Wijkberichten Emmerhout
ZOMER 2022

|

2

IN DIT NUMMER
10-jarig bestaan winkelcentrum

Kloosterman & Broekman

21 juni Geld Verdeel Festival

We kunnen het ons misschien moeilijk voorstellen, maar ons huidige winkelcentrum bestaat
alweer 10 jaar. Het wordt nog vaak het nieuwe
winkelcentrum genoemd, het voelt dus blijkbaar nog steeds als nieuw aan. Natuurlijk zijn er
altijd verbeterpunten, maar over het algemeen
is iedereen heel erg tevreden over het huidige
winkelcentrum. Genoeg reden voor een feestje.

Ze wonen al een poos in Emmerhout. De ene
wel wat langer dan de ander, maar ze zullen
voor de meeste wijkbewoners niet erg bekend
zijn. Tijd voor een nadere kennismaking met
twee mannen die de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots zijn gepasseerd. Mannen met
een bijzonder levensverhaal. Beiden met een
grijze haardos, maar zij geven kleur aan de wijk.

Wat zou jij doen met € 60.000? Vanuit de Burgerbegroting is dit bedrag beschikbaar om
plannen uit te voeren. Op dinsdagavond 21 juni
wordt de Burgerbegroting 2022 afgesloten met
het Geld Verdeel Festival. Op deze avond in de
Schepershof wordt door wijkbewoners bepaald
hoe het geld verdeeld wordt over de ingediende plannen. Kom ook en beslis mee!
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Van de bestuurstafel

Het Geld Verdeel Festival
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10%

Het Ideeënfestival
gecombineerd met de
algemene ledenvergadering
op 19 april jl. was de eerste
openbare bewonersavond
van dit jaar. Fijn dat we op
deze wijze weer bij elkaar
konden komen. Ook ﬁjn dat
er zo’n goede opkomst was!

T

Tijdens deze algemene ledenvergadering van
Wijkbelangen werd bekendgemaakt dat Kiona de Graaf, door persoonlijke omstandigheden, haar secretariaatswerk voor het bestuur
deﬁnitief moet neerleggen. Het was een besluit waar ze lang tegenop heeft gezien. We
vinden het jammer, maar vinden het ook een
verstandig besluit. Gelukkig blijft Kiona wel als
algemeen bestuurslid actief.

Secretaris gezocht
We zijn dus op zoek naar een wijkbewoner
die haar taak wil overnemen. Nu is het secretariaatswerk veelomvattend, maar het is ook
goed op te splitsen in kleinere onderdelen. We
zouden ons goed kunnen voorstellen dat dit
door twee mensen gedaan wordt. Een bestuur
van zes personen vinden wij toch al minimaal.
We behartigen immers de belangen van meer
dan 7.000 inwoners. Een bestuur zou wel uit

“Daarom
nogmaals een
dringende oproep
om uw bijdrage
over te maken”
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Wat zou jij doen met € 60.000?
Deze vraag werd dit voorjaar
gesteld aan wijkbewoners
van Emmerhout. Vanuit de
Burgerbegroting is dit bedrag
beschikbaar om plannen in
onze wijk uit te voeren. Op
21 juni verdelen we het geld.

14 of 15 mensen mogen bestaan! Is het iets
voor u? Of wilt u eerst eens met ons in gesprek
om precies te horen wat het bestuurswerk inhoudt? Wie zien graag uw mail op: secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl. Gelukkig is
er al één wijkbewoner die positief gereageerd
heeft op onze oproep. En dat is Miranda Klinker. Zij is in mei toegetreden tot het bestuur
van Wijkbelangen. Ze draait eerst een poosje
mee om later te bekijken welke taak zij op zich
zal nemen. In het volgende nummer zal zij zich
kort voorstellen.

Bemoei je actief
En er zijn meer werkgroepen in Emmerhout
actief, die op zoek zijn naar versterking. Zij
zoeken naar wijkbewoners die met hen willen meedoen en meepraten. Blijf niet aan de
kant staan, maar bemoei je actief met je omgeving, met jouw woonerf, met jouw wijk. Emmerhout, het is jouw wijk, jij mag het zeggen.

Nogmaals: contributie/bijdrage
In het vorige nummer van Wijkberichten werden wijkbewoners gevraagd hun jaarlijkse
contributie/bijdrage van € 10,- over te maken. Omdat de acceptgirokaart volgend jaar
verdwijnt, hadden wij deze niet meer toegevoegd. Dat scheelde meteen 350 euro drukkosten. Ervaring was ook dat de acceptgirokaart maar heel beperkt gebruikt werd om

de bijdrage over te maken. Maar blijkbaar
fungeerde acceptgirokaart wel als geheugensteuntje. Want de penningmeester constateert
dat er nog geen 10% van het bedrag is overgemaakt van wat we gemiddeld in de afgelopen
jaren van wijkbewoners mochten ontvangen.
Daarom nogmaals een dringende oproep om
uw bijdrage over te maken op bankrekening
NL87 INGB 0006 318 392 t.n.v. Wijkbelangen
Emmerhout. In ons ﬁnancieel jaarverslag kunt
u zien dat deze bijdrage erg nodig is en ook
goed besteed wordt. Het ﬁnancieel jaarverslag
2021 is te vinden op onze website.

Wijkschouw
In november 2021 hebben we weer, na hele
lange tijd, een wijkschouw gehouden. Met een
groep mensen van de gemeente, Leﬁer, Sedna
en Wijkbelangen lopen we dan door een bepaald deel van de wijk. Zaken die opgemerkt
worden zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud straatwerk of groen, graﬃti, kapot straatmeubilair, worden opgepakt. In november
werd begonnen met de Laan van de Eekharst.
Begin juni is de Laan van de Marel geschouwd
en op 28 september zijn het Weeld en de Haar
aan de beurt. Op deze wijze komen we in de
loop van de tijd in alle lanen en woonerven.
Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen
voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

H

Het lijkt een groot bedrag, € 60.000, maar iedereen begrijpt dat het niet genoeg zal zijn
om alle ideeën uit te voeren. Daarom moeten
we
w
e als bewoners van Emmerhout kiezen. Welkkee plannen spreken ons aan? Wat zijn plannen
waar we echt wat aan hebben? Wat zijn plannen die ook goed uit te voeren zijn? Tijdens
het Ideeënfestival van 19 april jl. werden al
een aantal ideeën gepresenteerd en ontstonden er spontaan nieuwe plannen. Op dinsdagavond 21 juni a.s. gaan we het geld verde-

“Emmerhout jouw
wijk, jij mag het
zeggen!”
len over de uiteindelijk ingediende plannen.
Het is daarom belangrijk om aanwezig te zijn.
Alleen dan kun je beslissen over de verdeling
van het geld. Het is immers jouw wijk, jij mag
het zeggen!

Presentatie
Voordat we het geld gaan verdelen krijgen alle
plannenmakers de kans om een toelichting te
geven op hun plan. Wat houdt het plan in het
kort in? Waarom dit plan? Wie gaat het uitvoe-

€

21 JUNI
Geld Verdeel Festival
di 19:30 uur
Schepershof
ren? Is er hulp nodig? Hoeveel geld is ervoor
nodig en wat wordt er gevraagd uit de burgerbegroting? Je begrijpt hoe beter deze presentatie is, hoe meer wijkbewoners tijdens het
geld verdelen voor dit plan zullen kiezen.

Spel met de fiches
Het beschikbare geld gaan we verdelen met
behulp van ﬁches. Op deze wijze hebben we
bij eerdere burgerbegrotingen ook het geld
verdeeld. Alle aanwezigen worden in groepen
van zes personen om een tafel gezet. Op iedere tafel ligt een poster waar alle plannen op
aangegeven zijn. Door ﬁches in te zetten kun
je aangeven waar jij vindt dat het geld naar
toe moet. Op deze manier kan iedereen met
gelijke stem meepraten en meebeslissen. Het
geld kan natuurlijk maar één keer uitgegeven
worden, dus bedenk wat jij belangrijk vindt. Je

zit met vijf andere wijkbewoners om tafel en
je moet proberen tenminste twee van hen te
overtuigen hun geld ook op ‘jouw’ plan in te
zetten. Er zijn nog wel een paar regels, maar
die leggen we tijdens het Geld Verdeel Festival
wel uit. Er zal gediscussieerd worden, onderhandeld en gelachen. Maar uiteindelijk zal er
een verdeling van het geld uitkomen!

Daarna begint het pas
Het eigenlijke werk begint dan pas. De plannenmakers hebben duidelijk gemaakt wat ze
willen. Maar nu komt de uitvoering! En dat valt
vaak nog niet mee. Ervaring van eerdere jaren
is dat hierbij geduld en doorzettingsvermogen
nodig is. Maar ook helpende handen en meedenkende hoofden! Misschien dat jij je gaat inzetten om een plan uit te voeren.

Ingediende plannen
Op de website van Wijkbelangen Emmerhout
is een lijst geplaatst met alle ingediende plannen met een korte omschrijving (www.wijkbelangenemmerhout.nl).
Wytse Bouma

ZOMER 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT



Leﬁer Wijkkantoor

Mijn leven, mijn thuis

Gerri Botter is vanaf
1 maart de nieuwe
wijkbeheerder van
Leﬁer in Emmerhout.
Terug van weggeweest.
Om de contacten
met de wijkbewoners
makkelijker te maken is
er ook een nieuw kantoor
voor hem ingericht.

D

‘De wijkbeheerder is de pion waar mensen terecht kunnen met al hun vragen.’ Zo beschrijft
Gerri Botter in één zin zijn functie. Dat wil niet
zeggen dat hij in staat is om alle problemen
van de wijk zelf op te lossen. Als het probleem
niet meteen op zijn terrein ligt, zorgt hij ervoor
dat het doorgegeven wordt naar een instantie
die er wel verantwoordelijk voor is.

Opschoondagen
We hebben vaak teveel rommel in huis. De
schuur raakt vol en dan proberen we wat kwijt
te raken op het balkon of in de gemeenschappelijke ruimtes. Dat geeft ergernis. Gerri Botter
heeft daar een praktische oplossing voor gevonden. In overleg met bewoners wordt een
datum bepaald waarop er een grote afvalcontainer in de straat komt. Hierin kan iedereen
zijn overtollige spullen gooien.
Tegelijk verdwijnt ook de ergernis, die er was,
mee in de container. En ook mooi meegenomen, door die activiteit ontstaan er ook contacten tussen de buren.

Heb je hulp nodig?
Als Gerri klachten binnenkrijgt, gaat hij bij de
mensen op bezoek. Een telefoontje is te onpersoonlijk, vindt hij. Als je met de mensen
aan de praat komt, blijkt er vaak meer aan de
hand. Alles wordt duurder, bijvoorbeeld. Als
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Dit is de titel van een lied
gezongen door Marcel
Broekman, de zoon van
Lodewijk Broekman,
die sinds 2010 in
Emmerhout woont. Ik
ontmoet Lodewijk eind
maart in de Wijkwijzer,
een kleine, ietwat
gebogen man met
een aangrijpend groot
verhaal.

“Als je niet meldt,
weten we niks”
Gerri merkt dat bewoners zelf niet makkelijk
uit de problemen kunnen komen vraagt hij:
heb je hulp nodig. Als men daar positief op reageert, zoekt Gerri naar oplossingen.

Uitgiftepunt van gereedschap
Hoe vaak zitten we niet om een stuk gereedschap te springen voor het oplossen van een
klus in huis of tuin? Bijvoorbeeld een hogedrukspuit, een heggenschaar of een grondboor om een paaltje fatsoenlijk de grond in te
krijgen. Voor al die vragen is het ‘Uitgiftepunt
van gereedschap’ opgezet.
Even contact opnemen met de wijkbeheerder en je beschikt over het noodzakelijke stuk
gereedschap. Telefonisch is Gerri Botter voor
dit uitgiftepunt te bereiken via het Klanten
Contact Centrum van Leﬁer op nummer 0882033000.

