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Wijkwijzer is verhuisd

Het winkelcentrum van Emmerhout is volop in 

beweging. Door uitbreiding van bestaande za-

ken en het verhuizen van winkels naar een an-

dere plek is het winkelcentrum nu nagenoeg 

gevuld. En da’s een mooie ontwikkeling!  Ook 

de Wijkwijzer kreeg een nieuwe plek: tussen 

Salon Duo en Bloemenhuis Creatief. Aan de 

inrichting wordt nog gewerkt, maar we staan 

weer iedere dag voor u klaar!

ALV 22 maart 2017

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 

Wijkbelangen wordt gehouden op woensdag-

avond 22 maart a.s. in Op Eigen Houtje. Het 

formele deel, waarin het bestuur verantwoor-

ding aflegt over het afgelopen jaar, zal wor-

den voorafgegaan door het  themadeel ‘Afval, 

scheidt u mee?’ We produceren steeds meer 

afval, hoe gaan we daar mee om?  Wij beloven: 

u gaat scheiden leuk vinden!

Jaarverslag 2016

In deze extra dikke Wijkberichten (pag. 14-17) 

is het  jaarverslag van Wijkbelangen opgeno-

men. Dit komt aan de orde tijdens de ALV van 

22 maart a.s. Het maakt duidelijk dat het be-

stuur van Wijkbelangen zich op heel veel ter-

reinen inzet voor de inwoners van onze wijk. 

De acceptgirokaart waarmee wijkbewoners 

hun bijdrage voor 2017 kunnen overmaken is 

los bijgevoegd. 

IN DIT NUMMER

“Algemene 
ledenvergadering 
op 22 maart ”

Emmerhout
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Van het secretariaat

DDaar kregen wij als bestuur van Wijkbelangen 

ook mee te maken toen  vastgoedeigenaar Ur-

ban Interest ons half november vroeg om mee 

te werken aan een verhuizing, zodat de Big Ba-

zar kon uitbreiden. Hoewel dat natuurlijk wel 

het nodige werk met zich mee zou brengen, 

wilden we dit niet tegenhouden. Behalve de 

Wijkwijzer kregen ook Salon Duo en Anita’s 

Dierenspeciaalzaak een nieuwe plek. Daar-

mee zijn alle panden rondom het binnenplein 

nagenoeg gevuld.

Nieuwe Wijkwijzer

Ons nieuwe onderkomen is tussen Salon Duo 

en Bloemenhuis Creatief. Qua oppervlak is er 

ongeveer evenveel ruimte als in de oude win-

kel. Maar door een andere indeling voelt het 

ruimer aan. Aan de inrichting wordt nog ge-

werkt, maar over de pui zijn we erg tevreden. 

Jiska Ravor, verantwoordelijk voor de vormge-

ving van Wijkberichten, heeft het ontwerp ge-

maakt van de belettering. 

Vervelender is dat we nog niet beschikken 

over een vaste telefoonlijn en een aansluiting 

op internet. Het heeft  te maken met het feit 

dat we in een opgesplitst pand zitten (huis-

nummer moet nog toegewezen worden), 

maar ook met de logge KPN. Tijdelijk zijn we 

bereikbaar via een mobielnummer: 06 - 57 85 

45 34. Mail voor de Wijkwijzer graag naar: se-

cretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Nieuwe website

De wijkportal EmmerhoutSpringlevend is on-

langs op de schop gegaan. De website van 

Wijkbelangen, maar ook WijkKlik en Op Eigen 

Houtje zijn nu weer rechtstreeks te benaderen, 

http://www.wijkbelangenemmerhout.nl/wijk-

belangen De website van Wijkbelangen is wel 

online, maar er wordt nog aan gewerkt. De af-

gelopen maanden hadden andere zaken, bv 

de verhuizing van de Wijkwijzer, prioriteit.

ALV 2016 - woensdag 22 maart

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 

Wijkbelangen Emmerhout wordt gehouden 

op woensdagavond 22 maart a.s. in Bewo-

nersBedrijf Op Eigen Houtje. In deze vergade-

ring zal het bestuur verantwoording afleggen 

over het afgelopen bestuursjaar (2016). Het 

jaarverslag is als bijlage in deze Wijkberichten 

opgenomen (pag. 15-18). Het formele deel van 

de vergadering zal worden voorafgegaan door 

een themadeel ‘Afval, scheidt u mee?’ Willem 

Jan van der Veer, bij de gemeente belast met 

Afvalbeheer, komt samen met de afvalcoach 

van Area vertellen over ontwikkelingen bij het 

afvalbeheer, het scheiden van afval etc. Spel 

petje op petje af. Wij beloven: u gaat scheiden 

leuk vinden!

Contributie/donatie

Wij vragen u om uw medewerking bij de in-

ning van de contributie/donatie 2017. In de 

algemene ledenvergadering van 29 septem-

ber 2014 is de contributie/bijdrage vastgesteld 

op € 7,50 per jaar. In deze Wijkberichten is een 

acceptgirokaart ingevoegd waarmee u uw bij-

drage kunt overmaken. U mag het ook via in-

ternetbankieren overmaken. Voor beide geldt: 

vergeet u niet uw naam en adres te vermel-

den. Uw bijdrage kan worden overgemaakt 

op rekeningnummer NL87 INGB 0006 318 392 

t.n.v.  Wijkbelangen Emmerhout. Bij voorbaat 

hartelijk dank. 

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Als je gaat verhuizen, haal je 
heel wat overhoop. Die ervaring 
zal door velen herkend worden. 
In het winkelcentrum van 
Emmerhout verhuisden onlangs 
een aantal zaken. Zodat andere 
zaken ruimte kregen om uit te 
breiden.

Nieuwe wijkagent voor Emmerhout

In november 2016 kondigde 
Roelof Harms zijn vertrek aan als 
wijkagent. Per 1 februari begon 
Jaap Alberts officieel als zijn 
opvolger. Ina Hofsteenge zocht 
Jaap op om hem te interviewen 
en zich voor te stellen aan de 
wijkbewoners van Emmerhout 
en Emmerschans.

Graag stel ik mij aan u voor: ik ben Jaap Alberts, 

56 jaar oud, woon samen met mijn partner en 

we hebben wij vier kinderen. Ik ken de wijk 

Emmerhout goed: ik ben er niet geboren maar 

wel opgegroeid. Mijn werkzaamheden als wijk-

agent beoefen ik nu ruim 27 jaar.

Loopbaan

Mijn loopbaan bij de politie is begonnen in 

1981 bij de politie in Amsterdam, bureau War-

moesstraat. Een leuke anekdote is dat ik in 

Amsterdam heb gewerkt met de schrijver A.C. 

Baantjer. Appie  Baantjer heeft mijn naam in 

een aantal boeken gebruikt, waaronder in ‘De 

Cock en een dodelijke dreiging’. In oktober 

1985 kwam ik terug in Emmen. Na mijn werk-

zaamheden in de surveillancedienst, motor-

agent en als ME’er  ben ik wijkagent geworden. 

Eerst in Emmermeer, daarna in  Borger-Odoorn 

en Angelslo en nu in Emmerhout/Emmer-

schans.  Van 1 december 2016 tot 1 februari 

2017 was ik wijkagent van zowel de wijken  

Angelslo als Emmerhout/Emmerschans. Per 1 

februari 2017 zijn er twee nieuwe wijkagenten 

in Angelslo aangesteld (Gerwin Prins en Mans 

Stulen), zodat ik mij volledig kan richten op Em-

merhout/Emmerschans.

Hoe bevalt het u in Emmerhout?

Het bevalt me uitstekend, ik ken de wijk maar 

heb tot nu toe nog niet de kans gekregen om 

met iedereen kennis te maken.  

“Hoor en wederhoor is, zowel voor de 
bewoners als de wijkagent, een must 
en de bodem voor respect”

Jaap Alberts:Cijfers
In 2016 ontvingen wij in totaal € 5.495,10 

aan contributies/donaties van 634 huishou-

dens. Gemiddelde bijdrage was € 8,67. Er zijn 

ongeveer 3500 huishoudens in Emmerhout, 

daarvan betaald 18,1% een bijdrage aan 

Wijkbelangen. Uit de gemiddelde opbrengst 

maken wij op, dat het werk van Wijkbelangen 

gewaardeerd wordt (er wordt gemiddeld 

meer betaald dan de gevraagde €7,50). De 

cijfers voor de afgelopen jaren waren: 2015 -  

€ 4.883,10 (584 huishoudens) = 16,5 %; 2014 - 

€ 5132,85 (624 huishoudens) = 17,8 %. 

Hoe omschrijft u uzelf?

Ik ben een samenwerkende wijkagent, mijn 

ketenpartners (Gemeente, OM, zorgnetwerk, 

scholen, veiligheidshuis enz.enz.) zijn erg be-

langrijk voor mij, maar ook de bewoners; zij 

zijn mijn ogen en oren in de wijk. Als wijkagent 

wil ik een steentje bijdragen aan de veiligheid 

in Emmerhout en aan het woongenot van de 

individuele bewoners. Mijn kernspreuk is: ‘Ken-

nen en gekend worden’. Hoor en wederhoor is, 

zowel voor de bewoners als de wijkagent, een 

must en de bodem voor respect. 

Hoe bent u bereikbaar?

Via telefoonnummer 0900-8844 of via mijn 

emailadres: jaap.alberts@politie.nl Ik heb geen 

vast spreekuur maar werk op afspraak. Ieder-

een kan telefonisch of per e-mail een afspraak 

met mij maken en dan kom ik bij de mensen 

thuis. Of we spreken af bij de Wijkwijzer in het 

winkelcentrum Emmerhout of op het politie-

bureau. Het is maar waar de voorkeur naar uit 

gaat. Met ingang van de eerstvolgende uitgave 

van Wijkberichten Emmerhout zal Jaap in een 

eigen column diverse zaken onder de loep ne-

men. 

Ina Hofsteenge 
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Mini-symposium ‘Het goud van Emmerhout’ 

Istahil Abdulahi:Vier mensen, gevraagd door Joke, hielden, 

ieder vanuit een eigen perspectief en achter-

grond een inspirerend verhaal. Marion Ma-

ters, zangeres en actrice, was gespreksleider 

van deze middag. Dat was niet zonder reden. 

Marion heeft samen met haar man Wim het 

theaterbedrijf Maters & Roberti. Van 2009 tot 

2011 organiseerden zij samen met Wijkbelan-

gen het Midzomerhoutfestival.

Istahil Abdulahi: ‘Holland’

Istahil, geboren in Somalië, woont sinds 1997 

in Emmerhout. Zij vertelde hoe zij begin jaren 

negentig als 19jarige moest vluchten voor de 

burgeroorlog in haar land. Ze kwam alleen 

naar Nederland, alles en iedereen achterla-

tend. In haar indringend verhaal maakte ze 

duidelijk hoe ze haar weg vond in Nederland. 

Op haar ticket stond ‘Holland’ en toen de pi-

loot na de landing zei ‘Welcome in the Nether-

lands’, dacht ze heel ergens anders terecht te 

zijn gekomen. Istahil wist haar plekje te ver-

overen in Nederland, omdat ze op belangrijke 

momenten de juiste mensen tegenkwam en 

omdat ze zich realiseerde dat ze er zelf voor 

moest gaan. Het zou niet vanzelf gaan. Deze 

wil om te willen slagen, was haar als speelster 

in het nationale basketbalteam niet vreemd.

Toen ze na een aantal dagen vanaf Schiphol 

naar AZC Vlagtwedde op de trein werd gezet 

had ze geen idee hoe ze daar moest komen. 

Gelukkig kwam ze een vrouw in de trein tegen 

die spontaan haar reisplan omgooide en haar 

naar Vlagtwedde bracht. Een andere belang-

rijke ontmoeting was die met Jeroen die ze in 

Vlagtwedde leerde kennen. Met hem trouwde 

ze aantal jaren later en samen kregen ze drie 

kinderen.

Kopje koffie, buurvrouw?

