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Energiemarkt 29 september

Zaterdag 29 september a.s. is er van 10.00 

tot 16.00 uur een grote Energiemarkt in het 

winkelcentrum van Emmerhout. De belang-

rijkste doelstelling van deze Energiemarkt 

is het informeren en enthousiasmeren van 

wijkbewoners. In onze wijk is vorig jaar de 

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal ge-

start. Met deze expeditie werken we naar 

een energieneutraal Emmerhout in 2027. 

Wout Koops van ‘t Jagt

Hij heeft net zijn Havo-diploma gehaald, 

een baantje bij de Jumbo, doet aan atletiek 

bij de Sperwers, organiseert samen met an-

dere jongeren activiteiten voor jongeren en 

is als scholarshipper actief bij het sportplein. 

Kortom een druk baasje, die Wout Koops 

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

opleiding in Zwolle is begonnen blijft hij 

zich inzetten voor de jeugd in Emmerhout. 

Wob en Hennie Veenhoven

Hennie en Wob Veenhoven wonen al vele ja-

ren met veel genoegen aan de Laan van de 

Marel. Zowel Wob als Hennie zijn actief in 

het beschermen van de natuur in hun eigen 

omgeving en het milieu in het algemeen. 

Op het terrein dat vrijkwam nadat de voor-

malige Lheehorstschool gesloopt was heb-

ben zij een prachtig stuk natuur gecreëerd 

met heel veel verschillende plantensoorten.

IN DIT NUMMER

‘Steek energie 
in eigen wijk!’

Emmerhout
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Van het secretariaat

Anders gezegd, als je aan het ene wieltje 

draait, gaat er verderop ook iets bewegen. Als 

bestuur van Wijkbelangen vertegenwoordi-

gen en behartigen we de belangen van alle 

wijkbewoners. Daarbij hebben we de wijk in 

zijn geheel voor ogen. Al onze inzet is er op 

gericht om van onze wijk een prettige, veilige, 

gezonde leefomgeving te laten zijn voor alle 

inwoners. Voor nu, maar ook voor in de (na-

bije) toekomst.

Wijkeigenaarschap

Kernbegrippen hierbij zijn ‘wijkeigenaarschap’, 

‘zelfregie’, ‘in samenspraak met’. Een fenomeen 

als burgerbegroting is dan ook niet zomaar uit 

de lucht komen vallen. Het bouwt voort op er-

varingen als werken met o.a. Ideegelden, ach-

terpadverlichting, wijkbudget. Wijkbewoners 

meer mogelijkheden geven om mee te praten 

én te beslissen over hun eigen leefomgeving. 

Toen de Rijksoverheid een aantal taken over-

hevelde naar de gemeente, die op haar beurt 

taken doorschoof naar dorpen en wijken heb-

ben wij als Wijkbelangen deze handschoen 

opgepakt. Hieruit is uiteindelijk het netwerk 

Emmerhoutlijm ontstaan. Een samenwerking 

van formele en informele organisaties op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg. Een net-

werk waar wijkbewoners op gelijkwaardige 

wijze in meedoen.

Veranderingen

Vorig jaar is de Expeditie Emmerhout Ener-

gieNeutraal gestart. Dat lijkt op het eerste ge-

zicht weer iets totaal nieuws. Maar dat is het 

niet. Emmerhout was in de jaren zestig van de 

vorige eeuw als naoorlogse opbouwwijk ste-

denbouwkundig innovatief en spraakmakend. 

De kenmerkende woonerven zouden een po-

sitieve bijdrage leveren aan de samenleving 

van de bewoners van deze wijk. Maar de sa-

menleving verandert en Emmerhout is geen 

eiland. De samenstelling van de bevolking is 

ingrijpend anders dan vijftig jaar terug. Kijk al-

leen maar naar het aantal zestigplussers in de 

wijk. Fossiele brandstoffen dreigen op te raken 

of hebben grote nadelen als aardbevingen en 

klimaatverandering. We moeten dus gaan na-

denken over alternatieve energiebronnen en 

hoe we dit inpassen.

Duurzaam

Het woord duurzaam kende men in de jaren 

zestig mogelijk nog niet gelet op het groot 

aantal gebouwen dat inmiddels al weer af-

gebroken is of op de nominatie staat om ge-

sloopt te worden. Denk aan het winkelcen-

trum, Apolloflatjes en scholen.  We willen nu, 

sterker we moeten, naar een duurzamere sa-

menleving waar veel zuiniger wordt omge-

gaan met grondstoffen en materialen. 

Het is jouw wijk

Het creëren van een nieuwe wijk begon voor 

Emmerhout vijftig jaar terug. Maar de wijk zal 

nooit af zijn. Dat is een doorlopend en nooit 

eindigend proces, omdat mensen veranderen, 

omstandigheden wijzigen en inzichten mee-

bewegen. Het medeverantwoordelijk willen 

zijn voor de ontwikkeling van de eigen leef-

omgeving is steeds sterker geworden. Het 

motto van de burgerbegroting ‘Emmerhout 

het is jouw wijk, jij mag het zeggen!’ wordt 

daarmee het motto van alles wat er in de wijk 

gebeurt.

Speelvoorziening

Op de website van Wijkbelangen Emmerhout 

heeft Bert Meringa een overzicht gemaakt van 

alle speelvoorzieningen in de wijk. Voor iedere 

speelvoorziening is bewoner die in de nabije 

omgeving woont aanspreekpunt. Samen met 

buurtgenoten houdt hij of zij een oogje in het 

zeil, geeft reparaties door en houdt de omge-

ving netjes. Geen spectaculair werk, maar wel 

belangrijk. Bij een aantal speelvoorzieningen 

zijn we op zoek naar mensen die als contact-

persoon willen fungeren. Voor meer info en/of 

aanmelden: bertspeeltuin@gmail.com. 

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Er zijn in de wijk gelijktijdig veel 
ontwikkelingen. Er wordt weleens 
voorgesteld: Moet je niet eerst iets 
afmaken voor je met iets nieuws 
begint. Misschien een verstandig 
advies als het niet zo was dat al 
die ontwikkelingen met elkaar 
samenhangen.

Expeditie Emmerhout Energieneutraal 2027

Doel van deze expeditie is dat we als wijk een 

flinke bijdrage leveren aan het terugdringen 

van het energieverbruik. Daarnaast willen we 

energie die nog nodig is, duurzaam en zoveel 

mogelijk in Emmerhout opwekken. Daarmee 

wordt Emmerhout een energieneutrale wijk. 

Wijkexpeditieteam

Het WijkExpeditieteam, gevormd door een 

aantal bewoners en ondersteund door di-

verse organisaties, organiseert deze eerste 

Energiemarkt. Op de markt kunt u met ons 

kennismaken en hopen wij u te interesseren 

en enthousiast te maken om samen met ons 

energie te steken in Emmerhout EnergieNeu-

traal.  We willen graag van u horen op welke 

manier u zelf al bezig bent met besparen op 

energieverbruik en verduurzamen van uw wo-

ning en woonomgeving. Welke tips en oplos-

singen heeft u zelf al bedacht of uitgevoerd? 

We houden tijdens de markt daarom ook een 

korte enquête. Meedoen aan Emmerhout 

EnergieNeutraal is niet ingewikkeld en kost-

baar. Er zijn veel mogelijkheden om energie 

te besparen. Maatregelen die u meteen merkt 

in uw portemonnee. Zelf doen, spaart poen! 

Energiecoaches

Vier wijkbewoners hebben een opleiding tot 

energiecoach gevolgd. Zij zijn zaterdag 29 

september aanwezig tijdens de Energiemarkt. 

U kunt Heleen, Willem, Winand en Fred onder 

het genot van een kopje koffie of thee aller-

lei vragen stellen over wat u thuis zou kunnen 

doen om energie te besparen. En u kunt een 

afspraak met hen maken als u werk wilt maken 

van energie besparen.

Gemeente

De gemeente is aanwezig met twee stands. De 

gemeente staat voor de uitdaging om uitein-

delijk de hele gemeente Emmen energie neu-

traal te maken. Zij heeft gekozen om met de 

wijk Emmerhout te beginnen. Op de markt is 

zij aanwezig om uit te leggen wat er zoal moet 

gebeuren en hoe zij denkt dit samen met wijk-

bewoners te bereiken. Ook zetten ze op een 

rijtje welke mogelijkheden er zijn om wonin-

gen te verduurzamen (subsidies, zonnelenin-

gen etc.). In een andere stand van de gemeen-

te gaat zij graag met u in gesprek over hoe u 

het wonen in Emmerhout ervaart. Waar wordt 

u blij van, wat vindt u dat beter kan?

