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Huisartspraktijk in coronatijd

‘Samen krijgen we corona onder controle’, 

houdt de overheid ons voor. Dit om te voor-

komen dat de zorg overbelast raakt. Hoe gaat 

het eraan toe bij de zorgverleners in de wijk? 

In dit nummer een verhaal over huisarts De-

mircan en een van zijn doktersassistenten. 

Hoe gaan zij met deze druk om? Kunnen zij 

nog de zorg verlenen aan alle patiënten die 

dit nodig hebben? 

Nieuwe directeuren

In het Kindcentrum Emmerhout zijn twee 

basisscholen gehuisvest. De openbare basis-

school De Kubus en de rk/pc jenaplanschool 

Kristalla. Toevallig hebben beide scholen 

sinds dit jaar een nieuwe directeur. Ellen Fre-

link van Kristalla en Lydia Jeuring van de Ku-

bus vertellen over wie ze zijn, hun ambities 

en hun samenwerking. ‘Het is niet altijd leuk 

om in deze tijd directeur te zijn.’ 

Supporter van schoon

Sinds januari van dit jaar doet Saskia Drost 

aan plandelen. Plandelen betekent letterlijk 

‘wandelen en plastic rapen.’ Zij is supporter 

van schoon en één van de vele vrijwilligers 

in Emmen die dit doen. De gemeente stelt      

gratis materialen beschikbaar als een zwerf-

vuilgrijper, een ring voor de vuilniszak en 

vuilniszakken. Het verzamelde vuilnis gaat in 

de eigen container. 

IN DIT NUMMER

“Zorg voor elkaar 
ook in 2021”
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Van de bestuurstafel

We zullen ons dat blijven herinneren omdat 

het zo’n grote invloed had op ons eigen le-

ven. Heel veel activiteiten kwamen stil te lig-

gen, er wordt veel meer vanuit huis gewerkt, 

we ontmoeten veel minder mensen. Dat heeft 

negatieve gevolgen voor onze gezondheid en 

voor ons welbevinden. Het heeft ook positieve 

gevolgen. Een minder gejaagd leven en een 

veel minder drukke agenda geeft rust en de 

mogelijkheid om meer te genieten van alles 

om ons heen. 

Goede voornemens

We gaan een onzeker jaar tegemoet, maar 

net als aan het begin van ieder jaar kunnen 

we wel goede voornemens maken. Wat kun-

nen we bijvoorbeeld doen om de negatieve 

gevolgen van het coronavirus te bestrijden? 

Als veel wijkbewoners zeggen eenzaam te 

zijn, zich niet lekker in hun vel voelen zitten, 

zich depri voelen. Wat doen we om mede-

wijkbewoners ondanks beperkende maat-

regelen in beweging te krijgen? Niet kijken 

naar wat niet kan, maar naar wat nog wel kan 

of iets doen wat we nog niet eerder bedacht 

hebben. Namens het bestuur wens ik u me-

de-wijkbewoners van Emmerhout alle goeds 

voor 2021 toe. #blijfgezond #zorgvoorelkaar 

#weeslief

Wisselingen in het bestuur

John Franssen heeft besloten om persoon-

lijke redenen te stoppen als bestuurslid. Dat 

betreuren wij, maar we respecteren zijn beslis-

sing. We bedanken hem voor zijn inzet voor 

de wijk in het algemeen en het bestuur in het 

bijzonder. We kunnen gelukkig ook aanvulling 

van het bestuur melden. Sasja van Bekkum 

gaat de werkzaamheden als penningmeester 

van Hilde van der Horst-de Jong over nemen. 

Zij stelt zichzelf hier kort even voor. In een vol-

gende Wijkberichten zullen we nader met haar 

kennis maken. 

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen 

voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Burgerbegroting 2.0

Uit de evaluatie in 2019 bleek dit inderdaad 

het geval. De betrokkenheid van inwoners was 

toegenomen door samen plannen te maken 

en uit te voeren. Voor de gemeente reden om 

er mee door te gaan. Voor de Burgerbegroting 

in 2019 werd voor Emmerhout een bedrag van 

€ 100.000 beschikbaar gesteld. 

Bezuinigingen

Maar anderhalf jaar later ziet de wereld er heel 

anders uit. De gemeente is genoodzaakt om 

verschillende redenen fors te bezuinigen. In 

juni worden we persoonlijk door burgemees-

ter van Oosterhout op de hoogte gesteld dat 

het college de gemeenteraad gaat voorstellen 

om voor de burgerbegroting geen geld meer 

beschikbaar te stellen. Het budget dat al toe-

gezegd is, maar nog niet is uitgegeven, blijft 

uiteraard wel beschikbaar.

Eenvoudige versie

Zo lijkt een experiment na een paar succes-

volle jaren alweer een zachte dood te sterven. 

Lijkt, want het is de vraag of wij ons als Em-

merhout daarbij neerleggen. In de evaluatie 

stond ook dat burgerbegroting een logische 

stap is naar meer bewonersparticipatie. Het 

gaat niet om het instrument, maar om het-

geen we ermee willen bereiken. De burgerbe-

groting zoals die in de afgelopen jaren vorm 

kreeg was de meest eenvoudige versie. Als 

wijk kregen we de beschikking over een be-

paald bedrag dat we naar eigen goeddunken 

konden besteden in de wijk. Dit bedrag ging 

niet ten koste van andere uitgaven in de wijk. 

Er werd bijvoorbeeld niet minder gemaaid en 

er brandden niet minder lantaarnpalen.

Burgerbegroting 2.0

De gemeente heeft bij monde van de bur-

gemeester laten weten dat zij graag met de 

leden van de werkgroep Burgerbegroting 

Emmerhout wil praten over hoe we op een 

andere wijze kunnen gaan werken aan het 

versterken van de betrokkenheid van wijkbe-

woners bij hun eigen buurt, erf of wijk. Burger-

begroting gaat namelijk niet alleen over over-

dragen van budget maar ook over inspraak. 

De memo die hiervoor geschreven is zou in 

oktober bij het jaarlijkse bezoek van Eric van 

Oosterhout aan Wijkbelangen Emmerhout be-

sproken worden. Voor dit gesprek was ook de 

werkgroep uitgenodigd. Helaas door nieuwe 

beperkende maatregelen in verband met een 

2e golf van corona kon dit bezoek niet door-

gaan. 

