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Emmerhout EnergieNeutraal

Met de slogan ‘Steek energie in eigen wijk!’ 

worden de  wijkbewoners van Emmerhout 

opgeroepen energie te steken in eigen om-

geving. De Expeditie Emmerhout Energie-

Neutraal hoopt in 2027 haar doel te bereiken, 

een energie neutrale wijk. Maar het gaat hier-

bij niet alleen om alle huizen en andere be-

bouwing energieneutraal te maken, het gaat 

om een aanpak van de totale woonomgeving.

Onderzoek naar duurzaam gedrag

Door de Rijksuniversiteit Groningen wordt, in 

het kader van de Expeditie een grootschalig, 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek 

naar duurzaam gedrag uitgevoerd onder be-

woners van Emmerhout. Ook  wordt hen ge-

vraagd wat men vindt van duurzaamheid in 

het algemeen en over lokale duurzame initia-

tieven in het bijzonder. De vragenlijst vindt u 

bijgevoegd bij deze Wijkberichten.

Nadenken over de toekomst

Wonen en leven in een mooie omgeving 

en een prettige wijk. Vindt u dat belangrijk? 

Woont u met plezier in onze wijk? Is er goede 

woonruimte voor iedereen? Wat vindt u van 

de woonomgeving? Wat is goed en wat zou 

u graag anders zien? Het zijn zaken waar we 

als wijkbewoners met elkaar over moeten pra-

ten. Zeker nu de Expeditie Emmerhout Ener-

gieNeutraal van start is gegaan.

IN DIT NUMMER

‘Steek 
energie in 
eigen wijk!’

Emmerhout
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Van het secretariaat

Over een slogan of kreet moet je goed naden-

ken, maar deze is denk ik goed gekozen. Ener-

gie neutraal betekent dat je niet meer energie 

verbruikt dan je opwekt. Als wijk produceren 

we dus samen net zoveel als we gezamenlijk 

verbruiken. We zijn daarbij niet meer afhan-

kelijk van fossiele brandstoffen als kolen en 

aardgas.

Energie in eigen wijk steken

Maar de slogan roept ook op om als wijkbe-

woner energie te steken in eigen omgeving. 

Zoals je zorg hebt voor je eigen huis en erf, kijk 

je ook om naar de nabije omgeving rondom je 

huis – de wijk. De Expeditie Emmerhout Ener-

gieNeutraal hoopt in 2027 haar doel te berei-

ken. Maar het gaat hierbij niet alleen om alle 

huizen en andere bebouwing energieneutraal 

te maken, het gaat om een aanpak van de to-

tale woonomgeving. Vandaar dat wijkbewo-

ners uitgenodigd worden om met elkaar in 

gesprek te gaan over de leefbaarheid in deze 

wijk. Emmerhout is in de zestiger jaren van de 

vorige eeuw gebouwd met een bepaalde vi-

sie. Het was de wijk met het eerste woonerf in 

Nederland. Maar wat vinden we daar nu van? 

Hoe maken we Emmerhout toekomstbesten-

dig? Om dáár over mee te denken en te pra-

ten roept de slogan ‘Steek energie in eigen 

wijk!’ op. 

Het is jouw wijk, jij mag het zeggen!

De slogan van de burgerbegroting doet ook 

een appél aan wijkbewoners om mee te gaan 

doen. Om zich te bemoeien met de eigen om-

geving. Om mee te praten, mee te beslissen 

en uiteindelijk mee uit te voeren. Dit najaar 

was de tweede ronde van de burgerbegro-

ting. Een ronde waar meer wijkbewoners aan 

deden dan in 2016. Het stelde de leden van 

de werkgroep Burgerbegroting Emmerhout 

voor de opgave om het nog strakker te orga-

niseren. Het aantal initiatieven was kleiner dan 

in 2016, maar de plannen waren concreter en 

verder uitgewerkt. Blijkbaar heeft het succes 

van het eerste jaar gestimuleerd om óók met 

ideeën en plannen te komen. In het Beste-

dingsplan 2018 dat met deze Wijkberichten 

verspreid wordt leest u alles over het proces 

van de burgerbegroting in 2017, over de stand 

van zaken van de plannen en over de nieuwe 

plannen voor 2018. 

Fietspad

Het was jarenlang een ergernis voor velen. Het 

bereikte zelfs de top 5 van slechtste fietspaden 

in Drenthe. Maar nu is dat allemaal voorbij. Het 

fietspad door de Emmer Dennen, dat Emmer-

hout verbindt met het centrum, is eindelijk 

aangepakt. Er ligt nu een prachtig strak pad 

zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van 

de Houtweg. Hopelijk voor velen een reden 

om nu vaker de auto te laten staan en de fiets 

te pakken. Hoe dan ook wij zijn er blij mee! 

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Dit najaar is de Expeditie 
Emmerhout EnergieNeutraal 
van start gegaan. Een 
expeditie die er uiteindelijk toe 
moet leiden dat Emmerhout in 
2027 een energie neutrale wijk 
is. Slogan bij deze expeditie 
‘Steek energie in eigen wijk!’ 

Steek energie in eigen wijk! 

We schreven in de vorige Wijkberichten al over 

de totstandkoming van dit initiatief, in deze af-

levering gaan we in op enkele vragen, de sa-

menstelling van het expeditieteam en wat er 

nog meer aan zit te komen. 

Waarom meedoen?

De belangrijkste reden om te gaan werken 

aan een energie neutrale wijk is natuurlijk dat 

het beter is voor het milieu. Door met zijn al-

len duurzame energie te produceren vermin-

deren we de uitstoot van CO2 waardoor het 

milieu niet verder wordt aangetast. Tevens ra-

ken de fossiele brandstoffen langzamerhand 

op en is het verstandig daar nu al op in te spe-

len. De leukste reden is misschien nog wel te-

rug te vinden in onze portemonnee: als we het 

slim aanpakken krijgen we geld van de ener-

giemaatschappijen in plaats van dat we moe-

ten betalen!

De expeditie is onderweg

Na de aftrapavond van 3 oktober kwamen de 

wijkbewoners die zich aangemeld hadden 

voor één van de werkgroepen op 24 oktober 

weer bij elkaar, waar zij geïnformeerd werden 

over de doelstellingen van de verschillende 

werkgroepen.  Na dit overleg en een presen-

tatie van studenten van de Hanzehogeschool 

Groningen werd het spel We Energy Game 

gespeeld. Het spel draait erom binnen de tijd 

een stad of dorp (in dit geval Emmerhout) van 

voldoende, betaalbare energie uit duurzame 

bronnen te voorzien. Tijdens het spel bleek al 

snel dat er niet één oplossing is. Teven bleek 

dat duurzaamheid niet zozeer een technisch, 

maar vooral ook een sociaal vraagstuk is. Ook 

al is er veel draagvlak voor zonnepanelen, de 

zon schijnt niet altijd dus er zijn ook andere 

bronnen nodig. Wind levert veel energie op, 

maar niet iedereen is blij met een windmolen-

park in zijn achtertuin. Elk scenario heeft hier-

door zijn voor- en nadelen. De uitdaging van 

het spel was dan ook het vinden van de opti-

male balans.

Drie werkgroepen

De drie werkgroepen gaan zich bezig houden 

met een specifiek onderwerp. 

• Werkgroep Besparen: deze werkgroep on-

derzoekt de mogelijkheid tot energiebe-

sparing en zorgt dat er besparingsprojec-

ten worden opgezet. 

• Werkgroep Opwekken: deze werkgroep 

richt zich vooral op lokale en duurzame 

energieproductie, -levering en -opslag.

• Werkgroep Communicatie: deze werk-

groep is verantwoordelijk voor de wijze 

waarop de expeditie naar buiten treedt. 

Zij geeft vorm aan activiteiten en projec-

ten ten behoeve van bewustwording en 

educatie.

Meedoen of -denken?

Om een beter idee te krijgen van de mogelijk-

heden zal in het voorjaar van 2018 een excur-

sie georganiseerd worden voor de inwoners 

van Emmerhout. De excursie voert langs de 

reeds bestaande energie neutrale voorbeel-

den in de wijk. Hierbij zal onder andere het 

nieuwe kindcentrum aan de Houtweg be-

zocht worden en zullen we enkele ‘nul-op-de-

meterwoningen’ aan de Laan van het Kinholt 

bezoeken. De precieze datum en inhoud van 

de excursie zal in het volgende nummer van 

Wijkberichten bekend gemaakt worden. 

Meld u aan

Elke werkgroep kan nog nieuwe leden gebrui-

ken dus als het u leuk lijkt om deel te nemen 

aan de expeditie of denkt u een nuttige bij-

drage te kunnen leveren, meld u dan nu aan. 

Deelnemers hoeven niet per se structureel in 

een werkgroep plaats te nemen, zij kunnen 

ook specifieke diensten verrichten en/of inci-

denteel actief zijn. 