Lefier en Domesta

Ongeveer de helft van het aantal woningen in 

Emmerhout zijn huurwoningen van Lefier en 

Domesta. Zij zijn aanwezig om hun plannen 

voor hun woningbezit te presenteren en toe 

te lichten. Wat betekent dit voor de bewoners 

van een huurwoning? Hierover gaan ze graag 

met wijkbewoners in gesprek.

Bedrijven

Tenslotte zijn er ook een groot aantal bedrij-

ven met een stand aanwezig. Bedrijven die 

gespecialiseerd zijn in het verduurzamen van 

woningen. Bij hen kunt u zich laten informe-

ren over mogelijkheden om energie te bespa-

ren en zelf op te wekken. Ze kunnen ook laten 

zien wat het isoleren van een vloer, spouw-

muur, dak of het plaatsen van zonnepanelen 

gaat kosten en vooral wat het gaat opleveren. 

Als we geen aardgas meer gaan gebruiken 

hoe gaan we onze huizen dan verwarmen? 

Een warmtepomp misschien? Enkele bedrij-

ven demonstreren hoe het werkt, wat het op-

levert en waar u rekening mee moet houden.

Enthousiasmeren en informeren

De belangrijkste doelstelling van deze Ener-

giemarkt is u informeren over de doelstelling 

van de Expeditie en enthousiast te maken om 

mee te doen. Het WijkExpeditieteam bestaat 

nu nog uit een beperkt aantal inwoners. Maar 

wordt u enthousiast en wilt u meedoen? Laat 

het ons weten! 

Peter Tapper, 

Voorzitter WijkExpeditieteam 

info@emmerhoutenergieneutraal.nl

Zaterdag 29 september a.s. 
is er van 10.00 tot 16.00 uur 
een grote Energiemarkt 
in het winkelcentrum van 
Emmerhout. In onze wijk 
is vorig jaar de Expeditie 
Emmerhout EnergieNeutraal 
gestart. Met deze expeditie 
werken we naar een energie 
neutrale wijk in 2027.  

Expeditie EnergieNeutraal
Op zaterdag 29 september is er in het winkel-

centrum een grote Energiemarkt. De belang-

rijkste doelstelling van deze Energiemarkt is het 

informeren en enthousiasmeren van wijkbewo-

ners. Informeren gebeurt ook door de maande-

lijkse Expeditiebrief, die steeds rond de 1e van 

de maand huis-aan-huis verspreid zal worden. 

Daarnaast is nu ook de website www.emmer-

houtenergieneutraal.nl in de lucht met heel veel 

info over de expeditie. 

‘Steek energie 
in eigen wijk!’
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E WEven voorstellen: Mijn naam is Anita Borg-

huis en ik woon al 30 jaar samen met Harry. 

We hebben twee dochters, 21 en 14 jaar. Van-

wege Harry’s werk zijn we indertijd verhuisd 

van Zwartemeer naar Den Haag en hebben 5 

jaar in Scheveningen en 5 jaar in Gouda ge-

woond. Nadat onze oudste dochter is gebo-

ren besloten we toch weer terug te gaan naar 

onze roots en we wonen nu al weer jarenlang 

met veel genoegen in de gemeente Emmen.

 
Wat dreef je om zelfstandig 
ondernemer te worden?

Na mijn havo-opleiding heb ik het diploma 

MMO-C gehaald. Hiermee kon ik een eigen be-

drijf beginnen. In Den Haag heb Ik jarenlang 

gewerkt bij diverse bouwmarkten. Daar heb ik 

ervaring opgedaan in de verkoop, servicever-

lening en advisering aan klanten. In Emmen 

kregen we in 2015 de mogelijkheid de dieren-

winkel in Emmerhout over te nemen. Zo kwam 

mijn lang gekoesterde wens uit om zelfstandig 

ondernemer te worden. Mijn liefde voor en in-

teresse in het welzijn van dieren en kennis van 

de detailhandel kon ik zo prima in de praktijk 

brengen. 

Welke specifieke opleidingen heb 
je gedaan? 

Ik ben begonnen met het meelopen met de 

vorige eigenaar in deze winkel en in een an-

dere dierenspeciaalzaak. Daarnaast heb ik in-

terne opleidingen gevolgd van leveranciers 

van dierenvoeding, geneesmiddelen en ver-

zorging. Ook nu neem ik regelmatig deel aan 

cursussen om up to date te blijven omtrent 

nieuwe producten en inzichten. 

Waarin onderscheidt jouw 
dierenspeciaalzaak zich?

Bij ons staat de persoonlijke benadering en 

serviceverlening aan klanten hoog in het 

vaandel. Wij zijn niet aangesloten bij een fran-

chiseorganisatie of iets dergelijks en beslissen 

zelf welke artikelen en dieren wij in ons assor-

timent willen hebben. Wij bieden de mensen 

een luisterend oor en geven advies. Bij heel 

specifieke vragen schromen wij niet de men-

sen door te verwijzen naar de dierenarts. De 

mensen in Emmerhout en omgeving zijn heel 

vriendelijk en dit stimuleert mij om vijf en een 

halve dag per week met veel plezier te werken 

in onze winkel.

Jullie zijn verhuisd van de 
buitenkant naar de binnenkant
 van het winkelcentrum?

De Lidl had meer ruimte nodig. In goed over-

leg zijn wij van de buitenkant naar de binnen-

kant van het winkelcentrum verhuisd. Het 

nieuwe pand heeft een veel grotere pui, waar-

door hoge schappen niet meer geplaatst kon-

den worden. Ook kregen we minder ruimte ter 

beschikking. Hierdoor zijn de hengelsportar-

tikelen uit ons assortiment gegaan. Het voor-

deel is dat wij nu meer deel uit maken van het 

winkelcentrum en meer aanloop krijgen. Wij 

zijn eigenlijk wel heel tevreden met onze nieu-

we plek.

Ondernemersvereniging 
Emmerhout

Wij zijn aangesloten bij de ondernemersver-

eniging van Winkelcentrum Emmerhout. Het is 

een actieve vereniging en samen organiseren 

we evenementen als bijvoorbeeld markten, 

de intocht van Sinterklaas, drumspektakel, de 

jaarlijkse kerstmarkt en lichtjesmarkt. 

Hoe ben je bereikbaar?

Onze winkel is geopend op maandag van 

13.00 uur tot 18.00 uur en dinsdag tot en met 

vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op zater-

dag zijn we u graag van 09.00 tot 17.00 uur tot 

dienst. Ons telefoonnummer is: T 561 871. Volg 

ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes en 

aanbiedingen. 

Wil je zelf nog iets kwijt?

Denk goed na voordat je een dier aanschaft. 

Past het dier bij je en kun je de verzorging bie-

den die het dier nodig heeft? Een aankoop van 

een dier mag nooit een impuls-aankoop zijn! 

Het welzijn van dieren staat bij ons op de eer-

ste plaats. 

Ina Hofsteenge

In deze rubriek neemt Ina 
Hofsteenge in iedere editie 
een bedrijf in Emmerhout 
onder de loep. Deze keer 
zijn de spotlights gericht op 
Anita’s Dierenspeciaalzaak. 
Haar zaak is gevestigd in 
het winkelcentrum van 
Emmerhout.

Wout (18) woont sinds juni vorig jaar in de 

wijk. ‘Mijn moeder leerde Ugbaad Killinci van 

stichting Maandeeq kennen en toen zij ook 

activiteiten voor jongeren gingen organiseren 

raakte ik samen met mijn broertje en zusje be-

trokken. Wij gingen onder de vlag van Maan-

deeq activiteiten organiseren. Maar sinds we 

in oktober vorig jaar zelf budget vanuit de bur-

gerbegroting kregen doen we het eigenlijk he-

lemaal zelfstandig.’

Samenbrengen

Aanvankelijk waren het open avonden die er 

georganiseerd werden. ‘Het ging ons meer om 

het samenbrengen van jongeren. Een gezel-

lige avond samen hebben, zonder een echt 

programma,’ licht Wout toe. Er is nu een kern-

groepje van zo’n 8 á 9 jongeren die activitei-

ten bedenken en ook organiseren. ‘We hebben 

wel een virtuele ideeënpot in de groepsapp. 