Uitgangspunten

In het bestuursakkoord (waarin de speerpun-

ten van het huidige beleid zijn vastgelegd) zijn 

enkele uitgangspunten opgenomen die on-

dersteunend zijn aan het principe van burger-

begroting en uitdaagrecht in het bijzonder en 

versterken van invloed door inwoners in het 

algemeen. O.a. Inwoners worden uitgedaagd 

mee te denken, praten en beslissen over keu-

zes voor hun dorp of wijk; inwoners worden 

gestimuleerd met ideeën te komen en worden 

ondersteund om deze ook uitgevoerd te krij-

gen; inwoners worden uitgedaagd taken van 

de gemeente over te nemen als zij denken dit 

beter, slimmer of goedkoper te kunnen. 

Raadpleging

In genoemde memo komen deze punten te-

rug. Nadat het uitgestelde overleg uiteindelijk 

heeft plaatstgevonden zullen ook de inwo-

ners van Emmerhout geraadpleegd worden. 

De wijze waarop en een tijdstip zijn op dit mo-

ment nog niet bekend. Dit heeft natuurlijk te 

maken met de onzekere tijden waarin we le-

ven. Maar we hopen dat we dit ergens in het 

voorjaar van 2021 kunnen organiseren. De in-

steek zal duidelijk zijn; wij willen door! 

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen

Sinds 2011 woon ik met mijn twee 

kinderen in Emmerhout. Een nieuwe 

start in een plaats waar wij nog niemand 

kenden. Dat was in het begin wel wen-

nen, maar al snel vonden wij onze draai. 

Inmiddels heb ik fijne vrienden in deze 

wijk en voel ik me hier echt thuis.  In de 

afgelopen jaren ben ik actief geweest 

als vrijwilliger bij het bewonersbedrijf 

Op Eigen Houtje. Dat was een gezellige 

tijd, waarin ik leuke nieuwe mensen heb 

leren kennen en ik heb mijn werk daar 

met veel plezier gedaan. Inmiddels had 

ik een nieuwe baan gevonden bij de 

gemeente Hardenberg en toen heb ik 

daar mijn energie ingestopt. Ik werk als 

managementassistent en heb het daar 

erg naar mijn zin.  Het kriebelde wel om 

weer vrijwilligerswerk te gaan doen, 

maar ik had nog niets gevonden wat bij 

mij past. Toen ik gevraagd werd om in 

het bestuur te komen van Wijkbelangen 

sprak me dat gelijk aan. Ik ken Wijkbe-

langen ook van mijn vorige job en de 

werkzaamheden passen echt bij mij. Ik 

ben graag onder de mensen en vind het 

fijn om anderen te helpen. Ik zie dat er 

veel inwoners met goede ideeën komen 

om onze wijk mooi, veilig en netjes te 

houden. Hier ga ik me nu ook enthousi-

ast voor inzetten, dus we komen elkaar 

vast nog wel een keertje tegen!

Sasja van Bekkum

Nieuwe penningmeester Sasja van Bekkum “Burgerbegroting 
gaat niet alleen 
over overdragen 
van budget 
maar ook over 
inspraak”

Het jaar 2020 zal als een 
onvergetelijk jaar in ons 
geheugen gegrift staan. De 
uitbraak van het coronavirus 
veranderde de wereld totaal. 
En dat zullen we ons altijd 
blijven herinneren.

#blijfgezond! 
#zorgvoorelkaar!
#weeslief!

Het was in het najaar van 
2016 dat Emmerhout 
kennis maakte met de 
Burgerbegroting. Het 
zou een instrument zijn 
waarmee wijkbewoners 
meer zeggenschap óver en 
betrokkenheid bíj hun eigen 
buurt zouden krijgen. 
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Eén van de activiteiten 
van SKW De Sprokkel is 
tekenen/schilderen. In vier 
verschillende groepen komt 
men wekelijks bij elkaar. Hoe 
vergaat het de deelnemers 
van deze creatieve activiteit 
in coronatijd?

Op de avond voordat de teken- en schilder-

groepen tijdelijk moeten stoppen vanwege 

Covid-19, bezoek ik een schilder- en tekenclub 

in hun nieuwe onderkomen in de Schepershof. 

‘Ook tijdens de eerste coronagolf moesten we 

stoppen. Iedereen schildert dan thuis. We heb-

ben een groepsapp en sturen elkaar dan foto’s 

van de gemaakte schilderijen.’

Geen pensionado’s 

Ik verwachtte een groep pensionado’s aan te 

treffen, maar zie vooral vitale vrouwen/man-

nen die duidelijk nog niet van Drees trekken. 

Roelien Joldersma kwam twee jaar geleden 

bij de groep, Anneke Rocks, Ida Snellen en Jan 

Keuter meer dan tien jaar geleden en al meer 

dan 25 jaar terug kwamen Roelie Jager, Jan-

nie Siebring, Ankie Jager, Veronie Koemans, 

Zwaan Pasveer en Herman Hemmen bij de 

club. ‘Het bevalt ons goed in deze ruimte, er 

is goede verlichting, alleen kunnen we door 

de anderhalvemetermaatregel hier maximaal 

twaalf deelnemers plaatsen.’

Zeegezichten

Terwijl ik mijn vragen stel, werkt de groep on-

verstoorbaar verder, onderwijl gezellig keu-

velend over het recept van pompoensoep 

of de opdracht. ‘Elke maand kiezen we een 

nieuw project. Het nieuwe onderwerp is nu 

zeegezichten. Daarvoor was het schilderen 

met kant. Als je jaren bij de groep bent, heb 

je thuis behoorlijk wat schilderijen liggen. In 

deze coronatijd zijn sommigen begonnen met 

opruimen. Je kunt thuis niet alles ophangen of 

elke verjaardag met een schilderij komen aan-

zetten.’ ‘We werken met allerlei technieken: 

acryl, aquarel of Oost-Indische inkt. In de loop 

der jaren hebben we ook diverse workshops 

en gastlessen gehad. De laatste cursus was 

speksteen snijden. We hebben ook een keer 

therapeutisch schilderen gehad. In die cursus 

gingen we eerst knuffelen met bomen en dan 

moest je vanuit je gevoel gaan schilderen.  Dat 

beviel de meesten toch niet. Ook gaan we zo 

af en toe op stap naar het Groninger Museum 

of het Drents museum in Assen.  Natuurlijk ook 

naar ‘de Nachtwacht van Emmen’ in het Ren-

senpark en De Fabriek van het CBK. We zijn 

ook in Vledder geweest, in het museum over 

Valse Kunst. We willen nog naar een keer naar 

het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam.’

Project Rembrandt

Ik krijg op de mobiel wat gemaakte werken te 

zien. Ik word getroffen door wat er gemaakt 

is. ‘De meesten van ons kijken ook naar pro-

gramma’s als Project Rembrandt of Sterren op 

het doek. Je kunt daar veel van leren. Bij ons 

is het soms ook een soort Project Rembrandt.  