Energie besparen
We moeten zuinig zijn met energie. Daar zijn
we het wel over eens, maar hoe doe je dat?
Leﬁer heeft daarvoor een proef opgezet. Zij
verstrekt aan een aantal bewoners een ‘Ener-

giedisplay’. Met dit apparaat kan de bewoner
nagaan op welke zaken hij mogelijk energie
kan besparen. Gerri plaatst op dit moment
een aantal van deze apparaten en geeft advies. Voor de bewoner die zijn thermosstaat
op 24 graden heeft staan en die in zijn T shirt
rondloopt, heeft Gerri, ook zonder het apparaat, een eenvoudige oplossing: een trui. Als
de proef goed verloopt, worden alle huurders
in de gelegenheid gesteld een Energiedisplay
te gebruiken.

Bewonerscommissies
Om problemen op te sporen en op te lossen, zijn ‘korte lijntjes’ heel plezierig. Veel ﬂats
hebben bewonerscommissies die met vragen, klachten en ideeën komen. Gerri zegt:
‘Mensen moeten minder angstig zijn en dingen melden. Als je niet meldt, weten we niks.’
Bewoners zouden ook iets meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Spreek je
buurman eens aan als er iets is. Dat lost volgens Gerri vaak al heel veel op.

Contact
Via de telefoon 088-2033000. Of het spreekuur
op dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur op
Lemzijde 139.
Bertus Beltman

L

Lodewijk wordt geboren in Tjimahi op Java in
Indonesië. Zijn vader Anne vertrekt in 1934
als sergeant-majoor vanuit Drenthe naar het
vvoormalig
oormalig Nederlands-Indië en wordt van
1942
1
942 tot 1945 als krijgsgevangene te werk gesteld aan de Birmaspoorlijn.

ne jongen in Nederland. Hij wordt gepest en
hij verlangt naar zijn grootouders. Dat gevoel
wordt steeds sterker. Als hij 17 jaar oud is gaat
hij werken op de boerderij van de broer van
zijn vader.

Jappenkamp

Lodewijk ontmoet zijn vrouw Grietje. Ze trouwen in 1965 en beginnen samen een boerenbedrijf. Lodewijk beschouwt Grietje na zijn
grootouders als zijn redding. Samen krijgen
ze drie kinderen. In Alkmaar krijgen hij en zijn
broer als misdienaar in de katholieke kerk te
maken met grensoverschrijdend gedrag. Ondanks deze nare ervaring raakt Lodewijk toch
verder betrokken bij de kerk. Zijn levenservaring blijkt een goudader te zijn voor pastorale
gesprekken bij andere mensen met een rugzak. En hier ontstaat het verlangen om andere
mensen te helpen en om daar zijn beroep van
te maken.

Samen met zijn broer Jan en moeder verblijft
Lodewijk in het Jappenkamp. Zijn kindertijd is
daardoor heel onveilig en dit heeft een stempel gezet op zijn leven. Na de oorlog staat zijn
vader opeens vanuit bevrijd Birma in 1946 in
de keuken. Een halfjaar later overlijdt hij aan
de gevolgen van de dodenspoorlijn. Lodewijk
voelt dagelijks extra het gemis van zijn vader.

Een bruine jongen in Nederland
Het vaderloze gezin vertrekt in 1946 naar Nederland met de MS Oranje en komt op 5 december aan in 1e Exloërmond bij de ouders
van Anne. Er ligt sneeuw. ‘Kom maar mien
jong’, herinneringen aan de eerste ontmoeting aan een koud en warm onthaal. Hij gaat
naar de lagere school, wordt geaccepteerd
door zijn klasgenootjes. Hij wil graag bij zijn
grootouders blijven, maar zijn moeder voelt
zich niet thuis op de boerderij. Het gezin vertrekt naar Alkmaar. Daar wordt hij zich bewust
van zijn ‘anders’ zijn. Opeens was hij een brui-

Levenservaring blijkt goudader

Studie theologie
‘Waar was God?’ blijkt bij deze gesprekken een
terugkerende vraag. Een vraag die om meer
theologische verdieping vraagt. Het boerenbedrijf wordt verkocht en Lodewijk gaat
theologie studeren aan de Christelijke Hoge
School in Ede. Tijdens de studie doet Lodewijk pastorale ervaring op in Valthermond en

mag hij zich vanaf 1992 kerkelijk werker noemen. Hij wordt pastor in diverse Drentse gemeenten, waaronder 12 jaar van de PKN-kerk
in Gieterveen. Hij is ook 25 jaar spreker bij het
Indische monument in Emmen. Door zijn ervaring spreekt hij mensen aan. Er is altijd veel
herkenning en herbeleving voor Indiëgangers.
In zijn woorden wordt bemoediging en troost
gevonden.

Een Indo in Drenthe
Ondertussen groeit ook de behoefte om zijn
persoonlijke verhaal op schrift te stellen. In
2013 verschijnt zijn boek ‘Een Indo in Drenthe’,
van Tjimahi naar 1e Exloërmond. Een vertelling over de gevoelens van een man, die midden in de ellende van de Jappenkampen is geboren in het woelige Indonesië en die terecht
komt in het rustige Drenthe.
Joke Bakker

“Mijn leven, mijn
thuis, het verhaal
van een knap
geïntegreerde
buitenbeen”
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Cosis
dichtbij

J.R. Kloosterman, artrokinesioloog

voor hulp aan mensen
met een verstandelijke of
psychische beperking

ALS HET GEHEUGEN NIET MEER GOED FUNCTIONEERT OF HET
LICHAAM HAPERT, IS SOMS EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ
DE DAGBESTEDING NODIG.
MAAR OOK DAN BLIJVEN ER GENOEG DINGEN OVER DIE U WEL KUNT DOEN!

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

Zorgboerderij

Kantongerecht

Huiskamer

Noorderbreedte

Naoberhoeve

(Weerdinge)

(Emmen)

(Emmerhout)

(Klazienaveen)

(Erica)

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

Vaak kom ik erlangs,
bij dat ingewikkeld
ogende bord in de
tuin: J.R. Kloosterman,
artrokinesioloog. Niet te
onthouden bijna. En wat
is het eigenlijk? Daarover
gaat het gesprek op een
zonovergoten middag in
de prachtige tuin van Jan
Kloosterman

We bieden hulp die bij jou past.
Dit kan elke dag, maar ook voor een paar uurtjes per week.
Wat je zelf goed kunt, doe je zelf. En wat (nog) niet goed
lukt doen we samen. Stap voor stap en altijd gericht op
ontwikkeling of herstel. Het liefst zoveel mogelijk in je
eigen omgeving en mét de mensen om je heen. Zodat je zo
zelfstandig mogelijk kunt leven.
We bieden deze hulp in de provincies Groningen en Drenthe:
• bij jou thuis
• bij de invulling van je dag
• bij opgroeien
• binnen een passende woonvorm
Meer informatie
I www.cosis.nu
T 088 839 3000
E info@cosis.nu

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

W

Wat is dat eigenlijk, artrokinesiologie? Kloosterman legt het uit en dan blijkt het toch tamelijk eenvoudig: artros is gewricht, kinesio
iiss beweging en logos is kennis. Dus het is de
kkennis
ennis van de beweging van gewrichten. Deze
naam is door hem zelf gegeven aan zijn behandelmethode en is een beschermde naam
sinds 1985.

De persoon Jan Kloosterman
Sinds 1968 woont en werkt Kloosterman in
Emmen. Van oorsprong komt hij uit Amsterdam. Maar toen daar geen huis en geen werk
voorhanden was kwam hij terecht in Coevorden en ging daar aan het werk als fysiotherapeut in het ziekenhuis. Na nog een tijdje in
Angelslo gewerkt te hebben begon hij een
praktijk in Emmerhout aan de Laan van het
Kwekebos. Een leuk detail is dat hij in die tijd
meewerkte aan de komst van buslijnen in Emmen. Zijn patiënten moesten natuurlijk wel
naar zijn praktijk kunnen komen! Aanvanke-

“Zij hadden
hun hoop nog
gevestigd op ‘die
man uit Emmen”
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lijk werkte Kloosterman als fysiotherapeut en
later ook als manueel therapeut. Hierin was hij
ook docent aan de opleiding manuele therapie in Utrecht. Toch vond hij deze methodes
niet voldoende. Het gaf te weinig resultaat
voor sommige patiënten en hij begon een jarenlang durend onderzoek. Hij ontdekte toen
een wetmatigheid, die opgaat bij alle gewervelden, mens en dier, die hij artrokinesiologie
noemde. Deze methode paste hij eerst ruim 20
jaar toe en vond toen de tijd rijp om zijn kennis
te delen. In 2004 begon hij met het opleiden
van fysiotherapeuten tot artrokinesioloog.

Van heinde en verre
Inmiddels kwamen zijn patiënten uit het hele
land. In zijn praktijk hing een landkaart met
knopspelden op alle plaatsen van herkomst.
Deze kaart was volledig vol geprikt.
Ook uit Duitsland, België, Spanje, Engeland en
de V.S. kwamen mensen die elders uitbehandeld waren. Zij hadden hun hoop nog gevestigd op ‘die man uit Emmen’. Vaak was het met
succes en dan doet mond-tot-mond reclame
zijn werk. Zelfs uit Japan heeft hij mensen behandeld.

Opleiding

12 praktijken. Deze worden allemaal geleid
door mensen die het vak bij hem hebben geleerd. Al deze praktijken hebben lange wachtlijsten en de behoefte aan meer opgeleide artrokinesiologen is dus groot. Deze opleiding is
bedoeld voor fysiotherapeuten, want zij hebben al kennis van het bewegingsapparaat, en
die duurt ruim 2 jaar.

Opvolging
Heel belangrijk voor de toekomst is natuurlijk
ook zijn opvolging. Kloosterman is inmiddels
de pensioengerechtigde leeftijd ruim gepasseerd en naast het opleiden werkt hij ook nog
een paar dagen in de week. Wat ik zie is een
hele gedreven man die zijn vak heel belangrijk vindt. Hij wil mensen helpen die klachten
hebben, en als dat lukt geeft dat enorm veel
voldoening. Maar aan alles komt een eind.
Daarom ook zijn dringende oproep aan fysiotherapeuten om zich aan te melden voor de
opleiding, want er moeten echt meer mensen
komen die deze techniek kunnen toepassen.
Meer informatie is te vinden op www.artrokinesiologie.nl.
Marchien Brons

Deze grote belangstelling maakt ook dat er
echt veel meer mensen opgeleid moeten worden. Inmiddels zijn er verspreid over ons land
ZOMER 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT



Johan Polling
Werk &
pak deze
zomer het
podium

Wij wijzen
u de weg in
Emmerhout!

Werk
Scan de QR-code en
solliciteer direct!

J
an

Werk en pak van de
zomer nog het podium

a
b
j
bi

AtHomeFirst is in Emmen en Groningen voor
de zomervakantie en de weken hieromheen
opzoek naar helpende handen!

Spreekuren
Sedna
Emmen
Oost

Soms komt u er even niet meer uit. Heeft
u vragen over financiën, eenzaamheid,
mantelzorg, wonen of uw relatie? Wilt u
dat er iemand met u meedenkt om uw
vraag zo goed mogelijk op te kunnen
pakken, maar weet u niet met wie? Loop
dan eens binnen bij één van onze
inloopspreekuren.



Financieel spreekuur
Maandagochtend 09.00 tot 11.00
Wijkcentrum Angelslo

Wijkcentrum Angelslo
Statenweg 109
7824 CW Emmen

Algemeen spreekuur
Woensdagochtend 9.30 tot 11.00
Wijkcentrum Angelslo

Wijkwijzer Emmerhout
Houtweg 287
7823 PV Emmen

Financieel + algemeen spreekuur
Vrijdagochtend 9.00 tot 11.00
Wijkwijzer Emmerhout

Voor meer informatie kunt u ons
bellen op (0591) 62 93 00 of neem
een kijkje op onze website:
www.sednaemmen.nl
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De meeste wijkbewoners
kunnen zich het misschien
niet voorstellen. Maar ons
winkelcentrum bestaat
dit jaar alweer 10 jaar.
Dat we ooit een uniek
winkelcentrum hadden
dat onder het maaiveld
was aangelegd zijn we
alweer vergeten.