Als iemand met een goed idee komt slaan we 

dit op. Iedereen kan dus wel meedenken over 

activiteiten die er georganiseerd worden.’

Gamen

Activiteiten die tot nu toe georganiseerd zijn 

waren o.a. avonden waarop gegamed werd en 

waar Black Opps, FIFA-toernooi en bordspelle-

tjes werden gespeeld. Veelal activiteiten voor 

binnen. In de komende maanden willen de 

jongeren samen met de scholarshippers ook 

activiteiten op het het Sportplein Emmerhout 

organiseren. Dat zijn uiteraard buitenspelen. 

Sportplein

Het contact met de scholarshippers is ge-

makkelijk gelegd, want Wout is ook een van 

de drie jongeren die als scholarshipper actief 

zijn op het sportplein. Van de initiatiefnemers 

Jiska Ravor en Rijk van Dijk hoorde Wout dat 

er scholarshippers gezocht werden om sport-

activiteiten op het sportplein te stimuleren en 

organiseren. ‘Je krijgt dan maximaal € 1000,- 

per jaar als bijdrage in je studiekosten,’ vertelt 

Wout, ‘en als tegenprestatie moet je minimaal 

100 uren op het sportplein actief zijn.’ In Em-

merhout zijn er drie scholarshippers. Diede 

Gras, Maggie Benjamins en Wout.

Voorbeeldfunctie

‘We kregen eerst een training van een dag 

van de Krajicekfoundation waar we heel veel 

leerden over EHBO, opzetten van activiteiten, 

hoe ga je met een groep om, wat doe je als de 

boel escaleert.’ Deze dag was ook meteen een 

selectiedag. ‘Je moet wel aan bepaalde zaken 

voldoen. Je hebt een voorbeeldfunctie en je 

moet het ook leuk vinden om met kinderen 

om te gaan.’ Maar ook nadat ze officieel aan de 

slag zijn gegaan worden ze gevolgd. ‘In de exa-

menperiode waren er minder activiteiten en 

daar word je dan wel op aangesproken,’ zegt 

hij lachend.

Spelcontainer

Alle drie hebben trouwens in het eerste jaar 

ruimschoots voldaan aan het minimumaantal 

uren. ‘In principe zijn we iedere maandag en 

woensdagmiddag aanwezig. Ik denk dat zo’n 

50 á 60 verschillende kinderen regelmatig 

meedoen. Op het terrein van Op Eigen Houtje 

staat een container met allerlei sportmateriaal, 

dat we dan kunnen gebruiken. Diverse ballen, 

tafeltennisbatjes, hesjes, hoepels, pilonnen, 

skippyballen etc. En via de gebiedscoördina-

tor van de Krajicekfoundation kunnen we ook 

extra materiaal aanvragen.’

Vervolg

Wout is in september begonnen met een ver-

volgstudie technische bedrijfskunde in Zwol-

le. Maar zijn inzet voor de Jongerenactiviteiten 

en het Sportplein blijven. ‘Mogelijk kan ik niet 

meer door de week, maar dan ga ik het in het 

weekend doen. Ik vind het veel te leuk!’ 

Wytse Bouma

“Je hebt een 
voorbeeldfunctie 
en je moet het ook 
leuk vinden om 
met kinderen om 
te gaan”

‘Bedrijf’-vigheid Emmerhout          Jongerenactiviteiten en scholarship

Hij heeft net zijn Havo-
diploma gehaald, heeft een 
baantje bij de Jumbo, doet 
aan atletiek bij de Sperwers, 
organiseert samen met 
andere jongeren activiteiten 
voor jongeren in de wijk en 
is als scholarshipper actief bij 
het sportplein. Kortom een 
druk baasje, die Wout Koops 
van ’t Jagt.
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Jan & Hilda Nuiver

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	

Kijk voor meer informatie op www.cosis.nu of bel naar het 
Servicebureau van Cosis 
088 839 3000 of mail 
ons: info@cosis.nu

Cosis 
dichtbij

voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of 

psychische beperking

Jan (81) en Hilda (77) Nuiver zijn al heel lang 

betrokken bij het DCO. Hilda al vanaf eind ja-

ren zeventig. Toen behoorde ze nog niet tot 

de doelgroep, maar waren ook vele jongere 

mensen als vrijwilliger bij het DCO betrokken. 

Hilda was een van hen. Jan is bijna zijn hele 

leven werkzaam geweest in de grootkeuken-

branche. Eerst als monteur, later als leidingge-

vende en verkoper. Hilda werkte in de eerste 

jaren na hun trouwen bij uitgeverij JB Wolters. 

Maar omdat Jan voortdurend op pad was en 

heel Nederland doorkruiste is zij op enig mo-

ment gestopt bij de uitgeverij.

Dienstencentrum voor ouderen

Het paar vond in 1970 een woonplek in Em-

merhout, waar zij sindsdien aan de Lemzijde 

wonen. In 1975 werd in Emmerhout het Dien-

stencentrum voor Ouderen op initiatief van 

de welzijnsorganisatie (nu Sedna) gestart. In 

het Bintholt in het toenmalige winkelcentrum 

werden een groot aantal activiteiten voor ou-

deren georganiseerd met inzet van veel vrij-

willigers. Hilda was een van hen. Vanaf begin 

jaren negentig kwam ze in het bestuur van het 

DCO. Jan trad toe in het bestuur nadat hij in 

1998 gestopt was met werken.

Stichting

‘Op advies van wethouder Jenne Holman werd 

het DCO in 2003 een stichting. Tot die tijd wa-

ren we nog steeds onderdeel van Sedna, dat 

toen volgens mij nog stichting Opmaat heet-

te,’ vertelt Jan. ‘Dit advies had alles te maken 

met de plannen die begin van deze eeuw wer-

den gemaakt voor een nieuw winkelcentrum.’ 

‘Voor alle organisaties die in het Bintholt hun 

plek hadden moest een ander onderkomen 

gevonden worden,’ vult Hilda aan. Als bestuur 

hebben ze naar allerlei alternatieven gezocht. 

‘We hebben de mogelijkheid onderzocht om 

een noodlocatie te plaatsen op de plek waar 

nu het Sportplein is gekomen. Lokalen die 

vrijkwamen bij een AZC wilden we hier herge-

bruiken. Maar dat alles is op niets uitgelopen.’

Tussenstee

In 2007 is het DCO samen met het sociaal-

cultureel werk naar de Eigenstee tussen Em-

merhout en Emmerschans verhuist. ‘Dat is heel 

gek gegaan’, verbaast Hilda zich nog steeds, 

‘We moesten op stel en sprong eruit. Er werd 

heel veel druk op gezet. Maar daarna heeft het 

Binholt nog enkele jaren leeg gestaan!’ Het 

nieuwe onderkomen kreeg de naam Tussen-

stee, om het tijdelijke karakter te benadruk-

ken. Hier zitten ze echter al weer elf jaar.

Wijkcentrum

Er vinden nu gesprekken plaats met de ge-

meente. Het bestuur van het DCO weet heel 

goed wat ze wil. ‘Het liefst willen we een wijk-

centrum ergens in het midden van Emmer-

hout,’ geeft Jan aan, ‘Goed toegankelijk voor 

iedereen en waar iedereen zijn ding kan doen.’ 

Het gebouw van het bewonersbedrijf Op Ei-

gen Houtje is hiervoor niet geschikt. Los van 

de lastige exploitatie, ‘Je stookt voor de mus-

sen’, zijn ook de meeste ruimtes niet geschikt. 

En een wijk met de omvang als Emmerhout 

verdient gewoon zo’n wijkcentrum. Het kwie-

ke stel heeft nog genoeg energie om zich 

hier helemaal voor in te zetten. ‘Het zou toch 

prachtig zijn als we dit weten te realiseren!’ 

Wytse Bouma

‘We moeten hier zijn in de wijk. 
En hier is ín het centrum van 
Emmerhout.’ Jan Nuiver is op 
dreef als hem gevraagd wordt 
waarom het Dienstencentrum 
voor Ouderen weg moet uit 
de Tussenstee. ‘We kunnen er 
heel goed uit de voeten hoor, 
we hebben genoeg ruimte 
voor al onze activiteiten. Maar 
dat moet je niet aan de rand 
van Emmerhout willen doen.’