In 1997 kwamen Istahil en haar man in Em-

merhout wonen. Hier vonden ze definitief 

hun plek en hier voelt zij zich thuis. Een eer-

ste ervaring was daarin bepalend. ’s Ochtends, 

na een eerste nacht in hun nieuwe huis, stond 

de buurman voor de deur. ‘Kopje koffie buur-

vrouw?’ Het zit in kleine dingen. ‘Ik voel me 

ook geen buitenlander. Ik ben mens, ik ben 

Istahil.’ Omdat we in bewogen tijden leven 

en er soms getwijfeld wordt aan de politiek 

en of stemmen wel zin heeft sloot ze af met 

een vlammend pleidooi. ‘Ik kom uit een land 

waar ik geen rechten had. Waar ik niet mocht 

stemmen en meebeslissen. Realiseer je in welk 

prachtig land je woont en welke rechten je 

hebt. Laat je stem horen!’

Luit Hummel: ‘Van onderop’

Luit is geboren in Assen en maakte een om-

gekeerde weg mee. Na zijn studie aan de  

landbouwhogeschool in Wageningen kwam 

hij in Guinee Bissau terecht. Guinee Bissau is 

een klein West-Afrikaans land dat zich in  1973 

vrij vocht van de koloniale onderdrukking 

van Portugal. In een land dat helemaal op-

gebouwd moest worden en waar het feitelijk 

dat de dag van vandaag nooit echt rustig is 

geweest, moest Luit zijn weg vinden. Aanvan-

kelijk werkte hij aan projecten die een groter 

belang dienden. Maar het inzicht groeide dat 

de menselijke behoeften van bewoners voor 

hun ontwikkeling leidend zouden moeten zijn. 

Projecten die van onderop gerealiseerd wer-

den, bleken ook in tijden van oorlog en onrust, 

overeind te blijven.

Basisbehoeften 

Deze basisbehoeften (zelfvoorzienend, veilig-

heid, aandacht, begrip, participatie, ontspan-

ning, creativiteit, identiteit en vrijheid) gelden 

voor elke cultuur waar dan ook op de wereld. 

Ook in Drenthe waar Luit in 2008 terugkwam 

en waar hij dit inzicht gebruikt bij het onder-

steunen van kleine gemeenschappen in zijn 

werk voor  Brede Overleggroep Kleine Dorpen 

Drenthe. Maar er blijven ook verschillen tus-

sen Drenthe en Afrika: ‘In Nederland dromen 

we van een witte kerst en in Afrika kun je met 

Kerst zonnebaden.’

Ernst Bergboer: ‘Somber’

Ernst is voorzitter van BEIEN (Bewonersinitia-

tief Enschede Noord), een platform voor ini-

tiatieven die van onderaf en vanuit de wijk 

ontstaan. In zijn verhaal tijdens het symposi-

um was hij niet positief gestemd over allerlei 

ontwikkelingen om ons heen. Hij is het geloof 

in het politieke en maatschappelijke systeem 

kwijt geraakt. Hij heeft wel eens overwogen de 

boel de boel te laten. ‘En me terug te trekken 

in een blokhut, hoog op een klif boven een 

Noorse fjord. Om alleen nog maar te schilde-

Op 19 januari jl. nam Joke 
Bakker afscheid als voorzitter 
van Wijkbelangen Emmerhout. 
Ter gelegenheid van dit 
afscheid werd voor haar een 
mini-symposium georganiseerd. 
Omdat Wijkbelangen vorig 
jaar  25 jaar bestond was als 
thema gekozen ‘Het goud van 
Emmerhout’.

ren en mooie boeken te schrijven. Een bewo-

nersbedrijfje starten en verder opbouwen in 

dit geweld? Je zet er geen lege zak recht mee.’

Grassroots

‘Echter in een tijd waarin de politieke arena 

een onwaarachtig wespennest is geworden, 

is er dringend behoefte aan broeinesten van 

gemeenschapszin. Plaatsen waar mensen 

betekenis, waardigheid en gemeend respect 

voor elkaar en de wereld tonen en vinden. De 

behoefte aan grassrootsbewegingen is groter 

dan ooit. Ergens anders gaat het niet vandaan 

komen.’ Grassroots (‘graswortels’) is een En-

gelse term voor politieke processen die aan 

de basis worden ontwikkeld. Vaak betekent dit 

dat burgers in plaats van beleidsmakers initi-

atieven ontwikkelen en beslissingen nemen. 

‘Grassroots gaat over groepen mensen die zich 

samen sterk maken voor een rechtvaardige en 

schone wereld. Die daaraan vasthouden en 

het verrekken om los te laten. Grassroots gaat 

over bruggen slaan en verbinden, maar net zo 

goed over uitdagen en dwarsliggen. Verande-

ring is altijd tot stand gekomen door mensen 

die buiten de lijntjes kleurden.’

Nico de Boer: ‘U-bocht’

Nico is zelfstandig onderzoeker en schrijft over 

wijkgericht werken. De Nederlandse overheid 

heeft haar relatie met (georganiseerde) bewo-

ners merkwaardig vormgegeven. Belasting-

afdrachten en premies van bewoners gaan 

eerst naar de overheid en komen dan via een 

U-bocht weer bij de bewoners terug. Dat heeft 

het voordeel van democratische controle en 

een beetje bedachtzaamheid (beleid) bij de 

besteding van publiek geld. Daar staat het 

nadeel tegenover van hoge transactiekosten: 

de ambtenarensalarissen en stadhuizen moe-

ten immers ook worden betaald. En er is nog 

een nadeel: burgers zijn eerst belastingbeta-

lers, dan een keer per jaar kiezers en ten slot-

te cliënten, die het naar de zin moet worden 

gemaakt. In het gunstigste geval hebben ze 

via wijkbudgetten en burgerbegrotingen een 

vinger in de pap, maar dat zijn uitzonderingen 

en het gaat over een gering deel van het pu-

bliek geld. Kan dat nou niet anders? Om die 

vraag goed te kunnen beantwoorden moet je 

kijken naar de overgang die we momenteel 

meemaken van verzorgings¬staat naar par-

ticipatiesamenleving. Die laat zich samenvat-

ten in: de overheid treedt terug en de burger 

moet meer doen. Maar de overheid treedt niet 

terug, want dan zou je toch stevige belasting-

verlaging mogen verwachten. En die burger: 

die is al razend actief, met miljoenen vrijwil-

ligers en mantelzorgers. Hoezo dus: de burger 

moet meer doen? 

Participatie andere stijl

Het klopt dus niet. Maar misschien is het wel 

de opdracht aan georganiseerde bewoners 

om het wel te laten kloppen. Dat betekent om 

te beginnen dat de route van het geld (van 

burger via overheid naar burger) moet worden 

bekort: minder publiek geld via de overheid, 

meer publiek geld rechtstreeks van bewo-

ners naar bewoners. Sommige bewonersbe-

drijven geven daarin al het goede voorbeeld 

door werklozen uit de wijk in te zetten bij het 

groenonderhoud. Het uitkeringsgeld blijft 

daarmee als het ware in de wijk. Zou je zoiets 

niet ook kunnen proberen met het geld voor 

welzijnswerk (de bewonersorganisatie als op-

drachtgever)? Zou het niet mooi zijn als wij-

keigenaarschap straks letterlijk betekent dat 

bewoners hun wijk runnen als aandeelhouder 

van hun Buurt-BV? 

Voor actieve bewoners heeft dat wel conse-

quenties. Die moeten niet alleen zakelijke 

instincten ontwikkelen, maar ook een soort 

wijkethiek. Als de overheid niet meer op ons 

past, zullen we zelf moeten zorgen dat er geen 

onnodige spanningen in de  wijk optreden en 

dat er niemand uitvalt. Dat is een mooie uit-

daging. 

Wytse Bouma
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Burgerbegroting Emmerhout

HHet bestedingsplan werd ook voorgelegd aan 

het College van B&W, die met de beschreven 

bewonersinitiatieven in moest stemmen. Deze 

instemming kwam niet, zoals de bedoeling 

was voor 1 januari jl., maar eind januari. Bij alle 

8 initiatieven heeft het college wel nog wel en-

kele randvoorwaarden geformuleerd, maar in 

grote lijnen ging men akkoord.

Complimenten

Daarnaast schreef men: ‘Allereerst willen wij u 

complimenten maken voor de fraaie vormge-

ving van uw bestedingsplan. Ook vinden wij 

dat het plan op een goede wijze tot stand is 

gekomen. Er is veel energie gestoken in het 

proces om bewoners actief te betrekken bij 

het maken van het bestedingsplan. Het is een 

plan voor en door bewoners geworden. Naar 

onze mening is daarmee in ruime mate vol-

daan aan het vereiste van democratische le-

gitimiteit.’

Aan het werk!

En ze sloten af met: ‘Na een tijd van plannen 

maken is nu de tijd aangebroken van het uit-

voeren ideeën en wensen. Daarmee zullen de 

eerste resultaten van de burgerbegroting in 

2017 zichtbaar worden in uw wijk. Wij wensen 

u daarbij veel succes!’ Inderdaad, in het be-

stedingsplan staan allerlei ideeën en wensen. 

Maar het zijn nog steeds plannen. Mooie ge-

dachten maar nog geen realiteit. Daar wordt 

door de verschillende groepen nu hard aan 

gewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met 

de leden van de werkgroep ‘Burgerbegroting’, 

maar ook door bijvoorbeeld ambtenaren van 

de gemeente Emmen, leden van de Heide-

maatschappij of andere deskundigen. Eén 

van de plannenmakers Hassan Mahammed wil 

met een zaalvoetbalteam beginnen. Op zon-

dag 19 februari was de aftrap van dit idee met 

een groots voetbaltoernooi met 16 teams! En 

op 25 februari was ‘Samen koken, samen eten’,  

de eerste activiteit van stichting Maandeeq. 

Dinsdagavond 9 mei 2017

Ondertussen moet er ook gewerkt worden 

aan het bestedingsplan voor 2018. In het na-

jaar van 2016 moest het hele traject in hele 

korte tijd afgelegd worden. Dat hoeft dit jaar 

niet, omdat er nu veel meer tijd beschikbaar is. 

Maar in grote lijnen houden we dezelfde stap-

pen aan. Op dinsdagavond 9 mei houden we 

weer een aftrapavond. Op deze avond kunnen 

belangrijke thema’s naar voren gebracht wor-

den. Thema’s die voor Emmerhout belangrijk 

zijn. Dat hoeven niet per se dezelfde thema’s 

te zijn, die voor 2017 gekozen werden. Onge-

twijfeld zijn er ook wijkbewoners die vorig jaar 

hun stem niet hebben laten horen. We roepen 

hen op om dat nu wel te doen. Emmerhout, 

het is jouw wijk, jij mag het zeggen!

Dinsdagavond 19 september 2017

Na de zomervakantie gaan we verder met 

het verdelen van het beschikbare budget 

over de gekozen thema’s. Er is in totaal nog  

€ 53.565,30 beschikbaar voor 2018 (zie kader). 

Het verdelen gaan we net als vorig jaar doen 

door middel van fiches, die ingezet kunnen 

worden. Daardoor kan iedereen met gelijke 

stem meepraten en meebeslissen. Maar er-

vaart ook iedereen, hoe het is als je geld voor 

een bepaald doel reserveert. Je kunt het dan 

niet meer gebruiken voor een ander doel. Geld 

kan tenslotte maar één keer uitgegeven wor-

den! Deze avond zal op dinsdagavond 19 sep-

tember gehouden worden, ook in het bewo-

nersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’. 

Dinsdagavond 17 oktober 2017

Tot slotte organiseren we op dinsdagavond 17 

oktober 2017 weer een ideeënfestival in ‘Op 

Eigen Houtje’. Hier kunnen wijkbewoners hun 

plannen presenteren, die ze willen uitvoeren 

in 2018. De aanwezige bewoners maken daar 

een keuze in. Aan het einde van de avond is 

bekend welke plannen uitgevoerd gaan wor-

den en hoeveel geld uit de burgerbegroting 

daaraan toegekend is. 

