo-

ners van Randweg, Oude Markeweg en Oos-

terstraat. Bewoners waren vooral boeren en 

veenarbeiders.  Aan de Randweg woonden 

veel communisten. Jan Halm, bijgenaamd 

Zwarte Jan is er zo een. Hij bouwde zijn eigen, 

houten huis aan de Randweg in een stuk hei-

develd. Omdat het veld van ‘niemand’ is kon 

hij er blijven wonen. 

Terug in Emmerhout

Toen Klaas 23 was huwde hij met Gea de Hart. 

Ze verhuisden naar Noordbarge. Vader Tjitte, 

een echte verzamelaar, verhuisde mee. Klaas 

en Gea kregen drie kinderen. Na Noordbarge 

woonde Klaas met zijn gezin nog in Emmer-

meer en Angelslo maar kwam in 2012 terug 

naar Emmerhout. Met veel plezier woont hij in 

De Schans en heeft zijn oude werk weer opge-

pakt. Hij zet nog graag een rits in een broek of 

kort een broekspijp in. De naaimachine snort 

nog regelmatig bij de kleermaker-muzikant. 

Fred Bogers

In hun naspeuringen naar 
het verleden van onze wijk 
is de werkgroep Historisch 
Emmerhout onder andere in 
gesprek met bewoners van 
het eerste uur die nog kunnen 
vertellen over de jaren 1930 
en daarna. Een van hen is de 
negentigjarige Klaas Hummel.

K
Deze foto is genomen achter de woning van Derk Oost (Oosterstraat 74), ter hoogte waar nu de Laan 
van de Marel begint. Op de foto vlnr: Gerrit Jan Oost, Kees Moes en Tjitte Hummel (broer van Klaas). 
Op de achtergrond twee huizen aan de Randweg.

“Emmerschans 
heette Rusland 
en de Randweg 
van Boslaan 
richting Oude 
Roswinkelerweg 
was Letland”
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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

Verpleging en Verzorging: hulp bij dagelijkse verzorging en verpleegkundige zorg.
Ambulant Verpleegtechnisch Team: specialistische zorg, zoals infuustherapie.
Casemanagement dementie: ondersteuning en begeleiding voor zowel de persoon met
dementie als de naasten.
Begeleiding: persoonlijke ondersteuning in het dagelijks leven.
Buurtstation: dagbesteding in Angelslo en Coevorden.

 

Beter Thuis Wonen is hét adres waar u terecht kunt met al uw zorgvragen en
zorgwensen. Door de korte lijnen met andere zorgverleners zijn wij snel in staat om
iedere vorm van zorg in te zetten. Wij zijn een klein team en bieden veel continuïteit
in de zorgmomenten, zodat u altijd weet wat u van ons kunt verwachten. 

Statenweg 107, 7824 CW Emmen 
Tel: 0591-372316 / 06-57774540 / 06-13 979 979
www.beter-thuis-wonen.nl
teamemmen@beter-thuis-wonen.nl
 

Beter Thuis Wonen Emmen

Beter Thuis Wonen

Wat kunnen wij voor u kunnen betekenen?

Beter Thuis Wonen
Professionele aanbieder van zorg en begeleiding in Emmen e.o.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen:

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. 

E

KORTINGSBON
Bij inlevering van deze bon ontvangt u een 
Paasbrood van € 7,95 nu  voor € 6,95.
Deze bon is geldig t/m 3 april 2021

Dinsdag Brooddag  

4 broden voor € 7,50 
(weite, wit, tarwe, volkoren) 

3 broden voor € 7,25 
(alle soorten, m.u.v. gevuld brood)

Eén van hen is Hans van Os. Hij werd in 1951 

geboren in Utrecht. Na het afronden van de 

HBS-A, en zijn militaire dienst studeerde hij be-

lastingrecht in Leiden en strafrecht in Gronin-

gen. Hij is getrouwd en heeft 4 kinderen. Na 

zijn studie is hij gaan werken bij de Belasting-

dienst te Emmen en woont sinds 1986 in onze 

wijk. Hij koos voor Emmerhout vanwege de 

rust, ruimte, stilte en geschikte huizen. Naast 

wandelen, leest hij graag, bezoekt musea en 

werkt met meccano. Hij is geïnteresseerd in 

de mens achter de zaken. Daarom is hij actief 

voor de KBO Emmen, de Seniorenraad en in 

de katholieke kerk. Ook is hij bestuurslid van 

verschillende verenigingen, lid van het Wijk-

Expeditieteam en supporter van NL Schoon. 

Pelgrimstochten

Hij onderneemt graag pelgrimstochten en 

geeft lezingen en interviews over zijn ervarin-

gen tijdens die tochten. Hij heeft twee tochten 

ondernomen naar Santiago en één naar Rome 

om inspiratie op te doen voor zijn geloof en 

dat ook uit te dragen. Wat helpt is dat Hans di-

verse talen spreekt, waardoor hij beter in con-

tact komt met anderen en zo met God. 

Ontmoeten en loslaten

Hans was dag en nacht met zijn werk bezig, 

totdat hij 20 jaar geleden een fikse burn-out 

kreeg. Hij was niet meer in staat om verder te 

rijden en is naar huis gebracht. Hij heeft toen 1 

jaar in bed gelegen. Op zeker moment ging hij 

wandelen om weer aan te sterken. Dat werd 

steeds vaker en verder, totdat hij zich op een 

zeker moment realiseerde dat hij ook langere 

tochten als een pelgrimstocht kon maken. Zijn 

eerste tocht was een tocht van vier maanden 

naar Santiago de Compostella in Spanje. Bij 

Dinant kreeg hij een blessure aan zijn been. 

Noodgedwongen moest hij toen enkele we-

ken rusten, alvorens verder te kunnen gaan. 

Bij voorkeur alleen

Blessures en tegenslagen hebben hem ge-

leerd om te gaan met teleurstellingen en de 

wisselvalligheden van het leven en de ele-

menten. Tijdens het lopen komt alles tot rust, 

heb je tijd om na te denken en om je heen te 

kijken en kom je dichter bij jezelf en God. Je 

voelt je met een minimum aan luxe juist meer 

verbonden met de schepping. Door te wande-

len kom je in aanraking met mensen met hun 

verhalen. Via ontmoetingen en niets meer te 

moeten ervaar je, als je dingen kunt loslaten 

en niets meer bij je hebt dan wat in je rugzak 

past, een mate van vertrouwen in jezelf en de 

schepping, je gaat zelfs praten met de natuur. 

Daarom loopt hij ook bij voorkeur alleen. Hans 

heeft nooit meer auto gereden.

Zwerfvuil

Hij vindt Emmerhout een fijne wijk om in te 

wonen met leuke buren en actief Wijkbelan-

gen, veilige fietspaden en weinig autoverkeer. 

De rijsnelheid in de hofjes zou naar 5 à 10 ki-

lometer kunnen worden teruggebracht. Hij 

loopt ook veel in zijn eigen buurt. Niet zo lang 

geleden is hij Supporter van Schoon gewor-

den. Hij stoort zich aan het vele zwerfvuil. Na 

twee uur lopen haalt hij minstens 100 stukken 

afval op in de vorm van blikjes, flesjes en re-

centelijk mondkapjes. Daar kunnen wij samen 

wat aan doen!  

Theo Postma

“Via ontmoetingen en niets meer 
te moeten ervaar je een mate van 
vertrouwen in jezelf en de schepping”
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Berry Pullen: Geen dag hetzelfde

Berry Pullen is in Hardenberg geboren en ge-

togen. En omdat zijn vrouw niet wil verhui-

zen, woont hij daar nog steeds. Hij groeide op 

naast een supermarkt. Daar verleende hij al 

vanaf zijn dertiende jaar hand-en-spandien-

sten. Hij studeerde economie aan de univer-

siteit in Groningen. Na diverse bureaufuncties 

kwam hij toch weer terecht bij de reuring van 

de supermarkt.

Coronatijd

Met een mondkapje voor loop ik achter Berry 

aan naar zijn kantoor in de Jumbo winkel. 

‘We kijken er niet vreemd meer van op. De 

klanten zijn er ondertussen ook aan gewend. 

In het begin hadden mensen nog wel eens 

een kort lontje’, zegt Berry. Maar negenenne-

gentig procent houdt zich nu perfect aan de 

regels: mondkapje, handen desinfecteren en 

niet met z’n tweeën boodschappen doen. Wel 

vragen de klanten nu vlugger waar bepaalde 

producten staan. Tijd voor een gezellig praatje 

nemen de mensen niet. Men gaat voor de vei-

ligheid. Hij merkt dat in deze tijd met name 

ouderen meer moeite hebben om te gaan 

winkelen.

Eigen initiatief

Berry Pullen heeft, voor hij bij Jumbo Emmer-

hout kwam, ook in andere supermarktketens 

gewerkt. Maar het mooie van zijn huidige 

functie vindt hij, dat hij hier ruimte heeft om 

eigen initiatieven te ontplooien. Hij mag zelf 

de indeling van de winkel en de presentatie 

van de producten bepalen. En hij kan zelf ac-

ties in de wijk opzetten. We herinneren ons de 

voetbalplaatjes van de plaatselijke verenigin-

gen. Berry vertelt enthousiast over zijn werk: 

‘Geen dag is hetzelfde.’ Door de corona wordt 

hij wel belemmerd. Je kunt nu bijvoorbeeld 

niet met het personeel gaan barbecueën. Ook 

de acties die hij samen met andere bedrijven 

van het winkelcentrum wil ondernemen staan 

op een laag pitje, of kunnen niet doorgaan.