Dienstencentrum 
voor Ouderen
Het Dienstencentrum voor Ouderen is 

te vinden in de Tussenstee, Ravelijn 104. 

Wekelijks wordt er door zo’n 140 mensen 

deelgenomen aan de verschillende 

activiteiten, waarbij voor enkele een 

kleine bijdrage wordt gevraagd. Voor een 

overzicht van alle activiteiten zie blz. 23 

van deze Wijkberichten. Hier zijn ook de 

contactgegevens te vinden.
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SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze vOORSchOLEN

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

Kijk voor een voorschool bij u in de buurt op www.stichtingpeuterwerk.nl 
of neem voor meer informatie contact op met Planning en Plaatsing:
info@stichtingpeuterwerk.nl | 088 - 030 5188 | www.stichtingpeuterwerk.nl

Onze locatie in Emmerhout:

Voorschool Kristalla-Kubus 
Houtweg 404 
7823 PS Emmen 
(06) 547 931 36

Onderdeel van groep

 

  

 

 

 

 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 

 

Burgerpreventie Emmerhout

Het initiatief om te komen tot een burgerpre-

ventieteam lag bij Henk, toen nog woonachtig 

aan de Laan vd Marel, nu inmiddels verhuisd 

naar Barger Oosterveld. Henk zit in de be-

veiliging en ergerde zich aan de vele winkel-

diefstallen, rondslingerende winkelkarren en 

auto’s die met veel te hoge snelheid de erfjes 

binnenrijden. Hij deed een oproep op Face-

book om te komen tot een preventieteam. 

Rianne was een van bewoners die hierop re-

ageerde. Enkele buren van Henk wilden ook 

wel helpen.

Jassen met opdruk

Hij liet 8 fleece jassen bedrukken met een 

logo van Burgerpreventie Emmerhout, afge-

kort tot BPE. ‘We lopen altijd met zijn tweeën 

over straat of door het winkelcentrum’, vertelt 

Rianne, ‘Rijdt iemand bijvoorbeeld veel te hard 

over de Houtweg, dan maken we een gebaar 

dat het iets rustiger moet. Meestal wordt daar 

wel goed op gereageerd. Maar er wordt ook 

weleens een middelvinger opgestoken hoor.’ 

Henk heeft Rianne gevraagd om de coördina-

tie over te nemen.

Geen rooster

Inmiddels heeft ze zo’n 18 namen op papier 

staan. ‘En na de vakantie komen er nog vier 

mensen bij hebben ze toegezegd.’ Alle leden 

van het preventieteam worden toegevoegd 

in de groepsapp. ‘Als mensen gaan lopen, dan 

melden ze dat. We lopen niet volgens een be-

paald rooster. Het moet wel leuk blijven. Waar 

is het onrustig, waar hoor je wat. Je bekijkt zelf 

maar waar je loopt, maar je meldt het wel in 

de groepsapp.’

Gevoel van veiligheid

Naar mate bij wijkbewoners meer bekend 

wordt dat er een burgerpreventieteam in de 

wijk aanwezig is, komen er ook meer meldin-

gen binnen. ‘Niet dat we er altijd iets aan kun-

nen doen, maar het feit dat mensen de mel-

ding kunnen doen en ze zien dat we even later 

ter plekke zijn, geeft hen al een goed gevoel. 

Mochten we iemand op heterdaad betrappen 

dan mogen we deze persoon alleen staande 

houden, net als iedere burger. We moeten 

wachten op de politie die het verder afhan-

delt’. 

Samenwerken met politie

‘We komen niet in plaats van de politie. Wij 

kunnen aanvullend zijn. Zo was er laatst een 

winkeldiefstal bij de Lidl, waarbij twee daders 

in de kraag gegrepen werden. Deze worden 

dan in het kantoortje vastgehouden tot de 

politie het overneemt. Maar zo lang moeten 

er drie personeelsleden bij de daders aanwe-

zig blijven. Wij kunnen het personeel ontlas-

ten door dit over te nemen, zodat zij verder 

kunnen gaan met het helpen van de klanten.’ 

Rianne wil binnenkort contact opnemen met 

de wijkagent Jaap Alberts om over deze af-

stemming te praten. Zoals ze ook in gesprek 

wil met burgemeester Eric van Oosterhout, 

verantwoordelijk voor de openbare veiligheid 

en Monique Bruins, gebiedscoördinator.

Geen officiële status

Een buurtpreventieteam heeft geen officiële 

status. Ieder lid heeft zijn eigen ID-kaart bij 

zich en is onbewapend. Het respect en ver-

trouwen moeten ze opbouwen. Vandaar dat 

Rianne ook met verschillende organisaties in 

gesprek wil. ‘Ik wil het rustig opbouwen. We 

zijn geen knokploeg hè?’ Henk heeft uit eigen 

zak 8 jassen met opdruk aangeschaft. Maar 

nu de groep groter is geworden, zijn er meer 

jassen nodig. En misschien voor in de zomer-

maanden poloshirts. ‘Wij willen graag bij de 

burgerbegroting van dit najaar ons plan in-

dienen en we hopen dat we daar een bijdrage 

uit kunnen krijgen.’

Contact

Wijkbewoners die het burgerpreventie team 

willen versterken kunnen contact opnemen 

met Rianne, M 06 - 27 47 17 56 of bpe-em-

merhout@outlook.com. Meldingen kunnen 

via hetzelfde telefoonnummer en mailadres 

worden doorgegeven. Dit kan ook via de Face- 

bookpagina https://www.facebook.com/

bpeemmerhout/. 

Wytse Bouma

Dit voorjaar heeft een groep 
inwoners van Emmerhout 
de handen ineen geslagen 
en een burgerpreventieteam 
gevormd. Zij constateren 
een toenemend gevoel van 
onveiligheid in de wijk en 
willen daar iets aan doen.

H
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
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HHennie en Wob Veenhoven wonen al vele ja-

ren met veel genoegen aan de Laan van de 

Marel. Zowel Wob als Hennie zijn actief in het 

beschermen van de natuur in hun eigen om-

geving en het milieu in het algemeen. Ze zijn 

lid van diverse natuurorganisaties en zeer ge-

interesseerd in alles wat groeit en bloeit. Enke-

le jaren geleden is de Christelijke Basisschool 

de Lheehorst aan de Laan van de Eekharst 

afgebroken. Zoals gebruikelijk bij afbraak is 

door de Gemeente Emmen zwarte grond op 

het braakliggende terrein tussen Laan van de 

Marel en Laan van de Eekharst gebracht. Daar-

na is graszaad gezaaid met de bedoeling dat 

het terrein een gewoon grasveld zou worden.

Andere inrichting

Wob had bij aanvang van de afbraak van de 

school al contact gelegd met personen van 

diverse afdelingen binnen de Gemeente Em-

men om te brainstormen over hoe het terrein 

het best ingericht kon worden. Dat er toch 

eerst zwart zand en graszaad op het braaklig-

gende terrein is aangebracht was een kwestie 

van een communicatiestoring en verschil in 

inzicht. Er zijn nu afspraken gemaakt met de 

Gemeente Emmen inzake het maaibeleid. Al-

leen in het voorjaar wordt er één keer gemaaid 

en het maaisel wordt afgevoerd. Door het af-

voeren verschraalt het terrein. Daarna wordt 

het terrein met rust gelaten. De grassoorten 

zullen te zijner tijd verdwijnen en ook de groei 

van pitrus (groeit in het natte gedeelte) wordt 

door Wob persoonlijk bestreden. Hij heeft al 

ruim duizend plantjes verwijderd. De aanwe-

zigheid van pitrus is volgens hem nu beheers-

baar.

Vlinder- en insectenparadijs

Door de inzet van Wob en Hennie is er nu al 

een prachtig stuk natuur gecreëerd. Ieder jaar-

getijde bloeien er nu planten en ook vlinders 

weten hun weg naar het veld te vinden. Op 

dit moment (gesprek vindt in juni plaats red.) 

staan het witte en roze kaasjeskruid, de dis-

tels, teunisbloemen, rode, witte en gele klaver, 

rolklaver, vilterig kruiskruid, margrieten, vos-

senstaart, kattenstaart, en het hazenpootje in 

volle bloei.. echt de moeite van een bezoekje 

waard! Alleen kijken en niet plukken uiteraard. 