Bij- of vakantiebaan zoekers,
tussenjaar genieters en studenten opgelet: we zijn op zoek naar
medewerkers die er voor willen
zorgen dat onze cliënten in deze
periode ook ondersteuning in de
huishouding krijgen. Werken als
vakantiekracht bij AtHomeFirst is
echt de perfecte manier om je vakantiegeld te verdienen. Ga maar
na: je werkt bij mensen die bij jou
in de buurt wonen, doet werk dat
er echt toe doet én kunt je werktijden zo indelen dat je, na het
werken kunt genieten van de zon
op het terras!
Betrokken vakantiewerk
Wanneer je werkt bij AtHomeFirst,
stimuleer jij jouw cliënt om zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven.
Natuurlijk draai jij je hand niet om
voor huishoudelijke werkzaamhe-

den, maar waar mogelijk voer je
deze taken sámen met de cliënt
uit. Het is daarom belangrijk dat
je oog een aandacht hebt voor de
cliënten waarmee je werkt.
Bij AtHomeFirst vinden we het dus
niet alleen belangrijk dat je goed
bent in huishoudelijk werk, maar
vooral dat je sociaal vaardig bent.
Iedere cliënt heeft zijn eigen, unieke situatie en zijn eigen verhaal.
Solliciteer vandaag nog
Ben jij op zoek naar een bijbaan
waar je echt het verschil kan maken, wacht dan niet langer,
scan de QR-code en solliciteer!

Johan Polling is samen met zijn vrouw Frianda eigenaar van kapsalon DUO. Deze kapsalon is een van de weinige zaken die ook al in
het oude winkelcentrum zat. Na 10 jaar allebei
in Groningen te hebben gewerkt, konden zij
in 1989 kapsalon Meerstad overnemen. Het
was een spannende stap, maar zij denken met
genoegen terug aan die tijd. ‘Wij voelden ons
hier snel thuis. We vonden de mensen leuk, we
konden hier prettig wonen en werken.’

Kapsalon DUO
Inmiddels bestaat de kapsalon al 33 jaar en
zijn ze vier keer verhuisd, waarvan de laatste
verhuizing met pijn in hun hart, aangezien ze
op een prachtige plek zaten. Deze laatste verhuizing was om plaats te maken voor de BigBazar. Ze werkten mee in het belang van het
winkelcentrum.

Klachten over winkelcentrum
Helaas was er veel ontevredenheid bij de winkeliers over het oude winkelcentrum. Met
name de vele nisjes, donkere hoeken en de
wind waren voor velen een doorn in het oog.
Maar ook het winkelend publiek voelde zich er
op het laatst niet prettig en veilig meer. ‘Ik ben
niet echt bang aangelegd,’ zegt Johan, ‘maar
ik was wel eens bang als ik ’s avonds de winkel afsloot en hangjongeren daar in zo’n hoek
zag schuilen. Er werd toen ook zoveel gedeald.’
Johan was al vrij snel actief in de winkeliersver-

eniging, en die heeft de toenmalige eigenaar
van het winkelcentrum, Philips Pensioenfonds,
aangespoord iets te doen aan deze klachten.
Toch heeft het nog 20 jaar geduurd voordat de
schop de grond in ging voor een nieuw winkelcentrum.

maar over het algemeen zijn winkelend publiek en ondernemers heel erg tevreden over
het huidige winkelcentrum. Er is relatief weinig leegstand en een breed aanbod, passend
bij een winkelcentrum in een wijk. Genoeg reden voor een feestje.’

Nieuw winkelcentrum

Feest 10-jarig bestaan

In de aanloop naar een nieuw winkelcentrum
werden een aantal ondernemers in een tijdelijk noodwinkelcentrum ondergebracht. Dit
was een hele gezellige periode door de klein-

Het feest rond het tienjarig bestaan zal gevierd
worden van 7 tot 10 september a.s. Het precieze programma kan nog niet bekend worden
gemaakt. Maar het is een heel gevarieerd programma, voor elk wat wils. Met als afsluiting
op zaterdag 10 september de artiestendag.
Een groot aantal lokale artiesten zal die dag
optreden. Eén naam wil Johan wel verklappen:
Chris de Roo.

“Over het
algemeen zijn
winkelend publiek
en ondernemers
heel erg tevreden
over het huidige
winkelcentrum”
schaligheid. Op 17 april 2013 was de feestelijke opening van het nieuwe winkelcentrum,
nadat de eerste winkeliers hun nieuwe winkels
in de loop van 2012 in gebruik hadden genomen. ‘Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten,

Blij dat we nog knippen
Johan en Frianda knippen de komende jaren
nog wel even door. ‘Ik ga iedere dag ﬂuitend
op de ﬁets naar mijn werk. Ik ga nooit met tegenzin. Ik geniet van de gesprekken met de
mensen. Je bouwt wel een band op, hè? We
hebben lastige jaren achter de rug, maar we
zijn blij dat we nog kunnen knippen!’
Wytse Bouma

ZOMER 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT



VvE het Weeld in Emmerhout isoleert
In appartementengebouwen
zijn Verenigingen van
Eigenaars, afgekort VvE’s,
verplicht. In deze VvE’s
zijn eigenaren samen
verantwoordelijk voor het
onderhoud van het gebouw.
Ze leggen samen geld in voor
dat onderhoud en besluiten
ook samen over wat er moet
gebeuren.

B

Bij veel VvE’s staat verduurzamen en minder
energie verbruiken tegenwoordig bovenaan
de agenda. Zo ook bij het Weeld, een gebouw
met 42 appartementen. Ik sprak daarover met
bestuurslid en klusjesman Ton Ekelschot. Ton
woont er sinds 2019 en is relatief nieuw in het
bestuur. ‘Al voor mijn tijd zijn de verbeteracties gestart en wordt de ﬂat ﬂink aangepakt.
En we zijn nog niet klaar.’ zegt Ton. Veel voorbereidend werk is verzet door de bestuursleden Judith de Vries en Rieks Jansen, die al ruim
15 jaar lid zijn van het bestuur.

Fikse besparing
Het begon met vervangen van de verwarmingsketel. Men koos ervoor om meerdere
ketels aan elkaar te schakelen. In een groot
gebouw heeft dat meer voordelen. Daarna
is in de trappenhuizen alle glas vervangen
door HR++ glas. Momenteel worden de zijgevels van de ﬂat geïsoleerd en voorzien van
een mooie stuclaag. Er komt 15 cm isolatie op.

Het eerste hoofdstuk
van het boek
over Emmerhout,
waaraan gewerkt
wordt, zal gaan
over de alleroudste
geschiedenis van
Emmerhout, de
prehistorie.

Een hele verbetering voor alle bewoners die
aan de buitenmuur wonen. Daarna worden
de kitnaden in de buitengevel allemaal geïnspecteerd en waar nodig opnieuw gekit. Alle
maatregelen bij elkaar gaan een ﬁkse besparing opleveren voor het energieverbruik en
het vergroot het wooncomfort in het ﬂatgebouw.

Gunstige leningen
‘Om samen goed zicht te houden op de ﬁnanciële en administratieve kanten van het beheer van de VvE hebben we ervoor gekozen
om een lokaal administratiekantoor in de arm
te nemen. Voor ons werkt dat prima.’ vertelt
Ton. Voor het betalen van de energiebesparende maatregelen heeft de VvE gebruik gemaakt van verschillende gunstige leningen.
Zo hebben ze gebruik gemaakt van de Energiebespaarlening van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting en een lening van het Nationaal Warmtefonds. Verder heeft de VvE een
gunstig energiecontract afgesloten met haar
energieleverancier.

Meer info over regelingen
Voor VvE’s is het mogelijk om subsidies en leningen met lage rente te krijgen voor verduurzaming van hun appartementencomplex. Op
de site www.emmengeeftenergie.nl en het
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Historisch Emmerhout

www.drentsenergieloket.nl vindt u de eerste
aanknopingspunten voor meer informatie
over deze regelingen en de mogelijkheden.
Bewoners van een ﬂat kunnen individueel
ook veel doen aan het verminderen van hun
energieverbruik. Wilt u daarover meer weten,
vraag dan een bezoek aan van een energiecoach. U kunt ze bereiken via de site: emmengeeftenergie.nl De resultaten aan het Weeld
zijn een mooi voorbeeld in Emmerhout van
hoe bewoners samen veel kunnen bereiken.

Ten slotte
Onlangs waren we op uitnodiging te gast bij
een informatieve bijeenkomst van VvE de Kievitsval over mogelijkheden van verduurzaming van het appartementencomplex. En wie
weet schrijven we in de toekomst een soortgelijk artikel over wat de eigenaren daar samen hebben bereikt. Vorig jaar werd bekend
dat de gemeente 28 miljoen ontvangt voor
het verduurzamen van drie wijken waaronder
Emmerhout en een dorp in onze gemeente.
Binnenkort gaan we als Expeditie Emmerhout
Energieneutraal met de gemeente in gesprek
over de besteding van een deel van dit forse
bedrag.
Fred Bogers,
Secretaris WijkExpeditieteam Emmerhout

O

Op kaarten laten we, tot op straatniveau en
huisnummer nauwkeurig, zien waar prehistorische boerderijen hebben gestaan en waar
bijzondere
b
ijzondere vondsten zijn gedaan. Zo proberen
we
w
e de oudste geschiedenis van ‘ons’ gebied
heel dicht bij de huidige bewoners te brengen.
We maken hierbij gebruik van de ervaring van
oud-landmeter Anne Post uit Norg. Hij heeft
de wetenschappelijke kennis van archeologe Natasja van der Mei, afgestudeerd aan
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), met de
modernste software omgezet tot uiterst verrassende kaarten. Wijkbewoners zullen dit in
één blik herkennen.

Urnenveld aan de Eekharst
In dit artikel neem ik u mee terug naar de LateBronstijd (1100-800 v.Chr.) Van deze periode
zijn in 1933 een groot aantal urnen gevonden
op een toen nog hooggelegen en golvend
stuk heidegrond. Het lag in de zuidoosthoek
van de Emmerdennen en was eigendom van
de landbouwer G.H. Schepers. Tegenwoordig
zou dit gebied zich aan de Laan van de Eekharst bevinden, ter plaatse van het huizenblok met de nummers 205 t/m 227. Urnenvelden zijn afgeperkte gebieden met enkele tot
soms honderden urnen met crematieresten
van overledenen. Elke urn werd individueel
gemarkeerd door er een laag heuveltje over

Het urnenveld ingetekend op de huidige topografische kaart van Emmerhout

te leggen. Vaak werd er ook een kringgreppel
omheen gegraven. Bij onderzoek naar grondsporen zijn deze vaak goed te herkennen.

Onderzoek
De archeoloog F.C. Bursch, verbonden aan het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, stelde
destijds een onderzoek in. Op veel plaatsen
bleek de urn al verdwenen te zijn en werden
verstoringen aangetroffen. Ze waren door
‘schatzoekers’ veroorzaakt. Toch kon de oorspronkelijke begrenzing van het tamelijk uitgebreide urnenveld nog goed worden vastgesteld. Ook kon de aanwezigheid van vele
kringgreppels worden aangetoond, terwijl er
ook nog 18 verschillende bijzettingen, urnen
of fragmenten daarvan, werden aangetroffen. Binnen vrijwel elke kringgreppel werden
verbrande beenderen gevonden, terwijl in de
kringgreppels standsporen van palen werden
gevonden.

