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Actief in Emmerhout

Door de beperkende maatregelen in verband 

met het coronavirus kwamen er ook in onze 

wijk heel veel activiteiten stil te liggen. Na de 

zomervakantie zijn deze weer voorzichtig op-

gestart. Uiteraard met in achtneming van de 

basisafspraken. In dit nummer een overzicht 

van de activiteiten van de wandelgroep, het 

Dienstencentrum voor Ouderen, de Sprokkel 

en gymclub ’t Houtje.

Wijkaanpak 2020-2030

Meer dan twee jaar is tussen vertegenwoor-

digers van de Gemeente en Wijkbelangen 

in nauwe samenwerking gewerkt aan de 

‘Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout 

met Wijkaanpak 2020-2030’. Ook andere or-

ganisaties actief in de wijk en natuurlijk heel 

veel wijkbewoners zijn hierbij betrokken ge-

weest. Nu is het stuk officieel vastgesteld 

door het college van B&W.

Buurtbemiddeling

Vijf jaar geleden is Buurtbemiddeling Em-

men gestart in een aantal wijken waar onder 

Emmerhout en in enkele dorpen. Inmiddels 

wordt het in de hele gemeente Emmen in-

gezet. Coördinator Willy Afman legt uit wat 

buurtbemiddeling is en waarom het zo suc-

cesvol is. Het leidt tot een betere onderlinge 

verstandhouding en blijkt: een goede buur is 

vaak beter dan een verre vriend.

IN DIT NUMMER

“Emmerhout 
een nieuwe 
toekomst”
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Van de bestuurstafel

Maar een bewonersavond waarin het bestuur 

verantwoording aflegt over 2019 zit er voor-

lopig niet in. Daarmee zitten we als bestuur 

in een lastig parket. Statutair zijn we verplicht 

minimaal één keer per jaar een algemene le-

denvergadering te beleggen. Maar overmacht 

laat ons geen andere keus. Na controle van het 

financieel jaarverslag door de kascommissie 

zullen we dit met de bevindingen van de com-

missie op onze website publiceren, zodat ie-

dere wijkbewoner hier kennis van kan nemen.

Contributieverhoging

Uit het financieel jaarverslag zal duidelijk wor-

den dat de inkomsten van Wijkbelangen te-

ruglopen. Het wijkbudget dat we vanuit de 

gemeente ontvangen, zal in de komende ja-

ren wederom kleiner zijn zo heeft de gemeen-

teraad besloten. Maar ook de bijdrage/con-

tributie door wijkbewoners loopt terug. En u 

begrijpt het al, de meeste zaken worden duur-

der. Als bestuur van Wijkbelangen stellen wij 

de leden (de wijkbewoners van Emmerhout) 

daarom voor om de contributie met ingang 

van het volgende kalender jaar te verhogen 

naar tien euro per jaar. Dat wij op zo’n wijze 

dit voornemen aan u moeten voorleggen ver-

dient geen schoonheidsprijs. We hopen echter 

op uw begrip en op uw instemming. 

Afscheid penningmeester

Hilde van der Horst, onze penningmeester, 

heeft de afgelopen jaren wegens persoonlij-

ke omstandigheden steeds meer taken moe-

ten overdragen aan andere bestuursleden. Zij 

heeft onlangs de knoop doorgehakt en be-

sloten om te stoppen als penningmeester. Zij 

zal wel als algemeen bestuurslid deel blijven 

uitmaken van het bestuur. Als bestuur zijn we 

zeer erkentelijk voor haar inspanningen als 

penningmeester. Haar opvolger komt in een 

gespreid bedje.

Nieuwe penningmeester?

Over opvolger gesproken, daar zijn we dus 

naarstig naar op zoek. U begreep al dat Hilde 

de zaken keurig voor elkaar had. Heeft u iets 

met cijfers, kunt u werken in Excel, bent u een 

pietje precies? Dan bent u onze nieuwe pen-

ningmeester! Neem met ons contact op dan 

kunnen wij u nader informeren voordat u de-

finitief toezegt. U kunt ons bereiken via secre-

taris@wijkbelangenemmerhout.nl of via de 

Wijkwijzer, T 675 958.

Openingstijden Wijkwijzer

Met ingang van 1 september jl. zijn de ope-

ningstijden van de Wijkwijzer uitgebreid naar 

twee uur ’s middags. U kunt dus iedere dag 

(maandag t/m vrijdag) van 9.00 tot 14.00 uur 

hier terecht voor al uw vragen en meldingen. 

Uiteraard met in achtneming van de basisre-

gels. Er mag maar één bezoeker naar binnen. 

Ziet u dat er al iemand binnen zit, vragen wij 

om even buiten te wachten.

 
Afscheid Marga Vonk

Door het faillissement van Buurtsupport 

kwam er ook een einde aan het dienstverband 

van Marga Vonk als beheerder van de Wijkwij-

zer. We zijn daarom op zoek naar mensen die 

op vrijwillige basis enkele dagdelen voor hun 

rekening willen nemen. Loop eens binnen bij 

de Wijkwijzer en maak een praatje met Mari-

na. Zij kan u alles vertellen wat het werk zoal 

inhoudt en vooral hoe leuk en zinvol het is. 

Kiona de Graaf, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Wijkaanpak 2020-2030 afgerond

Ook andere organisaties als woningcorpora-

ties, zorgaanbieders en -instellingen en na-

tuurlijk heel veel wijkbewoners zijn hierbij be-

trokken geweest. Naast de visie (de richting: 

waar we met Emmerhout naar toe willen, hoe 

de wijk er in 2030 uit zou moeten zien is er ook 

een uitvoeringsagenda (aanpak: wat moet er 

dan gebeuren, welke acties) toegevoegd.

Het was de wens van met name Wijkbelangen 

deze visie te verbreden, zodat het een inte-

grale visie zou worden waarin de koers voor 

de komende tien jaar (2020 - 2030) duidelijk 

zou worden. 

Terugblik

Nu het stuk officieel is vastgesteld door het 

college van burgemeester en wethouders kij-

ken we even terug voordat we de uitvoering 

ter hand nemen. Het was een lastig, tijdrovend 

en stroperig proces. Wij wilden alle organisa-

ties en instellingen die in de wijk actief zijn 

maar zeker ook de wijkbewoners er nadruk-

kelijk bij betrekken. Dit hebben wij onder an-

dere gedaan door diverse bewonersavonden, 

artikelen in Wijkberichten, de Zesdaagse. Toch 

realiseren wij ons dat we maar een beperkt 

aantal wijkbewoners daadwerkelijk hun stem 

hebben laten horen en daarmee hun invloed 

hebben uitgeoefend. Ook de actualiteit stel-

de bepaalde ontwikkelingen voortdurend in 

een ander licht. In de afrondende fase bleek 

hoe groot de financiële problemen bij de ge-

meente waren en toen kwam de coronacrisis 

daar nog eens overheen. 

WLV is stap 1

De Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout 

met wijkaanpak geeft richting aan waar de 

partijen gezamenlijk samen met wijkbewo-

ners aan willen gaan werken: een woningaan-

bod, passend bij de (toekomstige) behoeften 

en duurzaamheidseisen, een inspirerende 

openbare ruimte en een leefomgeving die 

bijdraagt aan het welzijn van bewoners met 

behoud van ruimtelijke kwaliteiten. Het vraagt 

om een zorgvuldige inpassing en afstemming 

over de manier waarop de verschillende op-

gaven bij elkaar zijn te brengen. Daarvoor is 

een rol weggelegd voor iedereen die bij de 

wijk betrokken is. 

Nu de uitvoering

Het schrijven en vaststellen van de Woon- en 

leefbaarheidsvisie was echter pas stap 1. Het 

belangrijkste deel, de uitvoering, komt nu. Als 

bestuur van Wijkbelangen hebben we de in-

tentie om bij deze uitvoering de bewoners van 

Emmerhout nog nadrukkelijker te betrekken. 

Het is tenslotte hun wijk, zij mogen het zeg-

gen. Dit geldt niet alleen voor de uitvoerings-

punten in de Wijkaanpak, ook bij de reguliere 

besteding van middelen moeten wijkbewo-

ners of vertegenwoordigers daarvan meer 

betrokken worden. Dit is voor ons als bestuur 

de grootste uitdaging. 

Wijkaanpak

In de uiteindelijke Wijkaanpak zijn alle acties 

op de verschillende thema’s verzameld. De 

ene actie is eenvoudig en met beperkte mid-

delen uit te voeren. Andere acties zijn ingrij-

pender en duurder om uit te voeren. Soms is 

een vervolgstudie noodzakelijk voordat tot 

uitvoering over kan worden gegaan. Omdat 

de financiële mogelijkheden beperkt zijn, ze-

ker voor de komende jaren, is er ook aange-

geven wat belangrijk is en welke ingreep kan 

wachten. In de Wijkaanpak is per actiepunt 

aangegeven wie betrokken zijn en wie hier-

voor de kartrekker is. Aansturing en/of coördi-

natie van dit alles gebeurt vanuit het wijkteam 

onder leiding van de gebiedscoördinator van 

de gemeente Emmen. 