Afbraak sporthal

Kort geleden is ook de sporthal afgebroken. 

Ook de Tine Marcus School die gehuisvest is 

in de voormalige obs De Eekharst zal binnen 

afzienbare tijd verhuizen. Over een nieuwe 

bestemming is nog niets bekend, maar waar-

schijnlijk wordt ook dit gebouw gesloopt. Over 

de herinrichting van het vrijgekomen gebied 

wordt door de gemeente nog nagedacht. 

Nieuwbouw ligt niet voor de hand. Wob en 

Hennie hebben wel ideeën over een nieuwe 

invulling.

Terugkeer stukje oud landschap?

Hun wens is om het oude natuurlijke land-

schap met flora en fauna rond de Laan van 

de Eekharst zoveel mogelijk terug te laten ko-

men. Voordat hier gebouwd werd bestond het 

gebied voornamelijk uit bosschages en zand-

duinen. Hennie en Wob hopen dat door hun 

inzet en met hulp van de buurtgenoten en de 

Gemeente Emmen deze natuurlijke omgeving 

terug zal komen. 

Ina Hofsteenge

Buurtkracht

IIn de nieuwe rubriek 
‘Buurtkracht’ spreekt Ina 
Hofsteenge met mensen 
die actief zijn in hun 
eigen woonerf of buurt in 
Emmerhout. Zij laten zien dat 
er buurtkracht in de wijk zit. 
Omdat deze mensen vaak 
onder de radar blijven, zoekt 
Ina deze wijkbewoners op. 
geven.

HHet instituut voor natuureducatie en duur-

zaamheid, is een landelijke organisatie die 

mensen lokaal bij natuur betrekt. Op scholen, 

in Nationale Parken en hun eigen buurt. Voor 

meer informatie over IVN-Emmen en Omstre-

ken kunt u contact opnemen met Dick Ha-

verkamp, T 531 969 of mailen naar ivnemme-

neo2@gmail.com of sleen08@gmail.com. Kijk 

ook regelmatig op de website: www.ivn.nl/af-

deling/emmen-en-omstreken

Scharrelkids

Met de jeugdclub ‘Scharrelkids’ wil IVN Emmen 

e.o. de kinderen van 6 t/m 12 jaar dichter bij 

de natuur brengen. Voor meer informatie over 

Scharrelkids kunt u contact opnemen met Ca-

thelijn van Goor, mail naar ivn.jeugd.emmen@

gmail.com of kijk op: www.ivn.nl/afdeling/em-

men-en-omstreken of op Facebook: https://

www.facebook.com/scharrelkidsemmen/ 

Activiteiten IVN 

De lezingen vinden iedere eerste woensdag 

van de maand, 20.00 uur, plaats in de Cluft, 

Statenweg 109, 7824 CW Emmen en zijn gra-

tis voor leden en donateurs van het IVN. Aan 

niet-leden wordt een bijdrage van 3 euro ge-

vraagd. Voor meer informatie Dick Haverkamp, 

T 531 969 of M dickhaverkamp22@gmail.com

• Woensdag 5 september: 

Lezing van Leah Groeneweg over wildpluk, 

eetbare planten.

• Zondag 16 september:  

Excursie onder leiding van Leah Groene-

weg (onder voorbehoud) Voor aanvangs-

tijd en locatie zie onze website.

• Woensdag 3 oktober: 

Lezing van en over de SOVON en een deel 

over de zwaluwen.

• Zondag 14 of zondag 21 oktober:  

Paddenstoelen wandeling (plaats en da-

tum afhankelijk van weer). Voor exacte 

datum, aanvangstijd en locatie zie onze 

website.

• Zaterdag 3 november:  

Landelijke Natuurwerkdag. Voor aanvangs-

tijd en locatie zie onze website.

• Woensdag 7 november:  

Lezing van Arthur Buitelaar over Perma-

cultuur.

• Woensdag 12 december:  

Lezing van Bert van der Pol over variatie in 

visuele systemen in de natuur.

Activiteiten Scharrelkids 2018

De locaties van de activiteiten van Scharrel-

kids  Emmen e.o. worden bekend gemaakt bij 

opgave. Dit omdat, afhankelijk van de natuur 

en soms het weer, de locatie regelmatig ver-

andert. Voor nadere informatie zie onze web-

site, deelname 2 euro, opgave en voor meer 

informatie: mailen naar ivn.jeugd.emmen@

gmail.com.

• Zaterdag 29 September: 

Pompoenen en ... Samen gaan we naar de 

boerderij van familie Eising aan de Schaap-

streek 46 in Sleen. Hier houden we twee 

pompoenactiviteiten. Ook krijgen we een 

rondleiding over het bedrijf om de koeien 

en kalfjes te zien. Aanvang: 14.00 uur. Doe 

mee! Geef je op via ivn.jeugd.emmen@

gmail.com.

• Zaterdag 27 Oktober: 

Paddenstoelen en...Griezeltocht.

• Zaterdag 10 November: 

Speuren naar sporen.

• Zaterdag 15 December: 

Jaarafsluiting! 

Activiteiten IVN- Afdeling Emmen e.o.

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.

“Door inzet van 
Wob en Hennie 
is er een prachtig 
stuk natuur 
gecreëerd”

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 begelei-

ders organiseer je maandelijkse buitenactivitei-

ten voor kinderen in de omgeving van Emmen. Oproep
Wob is op zoek naar iemand die kan 

maaien met een zeis. Een zeis zelf is wel 

beschikbaar. Wie beheerst dit ambacht 

nog en wil komen helpen? Voor meer info 

en/of inlichtingen: T 62 66 12



Kleurrijke wijkbewoners

In deze rubriek staan 
wijkbewoners in de 
schijnwerper die een bijzonder 
verhaal hebben, omdat ze een 
bewogen levensgeschiedenis 
hebben, een bijzonder 
beroep uitoefenen of een 
mooie hobby hebben. Het 
zijn wijkbewoners die kleur 
geven aan de wijk. Deze keer 
staat Ida Oostmeijer in de 
schijnwerpers.
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Ida Oostmeijer (1960), is geboren te Gassel-

tenijveen. Op 16 maart 2015 begon Ida Oost-

meijer-Oosting als gemeentesecretaris/alge-

meen directeur bij de gemeente Emmen. Een 

gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar 

bij een gemeente. Behalve hoogste manager 

van de ambtelijke organisatie, is zij ook de eer-

ste adviseur van het college van Burgemeester 

en Wethouders. Ida is getrouwd met Hans, zij 

hebben geen kinderen. Sinds 2017 woont zij 

in Emmerhout ‘Als je in de gemeente woont 

waar je ook werkt, dan heb je er ook meer bin-

ding mee. Je ervaart daardoor intensiever de 

positieve kanten en de aandachtspunten van 

de stad.’  Ida wil hier niet op haar functie aan-

gesproken worden, maar als één van de in-

woners van Emmerhout. Emmerhout is voor 

haar vooral een wijk waar ze woont en tot rust 

komt. Ze heeft uit de aard van haar functie 

geen uitgesproken persoonlijke mening over 

ontwikkelingen als de burgerbegroting en het 

bewonersbedrijf, dat zich in moeilijk vaarwater 

bevindt. Als wijkbewoner is ze overigens be-

hoorlijk enthousiast over deze experimenten. 

Carrière

Ida Oostmeijer begon ooit als secretaresse in 

de profit-sector. Hoewel ze na haar vwo het 

P&O vak in wilde, ging ze HEAO in deeltijd 

doen. Ze koos hiervoor omdat haar toenma-

lige baas haar adviseerde een algemene oplei-

ding te verkiezen boven de sociale academie. 

De switch naar de overheid kwam tot stand 

doordat zij gevraagd werd voor een baan als 

P&O-er bij de Provincie Drenthe. Bij de Neder-

landse school voor openbaar bestuur in Den 

Haag haalde Ida tenslotte haar Master-oplei-

ding public administration (MPA). ‘Naast een 

fulltimebaan was dat wel heftig, maar ik heb 

erg genoten van deze opleiding’, aldus Ida. Op 

deze opleiding zat ze bij diverse gemeentese-

cretarissen in de klas en zodoende raakte Ida 

geboeid door deze functie; ‘Dat wilde ik ook!’ 