 

Maurice Ziengs 

… is de slogan van de 
expeditie Emmerhout 
Energie Neutraal. Met 
deze slogan hoopt 
het expeditieteam de 
inwoners van Emmerhout 
aan te moedigen om 
energie te steken in het 
energieneutraal maken van 
de wijk. 

In Memoriam 
Eind oktober overleed Gijltje Bekkering-

Ridderbos. Sinds begin jaren zeventig 

woonachtig in Emmerhout stond zij in 1991 

aan de wieg van Wijkbelangen Emmerhout. 

Als secretaris was ze jarenlang actief in het 

bestuur. In de Wijkberichten voorjaar 2016 

waarin aandacht werd besteed aan het 

25-jarig bestaan van Wijkbelangen haalde ze 

herinneringen op. Helaas liet haar geheugen 

haar toen al wat in de steek, maar ze keek 

met voldoening terug op deze jaren. Terecht, 

want zij was misschien wel de eerste die, 

zonder dat ze de slogan kende, energie stak 

in eigen wijk. Gijltje Bekkering is 86 jaar 

geworden. 
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Op Eigen Houtje zoekt PROEFpersonen

Maaltijden bezorgservice

Het vervoersmiddel is geregeld. Dit jaar heb-

ben uit het geld van de Burgerbegroting een 

prachtige elektrische bakfiets aangeschaft bij 

Fietshuis Koen. De naam van het initiatief is 

ook al bedacht. We noemen de bezorgservice 

HopHop. Een prachtig logo is ontworpen door 

Graffito. Het streven is om een maaltijd inclu-

sief toetje en bezorging tussen de € 6,50 en 

€ 7,50 te gaan aanbieden.

PROEFpersonen

Om klanten kennis te laten maken met onze 

maaltijdservice hebben we het volgende be-

dacht. Eten moet je proeven. Als het smaakt 

dan wil je het nog wel een keer eten. De be-

zorging moet op tijd en correct zijn. HopHop 

vraagt daarom uw hulp.  We zoeken PROEFper-

sonen in Emmerhout die onze bezorgservice 

willen uitproberen. Bij voorkeur zijn dit men-

sen die in de toekomst gebruik zouden willen 

maken van de HopHop bezorgservice.

3 x 20 maaltijden gratis

Op maandag 15 januari, woensdag 17 januari 

en vrijdag 19 januari 2018 bezorgen wij 20 gra-

tis maaltijden per dag. Wie het eerst komt wie 

het eerst maalt. U kunt dan lekker genieten 

van onze vers bereide maaltijd. In ruil hiervoor 

vragen we om uw mening over de bezorging 

en de kwaliteit van de maaltijd middels een 

bijgesloten formulier. Op deze manier krijgen 

we een goed beeld van hoe we het doen en 

wat er eventueel verbeterd kan worden. Aan-

melden kan tot maandag 8 januari 2018. 

Anton Bardie

Op Eigen Houtje krijgt 
regelmatig de vraag of het ook 
mogelijk is om onze maaltijden 
te bezorgen. Sommige mensen 
willen dit voor het gemak, 
anderen omdat ze moeite 
hebben om de reis naar het 
bewonersbedrijf zelf te maken. 

JA, IK WIL PROEFPERSOON ZIJN

Ik wil graag een maaltijd op:
(max. 1 dag meedoen)

maandag 15 januari - Macaroni schotel met frisse salade, toetje vd dag

woensdag 17 januari - Stamppot boerenkool, rookworst, speklap en tafelzuren, toetje vd dag

vrijdag 19 januari - Nasi speciaal met kipsaté en kroepoek, toetje vd dag

Ik wil graag bezorgd hebben: tussen 17:00 en 17:30 uur

tussen 18:00 en 18:30 uur

Aantal personen:

Naam:

Straat + huisnummer: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ik geeft toestemming om per e-mail op de hoogte gehouden te worden

NB: Inleveren bij Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje, Lemzijde 87

Het gaat namelijk niet alleen om alle huizen 

en andere bebouwing energieneutraal te ma-

ken, het gaat om een aanpak van de totale 

woonomgeving. Emmerhout is een wijk van 

nu bijna 60 jaar en dat is op sommige plekken 

wel zichtbaar. Door de wijk in zijn geheel aan 

te pakken wordt er een prettige, toekomstbe-

stendige woonomgeving voor alle bewoners 

gecreëerd, waardoor Emmerhout weer voor 

jaren vooruit kan. 

Door de wijk gedragen

In de afgelopen maanden is er overleg ge-

weest van gemeente, provincie, energie-

maatschappijen, woningcorporaties met 

vertegenwoordigers van Wijkbelangen en 

huurdersverenigingen. De overheid kan wel 

mooie plannen hebben maar wat vinden be-

woners hiervan? De gemeente Emmen ziet 

een belangrijke rol weggelegd voor de wijk-

bewoners en ziet graag dat het initiatief van 

meet af aan door de wijk gedragen wordt. Niet 

voor of over maar vanuit en met. 

Onderzoek naar duurzaam gedrag

Emmerhout is gestart met 
een expeditie die moet 
leiden naar een energie 
neutrale wijk in 2027. 
Een behoorlijke opgave 
waar ook de inzet van 
wijkbewoners voor nodig is. 
Vandaar dat voor de slogan 
‘Steek energie in eigen wijk!’

Wat bewoners van Emmerhout van deze 

plannen vinden wordt nu onderzocht 

door de Rijksuniversiteit Groningen 

(RuG). Door een grootschalig, onafhan-

kelijk wetenschappelijk onderzoek naar 

duurzaam gedrag van mensen en naar hoe 

mensen oordelen over  duurzaamheid in 

het algemeen en over lokale duurzame 

initiatieven in het bijzonder. Dit onderzoek 

vindt plaats in verschillende dorpen en 

buurten in Nederland.

Enquête
In een envelop, die bij deze Wijkberichten is 

gevoegd, vindt u een korte vragenlijst. Het 

invullen van de vragenlijst duurt minder 

dan 5 minuten. Naast de onderzoekers 

hebben ook de betrokkenen bij de Expe-

ditie Emmerhout belang bij de uitkomsten 

van dit onderzoek. Hoe hoger de deelname, 

des te helderder het beeld dat van de wijk 

ontstaat. Zeker ook als u niet geïnteres-

seerd bent in duurzaamheid of dergelijke 

initiatieven is deze mening zeer waardevol. 

Uw gegevens worden geheel vertrouwelijk 

en anoniem verwerkt. Dit betekent dat uw 

persoonsgegevens apart worden gehouden 

van uw antwoorden en dat uw persoonsge-

gevens na het onderzoek worden gewist. 

Vervolgonderzoek 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend 

gebruikt om u te vragen deel te nemen 

aan vervolgonderzoek, mocht u dat willen. 

We hopen dan ook dat u de vragenlijst 

wilt invullen. Deelname aan de vragenlijst 

verplicht u tot niets.

Fleur Goedkooop, 

namens de Rijksuniversiteit Groningen

Duurzaam gedrag onderzocht 
door de Rijksuniversiteit Groningen



“Het leefbaar 
houden van  
wijken en dorpen  
staat hoog in ons 
vaandel”
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Buurtsupport in Emmerhout

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

Even voorstellen: Mijn naam is Paul Steffens, 

ik ben 54 jaar. Van oorsprong ben ik agrariër 

maar in 2008 heb ik de overstap gemaakt naar 

Buurtsupport. Ik ben coördinator in het ge-

bied Emmen Oost waarvan Emmerhout deel 

uitmaakt.

Leefbaar houden

Wij doen dit door verschillende werkzaamhe-

den uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn, 

het verzamelen van zwerfvuil, onderhoud van 

(volks)tuintjes, schoonmaakwerkzaamheden, 

graffiti verwijderen. Veel opdrachten worden 

verricht in opdracht van de Erkende Overleg 

Partners, zoals bijvoorbeeld Wijkbelangen Em-

merhout, maar ook particulieren weten ons te 

vinden. Van oudsher staat het leefbaar houden 

van de wijken en dorpen hoog in ons vaandel. 

Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om de 

mensen die bij Buurtsupport werkzaam zijn. 

Zij staan centraal. Soms lukt het om samen 

met hen toch weer toe te werken naar een be-

taalde baan. 

Werken in eigen wijk

De mensen die bij Buurtsupport werken wor-

den geplaatst door de gemeente met als doel 

hen weer te laten wennen aan een bepaald ar-

beidsritme. Het komt voor dat mensen naast 

het feit dat ze al lang werkloos zijn ook andere 

problemen hebben zoals verslaving, financi-

ele- of relationele problemen. In die situaties 

vervult Buurtsupport een verwijzende functie 

en begeleidt mensen naar de daarvoor aange-

wezen organisaties. Een van de uitgangspun-

ten bij Buurtsupport is om de mensen te laten 

werken in de wijk waar ze wonen. Natuurlijk 

staat het mensen vrij om hierin andere keuzes 

te maken maar dan heeft men zelf wel een ei-

gen verantwoordelijkheid om het vervoer naar 

hun werk te organiseren. 