We zetten een stilleven neer en iedereen gaat 

aan de gang. Daarna zetten we de gemaakte 

werken naast elkaar en praten over elkaars 

werk. Een paar keer hebben we ook een ex-

positie gehad: in woonwijkcentrum Holdert, 

wijkcentrum De Marke en bij een fysiothera-

piepraktijk. Maar het is voor ons geen doel om 

te exposeren. We inspireren elkaar. Het is ook 

een sociale groep. Onder het schilderen praat 

je over allerlei dingen. Met Kerstmis neemt ie-

dereen wat mee en hebben we een gezellige 

avond met glühwein, hapjes en kaarsverlich-

ting. Aan het einde van het schilderseizoen in 

april sluiten we normaal ook af met een gezel-

lig avond.’  

Lief en leed

Ik fiets naar huis en denk aan de club men-

sen die samen schilderen maar ook samen lief 

en leed delen. Rutger Bregman had gelijk: De 

meeste mensen deugen. 

 Ted Schilder

Er zitten slechts een paar mensen in de wacht-

kamer . Weliswaar met mondkapje en bij de in-

gang staat een zeeppompje, verder wijst niets 

op dat het spannende tijden zijn. ‘Maar schijn 

bedriegt’, vertelt Demircan. ‘Het is onze uit-

straling naar de mensen. Maar van binnen… 

Kijk mensen komen binnen met vage klach-

ten waarvan niet meteen duidelijk is dat ze op 

corona duiden. Dan krijg je later bericht dat 

deze persoon in contact is geweest met een 

coronapositief iemand. Was u wel voldoende 

beschermd toen u deze patiënt sprak? Dan 

schrik je wel.’

Rustig blijven

Demircan en Annemarie van Veen, doktersas-

sistente en praktijkondersteuner in opleiding, 

maken ondanks de volle agenda even tijd voor 

dit gesprek. ‘Want de indruk dat het heel rustig 

is, is inderdaad relatief’, vertelt Annemarie. ‘De 

spreekuren zijn rustiger omdat we ze strakker 

gepland hebben. We zien hier nu de helft min-

der mensen dan normaal. Daarentegen zijn er 

veel meer telefonisch consulten. Mensen bel-

len naar de praktijk en wij, mijn collega’s en ik, 

proberen op die wijze mensen zoveel mogelijk 

te helpen.’ Demircan: ‘We kunnen niet tegen 

patiënten zeggen: Kom maar niet. Dan maak je 

nog meer paniek en zal de zorg straks over de 

kop gaan. Wij als huisartsen zijn poortwach-

ters en moeten zorgen dat alles rustig blijft en 

blijft lopen. Dat mensen met pijnklachten, hun 

ziektes niet thuisblijven.’

Voorzorgsmaatregelen

Behalve de bekende mondkapjes en de zeep-

pomp bij de ingang zitten de voorzorgsmaat-

regelen met name in de planning. ‘We probe-

ren het zo te organiseren dat gesprekken met 

patiënten maximaal tien minuten duren. Als 

het langer wordt, wordt de kans op besmet-

ting groter,’ zegt Annemarie, ‘Tenzij iemand 

meer tijd nodig heeft, maar dan zorg je ervoor 

dat je de afstand goed in acht neemt. Door ex-

tra voorzorgmaatregelen proberen we het ri-

sico zo laag mogelijk houden. Wat we willen 

voorkomen is uiteraard dat we zelf besmet ra-

ken en noodgedwongen de praktijk moeten 

sluiten. Die voorbeelden zijn er elders in de ge-

meente wel. Bij de eerste golf in het voorjaar 

hadden we geen enkele besmetting. Er wordt 

natuurlijk ook meer getest, maar nu hebben 

we zo’n 5 à 6 besmettingsgevallen per dag.’

Uitstellen 

Desondanks bestaat de indruk dat mensen 

hun bezoek aan de huisarts uitstellen. ‘Men-

sen zijn bang voor corona en mijden contac-

ten buiten de deur. Wij bellen soms patiën-

ten die we in zorg hebben en vragen hoe het 

met hen gaat,’ vertelt Demircan, ‘Goed, wordt 

er dan gezegd, maar als ik bij visites bij deze 

mensen thuiskom blijkt het helemaal niet 

goed te gaan. Dat zijn mensen die juist hulp 

nodig hebben. Daar moeten we als huisart-

sen en wijkverpleegkundigen alert op blijven.’ 

Ondanks de grootte van de praktijk (3300 pa-

tiënten) heeft het team wel overzicht. ‘Bij pati-

enten die ik een poosje geleden op spreekuur 

heb gehad, vraag ik me dan af, hoe zou het 

daar nu mee zijn. ’ We bellen mensen ook ac-

tief op om te vragen hoe het met ze gaat,’ vult 

Annemarie aan. Demircan: ‘Ik ken de patiën-

ten het best, ken hun mentaliteit. We vallen u 

maar niet lastig dokter, u heeft het al zo druk. 

Dat klopt, ik heb het ook druk, maar u heeft 

wel een probleem. U bent op een leeftijd, dat 

u deze klachten niet mag negeren.’  

 Wytse Bouma 

“Je kunt niet elke 
verjaardag met 
een schilderij 
komen aanzetten”

Huisartspraktijk in tijden van corona

Je zou verwachten dat het 
in deze tijden van corona 
een hectische boel is bij 
de huisartsenpraktijk 
van huisarts Demircan, 
gehuisvest in het Medisch 
Centrum Emmerhout. 
Maar alles straalt een 
grote rust uit.

“We bellen mensen 
ook actief op om te 
vragen hoe het met 
ze gaat’”
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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

Samen maken we de buurt! 

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 beleidsstuk is tot stand gekomen in nauwe 

samenwerking tussen de Gemeente Emmen 

en Wijkbelangen Emmerhout. Bij de uitvoe-

ring van de genoemde plannen willen zij de 

bewoners van Emmerhout nadrukkelijk be-

trekken. Het is tenslotte hun wijk, zij hebben 

als bewoners de meeste ervaring in en met 

hun buurt. 

Aanpak woonerven

In de ‘Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmer-

hout met Wijkaanpak 2020-2030’ wordt be-

schreven dat in veel woonerven in Emmer-

hout de buitenruimte niet meer van deze 

tijd is. We weten dat veel bewoners best een 

mening hebben over een groene en uitnodi-

gende buurt en een fijne woonomgeving. Het 

bestuur van Wijkbelangen vindt het belangrijk 

dat de bewoners meedenken en meebeslissen 

over de inrichting van hun buurt.