Een leven als gemeentesecretaris

Daadwerkelijk gemeentesecretaris worden 

was niet eenvoudig, herinnert Ida zich. De 

daadwerkelijke stap naar gemeentesecretaris, 

verliep via een zijbeweging als sectordirecteur 

Samenlevingszaken bij de gemeente Achtkar-

spelen (Friesland). ‘Dat heb ik twee jaar gedaan 

en toen heb ik gesolliciteerd naar de functie 

van gemeentesecretaris in Meppel. Dat heb ik 

uiteindelijk bijna zeven jaar gedaan.’ Daarna 

was ze vijf jaar werkzaam als gemeentesecre-

taris te Assen. 

De leukste baan! 

De functie van gemeentesecretaris is op Ida’s 

lijf geschreven. ‘Echt de leukste baan ter we-

reld! Dat zit ‘m in de combinatie leidinggeven 

aan een organisatie en tegelijkertijd ook deel 

uitmaken van het politieke speelveld. Je vormt 

als het ware ‘de brug’ tussen deze twee werel-

den.’ Vooral besluitvormingsprocessen boeien 

haar. Ook kan Ida erg genieten van de verschil-

len tussen mensen in gedrag en capaciteiten. 

‘Het leukst vind ik het om mensen zodanig te 

faciliteren dat ze echt tot bloei komen’. Door-

dat ze kan bogen op veel praktijkervaring, 

hoeft niemand haar iets wijs te maken en kan 

ze anderen spiegelen. 

Boekenwurm

Het beeld van een altijd werkende vrouw die 

thuis iedere avond tot laat stukken zit te le-

zen blijkt niet geheel te kloppen. Ida is in na-

volging van haar moeder een echte boeken-

wurm, zo ook haar partner. Hun belangstelling 

is breed. ‘Je struikelt bij ons echt over de boe-

ken’, vertelt Ida. ‘Ik zit soms een hele zondag 

te lezen, dat vind ik echt heerlijk, het liefst 

thrillers, daar kan ik helemaal in opgaan. Als 

kind had ik dat al, dan lag ik stiekem met m’n 

zaklampje de hele avond onder de dekens te 

lezen. Als een boek mij te pakken heeft, dan 

moet ik het gewoon uitlezen!’  

Theo Postma

“Ida kan erg 
genieten van de 
verschillen tussen 
mensen in gedrag 
en capaciteiten”

I

• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout 
Springlevend’

• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties

www.emmerhoutspringlevend.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

gehuisvest in  ‘Op Eigen Houtje’  

Lemzijde 87  |  T 06-543 939 16  

Hulp nodig bij juridische of financiële 
problemen? Of met een aanvraag, 
belastingaangifte of bezwaarschrift?

Het sociaal juridisch loket biedt u laagdrempelige hulp bij 
problemen met uitkeringsinstanties, werkgever, de belasting-
dienst, verzekeraars etc. Het sociaal juridisch loket helpt u door 
het woud van regelgeving. Ook kunnen we u helpen met uw 
administratie of correspondentie. 

Wij zijn een modern, no-nonsens kantoor dat maatwerk levert 
voor onze klanten. Leg uw probleem aan ons voor en wij geven 
u een gratis eerste advies.

Elke woensdag van 15.00 tot 19.00 hebben wij inloop spreekuur, 

Lemzijde 87, Emmerhout, tel. 0591-229280.

Het Sociaal Juridisch Loket in een initiatief van de stichting 
Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje, KvK-nummer: 58459758



Na twee jaar experimenteren met de 
burgerbegroting was het tijd voor een evaluatie. 
Hoe heeft het uitgepakt? Was het een succes? 
Heeft het de betrokkenheid van wijkbewoners 
vergroot? Is de zeggenschap toegenomen? 

Bent u op de hoogte van de burgebegroting?

Bent u zelf actief betrokken bij de burgerbegroting in uw wijk?

Ja
    
Nee, maar had het graag 
willen weten

Nee

Wie moet er volgens u beslissen of een aanvraag of plan 
moet worden toegekend?

Stelling: Ik heb meer te zeggen gekregen over wat er in mijn wijk 
gebeurt sinds de invoering van de burgerbegroting.

Op welke wijze kan de wijk het beste bekend maken aan de inwoners dat 
ze een burgerbegroting krijgen van de gemeente?

Stelling: Ik vind het goed dat de gemeente Emmen inwoners zelf mee 
laat beslissen waaraan het geld wordt uitgegeven.  
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Ja, actief betrokken
    
Niet actief betrokken, maar 
zou dat wel graag willen

Niet actief betrokken, 
want ik laat dat liever aan 
anderen over

Niet actief betrokken

40

20

0

Wijkbelangen Emmerhout

Via een stemdag in de 
wijk (eventueel met een 
kiesdrempel)

De gemeente

Een commissie van bewoners 
die hiervoor speciaal wordt 
aangesteld

Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Weet niet 
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Via flyers of Wijkberichten

Via websites en sociale media van 
gemeente en van de wijk zelf

Via bijeenkomsten die de wijk 
zelf organiseert

De gemeente moet dit bekend 
maken aan alle bewoners

Ik vind niet dat het budget 
bekend moet worden gemaakt 
aan alle bewoners

Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Weet niet 

Onderdeel van deze evaluatie was een enquête onder 
wijkbewoners. 1375 personen van 18 jaar en ouder in 
Emmerhout hebben een vragenlijst ontvangen. In totaal 
zijn 110 vragenlijsten volledig ingevuld; dit is een respons 
van 8%. De belangrijkste uitkomsten van deze enquête 
vindt u hier op deze bladzijden. 
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Emmerhout in cijfers

“Er 
zijn110
vragenlijsten 
volledig 
ingevuld; 
dit is een 
respons van 

8%”

“11%
Geeft aan 
actief 
betrokken 
te zijn bij 
de burger-
begroting”
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Fastfitter Bandenservice  |  Het Weeld 218a  |  Emmerhout  |  0591 - 628 930  |  www.fastfitter.nl

“De tijd van 
‘ik wil de 
voetbaluitslagen 
niet horen want 
vanavond kijk ik 
Studio Sport’ is 
allang voorbij”

Hele jaar volop acties en aanbiedingen!
Tegen inleveren van deze advertentie ontvangt 
u 15 euro korting op het uitlijnen van uw auto!

2008 - 2018
10 JAAR FASTFITTER 
IN EMMERHOUT!
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Op Eigen Houtje vindt het leuk om in deze 

euforie mee te gaan en gaat vanaf heden alle 

wedstrijden van FC Emmen live laten zien op 

groot scherm. Voor heel veel mensen is het 

thuis niet mogelijk om de wedstrijden live te 

bekijken terwijl ze dit wel graag zouden willen. 

Rechtstreeks de wedstrijden volgen is natuur-

lijk ook veel leuker. De tijd van ‘ik wil de voet-

baluitslagen niet horen want vanavond kijk ik 

Studio Sport’ is allang voorbij. Bovendien is 

samen voetbal kijken ook veel gezelliger. Sa-

men de spanning beleven en samen de jon-

gens van Dick Lukkien aanmoedigen. 

Gratis bitterballen

Bij voetbal horen bitterballen. Vanzelfsprekend 

zijn deze te bestellen bij onze keuken maar Op 

Eigen Houtje heeft een leuk idee bedacht. Bij 

elk doelpunt dat FC Emmen scoort tijdens 

wedstrijden voor de winterstop trakteert Op 

Eigen Houtje de hele zaal op bitterballen. Kom 

dus gezellig met vrienden, familie en/of buren 

naar ons toe.

Een pooltje maken

Ook gaan we samen vanaf de thuiswedstrijd 

tegen Fortuna Sittard op 7 oktober a.s. een 

voetbalpool maken. De mensen die voetbal 

komen kijken kunnen zich kosteloos inschrij-

ven voor deze voetbalpoule. Er kunnen pun-

ten worden verdiend met goede voorspellin-

gen, bijvoorbeeld van de ruststand, eindstand 

of in de hoeveelste minuut het eerst doelpunt 

wordt gescoord. De scores worden bijgehou-

den op een scorebord aan de wand. Deze pool 

eindigt tijdens winterstop en rondom kerst is 

de prijsuitreiking. Er zijn een paar leuke prij-

zen te winnen waaronder een wedstrijdbal 

met handtekeningen van alle spelers van FC 

Emmen.