Mijn werkzaamheden

Als coördinator is het mijn taak om de men-

sen die in het gebied Emmen Oost werken te 

begeleiden bij de uitvoering van hun werk-

zaamheden. Daarvoor is het nodig dat er vol-

doende werk voorhanden is. Het ‘binnenhalen’ 

van werkzaamheden is ook een onderdeel van 

mijn werk. Daarnaast is het mijn taak is om er-

voor te zorgen dat de werkzaamheden kwa-

litatief goed worden uitgevoerd en dat de 

mensen die dit uitvoeren dat op een veilige 

manier doen. Ook is het mijn taak om de men-

sen op een zodanige wijze te begeleiden dat 

ze doorontwikkelen en zich weer deel voelen 

van onze samenleving.

Toekomstige doelen

Graag willen we ons nog beter profileren in 

het gebied Emmen Oost, dus Emmerhout, 

Angelslo, Bargeroosterveld en Emmerschans. 

We hebben de indruk dat we nog meer kun-

nen betekenen in de wijken om de leefbaar-

heid verder te bevorderen. Dit betekent ook 

dat onze mensen zich verder kunnen ontwik-

kelen en indien mogelijk door kunnen groeien 

naar loonvormend werk. 

Hoe ben ik te bereiken?

Op werkdagen ben ik van 08.00 uur tot 16.00 

uur mobiel te bereiken via de telefoon 06 -25 

10 76 21. Verder kunt u altijd een mail sturen 

naar p.steffens@buurtsupport.nl. Voor een 

overzicht van onze klussen verwijs ik u graag 

naar onze website (deze wordt binnenkort op-

nieuw geactualiseerd). 

Paul Steffens, Coördinator Buurtsupport,  

gebied Oost

Buurtsupport is een 
organisatie die in de hele 
gemeente Emmen werkzaam 
is. In alle 13 wijken en dorpen 
zijn wij aanwezig. Onze 
organisatie heeft als doel 
mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt weer te 
activeren. Paul Steffens is voor 
Emmerhout aanspreekpunt.
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SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze PEUTERSPEELZALEN

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

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

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

sedna Onderdeel van

Onze locaties in Emmerhout zijn:

 

  

 

 

 

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

Wij leveren 

 Persoonlijke zorg 
 Verpleging 
 Specialistische verpleging 
 Begeleiding 
 Dagopvang 

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

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

 

 Regiokantoor: 
 Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

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

             

 

 

 

Wij leveren zorg in: 

Drenthe 
Groningen 
Overijssel 
Gelderland  

 

 Beter Thuis Wonen Thuiszorg 

 

Wijkwijzer    

Er kan in de Wijkwijzer kan vergaderd worden. Ook 

is er een toegankelijk openbaar (invalide) toilet. Ver-

schillende organisaties hebben hier een loketfunc-

tie, er staat een laptop die gebruikt kan worden door 

wijkbewoners om hun vraag of aanbod te noteren 

(WeHelpen Emmerhout). 

Marina Ameln en Marga Vonk zijn de beheerders van 

de Wijkwijzer. Afwisselend zijn zij in de winkel aan-

wezig om wijkbewoners zo goed mogelijk te woord 

te staan. Door in gesprek en te luisteren wordt vaak 

duidelijk waar de bezoeker het best mee geholpen is. 

Maar het lukt niet altijd, maar dan worden de wijkbe-

woners met hun vragen doorverwezen naar de juiste 

organisatie of persoon waar ze hopelijk wel aan het 

juiste adres zijn. Dit is geen afschuiven, maar door-

verwijzen.  Vandaar de Wijkwijzer. Je wordt er wijzer 

of je wordt doorverwezen. 

Openingstijden

In principe is de Wijkwijzer 6 dagen in de week open, 

van maandag tot en met zaterdag. Door de week van 

10.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 13.00 

uur. Op dit moment zijn er twee beheerders waar-

mee we deze openingstijden niet kunnen bezetten. 

We zijn dus op zoek naar vrijwilligers die een aantal 

dagdelen de functie van ‘beheerder Wijkwijzer’ op 

zich willen nemen. 

De Wijkwijzer is de wijkwinkel 
in het winkelcentrum 
van Emmerhout waar 
wijkbewoners terecht kunnen 
voor allerlei vragen van diverse 
aard. Voor doorverwijzing, 
voor meldingen van zaken het 
openbaar gebied, voor zorg, 
voor vragen over welzijn en 
voor ideeën… 

E
Functie-inhoud:
• Het ondersteunen van bewoners bij 

verhelderen van hun vraag en bij de 

praktische realisering van zorg, hulp 

en/of ondersteuning

• Het voeren van gesprekken zowel 

telefonisch als in een persoonlijk 

contact

• Samenwerken met diverse profes-

sionele organisaties

Functie-eisen:
• Je hebt MBO+ werk- en denkniveau

• Je bent  collegiaal, zelfstandig en 

professioneel in de omgang

• Je bent nieuwsgierig en leergierig van 

aard en weet snel de juiste informatie 

te vinden

• Je bent integer, zorgt voor privacy en 

kunt iemand op zijn gemak stellen

• Je kunt goed omgaan met de 

computer (Word en Excel) en het 

internet

• Je kunt voldoen aan afspraken over 

beschikbaarheid (enkele dagdelen 

per week / incidenteel op zaterdag)

Voor de wijk
Je gaat samenwerken met de andere 

beheerders, een goede verstandhou-

ding, collegialiteit en gezelligheid 

staan hierbij voorop! In onderling 

overleg worden taken verdeeld, waarbij 

uitdrukkelijk rekening wordt gehouden 

met voorkeuren en specialisaties. Ook 

het rooster wordt in onderling overleg 

opgesteld. Omdat de Wijkwijzer in 

eerste instantie voor wijkbewoners 

uit Emmerhout bedoeld is, is kennis 

van de wijk wel noodzakelijk. Vandaar 

dat wij een voorkeur hebben bij het 

invullen van deze vacature door een 

wijkbewoner.

Meld je aan
Denk jij dat jij de persoon bent voor 

deze functie en lijkt het je leuk  om op 

deze wijze actief te zijn voor wijkbe-

woners meld je dan aan: secretaris@

wijkbelangenemmerhout.nl.  

T 06 - 40 98 35 32

Vacature beheerder Wijkwijzer
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DDoor haar enthousiaste verhaal wist ze vele 

harten te veroveren en daarmee budget uit de 

burgerbegroting voor haar plan te verkrijgen. 

Hier vertelt ze haar verhaal.

Gevlucht

Mijn naam is Ugbaad Kilincci, ik ben 30 jaar 

oud, moeder van mijn 7 jarige dochtertje Isra. 

Ik ben geboren in Somaliland, Oost Afrika in 

de hoofdstad Hargeisa. Onze familie is in 1988 

vanwege de burgeroorlog te voet gevlucht 

naar Ethiopië, ik was toen nog net geen jaar 

oud. Ik ben door mijn familie op de rug ge-

dragen. Na ongeveer een jaar werd het ook 

in Ethiopië onrustig en er heerste een zware 

hongersnood. Onze familie is toen opnieuw 

gevlucht, nu naar buiten Afrika. Mijn moeder, 

mijn oma, twee tantes, een oom en een neef 

kwamen uiteindelijk in Nederland terecht en 

kregen in Wolvega als tussenvoorziening 

onze eerste woning. 

Iemenkörf 

Uiteindelijk kregen we twee woningen in Em-

merhout. Ik ging hier eerst naar de Iemenkörf, 

daarna naar het KDC / Carmelcollege. De Ie-

menkörf vond ik een leuke school, ik was het 

enige meisje met een donkere huid en moest 

mij staande houden. Dit heeft zowel mooie 

als minder mooie momenten opgeleverd. Nu 

kijk ik er op terug en prijs mij gelukkig met 

de goede band, die ik toen heb opgebouwd 

met de leraren en de kinderen. Ik heb er con-

tacten voor het leven aan over gehouden. In 

het begin werd ik erg gepest, maar voor mijn 

huidige leven heb ik  er ook veel van geleerd. 

Dit is vooral door gesprekken verbeterd. Er 

was natuurlijk behalve mijn kleur ook verschil 

in kleding, taalgebruik en dan ligt uitsluiting 

dichtbij. 

Mijn tantes zijn in 2001 verhuisd naar Enge-

land, dat vond ik ook wel erg aantrekkelijk. Ik 

ben daarom in 2006 ook naar Engeland ver-

huisd. Ik was toen 18 jaar. Ik woonde 4 jaar in 

Londen en later ben ik vertrokken naar Leices-

ter. Daar ben ik getrouwd en is onze dochter 

Isra geboren. 