Dodenhuisjes
Over de paalsporen schreef Bursch dat deze
verschijnselen erop wijzen dat we hier te doen
hebben met grondsporen die de resten zijn
van bouwwerken, die oorspronkelijk het uiterlijk van een met dak gedekte huizen gehad
moeten hebben. Deze bouwwerken staan tegenwoordig bekend als zogenaamde doden-

huisjes. De meeste van deze dodenhuisjes
bestaan uit vier palen rond het graf. De veronderstelling van Bursch is dat de palen een
dakje droegen.
Johan Withaar
jwithaar@historisch-emmen.nl
M 06 - 55 58 17 92

Op zoek
We zijn op zoek naar foto’s, informatie en
anekdotes uit het verleden van onze wijk. We
houden ons van harte aanbevolen. Mocht
uw bijdrage uiteindelijk in het boek worden
opgenomen dan zal dit gebeuren met
bronvermelding.
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Iedere dag
leefplezier

Jan van Lin - het gaat om de reis

De Trans ondersteunt mensen
met een verstandelijke beperking

Hij houdt van lezen,
puzzelen en met taal bezig
zijn. Een favoriet citaat van
hem is: om iets met weinig
woorden te kunnen zeggen
moet je over een grote
woordenschat beschikken.
‘Denk daar maar eens over
na!’, schatert hij.

De Trans begeleidt mensen in de thuissituatie, op school, in
het werk, bij wonen of een zinvolle daginvulling. Iedere dag
investeren wij op deze manier in leefplezier.
Onze betrokken zorgprofessionals helpen onze cliënten om
zoveel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te kunnen leven. En
geven intensieve zorg wanneer nodig. Zodat iedereen meedoet
in de samenleving en leefplezier ervaart.
Kijk voor meer informatie op www.detrans.nl

Ook wonen
bij De Trans?
Grote Brink 3
9451 BP Rolde
t (0592) 24 74 74
e info@detrans.nl
i www.detrans.nl

Kijk voor meer informatie op
www.detrans.nl/wonen. Op onze
website vind je ook informatie over een
zinvolle daginvulling en hulp thuis.

/StichtingDeTrans

SPEEL, LEER en GROEI SAMEN
binnen onze vOORSchOLEN

D

Jan van Lin hoefde niet lang na te denken toen
hij een oproep in Wijkberichten zag waar gevraagd werd naar een corrector. Jan is 75 jaar
en merkt dat zijn wereld wel wat kleiner wordt.
‘Dan mis je weleens iets, zeg ik. ‘Dan ontgaat je
weleens iets,’ verbetert hij met een glimlach.

Vanuit Limburg
Jan werd geboren in Horst aan de Maas. Via
een studie dialyseverpleegkundige in Zwolle
kwam hij samen met zijn vrouw in 1979 naar
Emmen. Hij ging werken bij het gloednieuwe
dialysecentrum in het Schepersziekenhuis. Het
stel kon een huis huren aan de Laan van het
Kinholt. Later woonden ze aan de Laan van de

Op de voorschool kan uw kind samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs leren
en ontdekken. Spelen is namelijk niet alleen leuk, maar ook leerzaam, grensverleggend en ontspannend. Onze voorscholen 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!
Onze locatie in Emmerhout:
Voorschool Kristalla-Kubus
Houtweg 404
7823 PS Emmen
(06) 547 931 36
Kijk voor een voorschool bij u in de buurt op www.stichtingpeuterwerk.nl
of neem voor meer informatie contact op met Planning en Plaatsing:
info@stichtingpeuterwerk.nl | 088 - 030 5188 | www.stichtingpeuterwerk.nl

Onderdeel van
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groep

en die ruimte ertussen. Dat sprak ons wel aan.
Wij hoorden wel eens van anderen: wil je wel
in zo’n criminele wijk wonen? Dat hebben wij
nooit zo ervaren. Maar ik vind nu wel, de wijk
is nu zo oud, dat er wel wat meer onderhoud
gepleegd mag worden. Dan bedoel ik vooral
aan de voetpaden achter de schuurtjes langs
bijvoorbeeld.’

Einzelgänger
Na zijn pensionering in 2006 hebben ze wel
overwogen om weer terug te verhuizen in de
richting van Limburg of Enschede, waar zijn
vrouw vandaan kwam. Uiteindelijk hebben
ze het niet gedaan en daar heeft Jan ook ach-

“De bestemming is niet het doel, het
onderweg zijn, daar gaat het om”
Marel. Na het overlijden van zijn vrouw woont
Jan sinds 2020 in de Egelantier met een prachtig uitzicht over Emmerhout.

Met veel plezier
Hij woont hier dus al meer dan veertig jaar en
met veel plezier. ‘We hebben toen wel rondgekeken. Maar we vonden elders de huizen zo
kort op elkaar. Hier keek je bij wijze van spreken bij niemand naar binnen. En al dat groen

teraf geen spijt van. ‘Emmen heeft alles. Enige
nadeel het ligt ver weg!’ In 2018 overleed zijn
vrouw aan baarmoederhalskanker en stond hij
er alleen voor. ‘Dat was voor mij niet zo’n probleem. Natuurlijk ik miste en mis haar wel, was
ze niet overleden dan zouden we dit jaar 50
jaar getrouwd zijn geweest. Maar ik ben van
nature wel een beetje een einzelgänger. Ik kan
goed op mezelf zijn. Ik hoef met niemand rekening te houden en dat bevalt me prima.’

Fietstocht naar Santiago
In het jaar na het overlijden van zijn vrouw besloot Jan een ﬁetstocht naar Santiago de Compostella te maken in Spanje. ‘Daar lopen heel
veel mensen naar toe als bedevaart. Ik maakte
eerder ook wel ﬁetstochten, maar vaak alleen.
Mijn vrouw wilde niet dat ik alleen in het buitenland ging ﬁetsen. Vond ze om een of andere reden niet prettig. Maar nu hield niets mij
meer tegen.’ Het was het jaar met die hele hete
zomer en na drie weken was hij nog maar in
Zuid-Frankrijk. Het zou nog zeker drie weken
duren voordat hij in Santiago zou zijn. Hij besloot niet verder te ﬁetsen maar om te keren.
‘Dat was geen nederlaag. De bestemming is
niet het doel. Het onderweg zijn, daar gaat
het om. En weet je wat het frappante was? Er
is mij die zes weken helemaal niets gebeurd.
Net toen ik weer over de grens was bij Valkenswaard, kreeg ik mijn eerste lekke band.’
Wytse Bouma
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Marleen Koolen - een groene vrijwilliger

Badminton Emmerhout

Misschien is ze wel
één van de meest
groene vrijwilligers
van Emmerhout. Op de
vraag wie is Marleen is
het antwoord: ‘Heel erg
betrokken bij het milieu’.
Zo stelt Marleen Koolen
zich voor.

M

‘Met al mijn vrijwilligerswerk heb ik het hartstikke druk.’ lacht ze. Naast dat ze Supporter
van Schoon is, geeft ze voorlichting op scholen, helpt ze mee met de paddentelling in het
Bargerveen én gaat ze met Denise Tiggelman
een initiatief indienen bij de burgerbegroting
voor een bijensnelweg. En ook heeft ze een
handwerkgroep in de Sprokkel.

Groen opgegroeid
Marleen groeide op in Barger-Oosterveld. ‘De
liefde voor de natuur is er al vanaf dat ik klein
was,’ zegt Marleen. ‘Mijn vader hield ook heel
veel van de natuur en nam ons mee het veld
in om planten en dieren te leren. We hadden
een grote ren met daarin onder andere kippen
en eenden en daartussen stonden onze speel-

“Het geven
van deze lessen
geeft enorm veel
energie, doordat
de kinderen zo
enthousiast zijn”
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Het is donderdagmorgen
wanneer ik de sporthal van
Emmerhout binnenwandel.
In de kantine staat een
vrouw achter de bar wat
te kletsen met een klant,
die wellicht geniet van een
heerlijke vers gezette bak
koﬃe. In de sporthal is een
schooljuf al druk bezig.

toestellen. Ik had een keer veldmuisjes gevonden en die heb ik verzorgd. Toen ik ze weer vrij
liet zaten ze overal, daar was mijn vader dan
niet heel blij mee,’ vertelt ze lachend. Nadat ze
trouwde vertrok ze naar Emmerhout en daar
zette ze haar groene ideeën met haar man
voort. ‘In het oude winkelcentrum, mijn dochter was vijf, liep een man die zijn lege sigarettenpakje op de grond gooide. Mijn dochter zei
daar wat van, zo hebben we haar opgevoed.
Afval hoort in de prullenbak. De man heeft
trouwens uiteindelijk het pakje opgepakt’.

Eerbetoon
‘Als ik ging wandelen met mijn vriendin ergerden we ons aan het afval wat overal verspreid
lag,’ vertelt Marleen. ‘We besloten een paar
grijpers te regelen en dan tijdens het wandelen afval op te ruimen. Maar toen kwam de
coronacrisis en kreeg ik corona. Nadat ik weer
beter was, voelde mijn vriendin zich niet lekker. Een paar dagen later overleed ze aan een
hartstilstand. Op dat moment dacht ik, ik moet
dit doorzetten voor haar!’ Zo werd Marleen
Supporter van Schoon.

Lessen op scholen
Via die weg kwam ze terecht bij 4 Green Support, met als gevolg dat ze nu lessen op scho-

len geeft over met name zwerfaval. ‘Ze leren
bijvoorbeeld hoe lang de afbraaktijd is van
afval. Het geven van deze lessen geeft enorm
veel energie, vooral doordat de kinderen zo
enthousiast zijn.’

Nog vergeten
Dat Marleen behoorlijk druk is met al haar
vrijwilligerswerk is wel duidelijk. En ook niet
verwonderlijk, want haar enthousiasme werkt
aanstekelijk. Op de vraag of dit alles is denkt ze
nog even na en dan zegt ze: ‘Nog vergeten, ik
was ook nog af en toe de ramen bij een ouder
echtpaar in de buurt. Vrijwilligers zijn gewoon
hartstikke hard nodig!’

O

Om de sporthal te verdelen in drie gelijke delen laat ze twee scheidingswanden zakken. Dit
zijn de voorbereidingen voor de schoolkinderren
en want die komen straks gymmen zegt ze.
IIn
n het eerste gedeelte van de sporthal komen
wat mannen en vrouwen in sporttenue binnengewandeld. De een gaat zitten en de ander treft alvast de voorbereidingen om een

de verschillende teams gevormd en begint
men met het badmintonnen. Van de drie velden zijn er twee bezet. Dit betekent dat men
nog wel wat extra aanloop zou kunnen gebruiken. ‘Het mooiste zou zijn minimaal twaalf
sporters,’ vertelt Bé, ‘maar liever meer, want
dan is er ruimte om even uit te rusten.’ Om de
tijd goed in de gaten te kunnen houden wordt
er een wekker gezet en begint het spel.

worden voor deze club actievelingen. Door
bijvoorbeeld een artikel over hun activiteit te
plaatsen. Aan dat verzoek wordt bij deze gehoor gegeven. Samen hebben ze er veel plezier in en dat willen ze ook graag blijven doen.
En dan is wat meer aanloop ook heel belangrijk. Zoals gezegd zijn er op dit moment 2 van
de 3 velden bezet dus is er ruimte voor meer
recreatieve sportievelingen.

“Het is iedereen
vooral te doen om
het plezier”

Plezier staat voorop

Donderdagochtend

Het is iedereen vooral te doen om het plezier,
maar de punten die gemaakt worden tellen
zeker mee. De wedstrijd, die zich afspeelt voor
mijn neus, gaat gelijk op en maakt dan ineens
een sprongetje van 2-2 naar 2-5. Het spel gaat
alle kanten op, net als de punten. Op een gegeven moment staat het zelfs 18 tegen 18. In
elke andere sport zou het publiek helemaal uit
zijn plaat gaan maar hier blijft de gemoedelijkheid de boventoon voeren en gaat het richting
een eindspel.

In een nagesprek met Bé Timmer vertelt hij mij
dat men welkom is op de donderdagochtend
van half elf tot twaalf uur. De kosten zijn twee
euro per keer. Men moet wel zijn of haar eigen
racket meenemen. Na aﬂoop kan er gedoucht
worden. Tegen iedereen die interesse heeft,
zou ik zeggen, ga eens kijken op de donderdagmorgen en doe gewoon eens een keertje
mee. De eerst keer is helemaal gratis. Voor wie
meer informatie wil hebben: je kunt altijd met
de goedlachse Bé Timmer bellen. Zijn nummer
is 0591-621 957 en hij zal je zeker antwoord
kunnen geven op al je vragen.