Gevarieerd werk

Jumbo Emmerhout heeft 130 personeelsle-

den, waarvan 80 nog scholier zijn. Veel perso-

neel komt uit de wijk. Berry vindt het belang-

rijk om goed contact met zijn medewerkers te 

hebben. Dagelijks rijden vrachtwagens voor 

om goederen af te leveren. Hij is ervoor ver-

antwoordelijk om te controleren of de leve-

ringen correct zijn. Aan de andere kant draagt 

hij er zorg voor dat producten die (bijna) over 

de houdbaarheidsdatum zijn, alsnog een be-

stemming krijgen. Zo gaan er bijvoorbeeld 

twee keer per week producten naar de voed-

selbank. En Berry Pullen moet, helaas, ook af 

en toe optreden als er sprake is van winkeldief-

stal, of bij klanten die bijvoorbeeld ‘moeilijk 

doen’. Wanneer dat nodig is, neemt hij daar-

over contact op met de wijkagent.

Ontwikkelingen

De klanten scannen nu zelf al vaak hun pro-

ducten. Hoe gaat dat in de toekomst? 

Berry verwacht dat het scannen over een 

paar jaar volledig automatisch zal gaan. Daar 

worden hier en daar al proeven mee gedaan. 

Nu kunnen we bij Jumbo nog een pakje si-

garetten kopen, maar dat is over drie jaar 

afgelopen. Er komen steeds meer ‘Vega’ en 

‘Biologische’ producten in de schappen. De 

openingstijden van de winkels zullen nog 

verder uitgebreid worden. Berry zelf denkt 

dat dat in de toekomst van 7.00 tot 23.00 uur 

zal zijn. Jumbo en Hema zijn samengegaan. 

Daardoor zal het productaanbod veranderen.

Aan al deze veranderingen probeert Berry Pul-

len richting te geven. En zo te zien, doet hij dat 

met veel plezier en enthousiasme. 

Bertus Beltman

Berry Pullen (1974) is nu een 
jaar filiaal manager van Jumbo 
Emmerhout. Zijn uitdaging is, 
dat klanten met plezier naar de 
winkel komen. Om dat vast te 
kunnen stellen, mengt Berry 
zich veel onder het winkelende 
publiek.

B Gemiddeld maken zo’n 60 huishoudens ge-

bruik van de voedselbank in Emmerhout. 

Eens in de veertien dagen worden de voed-

selpakketten verdeeld. ’s Ochtends om half 

negen zijn acht vrijwilligers aanwezig om de 

eerste voorbereidingen te treffen. Hennie Oos-

ting is coördinator van de groep. Ze is al heel 

lang vrijwilligster bij de Voedselbank, eigenlijk 

vanaf het begin dat in de Schepershof een uit-

giftepunt gestart werd (2009). Vanuit de kerk 

werden vrijwilligers gevraagd. ‘Ik vond het wel 

mooi om dit te gaan doen. Om iets te doen 

voor andere mensen. En ook wel vanuit mijn 

geloof.’ De Voedselbank staat op zich los van 

de kerk.

Voedselpakketten

De levensmiddelen worden door verschil-

lende grote foodbedrijven en winkelketens 

beschikbaar gesteld. Via diverse distributie-

centra wordt dit over de verschillende Voed-

selbanken verdeeld. Als het busje van de 

Voedselbank bij de Schepershof arriveert gaat 

het echte werk beginnen. Alle levensmiddelen 

worden gesorteerd en uitgestald. ‘Groente, 

fruit, brood, vlees, houdbare producten. Wat 

we geleverd krijgen is iedere keer weer een 

verrassing. Of een tegenvaller!’, lacht ze. Het 

is flink doorwerken voor de vrijwilligers, vanaf 

kwart voor elf kunnen de voedselpakketten af-

gehaald worden. Nadat het busje uitgeladen 

is en de levensmiddelen uitgestald zijn wor-

den de pakketten samengesteld. ‘We tellen bij-

voorbeeld het aantal broden. Dan zien we dat 

iedere client twee broden kan krijgen. Soms 

komt dat niet helemaal uit, dan geven we een 

grote huishouding een extra brood.’

Ondersteuning

Wie gezien zijn financiële situatie in aanmer-

king denkt te komen voor deze ondersteuning 

door de Voedselbank kan zich melden via een 

inschrijfformulier. Er wordt dan contact opge-

nomen en er wordt bekeken of het kan. De 

groep die gebruik maakt van de Voedselbank 

is heel divers. ‘Ouderen, jonge gezinnen, al-

leenstaanden, mensen met een migratieach-

tergrond, grote gezinnen. Maar er zijn dus 

wel regels, niet iedereen komt in aanmerking.’ 

Om zich te melden bij de Voedselbank moe-

ten mensen vaak wel een drempel over. ‘Ik be-

grijp dat wel. Ik voel ook wel mee met deze 

mensen. Stel je voor dat je zelf in zo’n situatie 

terecht komt. Ik zou het best een grote stap 

vinden.’ Zolang de financiële situatie niet ver-

anderd is blijft men aanmerking komen voor 

een voedselpakket. Komt men drie keer niet 

om het pakket op te halen dan wordt men van 

de lijst gehaald. ‘We zoeken eerst wel contact 

uiteraard, maar als daar dan niet op gerea-

geerd wordt, wordt men uitgeschreven. Dat 

gebeurt weleens.’

Vrijwilligers

De acht vrijwilligers in de Schepershof doen 

dit al heel lang samen. Het loopt als een ge-

oliede machine. Wie als vrijwilliger ook iets 

wil doen voor de Voedselbank kan zich via 

de website aanmelden. Bij het begin van de 

coronacrisis vorig jaar maart mochten de vrij-

willigers niets meer doen. ‘Wij werden tot de 

kwetsbare ouderen gerekend’.  

Als er tot slot van dit gesprek een foto moet 

worden gemaakt, zegt Hennie: ‘Niet van mij al-

leen hoor. We doen dit met elkaar.’  

Wytse Bouma

Uitgiftepunt Voedselbank Emmerhout

De Voedselbank 
Zuidoost Drenthe 
heeft alleen al in de 
gemeente Emmen 
zeven uitgiftedepots. 
In Emmerhout worden 
de voedselpakketten 
vanuit de Schepershof 
uitgedeeld. 

“Oog voor 
voedsel, hart 
voor mensen!”

G
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Lekker in je vel 

Positieve gezondheid of 
‘Lekker in je vel’.  Toen Wytse 
Bouma me vroeg om een 
stukje te schrijven over 
Positieve Gezondheid dacht 
ik: dat is leuk. Het is namelijk 
een onderwerp dat me 
bezighoudt. Het gaat me 
niet om de term Positieve 
Gezondheid. 
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De wandelroutes van het project

‘Ontmoetingsverhalen’ bieden 

een bijzondere manier om de wijk

Emmerhout te ontdekken.

www.ontmoetingsverhalenemmen.nl

Deel uitmaken 
van de samenleving

Grote Brink 3, 9451 BP Rolde
t (0592) 24 74 74
e info@detrans.nl  |  i www.detrans.nl

De Trans ondersteunt mensen 
met een verstandelijke 
beperking of een vorm van 
autisme bij hun rol in de 
samenleving. Ongeacht hun 
leeftijd en ongeacht de mate 
van beperking.

In de wijk Emmerhout begeleidt De Trans mensen in de 
thuissituatie (ambulant). Onze ambulant begeleiders zijn 
professionals die weten wanneer ze kunnen loslaten, iets 
samen kunnen oppakken of iets eventueel moeten overnemen. 
Zij werken nauw samen met mantelzorgers en helpen mensen 
met de contacten in hun netwerk.
 
De Trans heeft ook een aantal appartementen voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking en soms ook een aan autisme 
verwante stoornis. Zij wonen zelfstandig waarbij ze regelmatig 
worden ondersteund door De Trans.

Dat klinkt gewichtig en ingewikkeld, maar 

het gaat meer om wat erachter zit: namelijk 

de gedachte dat gezondheid meer is dan niet 

ziek zijn. Waar het werkelijk om gaat is dat je 

lekker in je vel zit. Dat je prettig woont in je 

wijk. Ik ging twijfelen, we leven in bijzondere 

tijden. Ja, daar is ie weer, de corona. Ik vroeg 

me af hoe een stukje over ‘Lekker in je vel zit-

ten’ over zou komen. We zitten midden in een 

gezondheidscrisis. Er zijn beperkende maat-

regelen, anderhalve meter, weinig bezoek, 

thuiswerken, mondkapjes en om 21.00 uur 

verplicht binnen zijn. De kroeg, de winkels en 

het restaurant zijn allemaal dicht. We staan op 

afstand van elkaar, maar je merkt nu hoe graag 

je bij elkaar wilt zijn. Je wordt er neerslachtig 

en somber van. 