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen

“Wij stellen 
daarom voor om 
de contributie te 
verhogen naar 
tien euro per jaar”

Wijkaanpak lezen?
De Woon- en leefbaarheidsvisie 

met Wijkaanpak 2020-2030’ (het 

volledige document + bijlage) is te 

vinden op de website wijkbelange-

nemmerhout.nl. In de Wijkwijzer is 

een papieren versie verkrijgbaar.

Meer dan twee jaar is tussen 
vertegenwoordigers van 
de Gemeente Emmen en 
Wijkbelangen Emmerhout 
in nauwe samenwerking 
gewerkt aan de ‘Woon- en 
Leefbaarheidsvisie 
Emmerhout met Wijkaanpak 
2020-2030’.

Hoewel het gewone leven 
weer langzaam terug lijkt te 
keren, zijn er nog genoeg 
activiteiten en bijeenkomsten 
die wegens de beperkende 
maatregelen in verband met 
COVID-19 niet door kunnen 
gaan. Kleinschalige activiteiten 
kunnen vaak wel weer 
georganiseerd worden.



Een familie in coronatijd
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Hoe vergaat het de inwoners 
van Emmerhout tijdens deze 
Coronaperiode? Ik sprak met 
Edgar Smit, die op 12 maart 
plotseling thuis kwam te 
zitten, samen met zijn vrouw 
Anya en hun beide kinderen, 
Jetze en Benthe.

Edgar moest al zijn muziekafspraken afzeg-

gen, Jetze en Benthe, beiden vlak voor hun 

eindexamen, moesten online gaan studeren. 

En Anya, staffunctionaris bij het UMCG, ging 

thuiswerken. Wat gebeurt er dan met je gezin 

en met ieder persoonlijk. Over deze afgelopen, 

uitzonderlijke maanden, spreek ik Edgar.

Hoe verliep jullie gezinsleven 
voor de crisis? 

Edgar (52) wordt geboren in Haarlem. Na de 

basisschool, volgt hij de Mavo. Hij omschrijft 

zichzelf als een ADHD-er met Turbodiesel. Als 

hij 16 jaar is vertrekt hij naar Terschelling. Hij 

werkt daar als horecamedewerker, taxichauf-

feur en strandjutter. Verder speelt hij in di-

verse bandjes. Op het eiland ontmoet hij in 

2001 Anya die vanuit haar studie antropolo-

gie, onderzoek doet naar het Oerol festival. Zij 

krijgen een relatie. Zij verhuizen naar Sneek, 

waar Edgar bij een geluidsbedrijf gaat wer-

ken. Hier ontwikkelt hij zich muzikaal verder. 

Jetze en Benthe worden hier geboren. Via een 

vriend worden ze op een woning in Emmer-

hout gewezen. Ze gaan een kijkje nemen en 

zien Jetze meteen de voortuin inlopen op de 

Laan van de Bork, heel vanzelfsprekend. Van-

af 2013 is Edgar fulltime troubadour. Aan op-

drachten geen gebrek. Alles op zijn plek, elk 

gezinslid doet wat hij of zij moet doen. Keurig 

in het gareel. 

En toen was er de crisis

‘Daar zaten we dan. Allemaal thuis. Alles stop-

te ineens. Mijn jaar was goed begonnen. Ik 

had veel boekingen staan, mijn agenda liep 

opeens helemaal leeg. Dit had ik nog niet eer-

der meegemaakt. Ik was twee dagen volslagen 

in paniek. Voor Anya leek het vooralsnog pret-

tig. Geen drie uur reistijd meer per dag. Voor 

de kinderen werd het wennen aan online le-

ren.  Na twee dagen nadenken en mezelf weer 

op orde krijgen ben ik kamers gaan verbou-

wen. Jetze (Havo) en Benthe (Mavo) rondden 

hun school af. Zonder de tradities, die hierbij 

horen. Geen eindexamenfeesten, geen galak-

leding, niks, straks nauwelijks herinneringen 

hieraan.   Gelukkig hebben zij mooie plannen 

voor de toekomst.’

Hoe kijken jullie nu tegen dit
 ‘nieuwe’ leven aan?

‘Gek genoeg heeft het ons veel kansen ge-

bracht. Het blijkt gewoon een zegen dat ie-

dereen thuis is. We zijn ons op andere dingen 

gaan richten. Ik heb een fietsaanhangwa-

gentje verbouwd tot een mobiele geluidsin-

stallatie en heb buitenoptredens verzorgd in 

Friesland, Groningen en Drenthe. Anya werkt 

nu 80 % thuis. Dit geeft veel rust. Jetze gaat 

forensisch onderzoek studeren in Enschede 

en Benthe gaat aan de slag met een studie 

kinderopvang. Voor de corona zaten we allen 

in een structuur. Kinderen naar school, Anya 

naar haar werk. Ik naar mijn optredens door 

het hele land. We zijn als gezin aan een nieuw 

avontuur begonnen. Heel verfrissend eigen-

lijk. We genieten meer en doen meer dingen, 

die dichter bij ons hart liggen. Ik voel meer 

ruimte voor mijn fantasie en mijn creativiteit 

wordt meer dan ooit aangesproken. Samen 

met mijn zelfgemaakte kar, die ik open kan 

klappen en waaruit dan een compleet podi-

um ontstaat, reis ik naar kleine evenementen.’

Strandjutter

‘Ik ben nog steeds de strandjutter, maar voel 

een verfrissende vrijheid. Anya en ik maken 

mooie plannen en hebben vertrouwen in de 

toekomst.’ 

Joke Bakker

“We genieten meer en doen meer 
dingen, die dichter bij ons hart liggen”

Marina Ameln (1956) zit in verband met de co-

ronavoorschriften, omgeven door plastic pla-

ten, achter haar bureau. De deur staat open en 

mensen kunnen makkelijk naar binnen lopen.

Dat doen ze ook, zegt Marina. En als ik vraag 

waarom ze binnen komen, geeft Marina een 

aantal voorbeelden. De een komt binnen met 

een vraag over de achterpadverlichting. 

Dan weer is er iemand met klachten over te 

veel drukte op het sportterrein of over een 

scootmobiel die te hard door het winkelcen-

trum rijdt.

Iets kunnen doen

Marina heeft er vooral plezier in als ze iets aan 

een probleem kan doen. Tijdens het hete zo-

merweer blijkt de sleutel van de waterspeel-

plaats zoek. Marina belt de gemeente en bin-

nen een half uur spuit het verkoelende water 

over de spelende kinderen. Je kunt het zo gek 

niet verzinnen of het komt bij Marina op het 

bureau. Verkeersdrempels - afdekplaatje dat 

ontbreekt aan de lantaarnpaal - waar krijg 

ik een pasje voor de afvalbak - het gras is te 

hoog - iemand zoekt een pedicure - de buur-

man maakt te veel lawaai - we willen belijning 

op de parkeerplaats - hoe moet ik met een ma-

kelaar omgaan – waar is de wijkagent? Vaak 

hebben vragen niets met haar eigenlijke werk 

te maken, maar Marina probeert steeds samen 

met de bezoeker een oplossing voor het pro-

bleem te vinden. Als ze het probleem niet zelf 

op kan lossen, verwijst ze naar een instelling. 

Er zijn ook mensen die graag even willen pra-

ten. En daar neemt Marina ook de tijd voor. 

Het duurt soms even voor je erachter bent 

wat de echte reden van het bezoek is. Als je 

dat weet, zegt ze, kun je pas helpen.

Wie heeft zin om mee te doen?

Marina krijgt ook vragen van Icare, Tangen-

borg of Sedna. Die zoeken vaak vrijwilligers 

om bijvoorbeeld een wandeling te maken met 

iemand die aan een rolstoel gekluisterd is. Of 

om met iemand de dokter te bezoeken. Soms 

is er een wijkbewoner die behoefte heeft om 

af en toe bezoek te krijgen en een praatje te 

maken. Om de eenzaamheid op te lossen. ‘Wij 

hebben meer vrijwilligers nodig,’ zegt Marina. 

‘We kunnen nu helaas niet op alle vragen een 

passend antwoord geven.

Daarom zou ik de mensen in de wijk willen vra-

gen: ‘Kom eens langs.’ Het uitgangspunt voor 

de vrijwillige activiteiten is: Wat vind jij zelf 

leuk om te doen? Mensen kunnen zelf ook be-

palen hoeveel tijd ze aan het vrijwilligers werk 

willen besteden. Dat kan bijvoorbeeld een uur 

per week zijn. ‘Je moest eens weten,’ zegt Ma-

rina, ‘hoe fijn het is als iemand af en toe een 

praatje komt maken.’ Marina probeert vraag en 

aanbod te koppelen en ze houdt in het begin 

ook contact met de vrijwilliger.