Hilde van der Horst-de Jong

Missie Zwerfafval
Missie Zwerfafval, georganiseerd
door 4 Green Support, houdt in dat
zwerfafvalopruimers zoals Marleen
gastlessen geven op scholen, om
hun enthousiasme te delen met de
kinderen en hun bewustwording
te vergroten. Daarnaast kunnen
scholen extra afvalbakken krijgen.

drietal speelvelden klaar te maken zodat men
straks kan gaan badmintonnen. Ik stel mij aan
de sportievelingen voor en zeg waar ik voor
kom. Een aantal spelers komen mij wel bekend
voor. Een van hen is bijvoorbeeld Bé Timmer
die jarenlang als buurtwerker van Sedna ook
in Emmerhout heeft gewerkt.

Minimaal 12 spelers
Terwijl op de achtergrond het geluid van spelende kinderen duidelijk hoorbaar is worden

Beetje reclame
Wie er heeft gewonnen is niet zo heel belangrijk, uiteindelijk is het bewegen met en tegen
elkaar het belangrijkste. De badmintonners
hebben de redactie van Wijkberichten gevraagd of er wat reclame gemaakt zou kunnen

Henk Smit
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Spreekuur Menso
Het uiteindelijke doel
van Menso is dat
iedereen werkt! Menso
helpt jongeren en
werkzoekenden om
zich zo goed mogelijk
te ontwikkelen. Met als
eindpunt voor iedereen
een passende werkplek
of opleiding te vinden.
KOM GERUST BIJ ONS LANGS OP
DE PIONIERSWEG 17A OP HET
BEDRIJVENTERREIN IN BARGEROOSTERVELD.
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Pioniersweg 17a | Bedrijventerrein Barger-Oosterveld | 0591 - 628 930 | www.fastfitter.nl

M

Menso voert, naast wetgeving zoals de Leerplichtwet en het besluit bijstand voor zelfstandigen, de taken van de Participatiewet uit voor
dee gemeente Emmen. Ze begeleiden werkzoed
kkenden
enden die een bijstandsuitkering ontvangen.
En daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt
ervaren. Deze mensen hebben soms al jarenlang geen betaald werk. Vandaar die afstand
tot de arbeidsmarkt. Maar soms is het lastiger
om betaald werk te vinden omdat men met
lichamelijke of psychische beperkingen te maken heeft. Ook dat geeft afstand tot werk en
dan is ondersteuning bij deze zoektocht wel
heel ﬁjn. Door middel van persoonlijke aan-

“Het doel is dat
iedereen werkt,
dat iedereen
meedoet’”
ADRES



Kapitein Grantstraat 21a
7821 AP Emmen
T 0591 - 769 114
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dacht en maatwerk probeert Menso mensen
te begeleiden via een passende stap richting
naar die mooie (werk)plek.

Spreekuur
Sinds maart van dit jaar vinden de gesprekken met medewerkers van Menso plaats in de
Wijkwijzer. Het spreekuur is iedere dinsdagmorgen. Het is een inloopspreekuur. Dat wil
zeggen er hoeft van tevoren geen afspraak
gemaakt te worden. Een van de medewerkers

van Menso die je kan tegenkomen tijdens het
spreekuur, is Rolf Kok. Hij is werk- en scholingscoach voor mensen van 27 jaar en ouder. Hij
werkt in zijn team samen met werkgeversadviseurs en leerplichtambtenaren. Ik spreek Rolf
over de werkwijze van Menso.

Werken in teams
‘Bij Menso werken we in teams van 15 collega’s. In dit team zijn verschillende functies
bij elkaar gebracht. Zo kunnen we op meerdere vakgebieden goed samenwerken. Het
spreekuur wordt steeds door iemand anders
bemenst. Voor onze klanten betekent dit dat
zij niet zover hoeven te rijden. Dat kan zeker
als je met een beperking te maken hebt prettig zijn. We hopen ook dat het laagdrempelig
zal zijn. Dat je hier gemakkelijk binnenstapt.
Deze nieuwe manier van werken doen we nog
niet zo lang. Tot nu toe nodigden we mensen
uit voor bijvoorbeeld een voortgangsgesprek,
hier in de Wijkwijzer. Op termijn hopen we
dat mensen spontaan binnenlopen met hun
vraag. En dat kan van alles zijn. Binnen ons
team is zoveel kennis. Mocht ik bijvoorbeeld
geen antwoord kunnen geven dan kan ik naar
een collega verwijzen.’

zou kunnen. Zo nodig wordt er naar passende scholing en training gezocht. Uiteindelijk
is het doel dat iedereen werkt, dat iedereen
meedoet. ‘We hebben aandacht voor iedereen. We zien onze klanten zeker één keer per
jaar, maar meestal vaker. Dat hangt natuurlijk ook af van de persoonlijke situatie,’ vult
Rolf aan. ‘Als het geen betaald werk is, dan is
2 uur vrijwilligerswerk natuurlijk ook goed. Elk
mens heeft de behoefte erbij te willen horen.
We helpen mensen ook aan een tijdelijke baan
voor maximaal 6 maanden. Met werkgevers
maken we hier afspraken over. Als men een
poosje in een vast dagritme werkt, gaat men
merken dat het beter gaat met de gezondheid,
dat men beter in zijn vel zit. Mooie bijkomstigheid is dat men ook merkt dat de gasrekening
lager wordt. Als je niet thuis bent, hoeft de verwarming niet te branden!’

Spreekuur in de Wijkwijzer
Dinsdagmorgen 10.00 - 12.00 uur.
Wytse Bouma

Iedereen doet mee
Het doel van Menso is om werkzoekenden
te begeleiden naar een passende werkplek.
Daarvoor zijn gesprekken nodig om duidelijk
te krijgen wat de werkzoekende zou willen en
ZOMER 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT



Voedseltuin

Tuinieren kan iedereen!

Het stuk grond ligt
verscholen achter Vepa aan
de James Cookstraat. Vanaf
de straat is het bijna niet
te zien, maar hier ligt de
voedseltuin. De tuin wordt
gerund door vrijwilligers en
wat de tuin opbrengt gaat
naar de Voedselbank.

B

Bert de Groote is als vrijwilliger betrokken bij
een van de uitgiftepunten van de Voedselbank. Hij werd een half jaar geleden gevraagd
door het bestuur om de schouders te zetten
onder de voedseltuin. ‘Omdat Vepa ging uitbreiden moest de voedseltuin verhuizen. Bovendien beschikken we niet over structureel
geld en zijn er te weinig vrijwilligers. Dus vroegen ze mij. Ik was toen ook even zonder werk,
maar ik vind dit mooi om te doen. Nieuwe dingen opzetten, pionieren, dat ligt mij wel.’

Vepa
Vepa (voorheen Drentea) ontwerpt en maakt
kantoormeubels. Als grondstof voor hun
meubels gebruiken ze bijvoorbeeld hennep
en vlas, maar hergebruiken ze ook materialen
als bijvoorbeeld pet-ﬂessen. Het huidige pand
wordt uitgebreid, waardoor de voedseltuin
moest opschuiven, net als het Greenﬁeld. Het
Greenﬁeld is een proeftuin met gewassen die
gebruikt worden. Vepa wil hier laten zien wat
zij belangrijk vindt: duurzaamheid, hergebruik
en afvalvermindering. De voedseltuin past hier
prima bij.

Nieuwe start
In april van dit jaar is een nieuwe start gemaakt met de voedseltuin. Eigenlijk moesten
de vrijwilligers weer helemaal opnieuw beginnen. De kavel is machinaal geploegd, de rest
is handwerk. De aardappels zijn begin mei ge-
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Ons klimaat is aan het
veranderen, dat weten we
en dit gebeurt gewoon.
Maar wij, mensen, kunnen
ook zelf iets doen aan het
milieu. Om het aangenamer
te maken voor onszelf en
voor onze kinderen.

Bert de Groote:

“Nieuwe dingen
opzetten,
pionieren, dat ligt
mij wel”
poot en er wordt gewerkt aan een afrastering
om de konijnen tegen te houden. Naast aardappels is er straks ruimte voor verschillende
koolsoorten, uien, pompoenen maar ook voor
vergeten groentes.

Wensen
Daarnaast zijn er 13 fruitbomen geplant. Deze
bomen zijn beschikbaar gesteld door de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Later komen
er nog 12 bomen bij. Bert en zijn groep vrijwilligers hebben genoeg ideeën hoe ze het terrein verder in willen vullen. Er is een container
geplaatst voor het opbergen van gereedschap.
Op het wensenlijstje staat ook nog een blokhut waar geschaft kan worden. De blokhut bij
de oude voedseltuin kon helaas vanwege de
slechte staat niet meer verplaatst worden. Om
deze wensen te kunnen realiseren is er geld
nodig. Het is één van de zaken waar Bert veel

tijd in steekt. ‘De gemeente heeft via Emmen
Gezond een bijdrage gedaan, en verder hebben we diverse fondsen aangeschreven. Er
zijn ook bedrijven die ons in natura steunen.
Krijgen we bijvoorbeeld het pootgoed of de
zaden voor een schappelijk prijsje of soms helemaal voor niets.’

Vrijwilligers
De groep vrijwilligers bestaat op dit moment uit 15 mensen. De samenstelling van de
groep is heel gevarieerd. Mannen, vrouwen,
jong, oud. Sommige zijn werkzoekende, anderen doen het naast een betaalde baan. De
groep werkt meestal op woensdag en vrijdag in de tuin. Via de groepsapp meldt men
of men aanwezig is. Hier worden ook de klussen genoemd die uitgevoerd moeten worden.
Bert vormt samen met twee vrijwilligers een
bestuur. Zij coördineren en zetten de grote
lijnen uit. ‘We doen ook gezamenlijke activiteiten. We beginnen het seizoen met een startdag, gaan op excursie naar andere voedseltuinen, doen een kijkje achter de schermen bij
de Voedselbank, volgen een snoeicursus. Dat
soort dingen. Maar je hoeft geen groene vingers te hebben of er verstand van te hebben’,
besluit Bert, ‘Als je het leuk vindt om buiten te
zijn, samen met anderen bezig te zijn en met
je handen te werken, moet je bij ons zijn!
Wytse Bouma

M

Met deze nieuwe rubriek in Wijkberichten willen we onze bewoners stimuleren om onze
groene wijk nog groener te maken. In deze rubriek
b
riek gaan we niet alleen in op klimaatverandering,
d
ering, maar ook hoe u uw tuin er op een eenvoudige manier goed en groen uit kunt laten
zien. Want als de omgeving mooi is, voelen we
ons positiever en wordt ook onze mentale en
fysieke gezondheid beter. En zo raken we beter bestand tegen allerlei kwalen.

Veel werk en duur
Veel mensen vinden een tuin bijhouden teveel
werk. En denken ook dat tuinen duur zijn. En
dat vaak watergeven nodig is. Maar, dat is niet

“Langzaam
creëert u een plek
waar u verliefd op
wordt”
zo! Dit zijn punten waar we op in zullen gaan
om u te helpen een mooie tuin te creëren zonder veel poespas of kosten.

Eerste stap
Om een onverzorgde tuin aan te pakken, en
zeker als de grond niet zo best is, begin dan
met het poten van aardappels. Waarom aard-

appels? Omdat dit weinig werk is en als je de
aardappels rooit, krijg je fantastisch zachte,
gezonde grond. Zelfs zandgrond krijgt een
betere structuur. Bovendien heeft u dan ook
nog eigen aardappels om te eten. Die smaken
natuurlijk extra lekker. In de herfst kunt u dan
bijvoorbeeld bessenstruiken planten of meerjarige zaden van weidebloemen zaaien.

