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Kabouterpad

Wie door de Emmerdennen wandelt en de 

route neemt van het Kabouterpad kan zien 

dat het pad er na 12 jaar niet meer zo goed bij-

ligt. Een aantal houten paaltjes zijn verrot en 

de kabouterplaatjes zijn soms verdwenen. Dit 

zag Jolanda van Waardenburg ook. Zij heeft 

onlangs het beheer overgenomen. Als eerste 

worden alle palen vervangen en worden er 

vier nieuwe beelden geplaatst.

Vertrek Afien Faber

Sinds 2016 was Afien Faber gebiedscoördina-

tor namens de gemeente in Emmerhout. De 

rol van gebiedscoördinator is smeerolie zijn 

tussen de gemeente en de burger. Nu heeft 

zij onlangs moeten besluiten te stoppen met 

haar werkzaamheden mede gedwongen door 

problemen met haar gezondheid. Een onver-

wacht afscheid van een bevlogen en enthou-

siast ambtenaar.

Penningmeester Sasja van Bekkum

‘Financieel gezond zijn en blijven, zodat we 

veel goede dingen kunnen doen voor Em-

merhout. Dat is waar ik me voor in wil zetten,’ 

vertelt Sasja van Bekkum. Zij is sinds oktober 

vorig jaar penningmeester van Wijkbelangen. 

Ze vindt dat dit goed bij haar past. ‘Zo kan ik 

actief meehelpen aan een veilige, groene en 

schone buurt. Ik kan iets betekenen voor mijn 

directe omgeving.’

IN DIT NUMMER

“Het Kabouterpad
wordt opgeknapt”
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Van de bestuurstafel

Om na te gaan of we daarin slagen hebben we 

dit voorjaar een enquête uitgezet. In de vorige 

Wijkberichten stond een link die leidde naar 

deze vragenlijst. Helaas waren er nog geen 50 

inwoners die de vragen hebben beantwoord. 

Dit is onvoldoende om iets zinnigs over de 

uitkomsten te zeggen. ‘Misschien is men wel 

heel tevreden’, werd door een bestuurslid ge-

opperd. Dat is mogelijk, toch blijft het jammer. 

Bestuur en redactie blijven open staan voor 

suggesties, verbeteringen en inbreng.

Vertrek Afien Faber

Afien Faber is 1 juni jl. gestopt met werken bij 

de gemeente Emmen en dus ook als gebieds-

coördinator in onze wijk. In een gesprek met 

haar op pagina 3 kunt u lezen waarom ze deze 

beslissing heeft moeten nemen. Afscheid ne-

men doet altijd een beetje pijn. Maar als het 

door omstandigheden gedwongen is nog 

meer. Wij hebben de afgelopen jaren heel 

prettig samengewerkt met Afien. Ze was en-

thousiast en betrokken. Op haar konden we 

rekenen. Ook vanaf deze plek bedanken 

we haar voor haar inzet en wensen haar alle 

goeds voor de toekomst.

ALV

We waren van plan om dit jaar weer met de 

tent door de wijk te trekken. Om tijdens deze 

Zesdaagse van Emmerhout in gesprek te gaan 

met u en te horen hoe u over bepaalde zaken 

denkt. Het is tenslotte uw wijk! Maar omdat 

onduidelijk is hoe de versoepelingen zullen 

worden doorgevoerd hebben we besloten een 

streep door de Zesdaagse te zetten. De Zes-

daagse zou ook een alternatief zijn voor de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze 

ALV hebben we voorlopig gepland op dins-

dagavond 14 september in de Schepershof, 

vanaf 18.30 uur. Over de precieze invulling in-

formeren wij u later. Maar noteer deze datum 

in uw agenda!

Contributie/donatie

In het voorjaarsnummer van Wijkberichten 

was een acceptgirokaart ingevoegd waarmee 

u uw bijdrage kon overmaken aan Wijkbelan-

gen Emmerhout. Velen van u hebben dit on-

dertussen gedaan, waarvoor hartelijk dank!  

Het is mooi om te zien dat zoveel mensen 

waarderen wat we doen en dus een bijdrage 

overmaken zodat we dit ook kunnen blijven 

doen. Voor iedereen die ook nog een bijdrage 

wil overmaken, het kan natuurlijk ook gewoon 

via internetbankieren. U kunt uw bijdrage 

€ 10,00 (of meer) overmaken op rekeningnum-

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

gen Emmerhout. Vergeet niet uw naam en 

adres te vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank 

voor uw bijdrage. Al die bijdragen samen lei-

den tot een mooi bedrag. Waar we weer mooie 

dingen van kunnen doen.

Kunstwerk Emmerhout

Emmerhout heeft niet veel kunstwerken. De 

Tulp van Jan Cremer die bij Studio 1 langs 

de Houtweg stond is paar maanden geleden 

weggehaald. Het kunstwerk heeft op verzoek 

van Jaap Rensen een plekje gekregen in het 

Rensenpark. Het bekendste kunstwerk staat 

ook langs de Houtweg. Wie Emmerhout vanaf 

het centrum binnenrijdt kan het niet missen. 

Binnenkort wordt dit kunstwerk opgeknapt. 

Dat wil zeggen het muurtje bij het kunstwerk. 

Het krijgt een schilderbeurt. Daarbij worden 

de rode en blauwe steunkleuren vervangen 

door de oranje en groen.  

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen 

voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Afscheid Afien Faber

Mede door problemen met haar gezondheid 

heeft ze een andere beslissing moeten nemen. 

‘Ik sta er daarom heel dubbel in,’ zegt ze in een 

gesprek, dat in verband met corona via een 

videoverbinding plaats vindt. ‘Het werk vind 

ik nog zo leuk, we zijn met mooie projecten 

bezig. Sommige zijn net opgestart. Ik moet 

nog heel erg aan het idee wennen, dat ik hier 

straks geen deelgenoot meer van ben. Maar 

besef ook dat je moet accepteren wat niet te 

veranderen is.’ 

Enthousiast en gedreven

Sinds 2016 is Afien gebiedscoördinator van 

gebied Oost waar Emmerhout ook deel van uit 

maakt. Eerder was ze bij de gemeente opzich-

ter groen en was Emmerhout ook deels haar 

werkgebied. Tussendoor is ze nog een jaar-

tje werkzaam geweest in de Blokken, maar ze 

miste de dynamiek van het stedelijk gebied. 

Toen de mogelijkheid zich voordeed terug te 

gaan naar gebied Oost hoefde ze daar niet 

lang over na te denken. ‘Ik werk voor de men-

sen, maar wordt betaald door de gemeente, 

zeg ik altijd. Uit het werken met mensen haal 

ik ook de grootste voldoening. Het zijn niet de 

gerealiseerde projecten. Maar de goede sa-

menwerking met allerlei mensen en organi-

saties in de wijk. Dat heb ik altijd heel prettig 

gevonden. Met de burgerbegroting bijvoor-

beeld hebben we hele mooie dingen bereikt. 

Dat een groepje wijkbewoners een sportplein 

weten te realiseren, dat is toch prachtig. Daar 

ben ik trots op. Het is niet mijn verdienste, ik 

was maar een klein radartje in het geheel.’ De 

rol van gebiedscoördinator is smeerolie zijn 

tussen de gemeente en de burger. Dat is in het 

geval van Afien zeker gelukt. Op haar deed je 

nooit vergeefs een beroep, gedreven en en-

thousiast. 

Eerst maar een jaartje niets doen

‘Ik denk niet dat ik me ga vervelen. Ik ga eerst 

tijd voor mezelf nemen. Ik heb nu tijd om sa-

men met mijn partner lange afstanden te wan-

delen of te gaan fietsen. Tuinieren doe ik ook 

graag.  En uiteindelijk misschien vrijwilligers-

werk. Maar ik weet nog niet wat. Ik zie wel wat 

er op mijn pad komt. Tuinieren doe ik trou-

wens ook graag. Maar het worden geen gera-

niums!’, lacht ze.

Afscheid 

Door corona zijn de mogelijkheden om groot-

schalig aandacht te geven aan een afscheid 

beperkt. Maar Afien hoopt dat ze half juni er-

gens in de buitenlucht een klein groepje men-

sen kan uitnodigen voor een borrel. Om het 

glas te heffen op het leven. 

Wytse Bouma

BEDANKT

Om op tijd te zijn

Ga op tijd op reis 

om het meest 
en het mooist
mee te maken 

leer je buik de klok
dan weet je precies
hoe laat het is

want wie voelt 
hoe laat het is  
gaat op tijd op reis

Erik van Os

Ik wil iedereen waarmee ik in de afge-

lopen jaren gewerkt heb bedanken 

voor de fijne contacten en goede 

samenwerking.  Ik wens iedereen veel 

succes met alle mooie initiatieven en 

ontwikkelingen die de komende jaren 

gaan ontstaan in de wijk Emmerhout!

Afien Faber

“Smeerolie tussen 
de gemeente en 
de wijk zijn”

“Het is mooi 
om te zien dat 
zoveel mensen 
waarderen wat 
we doen”

Als bestuur van 
Wijkbelangen spelen we op 
heel veel borden tegelijk. 
Het verbaast ons zelf ook 
weleens waar we overal mee 
bezig zijn. Via Wijkberichten 
proberen we de bewoners 
van onze wijk hierover zo 
goed mogelijk te informeren.

Eind april maakte Afien 
Faber, gebiedscoördinator 
gemeente Emmen, bekend 
dat ze per 1 juni ging 
stoppen. Een onverwacht 
afscheid. Afien is op 29 mei 
jl. 65 jaar geworden, maar 
dacht nog zeker tot eind 
2022 te werken.
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Het artikel op deze pagina is een ingezonden 

stuk van Herman de Jong, wijkbewoner. Wijk-

belangen Emmerhout deelt zijn zorgen. De 

aansluiting Houtweg-Rondweg is voorlopig 

niet aan de orde. Voor uitvoering van het 

gehele project is tien jaar uitgetrokken, echter 

er is al wel een ver uitgewerkt plan voor het 

vervangen van de rotonde N391 (Rondweg) 

met de Emmerweg. Hier zijn wij als Wijkbe-

langen niet in betrokken geweest, terwijl de 

gekozen oplossing van grote invloed is op de 

aansluiting Houtweg - Rondweg.

Bestuur Wijkbelangen

Halverwege de vorige 
eeuw is Emmen behoorlijk 
gegroeid. Door de overheid 
werd er flink geïnvesteerd in 
de industrie, woningbouw 
en ook in de daarbij 
behorende infrastructuur. 
Een belangrijke verkeersader 
daarbij was en is nog steeds 
de Rondweg. 

De aanleg van de Rondweg begon in de jaren 

zestig. Sindsdien is er voortdurend aan gesleu-

teld om ook de nieuwe wijken Rietlanden en 

de Delftlanden goed en veilig op de Rondweg 

aan te sluiten. In 2018 hebben provincie en 

gemeente de handen ineengeslagen om een 

goede en veilige doorstroming van de weg 

Emmen-Klazienaveen (N862) en de Rondweg 

(N391) mogelijk te maken. Daarvoor is er een 

uitruil geweest van wegen en is de Rondweg 

overgegaan naar de provincie en de weg Em-

men-Klazienaveen is nu in handen van de ge-

meente. 