De deur staat open

Ik wijs er nog maar eens op dat de deur van 

de Wijkwijzer open staat. Je kunt Marina 

Ameln bereiken per telefoon (675 958), per 

mail (wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.

nl) en je kunt haar bezoeken in de Wijkwijzer 

op het winkelplein in Emmerhout. Voorlopig 

alleen van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 

14.00 uur. 

Bertus Beltman 

Loop eens binnen bij de Wijkwijzer

Ik moet eerlijk zeggen dat 
ik vaak aan de ‘Wijkwijzer’ 
in het winkelcentrum 
voorbij gelopen ben 
zonder te weten wat daar 
nu eigenlijk gebeurt. 
Binnen zit Marina Ameln 
die je dat precies kan 
uitleggen.

“Hoe fijn is het als 
iemand af en toe 
een praatje komt 
maken”
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ALS HET GEHEUGEN NIET MEER GOED FUNCTIONEERT OF HET 
LICHAAM HAPERT, IS SOMS EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ 

DE DAGBESTEDING NODIG.

MAAR OOK DAN BLIJVEN ER GENOEG DINGEN OVER DIE U WEL KUNT DOEN!

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

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

Zorgboerderij
(Weerdinge)

Kantongerecht
(Emmen)

Huiskamer
(Emmerhout)

Noorderbreedte
(Klazienaveen)

Naoberhoeve
(Erica)

We bieden hulp die bij jou past. 
Dit kan elke dag, maar ook voor een paar uurtjes per week. 
Wat je zelf goed kunt, doe je zelf. En wat (nog) niet goed 
lukt doen we samen. Stap voor stap en altijd gericht op 
ontwikkeling of herstel. Het liefst zoveel mogelijk in je 
eigen omgeving en mét de mensen om je heen. Zodat je zo 
zelfstandig mogelijk kunt leven.

We bieden deze hulp in de provincies Groningen en Drenthe:
• bij jou thuis • bij de invulling van je dag
• bij opgroeien • binnen een passende woonvorm

Meer informatie
I www.cosis.nu 
T 088 839 3000
E info@cosis.nu

Cosis 
dichtbij

voor hulp aan mensen 
met een verstandelijke of 

psychische beperking

WijkExpeditie Emmerhout

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

Dit betekent dat we in Emmerhout 2027 veel 

minder energie verbruiken en dat wat we nog 

wel gebruiken van schone energiebronnen 

komt. Mooie doelen die veel energie vragen 

voordat ze werkelijkheid worden.

De uitdagingen

Inmiddels is het zomer 2020 en is onze ex-

peditie drie jaar op weg. Er is veel gebeurd 

en toch lijkt er in de wijk nog zo weinig ver-

anderd te zijn. Voor 2017 zijn in Emmerhout 

de eerste stappen naar verminderen van ons 

energieverbruik al gezet. Het energie-neutrale 

kindcentrum, het gasloze winkelcentrum, de 

eerste Nul Op de Meter (NOM) woningen van 

Lefier en het verschijnen van zonnepanelen op 

diverse daken in de wijk. We kwamen snel tot 

de conclusie dat de expeditie te maken krijgt 

met twee grote uitdagingen. De eerst uitda-

ging: de woningen geschikt maken voor een 

toekomst met schone energie als warmtebron.  

Emmerhout is een wijk die grotendeels ge-

bouwd is tussen 1967 en 1977. De bouwme-

thoden en technieken waren nog niet gericht 

op een goede isolerende schil van de wonin-

gen en spaarzaam gebruik van energie. Willen 

we minder energie van schone bronnen ge-

bruiken dan is de eerste voorwaarde dat de 

woningen zo geïsoleerd zijn dat ze minder 

warmte verliezen. Onze activiteiten zijn daar 

nu vooral op gericht. De tweede uitdaging: 

wat wordt de schone energievoorziening van 

Emmerhout in de toekomst? Aan welke soor-

ten energie kunnen we denken? Wordt het 

een wijkbrede oplossing of gaan bewoners 

hun eigen oplossingen realiseren en bekos-

tigen?  Er zijn nu nog veel onduidelijkheden 

over onze energietoekomst. De gemeentes, 

dus ook Emmen is verplicht om in 2021 de 

eerste Transitievisie Warmte te maken. Daarin 

laten ze zien hoe ze denken over de energie-

voorziening van de wijken in de toekomst. 

Hoever zijn we?

Daarop is geen waterdicht antwoord te geven. 

Dat de expeditie onderweg is tonen we in de 

monitor. Met deze monitor, op ons verzoek ge-

maakt door de gemeente, krijgen we inzicht 

in hoeveel energie we gebruiken in (delen 

van) Emmerhout en waar we in de loop van 

komende jaren minder weten te gebruiken. 

Over de afgelopen jaren zie je bijvoorbeeld 

het aantal zonnepanelen sterk toenemen. Wat 

we verder zien toenemen is het aantal wonin-

gen waarvan de gevels worden aangepakt, HR 

++ glas wordt gezet, We willen dolgraag ook 

die gegevens zichtbaar maken maar dat is nog 

niet zo eenvoudig. Over de eerste uitdaging 

leest u op de vernieuwde website bij de ver-

schillende projecten en de kennisbank. Over 

onze betrokkenheid bij de tweede uitdaging 

houden we u op de hoogte van de ontwikke-

lingen in Emmerhout via onze nieuwsbrieven 

en onze bijdragen in Wijkberichten.

De volgende stap? 

Die zetten we graag met u samen. Wij staan 

open voor goede ideeën en suggesties die 

helpen onze wijk te verduurzamen.  Wilt u 

meedenken en doen aan de expeditie? Neem 

contact met ons op via Wijkwijzer, T 675 958 of 

info@emmerhoutenergieneutraal.nl 

Nieuwe voorzitter 

Sinds juli heeft het WijkExpeditieteam een 

nieuwe voorzitter. Het is Heleen Maatje, wo-

nend aan de Laan van de Eekharst. Zij is deel-

nemer van het eerste uur aan de expeditie. 

Energiecoaches

In het voorjaar is Harry Jaspers de expedi-

tie komen versterken. Harry is energiecoach, 

opgeleid bij Milieudefensie.  Inmiddels heeft 

Martin Hornis, wonend aan de Laan van de Ie-

menhees besloten om in september de trai-

ning energiecoach van het Drenthe College te 

gaan volgen. 

Fred Bogers, secretaris WijkExpeditieteam

Juli 2017 besluiten gemeente, 
provincie en Wijkbelangen 
Emmerhout en diverse andere 
organisaties de Wijk Expeditie 
Emmerhout Energie Neutraal 
te starten. Het doel van deze 
expeditie: Emmerhout is in 
2027 Energie Neutraal. 

D



Zoals u in de vorige Wijkberichten heeft kunnen lezen wilden we 
dit jaar onze bakkerij verkopen. We kunnen u nu vertellen dat 
het gelukt is, per 1 oktober wordt ons bedrijf overgenomen door 
echte bakker Sieben uit Schoonebeek. We zijn blij dat de overname 
gelukt is en dat er in Emmerhout een goede collega bakker het 
stokje overneemt. Tegelijkertijd nemen we toch ook met weemoed 
afscheid van Emmerhout, vanaf de start in 1968 hebben we heel wat 
ontwikkelingen meegemaakt in de wijk.

Hoe we afscheid gaan nemen weten we nog niet i.v.m. met de 
corona maatregelen, maar dat hoort u nog van ons. We willen langs 
deze weg al onze klanten hartelijk bedanken voor de jarenlange 
klandizie, sommigen van u bezoeken al 50 jaar onze winkel. Met de 
overname stopt ook ons spaarsysteem van de muntjes, lever daarom 
al uw muntjes in voor zaterdag 27 september, in de winkel krijgt u 
meer informatie welke heerlijke producten u hiervoor kunt krijgen

Met vriendelijke groet,
Familie Kolkman en medewerkers

Na 52 jaar een nieuwe bakker in Emmerhout
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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 

 

Nieuw begin voor de Wilker

Door de verkoop van het 
gebouw aan Henrie Frieling 
kwam er in april van dit jaar 
definitief een einde aan 
het bewonersbedrijf Op 
Eigen Houtje. Tegelijkertijd 
misschien een nieuw begin. 
Onder de naam waarmee 
het ooit begon: de Wilker.

WWaarom koopt een makelaar een oud school-

gebouw in Emmerhout? Heeft hij iets met 

Emmerhout? Henrie Frieling (47), makelaar, 

vertelt: ‘Wij komen overal in Emmen en om-

geving. Ik werd benaderd door de voorzitter 

drs. ir. Hans K. Fraza die er heel graag en snel 

van af wilde.’ In april van dit jaar koopt Hen-

rie het gebouw Pand 88 van de gelijknamige 

stichting. Daarmee komt er een einde aan 

wat in 2012 begon als bewonersbedrijf ‘Op Ei-

gen Houtje’ en in 2018 overging in Pand 88. 