Lichtpuntjes in deze crisis

Corona krijgen is ook geen pretje. Ik heb van 

vrienden en collega’s begrepen dat je er be-

hoorlijk ziek van kunt worden. Ja, tot aan de 

intensive care toe. Dan denk je niet aan Po-

sitieve Gezondheid of ‘Lekker in je vel zitten’. 

Nee, enkel de vraag ‘hoe word ik beter’ telt 

dan. Maar ik zie ook positieve lichtpuntjes in 

deze crisis. De coronacrisis laat ons namelijk 

zien dat behalve gezondheid ook onze manier 

van samenleven belangrijk is. Het gemis aan 

contacten met familie, vrienden en collega’s is 

groot. Mensen worden creatief en staan voor 

elkaar klaar. Groepen mensen, al dan niet ge-

organiseerd, staan klaar om anderen te helpen 

met…. Ja, met het zich prettig voelen en het 

‘lekker in je vel’- gevoel. Precies de gedachten 

die naar voren komen als ik denk aan Positieve 

Gezondheid. Het gaat om zes aspecten die be-

palen of je lekker in je vel zit. 

Spinnenweb

Op de website Mijn Positieve Gezondheid kun 

je voor jezelf het spinnenweb invullen (mijn-

positievegezondheid.nl).  Je krijgt dan inzicht 

in wat jij belangrijk vindt om lekker in je vel te 

zitten. Het ‘Lekker in je vel zitten’ lijkt iets dat 

dat je enkel op je zelf toe kunt passen. Maar je 

kunt ook als groep bezig zijn met het ‘Lekker in 

je vel’ zitten. Voor Wijkbelangen en actieve be-

wonersgroepen is er nu ook een gezamelijke 

aanpak. De kern hiervan is hetzelfde spinnen-

web. De architect Thomas Steensma heeft dit 

uitgewerkt, maar nu bekeken vanuit de voor-

zieningen en de inrichting van de openbare 

ruimte. De invulling hiervan geeft handvatten 

voor bewoners hoe hun plannen bij kunnen 

dragen aan het ‘Lekker in je vel’ zitten.   

Beweegtuin

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beweegtuin 

door wijkbewoners. Dit schept mogelijkheden 

om ongedwongen op afstand in de buiten-

lucht met je fitheid bezig te zijn. Het biedt te-

gelijkertijd de mogelijkheid om een frisse neus 

te gaan halen als je al te lang achter de pc op 

de zolderkamer hebt gezeten. En op de ruime 

bankjes bij de beweegtuin kun je op anderhal-

ve meter ook nog een praatje maken met een 

wijkgenoot. Zo draagt het idee van een groep 

bewoners dus op heel veel vlakken bij aan het 

‘Lekker in je vel’-gevoel van individuele bewo-

ners. Cruijff zei altijd: ‘Je gaat het pas zien als je 

het door hebt.’ Een wijze uitspraak als het gaat 

om Positieve Gezondheid. 

Luit Hummel

“Je gaat het pas 
zien als je het 
door hebt”
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‘Vanaf 2006 ben ik coördinator van het vrijwil-

ligerswerk. Ik begon in 1987 als hoofd bezig-

heidstherapie. In die tijd waren er ongeveer 

120 vrijwilligers. Voordat de corona toesloeg, 

waren er ongeveer 200 vrijwilligers bij ons ac-

tief. Bij een kennismakingsgesprek probeer je 

helder te krijgen wat iemand drijft om vrijwil-

liger te worden. Er komen vrijwilligers van di-

verse pluimage. Je hebt vrijwilligers die uni-

versitair geschoold zijn, maar ook die alleen 

de basisschool hebben, of een beetje Neder-

lands praten en alles wat daartussen zit. Ik 

word vaak positief verrast. Een vrijwilliger die 

helemaal opbloeit doordat hij/zij vrijwilligers-

werk doet. Soms zijn het mensen die al heel 

lang geen werk hebben en weer zicht krijgen 

op betaald werk.

Kweekvijver

Bij de dagbesteding werken vrijwilligers sa-

men met een beroepskracht. Je hebt bijvoor-

beeld een wandelgroep of een sjoelgroep.  

Daar kun je nieuwe vrijwilligers bijvoorbeeld 

ervaring laten opdoen in de omgang met 

bewoners. Deze groepen zijn een kweekvij-

ver om te ontdekken of je in De Horst op de 

goede plek bent. Er is veel verschillend vrij-

willigerswerk te doen in De Horst. Ook komen 

er elk jaar leerlingen van middelbare scholen 

voor een korte maatschappelijke stage.  Zij 

worden bij de dagbesteding of dagbehande-

ling ingezet. Door de dagbehandeling worden 

mantelzorgers ontlast en kunnen mensen lan-

ger thuis blijven wonen.

Maatjes

In deze coronatijd zien sommige vrijwilligers 

het even niet zitten om te komen helpen, 

maar er zijn er ook die bijvoorbeeld nog op 

de afdelingen bij het ontbijt helpen of voor-

lezen aan bewoners. Met inachtneming van 

alle coronamaatregelen. Ook heb je ‘maatjes’ 

die gekoppeld zijn aan één bewoner en bij-

voorbeeld een eindje gaan wandelen of fiet-

sen met de duofiets.  In normale tijden gaan 

ze eropuit, bijvoorbeeld naar de dierentuin, of 

winkelen. Er is een jonge bewoner die gek is 

op vrachtwagens. Met zijn maatje gaat hij dan 

eens in de maand naar de Scaniafabriek. 

Nieuwe vrijwilligers welkom

Nu in deze coronaperiode zijn er nog onge-

veer 25 vrijwilligers in De Horst actief. Deze co-

ronaperiode is een tijd van bezinning: wat wil 

ik met mijn leven. Er haken nu ook vrijwilligers 

af, ouderen die ermee stoppen, of mensen die 

andere keuzes maken. Als alles weer moge-

lijk is, zullen er hopelijk weer nieuwe vrijwilli-

gers komen, die bij vele activiteiten inzetbaar 

zijn. Bij de haal- en brengservice zijn dan bij-

voorbeeld weer nieuwe vrijwilligers van harte 

welkom. Zij halen en brengen mensen van en 

naar de therapie, afdelingen of dagbestedin-

gen. Daarvoor werven we vrijwilligers, bijvoor-

beeld via de website vipemmen.nl van het Vrij-

willigers Informatie Punt Emmen. 

Je doet ertoe

Vrijwilligers blijven soms heel lang actief. We 

hebben iemand die al 35 jaar vrijwilliger is. Hij 

kwam hier omdat zijn schoonvader was opge-

nomen en is nog steeds actief. We zetten ju-

bilarissen altijd even in het zonnetje.  Ik heb 

ervaren dat vrijwilligerswerk voor de vrijwil-

ligers wat oplevert: men ervaart dat ze ertoe 

doen, dat ze belangrijk zijn en dat ze bijvoor-

beeld concrete dingen leren, bijvoorbeeld in 

de keramiekgroep. We zijn erg blij met de in-

zet van alle vrijwilligers, want vrijwilligers zijn 

onmisbaar!’

Ik wandel naar huis en ben onder de indruk 

van hoeveel mensen zich inzetten voor me-

demensen. 

Meer informatie: www.treant.nl

Tekst Ted Schilder

Vrijwilligerswerk in De Horst

Ik ben op weg naar De Horst, 
een woonzorgcentrum op 
de grens van Emmerhout 
en Angelslo. Het maakt deel 
uit van de Treant Zorggroep, 
die vele locaties heeft in 
Emmen en omgeving. Mijn 
gesprekspartner is Klarien 
Rinia.

V

“We zijn erg blij 
met de inzet van 
alle vrijwilligers”

Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe

De Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe heeft 

haar kantoor aan de Dingspellaan 173 in An-

gelslo. Hier werken vier mensen parttime in 

betaalde dienst. ‘In de woningwet is vastge-

legd dat een corporatie een huurdersverte-

genwoordiging moet hebben,’ legt bestuurslid 

Hepke Wouda uit, ‘voor Lefier vervult de Huur-

dersfederatie deze rol.’ ‘We vertegenwoordi-

gen de huurders en komen voor hun belan-

gen op,’ vult Cor Pijnaker, een van de betaalde 

medewerkers, aan. ‘Zo heeft de Huurdersfede-

ratie bijvoorbeeld zich hard gemaakt voor een 

voldoende aantal goedkope huurwoningen in 

de gemeente. Ook hebben we ervoor kunnen 

zorgen dat huurders van een wooncomplex in 

Emmerhout te veel betaalde huur in verband 

met een foutje in het puntensysteem terug-

kregen.’

Klachten en vragen

Huurders van Lefier kunnen contact zoe-

ken met de Huurdersfederatie als ze proble-

men hebben met hun woning. Klachten over 

vocht, tocht en schimmel bijvoorbeeld. Heel 

vaak gaat het over dat huurders niet worden 

geholpen. Cor Pijnaker beantwoordt als con-

sulent deze vragen, waarbij hij ze in eerste in-

stantie vraagt contact te zoeken met Lefier. 

Huurders kunnnen hun klachten en vragen 

kwijt bij het klantcontactcentrum van Lefier. 