Doorstroming verbeteren

Om de doorstroming van de Rondweg te ver-

beteren worden de kruisingen ongelijkvloers 

of komen zelfs te vervallen. Hoe het er allemaal 

uit gaat zien is nog niet definitief bepaald. Men 

wil er samen met de omgeving naar gaan kij-

ken voor passende oplossingen. De gemeen-

te gaat dan aan de slag met de weg Emmen-

Klazienaveen voor een toekomstbestendige 

stadsentree. Het uiteindelijke resultaat zal 

ook moeten zijn dat het industrieterrein een 

betere aansluiting krijgt op de A37, van Zwolle 

richting Duitsland en verder. 

MM Bereikbaar

Provincie en gemeente komen samen met een 

10-tal projecten om dit allemaal te realiseren. 

De totale kosten worden op 90 miljoen euro 

geschat. Het gedeelte Rondweg (N391) kent 7 

projecten te weten:

1. Knooppunt Emmen-West

2. De kruising N391/N862 wordt aangepast. 

De rondweg N391 wordt de doorgaande 

route

3. Er komt één centrale ongelijkvloerse aan-

sluiting voor Bargermeer

4. De Houtweg wordt omgebouwd tot een 

ongelijkvloerse aansluiting

5. Pottendijk wordt omgebouwd tot een on-

gelijkvloerse aansluiting

6. Emmerweg (bij Emmerschans) krijgt een 

ongelijkvloerse aansluiting

7. Een deel van de rondweg krijgt ter hoogte 

van Delftlanden/Bargeres/Rietlanden een 

nieuwe ondergrond/onderlaag.

Aansluiting Houtweg-Rondweg

Wat voor Emmerhout het meest in het oog 

springt is project nummer 4 en dat is de aan-

sluiting Houtweg met de Rondweg. Deze zal 

ongelijkvloers worden aangelegd. Op de site 

MM Bereikbaar, te vinden via de link https://

www.provincie.drenthe.nl/mmbereikbaar/  

staat te lezen dat er de komende twee jaar 

voor alle projecten binnen MM Bereikbaar 

focusgroepen gevormd zullen worden en in-

loopavonden georganiseerd. In die groepen 

zitten dan vertegenwoordigers van de Erken-

de Overlegpartners, belangenorganisaties en 

inwoners. Dit allemaal met als doel om per 

project de beste oplossing te realiseren. Wan-

neer op hoofdlijnen een plan klaar is wordt 

deze voorgelegd aan de omgeving. Doel is om 

in 2028 alle projecten te hebben afgerond, een 

pittige uitdaging al met al.

Geluidsoverlast

Het verkeer geeft ook het nodige lawaai. Dit 

is voor bewoners die langs de Rondweg wo-

nen al jaren een bron van ergernis. Klachten 

over geluidsoverlast zijn niet nieuw, de eerste 

meldingen hierover dateren al van begin jaren 

80. Deze eeuw zijn de klachten over geluid en 

stankoverlast niet afgenomen. Met deze nieu-

we plannen in het verschiet kan het zo maar 

zijn dat de angst hiervoor toeneemt. 

Als de aansluiting van de Houtweg op de 

Rondweg ongelijkvloers gaat worden zijn er 

misschien mogelijkheden om maatregelen 

te treffen om zo het geluidsniveau terug te 

kunnen dringen. Zo’n focusgroep kan dan als 

groep de ideeën inbrengen om dit probleem 

te kunnen tackelen. 

Henk Smit 

Het totale project is geraamd op zo’n 100 

miljoen euro en dat zit met name in de aan-

sluitingspunten (‘kunstwerken’ worden deze 

genoemd) en de gehele vervanging van de 

weg en fundering. Men heeft gekozen voor 

een integrale aanpak voor de hele Rondweg 

en wil per kunstwerk (aansluitingspunt) met 

zogenaamde focusgroepen aan de slag voor 

de beste infrastructurele oplossingen. Punt 

van zorg is dat deze groepen zich enkel gaan 

richten op de nieuwe of zo mogelijk te ver-

wijderen aansluitingen. Daarbij zullen de ge-

meente en provincie zelf vertegenwoordigers 

kiezen waarmee ze in gesprek willen! Let wel: 

omwille van de grootte van de focusgroepen. 

Hoewel ik me direct opgegeven heb omdat ik 

al jarenlang woordvoerder ben geweest voor 

de geluidsproblematiek konden ze me niet ga-

randeren of ik wel uitgenodigd zou worden.

Strijd om geluidswal

Wij zijn als bewonersgroep van aanwonen-

den aan de Rondweg al bijna 20 jaren actief 

om een geluidswal en of scherm langs de wij-

ken Emmerhout en Angelso te krijgen, zoals 

de geluidswal bij Delftlanden bijvoorbeeld, 

en hebben al meermaals de media gehaald. 

Helaas zonder succes. De gemeente vond het 

gewoon te duur omdat het zand daarvoor van 

elders moest worden aangevoerd en dat zou 

in de kosten lopen.

Geen echte inspraak

Aanvankelijk waren wij heel enthousiast toen 

EmmenBereikbaar aangekondigd werd omdat 

er integraal gewerkt zou worden aan oplos-

singen voor deze ombouw, samen met bewo-

ners en overige betrokkenen. Niets is minder 

waar. Anders dan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat 

doet (Open Planproces) worden wij in het ge-

heel niet betrokken bij het in kaart brengen 

van de knelpunten/problemen die zich hier-

bij voordoen en bij de mogelijke oplossings-

richtingen. Bij een integrale aanpak gaat het 

om verkeerskundige en milieukundige as-

pecten en niet om infrastructuur alleen. Onze 

verbazing werd groter toen vorig jaar bij het 

nieuwbouwplan De Berkenhof, pal naast onze 

huizen, wel een geluidswal met scherm werd 

geplaatst van 5 á 6 meter hoog. Deze is ech-

ter van beperkte waarde voor de erachter wo-

nende nieuwe bewoners omdat deze vrij kort 

is. De kavels direct erachter laten zich dan ook 

moeilijk verkopen…

Ons voorstel

Wij hebben trouwens zelf een hele eenvoudi-

ge oplossing voor de geluidsproblematiek die 

weinig extra kosten met zich meebrengt. Net 

als bij de aansluiting van de Statenweg komt 

er volgens het plan een ovonde aan het einde 

van de Houtweg. De Rondweg moet daar dus 

sowieso omlaag gebracht worden. Dat verla-

gen met 2 tot 4 meter kan zonder problemen 

langs het hele noordelijke tracé tot aan de hui-

dige rotonde. Het grondwater zit hier 7 tot 8 

meter diep en levert dus geen problemen op 

zoals dat wel aan de zuidzijde het geval is. De 

af te graven grond kan gebruikt worden voor 

een geluidswal en ‘klaar is Kees’. Iedereen blij. 

Dit kan nu nog eenvoudig meegefinancierd 

worden uit de totale projectkosten waar het 

ook onderdeel van uit hoort te maken. Een zo-

genaamde ‘win-win’-situatie. Wie kan daar nou 

tegen zijn? Nou, u mag het raden… 

Herman de Jong

Ingezonden stuk

De gemeente Emmen 
is samen met de 
provincie Drenthe vorig 
jaar een grootschalig 
samenwerkingsproject 
gestart onder de noemer 
EmmenBereikbaar. Naast 
aanpassingen aan de N34 
wil men ook de Rondweg 
ongelijkvloers maken. 
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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

Samen aan de slag in het woonerf

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

De woonerven in Emmerhout zijn op meerde-

re plekken gedateerd en voldoen niet meer. 

Dat bleek ook uit de Wijkvisie die vorig jaar 

voor Emmerhout opgesteld is. Een van de ac-

ties in deze Wijkvisie is dat we als proef in ge-

noemd woonerf samen met de bewoners (de 

nrs 121 t/m 233) een herontwerp voor hun 

buurt maken. We gaan ervan uit dat bewoners 

prima weten wat ze prettig en belangrijk vin-

den voor hun woonerf. Je moet bewoners het 

dan wel vragen en vervolgens uitdagen om 

mee te denken over een goed ontwerp. Wij, 

Bertus de Nekker en Jos Voppen van Buurt-

werk Nederland, zijn gevraagd dat proces te 

begeleiden. 

Met schepnet langs de deuren

We zijn gestart op een corona-veilige manier 

met een anderhalvemeter stok en een schep-

net! We zijn langs alle deuren gegaan om te 

vragen hoe bewoners de buurt beleven. Ook 

hebben we gevraagd of ze eventueel  in een 

werkgroep zouden willen deelnemen. Dit zou 

door loting van een notaris bepaald worden. 

De reacties waren eigenlijk heel positief. Zo 

vonden mensen het fijn dat zij nu zelf eens 

gevraagd werden naar de beleving van hun 

woonerf. De meeste bewoners die we spraken 

hadden ook geen bezwaar tegen een loting. 

Er waren ook bewoners die duidelijk maakten 

niet in de werkgroep te willen, maar wel hand 

en spandiensten te willen verrichten. In een la-

ter stadium maken we daar graag gebruik van.  

Loting door de notaris

Notaris Rosenbaum trok uit de 57 huisnum-

mers er tien uit. De bewoners van deze num-

mers vormen samen de werkgroep. Bij meer-

dere bewoners op een adres, kon men zelf 

bepalen wie er in de werkgroep ging zitten. 

Helaas waren er enkelen die door werk of ge-

zondheid liever niet in de werkgroep wilden. 

Zij willen wel meedenken op de achtergrond. 

Dit respecteren we natuurlijk.  

Enquête en zonnebloemzaden

Op 31 maart kwam de werkgroep voor het 

eerst bijeen. De leden kwamen al snel tot de 

conclusie dat de groep de algemene signa-

len over de buitenruimte, zoals in de Wijkvisie 

staat, gerichter wil voorleggen aan de bewo-

ners van het eigen woonerf. Op deze manier 

wil de werkgroep precies weten wat bewoners 

het belangrijkst vinden om te verbeteren. Met 

een enquête, opgesteld door de werkgroep,  

wordt de bewoners gevraagd wat ze belang-

rijk vinden: van stoeptegels tot moestuin, van 

straatverlichting tot meer sociaal contact. De 

enquêtes zijn uitgereikt aan alle bewoners en 

worden ook weer opgehaald. 

De werkgroep heeft ook bij alle bewoners een 

zakje zonnebloemzaden achtergelaten om te 

zaaien in voor of achtertuin. Degene die de 

hoogste zonnebloem kweekt kan een prijs te-

gemoet zien!

Aan het werk met het herontwerp

Als de vragenlijsten terug zijn gaat de groep 

deze verwerken en weten we hoe men denkt 

over een aantal zaken. Dan kan er gestart wor-

den met het echte herontwerp. Voor deskun-

digheid over bijvoorbeeld openbaar groen, 

over bestrating en of over sociale acties kan 

de groep terugvallen op een groep deskundi-

gen. Dit zijn mensen die vanuit hun werk met 

Emmerhout te maken hebben. We hopen u in 

de volgende uitgave van Wijkberichten weer 

te kunnen informeren over hoe ver we dan 

zijn. Maar dan wellicht door een van de werk-

groepleden. 