Emmerhout is mijn thuis

In 2014 ben ik teruggekomen en heb mij op-

nieuw in Emmerhout gevestigd, samen met 

mijn dochtertje. Daar ben ik blij om. Ik vind 

Emmerhout een fijne, groene, rustige wijk.

Vanuit hier werk ik als junior teamleider in-

tegratie bij Vluchtelingenwerk Noord-Neder-

land. Ik neem vrijwilligers aan, werk hen in. Ik 

houd spreekuren en ondersteun ervaringsdes-

kundigen. In mijn werk treft het mij altijd weer 

als ik geconfronteerd wordt met gezinshereni-

ging. Mijn opa is overleden in de burgeroor-

log, hij was te ziek om te vluchten,  dus bij hem 

was geen sprake van gezinshereniging.

Islam

Ik draag een hoofddoek en een kaftan sinds 

mijn 21e . Dit is mijn eigen keuze. In mijn ge-

boorteland zijn vrouwen heel belangrijk, zij 

zijn de ruggengraat van de samenleving. Ik 

was onlangs aanwezig bij een lezing in Coe-

vorden. De titel van die lezing was: ‘Is de is-

lam een bedreiging of een uitdaging?’ Ik was 

de enige moslima die daar aanwezig was. Het 

stereotiepe beeld kwam naar voren : het Chris-

tendom is liefdevol en goed, de Islam is eng 

en onveilig. Hoe komt men tot die conclusie? 

Zwart gewaad

In de pauze sprak ik iemand en die vertelde 

dat zij bang zou zijn als zij mij tegen zou ko-

men. ‘Uw kleding wappert zo, u draagt een 

zwart gewaad.’ Ik had toch een heel  fijn ge-

sprek met haar en we kwamen elkaar tege-

moet. Dat is belangrijk, dat mensen elkaar aan-

spreken. Ik leef vanuit de Koran en vanuit de 

profeet Mohammed. Mijn connectie met God 

is één op één. Dit is overgeleverd en vandaar 

uit vind ik mijn eigen pad. Zelf keuzes maken 

en daarin ruimdenkend zijn.

Stichting Maandeeq

Wat ik mis is de binding met elkaar, de zeg 

maar één op één cultuur. Waar ik woon is het 

heel multicultureel, daar kan alles. Ik woon tus-

sen  Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Servi-

Stichting Maandeeq

Vorig jaar diende Ugbaad 
Kilincci,  namens de stichting 
Maandeeq,  een plan in bij de 
burgerbegroting. Een plan 
om activiteiten te organiseren 
om de ontmoeting tussen 
wijkbewoners van verschillende 
culturele achtergrond te 
bevorderen. 

“Ik droom van 
een inclusieve 
samenleving, 
waar iedereen 
bij hoort, zonder 
vooroordelen”

sche, Bosnische en Nederlandse medebewo-

ners. Vanwege het gebrek aan binding ben 

ik in mei 2016 met de Stichting Mandeeq ge-

start, daarin  ligt mijn bron van energie. Ik vind 

het belangrijk de regie bij mensen zelf te laten. 

De naam Maandaq betekent: heilig kameel. 

Heb je in Somaliland een aantal kamelen, dan 

heb je tevens de regie over je eigen leven. Te-

vens is een kameel vervoermiddel, dus een 

middel voor verbinding.

Verbinding leggen

Via deze Stichting wil ik deze verbindingen 

leggen, met anderen in gesprek gaan. Toen 

ik terugkwam uit Engeland bleek Emmer-

hout erg veranderd. Ik vroeg mij af ‘Wat ge-

beurt hier?’ Ik heb samen met nog twee an-

deren uit Somaliland onderzocht wat nodig 

was. De klacht was vooral: ‘Wij hebben niks te 

doen, wij willen met andere culturen in aanra-

king komen.’ Ook de van origine Nederlandse 

bewoners hadden geen gemeenschappelijke 

ontmoetingsplek voor hun gevoel.

Politiek actief

In de politiek maak ik werk van eigen regie, 

wat kun je zelf. Kan ik in de spiegel kijken, wat 

kan een ander voor jou betekenen. Woorden 

als verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 

worden dan belangrijk. Hoe kan ik mijn leven 

zo inrichten, dat ik zo min mogelijk hulp van 

buitenaf nodig heb. En als het dan nodig is, 

wat heb ik dan nodig. Dit kan niet iedereen. Ik 

wil mensen activeren, dat ze dit wel kunnen. 

Veel bewoners weten ook niet waar zij recht 

op hebben en dat maakt ze meer afhankelijk.

Burgerbegroting

Dit is nu precies wat ik bedoel. Hier speelt ei-

gen regie een grote rol, de wijk heeft de keu-

ze, dit is het toppunt van bewonersparticipa-

tie. De kop mag boven het maaiveld, ik ben 

trots op Emmerhout. Burgerbegroting past 

naadloos in mijn concept van de Stichting 

Mandeeq.

Dromen en ambities

Ik droom van een inclusieve samenleving, 

waar iedereen bij hoort, zonder vooroorde-

len, weten waar je vandaan komt en waar je 

heengaat. Taboes doorbreken en verbinden. 

Zo ben ik, dit zit in mijn DNA. 

Joke Bakker

Multiculturele activiteiten 
Door de stichting Maandeeq zijn in het afgelo-

pen jaar een groot aantal activiteiten georgani-

seerd in Op Eigen Houtje. Vanuit de Burgerbe-

groting 2017 was hiervoor een bedrag van 

€ 5.160,- beschikbaar. De activiteiten hebben 

tot doel het bij elkaar brengen van wijkbewo-

ners van verschillende culturele achtergrond. 

Iedere maand staat een ander land centraal. 

Tijdens deze bijeenkomsten, die op een zater-

dag van 14.00 tot 20.00 uur gehouden worden, 

koken we samen en gaan daarna samen eten. 

Het eten wordt klaargemaakt door deskundige 

koks uit het land zelf aangevuld met vrijwil-

ligers uit de wijk. Naast deze activiteit waar 

wijkbewoners tegen een geringe vergoeding 

aan mee kunnen doen, wordt er ook informatie 

verstrekt over het betreffende land en laten 

we de aanwezigen kennis maken met dans en 

muziek uit het land dat centraal staat. 

Andere activiteiten die door Maandeeq dit jaar 

georganiseerd zijn, zijn themabijeenkomsten 

over b.v. Drenthe, geen geld en dan, lokale 

politiek. Een groot deel van het beschikbare 

budget hebben we gebruikt voor het huren van 

zaalruimte in Op Eigen Houtje. We hebben nog 

budget om onze activiteiten ook in 2018 voort 

te zetten. Dit najaar zijn we ook begonnen met 

activiteiten speciaal voor jongeren. Hieruit is 

een zelfstandige jongerengroep voortgekomen 

die uit de Burgerbegroting 2018 budget heeft 

ontvangen om zelf activiteiten te organiseren.

Ugbaad Kilincci:
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DDeze keer laten we ons licht schijnen op Bert 

Kamping. Bert is vooral bekend als muziekdo-

cent, zanger, en organisator. Hij werd geboren 

in 1971 in Erm en is sinds 2002 woonachtig in 

Emmerhout, waar hij samenwoont met part-

ner en dochter. Na de middelbare school stu-

deerde hij aan het Conservatorium in Gronin-

gen, waar hij de opleiding ‘Docerend Musicus 

Lichte Muziek Zang’ deed. Als docent lichte 

muziek was hij daarna jarenlang werkzaam bij 

het Centrum voor de Kunsten in Emmen en 

Coevorden. Naast zangpedagoog ontwikkelde 

hij zich ook als tekstschrijver, zanger, program-

mamaker en organisator.

Vocal Music

Veel van deze activiteiten ontplooit hij sinds 

1999 vanuit zijn eigen bedrijf Vocal Music. Vo-

cal Music is een muziek-, theater- en media-

productiebedrijf dat alle facetten van muziek, 

theater en dans met elkaar combineert. Bert 

beschikt inmiddels over een jarenlange erva-

ring als docent en was vocal coach van onder 

andere Joke de Kruijf, Bas Nibbelke (Idols), 

Xander (Sander Venema) en Jannes. Ook werkt 

Bert met diverse professionele zanger(essen) 

om hun zangprestatie te verbeteren. Hij is dan 

ook wel een beetje trots op wat zij presteren 

en is blij dat hij kan helpen hun droom te re-

aliseren.

Zanger

Bert heeft ook altijd zelf gezongen. Begonnen 

in de schoolband van de middelbare school 

(Ursa Major), zong hij diverse bands en in 

een groot aantal producties. In 2007 nam hij 

een solo-cd op met eigen Drentstalige liedjes 

‘Nooit Dacht’. Op enkele van deze songs zingt 

Joke De Kruijf, een goede vriendin van Bert, 

mee. In 2008 volgt nog een tweede cd ‘Zuken’ 

waar de bekende musicalster Tony Neef aan 

meewerkt. Beide cd’s werden genomineerd 

voor de Streektaalprijs van het Dagblad van 

het Noorden en leverden uiteindelijk de titel 

‘Beste dialect-act van Drenthe 2007’ op (Stich-

ting Nederlandse Streektalen en Dialecten).