Als daar niet op gereageerd wordt of als een 

klacht niet naar tevredenheid afgehandeld 

wordt,gaat Cor deze huurders bijstaan. In prin-

cipe kunnen huurders van andere corporaties 

of commerciële huurders niet aankloppen bij 

de Huurdersfederatie. Zij worden doorverwe-

zen naar hun eigen huurdersorganisatie of het 

juridisch loket.

Bewonerscommissie

In Emmerhout staan ook een aantal woon-

complexen van Lefier, bijvoorbeeld aan de 

Houtweg. De huurders van deze complexen 

hebben een bewonerscommissie gevormd 

van 6 of 7 personen. Als bewonerscommissie 

kunnen ze gezamenlijk optrekken en vaak ook 

meer bereiken. Toen er door Lefier een groot 

aantal woningen aan de Laan van het Kinholt, 

Marel en Eekharst verduurzaamd (nul-op-de-

meter) werden, werd er een klankbordgroep 

van bewoners opgericht. Nadat het project 

afgerond was heeft deze groep zichzelf opge-

heven. Maar in principe zouden ook deze be-

woners een bewonerscommissie kunnen vor-

men, bijvoorbeeld per laan. Cor Pijnaker: ‘Als 

bewonerscommissie sta je veel sterker dan 

een individuele huurder. Wij kunnen hen hier-

bij ondersteunen.’

Huurderspanel

Heleanne Prins verzorgt de communicatie bij 

de Huurdersfederatie. Zij houdt de website 

en Facebookpagina bij en organiseert regel-

matig bewonersraadplegingen en het huur-

derspanel. ‘Het huurderspanel bestaat uit zo’n 

200 huurders en wordt twee keer per jaar be-

vraagd op specifieke onderwerpen bijvoor-

beeld wonen met zorg, brandveiligheid, klein 

onderhoud.’ legt ze uit. ‘De uitkomsten wor-

den gebruikt voor adviezen richting Lefier. Zo 

hebben ze bijvoorbeeld bijgedragen aan de 

totstandkoming van een stallingsruimte voor 

scootmobiels aan de Landschapslaan.’

Bewonersraadpleging

Door corona zijn bewonersbijeenkomsten 

voorlopig niet mogelijk, daarom zijn de digita-

le bewonersraadplegingen ook zo belangrijk. 

Begin maart is een raadpleging over geluids-

overlast door leefgeluiden gestart. Huurders 

van een rijtjeswoning ervaren soms overlast 

door geluiden die de buren maken, zoals bij-

voorbeeld wc-doortrekken, traplopen, deur 

dicht doen etc. Overlast die niet eenvoudig 

op te lossen is. Pas als het probleem duidelijk 

is, kan er samen met Lefier gekeken worden 

naar een eventuele oplossing. Op de website 

van de Huurdersfederatie kan de vragenlijst 

ingevuld worden. Hier kan men zich ook aan-

melden voor het huurderspanel. 

 

Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe 

Dingspellaan 173 

7824 GH Emmen 

T 0591 - 62 22 26 

E info@huurdersfederatie.nl 

W huurdersfederatie.nl

Tekst Wytse Bouma

D

In Emmerhout is 54% van de 
woningen een huurwoning. 
Van die huurwoningen 
zijn 1085 in bezit van 
woningcorporatie Lefier. De 
belangen van de huurders 
van deze woningen 
worden behartigd door de 
Huurdersfederatie.



VOORJAAR 2021 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT16 VOORJAAR 2021 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 17

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

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

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

Wenda Kloen is zijn opvolgster en ik zocht haar 

op voor een nadere kennismaking. Zij werd 

geboren in de Noordoostpolder. Als dochter 

van een boer kreeg zij de natuur met de pap-

lepel ingegoten. Haar ouders waren van de 

eerste generatie die daar hun boerenbedrijf 

opstartten. De combinatie van natuur en haar 

missie de samenleving te laten zien hoe prach-

tig de natuur is, was bepalend voor haar be-

roepskeuze. Zo heeft zij zich beziggehouden 

met het stadslandgoed de Kemphaan aan de 

rand van Almere en was ze acht jaar lang be-

heerder van het bezoekerscentrum ‘De Oost-

vaardersplassen’. Hier leerde zij, dat betrokken-

heid bij de natuur verschillende kanten heeft 

en dat dit veel emoties kan oproepen tot be-

dreigingen aan toe. Via het bezoekerscentrum 

de Weerribben, de Sallandse Heuvelrug en het 

Boomkroonpad belandde zij tenslotte in Dren-

the en daar is zij sinds vorig jaar boswachter.

Nieuwe uitdaging

Wenda is ontzettend blij met deze nieuwe 

uitdaging. Zij zal zich vooral inzetten op het 

recreatieve vlak en heet officieel ‘boswachter 

publiek’. Naast haar werk als boswachter, heeft 

ze de opdracht contact te houden met organi-

saties buiten Staatsbosbeheer. Ook is zij aan-

spreekbaar als klachtenmanager en mentor 

van zo’n 80 vrijwilligers. Op mijn vraag of zij 

het beleid van Geerling Kruidhof gaat voort-

zetten antwoordt ze: ‘zeker’, maar iedere bos-

wachter doet het werk op zijn of haar eigen 

manier en dat is prima.

Houtkap Emmerdennen

Wat betreft het beleid van de houtkap in de 

Emmerdennen is het belangrijk dat het bos 

toekomstbestendig blijft.  Zeker in verband 

met alle klimaatveranderingen. Welke bomen 

kunnen tegen die veranderingen en welke 

niet. Eén van de taakstellingen van Staatsbos-

beheer is ook hout oogsten. Niet voor de hout-

kachels en biomassacentrale, maar voor pro-

ducten als bijvoorbeeld meubels.  Het hout in 

de bouwmarkten is FSC gekeurd, dat wil zeg-

gen dat ze uit een FSC gecertificeerd bos ko-

men, zoals de Emmerdennen. Een heel klein 

percentage van het hout voor de biomassa-

centrales komt van zogenaamd onrendabel 

hout, zoals takken, boomkronen etc.

Zorgvuldig

Wenda erkent, dat het niet verstandig is om 

houtkap te verrichten in november en decem-

ber. Dan zijn de paden nat en laten de trans-

portvoertuigen diepe sporen achter. We kun-

nen het ons niet meer permitteren om het 

uitslepen met paarden te laten uitvoeren, te 

duur. Wel is het zo, dat van tevoren aan de uit-

voerders de kwetsbare flora & fauna wordt 

aangewezen en waar zij geen hout mogen 

opstapelen. Er wordt zorgvuldig met het bos 

omgegaan. We maken de afspraak, dat op het 

moment, dat er weer tot houtkap wordt be-

sloten, de inwoners van Emmerhout op de 

hoogte worden gesteld. Ook het hondenbe-

leid blijft zoals het nu is. Er zijn plekken aange-

wezen waar honden los mogen lopen, mits ze 

goed onder appèl of aangelijnd zijn.

In contact met bewoners

Wenda komt graag met de inwoners van Em-

merhout in contact om hen te informeren, 

om initiatieven te ontplooien, om samen het 

bos op orde te houden of voor wandelingen 

onder begeleiding. Niet op dit moment na-

tuurlijk vanwege de problemen met corona. 

Ook wordt zij graag betrokken bij de ontwik-

kelingen van het Kabouterpad.   

 

E w.kloen@staatsbosbeheer.nl 

M 06 - 212 666 74 

W staatsbosbeheer.nl 

Fb Staatsbosbeheer Emmen-Sleen  

Tekst Joke Bakker

Onze nieuwe boswachter Wenda Kloen

Een jaar geleden ging 
boswachter Geerling 
Kruidhof met pensioen. 
In augustus had ik nog 
een interview met 
hem. We spraken over 
beeldbepalende bomen, 
over het mooiste bos van 
Nederland en over de 
liefde voor de natuur.

“Eén van de 
taakstellingen van 
Staatsbosbeheer 
is hout oogsten’’
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Begin van dit jaar deed zich de mogelijkheid 

voor om kinderopvang Meerdijk over te ne-

men. Hoewel het een bijzondere tijd is hoefde 

Nienke van Halderen (39) niet lang na te den-

ken. ‘Wanneer doet een kans zich voor dat jij 

een kinderopvang kunt overnemen? Een be-

drijf dat gezond is en al tien jaar goed draait.’  

Nienke werkt al 19 jaar in de kinderopvang 

waarvan de laatste 6 jaar bij Kinderopvang 

Meerdijk.

Drie locaties

Het bedrijf heeft drie locaties. Eén aan de Bis-

lett op het bedrijvenpark Meerdijk, daar waar 

het tien jaar geleden begon, één bij obs ’t Een-

span aan de Oosterstraat en één in het Kind-

centrum in Emmerhout. Van deze laatste lo-

catie had Nienke de laatste drie jaar ook de 

dagelijkse leiding. Iets dat ze is blijven doen 

nadat ze de algehele leiding van het bedrijf 

per 1 januari jl. in handen kreeg. In het kinder-

dagverblijf Emmerhout kunnen maximaal 15 

kinderen op een dag opgevangen worden, 

voor de buitenschoolse (voor- en naschools) 

maximaal 44 kinderen. Bijna iedere dag wor-

den deze aantallen ook bereikt. ‘Toen we in 

Emmerhout begonnen hadden we wel onze 

twijfels. Een locatie zo dicht bij de Meerdijk, 

maar Emmerhout is een kinderrijke wijk en 

we zitten eigenlijk steeds vol.’