Bertus de Nekker en Jos Voppen

Zoals te lezen was in de 
vorige Wijkberichten 
zijn we dit voorjaar 
gestart om samen 
met bewoners een 
herontwerp te maken 
voor de buitenruimte 
van het eerste woonerf, 
links aan de Laan van de 
Marel.

D
“Zo vonden mensen het fijn dat zij 
nu zelf eens gevraagd werden naar de 
beleving van hun woonerf”
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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:

Pakketpunt van den Heuvel

Sinds oktober is aan de Laan 
van het Kinholt, nummer 
130, het pakketpunt van 
Mariska en Britt van den 
Heuvel te vinden. Moeder en 
dochter zijn een pakketpunt 
gestart voor pakjes van de 
vervoerders Homerr, DHL 
(viaTim) en UPS. 

Z
Dinsdag Brooddag  

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

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

Zowel het verzenden als afhalen van pakket-

ten kan, als ze tot deze vervoerders behoren. 

‘Hopelijk kunnen we daar in de toekomst ook 

nog DPD aan toevoegen, maar daar is op dit 

moment nog geen sprake van’, vertelt Mariska. 

Moeder en dochter houden van gezelligheid, 

wat ook te zien is zodra je het erf opstapt. Zo 

staan er verschillende beeldjes van dieren. ‘Als 

kinderen met hun ouders meekomen is het 

leuk om te zien dat ze bijvoorbeeld de gelui-

den van de dieren nadoen. Daarnaast geven 

we ze bijvoorbeeld een eitje met Pasen, zodat 

ze het leuk vinden om hier te komen.’

Angststoornis

Maar gezelligheid is niet de reden dat ze dit 

buurtpunt zijn gestart, evenals de verdiensten, 

die vrijwel nihil zijn. ‘Ik heb een angststoornis 

en ptss (posttraumatisch stresssyndroom), het 

contact met mensen vind ik heel spannend,’ 

vertelt Britt. ‘Doordat we nu dit pakketpunt 

gestart zijn, kom ik veel meer in contact met 

mensen en dat is goed voor me. Ik vind het 

bijvoorbeeld lastig om mensen aan te kijken, 

ik vertel mensen dus dat ik een angststoornis 

heb en dat ik daarom soms iets anders reageer. 

Dat is ook één van de redenen dat hier een ca-

mera hangt, zodat ik me al kan voorbereiden 

voordat ik de deur opendoe.’  ‘Mensen reage-

ren hier vaak heel goed op’, vult Mariska aan. 

‘Als je eerlijk bent bereik je het meest.’ 

Veel aanloop

Hoewel ze al vrijwel hun hele leven in Emmer-

hout wonen, leren ze nu nog veel meer men-

sen kennen. Nu de winkels weer open zijn is 

het iets rustiger, maar er komen nog zeker wel 

twintig mensen per dag. Naast alle klanten 

komt er ook elke dag wel één of meerdere van 

de vervoerders langs. ‘Sommige komen al om 

half zeven ‘s ochtends de pakjes ophalen, dat 

is wel erg vroeg’, aldus de dames. 

Werkwijze

‘Wij scannen dan de gebrachte pakjes direct 

in, maar mensen denken dan dat het ook al 

klaar ligt. Zo kan het voor komen dat ze niet 

pas als we open zijn om 13.00 uur, maar al om 

half negen aan de deur staan. Om sommige 

acties kunnen we stiekem wel een beetje la-

chen’, vertelt Britt. ‘Maar er gebeuren ook din-

gen die niet goed zijn. Daarom staat er ook op 

de deur geen ID, geen pakje mee.’

Gekleurd haar

Inmiddels draait het pakketpunt op volle toe-

ren. ‘We krijgen steeds meer vaste klanten, 

mensen die groeten in de supermarkt en we 

leren steeds meer mensen kennen’, vertelt 

Britt. ‘Hoewel het misschien ook wel mee-

helpt dat mijn haar iedere keer een andere 

kleur van de regenboog heeft. We wonen in 

een fijne buurt en het is leuk om daar steeds 

meer mensen  te kennen.’ 

Het buurtpunt

Het buurtpunt, Laan van het Kinholt 130, is 

op maandag tot en met vrijdag geopend van 

15.00 tot 20.00 en op zaterdag van 13.00 tot 

17.00 uur. Ze zijn, indien nodig, te bereiken via 

mariskabrittvandenheuvel@gmail.com. 

Hilde van der Horst -  de Jong

“Het helpt 
misschien ook 
wel mee dat mijn 
haar iedere keer 
een andere kleur 
van de regenboog 
heeft”
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Verduurzamen woonblokken

We hebben vijf blokken uitgekozen met in 

totaal 41 woningen. We hebben deze bewo-

ners benaderd en gevraagd of ze met ons in 

gesprek willen. Inmiddels hebben we 36 van 

de 41 bewoners gesproken. De andere vijf be-

woners waren meerdere malen niet thuis of 

deden niet open. Ongeveer twee op de drie 

mensen is al op een bepaalde manier bezig 

met verduurzaming. Daarnaast gaf ongeveer 

10% van de ondervraagde adressen aan hun 

eigen plan te trekken als het gaat om verduur-

zaming van hun huizen. Verder bleek een aan-

tal bewoners niet zelf eigenaar van de woning 

te zijn. Zij zijn wel geïnteresseerd in het pro-

ject. Dit hebben wij laten weten aan de des-

betreffende woningcorporaties. 

Resultaten keukentafelgesprekken 

Comfortverbetering lijkt samen te gaan met 

verduurzaming. De meeste bewoners kiezen 

ervoor om eerst woningverbeteringen aan te 

brengen. De gekozen maatregelen verschillen 

per woning. Particulieren kiezen er vaker voor 

om in meerdere stappen te verduurzamen. 

Sommige woningeigenaren hebben bepaalde 

maatregelen al wel genomen die bij anderen 

nog op het wensenlijstje staan. Er zijn een paar 

populaire maatregelen die vaak worden geno-

men. Het gaat hierbij om isolerende maatrege-

len zoals dubbel-/HR++ glas, vloer- en muur-

isolatie. Ook gaat het om verwarmende en 

verkoelende maatregelen en zonnepanelen. 

Naast deze concrete maatregelen lijkt er ook 

behoefte te zijn aan (technisch) advies over 

de mogelijkheden, opbrengsten en de kosten. 

Het zijn drempels voor bewoners, zo geven ze 

in gesprekken aan. 

 
Welke vervolgstappen zien 
particuliere woningeigenaren?

Sommige bewoners weten al welke vervolg-

stappen zij willen nemen. Anderen willen eerst 

gericht onderzoek en advies over de mogelijk-

heden in hun woning. Ook is er een wens om 

samen met andere particuliere woningeige-

naren gezamenlijke acties op te zetten. Verder 

willen bewoners nieuwe financiële ondersteu-

ningsmogelijkheden waarmee de financiële 

drempel kan worden weggenomen. 

Wat gaan we doen?

De gesprekken hebben waardevolle inzichten 

opgeleverd. Een aantal bewoners heeft aan-

gegeven open te staan voor verdere stappen. 

De komende tijd gaan we kijken hoe we hen 

hierbij kunnen helpen. Ook gaan we de mo-

gelijkheden voor een gezamenlijke inkoopac-

tie onderzoeken. Wij kunnen ons voorstellen 

dat ook andere particuliere woningeigenaren 

hier gebruik van willen maken. We willen alle 

woningeigenaren in Emmerhout helpen met 

vervolgstappen. Mocht u ideeën hebben over 

hoe Emmerhout kan verduurzamen, heeft u 

plannen voor uw eigen woning, kunt u hulp 

gebruiken, dan horen wij dit graag van u. We 

nodigen u van harte uit uw wensen, ideeën en 

ervaringen met ons te delen. U kunt hiervoor 

mailen naar Karien via karien@benrg.nl. 

Karien Meinders en Remko Cremers 

Be NRG. 

In het kader van de Regio Deal 
is er een proeftuin opgezet 
in de wijk Emmerhout. Deze 
proeftuin is met name gericht 
op het energiezuiniger en 
toekomstbestendig maken van 
woningblokken van particuliere 
woningeigenaren met een 
smalle beurs. 

W Sasja, 58 jaar, is sinds oktober 2020 penning-

meester van Wijkbelangen Emmerhout. ‘He-

laas heb ik nog niet zoveel mensen kunnen 

ontmoeten nu iedereen wegens de corona-

maatregelen veelal thuis is. En dat terwijl ik zo 

graag onder de mensen ben’ lacht ze. ‘Het is 

voor iedereen een raar jaar geweest, voor mij 

ook.’ 

Een logische plek

Na haar scheiding kwam Sasja tien jaar gele-

den in Emmerhout terecht. ‘Emmerhout was 

geen bewuste keuze, het was vooral heel prak-

tisch. Mijn zoon speelde destijds bij FC Emmen 

en zij hadden een samenwerkingsverband 

met het Carmel College. Emmen was dus een 

logische plek om te gaan wonen. Ik was er niet 

zo bekend. Maar toen ik een huis kon krijgen 

in Emmerhout ben ik in de wijk gaan rondkij-

ken’, vertelt ze. ‘Emmerhout sprak mij direct 

aan: het was groen, dichtbij scholen, voetbal 

en het gaf me een veilig gevoel. Als alleen-

staande moeder van een tweeling, (inmiddels 

22), was dat ook heel belangrijk’. 

Al vaker als penningmeester actief

‘Ik was bij een avond in de Schepershof over 

veiligheid in de buurt. Wytse Bouma was daar 

als voorzitter van Wijkbelangen ook. We ken-

nen elkaar uit mijn tijd als vrijwilliger bij Op 

Eigen Houtje. Een tijdje later benaderde hij 

mij met de vraag of ik penningmeester wil-

de worden’. Het penningmeesterschap is iets 

waar Sasja 25 jaar geleden al mee begonnen 

is. ‘Destijds werd ik gevraagd om deze functie 

te vervullen voor het bestuur van een voet-

balvereniging. In dit bestuur had nog nooit 

een vrouw gezeten, dus die uitdaging ging ik 

natuurlijk aan. Daar werd ik ook lady speaker, 

dus bij wedstrijden galmde mijn stem over het 

veld heen. Totaal buiten mijn comfortzone, 

maar daar leer je van’, lacht Sasja. 

Het past goed bij mij

‘Ik heb een drukke baan als officemanager bij 

de Gemeente Hardenberg. Over het verzoek 

om penningmeester te worden moest ik dus 

wel even nadenken. Het kost nu eenmaal veel 

tijd.’ Toch besluit ze, na een kennismaking met 

de overige bestuursleden, om toe te treden. 

‘De andere leden zijn het type mensen waarbij 

je je thuis voelt. Ze zijn open en hebben oog 

voor elkaar en anderen. Daarnaast past het 

werk van Wijkbelangen Emmerhout goed bij 

mij. Zo kan ik actief meehelpen aan een vei-

lige, mooie, groene en schone buurt. Ik kan 

iets betekenen voor mijn directe omgeving. 