Buurtwerk Nederland

Wijkbelangen heeft hiervoor met steun van de 

gemeente aan Buurtwerk Nederland gevraagd 

om te helpen. Buurtwerk Nederland heeft er-

varing in dorpen en wijken om samen met be-

woners woonerven en pleinen her in te rich-

ten. In Drenthe werkt Buurtwerk samen met 

de BOKD. We beginnen in een woonerf aan de 

Laan van de Marel in Emmerhout. Daarna wil-

len we kijken of deze aanpak ook bruikbaar is 

in de andere woonerven. We gaan ervan uit 

dat bewoners heel goed weten hoe ze samen 

hun buurt tot een fijnere, groenere en gezon-

dere buurt willen maken.  

Hoe gaan we starten

We starten, samen met Wijkbelangen, in een 

van de woonerven aan de Laan van de Marel. 

In dit woonerf gaan we de buurt informeren 

over de actie. We gaan door loting een groep 

van 10 bewoners van dit woonerf vragen of 

ze willen meepraten in de werkgroep die de 

ideeën ophaalt. Met deze werkgroep gaan we 

kijken op welke manier we zoveel mogelijk de 

andere bewoners uit het woonerf kunnen ver-

leiden hun mening te geven. Gedurende het 

project werken we samen met de Gemeente 

Emmen, Lefier en Sedna, zodat we niet alleen 

een plan maken waar inwoners blij mee zijn, 

maar dat ook past bij de doelen en de uit-

gangspunten die in de woon- en leefbaar-

heidsvisie staan. Daarmee wordt het een plan 

van ons allemaal. Uiteraard zoeken we hierin 

ook verbinding met bestaande initiatieven 

en organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld 

de WijkExpeditie, Emmerhoutlijm, initiatieven 

vanuit de burgerbegroting, de basisscholen, 

zorgorganisaties en de bieb.

Wat levert het op?

Met de door de werkgroep opgehaalde idee-

en gaan we kijken welke mogelijkheden er 

zijn voor een herontwerp. We gaan een aantal 

mogelijke varianten uitwerken. Alle varianten 

moeten bijdragen aan zowel het woonplezier 

van de bewoners van het woonerf als aan een 

toekomstbestendig woonerf. Op een gezel-

lig feest voor de zomer van 2021 willen we 

met alle bewoners van het woonerf de beste 

variant uitkiezen. Deze beste variant wordt 

gedeeld met het college van de Gemeente 

Emmen met het verzoek om het plan in een 

volgende fase te brengen en te kijken hoe en 

wanneer het uitgevoerd kan worden. 

Jos Voppen en Luit Hummel, Buurtwerk Neder-

land en BOKD

Bewoners uit Emmerhout 
maken plannen voor het 
mooier maken van hun 
woonerven. Onlangs is de 
woon- en leefbaarheidsvisie 
voor Emmerhout vastgesteld. 
U heeft daarover gelezen 
in het herfstnummer van 
Wijkberichten, dit najaar. 

D

Buurtwerk Nederland 
Buurtwerk Nederland is een lan-

delijk werkende organisatie met 

haar roots in Drenthe. Samen met 

bewoners maken we plannen voor 

het behoud van de leefbaarheid in 

wijk, buurt en dorp.
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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 

 

Expeditie Emmerhout Energie Neutraal

In oktober heeft de 
gemeente meegedeeld dat 
de ondersteuning van de 
expeditie eind dit jaar wordt 
stopgezet. De gemeente 
verlegt haar focus naar 
verduurzaming van de 
industrie. Onduidelijk is of 
de activiteitensubsidie ook 
wordt gestopt. 

W
VASTE AANBIEDINGEN VAN DE WEEK
 
Maandag:  Krentenbollen 4 + 2 gratis

Dinsdag:  Brooddag 3 broden naar keuze € 7,25

Woensdag:  Duitse Boterkoek € 2,75

Donderdag:  Bij aankoop van 2 broden of meer  
 6 witte bolletjes gratis

Vrijdag:  Koekendag 4 + 2 gratis

Zaterdag:  Gebaksaanbieding

Voor kerst hebben wij een speciale folder, deze 
wordt in Emmerhout huis-aan-huis verspreid.

KORTINGSBON
Bij inlevering van deze bon ontvangt u een monchouslof 
met bosvruchten van € 9,60 nu voor € 6,00 
Deze bon is geldig t/m 31 december 2020

We vinden deze opstelling van de gemeente 

op z’n minst vreemd omdat ze samen met an-

dere partijen de Expeditie Emmerhout Ener-

gieneutraal 2027 zijn gestart. Bovendien zijn 

er projecten vanuit de Regio Deal, waar de ge-

meente ook in betrokken is, die in Emmerhout 

worden uitgevoerd. Voor ons een reden om als 

WijkExpeditieteam onze activiteiten voort te 

zetten. Met minder ondersteuning en moge-

lijk in kleinere stappen. Emmerhout is bij lange 

na nog niet energieneutraal en dat blijft ons 

streven.

Afwikkeling warmtescan 

Begin dit jaar maakte Sobolt op verzoek van 

de Expeditie en de gemeente een warmte-

scan van 770 woningen in Emmerhout. Het 

plan daarna, een collectieve inkoopactie van 

energiebesparende maatregelen, werd door 

de coronacrisis verhinderd. Inmiddels is er een 

landelijke collectieve inkoopactie gestart waar 

ook de gemeente Emmen aan deelneemt. De 

deelnemers aan de warmtescan zijn door ons 

in november middels een brief over boven-

staande geïnformeerd. 

Proeftuin aardgasvrije wijken

De gemeente Emmen diende, op verzoek van 

de bewoners dit voorjaar, een projectplan in 

voor deelname aan proeftuinen aardgasvrije 

wijken. Doel van het project was het voorbe-

reiden van woningen aan de Laan van de Bork 

en Kwekebos op een aardgasvrije toekomst. In 

november kwam het bericht dat de subsidie-

aanvraag niet is toegekend. In Drenthe krijgen 

twee projecten subsidie. In Hoogeveen een 

wijk die wil overschakelen op waterstof en in 

het dorp Ansen wat over wil naar groen gas. 