Wytse Bouma

Samen in Cosis

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

Welkom  bij Promens Care

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

/promenscare
@promenscare

10%

30%

20%

40%

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 €
 

In het ‘Bestedingsplan 2017’, dat 
huis-aan-huis in Emmerhout 
verspreid is, hebben alle 
wijkbewoners kennis kunnen 
nemen hoe het proces van 
burgerbegroting in de wijk in 
2016 verlopen is.

Het budget voor 2018
Restant budget 2017 € 24.565,39

Budget 2018 € 29.000,00

Totaal  € 53.565,39
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VOETPAD - BETONTEGELS 30x30 grijs

MIDDENGELEIDING - PRINTBETON

BOOM - BESTAAND

BOOM - NIEUW

GROEN - BEPLANTING

GAZON - GRAS

FIETSPARKEREN - BETONTEGELS 30x30 antraciet

RIJBAAN - ASFALT

PARKEERPLAATS - BETONSTRAATSTENEN grijs keiformaat

FIETSPAD - DUBBELKLINKERS grijs

FIETSSUGGESTIESTROOK - ASFALT rood

PARKEREN - BETONSTRAATSTENEN grijs hergebruik

VERBLIJFSGEBIED - BETONSTRAATSTENEN hergebruik

KRUISPUNTMARKERING - BETONSTRAATSTENEN rood

BOOMROOSTER t.b.v. bomen in verharding

ENTREEGEBIED - BETONSTRAATSTENEN keiformaat met natuursteen toplaag

LEGENDA

SCHOOLPLEIN - BETONTEGELS 30x30 helft grijs & helft met kleur (tbv accent)

KINDCENTRUM - BEBOUWING

TE KAPPEN BOOM

NIEUW SITUATIE 

BESTAANDE TOESTAND

NIEUW NUTSTRACE

NIEUW RIOOL - GEMENGD RIOOL

NIEUW RIOOL - INFILTRATIERIOOL

BESTAAND  - INFILTRATIERIOOL

BESTAAND - GEMENGD RIOOL

BOUWWEG - BEREIKBAARHEID IN UITVOERING

0 5 10 15 20 25 m
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T 06 23 55 46 08  |  E info@flowa.nl  |  I www.flowa.nl

Bouw Kindcentrum Emmerhout 
De bouw van het Kindcentrum in Emmerhout gaat als een speer. Graag praten we u bij over de laatste 
ontwikkelingen. Het dak zit er inmiddels op. Nog even en dan kan de binnenkant aangepakt worden. 

SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze PEUTERSPEELZALEN

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

Kijk voor een peuterspeelzaal bij u in de buurt op stichtingpeuterwerk.nl 
of neem voor meer informatie contact op met onze centrale diensten:
info@stichtingpeuterwerk.nl | 088 - 030 5188 | www.stichtingpeuterwerk.nl

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

sedna Onderdeel van

Onze locaties in Emmerhout zijn:

Wethouder Bouke Durk Wilms: ‘Het ontwerp 

is nu in het echt zichtbaar, het wordt mooi! Ik 

ben blij dat we op koers liggen met de bouw 

en ben net als veel anderen erg benieuwd 

naar het eindresultaat.’  

Inrichting schoolpleinen 

De scholen zijn druk bezig met de plannen 

voor de inrichting van de schoolpleinen. Alle 

kinderen kunnen zich straks optimaal uitleven 

op de spiksplinternieuwe toestellen en objec-

ten die uitdagen tot ontdekken, spelen en be-

wegen. De aanleg van de schoolpleinen ge-

beurt nadat het gebouw is opgeleverd. 

De korte winterperiode heeft tot nu toe niet 

voor vertraging gezorgd. Als er niets meer tus-

sen komt en alles volgens planning verloopt 

wordt het Kindcentrum in mei opgeleverd. De 

laatste maanden vóór de zomervakantie kan 

iedereen aan de slag met de inrichting: de Ku-

bus, Kristalla, bibliotheek en kinderopvang. 

Infrastructuur:

Behalve de school, wordt ook de omgeving 

van de school aangepakt. Dit heeft vooral te 

maken met veiligheid. Tegelijkertijd maakt ge-

meente van de gelegenheid gebruik om de ri-

olering te vernieuwen. De wegen tussen het 

winkelcentrum en de Laan van het Kinholt en 

de Laan van het Kwekebos krijgen een flinke 

make-over:

• Ter hoogte van de kruisingen van de Hout-

weg met de Laan van het Kinholt en de 

Laan van het Kwekebos komen rotondes; 

• Ook krijgen de fietspaden een iets andere 

route; 

• In een deel de Laan van het Kinholt en de 

Laan van het Kwekebos komt een nieuwe 

riolering; 

 

De werkzaamheden van zowel de rotondes 

als de riolering duren naar verwachting tot 

en met juli van dit jaar. Voorafgaand aan deze 

werkzaamheden verleggen de nutsbedrijven 

hun kabels en leidingen. De start hiervan was 

in februari. De werkzaamheden kunnen over-

last en hinder  veroorzaken voor het verkeer. 

Het verkeer wordt dan omgeleid. 

Volg de bouw van het Kindcentrum

Benieuwd naar de bouw van het Kindcentrum 

in Emmerhout? Op de website www.emme-

ninbeeld.nl kunt u de bouw van minuut tot 

minuut volgen. Er zijn twee webcams op de 

bouwplaats gericht die het gehele bouwpro-

ces in beeld brengen. 

W

Uitleenpunt tuingereedschap

Aan de slag in eigen tuin, maar 

niet het juiste gereedschap? Bij het 

uitleenpunt tuingereedschap van 

Lefier in het bewonersbedrijf ‘Op Eigen 

Houtje’, Lemzijde 87-88, kunt u gratis 

tuingereedschap lenen.

Voor wie?

Voor alle inwoners van Emmerhout/

Emmerschans. Het lenen kost niets. 

U moet alleen een borg van € 10,- 

betalen en zich kunnen identificeren. 

Hoe werkt het?

Kom langs bij het Sociaal Warenhuis 

‘Heel Goed’, ma t/m vrij 10.00-11.00 

uur in Op Eigen Houtje. Hier kunt u 

afspraken maken over het halen en 

brengen van het gereedschap.

Kosten?



Bibliotheek servicepunt verhuist
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Wijkwijzer - We Helpen - Sociaal Warenhuis

Hierdoor is het winkelcentrum nagenoeg ge-

heel gevuld. Dat is reden voor een feestje. In 

de weken voor Pasen zullen de winkeliers met 

speciale acties komen. Houd Facebook en 

website in de gaten. Eén van de winkels die 

een andere plek gevonden heeft is wijkwin-

kel ‘Wijkwijzer Emmerhout’. De nieuwe plek 

is tussen kapsalon Duo en Bloemenboetiek 

Creatief. De verhuizing had meer voeten in de 

aarde dan ons van te voren werd voorgesteld. 

Maar we zijn blij met onze nieuwe stek. In de 

inrichting moeten we nog wel het een en an-

der doen. Het belangrijkste kan echter gebeu-

ren: wijkbewoners met raad en daad bij staan. 

Hulp nodig met boodschappen? 

Maar ook als u een hulpvraag heeft kunt u in 

de Wijkwijzer terecht. Heeft u bijvoorbeeld 

hulp nodig met uw boodschappen? Komt u 

niet uit de administratie? Zoekt u vervoer van 

en naar het ziekenhuis? Of zoekt u iemand om 

eens een kopje koffie mee te drinken? Ieder-

een heeft wel eens hulp nodig. Er is vast ie-

mand die u kan helpen. Als u het maar vraagt. 

Tot nu toe werden deze vragen allemaal op 

papier vastgelegd. Evenals de gegevens van 

vrijwilligers die zich in de Wijkwijzer melden 

om eens wat voor een buurtbewoner te doen.

Maar sinds kort kunnen we dit digitaal doen. 

Het voordeel is dat er gemakkelijker knopen 

tussen hulpvraag en vrijwilliger kunnen wor-

den gemaakt. Maar ook dat u thuis vanaf de 

bank op de website https://emmerhout.we-

helpen.nl/  uw vraag kunt plaatsen. En u kunt 

ook kijken wie er in de buurt hulp zoekt en of 

u daar misschien kunt helpen. Vindt u dit al-

lemaal wat lastig omdat u niet zo handig bent 

met computers, dan komt u gewoon naar de 

Wijkwijzer. En wordt u door één van de be-

heerders geholpen. Heeft u thuis niet de be-

schikking over een computer, in de Wijkwijzer 

is een openbare computer die voor wijkbewo-

ners ter beschikking staat.

Sociaal Warenhuis

Zo’n computer staat ook in het pas geopende 

Sociaal Warenhuis. Heel Goed - sociaal waren-

huis is een nieuwe winkel in Emmerhout en 

gevestigd in ‘Op Eigen Houtje’. Tot begin dit 

jaar was de winkel gehuisvest in de Cluft in 

Angelslo als weggeefwinkel Heel Goed. 

Heel Goed is geen gewone winkel. Het is een 

winkel voor gezinnen met kinderen t/m groep 

8 met een smalle beurs. Er is 2e hands  kinder- 

dameskleding tegen hele schappelijke prij-

zen te koop.  Maar ook 2e hands speelgoed en 

boeken. Er kan met geld betaald worden, maar 

ook door een tegenprestatie te leveren. U wilt 

bijvoorbeeld een jas kopen, maar heeft het 

geld daar niet voor beschikbaar. In plaats daar-

van biedt u bijvoorbeeld aan om een ochtend 

in de groentetuin van het bewonersbedrijf te 

gaan werken of u knipt de haag van iemand in 

de wijk, die dat zelf niet meer kan doen.

Andere onderdelen die in de komende maan-

den nog aan Heel Goed Sociaal Warenhuis 

worden toegevoegd zijn mogelijk het Repair-

Café en een praatcafé. Het sociaal warenhuis 

wordt gerund door een tiental vrijwilligers uit 

Angelslo en Emmerhout. De openingstijden 

zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 

12.00 uur. 

Tineke Wubbels / Wytse Bouma

Het bibliotheekservicepunt is nu nog gehuis-

vest in het Bewonersbedrijf. Elke week ko-

men de kinderen van de Kubus en Kristalla 

hier naartoe om te lenen, maar ook voor al-

lerlei leuke activiteiten rond boeken en lezen. 

In het Kindcentrum wordt dit veel eenvoudi-

ger. De kinderen kunnen dan alle dagen de 

bibliotheek gebruiken, net als de peuters van 

de speelzaal en de kinderopvang. De ouders 

/verzorgers gaan de kinderen helpen bij het 

lenen. De bibliotheek is er vooral om de kin-

deren te laten genieten van boeken en lezen. 

Daarmee draagt de bibliotheek bij aan het be-

ter leren lezen en omgaan met taal.

Servicepunt verhuist

Net zoals dat ook nu is zal er ook een kleine 

collectie zijn voor de ouderen in onze wijk. 

Deze verhuist gewoon mee. Bovendien kun-

nen de materialen, die u gereserveerd heeft 

bij een andere bibliotheek, hier worden afge-

haald. De geleende boeken, uit de bieb van 

het centrum bijvoorbeeld, kunt u hier ook 

weer inleveren. Op enkele dagen in de week is 

dit bibliotheekservicepunt hiervoor geopend 

na schooltijd. Wanneer dat precies zal zijn zul-

len we in de volgende Wijkberichten bekend 

maken. 

De grootste gehaakte deken

De bibliotheken in Emmen doen mee aan een 

geweldig project. De bibliotheken worden een 

inleverpunt voor het verzamelen van gehaakte 

dekens. En dat niet alleen. De bibliotheken in 

de gemeente Emmen bieden de mogelijkheid 

om ‘samen’ aan dit project te werken. Ook de 

bibliotheek in Emmerhout! Iedereen is wel-

kom om met elkaar te werken aan de grootste 

gehaakte deken, en kennis en tijd te delen. Op 

maandagmiddagen bent u welkom in de bieb 

in Emmerhout om van 14.30 u tot 16.00 u vier-

kanten van 10 x 10 cm te haken. Na afloop van 

het project worden de dekens geschonken 

aan goede doelen, zodat ze terecht komen bij 

mensen die ze nodig hebben.