De functie van penningmeester past goed bij 

mij, ik houd ervan dat alles dingen netjes en 

gestructureerd loopt. Gelukkig kom ik in een 

gespreid bedje terecht en kan ik me richten op 

het verder verbeteren van dingen’. 

Energie en passie

Naast een drukke baan én vrijwilligerswerk is 

ontspannen natuurlijk ook belangrijk. ‘Stijldan-

sen is mijn passie’, zegt Sasja. ‘Het is een hobby 

waarvan ik nooit verwacht had dat het zó leuk 

zou zijn. Een vriend heeft me overgehaald om 

dit te gaan doen. Na een half jaar was ik zo en-

thousiast dat we aan wedstrijden mee gingen 

doen. Heerlijk om met een mooie lange jurk 

de dansvloer over te gaan! Hoe dan ook is het 

belangrijk om dingen te doen waar je energie 

van krijgt. Zo kies ik er ook bewust voor om 

tijd te steken in deze bestuursfunctie. En ho-

pelijk leer ik na deze corona periode nog meer 

nieuwe mensen kennen’, aldus Sasja. 

Hilde van der Horst-de Jong

Nieuwe penningmeester van Wijkbelangen

‘Financieel gezond 
zijn en blijven, zodat 
we veel goede dingen 
kunnen doen voor 
Emmerhout. Dat 
is waar ik me, als 
penningmeester, voor 
in wil zetten,’ vertelt 
Sasja van Bekkum. 

S

Actiegericht onderzoek
We hebben geluisterd naar bewoners. We 

hebben gekeken wat er leeft in Emmerhout 

en vragen gesteld aan woningeigenaren: Wat 

is uw droom? Waar loopt u tegen aan? Waar 

ligt u wakker van? Welke drempels ervaart u? 

Welke oplossing ziet u zelf? Welke hulp heeft u 

nodig? Vervolgens is er gevraagd wat u nodig 

heeft om stappen te zetten. Eventueel samen 

met uw buren. Op basis van deze gesprekken 

gaan we ondersteuning bieden. 

“Hoe dan ook is 
het belangrijk om 
dingen te doen 
waar je energie 
van krijgt”
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Naoberschap weer inhoud 
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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.

Steven Teunissen heeft als opdracht om toe te 

zien op het onderhoud van huis en tuin van de 

huurders van Lefier. Daarvoor heeft hij zijn ei-

gen werkstijl ontwikkeld. ‘Ik wil graag preven-

tief werken’, zegt Steven. ‘En voor dat je iets 

kunt doen, moet je eerst luisteren.’

Veranderen van baan

Steven Teunissen werkte de laatste twintig 

jaar bij Fokker in Hoogeveen. Daar had hij een 

technisch beroep. En, zoals het bij veel men-

sen gaat, hij wil op een gegeven moment ‘wel 

eens iets anders’. En dat werd wijkbeheerder 

worden bij Lefier. In zijn nieuwe baan spelen 

de bewoners de belangrijkste rol voor hem. 

Wat gaat er in hen om? Waarom hebben ze 

iets wel of niet gedaan?

Kleine irritaties

Samenwonen in een wijk gaat vaak gepaard 

met kleine irritaties. De muziek staat te hard, 

het gras groeit onder de afscheiding door en-

zovoort. Door te praten, zegt Steven, kun je 

veel dingen oplossen. ‘Ik ben blij dat ik een 

keer gehoord wordt’, is een opmerking die 

hij vaak hoort. Je kunt beter voorkomen dan 

genezen, is een opvatting van Steven. Om 

de overlast van rotzooi in de plantsoenen en 

portieken te voorkomen heeft Steven in de 

coronatijd, in overleg met de bewoners van 

de Lemzijde en de Haar, een paar containers 

laten plaatsen waar iedereen zijn afval in kon 

gooien. Negentig kubieke meter afval werd er 

afgevoerd. Een fantastisch resultaat.

Kaartje in de bus

In de huurvoorwaarden staat dat iedereen 

goed voor zijn huis en tuin moet zorgen. Als 

daar zichtbaar iets aan mankeert, gooit Ste-

ven een kaartje door de bus met de opmer-

king ‘Uw tuin heeft onderhoud nodig. Gaat 

u aan de slag?’ Als daar een paar weken later 

niet op gereageerd is, komt hij langs om een 

praatje te maken. Dan blijkt dat het vaak geen 

onwil is, maar dat er andere zaken in het spel 

zijn. Bijvoorbeeld ziekte. In dat geval probeert 

hij een oplossing te vinden. Soms steekt een 

buurman een handje uit of er wordt naar een 

andere oplossing gezocht. Belangrijk is dat het 

probleem er niet meer is. Als na een aanspo-

ring van Steven een portiek weer opgeruimd 

is, gooit hij een kaartje in de bus met: ‘Uw por-

tiek ziet er weer opgeruimd uit. Wat fijn!’ Dit 

soort schijnbaar kleine oplossingen verhogen 

het wooncomfort in de hele wijk.

Zichtbaar zijn en praten

Steven is alle dagen in de wijk. Hij is herken-

baar aan zijn jas met het logo van Lefier en 

hij heeft een auto waar datzelfde logo in het 

groot op staat. Steven maakt makkelijk een 

praatje. Al pratend met buurtbewoners komt 

hij tot mooie oplossingen voor probleempjes. 

‘Als mensen elkaar niet kennen, kun je minder 

van elkaar hebben’, zegt Steven. Als je samen 

een barbecue gehouden hebt, blijken de ge-

luiden van de buren minder irritant. Hij komt 

ook schrijnende gevallen tegen. 

Dat is dan dikwijls een opeenstapeling van 

kleine zaken die niet besproken zijn. Een ge-

sprek doet dan wonderen. ‘Eigenlijk is het zo’, 

zegt Steven, ‘dat naoberschap weer nieuwe in-

houd moet krijgen.’

Steven Teunissen is te bereiken via het tele-

foonnummer van Lefier: 088 - 2033000

Hij hoopt op een eigen plekje in de wijk waar 

hij ook bereikbaar is op spreekuren. 

Bertus Beltman

Vanaf 1 maart is 
Steven Teunissen 
(1970) werkzaam als 
wijkbeheerder van 
Lefier. Zijn doel is om het 
wooncomfort in de wijk 
te verhogen. Daarbij heeft 
hij de inbreng van de 
bewoners nodig.

“Je moet de 
positieve dingen 
opvangen, 
niet alleen de 
negatieve”
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Dit zag Jolanda van Waardenburg ook. Zij is 

Emmense van geboorte en inwoner van Em-

merhout. Praktisch elke dag loopt zij met haar 

hond Gibby deze route. Al lange tijd geleden 

heeft zij op zich genomen de route van zwerf-

vuil te ontdoen. Wij spraken elkaar in novem-

ber en klaagden over de slechte staat van het 

pad. Voor kinderen geen reclame. Want kin-

deren en hun ouders komen er graag. Vooral 

op woensdagmiddagen en in de weekends 

staan er veel auto’s langs de Laan van de Bork 

geparkeerd. Dan worden de kinderen uitge-

laden, steken de weg over en gaan de route 

lopen. We weten dat het niet alleen kinderen 

uit Emmerhout zijn, maar vanuit heel Emmen 

en zelfs daarbuiten.

Hoog tijd voor een opknapbeurt

In ons gesprek toonde Jolanda veel interesse 

in het Kabouterpad. ‘Het is hier heerlijk wonen 

aan de rand van het bos. Mijn hond mag er los-

lopen. Ik geniet dagelijks.’  Na ons gesprek ging 

Jolanda inventariseren. Hoeveel paaltjes zijn er 

niet meer goed en hoeveel plaatjes moeten 

worden vervangen. Zijn ze nog te repareren? 

We kwamen tot de conclusie dat dit niet meer 

mogelijk was. Ook van de houten beelden is 

een groot deel aangetast door weer en wind. 

Met in haar achterhoofd de kleine kinderen, 

die huppelen van paaltje naar paaltje, ont-

stond het plan voor een opknapbeurt.

Het plan

Het plan voorziet in nieuwe paaltjes, een an-

der type dan dat er nu staan. Jolanda kwam 

namelijk in contact met Astrid van Hamont 

van Zorgboerderij ‘Gewoon Ik’. Hier verblijven 

5 dagen per week mensen met een beperking. 

Zij gaan de paaltjes maken, beschilderen en 

ook plaatsen. Voor hen een leuke opdracht, 

voor het Kabouterpad van grote waarde. De 

bedoeling is dat dit al in juni gaat gebeuren. 

Verder heeft Staatsbosbeheer vier houten 

beelden toegezegd. Jolanda hoopt elk jaar uit 

te breiden met 2 houten beelden.

Nieuwe ideeën

Maar ze heeft nog meer plannen. Ze wil ac-

tiviteiten gaan organiseren voor de klein-

tjes. Zoals erop uit met de boswachter, ver-

haaltjes vertellen bij de picknickbank bij het 

Zandmeertje, een speurtocht, ontmoeting 

met kaboutervrienden zoals Sneeuwwitje en 

Roodkapje, een lichtjesroute…. Leuke plan-

nen maar wie gaat dat betalen. Wie trekt de 

portemonnee? De gemeente en Wijkbelangen 

hebben al een bedrag toegezegd en verder is 

er de bijdrage in natura van Staatsbosbeheer. 

Daarnaast zijn er aanvragen bij verschillende 

fondsen gedaan. Ook hoopt zij op bijdragen 

van de inwoners van Emmerhout. U kunt do-

neren op het gironummer van Wijkbelangen: 

NL87 INGB 0006 318 392 onder vermelding 

van Vrienden van het Kabouterpad. Ik doneer 

meteen, wie volgt? 

Wij zijn blij dat een enthousiaste inwoner dit 

mooie initiatief gaat dragen. Uiteraard staat 

Jolanda open voor medewerking van inwo-

ners en ideeën. Dit alles voor onze kinderen 

uit de wijk. Vanwege de coronamaatregelen 

is het nog niet mogelijk om op korte termijn 

een heropeningsfeest te organiseren. Jolanda 

hoopt dat dit in de herfst zal kunnen plaats-

vinden. 

Joke Bakker

Het Kabouterpad wordt opgeknapt

Wie door de Emmerdennen 
wandelt en de route neemt 
van het Kabouterpad kan 
zien dat het pad er na 
12 jaar niet meer goed 
bijligt. Een aantal houten 
paaltjes is verrot en de 
kabouterplaatjes zijn soms 
verdwenen. 

D

Kabouterpad 

H “Erop uit met de 
boswachter, een 
speurtocht, een 
lichtjesroute, 
allemaal 
activiteiten 
die Jolanda wil 
organiseren” 

Verderop in dit nummer 
kunt u nader kennismaken 
met Jolanda van 
Waardenburg. Zij heeft 
onlangs het beheer van het 
Kabouterpad overgenomen 
van Nathalie Ras. U zult 
merken dat dat ze boordevol 
plannen zit. 

Het Kabouterpad begint en eindigt in de flau-

we bocht van de Laan van de Bork. Het pad 

loopt naar het zandmeertje, gaat dan verder 

en komt uiteindelijk bij het beginpunt terug. 