Contract

Ouders/verzorgers die gebruik willen maken 

van het kinderdagverblijf of de buitenschool-

se opvang sluiten een contract waarin vastge-

legd wordt welke dagen, tijden ze hier gebruik 

van willen maken. Dit kan vanaf half zeven ’s 

ochtends tot half zeven ’s avonds, tijdens 

werkdagen en ook in de vakanties. 

Voor de buitenschoolse opvang komen al-

leen kinderen die op obs de Kubus of rk/pc 

jenaplanschool Kristalla zitten in aanmerking. 

‘Voordeel is dat we niet met vervoersproble-

men zitten, de kinderen gaan bij wijze van 

spreken één deur verder.’ De kinderen in het 

kinderdagverblijf komen nagenoeg allemaal 

uit Emmerhout. 

Samenwerking

In het Kindcentrum zijn naast de twee basis-

scholen ook de voorschool van Stichting Peu-

terwerk en het servicepunt van de bibliotheek 

te vinden. Een situatie die veel mogelijkheden 

tot samenwerking biedt. ‘We werken ook heel 

leuk samen vind ik. We spreken elkaar in het 

brede schooloverleg, we hebben een app-

groep en we komen elkaar natuurlijk dage-

lijks tegen in het gebouw. Bij maatregelen, nu 

actueel in verband met corona, proberen we 

altijd één lijn aan te houden.’ 

Samenwerking met de Schans

‘Ik ben er eigenlijk wel trots op hoe de onder-

linge samenwerking gaat. We gaan met de 

kinderen die vier jaar worden bij de onder-

bouwgroepen van de basisscholen langs om 

kennis te maken.’ Behalve binnen het Kind-

centrum heeft Nienke ook samenwerking 

gezocht met de Schans. ‘We gaan regelmatig 

met onze kinderen van het kinderdagverblijf 

(twee tot vier jaar) naar de Schans waar we 

met een groep bewoners gymnastieken. Met 

de kinderen van de buitenschoolse opvang 

gaan we ook of de bewoners van de Schans 

komen bij ons en dan spelen we bingo of 

doen een high tea. Hartstikke leuk!’. 

 

Kinderopvang Meerdijk / locatie Emmerhout 

Houtweg 405 

T 23 92 40 

M info@kdwmeerdijk.nl 

W kdvmeerdijk.nl

Tekst Wytse Bouma

Kinderopvang Meerdijk 

B K

“Ik ben er eigenlijk 
wel trots op hoe 
de onderlinge 
samenwerking gaat”

Kinderen tot en met 16 jaar kunnen er 24/7 

een boek komen lenen voor tien dagen. Dank-

zij hulp vanuit allerlei kanten bestaat de col-

lectie uit zo’n 800 boeken, waardoor regelma-

tig wisselen in de kast mogelijk is. Vanwege de 

coronaperikelen spreekt de initiatiefneemster, 

Gonny Smeulders-Veltman (66) dan ook liever 

over buítenbieb om vooral te benadrukken 

dat de bieb in de frisse buitenlucht gevestigd 

en dus ook tijdens een lockdown toegankelijk 

is. Bovendien wil Polleke méér voor de mensen 

betekenen dan enkel het uitlenen van boeken 

vanuit een ‘leuk kastje in de voortuin’. Polleke 

is nu al méér dan dat je op het eerste oog ziet.

Polleke

De naam Polleke is bewust gekozen. In Bra-

bants dialect betekent het kinderhandje, pas-

send bij deze kinderbuitenbieb, waar kinderen 

met hun ogen en handen een keuze kunnen 

maken. De naam moest pittig klinken en te-

vens vriendelijk overkomen. Ooit gaf Gonny 

de naam aan haar eigen poppentheater. Maar 

vanwege handblessures moest zij stoppen als 

poppenspeelster en was de naam weer be-

schikbaar. Bovendien staan allerlei educatieve 

workshops in de toekomst op het programma, 

waardoor Polleke een overkoepelend begrip 

zal worden van dit jonge vrijwilligersinitiatief.

Altijd actief

Gonny volgde na de middelbare school de 

opleiding tot bibliotheekassistente met aan-

sluitend een specialisatie voor leidinggeven-

de van jeugdbibliotheken. Ze werkte daarna 

een aantal jaren als hoofd van bibliotheken 

in Brabant en Zuid-Holland. Toen er kinde-

ren kwamen koos ze ervoor om zich hierop te 

richten. Noodgedwongen verhuisde het ge-

zin regelmatig in verband met het werk van 

Gonny’s man. Stil zitten is voor haar lastig en 

ze wilde ook een voorbeeld zijn voor haar drie 

tienerkinderen. ‘Voor hen was het ook niet al-

tijd leuk, al het vertrouwde achter je laten en 

ergens weer helemaal opnieuw beginnen. In 

de loop van de jaren heb ik me met heel veel 

zaken beziggehouden. Van het opzetten van 

een wereldwinkel, het organiseren van cultu-

rele festivals, gidsenwerk voor Natuurmonu-

menten, een dierentuin en het Afrikacentrum 

in Limburg tot het helpen bij een schaaps-

herder in de lammertijd en het schrijven van 

toneelstukken voor kinderen en educatieve 

schoolboekjes’.

Schrijf een gedicht

Inmiddels organiseert buitenbieb Polleke ook 

schrijfwedstrijden, waaraan kinderen én vol-

wassenen kunnen meedoen. Gonny is van 

plan ieder kwartaal een nieuwe wedstrijd uit 

te schrijven. De wedstrijd voor het tweede 

kwartaal, de lentewedstrijd, is: schrijf een grap-

pig, anekdotisch of serieus gedicht voor kinde-

ren in minimaal 12 regels met eindrijm (aabb, 

abab of abcb). Dit mag in het Nederlands, En-

gels of Drents en eventueel voorzien van een 

eigen tekening. Of een versje dat geschikt zou 

zijn voor een poesiealbum. Kiest men voor dit 

laatste dan graag met een passend poesie-

plaatje of tekening. Inzendingen kunnen tot 1 

mei a.s. ingeleverd worden. 

Buitenbieb Polleke

Laan van het Kwekebos 375

7823 KJ Emmen

E pollekebuitenbieb@gmail.com  

Tekst Wytse Bouma

Kinderbuitenbieb Polleke

De kans deed zich nu 
voor en ze vond dat ze 
er dan ook voor moest 
gaan. Het hebben en 
leiden van een eigen 
bedrijf was voor haar 
namelijk altijd de 
ultieme wens.

Emmerhout is sinds 
november 2020 een 
zogenaamde minibieb 
rijker en wel in de voortuin 
van een hoekwoning aan 
de Laan van het Kwekebos 
375. De solide, houten kast 
herbergt zo’n 150 kinder- 
en jeugdboeken. 

“Polleke wil méér 
voor de mensen 
betekenen dan 
enkel het uitlenen 
van boeken”
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Greetje heeft twee jaar geleden de taken over-

genomen van Cisca Ensing, die tot haar pen-

sionering jarenlang aanspreekpunt was. Cisca 

hielp met mee het ontwikkelen van de Plus-

Bus en was ook betrokken bij de 10 x 10 x 10 

groep, die zich bezighield met onder andere 

overgewicht. Ik spreek Greetje als ze op weg is 

naar een meneer, die een advies wil op het ge-

bied van wonen, zorg en welzijn. Ze is blij dat 

ze weer naar iemand toe kan. Mondkapje op, 

handen desinfecteren, gelukkig woont me-

neer alleen. Het beleid tot nu toe was om te-

lefonisch adviezen te verstrekken en dat heeft 

zo zijn beperkingen. Het blijft oppervlakkig.

Helpen eigen regie te houden

Maar ze geniet van haar baan. Het is zo’n uit-

daging en past zó bij haar kijk op de zorg. ‘Ik 

mag meehelpen om het voor mensen mak-

kelijker en leuker te maken in hun leven. Niet 

door het over te nemen maar door hen met 

adviezen te helpen de eigen regie te houden.’ 

Het doel van de Ledenvereniging is meeden-

ken met mensen hoe ze veilig en langer zelf-

standig thuis kunnen wonen. De focus is daar-

bij heel breed. Aandacht voor mantelzorgers, 

opvoedvragen, zorg voor jonge ouders. Hen 

helpen en ondersteunen, maar bijvoorbeeld 

ook mantelzorgers in contact te brengen met 

andere mantelzorgers. De Ledenvereniging 

heeft leden in heel Noord-Nederland en veel 

leden wonen in Emmen.

Thuisgesprekken

Die thuisgesprekken zijn veelzijdig. Het kan 

gaan over wonen. Op verzoek wordt er een 

scan van de woning gemaakt. Er wordt geke-

ken op welke manier en met welke aanpassin-

gen mensen langer in hun eigen huis kunnen 

blijven wonen. Wat zijn de beperkingen, waar 

kan slimme technologie helpen. Zo’n advies-

gesprek werkt ook mee aan bewustwording, 

zodat er nagedacht wordt over de toekomst.