Dreumesuurtjes

Elke 2e maandag van de maand zijn er op 

maandagochtend 2 dreumesuurtjes in de 

bieb in Emmerhout. De eerstvolgende uurtjes 

zijn op 10 april, 8 mei en 12 juni. Voor 1-2 jari-

gen met hun ouder/oppas van 9.00 – 10.00 u 

en vanaf 2 jarigen met hun ouder/oppas van 

10.30 - 11.30 uur.

Kleuteruurtje

Ook is er weer een kleuteruurtje. Op woens-

dagmiddag 12 april, van 14.00 - 15.00 u, wordt 

er voorgelezen en gezellig geknutseld rond 

het prentenboek ‘Kom toch uit je ei kleintje, je 

mama wacht op je!’

Bibliotheek ‘De Omslag’

Bewonersbedrijf, de Lemzijde 87

T 0591 - 230 007

E emmerhout@bibliotheekemmen.nl

Openingstijden

Maandag en donderdag 13.30 – 16.30 uur

Woensdag 13.00 – 15.00 uur (behalve in de 

schoolvakanties). 

Voor nieuws en ontwikkelingen zie: http://em-

merhout.bibliotheekemmen.nl

Volg ons op Twitter: @biebemmerhout  

Ina Luis, bibliotheekleider Emmerhout 

Zodra het nieuwe Kindcentrum 
klaar is zal ook de bibliotheek 
hier naar toe verhuizen. Deze 
krijgt een mooie plek in de 
centrale hal van het gebouw. De 
planning is dat de verhuizing in 
de zomervakantie plaatsvindt. 

Iedereen die regelmatig 
het winkelcentrum in 
Emmerhout bezoekt zal het 
opgemerkt hebben. Hier 
is van alles aan de gang. 
Doordat de Lidl en de Big 
Bazar gaan uitbreiden, 
hebben enkele zaken een 
ander plekje gevonden.
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Feestelijke opening
Op donderdagmiddag 6 april, om 15.30 

uur, zal de Wijkwijzer feestelijk heropend 

worden en wordt ook Heel Goed Sociaal 

Warenhuis feestelijk en officieel geopend. 

Daarnaast zal ook de website Emmerhout 

We Helpen de lucht in gaan. Deze drie 

kunnen niet los van elkaar worden gezien. 

Vandaar dat we voor dit gezamenlijke 

gebeuren gekozen hebben. Na de feeste-

lijke openingshandelingen houden zowel 

Wijkwijzer en Sociaal Warenhuis open huis. 

We nodigen iedereen van harte uit om een 

kijkje te komen nemen.  

“Iedereen heeft 
wel eens hulp 
nodig”
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WWytse (58) voelt zich een echte ‘Emmerhou-

ter’. Sinds ’85 heeft hij op diverse plekken in 

de wijk gewoond. Nu woont hij al een aantal 

jaren samen met Marchien vlakbij het Gat van 

Jansen. Hun zes kinderen uit het samenge-

stelde gezin, zijn inmiddels allemaal het huis 

uit. Voorheen was hij directeur van de vroe-

gere Mgr. Bekkerschool en de eerste directeur 

van Kristalla. Nu is hij actief voor onder andere 

Wijkbelangen, Stichting Erfgoednetwerk Em-

men en Bouwen met Bouma’s.

Wijkbelangen

‘Nadat ik in 2012 gestopt was bij Kristalla en 

een jaar lang diverse klussen heb gedaan, las 

ik in de nieuwsbrief dat het bestuur van Wijk-

belangen een nieuw bestuurslid zocht. Daar-

op heb ik contact gezocht met Joke,’ vertelt 

Wytse. ‘Na een gesprek met haar was ik zo en-

thousiast dat ik besloten heb bestuurslid te 

worden.’ 

Spin in het web

Op het moment dat Wytse in het bestuur 

plaatsnam, had Joke drie functies, name-

lijk: voorzitter, penningmeester èn secretaris. 

‘Dat ik secretaris ben geworden is eigenlijk zo 

gegroeid. Omdat ik de hele dag feitelijk be-

schikbaar ben zijn de taken verdeeld en om-

dat daardoor veel communicatie via mij ver-

loopt, ben ik secretaris geworden. Natuurlijk 

heeft elk bestuurslid zijn of haar eigen taken, 

maar veel dingen worden via de secretaris ge-

communiceerd, daardoor raak ik betrokken bij 

heel veel dingen. Dat is wat het zo interessant 

maakt.’

Taken

Naast het werk als secretaris is Wytse onder an-

dere eindredacteur Wijkberichten, secretaris 

van de stuurgroep Emmerhoutlijm, voorzitter 

sociaal team Emmerhoutlijm  en namens Wijk-

belangen lid van de ondernemersvereniging. 

Daarnaast neemt hij deel aan diverse werk-

groepen, zoals de werkgroep burgerbegroting 

en pakt hij verschillende klussen aan die voor-

bij komen. ‘Het is ontzettend divers en ik ont-

moet veel interessante mensen’ vertelt Wytse.

Vrijwilligers

Op de vraag waarom hij zoveel vrijwilligers-

werk doet, heeft Wytse direct een antwoord. 

‘Je kunt van alles willen verbeteren in de we-

reld. Maar het gemakkelijkste is om dichtbij te 

beginnen in je eigen omgeving. En verande-

ringen beginnen klein. Alles om ons heen is 

klein begonnen. Als je ècht iets in de samen-

leving wilt veranderen, dan moeten we die 

verandering van onderop inzetten. Helemaal 

nu onze samenleving enorm in beweging is, 

juist de vrijwilligers zijn daarbij ontzettend be-

langrijk. Er wordt al heel hard gewerkt, maar er 

blijft ook nog heel veel werk liggen.’ 

Uitdaging

De grote uitdaging vindt Wytse dan ook om 

nog meer mensen in deze wijk in beweging te 

krijgen. ‘Ik begrijp dat niet iedereen er zoveel 

tijd in kan steken als dat ik dat doe, maar we 

hebben een wijk met circa 7200 inwoners. Er 

is zo ontzettend veel talent in onze wijk! We 

zijn na het vertrek van een aantal bestuursle-

den hard op zoek naar nieuwe mensen. Het 

liefst zie ik ons bestuur twee keer zo groot, zo-

dat het echt een afspiegeling is van onze wijk, 

verschillende leeftijden, achtergronden, een 

diverse groep mensen. En natuurlijk kunnen 

we zo ook het werk meer verdelen. Er is meer 

dan genoeg te doen.’

Plezier

Terwijl Wytse vertelt over zijn bestuurslidmaat-

schap valt vooral één ding op, namelijk zijn en-

thousiasme en passie. ‘Ik doe dit werk met heel 

veel plezier, het geeft het gevoel dat je er ècht 

toe doet en daadwerkelijk een bijdrage levert 

aan jouw omgeving!’ 

Hilde van der Horst

Kanaal A NZ 178

7881 KR Emmer - Compascuum

M 06 - 55 87 32 55

E stucenspack@gmail.com

I www.stucenspack.com

Eetlokaal de Tondel

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

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

Achter het secretariaat

De rubriek ‘Van het secretariaat’ 
wordt natuurlijk geschreven 
door de secretaris, maar wie is 
dat nou eigenlijk? Wie fungeert 
als ‘communicatiecentrum’ van 
het bestuur? Wie schrijft het 
secretarieel jaarverslag die op 
de volgende pagina’s te lezen 
is? Maak kennis met Wytse 
Bouma, sinds 2013 secretaris van 
Wijkbelangen Emmerhout.  

“Als je ècht iets 
wilt veranderen, 
dan zal dat 
van onderop 
ingezet moeten 
worden”
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Jaarverslag Wijkbelangen Emmerhout

Het bestuur vergaderde in 2016 negen keer. 

Op 11 mei werd de algemene ledenverga-

dering gehouden waarin het bestuur verant-

woording aflegde over het jaar 2015. In sep-

tember 2016 kondigde Joke Bakker aan haar 

functie neer te zullen leggen. Dit deed ze in 

de vergadering van oktober. In januari 2017 is 

met een mini-symposium ‘Goud van Emmer-

hout’ op een passende wijze afscheid geno-

men van Joke.

Wijkwijzer

De Wijkwijzer is de wijkwinkel in het winkel-

centrum van Emmerhout waar wijkbewoners 

met al hun vragen, meldingen, klachten etc. 

terecht kunnen. Marina Ameln, Marga Vonk 

en Patricia Hiariej staan iedere dag klaar om 

bezoekers te woord te staan. Patricia ver-

sterkt het team sinds 1 oktober 2016. Door-

dat ze vanaf die datum met drie mensen zijn 

is de Wijkwijzer ook op zaterdag geopend. De 

openingstijden zijn maandag tot en met vrij-

dag 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdags van 10.00 

tot 13.00 uur. Wijkbelangen huurt de ruimte 

voor de Wijkwijzer bij Vastgoedeigenaar Urban 

Interest. Voor 1 september ’16 moest aange-

geven worden of de huurovereenkomst per 

1 september 2017 verlengd dan wel opge-

zegd werd. Na lang wikken en wegen, voor- 

en nadelen tegen elkaar wegstrepend, is het 

bestuur een nieuwe huurovereenkomst aan-

gegaan. De huurprijs kon met 25% terugge-

bracht worden. De overeenkomst ging in op 

1 september 2016 en loopt tot 1 september 

2022. Eind november werd het bestuur door 

Urban Interest verzocht mee te werken aan 

een verhuizing binnen het winkelcentrum. Big 

Bazar wilde graag uitbreiden. Kapsalon Duo en 

Wijkwijzer zouden dan een ander plek moe-

ten krijgen. Omdat een gevuld winkelcentrum 

ook een belang van Wijkbelangen is, is het be-

stuur onder voorwaarden akkoord gegaan. 

Het leegstaande winkelpand tussen Wibra en 

Bloemenboetiek Creatief werd vanaf decem-

ber gereed gemaakt, zodat in januari 2017 ver-

huisd kan worden. 

Burgerbegroting

Het thema dat in 2016 verre weg de meeste 

aandacht en tijd vroeg van het bestuur was de 

burgerbegroting. Na twee jaar voorbereiding 

ging in juni de gemeenteraad akkoord met de 

proef waarin Nieuw-Dordrecht en Emmerhout 

in 2017 en 2018 mogen experimenteren met 

de burgerbegroting. In september en oktober 

werden een aantal avonden georganiseerd 

voor wijkbewoners waarin zij geïnformeerd 

werden over dit onderwerp, belangrijke the-

ma’s voor de wijk konden aandragen, het geld 

mochten verdelen en tenslotte de plannen 

mochten kiezen die met dit geld in 2017 uit-

gevoerd kunnen worden.

Het bestedingsplan 2017 dat bij het college in-

gediend moest worden beschrijft uitgebreid 

bovengenoemd proces. Ook de plannen die 

uitgevoerd gaan worden en hoe het geld in-

gezet wordt zijn hierin opgenomen. Het be-

stedingsplan werd in november huis-aan-huis 

in de wijk verspreid.

Warmtetour

In het najaar van 2015 startte in de wijk de 

Warmtetour, georganiseerd door Wijkbelan-

gen in samenwerking met de gemeente Em-

men en het Drentse Energieloket. Huiseigena-

ren werden tijdens informatiebijeenkomsten 

geïnformeerd over de voordelen van het iso-

leren van hun woning. Energie besparen 

zorgt voor comfortabeler wonen, een lage-

re energierekening en mogelijk een hogere 

waarde van de woning. Door werkzaamhe-

den collectief aan te besteden kon er een 

aantrekkelijke korting bedongen worden. In 

januari 2016 werd de derde avond gehouden 

waarin Van den Berg Isolatie zich presenteer-

de. Dit bedrijf had, na een prijsvergelijking, 

het gunstigste aanbod gedaan. Na deze 

avond konden eigenaren een persoonlijke 

offerte laten maken. Hiervan hebben uitein-

delijk 15 huishoudens gebruik gemaakt (13 

vloer-, 1 spouwmuur- en 1 dakisolatie).