Het leegstaande schoolgebouw, eerder wa-

ren hier basisscholen de Wilker, de Tondel en 

Kristalla gevestigd, werd voor een symbolisch 

bedrag aan de wijk geschonken. Voor het be-

heer van het pand en het bewonersbedrijf dat 

erin gevestigd werd, werd de stichting Op Ei-

gen Houtje opgericht. Het werd destijds ge-

kocht onder de voorwaarde dat het gebouw 

terug zou gaan naar de gemeente mocht de 

stichting ophouden te bestaan. ‘Wat gezegd 

wordt dat de verkoop niet volgens afspraak is 

gegaan klopt dus niet,’ zegt Henrie, ‘De stich-

ting Pand 88 bestaat nog maar heeft het ge-

bouw waarin ze gehuisvest was verkocht. De 

stichting wil zich toeleggen op het sociaalju-

ridisch loket.’ 

Loslaten is het nieuwe vasthouden

‘Ik ben een commerciële partij en ik verhuur 

diverse ruimtes in dit gebouw. Ik heb met 

alle huurders een prima contact. Maar ik sta 

niet bij de deur om mensen binnen te laten. 

Als je zo aan dit soort partijen verhuurt, voelt 

dat niet zo lekker. Loslaten is het nieuwe vast-

houden. Hier heb je een sleutel. We gaan er 

wat moois van maken. En dat werkt hartstikke 

leuk.’ Huidige huurders zijn o.a. Sedna (weg-

geefwinkel ‘Heel Goed’), Buurtzorg, twee kerk-

gemeenschappen, kinderdagverblijf ’t Hune-

bedje, bingoclub en Flow (psychomotorische 

therapie). ‘Je merkt nu al dat er veel meer ver-

binding ontstaat. Ik heb een hele andere ma-

nier van omgaan en dat werkt volgens mij wel 

prettig. Via de huidige huurders ontstaan er 

ook leuke gesprekken met mogelijke huur-

ders en gebruikers.’ 

Hij is vooralsnog niet van plan een beheerder 

aan te stellen. Hij hoopt eigenlijk op wijkbe-

woners of een organisatie die misschien iets 

met de keuken en terras willen gaan doen.

Geen liefdadigheid

Terug naar de vraag wat hem bezielde om het 

gebouw te kopen. Toch niet uit liefdadigheid? 

‘Klopt. Zoals ik net aangaf wil ik het eerst even 

aanzien. Kennismaken met de huurders, kijken 

wat er ontstaat. Eigenlijk is mijn bedoeling om 

het gebouw lokaal voor lokaal te verduurza-

men. Dat kan op zich vrij gemakkelijk. Of mis-

schien nieuw bouwen. Dat zijn we ook aan het 

bestuderen.’

De Wilker

‘Maar ik vind wel het leukste om te zien wat 

er ín het gebouw ontstaat. Het gebouw heeft 

ook een andere naam gekregen: ‘De Wilker’. En 

daarmee zijn we terug bij af.’ De Wilker was de 

naam van de eerste school die in dit gebouw 

gehuisvest was. ‘De wilker is een begrip afkom-

stig van de boermarke. Drents voor willekeur. 

De boermarke ging wat anders om met de re-

gels. Dat past hier wel vind ik. De dingen an-

ders doen waar wij ons goed bij voelen.’ 

Frieling Makelaars Emmen

T 0591- 650 680

E emmen@frieling.nl

Wytse Bouma

“Hier heb je 
een sleutel, we 
gaan er samen 
wat moois van 
maken”



We horen graag uw mening!
Doe mee en beantwoord deze korte 
vragenlijst over de PlusBus. Inge-
vulde vragenlijsten kunt u inleveren 
bij de Wijkwijzer. U mag dit ook via 
de mail doen en sturen naar: wijk-
wijzer@wijkbelangenemmerhout.nl. 

Liever persoonlijk contact?
Wilt u liever geen vragenlijst invul-
len maar persoonlijk uw ideeën en 
wensen delen? Dat kan op donder-
dag 24 september en dinsdag 29 
september van 11.00 - 12.00 uur 
in de Wijkwijzer. Binnenlopen bij de 
Wijkwijzer om uw ideeën en wensen 
door te geven mag natuurlijk altijd!

Erop uit met 
de PlusBus!

Erop uit met de PlusBus!
Sinds december vorig jaar kent Emmerhout de PlusBus. De PlusBus is een initiatief vanuit Em-
merhoutlijm met als doel om met name ouderen, die aan huis gebonden zijn, de mogelijkheid te 
bieden anderen te ontmoeten en erop uit te gaan. In verband met corona liggen de uitstapjes 
tijdelijk even stil, maar in principe mag er weer met de bus gereden worden als de deelnemers 
zich aan de richtlijnen houden. Dat wil zeggen dat alle passagiers en chauffeur en begeleider een 
mondkapje moeten dragen (vergelijkbaar met het openbaar vervoer). Het is belangrijk dat de 
PlusBus weer gaat rijden. Daarom willen we graag uw mening weten of u wellicht in de toekomst 
gebruik wil gaan maken van de Plusbus en zo ja waarvoor. Uw mening is erg belangrijk en uw 
hulp is gewenst bij de voortgang van de Plusbus. Alle ideeën zijn welkom en we nodigen u van 
harte uit om mee te denken.

Korte vragenlijst over de PlusBus
Hiernaast volgt een korte vragenlijst. Wij vragen een paar minuten van uw tijd om deze vragen 
te beantwoorden. Ingevulde vragenlijsten kunt u inleveren bij de Wijkwijzer. U mag dit ook via de 
mail doen en sturen naar: wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl. Wilt u liever geen vragenlijst 
invullen maar persoonlijk uw ideeën en wensen delen? Dat kan op donderdag 24 september en 
dinsdag 29 september van 11.00 - 12.00 uur in de Wijkwijzer. Er zijn dan leden van het bestuur 
en de werkgroep aanwezig om uw ideeën en wensen te noteren. Binnenlopen bij de Wijkwijzer om 
uw ideeën en wensen door te geven mag natuurlijk altijd, ook na bovengenoemde data. Mocht u 
zorg of ondersteuning ontvangen via een organisatie, dan kunt u ook uw medewerker vragen om 
de enquête in te leveren bij de Wijkwijzer.

Vragenlijst PlusBus Emmerhout

1. Bent u op de hoogte dat de PlusBus rijdt in Emmerhout?
o Ja  
o Nee

Zo ja, zou u hier gebruik van gaan maken?
o Ja  
o Nee

Zo nee, wat is de reden dat u hiervan geen gebruik wilt maken?

  .....................................................................................................................................

2. Welk uitstapje van de Plusbus heeft uw interesse? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Winkelcentrum (Emmen breed)
o Bezoek aan vrienden
o Ergens koffiedrinken
o Zwemmen
o Warenmarkt
o Zomaar een ritje door de omgeving
o Een georganiseerd uitje (Orchideënhoeve, dierentuin, museum ect.)
o Anders nl 
  .............................................................................................................................................................................

3. Wat is voor u  de maximale bijdrage per uitje om gebruik te maken van de PlusBus?
o € 2,50
o € 5,00
o € 7,50
o € 10,00
o € 15,00
o Anders nl 
  .............................................................................................................................................................................

4. Heeft u nog tips en/of ideeën voor een uitstapje?

  .....................................................................................................................................

5.	 Zou	u	willen	ondersteunen	als	chauffeur	of	vrijwilliger	bij	de	PlusBus?
o Nee
o Ja, ik ben bereikbaar via  .............................................................................................................................
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Actief in Emmerhout

Door de beperkende 
maatregelen in verband met 
het coronavirus kwamen er 
ook in onze wijk heel veel 
activiteiten stil te liggen. Na de 
zomervakantie zijn deze weer 
voorzichtig opgestart. Uiteraard 
met in achtneming van de 
basisafspraken:

H

Y
P

WORDT JOUW IDEE 
WERKELI JKHEID? 

CULTUUR KLEURT JE  BUURT

BUURTCULTUURFONDSEMMEN.NL

Om een buurt nog leuker, gezelliger en mooier te maken heeft de gemeente Emmen het Buurtcultuurfonds 

opgericht. Dit is een fonds waar je als buurtbewoner subsidie kunt aanvragen als je een goed idee 

hebt op het gebied van kunst en cultuur. Heb jij een plan of idee dat je wijk of dorp nog leuker maakt? 

Meld je dan aan! Op onze website www.buurtcultuurfondsemmen.nl staan de spelregels.

Y
P

Y
P

Y
P

GEEF JOUW 
WIJK OF DORP 
KLEUR DOOR

KUNST EN
CULTUUR 

DCO Activiteiten
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 - 12.00 uur Koersbal

donderdagmiddag 14.00 - 15:30 uur Stoelyoga 

LOCATIE SPORTHAL EMMERHOUT

ma- t/m vrij 12.00 - 16.00 uur Biljart

maandagmiddag 14.45 - 16.30 uur Tafeltennis

Houd anderhalve meter afstand tot elkaar, 

nies in je elleboog, schud geen handen en blijf 

thuis bij gezondheidsklachten. De actuele ont-

wikkelingen worden in de gaten gehouden en 

mochten maatregelen aangescherpt worden, 

dan zal daarop ingespeeld worden. Hieronder 

een overzicht.