Het kan ook gaan over zorg. Er kan een ad-

viesgesprek aangevraagd worden als voor-

bereiding op een operatie of na een operatie. 

Wat is er nodig, moet er een wijkverpleegkun-

dige worden ingeschakeld. Maar soms blijkt 

tijdens zo’n adviesgesprek, dat iemand al zijn 

hele leven met angsten en eenzaamheid tobt. 

Gewoon te veel verliezen heeft meegemaakt, 

zodat feitelijk het hele leven bestaat uit rouw. 

Ook daar kan Greetje een steun zijn. Zij is des-

kundig op het gebied van rouw en verlies.

Contacthond

Sinds kort zijn er ledenadviseurs die werken 

met een contacthond. Zij gaan bij mensen op 

huisbezoek die te maken krijgen met demen-

tie. Dit huisbezoek kan ook door de kinderen, 

partners en/of mantelzorgers worden aange-

vraagd. Tenslotte kan een adviesgesprek ook 

gaan over welzijn. Overigens zijn wonen, zorg 

en welzijn niet los van elkaar te zien. In zo’n 

gesprek gaat het meer over eenzaamheids-

problematiek, levenszin, voeding, kleiner 

wordend netwerk etc. Ook hier kan Greetje 

het met u over hebben.

Hoe te bereiken?

Greetje heeft een speciaal plekje voor Emmen 

en dus voor Emmerhout en hoopt dat men-

sen contact met haar opnemen als zij daar be-

hoefte aan hebben. Zij mag gebeld worden 

en maakt na het telefoongesprek graag een 

afspraak. 

Greetje Kroeze

M 088  - 383 20 00

E service@ledenvereniging.nl

Tekst Joke Bakker

 Icare Ledenvereniging 

G

“Ik mag 
meehelpen om 
het voor mensen 
makkelijker en 
leuker te maken 
in hun leven”

Dat betekent dan concreet dat men gaat be-

talen per lediging van de grijze container. De 

gedachte hierachter is dat men dan meer en 

beter het afval aan de bron zal gaan scheiden. 

Afval is van alle tijden, maar met de economi-

sche opleving na de 2e wereldoorlog is ook de 

hoeveelheid afval enorm toegenomen. 

De goed gevulde ijzeren emmers met deksel 

werden vroeger door de gemeentelijk reini-

ging opgehaald. Van bronscheiding was toen 

nog geen sprake, alles ging in de ijzeren em-

mers. Dat was arbeidsintensief en gelukkig 

voor de medewerkers kwamen de rolcon-

tainers hiervoor in de plaats. Naast de grijze 

kwam er ook een container voor het groen en 

het plastic afval voor een begin van de afval-

scheiding. 

Scheiden bij de bron

De gemeente Emmen is al vele jaren bezig 

om de bronscheiding te verbeteren. Het mes 

snijdt hier aan meerdere kanten. Alle nog te 

gebruiken stoffen zijn beter te hergebruiken 

als ze heel schoon zijn en hoe kleiner het rest-

afval hoe minder er de verbrandingsoven in 

gaat. Dat laatste is van belang, want de kos-

ten voor verbranding lopen alleen maar op. 

Ondanks alle moeite die er wordt gedaan om 

een betere bronscheiding te realiseren lukt het 

toch niet helemaal en daarom wordt er geko-

zen voor een nieuw systeem van inzamelen. 

In een Volkskrant artikel van 27 oktober 2019 

beschrijven Roy Klaasse Bos en Serena Frijters 

dat schoner afval echt loont. Het artikel geeft 

aan dat de hoeveelheid restafval afneemt, 

maar dat we nog boven de doelstellingen 

zitten. Het percentage gescheiden afval gaat 

ook steeds beter maar we zijn er nog lang niet. 

Binnen onze landsgrenzen zijn her en der al 

ervaringen opgedaan met het diftar-systeem 

en zijn dalingen te zien van de hoeveelheden 

ingezamelde restafval.

Diftar-systeem

De landelijke doelen zoals die waren gesteld 

voor 2020 werden niet gehaald: namelijk 100 

kilo restafval per persoon en ook moest 75 % 

van het afval gescheiden zijn opgehaald. In 

Emmen is dat niet anders. We zitten nu nog op 

202 kilo afval en het streven is nu om in 2025 

aan die 100 kilo restafval te voldoen. De ge-

meente Emmen wil dit realiseren door middel 

van een financiële prikkel. Het nieuwe systeem 

gaat uit van het diftar-systeem en concreet be-

tekent het dat je moet gaan betalen voor elke 

lediging van de grijze container.  Hoe vaker de 

container aan de straat wordt gezet hoe meer 

er betaald moet worden. 

Nadelen

Is dit dan het ei van Columbus zo’n diftar-

systeem? Natuurlijk kleven er ook wel nade-

len aan. Er zijn gezinnen met kleine kinderen 

die grijze container met gemak vullen met de 

vele poepluiers bijvoorbeeld. Er zijn ook inwo-

ners die door een medische indicatie meer af-

val hebben. Dit zijn vaak kwetsbare groepen 

en die worden dan extra geholpen, zo staat 

te lezen in het persbericht van de gemeente. 

Hoe ga je om met bewonersgroepen of wat te 

doen met flatbewoners bijvoorbeeld? Er be-

staat ook wel degelijk angst voor dumping in 

de natuur of menging in de andere containers 

die bedoeld zijn voor groen en plastic afval.

De gemeentelijke doelstellingen zijn pittig en 

vragen veel van ons allen. Misschien als we al-

lemaal ons best doen kunnen we het halen. 

Henk Smit

Wijzigingen in inzamelsysteem

D
“Hoe vaker de 
container aan 
de straat wordt 
gezet hoe meer 
er betaald moet 
worden”

Greetje Kroeze is 
ledenadviseur van 
Ledenvereniging Icare. 
Misschien wel de grootste 
vereniging van Emmerhout. 
Voor iedereen met een 
zorgbehoefte, maar ook 
als men geen zorg nodig 
heeft is het lidmaatschap 
aantrekkelijk. 

Nieuw inzamelsysteem 
voor huishoudelijk afval 
gemeente Emmen voor een 
goede en betaalbare
inzameling, kopte de 
gemeente Emmen in een 
persbericht onlangs. Als de 
raad akkoord gaat met het 
voorstel van het college gaat 
vanaf 1 januari 2022 het 
nieuwe inzamelsysteem in. 
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Wil je op een leuke en 
ontspannen manier 
kennismaken met yoga? 
Dan is ABC-yoga iets 
voor jou. In 8 lessen 
brengen we je de 
belangrijkste kneepjes 
bij en krijg je een aantal 
basishoudingen onder 
de knie. 

BeterMetYoga

We starten op vrijdag 26 maart 2021 in buurt-

centrum De Wilker, het oude ‘Op Eigen Hout-

je’, met twee groepen. Eén groep voor men-

sen die willen kennismaken met yoga, en één 

groep ‘stoelyoga’. Dit is yoga voor mensen die 

al wat ouder zijn en graag fit willen blijven. Of 

mensen die zich beperkt kunnen bewegen. 

Wie is Monique van Waardenburg?

Ik woon al vele jaren heel plezierig in onze 

wijk, aan de Laan van de Bork. Ik heb mijn hele 

leven al interesse in het functioneren van het 

menselijk lichaam. Vanuit het professionele 

vlak: mijn achtergrond is fysiotherapie. Maar 

ook privé: ik ben vanaf mijn jeugd intensief 

bezig geweest met diverse oosterse krijgskun-

sten. Met name met Aikido heb ik de laatste 

25 jaar de verdieping gezocht in het leren ont-

spannen tijdens bewegen en het ontwikkelen 

van lichaamsbewustzijn. Het is een levensfilo-

sofie die gaat over het streven naar een inner-

lijke harmonie, om meer in balans te zijn met 

jezelf en de wereld om je heen. Mijn interesse 

voor yoga is hierop een logische stap. Sinds 

vorig jaar ben ik gediplomeerd yoga-docent.

Yoga als levensfilosofie

Ik denk dat ik als yogadocent en met mijn 

achtergrond meer kan betekenen voor de ge-

zondheid van mensen. In de huidige samen-

leving zijn wij het contact met onszelf en ons 

eigen lichaam soms een beetje kwijtgeraakt. 

We voelen ons niet fijn, zijn geblesseerd of 

ziek en bellen de dokter. Die geeft ons medi-

cijnen of stuurt ons door naar een specialist. 

Dit kan volgens mij anders. Door bewuster en 

gezonder te leven, kun je vaak lichamelijke en 

geestelijke problemen voorkomen of zelf op-

lossen. Ik ben ervan overtuigd dat gezondheid 

niet alleen een fysieke, maar ook een mentale 

component heeft. Veel meer dan de meeste 

mensen denken. Mijn belangrijkste drijfveer 

is mensen zich beter laten voelen in hun li-

chaam. De manier waarop ik yoga geef, hangt 

samen met deze levensfilosofie. Yoga leert je 

weer in contact te komen met je lijf. Leert je 

weer te voelen en geestelijk tot rust te komen. 