Eten vooraf of na afloop

Daarnaast is Op Eigen Houtje van plan om 

voorafgaand aan of na afloop van een aan-

tal wedstrijden een buffet te serveren. De ene 

keer in de vorm van een lunchbuffet, de an-

dere keer in de vorm van een warm en koud 

buffet. Voor een vriendelijke prijs genieten 

van een vers gemaakt themabuffet. Volg onze 

facebook pagina voor nadere informatie hier-

over. 

Ook ideeën?

Heeft u leuke ideeën rondom FC Emmen en 

voetbal kijken? Neem contact met ons op en 

wij willen graag kijken of we dit samen met u 

kunnen realiseren. Zo is onze wens om spe-

ciaal iets voor kinderen of voor ouderen die 

moeilijk ter been zijn te organiseren. Als u wilt 

helpen of hierin iets kunt betekenen dan ho-

ren we het graag. U kunt ons bereiken op T 22 

92 80 of via mail info@opeigenhoutje.info

Kom gezellig langs

We nodigen u hierbij dus van harte uit om bij 

ons gezellig voetbal te komen kijken. De en-

tree is vanzelfsprekend gratis. Via onze face-

book pagina zullen we u telkens op de hoogte 

stellen van het wedstrijdschema. Like ons op 

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

OpEigenHoutje/  

Anton Bardie, 

bedrijfsleider Op Eigen Houtje

FC Emmen bij Op Eigen Houtje

Emmen is trots! En terecht. 
Trots op hun voetbalclub FC 
Emmen en trots op het debuut 
in de Eredivisie. De afgelopen 
maanden zijn niet alleen de 
Emmenaren maar is heel 
Drenthe massaal achter FC 
Emmen gaan staan. 

O
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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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r

w
o
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n

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

U wandelt vast weleens 
in de Emmerdennen, 
misschien volgt u dan het 
kabouter pad dat hier loopt 
en u rondleidt rondom 
het zandmeertje. Mogelijk 
neemt u uw hond mee.

Woont er een kabouter in de Emmerdennen?

Het kabouterpad ligt er altijd strak bij, zowel 

het pad als de doorgang tussen de bomen en 

de struiken. Dit komt niet vanzelf. Een inwo-

ner van Emmerhout vervult deze kabouter-

plicht. Ik heb het hier over Gerrit Lahuis. Hij is 

degene die ervoor zorgt, dat er geen kuilen in 

het pad zijn, dat de stiekels worden gesnoeid 

of afgezaagd. Dit doet hij geheel vrijwillig en 

op eigen initiatief.

Het idee

Op mijn vraag ‘hoe ben je op dit idee geko-

men?’, antwoordt hij: ‘Het irriteerde mij, dat 

het pad er steeds zo bij lag. Soms moest ik 

ploegen door modderpoelen met mijn hond. 

Nu zorg ik ervoor, dat het water zoveel mo-

gelijk weg kan. Verder breng ik zand op, daar 

waar gaten zijn. Dat gele zand graaf ik op uit 

het bos, verder zorg ik voor een goede door-

gang. Ik loop gewapend met een heggen-

schaar en een kruiwagen en snoei alles af wat 

overhangt. Als ik wandelaars tegenkom, dan 

reageren zij altijd positief: ‘Dat je dit doet!’ ‘.

Wie is die man

Wie is Gerrit Lahuis en wat inspireert hem om 

zo’n klus op te pakken? Gerrit (74) is geboren 

in Dalen en woont sinds 1988 in Emmerhout. 

Naast zijn werkzame leven (hij was onder-

houdsmonteur voor CV’s) is hij lange tijd poli-

tiek en maatschappelijk actief geweest. Hij is 

17 jaar lid geweest van de Provinciale Staten 

voor de PvdA. Bezocht vele PvdA congressen, 

waarbij contacten teruggaan tot in de tijd van 

Joop den Uyl.

Marathon

Toen Gerrit zo’n 40 jaar was werd het ook 

noodzakelijk om aan eigen conditie te doen. 

Alhoewel hij geen zittend beroep had (zat 

vaak dubbelgevouwen in kruipruimten) bleek 

tijdens een voetbalpotje met ambtenaren dat 

hij toch een slechte conditie had. Dit hardlo-

pen liep uit op het lopen van marathons, eerst 

halve (Klazienaveen), toen Enschede,  tot  uit-

eindelijk hele marathons in Rotterdam, Eind-

hoven, Berlijn, Londen en uiteindelijk 3x in 

New York.

Sperwers

Hij kwam bij de Sperwers, omdat hij hun 

loopagenda volgde. Ook daar bleef het niet 

bij. Hij bleek een goede trainer en volgde 

een trainerscursus. Het diploma haalde hij 

in 1998. In mei 2003 kwam er een bestuurs-

functie vrij bij de Sperwers en zo werd hij 

ook nog secretaris. In 2011 trad hij af en 

werd parkbeheerder. Daar hadden zij een 

goede aan. Immers Gerrit had daarvoor een 

prima achtergrond. Met zo’n achtergrond 

is het logisch dat Gerrit zich nu bekommert 

over de route van het kabouter pad. Op ei-

gen initiatief en op zijn eigen tijd. Hulde!   

Joke Bakker

H

“Gerrit loopt 
gewapend met 
een heggenschaar 
en een kruiwagen 
en snoeit alles af 
wat overhangt”



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

Wijkklik Emmerhout

Inschrijvingen 

Ook kunt u bij ons terecht voor hulp bij het 

aanvragen van DigiD, leren telebankieren.

Uw kinderen hebben vaak de tijd en het ge-

duld niet om u dit rustig uit te leggen. Bij ons 

krijgt u in kleine groepjes les, zodat de vol-

ledige aandacht voor u is en kunt u het op 

eigen tempo leren. Geef u nu op voor een 

cursus!

Kortingsperiode verlengd

Sinds 28 juni zijn wij een officiële vereniging. 

Daarom is onze zomeraanbieding verlengd 

tot 1 december. 6 lessen voor € 20,- i.p.v. 

€ 25,- Dus ook begin 2019 kunt u nog voor-

delig lessen. Lijkt u dit iets?  Neem dan con-

tact met ons op of kom een keer langs in de 

Digikamer. Wees er snel bij want voor je het 

weet zijn de lessen alweer volgeboekt. 

De Digikamer vindt u in het BewonersBedrijf 

Op Eigen Houtje, Lemzijde 87.

Opgave

Ook kunt u zich opgeven via de email: 

anshuiskes@wijkklikemmerhout.nl  

penningmeester@wijkklikemmerhout.nl

Of telefonisch: Ans Huiskes M 06 - 34 18 16 

24 / Hermien v/d Weide M 06 - 41 72 01 68 

Ook is er veel informatie te vinden op www.

wijkklikemmerhout.nl

Cursus foto bewerken met PIXLR

Lijkt het u het leuk om met foto’s te werken? 

Of iets te veranderen? Er een kaartje van te 

maken? Foto’s verkleinen, vergroten en uit-

snijden, verbeteren en retoucheren, werken 

met selecties en lagen, effecten en filters ge-

bruiken, collages en kaarten maken en nog 

veel meer. Dan is het programma Pixlr mis-

schien iets voor u. 

Wij bieden u een cursus aan van 8 lessen 

op de woensdagmiddag. Kosten zijn voor 

8 lessen € 65,- inclusief boek. Uiteraard in-

stalleren wij de software voor u. De cursus 

start in oktober, zodat u met de kerst eigen 

gemaakte kaarten kunt versturen!

Opgave 

Bellen met: Hermien van der Weide 06 - 41 

72 01 68 / Ans Huiskes 06 - 34 18 16 24 . 

De inschrijving voor de 
lessen zijn geopend. 
WijkKlik Emmerhout geeft 
computerlessen voor Windows 
10, Windows 8.1 en Windows 
7. En natuurlijk ook de tablet 
en iPad. Bij ons kunt u leren 
internetten, mailen, mappen 
maken, facebook, skype, enz.

Uitleenpunt tuingereedschap

Aan de slag in eigen tuin, maar 

niet het juiste gereedschap? Bij het 

uitleenpunt tuingereedschap van 

Lefier in het bewonersbedrijf ‘Op Eigen 

Houtje’, Lemzijde 87-88, kunt u gratis 

tuingereedschap lenen.