Modelwoning 

Het was al bij de start van de Expeditie een 

wens om een modelwoning in te richten waar 

we bewoners zouden kunnen laten zien wel-

ke maatregelen er allemaal mogelijk zijn om 

je huis te verduurzamen en energiezuiniger te 

maken. Binnenkort gaat deze wens in vervul-

ling. Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Dren-

the is er geld en Lefier heeft een woning aan 

de Laan van de Marel hiervoor beschikbaar ge-

steld. Deze woning wordt in de komende tijd 

aangepakt en ingericht. Behalve verduurza-

mingsmaatregelen willen we in deze woning 

ook aanpassingen laten zien die langer thuis 

wonen mogelijk maken. De tuin van deze mo-

delwoning gaan we klimaatvriendelijk inrich-

ten. 

Verduurzaming woningblokjes

Ook dit is een project mogelijk gemaakt door 

de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. In dit 

project worden 24 à 27 rijtjeswoningen van 

woningeigenaren met een laag inkomen ver-

duurzaamd. Dit wordt op een manier gedaan 

die voor de eigenaren betaalbaar is. Lessen 

geleerd in de modelwoning zullen hierin de 

praktijk worden gebracht. Hierna worden 

deze mogelijkheden in de praktijk gebracht 

bij een aantal woningen. Het zullen geen 

kant-en-klare oplossingen zijn, ook hier zal het 

pionieren en experimenteren zijn. De naam 

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal is niet 

zomaar gekozen!

Vervolg op RRE-regeling 

De Regeling Reductie Energiegebruik Wo-

ningen (RREW) is een vervolg op de RRE- sti-

muleringsregeling. Met de bijdrage uit deze 

regeling kan de gemeente huurders en eige-

naar-bewoners stimuleren energie te bespa-

ren in hun woning. Bewoners kunnen dit niet 

zelf aanvragen. Het is nog niet bekend of de 

aanvraag van de gemeente Emmen gehono-

reerd is. De minister verdeelt het bedrag op 

volgorde van binnenkomst.  Het totale bedrag 

voor deze regeling is € 70 miljoen. Wordt ver-

volgd dus. 

Fred Bogers, secretaris WijkExpeditieteam 

info@emmerhoutenergieneutraal.nl
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Nieuwe directeuren basisscholen

We zitten midden in coronatijd, maar anders 

dan tijdens de eerste golf zijn de scholen ge-

woon geopend. Alle aanwezige volwassenen 

in het Kindcentrum hebben een mondkapje 

op. Tijdens ons gesprek mag dit wel af wor-

den gedaan. Maar dat het hectische tijden 

zijn blijkt door de onderbrekingen van het 

gesprek die er regelmatig zijn. Het is iedere 

dag weer een hele klus om voor iedere groep 

een juf of meester te vinden. ‘Ik heb al tegen 

Paulien gezegd, geef mij maar die kleuter-

groep,’ zegt Ellen Frelink lachend. ‘Het is niet 

altijd leuk om in deze tijd directeur te zijn.’ Ly-

dia kan dit beamen. ‘Veel van onze tijd gaat 

nu op aan dit soort regelzaken. Voordeel is 

nu wel dat mochten we geen leerkracht be-

schikbaar hebben, we heel soepel overgaan 

op thuisonderwijs. Dat geldt ook voor kinde-

ren die met klachten thuis moeten blijven.’

Wie is Lydia Jeuring?

‘Ik woon mijn hele leven al in deze gemeen-

te. Ik ben 53 jaar en al heel lang werkzaam in 

het openbaar basisonderwijs in Emmen. Tot 

deze zomer was ik locatiedirecteur van obs 

Emmermeer en sinds augustus van dit jaar 

ben ik locatiedirecteur van de Kubus.’

Wie is Ellen Frelink?

‘Ik ben 45 jaar en sinds januari 2020 directeur 

van rk/pc jenaplan basisschool Kristalla en 

anders dan Lydia werk ik nog niet zolang in 

het onderwijs. Voordat ik in 2017 de overstap 

maakte deed ik personeelszaken en facilitair 

beheer bij een Japans bedrijf in Utrecht. Daar 

was ik op een gegeven moment niet meer 

gelukkig. In het bedrijfsleven draait alles om 

geld en al helemaal in crisistijd. Na mijn om-

scholing kwam ik terecht op de Heilig Hart-

school in Mussel. Daar was ik locatiedirecteur.’

Waarom nu naar Emmerhout?

Lydia: ‘Ik heb in die jaren op heel veel scholen 

in de gemeente gewerkt en trouwens in mijn 

beginjaren ook nog een jaar op de Eekharst-

school hier in Emmerhout. Het was niet zo dat 

ik weg wilde uit Emmermeer, maar deze zo-

mer kwam de functie hier vrij en daar kreeg 

ik wel zin in. Het is een prachtige school, mooi 

gebouw natuurlijk, maar met de school be-

doel ik het team, de kinderen. Deze school is 

groter, zo’n 380 kinderen, heeft dus een ande-

re dynamiek. Dat vond ik wel een uitdaging.’

Ellen: ‘Ik kende Emmerhout uiteraard niet, 

maar door een reorganisatie bij Primenius, 

de stichting waaronder Kristalla valt, kwa-

men een aantal directeursfuncties vrij. Ook 

deze bij Kristalla. Ik wilde graag wat dichter 

bij huis (Hattem) werken en zocht een school 

waarvoor ik iets kan betekenen. Dat kwam 

hier samen. Kristalla heeft een jong en ge-

dreven team. Ook het onderwijsconcept Je-

naplan spreekt mij aan. De Heilig Hartschool 

was een kleine school waardoor kinderen van 

verschillende leeftijden bij elkaar geplaatst 

worden. Dat zijn in wezen al stamgroepen. 

Op een Jenaplanschool kiest men daar be-

wust voor. Mijn collega’s in Mussel zeiden: Dit 

past echt bij je!’

Twee verschillende scholen in
 één gebouw?

Ellen: ‘Dat vind ik mooi. In het kindcentrum 

vullen we elkaar aan. Ouders die een school 

zoeken voor hun kind hebben iets te kiezen. 

We hebben twee smaken. Beide scholen heb-

ben een eigen visie en een eigen sfeer. Er zijn 

natuurlijk overeenkomsten, maar dus ook 

verschillen. Het is goed dat die keuzemoge-

lijkheid er is.’ 

Lydia: ‘Ouders kunnen op beide scholen een 

gesprek hebben voordat ze een keuze maken. 

Het is ook een hele belangrijke keuze. Kinde-

ren brengen een groot deel van de dag door 

op school. Daar moet je als ouders een goed 

gevoel bij hebben. Verder hebben beide scho-

len een eigen ingang, eigen ruimtes, zowel 

binnen als buiten.’

Maar toch ook samen?