Daarbij speelt goed leren ademhalen een be-

langrijke rol.

Mijn bedrijf BeterMetYoga

Bij mijn bedrijf BeterMetYoga kun je terecht 

voor veel meer op het gebied van yoga dan 

alleen kennismakingslessen. Zo verzorg ik 

ook workshops, één op één yogalessen, les-

sen voor gevorderden of yogatherapie tijdens 

een herstelproces na ziekte of een operatie. 

Neem gerust contact met mij op voor een vrij-

blijvende kennismaking.

Kennismakingslessen?

De kennismakingslessen starten op vrijdag 26 

maart en vinden plaats in de Wilker, Lemzijde 

88. Een lesserie bestaat uit 8-wekelijkse lessen. 

Heb je na 8 lessen de smaak te pakken en vind 

je het leuk om door te gaan? Dat kan ook. De 

kosten voor 8 lessen zijn 96 euro voor ABC- en 

88 euro voor stoelyoga. ABC yoga is van 9.15 

tot 10.30 uur en stoelyoga van 11.00 tot 12.00 

uur. Tussen half elf en elf uur is er gelegenheid 

om een kopje thee of koffie te drinken. 

Voor meer informatie of inschrijven:

M 06 - 144 246 79 

E moniquevanwaardenburg@hotmail.com

Monique van Waardenburg

W

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

www.huurdersfederatie.nl
                      info@huurdersfederatie 

     0591-622226

Wat vindt u 
belangrijk in 
uw huurwoning? 

Praat mee!
MMaassssaaggeepprraakkttiijjkk  DDee--LLaann  
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

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

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

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

nog enkele studio’s beschikbaar in emmen
Het emmerdennenhuis en het ravelijnhuis: Betaalbare woonzorg voor mensen met dementie

nieuwe locaties met eigen grote tuin Bewoners mogen helpen met koken dagelijks Afwisselende activiteiten

•   Betaalbaar voor iedereen
•   Kleinschalige locaties voor 20 bewoners per huis
•   24/7 professionele zorg aanwezig

• Elke dag vers gekookt door onze eigen kok
•   Eigen studio met eigen meubels
•   Openingen verwacht in maart en april 2021

•   Meer informatie: www.dagelijks-leven.nl
•   Wonen in één van deze twee nieuwe locaties? 

Neem contact met ons op!

06 - 57 08 29 3606 - 12 19 96 84

j.bunt@dagelijks-leven.nlj.vanoosten@dagelijks-leven.nl

Judith BuntJan van Oosten

Het RavelijnhuisHet Emmerdennenhuis

nieuwe
locaties

“Mijn 
belangrijkste 
drijfveer is 
mensen zich 
beter laten voelen 
in hun lichaam”
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ESnacktime burger 
met jalapeños en 
BBQ sauce

door samen
te werken aan

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

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  De Schans 
09.00 - 11.00 uur (alleen op afspraak)

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.

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

Er is keuze uit meer dan 160 cursussen op het 

gebied van bijvoorbeeld communicatie, per-

soonlijke kracht, taal en commerciële vaar-

digheden. Leden van de bibliotheek kunnen 

de cursussen volgen via de leerplatforms van 

twee professionele aanbieders Soofos en 

Goodhabitz. De onlinecursussen en een uitleg 

hoe het werkt zijn te vinden op de pagina van 

Bibliotheek Emmen. Het stimuleren van ‘een 

leven lang ontwikkelen’ voor volwassenen is 

een belangrijke maatschappelijk taak van de 

bibliotheek. In deze pilot van een jaar wordt 

onderzocht hoe het aanbod van onlinecursus-

sen zo goed mogelijk aansluit bij de wensen 

en behoeften van bibliotheekleden.

Meer dan alleen boeken lenen

In de bibliotheek kunnen leden al langer voor 

veel meer terecht dan alleen het lenen van 

boeken. Zo zijn er interessante en leuke acti-

viteiten voor jong en oud en biedt de biblio-

theek hulp bij informatie van de overheid. Ook 

wordt het digitale aanbod van de bibliotheek 

steeds groter. Deze onlinecursussen zijn een 

mooie aanvulling op de duizenden e-books 

en luisterboeken, digitale tijdschriften en in-

formatiedatabanken zeker in deze coronatijd.

Hoe werkt het? 

Speciaal voor leden van de bibliotheek heb-

ben we een aanbod van interessante cursus-

sen en trainingen samengesteld. Alle leden 

van de bibliotheek kunnen deze onlinecur-

sussen gratis volgen, dus ook jeugdleden. De 

aanbieders van de cursussen zijn Soofos en 

GoodHabitz (zie kader). Elke categorie heeft 

een ruim aanbod aan cursussen. Heel veel on-

line leerplezier!  

Ellen Roodenburg 

Leider Servicepunt Emmerhout

Servicepunt Bibliotheek

Leden van de bibliotheek 
kunnen vanaf 1 februari jl. 
onlinecursussen volgen 
via de website van de 
bibliotheek. Er is een ruim 
aanbod van heel veel 
verschillende cursussen. 
Voor elk wat wils dus. 
Gratis en op elk moment!

Soofos biedt verschillende  cursussen in 

de volgende categorieën aan: 

• Fotografie 

• Marketing 

• Programmeren 

• Design 

• Zakelijk 

• Lifestyle 

 Online cursussen van GoodHabitz: 

 

• Inspirerend leiderschap 

• Management en teamwork 

• Veiligheid en gezondheid 

• Productiviteit 

• Commerciële vaardigheden 

• Communicatie en taal 

• Persoonlijke kracht 

• Digitale vaardigheden 

“Het digitale 
aanbod van de 
bibliotheek wordt 
steeds groter”

Gratis online cursussen
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Helaas liggen onze 
activiteiten in verband 
met corona helemaal 
stil. Hopelijk verandert 
dat binnen een aantal 
maanden en kunnen we 
onze cursussen opstarten 
en jouw vragen op het 
gebied van computers 
weer beantwoorden.

WijkKlik Emmerhout

Tegenwoordig wordt er van je verwacht dat je 

alles via internet regelt en kun je niets meer 

op papier ontvangen. Loop jij hier ook tegen-

aan? Weet je niet hoe je dit moet gaan doen en 

wil je hier niet iemand anders mee lastig val-

len? Als je er tegenop ziet, maar het toch graag 

wilt leren om zelf de touwtjes in de handen te 

kunnen houden, neem dan eens contact op 

met WijkKlik Emmerhout. Zij kunnen je wel-

licht helpen om dit te leren. Zij gaan dan met 

jou aan de slag om dit op eigen tempo dit te 

leren. Indien je zelf geen laptop of tablet hebt, 

dan is het mogelijk om deze bij ons te huren.

Op zoek naar vrijwilligers

Hoewel onze activiteiten momenteel dus stil 

liggen zijn we wel op zoek naar vrijwilligers 

die onze groep willen versterken. Mensen die 

ook graag anderen willen helpen. We zoeken 

gemotiveerde vrijwilligers die hart hebben 

voor de zaak. We zijn met name op zoek naar 

mensen die kennis hebben van reparatie en 

onderhoud van desktop laptop, telefoons en 

randapparatuur. Heb je zin om je kennis door 

te geven aan anderen neem dan eens contact 

op met ons.

Ook hardware reparaties 

WijkKlik kan ook kleine reparaties aan je com-

puterapparatuur uitvoeren. Afhankelijk van 

de hoeveelheid werkzaamheden en exclusief 

vervangende onderdelen zijn de kosten vanaf 

€ 5,50. Wil je hier gebruik van maken, neem 

dan contact op via onderstaande telefoon-

nummers of mailadressen. Is de reparatie gro-

ter of moeten er onderdelen worden besteld, 

dan wordt er vooraf met je overlegd wat het 

gaat kosten. We kijken dan samen of het nog 

zinvol is om de reparatie uit te voeren. We ma-

ken dan een afspraak met je wanneer de re-

paratie wordt uitgevoerd. Je kunt er dan voor 

kiezen om de computer bij ons achter te laten 

of op een afgesproken tijdstip terug te komen. 

Maak een afspraak via Theo Zwiggelaar, M 06 -  

543 939 16 of stuur een mail naar reparatiepc@

wijkklikemmerhout.nl. Na het ontvangen van 

de mail nemen wij zo spoedig mogelijk con-

tact met je op. 

WijkKlik / de Schanskuil 

De Schanswal 10 

Hermien van der Weide 06 - 417 201 68 

Theo Zwiggelaar 06 -  543 939 16

T

Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

“Hoewel onze activiteiten momenteel 
stil liggen zijn we wel op zoek naar 
vrijwilligers die onze groep willen 
versterken”

• 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  
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Zorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

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

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

Houtweg 301-339 en 106-144, Emmen

Volledig vernieuwde driekamerappartementen met inpandig balkon

•	Speciaal voor 55-plussers
•	Woonoppervlakte van 70m2

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

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

€ 45,- per maand

Een kinderdagopvang en voor- en 

naschoolse opvang in Emmerhout 24/7

M 06 - 190 649 30 
tamara_wolters@hotmail.com

Lemzijde 87 
7823 BH Emmen  

Het bestuur van Stichting PlusBus Emmer-

hout heeft onlangs besloten om te stop-

pen met de PlusBus. Dit besluit kan niet los 

worden gezien van de situatie waarin ons 

land sinds maart vorig jaar verkeerd. Door 

beperkende maatregelen van de overheid 

om het coronavirus in te dammen konden 

er geen uitstapjes meer met de bus ge-

maakt worden. Tussen de eerste en tweede 

golf, toen er weer voorzichtig een en ander 

mogelijk was, bleek er echter onvoldoende 

animo vanuit de wijk om op stap te gaan. 