Drentse taal

In de loop der jaren werd naast de muziek de 

belangstelling voor de taal steeds sterker. En 

dan met name voor de streektaal, het Drents. 

Hij organiseerde een aantal jaren samen met 

de Stichting Huus van de Taol, Bibliotheek 

Emmen en Theater De Muzeval het streek-

taalfestival !Reur! Ook was hij een aantal jaren 

gemeentedichter in onze gemeente. Hij (her)

ontdekte zijn eigen moedertaal, het Drents, en 

werd door deze taal meer en meer gegrepen. 

Als streektaalfunctionaris zette hij zich een 

aantal jaren in voor het Nedersaksisch (in feite 

alle streektalen die gesproken worden in en 

om de provincie Drenthe). 

Emmerhout

Hij is in 2002 naar Emmerhout verhuist vanwe-

ge de ruimte en het groen dat hij in zijn Gro-

ningse tijd toch wel miste. Hij vindt het prettig 

wonen, heeft een goed contact met zijn bu-

ren. Het Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ is 

een mooi bewonersinitiatief dat goed past bij 

het idee van een overheid die burgers facili-

teert, zodat ze het heft in eigen handen kun-

nen nemen, waardoor het draagvlak voor ei-

gen initiatieven/plannen wordt vergroot. Alles 

begint bij de vraag: ‘Waar is behoefte aan?’  Bij 

dit laatste is het algemeen wijkbelang belang-

rijker dan het eigen buurt- of erfbelang. 

Theo Postma

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!

Kleurrijke wijkbewoners

In deze rubriek staan 
wijkbewoners in de 
schijnwerper die een bijzonder 
verhaal hebben, omdat ze een 
bewogen levensgeschiedenis 
hebben, een bijzonder beroep 
uitoefenen of een mooie 
hobby hebben. Het zijn deze 
wijkbewoners die kleur geven 
aan de wijk.

“In de loop der 
jaren werd naast 
de muziek mijn 
belangstelling 
voor de Drentse 
streektaal 
steeds sterker”



“Voor mij staan 
vakkundigheid en 
een ongedwongen 
sfeer centraal”

“Ja, dit is hoe wij 
over onze wijk 
denken en dit zijn 
de veranderingen 
die wij graag 
willen”
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Bedrijf’-vigheid Emmerhout  

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

Even voorstellen: Mijn naam is Petra Schol-

tens, ik ben 52 jaar oud en heb een relatie met 

Marinus. Ik heb twee volwassen zonen en een 

dochter die allen al zijn uitgevlogen en ben 

sinds enige tijd de trotse oma van mijn klein-

dochtertje Eva. Vanaf mijn 4e jaar woon ik in 

Emmen waarvan de laatste 10 jaar met veel 

voldoening in  Emmerhout aan de Laan van 

de Bork 204.

Wat drijft je?

Ik heb jarenlang gewerkt als medisch secre-

taresse bij een grote zorginstelling. Het werk 

veranderde in de loop van de jaren en kreeg 

meer en meer een boekhoudkundig karak-

ter. Aangezien ik een medische opleiding heb 

kostten deze veranderingen mij veel negatie-

ve energie. Ik kon mijn medische kennis niet 

meer kwijt in mijn werkzaamheden. Ik besloot 

het roer om te gooien en zelf een bedrijf te 

beginnen, waarin ik mijn medische kennis in 

praktijk kon brengen. Ook de vrijheid en ver-

antwoordelijk te zijn  voor mijn eigen keuzes 

gaf de doorslag om zelfstandig te worden. Het 

hebben van  direct contact met klanten geeft 

mij veel voldoening.

Hoe vond je een geschikte ruimte?

Ik ben begonnen met het behandelen van 

klanten in een ruimte in mijn woonhuis. Dit 

bleek  toch niet zo geschikt in verband met 

de privacy, ook van mijn klanten. Nu werk ik 

in een aparte praktijkruimte die is gelegen in 

mijn achtertuin. 

We voeren dit gesprek in de praktijkruimte en 

deze is bijzonder sfeervol en praktisch inge-

richt. Petra geeft aan zelf heel sfeergevoelig 

te zijn en dit heeft proberen over te brengen  

in haar praktijkruimte. Hierin is ze bijzonder 

goed geslaagd! Ondergetekende voelt zich 

er, net als de klanten, bijzonder welkom en di-

rect ‘thuis’.

Waarin ben je onderscheidend?

Om medisch pedicure te worden moet je goed 

zijn opgeleid. Ik ben in het bezit van alle diplo-

ma’s die nodig zijn. Ik ken diverse ziektebeel-

den, zoals bijvoorbeeld van reuma, parkinson 

en diabetes. Bij iedere ziekte komen specifieke 

complicaties voor. Als medisch pedicure heb 

ik een scherp oog voor diverse ziektebeelden 

en veranderingen daarin. Podotherapeuten en 

huisartsen verwijzen patiënten naar mij door. 

Als het zorgprofiel door een van hen is vast-

gesteld kunnen zij bij mij terecht voor pedi-

curebehandelingen. Ik ben aangesloten bij de 

Branchevereniging Provoet.

Met welke technieken werk je?

Ik werk met nattechniek, dit is een voorwaar-

de om het beroep van medisch pedicure uit te 

kunnen oefenen. Nattechniek houdt in dat er 

gewerkt wordt met een nattechniek pedicure 

motor. Hier komt bij het frezen van de nagels 

of eelt water vrij, dit zorgt voor verkoeling en 

daardoor is de behandeling aanmerkelijk aan-

genamer. Ook  kan men bij mij terecht voor 

het zetten van nagelbeugels (bij ingroeiende 

nagels), drukvrij leggen (van drukplekken), or-

theses maken (om wrijving/druk te verminde-

ren, het repareren van nagels (met gel of acryl) 

en voetmassage.

Hoe ben je bereikbaar?

Ik werk uitsluitend op afspraak  en ben bereik-

baar  op telefoonnummer M  06 -81 48 40 91. 

Op mijn website: www.pedicure-praktijk-pe-

tra.nl kan men  het contactformulier invullen 

(info@pedicure-praktijk-petra.nl) en ik neem 

dan zo spoedig mogelijk contact op. Ook kan 

men een review achterlaten op mijn pagina.

Wil je zelf nog iets kwijt?

Ik vind het kwartaalblad Wijkberichten Em-

merhout enorm verbeterd. Qua layout, pa-

pierkeuze, indeling en overzichtelijkheid  doet 

deze zeker niet onder aan de tijdschriften die 

ik in mijn praktijk heb liggen. Wijkberichten 

Emmerhout wordt van voor-naar-achter-en-

terug- gelezen. Mijn complimenten voor de 

redactie! 

Ina Hofsteenge

E VVeel vragen. En er zijn natuurlijk nog veel meer 

vragen te stellen als we met de inwoners gaan 

nadenken over het leven en wonen in de wijk, 

nu en in de toekomst. Het college van Burge-

meester en Wethouders van de gemeente Em-

men vindt het belangrijk dat er een visie wordt 

opgesteld over de toekomst van de wijk.

Veranderingen op komst

De tijd waarin we nu leven is heel anders dan 

40 jaar geleden. En over 40 jaar ziet de wereld 

er vast anders uit dan nu. Ook al weten we nu 

nog niet hoe. We zien technische veranderin-

gen, maar ook verandering in de samenstel-

ling van de bevolking. Met de kennis van nu 

wonen er over 30 jaar minder mensen in de 

gemeente Emmen. Veel hoger opgeleide jon-

geren verhuizen naar de grote steden en de 

Randstad. Daar gaan ze studeren en daarna 

vinden ze daar vaak werk. Bedrijven vestigen 

zich liever in gebieden waar al veel werk is, dan 

in een omgeving waar steeds minder mensen 

wonen. De jeugd trekt weg en het aantal se-

nioren neemt toe. Ontgroening en vergrijzing 

noemen we dat. 

Gevolgen voor de wijk

Dit heeft gevolgen voor het wonen en leven 

in de wijk. Zijn alle voorzieningen straks nog 

wel in de wijk aanwezig? Hoe zorgen we er-

voor dat al die oudere mensen straks goed 

verzorgd worden? Moeten we anders met 

elkaar samenleven? Moeten we weer in hof-

jes gaan wonen zodat we elkaar gemakkelij-

ker kunnen helpen? Of zorgen voor kleinere 

woningen met een slaapkamer / douche op 

de begane grond? Wat betekent dit voor het 

energieneutraal maken van de wijk? Moeten 

we  de bestaande huizen isoleren en nieuwe, 

duurzame installaties aanleggen? Of is het 

beter een deel van de woningen te slopen en 

nieuwe woningen te bouwen? 