Wandelgroep

De wandelgroep die iedere dinsdagochtend 

een wandeling van ongeveer een uur door 

de wijk of Emmerdennen maakt heeft ook in 

coronatijd bijna altijd kunnen wandelen. Er 

wordt gewandeld in twee groepen, een lang-

zame en een iets snellere groep. Er is geen 

maximumaantal deelnemers, zo nodig wor-

den er meer groepen gevormd. Vooraf aan-

melden is ook niet nodig. Op tijd aanwezig zijn 

wel! Start is om 9.30 uur bij sporthal Emmer-

hout. Helaas is het gezamenlijk koffiedrinken 

na afloop in verband met corona (nog) niet 

mogelijk.

De Sprokkel

De activiteiten van de Sprokkel vinden na de 

verhuizing uit de Tussenstee plaats in de Sche-

pershof en sporthal Emmerhout (zie de vorige 

Wijkberichten). Na een gedwongen pauze en 

de schoolvakantie is in augustus een nieuwe 

start gemaakt. De Sprokkel organiseert diverse 

activiteiten voor verschillende leeftijden: o.a. 

tekenen en schilderen (diverse groepen), knut-

selen, koken, handwerken, kinderwerk. Bij alle 

activiteiten is ruimte voor nieuwe deelnemers. 

Voor meer informatie: skwdesprokkel@ziggo.

nl, T 623 786 of loop even binnen, de Sche-

pershof, het Waal 400.

DCO

Het Dienstencentrum voor Ouderen orga-

niseert net als de Sprokkel haar activiteiten 

ook in de Schepershof en sporthal. Inmiddels 

zijn alle activiteiten weer opgestart. Het DCO 

hanteert een protocol waar alle deelnemers 

zich aan moeten houden. Kern van het proto-

col zijn de basisregels die hierboven zijn ge-

noemd. Bij alle activiteiten is ruimte voor nieu-

we deelnemers. Yoga is gestopt in verband 

met te weinig deelnemers. Zodra er weer vol-

doende animo is wordt deze weer opgestart. 

Voor meer informatie: Jan Nuiver, voorzitter 

DCO, T 624 895 of nuiver@freeler.nl.

Gymgroep ’t Houtje

De trimclub bestaat dit jaar 40 jaar. In de vo-

rige Wijkberichten werd hier aandacht aan be-

steed door een gesprek met beide gymleid-

sters. Na 40 jaar werd het weleens tijd voor 

een echte naam, bovendien dekte trimgroep 

niet de lading. Vandaar Gymgroep ’t Houtje. 

Er wordt in vier groepen gesport in sporthal 

Emmerhout op maandag- (8.30 - 9.30 en 10.00 

-11.00 u) en donderdagmorgen (8.30 - 9.30 en 

9.30 - 10.30 u). Er is ruimte voor nieuwe deel-

nemers. Voor meer informatie of aanmelding: 

Jantje Harmers, M 06 - 126 777 29 of jantjehar-

mers@gmail.com. 



Bootcamp Volwassenen Locatie Emmerdennen 10.00 - 12.00 uur

Mountainbiken Volwassenen Locatie Emmerdennen (Parkeerp. Boslaan) 14.00 - 16.00 uur

Krav Maga (Self Defense Academy) Voor groep 3, 4, 5 Locatie Sportplein Emmerhout 15.00 - 15.45 uur

Krav Maga (Self Defense Academy) Voor groep 6, 7, 8 Locatie Sportplein Emmerhout 15.45 - 16.30 uur

DONDERDAG 24-09-2020 DUURZAAMHEID

Outdoor fi tness (o.l.v. Gymclub `t Houtje) Voor Senioren 50 + Locatie Beweegtuin Emmerhout, het Waal 10.00 - 12.00 uur

Balkon beweegmomentjes Voor Senioren 50 + Locatie Emmerhout 09.00 - 12.00 uur

Mijn positieve gezondheid Voor inwoners Barger Oosterveld Locatie Plein Melodie 14.00 - 16.00 uur

Streetdance (Dan’s Entertainment) Voor groep 3, 4, 5 Locatie Sportplein Emmerhout 15.00 - 15.45 uur

Streetdance (Dan’s Entertainment) Voor groep 6, 7, 8    Locatie Sportplein Emmerhout 15.45 - 16.30 uur

VRIJDAG 25-09-2020 OUDEREN

Netfl ixen Tip: The Last Dance (Michael Jordan) Tip: Rising Phoenix Locatie thuis op de bank 

ZATERDAG 26-09-2020 BE ACTIVE NIGHT

Bootcamp Voor jeugd Locatie Sportplein Emmerhout 14.00 - 16.00 uur

ZONDAG 27-09-2020 OUTDOOR

Schrijf je in op 

de website

WWW.ACTIEFINEMMEN.NL

  #sportdoetietsmetje                              #BeActive                                  #NSW2020

Emmen Oost
Emmerhout, Angelslo, Barger-Oosterveld

nationale
sportweek

NK Stoepranden Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar Locatie Raadhuisplein (Atlastheater) 15.30 - 17.30 uur

VRIJDAG 18-09-2020 START NSW 2020

Sportclubs open huis Voor iedereen Op verschillende locaties in Emmen Zie www.actiefi nemmen.nl

Survival Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar
20 plaatsen  € 2,50 incl. consumptie 

Locatie Sportlandgoed Zwartemeer 19.00 - 22.00 uur

ZATERDAG 19-09-2020 SPORTCLUBS

Mijn positieve gezondheid Voor inwoners Emmerhout Locatie Sportplein Emmerhout 14.00  - 16.00 uur

ZONDAG 20-09-2020 SPORT EN VOEDING

Balkon beweegmomentjes Voor senioren 50+ Locatie Angelslo 09.00 - 12.00 uur

Mijn positieve gezondheid Voor inwoners Angelslo Locatie wijkcentrum Angelslo 14.00 - 16.00 uur

MAANDAG 21-09-2020 POSITIEVE GEZONDHEID

Balkon beweegmomentjes Voor senioren 50+ Locatie Barger Oosterveld 09.00 - 12.00 uur

Rolstoelbasketbal Voor kinderen vanaf 7 t/m 18 jaar Locatie Sportplein Emmerhout 15:00 - 16.30 uur

Rolstoelbasketbal Voor iedereen vanaf 7 t/m 101 jaar Locatie Sportplein Emmerhout 19.30 - 21.00 uur

DINSDAG 22-09-2020 INCLUSIEF SPORTEN

Honk en Softbal Clinic (Bedrocks) Voor groep 3, 4, 5 Locatie Sportpark Meerdijk 15.00 - 15.45 uur

Honk en Softbal Clinic (Bedrocks) Voor groep 6, 7, 8 Locatie Sportpark Meerdijk 15.45 - 16.30 uur

Freerun clinic Voor groep 6, 7, 8 Locatie Sportplein Emmerhout 15.30 - 17.00 uur

Voetbal clinic Voor groep 3, 4, 5 Locatie SC Angelslo 15.00 - 15.45 uur

Voetbal clinic Voor groep 6, 7, 8 Locatie SC Angelslo 15.45 - 16.30 uur

Tennis LTC Emmen Voor groep 3, 4, 5 Locatie TTC Emmen 14.30 - 15.15 uur

Tennis LTC Emmen Voor groep 6, 7, 8 Locatie TTC Emmen 15.15 - 16.00 uur

WOENSDAG 23-09-2020 SCHOLEN

Emmen Oost
Emmerhout, Angelslo, Barger-Oosterveld

nationale
sportweek Programma Emmen Oost

Emmerhout, Angelslo, Barger-Oosterveld 
nationale
sportweek

  #sportdoetietsmetje                              #BeActive                                  #NSW2020
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Pioniersweg 17a  |   Bedrijventerrein Barger-Oosterveld  |  0591 - 628 930  |  www.fastfitter.nl

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

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

Naast de Wilker waren dat de Lheehorst (ook 

protestant-christelijk), Mgr. Bekkersschool, 

Mariaschool (beide rooms-katholiek), de Eek-

harst, de Iemenkörf en de Klokbeker (alle drie 

openbaar). Aan deze lagere scholen waren ook 

kleuterscholen verbonden waarmee na 1985 

basisscholen werden gevormd. De meeste 

schoolgebouwen uit die tijd zijn inmiddels af-

gebroken of hebben een andere bestemming 

gekregen. Ook kregen ze door fusies een an-

dere naam. De basisscholen Kristalla en Kubus 

zijn beide voortgekomen uit die zeven scholen 

eind zestiger/begin zeventiger jaren.

De Wilker

Terug naar de Wilker. Deze school werd dus in 

1972 gebouwd. Architect was Cees Groen. Be-

halve de Wilker zijn ook de Lheehorst, Maria-

school en Mgr. Bekkersschool gebouwd naar 

ditzelfde ontwerp. Kenmerkend is het gebruik 

van veel glas en stalen puien. Dat kon nog in 

die jaren toen het gas nog niets kostte en de 

voorraad eindeloos leek. De officiële opening 

van de school was op 11 november 1972. Het 

vermoeden is dat Renke Kruize, het eerste 

hoofd der school, de bedenker van de naam 

‘de Wilker’ is geweest. Frits Rosenbaum heeft 

naspeuringen gedaan naar de herkomst van 

deze naam. In het Drents woordenboek van 

Kocks is de volgende omschrijving opgeno-

men: de wilker = willekeur, regeling bepaling. 