Ellen: ‘Het is niet zo dat we wekelijks bij elkaar 

komen. Maar we houden elkaar wel op de 

hoogte van wat er speelt. We hebben ook re-

gelmatig gebruikersoverleg. Behalve beide ba-

sisscholen hebben we in dit Kindcentrum ook 

nog Kinderopvang Meerdijk, de voorschool 

van Stichting Peuterwerk en het servicepunt 

van de Bibliotheek.’ 

Lydia: ‘We zijn beide betrekkelijk nieuw hier. 

We hebben wel tegen elkaar gezegd dat we 

naar samenwerking willen zoeken. Zo heeft de 

Kubus bijvoorbeeld de beschikking over een 

kooklokaal. Daar hebben we nu afspraken 

over gemaakt, zodat ook kinderen van Kristal-

la hier gebruik van kunnen maken. Het is fijn 

om met goede ‘buren’ samen te werken in dit 

mooie gebouw.’

Ellen: ‘We werken ook samen binnen het Brede 

School-overleg. Daarin worden door de buurt-

sportcoaches, schoolmaatschappelijk werker 

van Sedna, bibliotheek en vertegenwoordi-

gers van beide scholen naschoolse activitei-

ten opgezet op het gebied van sport, cultuur, 

creativiteit, natuur, etc. Activiteiten waardoor 

kinderen met heel verschillende zaken in aan-

raking komen. Zo kunnen we ook wat voor alle 

inwoners van Emmerhout betekenen.’

Aandachtspunt

Lydia: ‘Dan noemen we de verkeerssituatie 

rond de school. Bij het begin en einde van de 

schooldag moeten alle kinderen gelijktijdig 

het gebouw verlaten. Veel kinderen worden 

gebracht en gehaald door ouders/verzorgers. 

Vaak ook nog in de auto. Daar is bij de inrich-

ting van de omgeving onvoldoende rekening 

mee gehouden.’

Ellen: ‘Door de maatregelen rond corona wordt 

het nog lastiger. Ouders mogen niet over het 

schoolplein van de ene ingang naar de ande-

re lopen. Dus zie je mensen over de Houtweg 

lopen of tegen de verkeersrichting in fietsen. 

Heel gevaarlijk natuurlijk.’

Lydia: ‘We willen binnenkort toch weer met 

de ambtenaar verkeer van de gemeente Em-

men om tafel. We vragen ouders om kinderen 

zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar 

school te brengen. Maar toch, het is niet een-

voudig op te lossen.’

Ellen: ‘Dat men dat weet. Dat we er wel mee 

bezig zijn, maar iedereen zal inzien dat dit heel 

ingewikkeld is.’ 

Met veel plezier

Ondanks dat ze dagelijks vele problemen op te 

lossen hebben, werken ze met veel plezier. En 

spijt voor hun keuze voor Emmerhout hebben 

ze niet. ‘Het is een mooie wijk qua opzet, die 

ik graag beter leer kennen,’ zegt Ellen, ‘en spijt 

van mijn overstap naar onderwijs helemaal 

niet. Werken voor de overheid was niet mijn 

ambitie maar als directeur van een basisschool 

kun je zeker iets bijdragen. Het doet ertoe!’ 

Wytse Bouma

In het Kindcentrum Emmerhout 
zijn twee basisscholen 
gehuisvest. De openbare 
basisschool De Kubus en de 
rk/pc jenaplanschool Kristalla. 
Toevallig hebben beide scholen 
sinds dit jaar een nieuwe 
directeur. Een mooie aanleiding 
om nader kennis te maken. 

“Ouders die een 
school zoeken voor 
hun kind hebben 
iets te kiezen”

“Het is fijn 
om met goede 
‘buren’ samen 
te werken in dit 
mooie gebouw”

Lydia Jeuring:

Ellen Frelink:W
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Enthousiaste  scholarshippers

We hebben een mooi 
sportplein in de wijk. 
Kinderen kunnen daar de 
hele week vrij spelen. Maar 
sinds 1 oktober vinden we 
daar ook Sanjiv Radsma (18), 
Giovanni Boer (20) en Ruben 
Hidding (22).

Z

BEN JE BENIEUWD WAT 
WE ALLEMAAL DOEN? 
BEKIJK ONZE WEBSITE .

Heb je een vraag 
over kunst & cultuur 
in de gemeente 
Emmen?

KOM BINNEN BIJ 
DE KUNSTBEWEGING OP 
DE EERSTE EN TWEEDE ETAGE 
VAN DE BIBLIOTHEEK.

Zij zijn er op de maandagen van 15.00 tot 

16:30 uur te vinden om de activiteiten te be-

geleiden en kinderen kennis te laten maken 

met nieuwe sport- en spelmogelijkheden.

Krajicek Foundation en rolmodel

Het Sportplein Emmerhout is in 2017 ontstaan 

door een initiatief van wijkbewoners en gere-

aliseerd met geld vanuit de Burgerbegroting 

Emmerhout en andere fondsen, onder andere 

de Krajicek Foundation. Een landelijk werken-

de instelling, opgericht door Richard Krajicek 

de bekende tennisser, die zich inzet voor gelij-

ke kansen voor alle kinderen om dicht bij huis, 

in een sociaal veilige omgeving, minimaal 1 

uur per dag te bewegen. Daarbij helpen zij 

jongeren uit de wijk rolmodel te worden voor 

de jeugd in hun eigen buurt. 

Scholarshipper 

Sanjiv Radsma, Giovanni Boer en Ruben Hid-

ding werkten dit jaar mee aan de activiteiten 

voor de Nationale Sportweek. Daar viel buurt-

sportcoach Monique Bruins hun enthousiaste 

manier van werken op en zag in de drie heren 

geschikte kandidaten voor een ‘scholarship’. In 

ruil voor sport- en speluren op het Sportplein 

Emmerhout biedt de Krajicek Foundation 

hen nu een studiebeurs. Dit scholarship sluit 

mooi aan bij hun opleiding. Sanjiv en Giovan-

ni volgen een mbo-4 studie Sport-Bewegen-

Gezondheid aan het Drenthe College. Ruben 

volgt een mbo-opleiding Sociaal Werk aan het 

Deltion in Zwolle. En, zeggen ze alle drie: Het 

scholarship staat mooi op je CV.

Spelcontainer 

Als Sanjiv, Giovanni en Ruben op het sport-

plein zijn, is het extra feest. Dan gaat de spel-

container open. Daarin zit sport- en spelma-

teriaal dat gebruikt kan worden. Zo zijn er 

mogelijkheden voor voetbal, basketbal, ta-

feltennis enz. enz. Onder begeleiding van de 

heren kunnen kinderen zo kennis maken met 

een breed aanbod van sport en spel.