Voor wie?

Voor alle inwoners van Emmerhout/

Emmerschans. Het lenen kost niets. 

U moet alleen een borg van € 10,- 

betalen en zich kunnen identificeren. 

Hoe werkt het?

Kom langs bij het Sociaal Warenhuis 

‘Heel Goed’, ma t/m vrij 10.00-11.00 

uur in Op Eigen Houtje. Hier kunt u 

afspraken maken over het halen en 

brengen van het gereedschap.
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Supporter 
van cultuur

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

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!
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De hete zomer is aan zijn eind gekomen en 

de tijd voor leuke activiteiten is weer opge-

start volgens onderstaand ongewijzigd week-

schema. Alle clubs kunnen nog wel wat nieu-

we leden gebruiken. De sjoelclub moet een 

nieuwe opstart hebben. Sjoelbakken zijn vol-

doende aanwezig, dus wilt u zich inzetten om 

een nieuwe club te beginnen, meldt u zich dan 

aan op T 624 895 of bij nuiver@freeler.nl.

Locatie DCO Emmerhout

Er zijn inmiddels gesprekken geweest met 

gemeentebestuurders om de huidige locatie 

Tussenstee Emmerschans in te ruilen voor een 

locatie in het centrum van onze wijk Emmer-

hout. Alle personen en/of instanties die in een 

bepaalde link hebben met onze diensten, zijn 

middels een mailing geïnformeerd over onze 

motieven en argumenten voor de verplaat-

sing. Onze voorkeur heeft een Wijkcentrum 

waarin alle sociale en service verlenende dien-

sten zijn ondergebracht.

Vrijwilligers

Een goed functionerende organisatie heeft 

vrijwilligers nodig. Het is daarom dat wij een 

beroep doen op u om ons vrijwilligersteam 

te komen versterken. Op u wordt een beroep 

gedaan om minimaal eens per 3 weken een 

morgen- of middagdeel voor de deelnemers 

van de een van de clubs de koffie of thee of 

frisdrank te verzorgen samen met een colle-

ga.  Voelt u ervoor om ons bestuur te komen 

versterken, neem dan contact op met onder-

getekende.

Wij wensen al onze clubleden en a.s. clubleden 

en uiteraard alle lezers van Wijkberichten een 

fijn seizoen toe. 

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 DCO is een actieve 
club met een groot aanbod 
aan activiteiten. Onze 
activiteiten vinden plaats 
in de Tussenstee aan de 
Ravelijn. Doelgroep voor 
deze ontspannings- en 
bewegingsactiviteiten is de 
60-plusser. Maar wij kijken 
niet op een jaartje! Kom 
gerust eens binnen!

Dienstencentrum voor ouderen

D



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. 

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

NAJAAR 2018 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT24 NAJAAR 2018 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 25

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!

Actieve leefstijl heeft positief effect 

op behoud van fit brein. Hoe oud we 

worden, weet niemand. Maar hóe 

we oud worden, dat is wél te beïn-

vloeden. Bijvoorbeeld door onze 

hersenen te stimuleren. Dat helpt 

om ze fit te maken en houden, an-

ders verliezen ze aan kwaliteit. Vraag 

aan u: hoe fit is uw brein? 

Uit onderzoek is gebleken dat da-

gelijks bewegen een positief effect 

heeft op het vertragen en voor-

komen van vergeetachtigheid en 

dementie. Ook het leiden van een 

actief leven met diverse interesses 

heeft positief effect op het behou-

den van een fit brein. 

Bijeenkomst
Dinsdag 2 oktober vindt om 9.30  

uur in de bibliotheek aan het Noor-

derplein een bijeenkomst over ‘Het 

Fitte Brein’ plaats. De bijeenkomst is 

bedoeld voor senioren vanuit onze 

hele gemeente. ‘Het Fitte Brein’ 

wordt georganiseerd door Sedna, de 

Bibliotheek en de Buurtsportcoach 

Senioren van de gemeente Emmen. 

Het eerste half uur kunt luisteren 

naar een interessante lezing. Deze 

geeft u bruikbare tips mee om uw 

brein zo lang mogelijk fit te houden. 

Vervolgens doen we een quiz en na 

een korte pauze volgen we de work-

shop ‘training van de hersenen door 

middel van bewegen’. We sluiten om 

12.00 uur de ochtend af met een 

gezamenlijke lunch. De kosten van 

deze ochtend zijn € 5,00 incl. koffie/

thee en lunch. Wilt u niet mee lun-

chen dan betaalt u € 2,00.

Opgave
Wilt u meedoen? Geeft u zich dan 

vóór 25 september op bij Petra van 

den Bosch, buurtsportcoach Senio-

ren van de gemeente Emmen. Dat 

kan door te bellen met 06 -11 39 

43 01 of mail naar p.vdbosch@em-

men.nl. Bij de opgave vermeldt u 

uw naam, adres, telefoonnummer 

en eventueel een mailadres. Ver-

meldt ook of u wilt deelnemen aan 

de lunch.

Bent u tevreden over 
de betaalbaarheid en 
kwaliteit van uw huur-
woning? 
Past de kwaliteit van uw huurwoning bij 

de huur die u betaalt? Bent u tevreden 

over hoe de woning wordt onderhouden 

door de verhuurder? We horen graag uw 

mening! De Huurdersfederatie wil weten 

wat u vindt als het gaat om betaalbaar-

heid en kwaliteit van uw huurwoning. Dit 

wordt gedaan middels een digitale ach-

terbanraadpleging die midden septem-

ber beschikbaar wordt gesteld. 

Doet u ook mee?  
• U maakt kans op één van de vijf 

boodschappentassen 

• Uw mening telt voor 100% mee in ge-

sprekken met de woningcorporaties 

• Samen zorgen we voor meer betaal-

bare woningen met een een goede 

kwaliteit. 

De Huurdersfederatie is al vele jaren een 

onafhankelijke belangenbehartiger van 

huurders in Zuidoost Drenthe. We infor-

meren, adviseren en vertegenwoordigen 

u als huurder, zonder dat we daar een 

commercieel belang bij hebben. 

Wilt u zingen? Zing 
dan mee!
Met ons koor de Markezingers, een 

gemengd 4-stemmig ouderenkoor. 

We repeteren op dinsdagmiddag 

van 13.45 tot 15.15 in het Wijkcen-

trum in Angelslo. Onze dirigent is 

André de Jong. We willen graag 

nieuwe leden en nodigen U uit om 

tijdens de repetitie vrijblijvend te 

komen luisteren. U bent van harte 

welkom! Voor meer inlichtingen 

en/of info: T 641 429

Korte wijkberichten
Bijeenkomst ‘Het Fitte 
Brein’ voor senioren
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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   

Ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur 

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• Lefier 

Woensdagmorgen 10.00 - 11.00 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:
Dhèvak (voorpagina), Klaas de Boer (3), Wytse Bouma (2, 
5, 7, 9, 19), Bert Meringa (4, 11, 13), FC Emmen (17), Hilde 
van der Horst (21, 23,26)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 6 november naar redactie@wijkbe-
langenemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer 
t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, 
logo’s e.d. in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

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 2 oktober, 6 november, 4 december

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 4 oktober, 1 november, 6 december

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

Jaap Alberts

T 0900 - 8844 

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 - 532 600 02

Sven Steenhuis (Icare)  

M 06 - 83 80 55 53

Petra van Uem (Beter Thuis Wonen) 

M 06 - 100 454 58

Thirza Juurlink (Beter Thuis Wonen)  

T 0528 - 34 11 62

Buurtzorg Emmerhout M 06 - 22 61 15 47

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

winter 2018 |4 6 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

29 september Energiemarkt - Expeditie E’hout EnergieNeutraal winkelcentrum

2 oktober Burgerbegroting - budget verdelen Op Eigen Houtje

7 oktober Jemmerhout - Open podium Op Eigen Houtje

12 oktober Muziektheater Roland Verstappen en Cor Mutsers Op Eigen Houtje

4 november Jemmerhout - Open podium Op Eigen Houtje

6 november Burgerbegroting - Ideeënfestival Op Eigen Houtje

9 november Ierse Open Sessie Op Eigen Houtje

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



Halong’s 
Loempia

De winkeliers van winkelcentrum 
Emmerhout wensen u een fijne 
herfst toe….