Groen & Grijs - Uitvoeringsoverleg

In het uitvoeringsoverleg komen alle meldin-

gen betreffende het openbaar gebied aan de 

orde. Bij dit overleg zijn vertegenwoordigers 

van verschillende bewonerscommissies, de 

buurtwerker Sedna, de wijkagent, de beleid-

sambtenaar van de gemeente Emmen, Buurt-

support aanwezig. Voorzitter van het overleg 

is Roelie Koning, namens Wijkbelangen. In 

2016 kwam het uitvoeringsoverleg zes keer 

bij elkaar.

Gat van Jansen

Aan de grens van Emmerhout en Emmer-

schans tussen Schanswal, Schansstraat, 

Rondweg en Laan vh Kwekebos ligt een 

prachtig natuurgebied. In de volksmond 

wordt dit het Gat van Jansen genoemd. Het 

is een uniek natuurgebied met heel veel zeld-

zame flora en fauna, dat na sluiting van de 

zandwinning eind jaren zeventig, spontaan 

ontstond. Halverwege 2016 kwam de ge-

meente met plannen voor groot onderhoud 

van dit gebied. Behoud vraagt namelijk wel 

beheer en onderhoud. Tijdens een inloopbij-

eenkomst op 13 oktober 2016 presenteerde 

de gemeente het beheer- en onderhouds-

plan. Behalve de basis op orde, wil men het 

gebied beter toegankelijk maken, zodat meer 

wijkbewoners er van zullen recreëren. De uit-

voering van de plannen zullen in het voorjaar 

van 2017 starten.

Voormalige vuilnisbelt

Een ander natuur- en recreatiegebied ligt aan 

de overzijde van de Rondweg. Ook hier is de 

laatste decennia niet of geen onderhoud ge-

pleegd. De gemeente wil dit nu oppakken en 

heeft samen met Landschapsbeheer een be-

heers- en onderhoudsplan opgesteld. In de 

voorbereiding hiervan waren ook verschillen-

de gebruikersgroepen, EOP Emmerschans en 

Wijkbelangen Emmerhout betrokken. Tijdens 

de inloopbijeenkomst op 13 oktober werd 

ook dit plan toegelicht. Het zal in 2017 tot 

uitvoer worden gebracht.

Emmerhoutlijm - Netwerk

In 2014 werd het netwerk Emmerhoutlijm 

gevormd. Een netwerk waarin informele en 

formele organisaties, die op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg actief zijn in de wijk, 

samenwerken. Een van de trekkers, namens 

de informele organisaties, is Wijkbelangen 

Emmerhout. In alle overlegmomenten van de 

stuurgroep, het managers en wijkprofessio-

nals is Wijkbelangen vertegenwoordigd. De 

wijkprofessionals ontmoeten elkaar weke-

lijks tijdens een informele lunch op donder-

dagmiddag in de Wijkwijzer. Daarnaast is ook 

een sociaal team Emmerhoutlijm actief. In dit 

team, dat tweewekelijks bij elkaar komt, wor-

den situaties uit de praktijk besproken. Met 

als doel van elkaar te leren, elkaar te verster-

ken en efficiënter samen te werken.

ZorgCafé

Vanuit Emmerhoutlijm werden in 2016 ook 

een aantal informatieavonden ‘ZorgCafé’ voor 

wijkbewoners georganiseerd. Op 27 januari 

2016 kwam Joris Slaets naar het Bewonersbe-

drijf om samen met wijkbewoners te praten 

over Blue Zone/leefplezier. Professor Slaets 

kent de wijk heel goed, omdat hij een onder-

zoek in 2013 leidde, naar het welbevinden 

van 65+ in Emmerhout. Op 13 april werd er in 

samenwerking met bewonerscommissie van 

10%

30%

20%

40%

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 €
 

Het bestuur van Wijkbelangen Emmerhout bestond in 2016 
uit: Joke Bakker, voorzitter; Wytse Bouma, secretaris; Hilde van 
der Horst, penningmeester; Herman Hemmen, AB-lid; Roelie 
Koning, AB-lid en Kiona van der Graaf, AB-lid.

H
“Hoe maken we 
van onze wijk 
een dementie 
vriendelijke wijk?”

“Energiebesparen 
zorgt voor 
comfortabeler 
wonen en 
een lagere 
energierekening”
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de Recreant een ZorgCafé georganiseerd in 

de ontmoetingsruimte van dit bewonerscom-

plex aan de Lemzijde. Wat kunnen bewoners 

voor elkaar betekenen? De bewonerscommis-

sie van de Kerspellaan in Angelslo kwam ver-

tellen hoe zij het aanpakken. Op 11 oktober, 

wederom in Op Eigen Houtje, was het thema 

dementie. Dementie is een snel groeiende 

ziekte, waar we allemaal, op welke wijze dan 

ook, mee te maken krijgen. Hoe maken we van 

onze wijk een dementievriendelijke wijk?

Diverse werkgroepen

Behalve bij overleg binnen het netwerk Em-

merhoutlijm is Wijkbelangen betrokken bij al-

lerlei initiatieven binnen het sociaal domein. 

Zo is er een werkgroep ‘Langer Thuis Wonen’ 

(wat is er nodig willen mensen langer thuis 

kunnen wonen en waar heeft men zelf be-

hoefte aan), E-Health (welke toepassingen in 

de ICT-wereld zijn er mogelijk waardoor  het 

leefplezier (Blue Zone) versterkt wordt), man-

telzorgcontactpunt (een ontmoetingspunt 

voor mantelzorgers in gebied Oost, met maan-

delijks een activiteit in Op Eigen Houtje). Het 

Repair Café heeft halverwege 2016 haar ac-

tiviteiten (tijdelijk?) moeten staken. Er waren 

geen vrijwilligers meer die apparaten wilden 

repareren. Er zal geprobeerd worden het Re-

pair Café als onderdeel van het sociaal waren-

huis ‘Heel Goed’ een nieuwe start te geven in 

2017.

ECW

Wijkbelangen huurt ruimte in het winkelcen-

trum ten behoeve van de Wijkwijzer. Daarmee 

is zij ook lid van de Ondernemersvereniging 

Winkelcentrum Emmerhout. Enkele keren per 

jaar vergaderen de ondernemers over ont-

wikkelingen in het winkelcentrum. Vanuit de 

Ondernemersvereniging is een werkgroep 

geformeerd die regelmatig evenementen 

organiseert, met als doel de levendigheid in 

het winkelcentrum vergroten. In de Evene-

menten Commissie Winkelcentrum (ECW) is 

Wijkbelangen met twee bestuursleden ver-

tegenwoordigd. In 2016 werden op 26 maart 

(paasactiviteiten), 30 april (voorjaarsmarkt), 20 

juli (speelstad Emmerhout), 25 augustus (zo-

mermarkt), 27 augustus (djembésessie Henk 

Busscher), 8 oktober (oktoberfest), 10 novem-

ber (lichtjesmarkt met lampionoptocht), 19 

november (intocht van sinterklaas) en op 11 

december (kerstmarkt) activiteiten georgani-

seerd.

Communicatie - Wijkberichten

Wijkberichten is het blad van Wijkbelangen 

Emmerhout dat 4x per jaar verschijnt en huis-

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

tie wordt gevormd door bestuursleden van 

Wijkbelangen en wijkbewoners. Het blad ver-

schijnt onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur, de eindredactie ligt bij de secretaris. 

In november 2016 verscheen in het kader van 

de burgerbegroting een extra nummer van 

Wijkberichten met het Bestedingsplan 2017.

Wijkbelangen is actief op Facebook en Twitter. 

Regelmatig worden hier berichten over aller-

lei ontwikkelingen in de wijk op geplaatst. Op 

Facebook zijn er 294 vind-ik-leuks, op Twitter 

hebben we 180 volgers. Deze aantallen zijn 

nog steeds groeiende. 

Website

De website van Wijkbelangen is onderdeel van 

de wijkportal Emmerhout Springlevend, naast 

websites van Op Eigen Houtje, WijkKlik en di-

verse bedrijfjes in het bewonersbedrijf. In de 

loop van 2016 zijn er gesprekken gestart over 

een nieuwe opzet. De websites van Op Eigen 

Houtje, WijkKlik en Wijkbelangen worden uit 

elkaar gehaald, om overlap te voorkomen. 

Maar ook omdat ieder een andere doelgroep 

heeft en het veel verwarring en onduidelijk-

heid gaf wie waar voor verantwoordelijk was. 

De nieuwe websites zullen in 2017 in de lucht 

gaan. 

Politiek & gemeente

Wijkbelangen Emmerhout is een erkende 

overlegpartner voor de gemeente Emmen. 

Dat betekent dat Wijkbelangen aanspreek-

punt is als het onze wijk betreft. De gebiedsco-

ordinator is de eerste contactpersoon tussen 

gemeente en Wijkbelangen. Jolanda Lubberts 

is gebiedscoördinator. Tijdens haar zwanger-

schapsverlof van april tot oktober werd zij 

vervangen door Afien Faber. Na het verlof 

verdeelden zij onderling de taken, omdat Jo-

landa minder uren ging werken, en heeft Em-

merhout dus met twee coördinatoren te ma-

ken. Behalve met deze twee ambtenaren is er 

veelvuldig contact met allerlei ambtenaren 

en wethouders. Deze contacten ervaren we 

als zeer constructief. Eén keer per jaar brengt 

het college een bezoek aan Emmerhout. In 

2016 vond dit bezoek op 3 november plaats. 

Door omstandigheden moesten de locobur-

gemeester en de wethouder Dorpen & Wijken 

verstek laten gaan. Het college werd daarom 

vertegenwoordigd door de wethouder van Fi-

nanciën, die bijgepraat werd over het proces 

van de burgerbegroting in onze wijk.

De fractie van de PvdA heeft de wijk Emmer-

hout ‘geadopteerd’ naast één van de buiten-

dorpen. Door een wat intensiever contact 

willen ze een beter beeld krijgen wat er in de 

samenleving speelt. Een aantal keren per jaar 

komt  een informatiebijeenkomsten afvaardi-

ging van  de fractie om bijgepraat te worden 

door het DB van ons bestuur. 

Wijkteam

Het wijkteam is ontstaan in de tijd van Em-

men Revisted. In dit team schuiven vertegen-

woordigers  van diverse organisaties, die ac-

tief zijn in Emmerhout, aan. Het overleg wordt 

voorgezeten door de gebiedscoördinator. Or-

ganisaties die deelnemen zijn Sedna, Lefier, 

Tangenborgh (de Schans), politie (wijkagent), 

Op Eigen Houtje en Wijkbelangen. Het team 

komt zo’n 5 á 6 keer per jaar bij elkaar. Doel is 

vooral elkaar informeren over allerlei ontwik-

kelingen in de wijk. Op 12 juli 2016 maakte 

het wijkteam een excursie naar de coöpera-

tie ‘Zuid Doet Samen’ in Apeldoorn. Doel van 

deze excursie was om kennis te nemen van de 

aanpak in deze wijk. Het bezoek werd als erg 

waardevol ervaren en de bedoeling is om jaar-

lijks een excursie te organiseren. 

Nieuwe wijkbewoners

Emmerhout verandert dagelijks van samen-

stelling door geboorte, overlijden en verhui-

zingen. Aan nieuwe wijkbewoners wordt geen 

speciale aandacht gegeven (zouden we wel 

graag willen overigens). Voor de mensen die 

uit het buitenland in Emmerhout komen wo-

nen is er op 27 september 2016 wel aandacht 

geweest. Dit heeft te maken met de bijzon-

dere omstandigheden waarin ze alles hebben 

moeten achterlaten in hun eigen land om hier 

weer een nieuw bestaan op te bouwen. 