In het Drents woordenboek van Bart Veenstra 

is als volgt omschreven: Wilker = bepaling die 

inhield dat in de oogsttijd het werk gezamen-

lijk werd begonnen en beëindigd met een 

hoornsignaal van de wilkerhoorn. De boer die 

tijdens de oogststijd blies als teken, dat de vol-

machten van de boermarke bepaald hadden 

dat het koren rijp was en het oogsten kon be-

ginnen, werd de wilkerboer genoemd. Ook het 

gezamenlijk beëindigen van de oogst werd 

door de wilkerboer aangegeven. Waarom 

Renke Kruize voor deze naam gekozen heeft 

zal waarschijnlijk onduidelijk blijven. Hem kan 

het niet meer gevraagd worden, hij overleed 

in 1994 plotseling op 55-jarige leeftijd. 

De Tondel

Het aantal kinderen liep op alle scholen te-

rug. In 2000 fuseerde de Wilker daarom met 

de Lheehorst. De nieuwe school ging als ‘De 

Tondel’ verder in het gebouw waar de Wilker 

gevestigd was. In 2013 werd in het leegstaan-

de schoolgebouw van de Tondel het bewo-

nersbedrijf Op Eigen Houtje gestart. Dit ex-

periment mislukte jammerlijk in 2017 en ging 

verder als Pand 88. 

Wytse Bouma

Historie van Emmerhout

Nadat eerder dit jaar het 
pand overging in andere 
handen kreeg het de 
naam terug waarmee 
het in 1972 begon: de 
Wilker.  De Wilker was 
één van maar liefst 
zeven lagere scholen in 
die jaren in de wijk.

Foto’s en verhalen uit het verleden

De geschiedenis van onze wijk wordt 

te boek gesteld. Een werkgroep van 

enkele wijkbewoners is onder leiding 

van Johan Withaar, amateurhistoricus, 

bezig met het beschrijven van de 

geschiedenis van onze wijk. Uit het 

verhaal van de Wilker hiernaast blijkt 

dat heel veel nog uitgezocht moet 

worden. Daarbij kunnen we de hulp van 

wijkbewoners en oud-wijkbewoners 

goed gebruiken. Heeft u verhalen, 

bronnen, boeken die u met ons wilt 

delen dan horen wij dit graag. We zijn 

ook op zoek naar foto’s uit het verleden 

van onze wijk. Heeft u foto’s in uw 

privécollectie die een beeld geven van 

onze wijk, bijvoorbeeld toen de wijk 

nog in aanbouw was en de genoemde 

scholen gebouwd werden… We scannen 

de foto’s en u krijgt uw exemplaar 

terug. Mocht de foto uiteindelijk in het 

boek worden opgenomen dan zal dit 

gebeuren met bronvermelding. Heeft u 

andere documenten waarvan u denkt 

dat ze mogelijk interessant zijn voor de 

werkgroep, wij houden ons aanbevolen.

Johan Withaar, jwithaar@historisch-

emmen.nl of M 06 - 55 58 17 92.

Heeft u verhalen, bronnen, boeken voor ons?
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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. 

Kleurrijke wijkbewoners

Winand Steynebrugh heeft een passie voor 

technische onderwerpen, in het bijzonder 

voor onderwerpen die het persoonlijk leef-

domein van mensen raken als het woning-

klimaat. In zijn werkzame leven hield hij zich 

bezig met water – en luchtbehandeling in be-

drijfsprocessen. Na zijn pensionering werd hij 

energiecoach.

Winand energiecoach

Als energiecoach helpt Winand wijkbewoners 

via workshops en huisbezoeken slimmer en 

efficiënter om te gaan met hun energiecon-

sumptie en met hun woning te verduurzamen. 

De centrale gedachte is besparen van geld en 

energie met behoud en/of verbetering van 

comfort. Dan gaat het over materialen, bouw-

kundige gebreken of oplossingen, monitoring, 

gedrag van mensen, techniek, milieu en ook 

over geld. Een steeds terugkerend thema in 

zijn relaas is de relatieve vochtigheid (RV) en 

het fijnstof in huis.

Relatieve vochtigheid

Winand wil het liefst onder het genot van een 

goede kop koffie zijn kennis en ervaring de-

len om te komen tot een situatie die leidt tot 

vermindering in energie verbruik. Als mensen 

hun woning gaan verduurzamen worden ze 

ook regelmatig geconfronteerd met onver-

wachte problemen. Moeiteloos schudt hij 

voorbeelden uit zijn mouw.

Voorbeeld 1: 

Bij het aanbrengen van vloerverwarming staat 

er bijna nooit een voetnoot op de offerte ‘denk 

aan de isolatie onder de vloer’. Zonder isolatie 

zal in een kruipruimte een hogere RV ontstaan 

dan voorheen en een te hoog energieverbruik 

veroorzaken.

Voorbeeld 2:

Isoleren en kierdichting is een prima maatre-

gel, maar dan moet men wel de ventilatie op 

orde hebben en kennis hebben van de lucht-

stromen in huis, bij verschillende weersom-

standigheden en belasting van aanwezige 

personen de ventilatie kunnen monitoren en 

regelen.

Corona virus

Volgens de GGD Groningen, RIVM en vele 

andere gezondheidsinstituten is de relatieve 

vochtigheid van de lucht een belangrijke fac-

tor in de strijd tegen diverse ziekteverwekkers. 

Grote boosdoeners van fijnstofproductie zijn 

stofzuigers, te hoog in temperatuur afgestelde 

verwarmingsafgiftesystemen (CV), bakken en 

braden, open haarden, palletkachels, BBQ’s en 

alle vormen van open vuur in en om het huis.

In huis doen we het vaak nog slechter dan 

buiten, we doen volgens hem veel dingen die 

slecht zijn voor onze gezondheid zonder dat 

we het weten. Iets dat veel later kan leiden tot 

gezondheidsklachten. Gebruik van simpele 

meetapparatuur geeft inzicht.

Boodschap van Winand 

Zijn advies is om de vochthuishouding (RV) 

tussen de 40 en 60% te houden. Is de lucht 

droger dan 40% dan drogen slijmvliezen uit en 

wordt men gevoeliger voor infecties, eventu-

ele virussen zweven dan langer in de lucht en 

kan het virus zich gemakkelijker verspreiden 

of zich hechten aan andere zwevende mate-

rie. Boven de 60% RV is een virus langer scha-

delijk. Bij 100% (vloeibaar water) is het weer 

anders: een virus in water is niet mobiel en 

door toevoeging van zeep valt het uit elkaar. 

Winand wenst u allen schone lucht en een 

goede gezondheid. 

Wilt u met hem hierover van gedachten wis-

selen, dan is een afspraak snel gemaakt via 

winand@kleurenzo.eu.  

Theo Postma

W
Komt u er niet uit 
met uw verhuurder? 
Huurdersfederatie 
voor uw belangen.

www.huurdersfederatie.nl
                      info@huurdersfederatie 

     0591-622226

Wat vindt u 
belangrijk in 
uw huurwoning? 

Praat mee!
MMaassssaaggeepprraakkttiijjkk  DDee--LLaann  
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

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

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

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

Problemen zijn er om op te lossen !
Bewindvoering of budgetbeheer is mogelijk voor iedereen.
We zeggen iedereen, want dit kan de beste overkomen. 
Wie schulden hee� , hee�  zorgen. Maar ook voor een naaste 
met dementie kan het � jn zijn een bewindvoerder in te schakelen.

Wij kunnen u helpen.

Vraagt u zich regelmatig af:
• Hoe moet ik de schuld a� etalen?
• Kan ik wel in mijn woning blijven wonen?
• Hoe betaal ik mijn boodschappen?
• Beslag op mijn loon, klopt dat wel?
• Hoe houd ik mijn administratie op orde?
• Hoe bescherm ik het vermogen van mijn naasten met dementie?

Problemen met geldzaken? 
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.
 
                      “Want problemen zijn er om op te lossen”

Veen & Veste - Bewind en Budget • Emmer-Compascuum | Emmen | Veenoord | Klazienaveen

0591 - 230 006 www.veenenveste.nl info@veenenvestebewind.nl

“Probeer de 
vochthuishouding 
tussen de 40 en 
60% te houden”
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NSnacktime burger 
met jalapeños en 
BBQ sauce

door samen
te werken aan

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

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

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

Of bezoek ons spreekuur op:
Woensdag 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.