De gehele route is zo’n 2,1 km lang. Er kan ook 

een stuk afgesneden worden dan blijft er an-

derhalve kilometer over. Heel geschikt dus 

voor kleine kinderen. Langs de route staan 

zo’n 50 paaltjes met een plaatje van een ka-

bouter. De paaltjes staan op zo’n afstand van 

elkaar dat kinderen net lang genoeg moeten 

zoeken naar een volgend paaltje.

Populair

Hoeveel grote en vooral kleine mensen het Ka-

bouterpad lopen is niet bekend. Maar als men 

kijkt naar de vele auto’s, die bij mooi weer, in 

de bocht van de Laan van de Bork bij het be-

gin van de route geparkeerd staan, moeten 

het heel veel zijn. En dat zijn niet alleen men-

sen uit Emmerhout, die komen natuurlijk te 

voet of op de fiets, maar uit de hele gemeen-

te. Uit reacties op Facebook valt op te maken, 

zelfs van ver daarbuiten.

Al 12 jaar in gebruik

Jolanda van Waardenburg woont aan de Laan 

van de Bork en loopt ook regelmatig langs dit 

pad. Net als meerdere wijkbewoners zag ze 

dat er sprake is van achterstallig onderhoud. 

Paaltjes ontbreken soms, plaatjes zijn verdwe-

nen etc. Helemaal vreemd is dat niet, het Ka-

bouterpad is al 12 jaar in gebruik. Het initiatief 

voor dit Kabouterpad werd genomen door 

Meta Korving. Zoals zoveel grootouders liep zij 

ook regelmatig met haar kleinzoon door het 

bos. Het kereltje had er plezier in om steeds 

paaltjes met een blauwe kop te zoeken. Zo 

kwam Meta op het idee om een pad te ont-

wikkelen waar meer te beleven zou zijn voor 

kinderen.

Woodcarving

Maar om van een idee naar een heus Kabou-

terpad te komen moest er nog wel wat gebeu-

ren. Allereerst was er natuurlijk geld nodig en 

omdat de Emmer Dennen in het bezit van 

Staatsbosbeheer zijn was ook medewerking 

van deze kant noodzakelijk. Maar dit lukte al-

lemaal en tijdens het Midzomerhoutfestival in 

juni 2009 kon het officieel in gebruik worden 

genomen door wethouder Ton Sleeking. Tij-

dens dit festival lieten ook woodcarvers hun 

kunsten met kettingzaag en hout zien. Speci-

aal voor het Kabouterpad werden er een aan-

tal beelden gemaakt.

Theehuis

In 2016, Meta had het beheer van het Kabou-

terpad inmiddels overgedragen aan Nathalie 

Ras, werd een nieuw woodcarving-kunstwerk 

aan het pad toegevoegd. Er werd een kabou-

ter ter plaatse gemaakt door Bob Maarschal-

kerweerd. Andere beelden werden weleens 

omgetrokken of zelfs in zijn geheel meege-

nomen. Maar deze kabouter werd echter van 

een boom gemaakt die er als stond. Nathalie 

Ras heeft ook geprobeerd het befaamde thee-

huis van Koos Naber bij het zandmeertje terug 

te brengen. Het initiatief werd weliswaar ge-

steund door heel veel inwoners uit de gehele 

gemeente maar kwam toch niet van de grond. 

Met name gemeente en Staatsbosbeheer za-

gen te veel bezwaren.

Nu Nathalie het stokje heeft overgedragen aan 

Jolanda van Waardenburg gaat het kabouter-

pad een nieuwe fase in. Alle paaltjes worden 

binnenkort vervangen en ook een aantal beel-

den zullen worden vervangen. Gemeente en 

Wijkbelangen hebben al een bijdrage toege-

zegd, naar andere sponsoren wordt nog ge-

zocht. 

Wytse Bouma

“Met Jolanda van 
Waardenburg 
start voor het 
kabouterpad een 
nieuwe fase”
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Pioniersweg 17a  |   Bedrijventerrein Barger-Oosterveld  |  0591 - 628 930  |  www.fastfitter.nl

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

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

‘Voordat ik sportgroepen ging leiden, werkte 

ik bijna 25 jaar bij het Dierenpark. Mijn oplei-

ding op de Tuinbouwschool in Frederiksoord 

sloot mooi aan bij mijn werk in de tropische 

kassen. Later werd ik medewerker educatie 

en bedenker en uitvoerder van programma’s. 

Vóór ik 40 ben, wil ik of schoonheidsspecialis-

te of sportinstructrice worden’ zei ik altijd. Het 

werd sportleidster.  Mijn ouders waren zelf 

geen sporters, maar stimuleerden hun kinde-

ren hierin wel. Ik heb zelf veel aan gymnastiek 

en handbal gedaan.

Luie gymjuf

In 2005 volgde ik een opleiding voor aerobics 

/ steps bij de K.N.G.U. Later volgde ik de oplei-

ding tot Les Mills instructeur, Boby-Vive.  Les 

Mills is een voormalige Nieuw-Zeelandse at-

leet, die groepfitnessprogramma’s op muziek 

ontwikkelde.  Spottend wordt gezegd bij de 

Gym Unie: Les Mills is voor luie gymjuffen. 

Toch volgde ik de opleiding, want ik wilde al-

les meemaken. Ik vond het stimulerend.  Lek-

ker uit je dak gaan met jongeren vind ik hele-

maal geweldig.  

Seniorensportleider

Op een dag las ik in de krant: ski-fit-trainer 

gevraagd. Skiën is niets voor mij, want ik heb 

hoogtevrees, maar ik zie wel bewegingen er-

bij. In de groep zaten mensen van 28 tot 80 

jaar. Ik merkte daar dat het werken met wat 

ouderen erg leuk is. In 2012 volgde ik daarom 

bij het CIOS in Heerenveen een opleiding voor 

seniorensportleider: meer bewegen voor seni-

oren. Ik liep stage bij seniorensport Emmen en 

leerde Petra van den Bosch en Tineke Tjapkes 

kennen. En ook Aleida Meijerink die in Ooster-

hesselen lesgeeft. Aleida wilde ermee stoppen 

en ik kon haar groepen overnemen. Ook Petra 

en Tineke hadden groepen voor me. Ouderen 

zijn trouwe sporters. Bij hen is het sociale be-

langrijk. De groepen bestaan meestal uit vrou-

wen. Bij de seniorengroep in Emmerschans 

zijn gelukkig ook mannen. 

Drenthe Beweegt Door

Naast conditie, kracht en balans kan ik ook oe-

feningen geven waardoor je lenig blijft om zelf 

je sokken uit te doen of je billen af te vegen.  

Ik doe het bewust op een ‘tralala-manier’. Het 

lijkt nonchalant. Stagiaires denken soms: ‘Ze 

doet maar wat’. De oefeningen zijn gericht op 

sociaal contact, elkaar aankijken, elkaar aanra-

ken. Het enige contact dat sommige ouderen 

hebben is de seniorensport. In het program-

ma Drenthe Beweegt Door, elke dag om 10.00 

uur op RTV Drenthe, ben ik ook regelmatig te 

zien. De senioren vonden dit in het begin leuk, 

maar ik merk dat ze na een tijdje afhaken. Ze 

missen het echte sociale contact. 

Hersentraining

Stoelgym is voor minder mobiele mensen 

soms net zoveel sport als voor jongeren een 

wedstrijdje handbal. In het begin dacht ik 

‘stoelgym, hmm, wat kun je nou met een 

stoel?’, maar het is het allerleukste. Senioren-

gym is tegelijk een hersentraining. Allerlei oe-

feningen kun je samendoen om de hersenen 

lekker te laten kraken. Ook erg belangrijk en 

leuk. Ik heb ook een keer een cursus van Olga 

Commandeur gehad. Ze had een uitspraak: 

‘Zijn we oud, omdat we niet meer spelen, of 

spelen we niet meer en zijn we daarom oud?’

Na het gesprek met Harma begrijp ik wat be-

kenden mij over haar vertellen: een heerlijk 

gekke, enthousiaste, sociale, sportieve maar 

vooral deskundige sportleidster. 

Meer informatie: Harma Bos 

 M 06 - 294 388 87 of De Schanskuil T 624 876. 

Tekst Ted Schilder

V “Ik doe het 
bewust op een 
tralala-manier”

Seniorensport in De Schanskuil

De coronatijd leert ons 
hoe belangrijk een goede 
conditie is. En juist in deze 
tijd staat voor ouderen de 
seniorensport stil. Ik heb 
een gesprek met Harma 
Bos. In De Schanskuil in 
Emmerschans begeleidt 
zij een groep ouderen als 
seniorensportleidster.

Harma Bos:
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De lelijke roestige spelcontainer waar we het 

spelmateriaal in bewaren voor de activiteiten, 

was een doorn in het oog van de omwonen-

den van Sportplein Emmerhout. En dat is be-

grijpelijk. Het opknappen ervan kost echter 

geld en dat was er niet. Dus heeft het een aan-

tal jaren geduurd voordat we de spelcontai-

ner konden aanpakken. Dankzij een subsidie 

van het Buurtcultuurfonds was dit uiteindelijk 

mogelijk. Het sprak aan dat we met de jeugd 

van het Sportplein een Street Art project wil-

den starten en tegelijkertijd in gesprek wilden 

gaan met de omwonenden. 

Music & Art by Ka 

Ondertussen waren we al op zoek gegaan 

naar kunstenaars uit Emmen om het Street 

Art project samen met ons vorm te geven. Zo 

kwamen we in contact met Karin Siebring van 

Music & Art by Ka. We werden blij van haar en-

thousiasme en ruime ervaring. Toen werd het 

tijd voor het allerbelangrijkste: het plan de-

len met de jeugd van Emmerhout. Gelukkig 

was het niet erg moeilijk om hen enthousiast 

te krijgen om mee te doen aan het Street Art 

project. Binnen no time hadden 23 deelne-

mers zich aangemeld. Naast de jonge kinde-

ren meldden zich ook oudere broers en zussen 

zich enthousiast aan. 

Ontwerpsessie

Omdat de scholen nog niet open waren van-

wege corona organiseerden we op vrijdag 19 

maart op het Sportplein een ontwerpsessie. 

Iedere deelnemer kon zijn of haar eigen idee 

inbrengen, dat hij of zij graag op de spelcon-

tainer terug zou willen zien. Ook de flatbewo-

ners hadden een uitnodiging gekregen om die 

middag aan te sluiten. Karin ging aan de slag 

met een mooi ontwerp, dat ze een week later 

als schets op de spelcontainer zou zetten.

Het ontwerp en de uitvoering

Vrijdag 26 maart was het dan eindelijk zover. 