Femke Hummel van Vluchtelingenwerk legde 

uit welke weg iemand die als vluchteling bin-

nenkomt moet gaan voordat hij/zij een ver-

blijfsvergunning krijgt en er voor hem/haar 

woonplek gezocht wordt. Istahil Abdulahi, 

wijkbewoonster, vertelde haar verhaal over 

hoe ze twintig jaar terug in Nederland kwam 

en hoe zij uiteindelijk deel ging uitmaken van 

onze wijk. Voor nieuwe wijkbewoners worden 

soms ook nieuwe woningen gebouwd of krij-

gen bestaande gebouwen omgebouwd tot 

woningen. Zo zijn er plannen om in het voor-

malige ARBO-gebouw aan de Laan vd Bork 18 

appartementen te creëren. Op 23 juni 2016 

werden wijkbewoners geïnformeerd over 

deze bouwplannen die in 2017 uitgevoerd 

gaan worden.

Speelvoorzieningen

Binnen het bestuur is Herman Hemmen belast 

met de speelvoorzieningen in de wijk. Ieder 

jaar worden alle speelvoorzieningen in de ge-

meente onderworpen aan een keuring. In het 

rapport dat naar aanleiding van deze keuring 

wordt opgemaakt staan helaas ieder jaar ook 

op die afgekeurd zijn en moeten worden ver-

wijderd. Binnen het beschikbare wijkbudget 

reserveren we middelen om deze te kunnen 

vervangen. Dit is echter niet toereikend, van-

daar dat we proberen via fondsen extra geld 

bij elkaar te krijgen. Aan deze aanvraag wordt 

nog gewerkt. Herman Hemmen zal in de ALV 

van 22 maart ’17 zijn functie neerleggen, na 

bijna 23 jaar bestuurslidmaatschap.  

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

“Wat is er nodig 
willen mensen 
langer thuis 
kunnen wonen en 
waar heeft men zelf 
behoefte aan?”

“Femke Hummel van 
Vluchtelingenwerk legt uit 
welke weg iemand aflegt die als 
vluchteling binnenkomt”
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Kleurrijke wijkbewoners

Deze keer  gaat het over Istahil Abdulahi  

(1971).  Geboren in Mogadishu vluchtte zij 

op haar 19e, naar Nederland wegens een bur-

geroorlog tussen clans in haar geboorteland. 

Sinds 1998 is zij gelukkig getrouwd met Je-

roen van Strien, die ze via de vluchtelingen-

opvang  in Vlagtwedde heeft leren kennen. Sa-

men hebben ze drie kinderen en wonen sinds 

1997 in Emmerhout. 

Basketbal

Istahil basketbalde in  het Somalische natio-

nale team. Toen de burgeroorlog uitbrak in 

Somalië was zij voor een basketbaltoernooi, 

the All African Games, in Ethiopië. Ze hoorde 

dat  familie en bekenden werden vermoord 

en ze begreep dat ze niet terug kon. Ze pro-

beerde eerst asiel aan te vragen in Ethiopië, 

dat mislukte. Daarna vertrok ze naar Naїrobi 

in Kenia, waar iemand woonde, die ze tijdens 

het basketbaltoernooi had leren kennen. Na 

aanvankelijk illegaal op straat te hebben ge-

leefd, kreeg ze werkklussen waar ze de 800 

dollar mee verdiende.  Die had ze nodig voor 

de mensensmokkelaars om transport naar een 

veilig land te regelen. 

Het veilige land

Dat veilige land werd, na maanden te hebben 

gewacht, Nederland, dat ze via de KLM be-

reikte. Op Schiphol aangekomen, werd eerst 

geprobeerd haar naar Kenia terug te sturen. 

Na bemiddeling van een VN-vertegenwoor-

diger  kon ze toch door naar de noodopvang 

voor asielzoekers in Vlagtwedde. Istahil heeft 

1 broer en 5 zussen, waarvan ze er twee zo nu 

en dan nog spreekt via de telefoon. Ze heeft 

veel vrienden hier van Somalische afkomst. 

Haar vader, inmiddels overleden, heeft ze na 

haar vlucht nooit teruggezien. Haar moeder 

heeft ze nog één keer gezien tijdens een reis 

naar Kenia in 1998. Dat is het tragische lot van 

een vluchteling, die buiten haar macht moest 

vluchten voor geweld.

Rolmodel

Zonder speciale opleiding, werd Istahil actief 

bij vluchtelingenwerk. Ze was actief als gast-

ouder en deed als rolmodel mee aan een Am-

sterdams project ‘Moving People’. Ze geeft 

regelmatig interviews en verzorgt lezingen. 

Zoals bijvoorbeeld op 19 januari jl. toen ze, tij-

dens het mini-symposium ter gelegenheid van 

het afscheid van Joke Bakker als voorzitter van 

Wijkbelangen Emmerhout, in uitstekend Ne-

derlands een indrukwekkende lezing gaf.

Trots

Het meest trots is Istahil op de lezing die ze 

voor meer dan 200 docenten hield, waarbij 

die docenten meer dan 1,5 uur ademloos naar 

haar verhaal luisterden. Istahil heeft op diver-

se plaatsen in Emmen gewoond. Ze woonde 

in Bargeres, Emmermeer en onderhand zo’n 

20 jaar met veel plezier in Emmerhout. Vooral 

ook, omdat ze zich hier welkom voelt en een 

goed contact met de buren heeft. Istahil bas-

ketbalt nog steeds, nu bij de  Mustangs hier in 

Emmen. Ze  geniet van films en van bioscoop-

bezoek en af en toe uit eten gaan. Ze heeft 

afsluitend nog enkele boodschappen voor 

ons als wijkbewoners: ‘Mensen denk goed na, 

voordat je oordeelt over anderen’. ‘De commu-

nicatie in de wijk tussen bewoners onderling 

zou beter kunnen.’ Ze zou graag willen dat er 

een centrale plek voor alle bewoners komt, 

zonder drempels. In het bewonersbedrijf zou-

den alle faciliteiten, zoals ook koffie en thee, 

gratis moeten zijn.  Wijkbewoners, zowel jong 

als oud, zouden elkaar daar gewoon moeten 

kunnen ontmoeten en binnenlopen voor ge-

zellige bijeenkomsten en lezingen en derge-

lijke. ‘Wees blij dat je in een rijk en veilig land 

woont, met rechten, veel basisvoorzieningen 

en luxe. Zoals op vakantie gaan, met een pas-

poort dat de wereld voor je opent.’ De burger-

begroting vindt ze ten slotte een goed hulp-

middel om mensen bij de wijk te betrekken, 

mee te laten beslissen en zelf verantwoorde-

lijkheid te geven. 

Theo Postma

In deze rubriek staan 
wijkbewoners in de 
schijnwerpers 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.

“Mensen denk goed 
na, voordat je oordeelt 
over anderen”

D
Medisch Pedicure Petra
Voor een vakkundige behandeling 

in een prettige sfeer!

Laan van de Bork 204  

06- 814 840 91

7823 RE  Emmen

www.pedicure-praktijk-petra.nl

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

www.zorggroepdehooimijt.nl

Het voormalige Kantongerecht
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Jemmerhout werd toen voor de dertiende 

keer georganiseerd. De eerste sessie was op 

29 november 2015. In de energie van dit suc-

ces zijn er plannen om door te groeien naar 

een heus Cultuurhuis Emmerhout. En Jemmer-

hout blijft gewoon lekker onder deze noemer 

meedraaien. 

Open podium

Jemmerhout is voor en door muziekliefheb-

bers. Mensen brengen hun instrument mee en 

gaan lekker muziek maken. Wie niet zelf een 

instrument bespeelt neemt plaats en geniet 

van de muziek onder het genot van een hapje 

en een drankje. Er zijn verschillende genres. Zo 

hoor je rock, blues, jazz maar ook nederpop 

en streektaal. Er is echter nog zoveel meer dan 

muziek. Er zijn zoveel meer talenten op cultu-

reel gebied. Een enthousiaste werkgroep wil 

deze talenten samen laten komen in het Cul-

tuurhuis Emmerhout. En dat op dezelfde laag-

drempelige manier als Jemmerhout.

Cultuurhuis 

Zo kun je bijvoorbeeld denken aan theater. 

Een avond met korte voorstellingen van di-

verse groepen. Of met elkaar een uitleg over 

beeldende kunst en genieten van een exposi-

tie. Of een avondje lachen met cabaretiers. Of 

een activiteit die volledige in het teken staat 

van onze prachtige Drentse streektaal. Cul-

tuurhuis Emmerhout is de ‘paraplu’ waaron-

der deze diverse culturele activiteiten worden 

georganiseerd door verschillende groepen, 

initiatieven en bewoners. De werkgroep van 

het cultuurhuis gaat mensen helpen bij het 

aanjagen van hun initiatief. Bovendien geven 

ze advies aan de initiatiefnemers. De Kunstbe-

weging Emmen is onder andere betrokken bij 

het Cultuurhuis Emmerhout.

Werkgroep

Het bewonersbedrijf Op Eigen Houtje is het 

centrum en zorgt voor de faciliteiten zoals 

ruimte en catering. De groepen zijn zelf ver-

antwoordelijk voor hun begroting, maar kun-

nen een beroep doen op de expertise en het 

netwerk van de koepelwerkgroep. Er wordt 

een gezamenlijke cultuuragenda opgesteld 

en gepubliceerd. De initiatieven profileren zich 

dus gezamenlijk als Cultuurhuis Emmerhout. 

Samen gaan voor een mooi en gevarieerd cul-

tureel programma. Ook is er binnen de het cul-

tuurhuis Emmerhout ruimte voor zzp-ers die 

iets zouden willen organiseren.

Doe mee!

De werkgroep is op zoek naar mensen die al 

een cultureel initiatief hebben, of er graag 

eentje zouden willen opstarten in het Cul-

tuurhuis Emmerhout. Wij willen je helpen om 

je initiatief van de grond te krijgen, of om er 

nog een groter succes van te maken. Zit jij in 

een toneelgroep, muziekband, theatergroep, 

dichtersgenootschap of een ander cultureel 

team? Meld je dan via info@opeigenhoutje.

info of kom even langs bij ons Bewonersbe-

drijf aan De Lemzijde 87.

En kom ook eens langs bij Jemmerhout. Iedere 

tweede zondag van de maand, van 15.00 tot 

18.00 uur in Op Eigen Houtje. De eerstvolgen-

de keer is zondag 9 april! 

Anton Bardie

Van Jemmerhout naar Cultuurhuis

Gaat Jemmerhout 
stoppen? Zeker niet. 
Integendeel, het leeft 
als nooit te voren. Op 12 
maart jl. genoten weer 
veel muziekliefhebbers 
van allerlei muziek tijdens 
het open podium in Op 
Eigen Houtje.  

“Cultuurhuis Emmerhout is de 
‘paraplu’ waaronder diverse culturele 
activiteiten worden georganiseerd”

J

Supporter 
van cultuur

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

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

MEE Drenthe is verhuisd

Vanaf het begin van dit jaar is onze locatie verhuisd van de 

Parallelweg naar een nieuwe locatie aan de Boermarkeweg 

58A in Emmen. Dit is achter op het terrein van het Scheper-

ziekenhuis. Op dit moment delen we deze locatie met GGD 

Drenthe, Homestart en JB Noord. 

Wat kan MEE voor u betekenen?

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun familie, 

vrienden en andere betrokkenen. Samen kijken we welke 

vragen u hebt en hoe die beantwoord kunnen worden. We 

geven informatie en advies en helpen bij aanvragen van zorg, 

begeleiding of aanpassingen. 

Meer weten?

Bel 0592 30 39 99 of kijk op www.meedrenthe.nl voor meer 

informatie.
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Studenten van DC LECS zijn er voor u!

Doel van dit project is het bevorderen van de 

gezondheid en een gezonde leefstijl van de 

wijkbewoners en sociaal economische ge-

zondheidsverschillen in de gemeente terug te 

dringen.  Met deze opdracht zijn wij (studen-

ten) al een tijdje actief in de wijk Emmerhout 

om wijkbewoners, daar waar nodig, te onder-

steunen bij bovengenoemde thema’s. 

LECS

We werken onder de naam LECS. Dit staat voor 

Lichamelijk Emotioneel Cognitief Sociaal. Stu-

denten die Agogiek studeren bieden, onder 

begeleiding van een docent, verschillende 

activiteiten en begeleiding van de wijkbewo-

ners/zorginstellingen aan. Deze samenwer-

king tussen student en bewoner/ zorginstel-

ling levert voor beide partijen iets op. U krijgt 

de nodige hulp en begeleiding en de studen-

ten leren in een levensechte omgeving om-

gaan met de werkelijkheid van hun toekom-

stige beroep. 