De mening van de inwoners telt

Op een eerste bewonersavond op 21 novem-

ber konden inwoners hun mening geven aan 

de hand van  diverse stellingen over de wijk. 

Op dinsdagavond 16 januari is er een tweede 

avond waar we verder gaan praten over dit 

onderwerp. Wederom in Op Eigen Houtje om 

19.30 uur. Ook als u er op 21 november niet 

bij was, u bent van harte welkom. Uiteindelijk 

krijgen deze ideeën een plaats in de woon- en 

leefvisie die we samen met u vaststellen! Want 

inwoners hebben vaak zelf goede ideeën. Stel 

dat u het voor het zeggen had, hoe zou de wijk 

er dan in de toekomst moeten uit zien? Inwo-

ners die mee denken, hebben direct invloed 

op de toekomst van hun eigen wijk. 

Samenwerking met organisaties

De gemeente Emmen schrijft de woon- en 

leefvisie op basis van de inbreng van u als in-

woners van de wijk. Maar we zoeken samen-

werking met andere organisaties die actief zijn 

in de wijk. Niet alleen met Wijkbelangen Em-

merhout, maar ook met woningcorporaties, 

welzijnsorganisaties, verenigingen, midden-

standers, de Provincie Drenthe en bedrijven 

die kunnen helpen met de verduurzaming, 

enz. Want we hebben allemaal hetzelfde doel: 

er met elkaar voor zorgen dat het in de wijk 

Emmerhout mooi wonen is, nu en in de toe-

komst! 

Marco Kamp, Beleidsmedewerker Wonen Ge-

meente Emmen

Wonen en leven in een 
mooie omgeving en 
een prettige wijk. Vindt 
u dat belangrijk? Woont 
u met plezier in de wijk 
Emmerhout? Is er goede 
woonruimte voor iedereen? 
Wat vindt u van de 
woonomgeving? 

Woon- en leefvisie Emmerhout 



Fastfitter Bandenservice
www.fastfitter.nl

Gegarandeerd 
de laagste prijs 
Nr. 1 in service

Het Weeld 218a – Emmerhout – 0591 - 628 930
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Medisch Pedicure Petra
Voor een vakkundige behandeling 

in een prettige sfeer!

Laan van de Bork 204  

06- 814 840 91

7823 RE  Emmen

www.pedicure-praktijk-petra.nl

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

www.zorggroepdehooimijt.nl

Het voormalige Kantongerecht

Nieuw in Emmerhout: Big Sun

Big Sun zonnestudio’s is een professionele orga-

nisatie met zonnestudio’s in Nederland  (Purme-

rend, Deventer, Enschede, Barendrecht en nu ook 

in Emmen) en in België (Oostende). De vestiging 

van Big Sun is gevestigd aan de buitenkant van 

het winkelcentrum (onder de Wegedoorn) en is 

op 11 september 2017 geopend. De zonnestudio 

wordt geleid door 4 professioneel opgeleide me-

dewerksters. De medewerksters verwelkomen u 

graag met een gratis drankje en vakkundig advies.

Waarom zonnen ?

Zonnen is niet alleen heel ontspannend maar de 

warmte is goed voor de bloedsomloop en het 

vermindert de kans op hart- en vaatziekten. Re-

gelmatig zonnen is goed voor lichaam en geest.

Waarin onderscheidt Big Sun zich?

Bij Big Sun wordt gebruik gemaakt van Ergoline 

zonnebanken.  Deze zonnebanken voldoen aan 

de hoogste kwaliteitsnormen om verantwoord, 

Sinds begin september 
is er een heuse 
zonnestudio gevestigd 
in Emmerhout.  Ina 
Hofsteenge sprak met 
Mirella Scheepstra, 
medewerkster van Big 
Sun in Emmerhout.

“Regelmatig zonnen 
is heel ontspannend 
en goed voor 
lichaam en geest”

B comfortabel en hygiënisch te kunnen zonnen. Bij ons 

kunnen de klanten kiezen uit zonnebanken met ver-

schillende soorten lampen met een vermogen van 

600 watt tot en met 1400 watt. Met de Ergoline 1400 

biedt Big Sun Emmerhout een exclusiviteit  aan ver-

mogen ten opzichte van andere zonnestudio’s.

Zonnestudio’s 

Wij hebben 12 zonnestudio’s. Deze zijn smaakvol in-

gericht en hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel. 

De medewerksters adviseren u graag over het ge-

bruik van crèmes voor ieder huidtype.

Ook zijn sun-shots verkrijgbaar, deze vitaminedrank-

jes zijn bedoeld om het tekort aan vitamines die het 

lichaam nodig heeft om de bruine kleur te behou-

den, aan te vullen.

De openingstijden van Big Sun zijn van 9.00 uur tot 

22.00 uur (op maandag tot en met vrijdag) en van 

10.00 uur tot 21.00 uur (op zaterdag en zondag.)

Kijkt u op onze website https: www.big-sun.nl en 

facebook @BigSunEmmen voor meer informatie en 

de openingstijden op feestdagen.

Voor reserveringen kunt u ons bereiken per telefoon 

op nummer: 0570-769061 of per email: emmen@big-

sun.nl. Of loopt u vrijblijvend binnen voor informatie 

en reserveringen. 

Ina Hofsteenge
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Supporter 
van cultuur

Univé Emmen
Weerdingerstraat 20, Emmen
088 - 181 5000
emmen@unive.nl

16.0384 Adv Cultuur Sponsoring A5.indd   4 22-09-16   15:51

BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

MEE denkt mee bij het zoeken naar passende oplossingen

• Heeft u binnenkort een keukentafelgesprek en vindt u het fijn 

als iemand u daarbij helpt?

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

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

dagbesteding?

• Ontwikkelt uw kind zich anders dan andere kinderen en 

vraagt u zich af wat er aan de hand is?

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

MEE ondersteunt kwetsbare burgers en hun familie, vrienden en 

andere betrokkenen. Samen kijken we welke vragen u hebt en 

hoe die beantwoord kunnen worden.

U kunt ons vinden op het terrein van het Scheperziekenhuis 

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

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

op www.meedrenthe.nl.

Naast het landelijk magazine ‘Mens en Natuur’ 

ontvangen leden ook ons informatieblad ‘De 

Natuurkijker’. Donateurs ontvangen alleen 

‘De Natuurkijker’. Regelmatig ontvangen le-

den en donateurs een nieuwsbrief per e-mail. 

Voor meer informatie over IVN-Emmen en Om-

streken kunt u contact opnemen met Dick Ha-

verkamp, telefoon: T 5319 69 of mailen naar 

ivnemmeneo2@gmail.com of sleen08@gmail.

com. Kijk ook regelmatig op onze website: 

www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken 

Scharrelkids

Met de jeugdclub ‘Scharrelkids’ wil IVN Em-

men en omstreken de kinderen van 6 t/m 12 

jaar dichter bij de natuur brengen. Voor meer 

informatie over ‘Scharrelkids’ kunt u contact 

opnemen met Cathelijn van Goor, ivn.jeugd.

emmen@gmail.com of kijk op www.ivn.nl/af-

deling/emmen-en-omstreken of op Facebook: 

https://www.facebook.com/scharrelkidsem-

men/ 

Activiteiten afdeling Emmen e.o. 

De lezingen vinden iedere eerste woensdag 

van de maand plaats in de Cluft, Statenweg 

109, 7824 CW Emmen en zijn gratis voor le-

den en donateurs van het IVN. Aan niet-leden 

wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd. Voor 

meer informatie Dick Haverkamp, T 531 969 of 

dickhaverkamp22@gmail.com

• Woensdag 3 januari                                                                

Lezing over het Bargerveen door dhr. Jan 

Nicolai   

• Zondag 7 of zondag 14 januari                                              

Excursie door het Bargerveen   

• Woensdag 7 februari                                                              

Lezing over Landschapsbeheer Drenthe                             

door dhr. Pieter Posthumus

• Woensdag 7 maart                                                                  

Lezing over dierensporen door dhr. Ton 

Sassen  

• Zondag 11 of zondag 18 maart                                              

Excursie dierensporen door dhr. Ton Sassen   

Activiteiten Scharrelkids 

De locaties van de activiteiten van Scharrel-

kids  Emmen en Omgeving worden bekend 

gemaakt bij opgave. Dit omdat, afhankelijk 

van de natuur en soms het weer, de locatie 

regelmatig verandert. Voor nadere informatie 

zie onze website, deelname € 2,- Opgave en/of 

meer informatie: Cathelijn van Goor, ivn.jeugd.

emmen@gmail.com

• Zaterdag 20 januari 

Scharrelkids Activiteit Kompas maken en 

wandeling

• Zaterdag 17 februari 

Scharrelkids Activiteit Uilen

• Zaterdag 17 maart 

Scharrelkids Activiteit Hutten Bouwen. 