Gelukkig is er nu een vaccin en is men be-

gonnen met vaccineren, er gloort dus weer 

licht aan het eind van de tunnel. Voor de 

stichting komt dit echter te laat. Het is nog 

niet duidelijk wanneer iedereen gevac-

cineerd is en dan is het ook nog afwach-

ten hoelang het duurt voordat men weer 

het ‘oude’ leventje op gaat pakken. De ver-

wachting is dat men heel terughoudend 

zal zijn, ook omdat heel lang voorgehou-

den is voorzichtig te zijn. Sinds maart vo-

rig jaar stond de bus dus noodgedwongen 

stil. Kosten liepen wel door terwijl er geen 

inkomsten tegenover stonden. Het bestuur 

heeft daarom het Nationaal Ouderenfonds 

verzocht de overeenkomst per 1 februari jl. 

te beëindigen.

Aanvragen 
aanvullen 
zand
Ook dit jaar kan er weer zand voor de 

zandbakken en/of valzones worden 

aangevraagd. Aanvragen kunnen wor-

den doorgegeven bij de Wijkwijzer. Het 

liefst per mail, wijkwijzer@wijkbelange-

nemmerhout.nl Geef in deze mail aan 

waar het zand voor aangevraagd wordt, 

de hoeveelheid en waar het afgeleverd 

moet worden. 

Korte Wijkberichten

Samen maken 
we de buurt
In de vorige Wijkberichten werd 

melding gemaakt van een project 

in een van de erven aan de Laan 

van de Marel. Hier wordt samen met 

de bewoners een plan gemaakt om 

de buurt aan te pakken. Het was de 

bedoeling om voor de kerst met dit 

project te starten. Maar, u raadt het 

al, in verband met Covid-19 werd 

besloten dit even uit te stellen. In-

middels is er een start gemaakt. Alle 

bewoners van het 1e erf links zijn 

persoonlijk bezocht door de pro-

jectleiders. Uiteraard geheel corona-

proof kwamen ze aan de deur onder 

het motto: ‘Wij gooien een hengel-

tje uit!’  Voorzien van een hengel 

en schepnet werd een flyer met in-

formatie overhandigd en werden 

er gesprekken gevoerd met bewo-

ners. Door loting, belangeloos uit-

gevoerd door notaris Rosenbaum, 

werden tien bewoners uitgeloot 

die met goede ondersteuning als 

‘kartrekkers’ zullen fungeren voor 

dit woonerf.

Einde van de PlusBus 

Enquête Wijkberichten
Wijkberichten is een uitgave van Wijkbelangen Emmerhout die vier 

keer per jaar huis-aan-huis in de wijk wordt verspreid. Wij zijn benieuwd 

naar de waardering van Wijkberichten door de wijkbewoners. Met een 

20-tal vragen hopen we hier een beeld van te krijgen. De vragenlijst 

is te vinden via de volgende link: https:/nl.surveymonkey.com/r/PXY-

D9BX. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. In 

de Wijkwijzer staat een laptop ter beschikking voor wie niet beschikt 

over een computer of internet. We hopen dat heel veel wijkbewoners 

de moeite willen nemen hieraan mee te doen. In het zomernummer 

van Wijkberichten zullen we de uitkomsten bekend maken. 
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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. 

IN DIT NUMMER

‘Sportplein 
Emmerhout 
van droom 
naar daad’

Emmerhout

ENERGIEMARKT 29 SEPTEMBER
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Energiemarkt 29 september

Zaterdag 29 september a.s. is er van 10.00 

tot 16.00 uur een grote Energiemarkt in het 

winkelcentrum van Emmerhout. De belang-

rijkste doelstelling van deze Energiemarkt 

is het informeren en enthousiasmeren van 

wijkbewoners. In onze wijk is vorig jaar de 

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal ge-

start. Met deze expeditie werken we naar 

een energieneutraal Emmerhout in 2027. 

Wout Koops van ‘t Jagt

Hij heeft net zijn Havo-diploma gehaald, 

een baantje bij de Jumbo, doet aan atletiek 

bij de Sperwers, organiseert samen met an-

dere jongeren activiteiten voor jongeren en 

is als scholarshipper actief bij het sportplein. 

Kortom een druk baasje, die Wout Koops 

van ’t Jagt. Ook nu hij net met een vervolg-

opleiding in Zwolle is begonnen blijft hij 

zich inzetten voor de jeugd in Emmerhout. 

Wob en Hennie Veenhoven

Hennie en Wob Veenhoven wonen al vele ja-

ren met veel genoegen aan de Laan van de 

Marel. Zowel Wob als Hennie zijn actief in 

het beschermen van de natuur in hun eigen 

omgeving en het milieu in het algemeen. 

Op het terrein dat vrijkwam nadat de voor-

malige Lheehorstschool gesloopt was heb-

ben zij een prachtig stuk natuur gecreëerd 

met heel veel verschillende plantensoorten.

IN DIT NUMMER

‘Steek energie 
in eigen wijk!’

Emmerhout
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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

2017
2019
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd (waaronder het opslaan in een 
geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, 
op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Wijkbelan-
gen Emmerhout. De redactie behoudt zich het recht voor om 
teksten qua stijl en spellingsfouten te corrigeren, in te korten 
of te weigeren.

U bent van harte welkom in de Wijkwijzer. In verband 

met de coronacrises zijn onze openingstijden aange-

past. Voorlopig zijn we van maandag t/m vrijdag van 

9.00 - 14.00 uur geopend. En alleen voor de loket-

functie. U kunt dus bij ons terecht voor meldingen en 

uw vragen. Ook kunnen we voor u een kopie maken 

of iets voor u scannen. Er mag slechts één bezoeker 

tegelijkertijd naar binnen. Ziet u dat er al iemand bin-

nen is, wacht u dan even buiten, tot u binnen wordt 

gelaten.

Van het openbaar toilet kan tijdens openingsuren 

weer gebruik worden gemaakt.  Voorlopig kan er nog 

niet vergaderd worden. Van de spreekuren van Sed-

na, Woonzorg Nederland en de Energie Expeditie kan 

alleen op afspraak gebruik worden gemaakt. Dit kan 

door u van tevoren telefonisch te melden (T 67 59 58) 

of per mail: wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl. 

Het spreekuur van Lefier is nog niet weer geopend. 

Volg ons op onze website of Facebook waar berich-

ten over wijzigingen worden geplaatst.

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• De Wijkwijzer Emmerhout 

Maandag t/m vrijdag  9.00 - 14.00 uur 

• Expeditie Emmerhout Energie Neutraal 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur 

• Woonzorg Nederland 

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken) 

• Sedna 

Algemeen en financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur

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

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

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Wytse Bouma (voorplaat, 2, 4, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 
21, 30) Guido Hansman (3), Bianca Verhoef Fotografie 
(5), Heleanne Prins (14), Ineke van Os (17), Arthur Kees 
(23) en Sasa Glisovic (29)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 10 mei 2021 naar redactie@wijkbe-
langenemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer 
t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, 
logo’s e.d. in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout
Wytse Bouma (voorzitter)
M 06 - 409 835 32
E voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Kiona de Graaf (secretaris)
M 06 - 426 238  02
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Sasja van Bekkum (penningmeester)
M 06 - 301 850 60
E penningmeester@wijkbelangenemmerhout.nl

Hilde van der Horst-de Jong 
T  0591 - 226 052

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

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

Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Afvalkalender

Welk afval aan de straat?

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

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

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

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

T 62 16 35

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

mv. Annetta Meijer

M 06 - 522 300 59 

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 - 8844 

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Tangenborgh T 0591 -  68 74 10

Icare Thuiszorg T 0522  - 27 70 48

Beter Thuis Wonen T 0528 - 34 11 62

Buurtzorg Emmerhout M 06 - 226 115 47

De Schepershof

Het Waal 400

7823 NA Emmen

Huurdersfederatie

T 0591 - 62 22 26

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

Wijkwijzer

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

zomer 2021 I 2 10 mei week 23

herfst 2021 I 3 9 augustus week 36

winter 2021 I 4 8 november week 49

Planning Wijkberichten Emmerhout

Inzameling Data en plaats

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

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

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons 
(PMD)

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

Oud papier Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 6 april, 1 juni. In verband met de meivakantie wordt er geen oud 
papier opgehaald in de maand mei.

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 1 april,  3 juni. In verband met de meivakantie wordt er geen 
oud papier opgehaald in de maand mei.

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.



U r BEAUTIFUL

Halong’s 
Loempia

De winkeliers van Emmerhout wensen u 
een vrolijk voorjaar toe! #weeslief #houdvol