Gelukkig was het droog en stond de eerste 

groep van 12 kinderen om 14.45 uur klaar om 

aan de slag te gaan. Alle deelnemers kregen 

een prachtige felgekleurde overall, een mond-

kapje en handschoenen. Daarna kon het feest 

beginnen. Een uur lang heeft de eerste groep 

geconcentreerd gewerkt aan de afbeeldin-

gen op de spelcontainer. Om 16.00 uur werd 

de groep afgelost door een tweede groep met 

oudere deelnemers. Naarmate de tijd vorder-

de werd de spelcontainer steeds mooier. Hein, 

Harold en Karin (van Music & Art by Ka) kleur-

den na afloop alle donkere randen van de te-

kening in. Dit maakte het echt af! Tot slot heb-

ben alle deelnemers hun handtekening nog 

gezet en was er tijd voor een foto. De boven-

zijde van de container is speciaal voor de flat-

bewoners die er zicht op hebben door Karin 

Siebring voorzien van een mooie tekening en 

de tekst #LiefZijn! 

Vervolgproject Street Art

Door het enthousiasme van de deelnemers en 

om ook meer jeugd uit Emmerhout een kans 

te geven om mee te doen, werken we nu aan 

een vervolgproject. We zijn in overleg met Le-

fier om samen met buurtbewoners een muur 

om te toveren tot kunstwerk met Street Art. 

Nieuwsgierig geworden? Houd onze socials in 

de gaten. 

Jiska Ravor 

Werkgroep Sportplein Emmerhout 

Facebook /SportpleinEmmerhout  

Instagram /sportpleinemmerhout

Aan de slag met de modelwoning

DH

“Gelukkig was het 
niet moeilijk om 
jeugd enthousiast 
te krijgen om mee 
te doen aan het 
Street Art project”

Hier krijgen inwoners uit de gemeente Emmen 

straks informatie over hoe ze hun energiereke-

ning naar beneden kunnen krijgen en langer 

thuis kunnen blijven wonen. ‘Het leek vooraf 

niet heel ingewikkeld’, geeft Christa Vedelaar, 

projectleider van de modelwoning, aan. ‘Maar 

gaandeweg moeten er veel keuzes worden 

gemaakt. Het verduurzamen van je woning is 

duur. Dat is bekend, en dat blijkt ook nu weer. 

De afgelopen tijd hebben we verschillende 

offertes opgevraagd. Voor onder andere zon-

nepanelen, dakisolatie, gevels vervangen en 

een warmtepomp. Het budget is niet zo groot 

dat we alles kunnen doen. We hebben daar-

om besloten voor een kleiner budget maat-

regelen te laten uitvoeren. Zo maken we een 

voorbeeld dat betaalbaarder is en beter past 

bij de woning.’ Er is nog geen besluit genomen 

over welke maatregelen uitgevoerd worden. 

Hierover leest u in de volgende Wijkberichten 

meer. Voorop staat: Verduurzamen kan ieder-

een en het begint met kleine stappen. Samen 

brengen we de energierekening wel naar be-

neden!

Studenten actief in modelwoning

Studenten van het Drenthe College Emmen 

zijn ook betrokken bij de modelwoning. In 

het kader van hun opleiding voeren ze op-

drachten en onderzoeken uit waarmee wij 

als projectteam ons voordeel kunnen doen. 

Zo hebben 3e-jaars studenten Bouwkunde 

ontwerpplannen gemaakt voor het verduur-

zamen en levensloopbestendig maken van 

de modelwoning. Hierna hebben studenten 

samen met het Ingenieursbureau Multical de 

woning geïnspecteerd. Ze hebben de huidi-

ge stand van onderhoud vastgelegd en een 

Meerjaren Onderhoud Plan opgesteld. Voor 

deze inspectie heeft het ingenieursbureau 

de studenten eerst meerdere gastlessen ge-

geven. De opgestelde rapporten worden bin-

nenkort door Multical met de studenten be-

sproken. Een groep 2e-jaars studenten heeft 

met het Bouwfysica Expertbureau Metafys de 

woning getest op luchtdichtheid. Met een zo-

genaamde blowerdoortest en rookproeven 

werden geluidsmetingen verricht. Het laatste 

werd zeker opgemerkt in de buurt in verband 

met het geproduceerde geluid. Dit was te ver-

gelijken met het geluid van een straaljager! 

Alle inspecties en testen sluiten precies aan 

op het lesprogramma en de opdrachten van 

de studenten. Als projectteam zijn we heel blij 

met deze samenwerking met het Drenthe Col-

lege.

De tuin

Bij de modelwoning is ook een grote tuin. Of-

ficieel hoort de tuin niet bij het project van de 

modelwoning. Maar zij geeft kansen en mo-

gelijkheden die we niet onbenut willen laten. 

Hier willen we laten zien hoe je een tuin kunt 

inrichten die weinig onderhoud nodig heeft, 

niet veel hoeft te kosten maar wel biodiver-

siteit laat zien en klimaatvriendelijk is. Al een 

aantal jaren zijn verschillende wijkbewoners 

met eigen initiatieven in het openbaar groen 

actief. Voorbeelden hiervan zijn de fruitbomen 

in een van de woonerven van de Laan van de 

Bork, de bijensnelweg (hoek Houtweg-het 

Waal), bijensnelweg II (het Waal) en het terrein 

naast de voormalige Lheehorstschool (tussen 

Laan van de Marel en Eekharst). Deze bewo-

ners zijn samen met de landschapsarchitecte 

van de gemeente en een lid van het WijkExpe-

ditieteam plannen aan het maken voor de in-

richting van de tuin bij de modelwoning. Om-

dat het een hele diep tuin is zal het een hele 

diverse tuin worden met heel veel inspireren-

de ideeën. 

Fred Bogers 

Lid projectteam namens WijkExpeditie

Street Art Sportplein Emmerhout

Misschien is het u al 
opgevallen: de oude 
roestige spelcontainer 
van het Sportplein 
Emmerhout hebben we 
omgetoverd in een graffiti 
kunstwerk. Heeft u het 
nog niet gezien? Kom dan 
gauw eens kijken. Wij zijn 
er heel trots op!

Aan de Laan van de Marel 
343 huurt de gemeente 
voor een periode van vier 
jaar een woning van Lefier. 
Samen met Wijkbelangen 
en het WijkExpeditieteam 
Emmerhout 
Energieneutraal richt de 
gemeente op dit adres een 
modelwoning in. 

“Verduurzamen 
kan iedereen en 
het begint met 
kleine stappen”
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Deze keer een gesprek met Ria Kruize. Sinds 

kort is zij actief als lid van een werkgroep in 

haar woonerf. Ria woont aan de Laan van de 

Marel in het eerste woonerf links. Samen met 

medebewoners bedenkt ze plannen om de 

woonomgeving in dit erf te verbeteren.  

Woon- en Leefbaarheidsvisie

Vorig jaar is de ‘Woon- en Leefbaarheidsvisie 

Emmerhout 2020-2030’ gereedgekomen. Vijf-

tig jaar na de totstandkoming van de wijk en 

een herstructurering van de wijk via Emmen 

Revisited (2005-2015), is de wijk op sommi-

ge plekken wat sleets geworden. In de Uit-

voeringsagenda, onderdeel van de Woon- en 

Leefbaarheidsvisie, is het aanpakken daarvan 

opgenomen. Het is lastig om dit in een keer 

voor de hele wijk te doen. Daarom is er een 

proef gestart in het eerste erf links van de Laan 

van de Marel. Op pagina 7 van deze Wijkbe-

richten leest u hier meer over. Het idee is om 

samen met bewoners een herontwerp voor 

hun woonerf te maken. 

Werkgroep

Nadat bewoners hierover geïnformeerd wa-

ren is er door loting een werkgroep van be-

woners samengesteld. Ria Kruize is een van 

deze bewoners. Ze woont al meer dan 25 jaar 

met veel plezier in Emmerhout. Hoewel ze 

liever op de achtergrond blijft – een foto van 

haar boven dit verhaal vond ze ook niet nodig 

- heeft ze wel ‘ja’ gezegd om in de werkgroep 

te gaan zitten. De werkgroep bestaat uit zes 

buurtbewoners en wordt ondersteund door 

Jos Voppen en Bertus de Nekker van Buurt-

werk Nederland. Hoewel er al het nodige in 

de Woon- en Leefbaarheidsvisie staat wilde de 

werkgroep toch een nader onderzoek doen in 

eigen woonerf. Er is een vragenlijst opgesteld 

en verspreid. Alle uitkomsten zijn nog niet op 

een rijtje gezet maar volgens Ria wordt wel 

duidelijk dat er onder de bewoners een grote 

onderlinge verbondenheid is. De mensen wil-

len er ook samen de schouders onder zetten. 

Tevreden

Ria is in Odoorn opgegroeid. Ze kwam in Em-

merhout wonen om de mantelzorg voor haar 

naaste familie te kunnen uitvoeren. Naast de 

zorg voor haar twee kinderen was ze als vrij-

williger actief bij speel-o-theek Het Houten 

Emmertje. Ook was ze actief bij Oudervereni-

ging Kans Plus en bij atletiekvereniging de 

Sperwers. Emmerhout heeft ze altijd een aan-

trekkelijke wijk gevonden om in te wonen. 

Vooral vanwege de ruime opzet, de hofjes 

(woonerven), de nabijheid van bos om te wan-

delen, inclusief het Kabouterpad. Ria is ook erg 

tevreden over het aantrekkelijke winkelcen-

trum met een toegankelijke Wijkwijzer. Sinds 

twee jaar woont ze in een energieneutrale wo-

ning. Haar huis werd door Lefier drastisch aan-

gepast met vernieuwde muren, zonnepanelen 

en een warmtepomp. Ze ervaart de effecten: 

veel meer comfort. Dankzij de burgerbegro-

ting is er een aantal mooie projecten gerea-

liseerd zoals bijvoorbeeld het Sportplein Em-

merhout. Ze was een trouw bezoeker van het 

Ideeënfestival en heeft altijd meegestemd. Ria 

hoopt en verwacht dat de werkgroep waarin 

ze nu actief is, komt met mooie initiatieven 

voor haar buurtje. 

Theo Postma

Kleurrijke wijkbewoners - Ria Kruize

D Het zogenaamde GreenMaxx-veld is ontwik-

keld door Senbis Polymer Innovations uit Em-

men. ‘We hebben flink ons best moeten doen, 

maar we zijn blij dat de eerste GreenMaxx bij 

EHS’85 komt te liggen,’ vertelt Aaltje Bosma, 

voorzitter van de club, trots. ‘Er was sprake 

van dat het ergens in Amsterdam zou komen 

of bij FC Emmen. Maar ik heb gepleit om het 

veld ergens in een wijk te leggen waar kinde-

ren er dagelijks op kunnen voetballen. Het kan 

me niet schelen dat we vierde keuze zijn,’ scha-

tert ze.

Volledig afbreekbaar

GreenMaxx is een volledig composteerbaar 

kunstgrassysteem. Dat wil zeggen dat alle 

onderdelen van de kunstgrasmat op natuur-

lijke wijze afgebroken kunnen worden. Dat 

is bij huidige kunstgrasvelden niet het geval. 

Als een kunstgrasveld na tien jaar vervangen 

moet worden, zorgt dit voor een enorme plas-

tic afvalberg. Het GreenMaxx-veld is ook recy-

clebaar. Maar mocht het veld niet hergebruikt 

worden zorgt het dus niet voor milieuvervui-

ling.