Ina Hofsteenge

Activiteiten IVN - Afdeling Emmen

De afdeling IVN Emmen 
en Omstreken is een 
actieve vereniging die 
volwassenen en jeugd op 
een boeiende manier wil 
betrekken bij de natuur in 
hun eigen leefomgeving.

N
Oproep
Word ook vrijwillige jeugdbegeleider 

bij IVN Scharrelkids in omgeving 

Emmen. Ben je enthousiast, houd je 

van natuur en vind je het leuk om 

met kinderen te werken? Dan zoeken 

wij jou! Samen met andere vrijwillige 

begeleiders organiseer je maande-

lijkse buitenactiviteiten voor kinderen 

in omgeving Emmen. IVN en Schar-

relkids.

“Scharrelkids 
van IVN brengt 
kinderen dichter 
bij de natuur”
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• Ontwerpt en bouwt websites voor u 
als bedrijf, particulier of organisatie. 

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

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

www.graffito.nl

Graffito Internet Design

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

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

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

Tangenborgh biedt ouderen in 
Zuidoost-Drenthe een breed palet 

aan zorg en dienstverlening en 
is specialist in dementiezorg.

Wij zien u als 
compleet mens en kijken

 verder dan fysieke of mentale 
klachten. Onze zorg is erop 

gericht om u het leven 
te laten leiden zoals u dat 

gewend bent.

door samen
te werken aan

een prettige
woonomgeving

st
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t 
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o
r

w
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n

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

Sinds begin september 
heeft het servicepunt van de 
bibliotheek Emmerhout een 
prachtige plek gevonden 
in de centrale hal van het 
nieuwe Kindcentrum. 
Midden in de wijk en 
beschikbaar voor iedereen 
in Emmerhout.

De bibliotheek in het Kindcentrum

Hoewel er een lange periode van voorberei-

ding aan vooraf ging, zijn er na een verhui-

zing altijd nog zaken die geregeld moeten 

worden. We zitten nu onder één dak samen 

met de beide basisscholen Kubus en Kristalla, 

de voorschool en de kinderopvang. Dat heeft 

als voordeel dat de bibliotheek nog intensie-

ver door de kinderen gebruikt kan worden.

Overleg 

Naast de twee vertrouwde vrijwilligers Ma-

rian Verhoef en Truus Ensink helpen nu ook 

uitleenouders bij het kiezen en uitlenen van 

boeken. Voor alles op rolletjes loopt en voor 

het iedereen duidelijk is hoe de nieuwe werk-

wijze is, duurt wel even. Intussen zijn we en-

kele maanden verder en blijkt dat de biblio-

theek heel veel gebruikt wordt. Op de eerste 

dag werden er meteen al 400 boeken uitge-

leend aan de kinderen van diverse groepen. 

De hulp van uitleenouders hierbij is onont-

beerlijk. Zij pakken de zaken snel op en dank-

zij hun inzet blijft de bieb er netjes en ver-

zorgd uit zien.

Selfservice

Ook in Emmerhout beschikken we nu over 

selfservice apparatuur. Dat heeft als voor-

deel dat het lenen en inleveren van boeken 

zonder hulp van medewerkers gedaan kan 

worden. Het inregelen van het nieuwe sys-

teem gaf in het begin nog wel wat proble-

men, maar inmiddels loopt het op rolletjes. 

De kinderen vinden het geweldig om het al-

lemaal zelf te mogen doen. In de pauze en 

na schooltijd mag er altijd individueel geruild 

worden.

Activiteiten

Behalve de klassenbezoeken zijn de activitei-

ten om het lezen te stimuleren weer opge-

pakt. De kinderen van de groepen 6 hebben 

een zoekprogramma gedaan. En de kinderen 

van de groepen 8 hebben in het kader van 

de landelijke campagne ‘Nederland Leest’ het 

boek Cyberboy van Tanja de Jonge gekregen, 

waarover  in de klas gediscussieerd gaat wor-

den. En natuurlijk zijn de maandelijkse dreu-

mesuurtjes ook weer begonnen. Een aantal 

kinderen van de voorschool konden met een 

leidster hier nu ook bij aansluiten. In de Kin-

derboekenweek was er voor de  peuters een 

dansprogramma met een mooi, spannend 

verhaal. De peuters smulden ervan…  

Openingstijden

Iedere maandag- en donderdagmiddag van 

15.00 tot 16.30 uur is het Servicepunt Em-

merhout van de bibliotheek voor alle wijk-

bewoners geopend. Er is een kleine collectie 

boeken voor volwassenen. Maar ook boeken, 

cd’s, dvd’s e.d., die via internet gereserveerd 

zijn, kunnen hier afgehaald worden. De ge-

leende boeken, uit de bieb van het centrum 

bijvoorbeeld, kunnen hier ook weer inge-

leverd worden. Maar ook buiten deze ope-

ningstijden kunnen de materialen worden 

ingeleverd. Hiervoor is er een speciale boe-

kenbus geplaatst, naast de gewone brie-

venbussen. Deze wordt elke maandag en 

donderdag geleegd en gaan de boeken en 

andere materialen terug naar waar ze thuis-

horen. En verder staan er ook enkele compu-

ters die vrij te gebruiken zijn.  

Contact

Wij zijn erg blij met deze mooie bibliotheek in 

het Kindcentrum en we hopen natuurlijk dat 

u, net als de kinderen, er ook met veel plezier 

gebruik van maakt. 

Volg ons op Twitter: @biebemmerhout.nl

Bibliotheek Servicepunt Emmerhout,

p/a Kindcentrum, Houtweg 401, T 230 007

E emmerhout@bibliotheekemmen.nl 

Ina Luis, bibliotheekleider Emmerhout

H



Zorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

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

Te huur: driekamerappartementen  
met inpandig balkon

•	 Speciaal voor 55-plussers

•	 Woonoppervlakte van 70m2

•	 Appartementen toegankelijk via 
 beveiligde entree met centrale lift

•	 Open keuken en op de begane grond 
een privé berging

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

•	 Bushalte bevindt zich binnen 200 meter

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

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

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

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

Buffet
Lunch

Reünie
Bruiloft

Vergadering
Bijeenkomst

Training

Wij hebben mooie zalen 

en verzorgen het eten en 

drinken. Er zijn diverse 

arrangementen voor de 

lunch en buffet en wij 

bezorgen ook!  Informeer 

naar de mogelijkheden of 

kom eens langs!

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

Van, voor en door bewoners!

De oproep aan de wijkbewoners om ons be-

stuur te komen versterken heeft er toe geleid 

dat we een belangrijk nieuw bestuurslid, Roe-

lie Koning, mogen verwelkomen. Haar be-

stuurlijke ervaring  en de uitgebreide kennis 

van het reilen en zeilen in de wijk, zijn bijzon-

der welkom.

Vrijwilligersfeest Dienstencentrum

Op 17 november jl. vierden wij ons jaarlijks rij-

willigersfeest met dit jaar 5 jubilarissen die 15-

25 en 30 jaar de voorziening van koffie-thee 

of fris  op zich hebben genomen voor onze 

activiteitenbezoekers. Een gezellige middag 

waarbij de Jubilarissen in het zonnetje werden 

gezet, gevolgd door deelname aan Holland-

sche Spelen, met afsluitend een uitgebreid 

warm en koud buffet. Ondanks dat kunnen 

we nog steeds wat uitbreiding gebruiken en 

bij deze aan u als lezer de vraag, ‘kom er bij’, 

als u minimaal eens in de drie weken een deel  

van een morgen of middag wilt aansluiten bij 

deze club. Lia Langeberg T 625 583 of Marie 

Jongbloed T 620 059 brengen u graag op de 

hoogte wat van u verwacht wordt en natuur-

lijk kunt u rekenen op een goede begeleiding.  

 Nieuws van de clubs

Nog steeds wil de biljartclub graag wat ex-

tra leden hebben. Kent U dit edele spel niet, 

dan kunt u het in elk geval proberen. Uw me-

declubleden zullen het u graag leren en wie 

weet of er een sluimerend talent in u schuilt. 

De koersbalclub heeft er dit jaar 3 leden bij ge-

kregen. Dus het gaat goed. De klaverjasclub 

heeft in vrij korte tijd een aantal leden verlo-

ren en zit in een kritieke fase van zijn bestaan. 

De leiding van de club probeert tot eind 2017 

stand te houden. Er zijn dringend nieuwe le-

den nodig. Het zou heel jammer zijn deze al 

bijna veertig jaar oude club op te moeten hef-

fen. Onze dansgroepen, ‘Internationale dans’ 

en ‘Country  Linedans’ en de ‘Gymnastiekgroep’  

worden door beroepsdocenten geleid. Hun 

kennis is specifiek gericht op ouderen. Alle 

clubs kunnen nog wel wat uitbreiding gebrui-

ken. De Bridgeclub heeft een behoorlijke uit-

breiding van leden gehad en deze trend zet 

zich door richting 40.