Het afgelopen schooljaar hebben we flink 

aan de weg getimmerd om zowel voor zor-

ginstellingen als voor wijkbewoners gerichte 

activiteiten en evenementen aan te bieden.  

Hieronder ziet u een greep uit ons activitei-

tenoverzicht: 

Groepsactiviteiten bij instellingen:

• 1 keer in de 4 weken bloemschikken in Op 

Eigen Houtje

• Promens care 

• Blinkers 

• Mytylschool 

• Gymgroep bij de Schans 

Ook kan u met een persoonlijke hulpvraag bij 

ons terecht. Hieronder een aantal voorbeel-

den:

• Hulp bij zelfstandig boodschappen doen

• Een wandeling maken, even de deur uit 

met hulp van ons

• Hulp bij het afvallen 

• Conditie verbeteren

• Hulp met gebruik rollator  

• Revalidatie na een polsoperatie.

Evenementen

In de komende maanden staan een aantal 

(grote) evenementen op de kalender. 

• Special Heroes, 9 juni, Hoogeveen, sport-

dag voor kinderen met een (meervoudige) 

beperking. 

• Borgerhof, verzorgingshuis, 15 t/m 18 mei, 

beweegweek voor senioren.

• De Wanne, verzorgingshuis, 29/5 t/m 2/6, 

beweegweek voor senioren.

• Koningspelen, 27 april, in alle wijken van 

de gemeente Emmen.

• Open dag Op Eigen Houtje, datum nog 

onbekend. 

• Infomiddag Icare, 10 april, Op Eigen Hout-

je, thema: Verbinding.

De vragen van particulieren/ wijkbewoners 

zijn vaak in een traject van ongeveer 8 weken. 

Daarna kijken we of het lukt om zelfstandig za-

ken op te pakken. Mocht u als wijkbewoner of 

als zorginstelling vragen hebben over dit pro-

ject?  U kunt altijd contact met ons opnemen 

of bij ons langskomen! We zitten in Op Eigen 

Houtje. 

LECS-team 

E lecs@drenthecollege.nl 

M 06 – 58 84 48 75

Dit project is een 
samenwerking tussen 
de gemeente Emmen 
(Emmen Gezond) en 
Drenthe College. De 
gemeente Emmen 
heeft in het voorjaar 
van 2016 voor dit 
project een subsidie 
verstrekt die verspreid 
is over drie jaren. 

In het voorjaar van 2015 vond een aantal seni-

oren elkaar naar aanleiding van de presentatie 

van het rapport ‘Project Emmerhout’ – het on-

derzoek naar het welbevinden van 65+ in de 

wijk. En vooral de oproep die professor Joris 

Slaets, leider van het onderzoek, bij die pre-

sentatie deed. ‘Kijk niet naar wat u niet kunt, 

maar waar wordt u blij van? Wat zou u graag 

willen doen?’

Oldtimers 

Deze senioren pakten de handschoen op en 

gingen kijken of ze een aantal activiteiten op 

konden zetten in de wijk. Activiteiten die ze nu 

nog misten, maar waar ze graag zelf aan zou-

den willen deelnemen. Sterker, ze wilden de 

handen ook wel uit de mouwen steken om ze 

te organiseren. De groep ging zich Oldtimers 

noemen: ‘qua leeftijd misschien wat ouder, 

maar de ‘karretjes’ doen het nog prima’  Acti-

viteiten die men wilden gaan opzetten waren 

een dansgroep, een toneel/cabaretgroep en 

een wandelgroep. Het lukte echter onvoldoen-

de om mensen enthousiast te maken voor een 

dans- en een toneelgroep. 

Wandelgroep

Anders ging het met de wandelgroep. Marie-

tje Soenveld is de trekker van deze activiteit. 

In het zomernummer van 2015 van Wijkbe-

richten verscheen een oproep. ‘We gaan wan-

delen, iedere dinsdag om 9.30 uur. We starten 

bij ‘Op Eigen Houtje’ en na een uurtje zijn we 

terug en drinken samen nog een kop koffie of 

thee. De eerste keer is op 30 juni a.s.’ En die 

eerste keer was Marietje niet alleen. Er waren 

nog 2 mensen die ook met haar mee wilden 

wandelen. In de weken daarna kwamen er an-

deren bij. Tijdens hun wandelingen ontmoet-

ten ze bijvoorbeeld andere wandelaars, die 

zich bij hen aansloten. Of via via hoorde men 

van deze wandelgroep en zo groeide de groep 

langzaam naar zo’n twaalf mensen nu.

Liefhebber

Marietje heeft haar leven al gewandeld. Altijd 

geïnteresseerd in de natuur, actief binnen de 

IVN, een buitenmens. Na het overlijden van 

haar man, kwam ze er alleen voor te staan. 

Maar ze wilde niet bij de pakken neer gaan 

zitten. En ze bleef letterlijk en figuurlijk haar 

blik naar buiten richten. Door de wekelijkse 

wandeling ontmoet ze ieder week een groep 

mensen. De samenstelling is wekelijks anders,  

maar door de regelmatige ontmoeting leert 

men elkaar wel kennen. Zo ontstaan er contac-

ten die verder gaan dan de wandelgroep zelf.

Gek genoeg komt de helft van de wandelaars 

niet uit Emmerhout. Niet dat dit per se moet, 

maar het is wel bijzonder. Ze komen uit Angel-

slo of Emmermeer. En zelfs uit Emmer-Com-

pascuum. Marietje zou graag zien dat meer 

wandelliefhebbers uit Emmerhout zich bij de 

groep aan sluiten. Het is ook voorgekomen dat 

mensen weer afhaakten. Dat had dan te ma-

ken met het wandeltempo. De langzaamste 

van de groep loopt in principe voorop. Maar 

desondanks lukte het sommigen niet om de 

groep bij te houden. Voor deze groep langza-

mer lopers zou Marietje wel een subgroep wil-

len vormen. ‘We starten allemaal om half tien, 

maar de ene groep loopt in een uur ongeveer 

5 km en de andere groep loopt in dat uur een 

andere route van 3 km. Na een uur komen bei-

de groepen terug bij Op Eigen Houtje en drin-

ken daar samen een kop koffie.’

Enthousiast geworden? 

Wilt u een keer meelopen om te kijken of u het 

leuk vindt? Het maakt niet uit hoe oud of jong 

u bent. U bent van harte welkom. Er wordt ie-

dere dinsdagmorgen gelopen. Vooraf aanmel-

den is niet nodig. De start is bij bewonersbe-

drijf ‘Op Eigen Houtje’ om half tien, stipt! Er zijn 

geen kosten aan verbonden. De koffie of thee 

na afloop is voor eigen rekening.  

Wytse Bouma

Wandelgroep ‘Op Eigen Houtje’

Sinds juni 2015 hebben 
ze bijna geen week 
overgeslagen. Trouw 
komen ze iedere 
dinsdagmorgen om half 
tien naar bewonersbedrijf 
‘Op Eigen Houtje’. En ze zijn 
altijd stipt op tijd, want dat 
is de afspraak. Wie niet op 
tijd is, zal moeten hollen om 
de groep nog in te halen…

I
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Bewoners aan zet in Emmerhout

Dat is de gedachte achter een experiment van 

de landelijke overheid om te gaan werken 

met een burgerbegroting. Gemeente Emmen 

meldde zich aan om mee te doen. Emmerhout 

greep de kans aan om invloed uit te oefenen 

op de besteding van gemeentegeld in de ei-

gen wijk. 

De werkgroep Burgerbegroting Emmerhout 

werd opgericht om de kar te trekken. Na de 

zomer brainstormden wijkbewoners tijdens 

verschillende bijeenkomsten over wat de wijk 

nodig heeft. Tijdens het grote Ideeën Festival 

op 18 oktober kon er gestemd worden op con-

crete projecten. Op 1 november lag het beste-

dingsplan 2017 op tafel. Acht plannen zijn nu 

in uitvoering (zie ook het artikel op pagina 7).

Budget

Het viel nog niet mee om het budget voor 

het bestedingsplan te bepalen, zegt Wytse 

Bouma, lid van de werkgroep en secretaris 

Wijkbelangen Emmerhout. ‘Samen met een 

ambtenaar van de gemeente hebben we de 

gemeentelijke begroting doorgespit om te kij-

ken welk geld aan Emmerhout wordt besteed. 

Uiteindelijk komen we uit op zo’n € 125.000,-.’ 

Naast het gemeentelijke geld stelt Lefier ook 

nog eens € 17.000,- beschikbaar vanuit het 

Leefbaarheidfonds.

Wennen

‘Voor de gemeente is de manier van werken 

ook nog even wennen’, zegt gebiedscoördi-

nator Afien Faber. Ze is de schakel tussen de 

werkgroep Burgerbegroting en de gemeen-

te. ‘Jarenlang bepaalde de gemeente hoe het 

geld besteed werd en nu ineens is het anders-

om, dat heeft tijd nodig.’

Ontmoeting

De leden van de werkgroep zijn enthousiast 

over de burgerbegroting. Ugbaad Kilincci van 

Stichting Maandeeq:  ‘Het is mooi om te zien 

hoe zoveel verschillende mensen zich samen 

inzetten voor de wijk. 

Dat is belangrijk, want zolang we het samen 

doen, komen we er wel.’ Maandeeq organi-

seert allerlei activiteiten. ‘Samen koken, samen 

eten, een muzikaal optreden erbij, het kan van 

alles zijn. Het gaat erom dat je met elkaar in 

gesprek komt. De ontmoeting staat centraal.’

Sportplein

Jiska Ravor verzorgt de publicatie van de 

werkgroep en is betrokken bij de bewoners-

groep Sportplein Emmerhout.  ‘Kinderen kwa-

men zelf met de vraag naar een plek om te 

voetballen, basketballen en andere sporten te 

kunnen doen. Toen we hoorden van de bur-

gerbegroting, zijn we daarbij ingestapt. Daar-

door kwamen we ook in contact met andere 

initiatieven, waardoor het plan alleen maar be-

ter wordt. Zo wordt het Sportplein rolstoeltoe-

gankelijk, komt er een Beweegtuin voor men-

sen van 8 tot 80, een freerunning parcours en 

calisthenics- (oefeningen met vooral het eigen 

lichaamsgewicht) track.’ 

De democratische besluitvorming schept wel 

verplichtingen, aldus de leden van de werk-

groep. ‘Het is veel werk, en we komen ook 

echt wel hobbels tegen’, zegt Jiska.  ‘Maar we 

geven niet op!’ Ugbaad knikt. ‘Bewoners heb-

ben voor deze plannen gestemd en dus gaan 

we die uitvoeren.’ 

Elke Beekman / Bureau Binnenwerk 

Dit artikel is een verkorte versie van het artikel 

dat Elke Beekman schreef in opdracht van 

Lefier.

Hoe krijg je mensen 
meer betrokken bij 
hun (leef)omgeving? 
Door hen zelf mee 
te laten denken en 
beslissen over wat in die 
omgeving gebeurt. 

“Het is mooi om 
te zien hoe zoveel 
verschillende 
mensen zich 
samen inzetten 
voor de wijk”

Ugbaad Kilincci:

Foto: Jan Anninga

• Ontwerpt en bouwt websites voor u 
als bedrijf, particulier of organisatie. 

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

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

www.graffito.nl

Graffito Internet Design

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

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

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

Tangenborgh biedt ouderen in 
Zuidoost-Drenthe een breed palet 

aan zorg en dienstverlening en 
is specialist in dementiezorg.