Instrooikorrel

Op het veld zullen GreenFill instrooikorrels ge-

bruikt worden. Op het huidige veld zijn dit nog 

rubberen korrels gemaakt van versnipperde 

autobanden. Behalve voor het milieu kleven 

aan het gebruik hiervan ook gezondheidsrisi-

co’s. Als deze korrel in de bodem terecht komt 

wordt hij niet afgebroken en zorgt voor micro-

plastic vervuiling. De Greenfill-korrel is wel vol-

ledig biologisch afbreekbaar. De korrel wordt 

met dank aan schimmels en bacteriën in de 

bodem omgezet in humus, water en koolstof-

dioxide. Dit afbreekproces vindt dus alleen 

plaats als de korrel buiten het veld in de grond 

terecht komt.  Allemaal erg belangrijk, maar 

voor de voetballer gaat het er alleen maar om: 

kan ik er goed op voetballen? Het grote voor-

deel van kunstgras boven echt gras is dat het 

onder alle weersomstandigheden bespeelbaar 

is. Het nieuwe veld heeft bovendien het voor-

deel van een goede demping wat belangrijk is 

voor de gewrichten. Ook geeft het bij valpar-

tijen of slidings geen brand- of schaafplekken.

Pilot

Het kunstgrasveld bij EHS’85 wordt aange-

legd door Senbis samen met een aantal an-

dere bedrijven waarmee het GreenMaxx ont-

wikkeld heeft. Het is een pilotveld en zal ook 

na ingebruikname uitvoerig getest worden. 

De bedrijven hopen dat heel veel sportvereni-

gingen uit Nederland naar Emmen komen en 

enthousiast worden van dit nieuwe concept. 

Zij dragen daarom ook bij in de kosten van de 

aanleg. De provincie en gemeente doen ook 

een financiële bijdrage. Blijft er nog een be-

drag van € 19.000 voor EHS’85 over. ‘Voor een 

kleine clubs als de onze nog een flink bedrag. 

Maar we gaan allerlei acties opzetten om dit 

bedrag bij elkaar te krijgen. De Buurt- Huur-

dersvereniging Emmerschans heeft al een bij-

drage toegezegd. En zo hebben we nog een 

aantal aanvragen lopen,’ vertelt Aaltje Bosma.

Bijdrage van Wijkbelangen

Wijkbelangen Emmerhout is ook benaderd om 

een duit in het zakje te doen. Dit gaat zij ook 

doen. Zij heeft een bedrag van € 1.500 toege-

zegd. Op het veld kan straks iedereen voetbal-

len. Dus niet alleen de leden van EHS’85. Voor 

Wijkbelangen was dit een belangrijke reden 

om ‘ja’ te zeggen. ‘De poort van onze sport-

velden aan de Weergang is nu nog gesloten. 

Dat gaan we dus veranderen. De hekken rond 

het complex laten we denk ik wel staan. Maar 

de hekken bij de ingang zullen in ieder geval 

open blijven.’  

Wytse Bouma

Nieuw kunstgrasveld EHS’85

H

“Een veld ergens 
in de wijk waar 
kinderen dagelijks 
op kunnen spelen”

“Het idee is 
om samen met 
bewoners een 
herontwerp voor 
hun woonerf te 
maken”

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. 

Bij voetbalvereniging EHS’85 
in Emmerschans wordt 
binnenkort een nieuw 
kunstgrasveld aangelegd. 
Het vervangt het huidige 
kunstgrasveld voor pupillen. 
Het wordt een uniek 
sportveld. Het is namelijk 
het eerste biologisch 
afbreekbare kunstgras 
voetbalveld ter wereld.
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Historisch Emmerhout vraagt om hulp
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. 

 

Meld je aan op actiefinemmen.nl

FREERUN CLINIC HOE LAAT VOOR WIE

Woensdag 16 juni 16:30 - 17:30 uur 12-18 jaar

Woensdag 23 juni 16:30 - 17:30 uur 12-18 jaar

Woensdag 30 juni 16:30 - 17:30 uur 12-18 jaar

Deze clinics zijn mede mogelijk gemaakt 
door het Sportakkoord Emmen Beweegt

Foto’s uit het verleden
We zijn op zoek naar foto’s uit het verleden van onze wijk. 

Heeft u foto’s in uw privécollectie die een beeld geven van 

onze wijk, bijvoorbeeld toen de wijk nog in aanbouw was 

en de eerste huizen midden in het weiland stonden. We 

scannen de foto’s en u krijgt uw exemplaar natuurlijk terug. 

Mocht de foto uiteindelijk in het boek worden opgenomen 

dan zal dit gebeuren met bronvermelding. Heeft u andere 

documenten waarvan u denkt dat ze mogelijk interessant 

zijn voor de werkgroep? Laat het ons weten! Wij houden 

ons aanbevolen.

Contactgegevens werkgroep  

Johan Withaar 

jwithaar@historisch-emmen.nl  

M 06 - 555 817 92

Nieuwsbrief Emmerhout
Wijkbelangen Emmerhout werd in 1991 opgericht en een jaar later 

kwam de eerste Nieuwsbrief uit. De Nieuwsbrief verscheen daarna 

onregelmatig, maar in de meeste jaren wel drie of vier keer. De laatste 

nieuwsbrief verscheen in het voorjaar van 2014. Daarna veranderde 

de naam en werd het Wijkberichten. Nu precies zeven jaar geleden. 

De Nieuwsbrief, maar ook Wijkberichten is voor de werkgroep een be-

langrijke bron om de geschiedenis van de wijk op een rijtje te krijgen. 

Helaas is het archief van Wijkbelangen Emmerhout niet compleet. Zo 

missen er tussen 2002 en 2009 een onbekend aantal Nieuwsbrieven. 

We zijn daarom op zoek naar die ontbrekende nieuwsbrieven. Het 

aantal ontbrekende nummers is niet duidelijk omdat De Nieuwsbrief 

heel onregelmatig verscheen. Wie kan ons daaraan helpen? 

Boek met de geschiedenis 
van Emmerhout
De geschiedenis van onze wijk wordt in een boek vastge-

legd. Een werkgroep van enkele wijkbewoners is onder lei-

ding van Johan Withaar, amateurhistoricus, bezig met het 

beschrijven van de geschiedenis van onze wijk. Daarbij kun-

nen we de hulp van wijkbewoners en oud-wijkbewoners 

goed gebruiken. Heeft u mooie verhalen, anekdotes over 

bewoners? Laat het ons weten!

Freerun van Boaz Reinders voor jeugd van 12-18 jaar 
Heb je altijd al eens willen freerunnen of wil je het gewoon 
eens uitproberen? Dan is dit je kans! Specialist Boaz Reinders 
komt in de maand juni vier verschillende freerun clinics 
geven op 16, 23 en 30 juni voor jeugd van 12 tot 18 jaar 
(voortgezet onderwijs). 

Kledingtip 
Trek makkelijk zittende kleding aan waar je goed in kunt 
bewegen.

Meld je snel aan, want vol is vol!
Ga naar: https://www.actiefinemmen.nl/
freerun-van-boaz-reinders 
Deelname is gratis!

Freerun op het Sportplein Emmerhout
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DSnacktime 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

Daar moest verandering in komen en de ge-

meente kwam eind 2016 met een plan van 

aanpak. Wijkbelangen Emmerhout werd hier-

in ook betrokken. En ook allerlei sportvereni-

gingen.  Jan Kalter, voorzitter van wielersport-

vereniging (WSV) Emmen, opperde het idee 

om de weg over de bult door te trekken met 

aansluiting op de openbare weg. Het leek een 

onhaalbaar plan. Maar Ben Timmermans en 

Bert Fuhler hadden een vergelijkbaar idee en 

hadden dit ook al verder uitgewerkt. Beide he-

ren zijn directeur-eigenaar van respectievelijk 

Avitec en Fuhler BV. Tijdens een bijeenkomst 

bij WSV Emmen ontvouwden Timmermans en 

Fuhler hun plannen. Dit plan is tot uitvoering 

gebracht.

Vijf jaar later

Samen met Jan ben ik vijf jaar na onze bij-

eenkomst, waar hij zijn ‘wilde’ ideeën over 

het doortrekken van de weg over de bult op-

perde, terug op het hoogste punt van wat nu 

de Muur heet (tevens hoogste punt van Dren-

the). ‘Het is nog veel mooier geworden dan 

ik me ooit voorgesteld had. Je kunt hier naar 

beneden, dan kun je ook weer linksom. Ga je 

weer een eindje omhoog en dan kun je nog 

een keer. Je kunt dus ook rondjes rijden. Het 

is hartstikke zwaar hè. Het is niet voor niets de 

Muur,’ zegt hij met een knipoog.

Mannen met een sporthart

Bij de uitvoering was Jan niet betrokken. ‘Toen 

Timmermans en Fuhler erbij kwamen ben ik 

er tussenuit gegaan. Beide bedrijven hadden 

al ervaring opgedaan bij de VAM-bult. En het 

zijn mannen met een sporthart hè? De provin-

cie had al vijf ton mondeling toegezegd. Het 

liep en ik kon het aan hen overlaten. Samen 

met Harm Lassche van de gemeente is de uit-

voering ter hand genomen. Maar alle eer voor 

Avitec en Fuhler. Als die er niet waren geweest 

was deze Muur er nooit gekomen.’

Tweede fase

In de tweede fase is de bedoeling dat boven 

op de Muur een soort blokhut komt waar 

mensen wat kunnen drinken. Maar dat vraagt 

een wijziging van het bestemmingsplan. Een 

ander onderdeel van die tweede fase is een 

borstelbaan voor kinderen. 

Zij gaan met een liftje omhoog en glijden dan 

op autobanden weer naar beneden. De par-

keerplaats aan de achterzijde van de Muur is 

in verband hiermee al aangelegd.

Kinderziektes

Zowel het fiets- als het wandelparcours is zo’n 

1.200 meter lang. Het zijn misschien kinder-

ziektes maar de eerste klachten zijn er ook al. 

Mountainbikers die over wandelpaden fiet-

sen en racefietsers die elkaar bijna onderste-

boven rijden bijvoorbeeld. ‘Daar moeten ze 

maar over nadenken hoe ze dat oplossen. Mis-

schien eenrichtingverkeer voor fietsen. Ik zou 

dat aanbevelen. Maar wij hebben als wieler-

vereniging daar geen bemoeienis mee. Het is 

een project van Avitec en Fuhler en het beheer 

ligt straks bij de gemeente.’

Vaste route voor tourfietsers

‘Met mijn fietsmaatjes rijden we vaak naar de 

VAM-bult in Wijster. We rijden daar een paar 

keer bij op en vervolgen dan ons parcours. 

Ik denk dat heel veel tourfietsers hier uit de 

buurt deze Muur in hun vaste fietsroute gaan 

opnemen. Die rijden vaak 50, 60 km en doen 

dan dit rondje een paar keer en fietsen dan 

weer verder.’ Hij kijkt tevreden om zich heen: 

‘Dat dit gerealiseerd is daar kan ik enorm van 

genieten.’  