• 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

Na bijna 45 jaar in dienst van de bibliotheek 

gaat Ina nu van andere dingen genieten, het 

werk bij de bieb verveelde echter nooit. Offi-

cieel was haar ‘titel’ in Emmerhout ‘leider ser-

vicepunt’, maar haar werk als leesconsulent 

ernaast, vond zij veel belangrijker. In samen-

werking met beide scholen in het kindcen-

trum worden Leesbevorderingsprogramma’s 

gemaakt om kinderen mee te geven hoe leuk 

lezen kan zijn. Even zwart/wit gesteld: de 

scholen houden zich met het technisch en 

begrijpend lezen bezig. Met dit programma 

leggen we de nadruk op het plezier in lezen.’

Zoeken en kiezen

De kinderen leren boeken zoeken en keuzes 

maken uit een aantal boeken. ‘Daarvoor ge-

bruiken we bijvoorbeeld ‘Boekensushi’. Kin-

deren krijgen twee minuten om aan een boek 

te proeven door aan de voor- en achterzijde 

te bekijken. Dat herhalen we drie keer en na 

zes minuten maken ze een keuze uit één van 

de drie en mogen ze vertellen waarom ze dit 

boek gekozen hebben. Waarom ze vinden dat 

dit boek het best bij hen past? We proberen ze 

dus mee te geven waar je op kunt letten als je 

een boek wilt kiezen. 

Als je van tevoren beter kijkt voordat je een 

keuze maakt, is de kans ook groter dat het 

boek je bevalt en dat je het met plezier zult 

lezen.’ ‘Kinderen kiezen wel snel voor het ver-

trouwde, bekende,’ vult Ellen aan, ‘door op 

deze manier naar boeken te kijken help je ze 

ook om eens iets anders te kiezen.’

Enthousiast

Ellen Roodenburg (49) gaat de werkzaamhe-

den van Ina nu overnemen. Sinds vorig jaar 

werkt ze bij Bibliotheek Emmen. Daarvoor 

was ze 15 jaar werkzaam bij Vermeer Boek-

handel op de jeugdboekenafdeling. ‘Ik was 

dus wel altijd met boeken bezig. Heb ook heel 

veel advieswerk gedaan voor scholen bij het 

samenstellen van hun boekencollecties. Ik 

heb eigenlijk altijd voor de klas willen staan. 

Dus het komt wel heel mooi samen hier in het 

kindcentrum. Ik mag voor de klas staan en 

mag bezig zijn met kinderboeken. Wat wil je 

nog meer? Ik heb er echt heel veel zin in.’

Vrijwilligers

Bij haar werk als leider van het servicepunt zal 

Ellen, net als Ina voorheen, niet zonder de hulp 

van vrijwilligers kunnen. ‘Iedere ochtend tot 

half tien zijn hier een aantal uitleenmoeders 

actief die de kinderen van de groepen 1 t/m 6 

helpen bij het inleveren en kiezen van boeken. 

De kinderen van groep 7 en 8 kunnen gedu-

rende de hele dag boeken halen en brengen 

en gebruik maken van de geautomatiseerde 

inleverservice.’ legt Ina uit. ‘Deze vrijwilligers 

zorgen er ook voor dat de ruimte een beetje 

op orde blijft. De bibliotheek is gesitueerd in 

de hal bij de ingang. Het is wel het eerste wat 

je ziet als je binnenkomt.’

Voor alle wijkbewoners

Het servicepunt van de bibliotheek is op 

maandag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 

16.30 uur open voor alle wijkbewoners. ‘Ook 

kinderen die hier niet op school zitten maar 

wel in Emmerhout wonen zijn hier welkom,’ 

benadrukt Ellen. ‘We hebben niet zo’n grote 

collectie, maar men kan ook via internet re-

serveren en de materialen hier ophalen. Ook 

een handige service!’ 

Wytse Bouma

Wisseling van de wacht bij de bieb

Eind augustus kwam 
er een eind aan het 
dienstverband van Ina 
Luis bij de Bibliotheek 
Emmen en daarmee ook 
een afscheid als leider 
van het servicepunt 
Emmerhout. Haar 
opvolger in Emmerhout 
is Ellen Roodenburg.

Dus het komt 
wel heel mooi 
samen hier in het 
kindcentrum’
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Vijf jaar geleden is 
Buurtbemiddeling 
Emmen gestart in 
de wijken Angelslo, 
Bargeres en Emmerhout 
en in de dorpen Nieuw 
Amsterdam, Veenoord en 
Schoonebeek. Na een jaar 
is Buurtbemiddeling in de 
gehele gemeente ingezet. 

Buurtbemiddeling Emmen 5 jaar actief!

Burenruzies komen overal voor. Een buren-

ruzie die onschuldig begint en uit de hand 

loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger 

oploopt. Buurtbemiddeling is een doeltref-

fende manier om problemen aan te pakken, 

vaak met succes. Twee derde van de behan-

delde zaken wordt dankzij Buurtbemidde-

ling met positief resultaat afgerond.  De ge-

trainde bemiddelaars helpen ruziënde buren 

om het contact te herstellen en oplossingen 

te bedenken voor hun conflict. Buurtbemid-

deling werkt het best in een vroeg stadium en 

bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld 

bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen 

of overlast door kinderen. 

Wie zijn de buurtbemiddelaars?

Het team van Buurtbemiddeling Emmen be-

staat uit een groep ervaren en deskundige 

vrijwillige buurtbemiddelaars die zich met 

hart en ziel inzetten voor de inwoners van de 

gemeente Emmen, variërend in de leeftijd van 

23 tot 79 jaar. De achtergrond van deze vrijwil-

ligers loopt uiteen, ze werken bijvoorbeeld in 

de zorg, het onderwijs, bedrijfsleven of heb-

ben dat voor hun pensioen in het verleden 

gedaan. 

Buurtbemiddelaar Aagje

‘Op zoek naar een nieuwe vrijwilligerstaak 

kwam ik ‘Buurtbemiddeling’ tegen. Coördina-

tor Willy Afman zag in mij een bemiddelaar en 

meldde mij aan bij de opleiding. Zelf had ik 

mijn twijfels, maar na enkele casussen bleek 

deze vrijwilligerstaak mij te passen als een jas.

Ten eerste: ik houd van harmonie en ben er-

van overtuigd dat ons woonplezier, ja zelfs ons 

leefplezier, voor een groot deel bepaald wordt 

door het contact met onze buren. Ten twee-

de: wij hebben zelf meerdere keren in omstan-

digheden verkeerd dat wij onze buren nodig 

hadden. En gelukkig ervaren dat die voor ons 

klaarstonden bij gebeurtenissen variërend van 

een kwijtgeraakte sleutel, tot steun bij een 

overlijden. De praktijkervaring bij Buurtbe-

middeling leerde mij dat het bij een burenru-

zie altijd een zaak van actie/reactie is. Irritatie 

wordt op irritatie gestapeld zonder daar nog 

fatsoenlijk met elkaar over te praten. Dat gaat 

woekeren als een onderhuids gezwel en soms 

komt letterlijk de gezondheid van partijen in 

het geding. De enige uitweg lijkt vaak nog een 

officiële rechtsgang. Maar, nog afgezien van 

de kosten die dat met zich meebrengt, leidt 

dat ‘gelijk halen’ uiteindelijk toch tot niet één, 

maar twee verliezers. Dat proberen wij te voor-

komen. Een buurtbemiddelaar heeft geleerd 

hoe partijen weer tot elkaar te brengen, of op 

zijn minst naar elkaar te laten luisteren. Geluk-

kig vaak met succes!’

Buurtbemiddelaar Bouke

‘Sinds het voorjaar in 2017 ben ik vrijwillige 

buurtbemiddelaar. In dit vrijwilligerswerk 

kom je altijd buren tegen die in onmin leven 

over afscheidingen, lawaaioverlast, huisdieren, 

parkeren en andere zaken. Het is prettig om 

te zien dat de rol van Buurtbemiddeling van 

invloed is op het gedrag van de buren naar 

elkaar toe. Vaak leidt dit naar een betere ver-

standhouding.’ aldus Bouke. ‘Maar vooral: we 

weten allang dat een goede buur beter kan 

zijn dan een verre vriend.’  

Hulp van Buurtbemiddeling

Wanneer inwoners de hulp in willen schake-

len van een buurtbemiddelaar of interesse 

hebben om zelf buurtbemiddelaar te worden 

kunnen ze contact met ons opnemen. Dit kan 

door te bellen met de coördinator Willy Af-

man  06 - 128 132 61 / 680 800 of te mailen 

naar buurtbemiddeling@sednaemmen.nl. 

Willy Afman 

coördinator Buurtbemiddeling Emmen 

B
“We weten allang 
dat een goede 
buur beter kan 
zijn dan een verre 
vriend”

Emmen

www.treant.nl

Al zes jaar brengt Mans Snijders (72) uit Noord-Sleen 
drie dagen in de week door op de dagbehandeling 
in De Horst in Emmen. Voor hem is dit na zijn 2e 
herseninfarct bijna een redding geweest. ‘Zonder de 
dagbehandeling was het moeilijk geweest om verder 
te gaan. Ik voel me hier helemaal thuis.’