Hoe poot je aardappels?
Begin met het verwijderen van een strook
gras. Een strook van ongeveer 30 cm is genoeg. Graaf kleine gaatjes van ongeveer 10-15
cm diep en stop hier een aardappel in. Zorg
dat er ongeveer 30 cm afstand is tussen de
aardappels. Tijdens de groei hebben aardappelen slechts één keer per week water nodig.
Ze hebben 2-3 maanden nodig om te groeien.
Als na de bloei de stelen geel beginnen te worden en te verwelken, dan kunnen de aardappels geoogst worden.

Beplanting
Als u al redelijk goede grond heeft dan kunt
u in het voorjaar beginnen om in een kleine
rand van een perceel planten te zetten. En
in het najaar een volgende rand beplanten.
Als u graag bijen en vlinders in uw tuin wilt
gebruik dan bloemen met een open hart.
Mogelijkheden voor grotere planten (40-90
cm) zijn dahlia’s, of bijvoorbeeld de dropplant,
monarda, phlox of stokrozen. Deze planten

zijn niet veeleisend en gemakkelijk te kweken. Voor lage planten kunt u kiezen voor vaste meerjarige planten als papaver, geranium,
ooievaarsbek, madeliefje of kattenkruid. Voeg
ook wat kruiden toe, zoals tijm, marjolein, of
salie. Ze zijn bestand tegen droge perioden.
En dat is wel belangrijk, want we zien dat er
steeds vaker droge periodes zijn. Deze planten
hebben geen kunstmest nodig, maar als u het
kunt betalen, zou wat compost wel goed zijn.

Begin klein & krijg plezier
Begin klein en elk jaar kunt u er meer aan toevoegen. U zult ontdekken hoeveel plezier u
erin krijgt. Tuinieren helpt u te ontstressen terwijl u langzaam een plek creëert waar u verliefd op wordt. Via deze column begeleiden
we u op weg met meer tips en adviezen voor
uw tuin. En wilt u direct advies of heeft u een
vraag, laat dan een bericht achter in de Wijkwijzer en ik neem contact met u op.
Sumitra Naren,
Landschap- en tuinarchitect
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De spelbus

Scheperspraat - De creatieve kerk

Elke laatste donderdag van
de maand komt de spelbus
Angelslo of Emmerhout in.
De spelbus is een bus vol
sport- en spelmateriaal, die
op elke gewenste locatie
neergezet kan worden.

D

De spelbus is een initiatief van de Buurtsportcoaches Emmen Oost en Welzijngroep Sedna.

Kinderen in beeld en in beweging
In de coronatijd, die nu hopelijk achter ons
ligt, ontstond de wens voor een spelbus voor
ons werkgebied ‘Emmen Oost’. Veel kinderen
zaten thuis en speelden niet meer buiten. En
nog zien we ze niet meer bij onze sport- en
spelactiviteiten. Maar we willen graag (weer)
met de kinderen in contact komen om hen in
beweging te krijgen. We zien in het algemeen
weinig kinderen op straat. En we horen dat

Als je een willekeurige
voorbijganger in het
winkelcentrum zou vragen wat
er bij haar/hem bovenkomt bij
het woordje kerk dan zullen
er verschillende antwoorden
komen. Maar bij het woord
kerk wordt toch meestal
gedacht aan een serieuze
bijeenkomst.

kiezen we zelf, maar het gebeurt ook wel dat
we gevraagd worden om eens in een bepaald
woonerf te komen. Een paar dagen van te voren worden er ﬂyers in de buurt verspreid en
wordt onze komst aangekondigd op Facebook. Ook op de website ‘Actief in Emmen’ is
te lezen waar we staan met de bus.

Mooie samenwerking
Door de spelbus is er een mooie samenwerking ontstaan tussen Sedna en de Buurtsportcoaches. Door sport en bewegen als middel in
te zetten komen we ook in contact met inwo-

“We willen graag met de kinderen in
contact komen om hen in beweging
te krijgen”
we een heleboel kinderen niet zien omdat ze
niet ver van huis mogen. Ouders vinden het
niet veilig genoeg dat kinderen naar bepaalde
plekken gaan of drukke straten moeten oversteken.

Mobieler en flexibeler
Met een bus vol spelmaterialen kunnen we
kinderen opzoeken. Zo zijn we mobieler maar
vooral ook ﬂexibeler. Op elke laatste donderdag van de maand zoeken we in Emmerhout
of Angelslo een plek voor de spelbus. Die plek
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ners van de wijk. Tijdens de sport- en spelactiviteiten gaat de buurt- of jongerenwerker van
Sedna in gesprek met de volwassenen die op
het geluid van spelende kinderen en de gezellige muziek afkomen. Of ze maken een rondje
door de buurt om gesprekken aan te knopen.
Zo horen hoe het met bewoners gaat, waar ze
blij van worden of waar behoefte aan is.

Vrijwilligers gezocht
Op dit moment mag de spelbus alleen gereden worden door buurtsportcoaches. De bus

is namelijk eigendom van de gemeente. Uiteindelijk willen we graag een eigen spelbus,
die dan ook gereden mag worden door vrijwilligers. Op die manier kan de bus vaker dan
één keer in de maand gaan rijden. Hiervoor is
ﬁnanciering nodig en daar wordt aan gewerkt.
Maar wijkbewoners die graag willen helpen bij
sport- en spelactiviteiten of in gesprek willen
met mede-wijkbewoners zijn al van harte welkom en kunnen zich melden.

Planning
Voor de zomervakantie staat de bus nog op
donderdag 30 juni in Emmerhout aan Het
Waal (bij de rode voetbaldoelen). De planning voor na de zomervakantie wordt nog gemaakt.
Buurtsportcoach Monique Bruins
bscemmenoost@emmen.nl of 06 - 524 900 47
https://www.actiefinemmen.nl/de-spelbus

E

Een bijeenkomst op zondagmorgen van 10 tot
11 uur waar gezongen, gebeden en gepreekt
wordt. (o ja, en waar na aﬂoop koﬃe wordt gedronken). Maar er is meer te beleven!

Vele talenten
Een kerk is niet alleen een gebouw maar ook
een levende gemeenschap van mensen die
zich vanuit hun geloof dienstbaar willen maken. In die gemeenschap is heel veel creativiteit te vinden. Niet iedereen heeft dezelfde gaven (of in kerkelijke termen ‘talenten’) maar ze
mogen wel allemaal gebruikt worden. Als ze
elkaar dan ook nog aanvullen dan kan er veel
moois gebeuren. In de Schepershof zijn een
groot aantal creatieve activiteiten:
•
•

•

Een expositiegroep
Een groep die liturgische (kerkelijke) kleden en wandkleden maakt
Een handwerkgroep

“Op het doek is
niet alleen een
keurige kudde te
zien maar ook een
schaapje”

•

•
•
•
•
•

Een groep die ervoor zorgt dat er elke zondag een boeket gaat naar iemand die een
bloemetje nodig heeft
Een groep die speciale bloemstukken
maakt rondom de kerkelijke feestdagen.
(de zogenaamde liturgische schikkingen)
Een klusgroep
Een koor (de Schepershofcantorij)
Een beamergroep

Doek van de scheper
Als je de kerkzaal van de Schepershof binnenloopt (toegang is altijd vrij!) dan valt een
prachtig doek op van de scheper (schaapherder). Onze kerk heet dan ook de Schepershof,
de hof van de Scheper (nu met een hoofdletter…). Elke woensdagmorgen zijn Dea Jense,
Ida Katerbarg en Fenna Lever bezig met het
maken van wandkleden. Dea was eerder tekenaar bij de Nederlandse Zondagschool Vereniging en tekent het ontwerp. Ida en Fenna
zetten dit ontwerp om in stof. Ze vertellen dat
zo’n doek gaandeweg groeit en steeds meer
in beeld komt en dat ze er heel veel plezier in
hebben. Een leuke anekdote hierbij: de scheper moest wel haar hebben. Maar hoe maak je
dat van stof? Gelukkig heeft een van de dames
een hond en van die hond heeft ze een plukje
haar ‘geleend’! Op het doek is niet alleen een
keurige kudde te zien maar ook een schaapje
dat zijn eigen weg gaat en door de scheper
moet worden teruggehaald. Bijzonder zijn ook

de kleine versieringen die zijn aangebracht die
dan net even een ander accent geven.

Raam uit de Voorhof
Als u dan toch in de kerkzaal bent kijk dan ook
even naar de kleden die Bijbelse verhalen verbeelden! Vooraan in de kerk ziet u een veelkleurig werkstuk: geheel van stof gemaakt.
Als voorbeeld werd het raam uit de Voorhof
in Angelslo gebruikt. De dames vertelden dat
dit best een moeilijke klus was. Zo is er voor
de leden van onze kerk die in Angelslo in de
Voorhof kerkten nog iets van herkenning. De
Voorhof is nu een gezondheidscentrum maar
was enige jaren geleden nog in gebruik door
de Protestantse Gemeente Emmen Oost.

Liturgische kleden
In de Schepershof worden zogenaamde liturgische kleden gebruikt. Dat zijn kleurige kleden die over de preekstoel en over de tafel
hangen. Ze zijn afgestemd op de kleuren van
het kerkelijk jaar. Ook zijn er kleden gemaakt
bij de zogenaamde voorbedenschaal en voor
op de tafel als het Heilig Avondmaal wordt
gevierd. Zo kan iedereen die dat wil meedoen
met alles wat zij of hij te bieden heeft en samen wordt dat een veelkleurige gemeente,
veelkleurig als een regenboog!
Jan Baptist
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Korte Wijkberichten

EEN SCHONE

BUURT LIGT VOOR

www.wijkklikemmerhout.nl

WORD SUPPORTER VAN SCHOON!

• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout
Springlevend’
• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties
• Internetten in digikamer

HET OPRAPEN

Digikamer Wijkklik Emmerhout
De Schanskuil, de Schanswal 10
T 06 - 543 939 16

Help ons helpen!
Welzijnsgroep Sedna zet zich in voor het welzijn van alle inwoners
van de gemeente Emmen. Wij bieden ondersteuning op allerlei gebied, zoals geld, gezondheid, sociale contacten en opvoeding. Sedna
helpt dus. Maar dat kunnen we niet alleen, soms hebben we hulp
nodig bij het helpen! We komen regelmatig in contact met inwoners
die er alleen voor staan. Mensen die gewoon graag wat aanspraak
willen. Soms zijn mensen niet (meer) in staat om hun eigen tuin te
doen. Het gebeurt ook dat iemand het overzicht over de administratie even kwijt is. Die is dan geholpen met iemand die structuur aanbrengt. Voor deze vragen zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Heb
jij een uurtje per week over om een inwoner van Emmen te helpen?
Dan horen we heel graag van je! Stuur een mailtje naar Rolf Muggen:
r.muggen@sednaemmen.nl

Wedstrijd
handpalmgedichten
Polleke Buitenbieb

GRATIS GELD,

HOE DAN?
inzicht



bewustwording
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De zomerschrijfwedstrijd 2022 van Polleke
Buitenbieb heeft als opdracht: leg uw hand
op een vel papier of stuk karton en trek met
stift de omtrek ervan over. Maak een gedicht
met eindrijm over de zomer binnen die handvorm. Zowel kinderen als volwassenen kunnen
meedoen in het Nederlands, Engels of Drents
(max. 3 handpalmgedichten per deelnemer).
Kinderen die nog niet kunnen lezen of schrijven, mogen een zomerse tekening in de handpalm maken. Binnen de leeftijdsgroepen worden drie winnaars gekozen voor een van de

fraaie boeken en/of hangertjes. Vergeet dus
niet naam, adres en leeftijd te vermelden! (n.b.:
dat gebeurt helaas vanuit enthousiasme nogal
eens). De inzendingen moeten vóór 1 augustus 2022 ingeleverd zijn bij Polleke Buitenbieb,
t.a.v. Gonny Smeulders-Veltman, Laan van het
Kwekebos 375. De winnaars krijgen hun prijs
thuisbezorgd. Bij Polleke Buitenbieb kunt u
24/7 gratis boeken lenen voor een periode
van maximaal 10 dagen.