Kinderen in beweging

Sanjiv, Giovanni en Ruben praten enthousiast 

over hun werk op het Sportplein Emmerhout. 

Kinderen zitten vaak te veel achter het scherm, 

bewegen te weinig. Wij moeten proberen de 

kinderen het huis uit te krijgen. Laten bewe-

gen, laten sporten. En een beetje sturing hier 

en daar kan ook geen kwaad. Kinderen moe-

ten leren samenwerken. Zo ontstaan er con-

tacten en vriendschappen zelfs. Het is mooi 

om te zien dat kinderen zich veilig voelen als 

wij er zijn. Het beste bewijs daarvan is als ze 

vragen of je volgende week weer terugkomt. 

Plannen voor de toekomst

Sanjiv, Giovanni en Ruben hebben momen-

teel veel last van het coronavirus. Het beperkt 

hen in hun doen en laten. Zij willen graag 

meer kinderen bereiken. Als het weer wat 

beter wordt, stellen zij zich voor om bijvoor-

beeld via de scholen, kinderen te informeren 

over de sport- en spelmogelijkheden van het 

sportplein. Zij werken het meest met kinderen 

van de basisschool en de brugklassen. Zij ho-

pen op den duur een flinke groep kinderen te 

krijgen die met enige regelmaat op de maan-

dagen het sportplein bezoekt.

Het coronavirus kan tijdelijk misschien als 

spelverstoorder optreden, maar aan de en-

thousiaste inzet van Sanjiv, Giovanni en Ru-

ben zal het niet liggen op het sportplein van 

Emmerhout. Daar laten de heren geen misver-

stand over bestaan. 

Bertus Beltman

Sportactiviteit in de 
Kerstvakantie 
Voor maandag 21 december, de eerste 

dag van de kerstvakantie hebben Sanjiv, 

Giovanni en Ruben plannen. Wie benieuwd 

is naar de speciale sportactiviteit in de 

kerstvakantie kan kijken op sociale media 

bij Sportplein Emmerhout. 

Facebook: SportpleinEmmerhout 

Instagram: sportpleinemmerhout
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Met de overname wordt het bedrijf, gestart in 

1981 door de vader van de broers, verder uit-

gebreid. De bakkersfamilie is namelijk al sinds 

de jaren 80 bekend in Coevorden, Schoone-

beek en later ook Klazienaveen. 

Prachtige winkel

‘Bij een overname is alles altijd even nieuw en 

wennen, maar dit is een prachtige winkel in 

Emmerhout’, vertelt Jenny, die tussen de druk-

te door tijd weet te maken voor een interview.

‘We zijn allemaal niet heel bekend in deze wijk, 

maar de eerste indruk is dat Emmerhout een 

heel gezellige en diverse wijk is, met een mooi 

winkelcentrum.’ De horecafunctie in de win-

kel is nieuw voor de nieuwe eigenaren van de 

winkel. Hoewel het door coronamaatregelen 

op moment van schrijven gesloten is. ‘In de 

eerste periode is het ons echt opgevallen hoe 

druk het is met mensen die komen voor een 

kopje koffie of een broodje’. Het is echt een so-

ciale plek waar mensen ook terugkomen’, ver-

telt Jenny. ‘Het is mooi om een plek van ont-

moeting te kunnen faciliteren voor deze wijk’. 

De coronapandemie gooit gelukkig geen roet 

in het eten voor het reilen en zeilen van de 

winkel. ‘Natuurlijk hebben we alle benodigde 

maatregelen genomen, maar het is nog steeds 

hartstikke druk. Andere takken als de horeca 

en reisbureaus hebben het een stuk zwaarder’. 

Familiebedrijf

Vrolijk helpt Jenny een klant in de winkel, 

voordat ze verder gaat met vertellen over de 

bakkerij. ‘De taken zijn tussen ons vier goed 

verdeeld. Beide broers zijn bakker, Margret is 

van de planning en administratie en ik ben re-

gelmatig te vinden in de vier winkels’. ‘Het is 

fijn dat we zo goed met elkaar overweg kun-

nen, we overleggen veel en ja de feestdagen 

zijn nog steeds erg gezellig!’ Dat Sieben De 

Echte Bakker een echt familiebedrijf is blijkt 

wel uit het feit dat de twee zoons van Roe-

lof en Jenny ook bakker zijn geworden. Hun 

dochter werkt in de winkels. ‘De kinderen van 

Erik en Margret gaan een andere kant op, maar 

het is wel fijn dat ons familiebedrijf ook echt 

wordt voortgezet.’ 

Bakkersgilde

Op de ramen staat ‘Sterk in ambachtelijk werk’ 

onder het logo. Dit logo blijkt van het Echte 

Bakkersgilde te zijn. Een gilde van een aantal 

bakkers (momenteel 151) die constant onder 

keuring staan. Regelmatig worden de produc-

ten van de bakkers gekeurd om te kijken of ze 

voldoen aan de normen en dat alles tiptop in 

orde is. Al die producten worden gemaakt in 

Schoonebeek, in de nacht voorafgaand aan de 

verkoopdagen. ‘Op zondag begint de werk-

week voor onze bakkers al om 21.00 uur ‘s 

avonds’, vertelt Jenny. Om 6.30 uur ‘s ochtends 

is alles versgebakken klaar voor de maandag. 

Gebakje

Waar de ene broer gespecialiseerd is in brood, 

is de andere dat in banketbakken. ‘We hebben 

een bakkerij in Schoonbeek waar het brood 

en nu nog het banket gebakken wordt. Maar 

achter de winkel die we overgenomen heb-

ben van Bakkerij Kolkman zit ook een bakke-

rij. Die verbouwen we nu tot banketbakkerij, 

zodat we meer ruimte hebben om te bakken’. 

In Emmerhout is al het personeel overgeno-

men. Achter de toonbank staan, gelukkig, nog 

steeds bekende gezichten. Op de vraag wat zij 

nu als specialiteit van Sieben  De Echte Bakker 

kunnen aanraden is het antwoord snel gege-

ven. ‘Onze slagroomtaart is beroemd!’ En eten 

jullie zelf ook nog graag een gebakje? ‘Mijn 

man elke zaterdagavond!’, lacht Jenny.  

Facebook: Echte Bakker Sieben 

Website: website.sieben.echtebakker.nl 

Hilde van der Horst-de Jong

Sieben De Echte Bakker

Sinds 1 oktober zit Sieben  
De Echte Bakker in het 
winkelcentrum op de plek 
van Bakkerij Kolkman. De 
broers Roelof en Erik hebben 
samen met hun vrouwen 
Jenny en Margret de zaak 
overgenomen. 