Wytse Bouma

“Het is nog veel 
mooier geworden 
dan ik me ooit 
voorgesteld had”

Jan Kalter:

De Muur van Emmen

Jarenlang was het: ‘de 
voormalige vuilnisbult’, 
maar sinds kort is het: ‘de 
Muur van Emmen’.  Als 
voormalige vuilnisbult 
geliefd bij heel veel 
wandelaars en trimmers. 
Maar het onderhoud was 
al jaren onder de maat.
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Zodra het weer kan en 
mag van het RIVM zal 
WijkKlikEmmerhout in 
september weer starten 
met de cursussen. De 
lessen zijn geschikt voor 
zowel beginners als 
gevorderden. 

WijkKlik Emmerhout

Wij willen graag dat iedereen mee kan komen 

in de digitale wereld. Want weten hoe je kunt 

werken met de computer is net zo belangrijk 

als lezen en schrijven. Wij geven hierover dui-

delijke uitleg.  En wij leren u bijvoorbeeld ook 

hoe je de computer goed kunt beveiligen en 

hoe deze bij de tijd blijft. We herhalen alles net 

zo vaak als u zelf wilt totdat u het begrijpt. 

Eigen laptop

Ook is er veel plezier te beleven aan spelletjes 

op de computer of smartphone. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de spelletjes die u wellicht 

nog kent van Windows 7. Ondanks nieuwe 

computers kunt u deze spelletjes blijven spe-

len. Wij kunnen u helpen deze te installeren.

U kunt bij ons op uw eigen laptop de lessen 

volgen. Zo kunt u thuis makkelijker oefenen 

wat er tijdens de lessen is besproken. Dit geldt 

ook voor mensen die wat meer moeite heb-

ben met het lezen en schrijven. De lessen wor-

den gehouden op de dinsdagmorgen, dins-

dagmiddag en donderdagmorgen. Voor de 

mensen die wat meer moeite hebben met het 

lezen en schrijven worden de lessen gegeven 

op de woensdagmorgen. U kunt zich nu al in-

schrijven voor de cursussen die in september 

van start gaan, mits toegestaan door de RIVM.

Dependance

Op corona veilige wijze hebben wij de inloop 

gestart in een dependance. Daarvoor zitten 

we in De Wilker aan de Lemzijde 87-88.  Hier 

kunt u bij ons komen voor vragen op het ge-

bied van computers, smartphones of andere 

digitale vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

het inschrijven en/of aanmelden bij verschil-

lende sites of organisaties. Op deze locatie 

voeren wij ook reparaties uit aan computers 

en helpen we met het herstellen en updaten 

van uw computer, tablet of smartphone. Ook 

kunt u zich hier inschrijven voor een cursus 

van ons. Het is vanwege de coronamaatrege-

len noodzakelijk om van tevoren een afspraak 

te maken voordat u bij ons langskomt.

Vrijwilligers gezocht

Word jij door je vrienden en familie altijd ge-

vraagd voor hulp bij de telefoon of tablet en 

help je anderen graag met computerproble-

men? Ben jij handig met computers? En wil jij 

je inzetten voor een enthousiaste groep men-

sen die zich (verder) willen bekwamen op het 

gebied van computeractiviteiten? Wij zijn op 

zoek naar vrijwilligers die wekelijks computer-

les willen geven. Denk bijvoorbeeld aan mai-

len, typen, surfen op het web, skypen en mu-

ziek luisteren. Of aan het bewerken van foto’s 

op de computer, Facetimen, berichtjes sturen 

via WhatsApp of een printer aansluiten. 

Ben je enthousiast, heb je geduld en vind je 

het leuk om een praatje te maken en in con-

tact met anderen te komen? Dan is vrijwilli-

gerswerk bij WijkKlik Emmerhout vast heel ge-

schikt voor jou! Wij bieden je de mogelijkheid 

om echt iets te betekenen voor de inwoners 

uit jouw omgeving. Spreekt dit jou aan en heb 

je interesse? Neem dan met ons contact op. 

WijkKlik / de Schanskuil 

De Schanswal 10 

Hermien van der Weide 06 - 417 201 68 

Theo Zwiggelaar 06 -  543 939 16

W

Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout 
Springlevend’

• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties
• Internetten in digikamer

www.wijkklikemmerhout.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

De Schanskuil, de Schanswal 10

 T 06 - 543 939 16  

Bibliotheek Servicepunt Emmerhout
Hier vindt u een collectie boeken speciaal voor senioren.
U kunt hier ook materialen ophalen of terug brengen die 
gereserveerd zijn bij een andere bibliotheek of online.

Openingstijden
Maandag- en donderdagmiddag: 15.00 tot 16.30 uur 
Het servicepunt is gesloten in week 31, 32 en 33.

Contact
0591 - 230 007
www.bibliotheekemmen.nl
emmerhout@bibliotheekemmen.nl

“Wij zijn op zoek 
naar vrijwilligers 
die wekelijks 
computerles 
willen geven”



Voorstel tot oprichting 
Emmerhout gezond
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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  

EEN SCHONE 
BUURT LIGT VOOR 
HET OPRAPEN

 

WORD SUPPORTER VAN SCHOON!

Korte Wijkberichten

Uit ingediende projecten voor de Burgerbe-

groting en ook uit vele artikelen in Wijkberich-

ten blijkt dat er bij ons in de wijk veel aandacht 

is voor gezondheid van de wijkbewoners. Er 

zijn ook veel zorgorganisaties actief in de wijk. 

Ik ben als inwoner betrokken bij Emmen Ge-

zond van de gemeente. Het is een team van 

ambtenaren en inwoners uit verschillende 

delen van de gemeente dat gezondheidsver-

schillen tussen groepen van inwoners wil ver-

minderen.  Zij helpt bewoners bij initiatieven 

die hun gezondheid verbeteren. Er is een bud-

get beschikbaar om deze initiatieven te onder-

steunen. Daarnaast moeten er andere geld-

bronnen door initiatiefnemers zelf worden 

aangeboord. Een voorbeeld van enkele jaren 

geleden was het succesvolle 10x10x10 project. 

Diverse projecten kwamen de afgelopen ja-

ren van de grond in de wijk met een duwtje 

in de rug van de Burgerbegroting. Zoals bij-

voorbeeld het sportplein, de beweegtuin en 

het freerunpark. Deze plannen werden ook fi-

nancieel ondersteund door Emmen Gezond. 

Mijn naam is Theo Postma en ik zoek wijkbe-

woners die op dit gebied mee willen denken. 

Er zijn al enkele wijkbewoners die mee doen 

op het gebied van bewegen en gezondheid 

in en rondom het huis. Ik zoek nog iemand 

op het gebied van gezond eten en diëten. Als 

groepje gaan wij bekijken wat er nog nodig is 

in de wijk en welke initiatieven een duwtje in 

de rug kunnen gebruiken. We gaan uit van de 

gedachte van positieve gezondheid van Mach-

teld Huber. Zoals Luit Hummel al in Wijkberich-

ten van voorjaar 2021 heeft beschreven om-

vat positieve gezondheid een brede manier 

van kijken naar gezondheid. Als je mee zou 

willen doen, neem dan contact met mij op.  

Theo Postma  06 - 112 346 50 

t.j.b.m.postma@gmail.com

De zomerschrijfwedstrijd van Polleke Buiten-

bieb luidt als volgt: maak een 3-regelige Ja-

panse haiku / natuurgedicht, met resp. 5 - 7 

- 5 lettergrepen. Schrijf of borduur de tekst op 

een katoenen zakdoek (evt. zelfgemaakt uit 

een niet-rekbare stof). Een haiku is gebaseerd 

op een zintuiglijke waarneming die trefzeker 

wordt verwoord in eenvoudige woorden en 

zonder waardeoordeel. De regels tezamen la-

ten zich lezen als één zin. Voorbeeld: 

zij deelt nu haar brood 

niet met hem maar met vogels

in de nieuwe tuin. 

Er mag ook gekozen worden voor de mens als 

thema in een zgn. senryu. Voorbeeld: 

als zij haar gebit

op het nachtkastje neerlegt

verandert haar lach. 

Een tekening bij de tekst is niet verplicht, maar 

heeft beslist een meerwaarde bij uw kunst-

werk. Iedereen, jong en oud, kan meedoen 

en kans maken op één van de geschonken ar-

chiefbundeltjes van het HKN, de Haiku Kring 

Nederland. Degenen die met naald en draad 

deelnemen, dingen bovendien mee naar een 

extra prijs: een metalen Chinese boekenlegger 

in de vorm van een vogelveer. 

Inzendingen moeten voor 1 augustus binnen 

zijn in de brievenbus van de Polleke Buiten-

bieb, t.a.v. Gonny Smeulders-Veltman, Laan 

van het Kwekebos 375, 7823 KJ Emmen. Ver-

geet vooral niet: naam, adres en leeftijd. Win-

naars krijgen hun prijs thuisbezorgd.

Uitslag van de lente-schrijfwedstrijd: de 

hoofdprijs is gewonnen door mevrouw Boe-

len, de waarderingsprijs door Merel Harders.

Gonny Smeulders-Veltman

Schrijfwedstrijd Polleke Buitenbieb
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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 corona zijn onze openingstijden aangepast. 

Voorlopig zijn we van maandag t/m vrijdag van 9.00 

- 14.00 uur geopend. En alleen voor de loketfunctie. 

U kunt dus bij ons terecht voor meldingen en uw vra-

gen. Ook kunnen we voor u een kopie maken of iets 

voor u scannen. Er mag slechts één bezoeker tegelij-

kertijd naar binnen. Ziet u dat er al iemand binnen is, 

wacht u dan even buiten, tot u binnen wordt gelaten.

Van het openbaar toilet kan tijdens openingsuren 

weer gebruik worden gemaakt.  Van de spreekuren 

van Sedna, Woonzorg Nederland en de Energie Ex-

peditie kan alleen op afspraak gebruik worden ge-

maakt. Dit kan door u van tevoren telefonisch te 

melden (T 67 59 58) of per mail: wijkwijzer@wijkbe-

langenemmerhout.nl. Volg ons op onze website of 

Facebook waar berichten 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:
Hilde van der Horst-de Jonge (voorplaat, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 
11, 14, 15, 21) Wytse Bouma (7, 20, 25, 30), Bertus Belt-
man (13), Ted Schilder (17), Guido Hansman (18), Jiska 
Ravor (19), Joep Smeulders (27) en Sasa Glisovic (29)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 9 augustus 2021 naar redactie@wijk-
belangenemmerhout.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 (speelvoorzieningen)
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

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 juli; i.v.m. de zomervakantie wordt er in augustus geen oud 
papier opgehaald; 7 september

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 8 juli; i.v.m. de zomervakantie wordt er in augustus geen oud 
papier opgehaald; 2 september 

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.

data activiteit locatie

23 juni Freerun clinic (voor jongeren 12-18 jaar) Sportplein Emmerhout

30 juni Freerun clinic (voor jongeren 12-18 jaar) Sportplein Emmerhout

5 oktober Algemene ledenvergadering Wijkbelangen de Schepershof

Agenda Emmerhout

Opschoonactie van Lefier aan De Haar 28-05-2021



U r BEAUTIFUL

Halong’s 
Loempia

Zwoel, zalig, zonnig! 
Geniet ervan!