Lintje voor
Martin Hornis
Martin Hornis (78) zet zich al een
aantal jaren in voor de Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal.
Maar hij is op meer terreinen actief. Zo is Martin bijvoorbeeld
al bijna veertig jaar penningmeester van de Adventkerk Emmen. Hij heeft preekcursussen
gevolgd en is spreker en gastspreker in allerlei kerken. Er is
een tekort aan predikanten, dus
zijn inzet wordt enorm gewaardeerd. Ook is Martin actief voor
de politieke partij 50PLUS als
penningmeester voor de plaatselijke afdeling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart
dit jaar werd hij geïnstalleerd als
commissielid voor deze partij.
Voor de koning was dit reden
genoeg om hem te onderscheiden met een lintje. Martin is nu
lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dik verdiend en van harte
gefeliciteerd!

Gonny Smeulders-Veltman

overzicht
ZOMER 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT



staat voor wonen
Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen

Gezondheid dichterbij

heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar
zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.

Lefier is op zoek naar duurzame tuinliefhebbers!
Heel Lefier tuiniert!

Wie is de slimste en groenste tuinliefhebber van

editie 2022

2022? Onder de noemer ‘Heel Lefier tuiniert!’ is
Lefier op zoek naar de slimste en groenste

Ben jij de slimste en groenste
tuinliefhebber van 2022?

tuinliefhebber van 2022. Volg jij onze winnares van
vorig jaar, Dorien Bouma, op als tuintopper? Net als

Meld je aan!

Kijk op lefier.nl/tuinactie
of scan de QR-code

zij kun je ook dit jaar weer een mooie prijs winnen!

Waarom?
Het klimaat verandert. De regen komt steeds vaker met
bakken naar beneden en de zomers worden warmer.
Steeds vaker kiezen huurders uit gemak voor tegels in hun
tuin. Het scheelt onkruid wieden en je hoeft geen planten
meer te snoeien. Je tuin kost minder tijd, maar tegelijkertijd
zorgen diezelfde tegels er ook voor dat het veel warmer is
rond je huis in de hete zomermaanden. Daarnaast zorgt het
voor meer wateroverlast als het hard regent.
Een groene tuin is bewezen beter voor de gezondheid.
Meer groen in je directe omgeving betekent een boost voor
je welzijn. Groene tuinen zorgen ook voor verkoeling en voor
de opvang van water. Vrolijke huurders, blije dieren en een
groene woonomgeving: dat is wat Lefier graag ziet!

Prijsvraag
Lefier is daarom op zoek naar de slimste en groenste
tuinliefhebber van 2022. We willen graag van jou horen
waarom je trots bent op je groene tuin. Jij mag ons en
andere huurders van Lefier vertellen waarom je zo graag in
je tuin bezig bent en wat jij doet om je tuin een fijne plek te
laten zijn voor mens, plant en dier. Het is natuurlijk ook leuk
om iemand anders te nomineren. Kom jij tijdens je dagelijkse

wandeling langs een mooi Lefier-tuintje van een andere
huurder? Of ben je zo onder de indruk van de tuin van je
buren dat je hen graag voor wil dragen? Dat kan ook!
Wil je meer weten over de voorwaarden en de prijzen die je
kunt winnen? Kijk dan snel op lefier.nl/tuinactie. Wil je je
gelijk aanmelden? Scan de QR-code of vul het self-service
formulier in: lefier.nl/self-service/nomineren.

Tangenborgh biedt ouderen in
Snacktime
burger
Zuidoost-Drenthe een breed palet
aan zorg en dienstverlening en
is specialist in dementiezorg.

met jalapeños en
BBQ sauce

Graffito Internet Design
Ontwerpt en bouwt websites voor u
als bedrijf, particulier of organisatie.

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.

Levert creatieve ontwerpen voor uw
nieuwe huisstijl, logo of drukwerk.
T +31 (0) 591 625 706
E info@graﬃto.nl

Vragen? Loop tijdens kantooruren gerust eens binnen bij
Klantenservice in onze woonzorglocaties.
Of bezoek ons spreekuur op:
Woensdag De Schans
09.00 - 11.00 uur (alleen op afspraak)

www.graffito.nl
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In ‘Gezondheid dichterbij’,
de gezondheidsrubriek
in Wijkberichten, wil ik
het deze keer hebben
over comfort. Of liever
gezegd: te veel comfort.
We proberen het onszelf
steeds gemakkelijker te
maken. Maar daar betalen
we uiteindelijk wel een
prijs voor.

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

W

We kennen het allemaal en vinden het heel
gewoon of normaal: de auto voor de deur en
hij is zó gepakt. Lekker gemakkelijk en comffortabel,
ortabel, want het motregent en nat willen
we
w
e niet worden. Ook bij kleine ritjes naar het
centrum is dat ﬁjn, om zo even snel een boodschapje te doen. En dan natuurlijk zo dicht
mogelijk bij de plaats van bestemming parkeren, anders moeten we dat hele eind nog
lopen. Van recentere datum is de elektrische
ﬁets. We vinden het al heel normaal, sterker
nog, er worden tegenwoordig meer elektrische ﬁetsen gekocht dan ‘ouderwetse’. En natuurlijk is ﬁetsen gezond, ook op de elektrische
ﬁets, zeker weten! Maar als je nog een ‘gewone’
zonder motor hebt staan, is het misschien een
idee om die ook eens te pakken. En zo heb ik
nog wel meer voorbeelden. De lift of roltrap
en de gewone trap ernaast. Welke keus maak
je? Hoewel dat traplopen best zwaar is, kun je
overwegen hem toch eens te pakken. Het doet
je lijf goed!

Keerzijde
Dat zoeken naar comfort heeft een keerzijde.
Want als je je spieren onvoldoende gebruikt,
dan krimpen ze. En als jij je botten niet belast,
dan worden ze brozer. Je reactievermogen
wordt minder als je jezelf niet af en toe uitdaagt. We worden zwaarder, omdat we onze
voedingstoffen onvoldoende verbranden.

Onze conditie gaat ongemerkt achteruit. Immers, we bewegen onvoldoende met al dat
gemak. Dus wees wijs, want te veel comfort
heeft namelijk een prijs.

Het is heel eenvoudig
Wat je eraan kunt doen? Dat is heel eenvoudig,
al kost het misschien wat inspanning en zien
we daar door onze verslechterde conditie tegenop. Neem die trap in plaats van de lift. Laat
de auto een keertje staan. Ga op de ﬁets de
boodschap doen. En dan natuurlijk niet met
die elektrische ﬁets maar een gewone (of heb-

men en afvalstoﬀen kunnen afgevoerd worden; je gewrichten worden weer gesmeerd.

Use it or lose it
Oftewel: gebruik wat je hebt of je raakt het
kwijt. Beweging is geen straf. Zie het als een
cadeautje dat je jezelf geeft. Het is toch heerlijk thuiskomen na een stukje lekker ﬁetsen, al
is het tegen de wind in of buiten in de kou. Wat
is het daarna extra genieten van het comfort
dat we thuis hebben. Dus ik zeg: ‘Use it or lose
it’. Oftewel: gebruik wat je hebt of je raakt het
kwijt. Je conditie, bedoel ik dan.

Video tip

“Wees wijs, want
te veel comfort
heeft een prijs”

Dat bewegen gewoon ook leuk kan zijn, zie je
in dit ﬁlmpje op YouTube:
bit.ly/3LCy1SO (typ de link in de adresbalk van
je internet browser)
Monique van Waardenburg
Gediplomeerd yogadocent en -therapeut
info@betermetyoga.nl

ben we die niet meer?). Ook binnenshuis kunnen we bewegen. Een avondje bankhangen is
heerlijk en er is ook niks mis mee. Maar als je
eenmaal lekker zit, wil je niet meer opstaan.
Hoe heilzaam is het voor je rug en andere gewrichten om eventjes in beweging te komen.
Af en toe naar de keuken om dat drankje te
halen. Je even uitstrekken. Het bloed gaat stroZOMER 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT



Zoek je een
huurhuis?
Kijk op
Thuiskompas.nl

Massagepraktijk De-Lan
Praktijk voor Shiatsutherapie

Dienstencentrum voor ouderen

Shiatsu staat voor “vingerdruk“
therapie afkomstig uit Japan en
kan worden toegepast zoals bij:

Het DCO is een actieve
club met een groot
aanbod van activiteiten.
Deze vinden plaats in De
Schepershof en in de sporthal
Emmerhout. Doelgroep
voor deze ontspannings- en
bewegingsactiviteiten is de
55-plusser. Kom eens langs!

– Slapeloosheid
– Mentale onrust en depressiviteit
– Spierspanningen’
– Hoofdpijn
– Spijsverteringsproblemen
– Menstruele problemen
– Sommige problemen met spieren en botten (zoals rugpijn)
Vergoeding geheel of gedeeltelijk
door de zorgverzekeraar is
mogelijk.

Derk Lanting - Advanced Shiatsu Practitioner ®
Registertherapeut BCZ ®

Ruimte om te leven. Ieder mens,
van kind tot senior, heeft een eigen plek,
een veilig thuis waar ze in vrijheid
en zorgeloos kunnen wonen.

Laan van de Bork 236
7823 RE Emmen
Tel: 0591-741802 of 06-20748777
info@massagepraktijkde-lan.nl

Contact
domesta.nl
info@domesta.nl

(0591) 57 01 00

Wat vindt u
belangrijk in
uw huurwoning?

Komt u er niet uit
met uw verhuurder?

Praat mee!

Huurdersfederatie
voor uw belangen.
www.huurdersfederatie.nl
info@huurdersfederatie
0591-622226

SERVICEPUNT EMMERHOUT

Een speciale
collectie voor
senioren

H

Het DCO-team gastdames zoekt nog steeds
vrijwilligers. Het team voorziet de deelnemers
aan onze activiteiten van een drankje. Bent u
minimaal eens in de drie weken een middag
of morgen beschikbaar dan nodigen wij u van
harte uit om het team te komen versterken.

Uit de bestuurskamer
We hebben een secretaris en penningmeester gevonden! Els Hasram-Rees is onze nieuwe secretaris en Frank Schuermans onze nieuwe penningmeester. Ze stellen zich hieronder
voor.
Frank Schuermans: Sinds kort ben ik de nieu-

we penningmeester van het DCO. In maart
van dit jaar ben ik op de dinsdagochtend gaan
bridgen in De Schepershof en beleef daar veel
plezier aan. Na een paar weken werd ik door
de voorzitter van het DCO, Ita van Gaalen, gevraagd of ik interesse heb in de functie van
penningmeester. Het leek alsof zij een extra
zintuig heeft. Ik ben nog niet zo lang met pensioen, en op dat moment ook oriënterend hoe
mijn tijd (nuttig en leuk) in te vullen. Toevallig
heb ik ook wel wat met cijfertjes. Ik ben zelf
niet woonachtig in Emmerhout, maar wel in
het mooie Emmen. Met de overige bestuursleden gaan we ervoor zorgen dat we onze

DCO Activiteiten
In het Facet Servicepunt Emmerhout vindt u een
collectie boeken speciaal voor senioren. U kunt
hier ook materialen ophalen of terug brengen die
gereserveerd zijn bij een andere vestiging of online.
Openingstijden

Maandag- en donderdagmiddag: 15.00 tot 16.30 uur.
Het servicepunt is gesloten in week 32, 33 en 34.
Contact

Telefoonnummer: 0591 - 230 007

E-mailadres: emmerhout@facet-emmen.nl

Tafeltennis

Het DCO is er voor u als oudere. Bent u 60- plusser, dan kunt u deelnemen aan de
volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:
LOCATIE DE SCHEPERSHOF
maandagmorgen