Welkom

U bent bij alle clubs van harte welkom. Zie 

voor meer info hieronder ons contactadres en 

ons weekprogramma.

Kerstvakantie

Het dienstencentrum is gesloten vanaf 25 de-

cember tot 8 januari 2018. Het DCO wenst u 

allen een fijne kerst en een gezond en voor-

spoedig 2018. 

Dienstencentrum voor ouderen 

Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans 

Jan Nuiver, DCO voorzitter  

T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

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

volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 13.30
14.00
14.45

-
-
-

14.30
16.00
16.30

uur
uur
uur

Internationale dans
Sjoelen 
Tafeltennis

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

dinsdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

woensdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 13.00
13.30

-
-

16.30
16.30

uur
uur

Biljart
Klaverjas

vrijdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

Het jaar 2017 is al weer bijna 
ten einde. De clubs zullen 
hun activiteiten even moeten 
onderbreken vanwege 
de feestdagen. Voor het 
dienstencentrum was het een 
succesvol jaar. Op15 december 
vierden we een kerstmiddag.

Dienstencentrum voor ouderen

D



Massagepraktijk De-Lan 
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

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

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

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

Creatieve Inloop
Sonja Juurlink en Evelien van Groningen 

zijn   vanaf mei van dit jaar gestart met een 

nieuwe activiteit voor de bewoners van 

Emmerhout en directe omgeving: een cre-

atieve inloopmiddag. De creatieve inloop 

wordt elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 

15.30 uur gehouden in zaal de Wilker in 

BewonersBedrijf Op Eigen Houtje, Lemzij-

de 87 in Emmerhout. De creatieve inloop is 

laagdrempelig en is bedoeld voor mensen 

die met hun eigen  creativiteit (zoals brei-

en, haken, schilderen, kleien) aan de slag 

willen in een gezellige omgeving onder het 

genot van een kopje koffie of thee.

Ter uitbreiding van onze groep zijn wij op 

zoek naar mensen die het leuk vinden om 

creatief bezig te zijn, ideeën op te doen en 

deze ideeën willen uitvoeren. Er zijn geen 

kosten aan verbonden.  Door zelf materia-

len mee te nemen, houden we de kosten 

zo laag mogelijk. Aanmelden hoeft niet, 

kom gerust een keertje ‘aan’ en ervaar hoe 

fijn het is om je ideeën en creativiteit met 

anderen te kunnen delen. Voor meer infor-

matie kun je ons vinden op de Facebook 

pagina creatieveinloopemmerhout of mail 

naar: creatieve.inloop@gmail.com

Korte berichten

WijkKlik Emmerhout 
WijkKlik Emmerhout leert je niet alleen com-

puteren, bij ons kan je ook terecht voor repa-

ratie van je computer. Wij analyseren samen 

met jou het probleem en beslissen ook samen 

over de oplossing en geven een indicatie wat 

de kosten zullen zijn. Wil je zelf een compu-

ter naar jouw wensen laten samenstellen, kan 

je deze door ons in elkaar laten zetten. We le-

veren nieuw materiaal en natuurlijk geven we 

ook een jaar garantie, een onderhoudscon-

tract hoort ook tot de mogelijkheden. Een op 

verzoek gemaakte computer is vaak voordeli-

ger dan een standaardcomputer aanschaffen.

Van alle digitale markten thuis
De vrijwilligers van WijkKlik Emmerhout zijn 

van alle digitale markten thuis, heb je vragen 

over je laptop, tablet, iPhone of smartpho-

ne of wil je samen met één van ons wegwijs 

gemaakt worden in het digitaal invullen van 

formulieren voor bijvoorbeeld gemeente, be-

lastingdienst en dergelijke, kom gerust even 

langs, koffie of thee staat altijd klaar. Ook hel-

pen wij mensen met een migratie-achter-

grond, wil je even praten of wil je graag in 

groepsverband Nederlands leren praten, weet 

je niet waar je moet zijn met verschillende za-

ken zoals gemeente, politie of de overheid ga 

met ons in gesprek. 

Wij helpen je graag
Wij zijn op de maandagmiddag van 13.00 uur 

tot 15.30 uur & donderdagmiddag 13.00 tot 

16.30 uur aanwezig in onze digikamer. Vind je 

het prettiger om eerst een afspraak te maken 

of wil je meer informatie? Bel dan met Theo 

Zwiggelaar 06-54 39 39 16. Je kunt ons vinden 

in Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’, de Lem-

zijde 87/88. Tijdens de openingsuren zijn we 

ook bereikbaar onder nummer T 22 92 81.

• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout 
Springlevend’

• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties
• Internetten in digikamer

www.emmerhoutspringlevend.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

gehuisvest in  ‘Op Eigen Houtje’  

Lemzijde 87  |  T 06-543 939 16  

Bouw mee!
Het Sportplein Emmerhout is nu, zo vlak 

na de opening, nog een kale bedoening. 

Zo missen er nog een aantal bankjes, 

planten en struiken. Ook staat er een free 

run / bootcamp parcours op de planning. 

Met de crowdfunding bij Voor je Buurt, 

bouwen we verder. De teller staat op 

31%! Dat is goed nieuws, maar zonder uw 

hulp kunnen we niet verder bouwen. De 

tijd dringt! Alle beetjes helpen! Vanaf 5 

euro ben je al Vriend van het Sportplein 

Emmerhout. Voor 25 euro doe je mee aan 

een fantastische free run clinic voor jong 

en oud o.l.v. Boaz Reinders! 

Word supporter en doneer! 

Ga naar: https://voorjebuurt.nl/bouw-

mee-aan-sportplein-emmerhout

Doneer met 
de roze knop,  

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

De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewo-

ners terecht kunnen voor allerlei vragen van diverse 

aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken 

het openbaar gebied betreffende, voor zorg, voor de 

wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn, 

voor ideeën. De wijkbewoners kunnen er even bin-

nenwippen voor een praatje, zomaar….

In de Wijkwijzer kan vergaderd worden en er is een 

toegankelijk openbaar (invalide) toilet. Er worden 

plannen gesmeed, het wijkteam komt er bij elkaar, 

één keer per maand wordt er geluncht (Emmerhout-

lijm), verschillende organisaties hebben hier een lo-

ketfunctie, er staat een laptop die gebruikt kan wor-

den door wijkbewoners om hun vraag of aanbod te 

noteren (WeHelpen Emmerhout). Kortom het is een 

winkel van en voor de wijkbewoners. 

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• Wijkwijzer   

10.00 - 17.00 uur (ma t/m vr) 

10.00 - 13.00 uur (zaterdag) 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• Lefier 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur 

• Woonzorg Nederland  

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken)

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

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

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Klaas de Boer (voorplaat), Hilde van der Horst, Vincent 
Trechsel, Bertil van Wieren, Tinus Knegt, Aize Schipper, 
Wytse Bouma 

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 12 februari naar redactie@wijkbelan-
genemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer t.a.v. 
redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, logo’s 
e.d.  in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

Vacant  (voorzitter)

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

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

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

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

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

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

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

GFT / Groen Inzameling in 2018 vindt plaats in de even weken.

Restafval / Grijs Inzameling in 2018 vindt plaats in de oneven weken.

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons (PMD)

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

Oud papier Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 9 januari, 6 februari, 6 maart 
In verband met de zomervakantie wordt er in augustus geen papier 
opgehaald.

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 11 januari, 1 februari, 1 maart
In verband met de zomervakantie wordt er in augustus geen papier 
opgehaald.

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

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

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

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

Welk afval aan de straat?

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

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

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

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

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

T 62 16 35

Spoedlijn T 62 36 00

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Spoed T 62 36 00

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

Ineke Boer

M 06 42 49 03 88 (ma-do)

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 - 8844

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 532 600 02

Ilse Murauer (Icare) M 06 101 834 26

Joke de Haan-Jansen (Icare - pg team) 

M 06 - 839 104 27 

Petra van Uem (Beter Thuis Wonen) 

M 06 - 100 454 58

Anneke Kog (Beter Thuis Wonen)  

M 06 - 100 454 57

BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’

Lemzijde 87

T 229 280

E info@opeigenhoutje.info

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons op 
Twitter 

@EHwijk  

Volg ons op 
Facebook 

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

voorjaar 2018 |1 12 februari week 11

zomer 2018 |2 14 mei week 24

herfst 2018 |3 13 augustus week 38

winter 2018 |4 6 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

16 januari bewonersavond ‘woon- en leefbeleving’ Op Eigen Houtje

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



De winkeliers van Emmerhout 
wensen u fijne feestdagen en een 
heel gelukkig 2018!