Wij zien u als 
compleet mens en kijken

 verder dan fysieke of mentale 
klachten. Onze zorg is erop 

gericht om u het leven 
te laten leiden zoals u dat 

gewend bent.

door samen
te werken aan

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



Zorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

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

Te huur: driekamerappartementen  
met inpandig balkon

•	 Speciaal voor 55-plussers

•	 Woonoppervlakte van 70m2

•	 Appartementen toegankelijk via 
 beveiligde entree met centrale lift

•	 Open keuken en op de begane grond 
een privé berging

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

•	 Bushalte bevindt zich binnen 200 meter

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

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

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

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

Buffet
Lunch

Reünie
Bruiloft

Vergadering
Bijeenkomst

Training

Wij hebben mooie zalen 

en verzorgen het eten en 

drinken. Er zijn diverse 

arrangementen voor de 

lunch en buffet en wij 

bezorgen ook!  Informeer 

naar de mogelijkheden of 

kom eens langs!

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

E

‘Bedrijf’-vigheid Emmerhout

In deze rubriek nemen we 
in iedere editie een bedrijf 
in Emmerhout onder de 
loep. Deze keer heeft Ina 
Hofsteenge De Groen 
Specialist, uw tuin, mijn zorg! 
onder de loep genomen. 

Even voorstellen: Aan het woord is Willem 

Roosendaal. Ik ben 57 jaar oud en zit 37 jaar in 

het vak, waarvan 17 jaar in Emmen.

Wat dreef jou om zelfstandig 
hovenier te worden?

Ik ben opgegroeid in Hoorn en heb daar bijna 

25 jaar bij een hoveniersbedrijf gewerkt. Na 25 

jaar ervaring te hebben opgedaan besloot ik 

voor mezelf te beginnen maar niet in de zware 

klei van Noord-Holland maar heb daarvoor de 

zachtere zandgronden in Drenthe opgezocht. 

Wie zijn jouw belangrijkste 
klanten?

Ik richt mij voornamelijk op de particuliere 

markt maar kan ook door bedrijven worden in-

gehuurd. Wat is jouw specialisatie? Mijn speci-

alisatie is het ontwerpen, aanleggen en onder-

houden van tuinen als hovenier en tuinman.

Als professional houd ik mij bezig met het 

ontwerpen, onderhouden en restylen van alle 

mogelijke opdrachten. Hierbij kunt u denken 

aan het compleet restylen van uw tuin of op-

rit, het aanleggen van vijvers en waterpartij-

en, (sier)bestrating, plaatsen en herplaatsen 

van schuttingen, maar ook het getijde klaar 

maken van uw tuin. De Groenspecialist denkt 

samen met u mee bij het ontwerpen van uw 

droomtuin!

Wat kun je betekenen voor mensen 
op zoek naar een hovenier?

Wat betreft tuinonderhoud is uw tuin het hele 

jaar onderhevig aan de seizoen veranderin-

gen. Om uw tuin ieder jaar weer netjes eruit te 

laten zien heeft uw tuin onderhoud nodig. Dit 

kan ik voor u verzorgen, bijvoorbeeld door een 

voorjaarsbeurt, najaarsbeurt, incidenteel on-

derhoud, onderhoud het jaar rond of onder-

houd tijdens uw vakantie. Ook kan ik uw tuin 

voor u renoveren; vaak is er door middel van 

een relatief kleine ingreep veel te verbeteren 

in een tuin. Kortom: De Groenspecialist Helpt !

Wie wil je met de website en 
facebook bereiken? 

Particuliere personen en ook bedrijven. De 

Groenspecialist lanceert regelmatig  nieu-

we aanbiedingen. Zoals  BTW…. weg ermee!  

Deze actie post ik meerdere keren per jaar op 

Facebook. Het is belangrijk voor mij actief te 

zijn op de sociale media  aangezien steeds 

meer mensen middels deze media op zoek 

gaan naar een specialist.

Wat is uw motto? 

Mijn motto is: Uw tuin, mijn zorg! Als u geen 

tijd hebt  of vanwege lichamelijke klachten 

zelf uw tuin niet kunt onderhouden, draagt 

u dan de zorg voor het onderhoud aan uw 

tuin over aan mij.  Zo kunt u het hele jaar 

door probleemloos blijven genieten van uw 

tuin. Ga voor meer informatie en voorbeel-

den van mijn uitgevoerde projecten naar mijn 

website: www.degroenspecialist.nl. Ga regel-

matig naar mijn Facebookpagina: Facebook.

com/degroenspecialist voor de laatste acties 

en aanbiedingen. Of bel naar 06-52052706 of 

0591-674271 en vraag vrijblijvend en gratis 

een offerte aan. Mailen kan ook naar: wroosen-

daal@kpnmail.nl. 

Ina Hofsteenge

Van, voor en door bewoners!



Massagepraktijk De-Lan 
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

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

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

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

Baalderborg houdt open dag 
op zaterdag 18 maart 

De woonlocatie Het Waal, het Waal 214, houdt open 

dag in het kader van de Week van Zorg & Welzijn op 18 

maart a.s. van 11.00 – 15.00 uur.  Iedereen die eens een 

kijkje wil nemen bij deze locatie is dan van harte wel-

kom. Onze medewerkers en cliënten staan voor u klaar 

om vragen te beantwoorden en de locatie te laten zien.

WijkKlik Emmerhout voor computerlessen Windows 

10, Windows 8.1 en Windows 7, het gebruik van e-mail, 

mappen maken voor foto`s en het omgaan met tablet of 

iPad. Ook geven wij lessen en helpen bij het aanvragen 

van een DigiD, MijnOverheid of  leren telebankieren. De 

lessen zijn vooral voor senioren die in hun eigen tempo 

digitaal vaardiger willen worden. ‘

Je kunt je persoonlijk opgeven tijdens het digitaal 

spreekuur op  maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 

of op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur. Op 

andere tijden kun je een briefje in de brievenbus doen 

naast de deur van de digikamer van WijkKlik Emmer-

hout. De digikamer vind  je in het BewonersBedrijf ‘Op 

Eigen Houtje’, Lemzijde 87/88. Telefonisch kan natuurlijk 

ook: Bel dan even met Theo Temming, 0591-361241 of 

Hermien v/d Weide, 06-41720168. Opgeven via de email: 

cursussen@wijkklikemmerhout.nl. Meer informatie zie: 

wijkklikemmerhout.nl.
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FEESTARTIKELEN NODIG?

Wij verhuren Feestartikelen, Geboortearti-

kelen, Partytenten,  Springkussens en een 

ruim assortiment Oud Hollandse Spellen.

Statafels, Stoelen, Buffettafels, Terrasheaters, 

Prikkabel, Chafingdish, Hotpot, Poffer-

tjesplaat, Slagers BBQ, Chocoladefontein, 

Popcornmachine, Suikerspinmachine, 

Marktkramen, Huwelijkszuilen, etc.

Springkussen Koe, Springkussen Saloon, 

Ranjakoe, Eendjesvangen. Geboortearti-

kelen o.a. Houten Kinderwagens,  Ooievaars, 

etc. Opblaasbare Abraham en Sarah en 

Champagnefles.

Voor vragen of reserveringen:

T 0591 - 62 62 38

Kijk voor een overzicht op: 

www.vanginkelverhuur.nl

VAN GINKEL VERHUUR 

 

          T 0591- 855 435

Voor al uw personenvervoer door heel Nederland

•  24 / 7 service

•  Horecavervoer /Evenementenvervoer

•  Groepsvervoer max. 20 personen

•  Luchthavenvervoer

•  Rouw en Trouwvervoer

•  Vip vervoer 

•  Zittend Ziekenvervoer

Vraag naar onze scherpe tarieven

Bezoek onze website www.gtltaxi.nl 

Like ons op Facebook en volg ons op Twitter

Computerlessen bij WijkKlik 
in ‘Op Eigen Houtje’

Korte berichten

Doet u mee?

De biljartclub is dringend op zoek naar versterking. 

Door ziekte en lichamelijke problemen zijn er enkele leden 

afgevallen. Misschien vroeger weleens een balletje gestoten? 

U bent bij ons van harte welkom. 

‘Tussenstee’, Ravelijn 104, Emmerschans

Voor aanmelden en/of meer info:

Bovenstaand adres of L. Emmens, T 618 842

Biljartclub ’t Bintholt
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd (waaronder het opslaan in een 
geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, 
op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Wijkbelan-
gen Emmerhout. De redactie behoudt zich het recht voor om 
teksten qua stijl en spellingsfouten te corrigeren, in te korten 
of te weigeren.

De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewo-

ners terecht kunnen voor allerlei vragen van diverse 

aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken 

het openbaar gebied betreffende, voor zorg, voor de 

wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn, 

voor ideeën. De wijkbewoners kunnen er even bin-

nenwippen voor een praatje, zomaar….

In de Wijkwijzer kan vergaderd worden en er is een 

toegankelijk openbaar (invalide) toilet. Er worden 

plannen gesmeed, het wijkteam komt er bij elkaar, 

het VrijwilligersKnooppunt is er gehuisvest, iedere 

donderdag wordt er geluncht (Emmerhoutlijm), ver-

schillende organisaties hebben hier een loketfunc-

tie..… kortom het is een winkel van en voor de wijk-

bewoners. 

Houtweg 287a

T 0591- 675 958

 M 06 - 57 85 45 34

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• Wijkwijzer   

10.00 - 17.00 uur (ma t/m vr) 

10.00 - 13.00 uur (zaterdag) 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• WMO-loket 

Woensdag 10.00  - 12.00 uur 

• Lefier 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur 

• Woonzorg Nederland  

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken)

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

T 06 – 409 835 32
E redactie@wijkbelangenemmerhout.nl

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Wim Maters, Jan Anninga, Jet van Ommen/Jemmerhout, 
Hilde van der Horst, Jiska Ravor, Wytse Bouma, Martine 
Lafeber, Jaap Meulman

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 8 mei naar redactie@wijkbelange-
nemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer t.a.v. 
redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, logo’s 
e.d.  in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

Vacant  (voorzitter)

Wytse Bouma (secretaris)
T 06-409 835 32
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

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

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

Herman Hemmen (speelvoorzieningen)
T 0591-621 719
E speel@wijkbelangenemmerhout.nl 

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

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

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

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

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons (PMD)

één keer per maand; is afhankelijk van waar u woont - check de 
Area Afvalapp of de website van Area: https://www.areareiniging.nl/
home/bewoners/afvalkalender-digitaal/

Oud papier Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 4 april, 2 mei, 6 juni 

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 6 april, 11 mei, 1 juni

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

Oude kleding U kunt uw oude kleding en schoenen in de kledingcontainer 
deponeren op de parkeerplaats van het winkelcentrum. De kleding 
kan ook bij diverse kringloopwinkels in Emmen ingeleverd worden.

Overtollige inboedel Overtollige bruikbare inboedel kunt u naar diverse 
kringloopwinkels brengen of door hen laten ophalen.

Milieustraat           Geopend dinsdag tot en met zaterdag  van 8.30 – 16.00 uur. Op 
maandag is de milieustraat gesloten.

Welk afval aan de straat?

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

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

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

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

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

T 62 16 35

Spoedlijn T 62 36 00

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Spoed T 62 36 00

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

Ineke Boer

M 06 42 49 03 88 (ma-do)

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 – 8844

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 532 600 02

Joke de Haan-Jansen (Icare)  

M 06 104 551 01

Ilse Murauer (Icare) M 06 101 834 26

Sonja Pol (Icare) M 06 531 714  67

BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’

Lemzijde 87

T 229 280

E info@opeigenhoutje.info

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons op 
Twitter 

@EHwijk  

Volg ons op 
Facebook 

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

Zomer 2017 |2 8 mei week 24

Herfst 2017 |3 14 augustus week 38

Winter 2017 |4 6 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

22 maart ALV 2016 Wijkbelangen Op Eigen Houtje

6 april mantelzorgcontactpunt: bloemschikken Op Eigen Houtje

6 april opening Wijkwijzer – sociaal warenhuis

4 mei mantelzorgcontactpunt: spelletjesmiddag Op Eigen Houtje

9 mei aftrapavond burgerbegroting 2018 Op Eigen Houtje

1 juni mantelzorgcontactpunt: afsluiting - uitje

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



De winkeliers van winkelcentrum 
Emmerhout wensen u een vrolijk 
voorjaar toe!