09.15

-

10.15

uur

Gymnastiek

maandagmiddag

13.30

-

14.30

uur

Internationale dans

dinsdagmorgen

09.30

-

12.30

uur

Bridge

woensdagmorgen

08.45

-

09.45

uur

Country line dance

donderdagmorgen

9.30

-

11.30

uur

Koersbal

donderdagmiddag

13.30

-

16.00

uur

Stoelyoga

LOCATIE SPORTHAL EMMERHOUT
Facet is de nieuwe naam van de Bibliotheek Emmen en De Kunstbeweging.

www.facet-emmen.nl
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doelgroep, de 55-plussers in de wijk, leuke en
gezellige activiteiten aanbieden waarvoor ze
graag hun huis uitkomen. En zo strijden we
ook tegen de eenzaamheid.
Els Hasram-Rees: Na 20 jaar Curaçao ben ik
weer terug in Nederland en sinds eind vorig
jaar woon ik in Emmerhout. Ik las in Wijkberichten Emmerhout dat het DCO bestuursleden nodig had. Ik heb hierop gereageerd en
ben nu de secretaris. Mijn taken zijn: postverwerking, agenda voorbereiden bestuursvergadering, correspondentie voeren, actielijst
bewaken en verslaglegging. Ook ben ik lid geworden van de twee dansgroepen: line dance
en internationaal dans.

ma- t/m vrij

12.00

-

16.00

uur

Biljart

maandagmiddag

14.45

-

16.30

uur

Tafeltennis

Het DCO heeft een tafeltennis-groep op maandagmiddag van 14.45 uur tot 16.30 uur. Zij
spelen in de Sporthal Emmerhout. Wij zoeken
nog enthousiaste spelers die in een gezellige
groep mee willen doen. Kom gerust kijken.
Als je wilt kun je gelijk meedoen. Er zijn batjes
beschikbaar. Gymschoenen moet je natuurlijk zelf meenemen en dan: spelen maar. Wil je
meer informatie hebben bel of mail ons.
Een mooie zomer en vakantieperiode gewenst.
Dienstencentrum voor ouderen
Schepershof, het Waal 400
Sporthal Emmerhout, Houtweg 105
Ita van Gaalen, voorzitter DCO
06 26 766 558 / ita.vangaalen@gmail.com
ZOMER 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT



WijkKlik Emmerhout
Een kinderdagopvang en voor- en naschoolse opvang in Emmerhout

Wijkklik Emmerhout is
betrokken bij het wel en
wee van de wijkbewoners
in Emmerhout. Vooral
bij mensen die door
omstandigheden niet
goed mee kunnen komen.
Wij helpen u met het
gebruik van computer of
smartphone.

Beter met yoga
Meer rust in jezelf? Een betere houding?
Sterker worden? Makkelijker bewegen?
Beter ademen?

Schrijf je in:
• Groepsles of individueel
• Yogatherapie bij klachten

www.betermetyoga.nl
Monique van Waardenburg
info@betermetyoga.nl
06 -144 246 79
Lemzijde 87
7823 BH Emmen

M 06 - 190 649 30
tamara.vanhunebedje@gmail.com

Zorgeloos wonen in de Egelantier
en de Wegedoorn in Emmen
Volledig vernieuwde driekamerappartementen met inpandig balkon
Speciaal voor 55-plussers
Woonoppervlakte van 70m2
Appartementen toegankelijk via beveiligde entree met centrale lift
Open keuken en op de begane grond een privé-berging
Gelegen naast het winkelcentrum met onder andere een apotheek,
bakker en diverse supermarkten
• Bushalte bevindt zich binnen 200 meter
• Kale huur vanaf € 644,04 en voorschot servicekosten vanaf
€ 45,- per maand

•
•
•
•
•

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 02 52
egelantier@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/egelantier_en_wegedoorn
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We lazen in 2019 over laaggeletterdheid van
de Nederlandse taal in de wijk Emmerhout.
Het aantal mensen, dat veel moeite heeft met
lezen, spreken en schrijven van de Nederlandse taal is erg hoog in deze wijk. Als Wijkklik Emmerhout dachten we: daar moeten we iets aan
doen. We zochten contact met allerlei organisaties die ons zouden kunnen helpen. De gemeente, Sedna en het Oranjefonds. Van laatstgenoemde kregen we subsidie om te kunnen
starten.

Is de taal je te machtig?

Houtweg 301-339 en 106-144, Emmen
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.

Vind je spreken moeilijk, is de taal je te machtig? Wij kunnen je helpen. Uiteindelijk zijn we
in oktober 2021 gestart met een groepje van
zo’n acht personen. Dat was erg mooi wat
het aantal betreft. Vrijwel iedereen van deze
groep vindt de Nederlandse taal erg moeilijk
en dat is het ook. Uitspraak, zinsopbouw en
het spreken in goede zinnen valt niet mee.
Vooral dat laatste is lastig. Daarna gingen we
de computer meer gebruiken. Nu leren we ook
om de juiste knoppen op de computer of laptop te bedienen. En zo kunnen we naar een
site gaan om echt de Nederlandse taal te oefenen. We lezen woorden, zien daarnaast de
plaatjes en horen ook nog de uitspraak. Deze
woorden gaan over alledaagse dingen, zoals
thuis, het verkeer, de stad of boodschappen
doen. Dat stukje knoppen-cursus, om naar de

site te gaan, kennen de meeste mensen nu al
wel. De site die we gebruiken is www.oefenen.
nl en deze site is ook heel erg geschikt voor
mensen die thuis wat meer op de computer of
laptop willen doen. Wanneer je thuis geen laptop hebt, kun je er tijdens de cursus wel eentje lenen. De wil om beter Nederlands te leren

“Uitspraak,
zinsopbouw en
het spreken in
goede zinnen valt
niet mee”

foon? In onze lessen kom je te weten hoe computers, tablets en smartphones werken. Hoe
je met een toetsenbord, muis en een aanraakscherm omgaat. Wat het internet precies is en
natuurlijk hoe je internet kunt gebruiken. Ook
het gebruik van e-mail, mappen maken, bewerken van foto`s en omgaan met de tablet
of iPad. Of wil je liever een cursus Word of Excel, het kan allemaal bij WijkKlik Emmerhout.
We kijken wat je wilt leren en samen met een
vrijwilliger ga je daarmee aan de slag. De lessen zijn zeer geschikt voor ouderen die nog
niet veel ervaring met de computer hebben.
De Wilker, Lemzijde 87-88.
Maandag van 13.00 tot 15.30 uur
Donderdag van 13.00 tot 16.30 uur.
Hermien van der Weide 06 - 417 201 68
Theo Zwiggelaar 06 - 543 939 16

spreken en begrijpen is noodzakelijk. Heb jezelf moeite met de taal of ken je iemand die
moeite heeft met lezen of schrijven? Neem
dan contact met ons op. Wellicht kunnen wij
helpen! Lijkt het je leuk om deze mensen ook
te helpen om beter Nederlands te leren lezen,
praten en schrijven? Neem dan contact op
met Steﬀen Moorman, tel. 06 - 46 55 11 48.

Andere cursussen
Wil je eens wat meer leren op het gebied van
de computer, laptop, iPad of mobiele teleZOMER 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT



Wijkwijzer
De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewoners terecht kunnen voor vragen van diverse aard.
Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken betreﬀende het openbaar gebied, voor zorg, voor de
wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn,
voor ideeën. Ook kunnen we voor u een kopie maken
of iets voor u scannen. Tijdens openingsuren kan gebruik worden gemaakt van het openbaar (invaliden)
toilet. Verder kunt u in de Wijkwijzer ook terecht voor
de gratis PMD-vuilniszakken. Verschillende organisaties houden spreekuur in de Wijkwijzer. Zie voor de
dagen en de tijden hieronder.
Houtweg 287
T 0591- 675 958
E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl
Openingstijden
• De Wijkwijzer Emmerhout
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur

Afvalkalender

Belangrijke adressen

Colofon

Welk afval aan de straat?

Apotheek

Wijkagent

Gebruik hiervoor de Area Afval-app. Deze handige app meldt wanneer de container aan de
straat gezet kan worden. Hij meldt tegenwoordig ook wanneer het oud papier aan de straat
kan. Download de app op areareiniging.nl/afvalapp of kijk in de app-store.

Apotheek Emmerhout
Houtweg 340
T 62 32 33
www.apotheekemmerhout.nl

Jaap Alberts
T 0900 - 8844
E jaap.alberts@politie.nl

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

Huisartsen

Tangenborgh T 0591 - 68 74 10
Icare Thuiszorg T 0522 - 27 70 48
Beter Thuis Wonen T 0528 - 34 11 62
Buurtzorg Emmerhout M 06 - 226 115 47

INZAMELING

DATA EN PLAATS

GFT / Groen

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

Restafval

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

Plastic, metalen
verpakkingen en
drankenkartons
(PMD)

1x per drie weken. Check de Area Afvalapp of de website van Area: https://
www.areareiniging.nl/home/bewoners/afvalkalender-digitaal/

Oud papier
(vanaf 18:00uur)

Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:
dinsdag 5 juli; dinsdag 6 september; in verband met de zomervakantie
wordt er in de maand augustus geen oud papier opgehaald.
Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand:
donderdag 7 juli; donderdag 1 september; in verband met de
zomervakantie wordt er in de maand augustus geen oud papier
opgehaald.

• Menso
Dinsdagmorgen 10.00 - 12.00 uur
• Woonzorg Nederland
Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur
(in de even weken)
• Sedna
Algemeen en ﬁnancieel spreekuur
Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur

Wijkverpleegkundigen

J. Issa
Laan vh Kinholt 135
T 62 40 00
Medisch Centrum Emmerhout
Dhr M.M. Demircan
Houtweg 343
T 62 28 89

De Schepershof

Centrale Huisartsenpost

Huurdersfederatie

Boermarkeweg 60
T 0900 11 20 112

T 0591 - 62 22 26

Het Waal 400
7823 NA Emmen
T 0591 - 62 36 74

Vaste medewerkers
Bertus Beltman, Hilde van der Horst-de Jong, Theo
Postma, Ted Schilder
Vormgeving
Graffito Internet Design - Jiska Ravor
info@graffito.nl
De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
(voorplaat), Hilde van der Horst-de Jong (2, 4, 5, 7, 9,
14, 15, 17, 27), Fred Bogers (10), Wytse Bouma (13, 18)
Sumitra Naren 19), Lilian Groote (20), Denise Tiggelman
(21, 27), Gonny Smeulders (23), Arthur Kees (25), Sasa
Glisovic (29)
Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 8 augustus 2022 naar redactie@wijkbelangenemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer
t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s,
logo’s e.d. in afzonderlijke bestanden aanleveren.
Bestuur Wijkbelangen Emmerhout
Wytse Bouma (voorzitter)
M 06 - 409 835 32
E voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Mantelzorg

Secretaris - vacant
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost
mv. Annetta Meijer
M 06 - 522 300 59
E mantelzorgemmenoost@gmail.com

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

Glas

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

Kiona de Graaf
M 06 - 426 238 02
E kionadegraaf@gmail.com

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 en het Leger des Heils ingeleverd worden.

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

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.

Miranda Klinker (aspirant-bestuurslid)
M 06 - 19 54 01 93
E mirandaklinker@outlook.com
Roelie Koning
T 06 - 415 878 74
E roelie.koning@ziggo.nl
Willem Wildeboer (speelvoorzieningen)
M 06 - 457 144 95
E wlwildeboer@gmail.com
Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Agenda Emmerhout
data

activiteit

locatie

21 juni

Geld Verdeel Festival - Burgerbegroting ‘22

Schepershof

7-10 september

Feest in verband met 10-jarig bestaan

winkelcentrum

Planning Wijkberichten Emmerhout
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nummer

sluitingsdatum kopij

bezorgen

najaar 2022 I 3

8 augustus

week 37

winter 2022 I 4

7 november

week 49

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 Wijkbelangen Emmerhout. De redactie behoudt zich het recht voor om
teksten qua stijl en spellingsfouten te corrigeren, in te korten
of te weigeren.
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Ons winkelcentrum bestaat 10 jaar!
Dit vieren we van 7 tot met 10 september...

Halong’s
Loempia