Neem een kijkje op de dagbehandeling 
Wilt u ook uw zelfredzaamheid vergroten, zichzelf 
weer kunnen redden of uw conditie verbeteren? 
Neem dan gerust een kijkje op de dagbehandeling of 
bel ons: 0591 22 82 78. We vertellen u graag meer!

Hulp bij zelfstandig 
wonen en leven

Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!
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Sinds februari werkt WijkKlik Emmerhout van-

uit de Schanskuil Emmerschans (de Schanswal 

10), dit in verband met de sloop van ons vo-

rig onderkomen de Tussenstee. In de Schans-

kuil hebben we een mooie plek gevonden om 

onze activiteiten voort te zetten. Helaas brak 

vlak na de verhuizing de coronacrisis uit en 

moesten we ons activiteiten op een laag pitje 

zetten. 

Wat we bieden

Ons doel is om iedereen, van jong tot oud, die 

moeite heeft met de computer, laptop, tablet 

of smartphone te helpen er vaardiger mee 

te worden.  Wat je wilt leren, kan dus van al-

les zijn. Van leren internetten tot het instellen 

om veilig te kunnen internetten. Van eenvou-

dig bellen met je smartphone tot beeldbellen 

met een aantal (klein)kinderen. Dit doen we 

bijna altijd in een één op één situatie. Eén vrij-

williger en één cursist. Uiteraard houden we 

ons aan de regels van het RIVM.  We hebben 

plexiglas schermen tussen cursist en begelei-

der en hebben desinfectiemiddel voor ieder-

een beschikbaar. 

Inloopspreekuur

We zijn weer begonnen met de inloop:   

• maandagmiddag 13.00 uur - 15.30 uur 

• donderdagmiddag 13.00 uur - 16.30 uur

Het is vanwege de coronamaatregelen nood-

zakelijk om van tevoren te bellen als je langs 

wilt komen. 

  
Cursussen

In september gaan we weer beginnen met de 

cursussen, mogelijk aangepast. Houd daar-

voor onze website in de gaten. 

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

We zijn op zoek naar andere vrijwilligers, die 

onze groep willen versterken.  Personen, die 

op zoek zijn naar een uitdaging om onder an-

dere mensen, die hulp nodig hebben, te hel-

pen. We zoeken vrijwilligers, die gemotiveerd 

zijn en hart hebben voor de zaak. Wij zijn met 

name op zoek naar mensen met kennis van za-

ken repareren en plegen van onderhoud aan 

(desktop, laptop telefoons, randapparatuur 

enzovoort. Je hoeft niet alles te weten en te 

kunnen. Ook wij weten niet alles en leren nog 

bij als we iemand helpen. Maar samen komen 

we verder. Kom eens bij ons langs om te kijken 

en draai een keer mee tijdens een les om te kij-

ken of het iets voor je is (graag eerst even bel-

len). Je kunt dan een indruk krijgen over het 

hoe het bij ons gaat en hoe we werken. Voor 

meer info zie onderstaande contactgegevens.

Voor meer info

Kijk voor meer informatie op onze website 

www.wijkklikemmerhout.nl. 

De Schanskuil 

De Schanswal 10 

Hermien van der Weide  M 06 - 417 201 68 

Theo Zwiggelaar M 06 - 543 939 16

SZorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen  
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 02 52
egelantier@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/egelantier_en_wegedoorn

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

Houtweg 301-339 en 106-144, Emmen

Volledig vernieuwde driekamerappartementen met inpandig balkon

•	Speciaal voor 55-plussers
•	Woonoppervlakte van 70m2

•	Appartementen toegankelijk via  beveiligde entree met centrale lift
•	Open keuken en op de begane grond een privé-berging
•	Gelegen naast het winkelcentrum met onder andere een apotheek, 

bakker en diverse supermarkten
•	Bushalte bevindt zich binnen 200 meter
•	Kale huur vanaf € 644,04 en  voorschot servicekosten vanaf  

€ 45,- per maand

Een kinderdagopvang en voor- en 

naschoolse opvang in Emmerhout 24/7

M 06 - 190 649 30 
tamara_wolters@hotmail.com

Lemzijde 87 
7823 BH Emmen  

Deel uitmaken 
van de samenleving

Grote Brink 3, 9451 BP Rolde
t (0592) 24 74 74
e info@detrans.nl  |  i www.detrans.nl

De Trans ondersteunt mensen 
met een verstandelijke 
beperking of een vorm van 
autisme bij hun rol in de 
samenleving. Ongeacht hun 
leeftijd en ongeacht de mate 
van beperking.

In de wijk Emmerhout begeleidt De Trans mensen in de 
thuissituatie (ambulant). Onze ambulant begeleiders zijn 
professionals die weten wanneer ze kunnen loslaten, iets 
samen kunnen oppakken of iets eventueel moeten overnemen. 
Zij werken nauw samen met mantelzorgers en helpen mensen 
met de contacten in hun netwerk.
 
De Trans heeft ook een aantal appartementen voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking en soms ook een aan autisme 
verwante stoornis. Zij wonen zelfstandig waarbij ze regelmatig 
worden ondersteund door De Trans.

“Wij zijn met 
name op zoek 
naar mensen 
met kennis van 
zaken repareren 
en plegen van 
onderhoud”

WijkKlik Emmerhout

Raak je weleens verdwaald 
in de digitale wereld? Zou 
je daar beter de weg in 
willen vinden en heb je 
daarbij hulp nodig? De 
vrijwilligers van WijkKlik 
willen je daar graag bij 
helpen en staan klaar met 
cursussen, maar ook met 
hulp op maat.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd (waaronder het opslaan in een 
geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar gemaakt, 
op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Wijkbelan-
gen Emmerhout. De redactie behoudt zich het recht voor om 
teksten qua stijl en spellingsfouten te corrigeren, in te korten 
of te weigeren.

U bent van harte welkom in de Wijkwijzer. In ver-

band met de coronacrises zijn onze openingstijden 

aangepast. Voorlopig zijn we van maandag t/m vrij-

dag van 9.00 – 14.00 uur geopend. En alleen voor de 

loketfunctie. U kunt dus bij ons terecht voor meldin-

gen en uw vragen. Ook kunnen we voor u een ko-

pie maken of iets voor u scannen. Er mag slechts één 

bezoeker tegelijkertijd naar binnen. Ziet u dat er al 

iemand binnen is, wacht u dan even buiten, tot u bin-

nen wordt gelaten. Van het openbaar toilet kan tij-

dens openingsuren weer gebruik worden gemaakt. 

Ook vergaderen in de Wijkwijzer is weer mogelijk 

voor kleine groepen en met in achtneming van de 

basisregels. Wekelijks houden Sedna en de Energie 

Expeditie hun spreekuur. Dit kan echter alleen op af-

spraak door dit van tevoren telefonisch, T 67 59 58, 

of per mail te melden: wijkwijzer@wijkbelangenem-

merhout.nl. Het spreekuur van Lefier en Woonzorg 

Nederland zijn nog niet weer geopend. Volg ons op 

onze website of Facebook waar berichten over wijzi-

gingen worden geplaatst.

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• De Wijkwijzer Emmerhout 

Maandag t/m vrijdag  9.00 - 14.00 uur 

• Expeditie Emmerhout Energie Neutraal 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur 

• Sedna 

Algemeen en financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur

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

Vaste medewerkers
Bertus Beltman, Hilde van der Horst-de Jong, Theo 
Postma, Ted Schilder

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Jordi van der Werf / Werfproductions (voorplaat, 7, 27), 
Hilde van der Horst – de Jong (2, 3, 8), Wytse Bouma (5, 9, 
13, 21, 25, 26), Theo Postma (19) en Willy Afman (23).

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 9 november 2020 naar redac-
tie@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

Kiona de Graaf (secretaris)
M 06 - 426 238  02
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

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

John Franssen
T 0591 - 646 399
john.c.franssen@ziggo.nl

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

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

Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Afvalkalender

Welk afval aan de straat?

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

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

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

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

T 62 16 35

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

mv. Annetta Meijer

M 06 - 522 300 59 

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 - 8844 

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 - 532 600 02

Icare Thuiszorg T 0522 - 27 70 48

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 - 226 115 47 

De Schepershof

Het Waal 400

7823 NA Emmen

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

Wijkwijzer

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen
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Planning Wijkberichten Emmerhout

Inzameling Data en plaats

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

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

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons 
(PMD)

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

Oud papier Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
i.v.m. de zomervakantie wordt er in de maanden juli en augustus geen oud 
papier opgehaald;  dinsdag 6 oktober; 3 november en 1 december

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 2 juli; i.v.m. de zomervakantie wordt er in augustus geen oud 
papier opgehaald; donderdag 1 oktober; 5 november en 3 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.

data activiteit locatie

18 – 27 sept Activiteiten Nationale Sportweek   
(zie volledige programma op pg 14-15)

Sportplein Emmerhout

Agenda Emmerhout



U r BEAUTIFUL

Halong’s 
Loempia

Een fijne kleurrijke herfst!
#zorgvoorelkaar