M
“Onze 
slagroomtaart is 
beroemd!”

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
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Deelnemers adopteren een gebied en/of or-

ganiseren jaarlijks een grote opruimactie. De 

opruimacties kunnen door de gemeente ge-

faciliteerd worden. Er wordt een kist met op-

ruimspullen gebracht en naderhand weer op-

gehaald. Dat maakt het opruimen een stuk 

gemakkelijker!  Meedoen aan Schoon Belonen 

betekent dat je als sportvereniging of school 

zwerfafval opruimt in je eigen omgeving. Door 

opruimacties te organiseren, zorgen scholen 

en sportverenigingen voor minder zwerfafval 

en geven ze een goed voorbeeld. 

Coördinator zwerfafval

Els Stolk / gemeente Emmen legt als coördi-

nator zwerfafval kort uit hoe dat allemaal in 

zijn werk gaat. Scholen en sportverenigingen 

zijn actief benaderd om mee te doen aan het 

programma. Door op een positieve manier 

aandacht te geven aan zwerfafval gaan meer 

mensen zich verantwoordelijk voelen voor de 

openbare ruimte, beter afval scheiden of als er 

afval ligt ruimen ze het op. 

Afval bestaat niet

Door het afval op school en de sportvereni-

ging te scheiden, worden de kinderen zich be-

wust van het feit dat afval niet bestaat, maar 

dat het grondstoffen zijn die weer hergebruikt 

of gerecycled kunnen worden. Afval scheiden 

wordt zo steeds gewoner. Bijkomend voordeel 

voor de school is dat haar restafvalstroom klei-

ner wordt waardoor de school minder kosten 

heeft voor de afvoer van haar restafval. Een 

basisschool kan een kliko krijgen voor PMD-

afval en als men dat wil ook eentje voor het 

GFT. Deze kliko’s worden dan via de huishou-

delijke route van Area geleegd. Het restafval 

gaat wel mee als bedrijfsafval maar zal min-

der zijn dan voor die tijd en dat levert dan ook 

een besparing op. In ruil voor de kliko’s gaat 

de school het onderwerp zwerfafval in de les-

sen bespreken en heeft de school de keuze 

om: een gebied te ‘adopteren’ of jaarlijks een 

grote opruimactie te organiseren. Een adop-

tiegebied wordt door een school schoonge-

houden om zodoende de kinderen bewust te 

maken wat er allemaal ligt in bepaalde gebie-

den. Op de website www.aandeslagmetafval.

nl kan de school lesmateriaal krijgen en veel 

inspirerende ideeën vinden. 

Petman

Meedoen met Schoon Belonen betekent voor 

het voortgezet onderwijs en de sportvereni-

gingen dat er een Petman gegeven wordt. Een 

Petman is een grote oranje plastic fles waarin 

petflesjes in verzameld kunnen worden. Ook 

hier is de keuze om een gebied te adopteren 

of jaarlijks een opruimactie te organiseren. De 

verzamelde flesjes worden door de Plastic Am-

bassadeurs opgehaald en door een lokaal be-

drijf gerecycled tot nieuwe flesjes.

Meedoen?

Educatie is een belangrijk onderdeel van 

Schoon Belonen. Het leert kinderen in school-

gaande leeftijd verantwoordelijk met hun 

(zwerf )afval om te gaan. Heeft u interesse om 

deel te nemen aan het project Schoon Belo-

nen of wilt u meer informatie?  Stuur dan een 

mail aan Els Stolk van de gemeente Emmen. 

Haar contactgegevens: e.stolk@emmen.nl  

Wordt vervolgd?

Ook vertelde Els Stolk een zeer interessant ver-

haal over de mogelijkheden van adoptiebak-

ken voor zwerfafval. Helaas kunnen we daar 

nu in deze uitgave van Wijkberichten geen 

plaats voor vrijmaken, maar dat zullen we de 

volgende keer zeker gaan doen. We zullen dan 

verder spreken met Els Stolk over haar rol als 

coördinator zwerfafval. 

Henk Smit

Schoon Belonen

“Door opruimacties te organiseren, 
zorg je voor minder zwerfafval en geef 
je het goede voorbeeld”

D WWat beweegt iemand om zwerfvuil op te ra-

pen, dat een ander zomaar neergooit in het 

openbaar gebied? Saskia Drost, 35 jaar ge-

trouwd met Martin. Zij is geboren in Zand-

voort en Martin in Musselkanaal. Zij hebben 

elkaar leren kennen aan boord van de Nedl-

loyd Moji, waar hij derde en zij vierde stuur-

man was. Bijzonder, want het was in die tijd 

niet vanzelfsprekend, dat een vrouw ging va-

ren bij de koopvaardij. Saskia kan er smakelijk 

over vertellen. Na 8 jaar is Saskia gestopt. Mar-

tin was de laatste 20 jaar voor zijn pensioen 

gezagvoerder. Zij wonen inmiddels 25 jaar op 

de grens van Emmerschans en Emmerhout. Zij 

zou niet meer terug willen naar de Randstad, 

waar hun beide kinderen geboren zijn. 

Plandelen

Sinds januari van dit jaar doet Saskia aan plan-

delen. Plandelen betekent letterlijk ‘wandelen 

en plastic rapen’. Zij is één van 190 vrijwilligers 

in Emmen, die dit doen. Zij raapt het zwerf-

vuil op langs de Boslaan, langs de Houtweg 

en soms op weg naar huis langs de Laan van 

de Bork. Behalve blikjes, plastic flesjes, mond-

kapjes, zakdoekjes en lege bierflesjes somt zij 

in ons gesprek het meest wonderlijke zwerf-

vuil op. Zo vond zij laatst een boodschappen-

tas op de parkeerplaats van de Boslaan met 

daarin boodschappen als lasagne, nasi kruiden 

etc. alles over datum, behalve een pak koffie, 

die was op datum en die stond naast de tas. 

Supporter van schoon

Saskia is Supporter van schoon. Zwerfafval op-

ruimen levert méér op dan alleen een prettig 

schone buurt. Het is ook een leuke manier om 

even te kletsen met de buren. Zelfs in je een-

tje kun je al een groot verschil maken. Via de 

website supportervanschoon.nl/emmen heeft 

zij zich aangemeld. Daar kun je aangeven welk 

stukje van je buurt je schoon gaat houden. De 

gemeente stelt materialen beschikbaar als 

grijper, een ring voor de vuilniszak en vuilnis-

zakken. Het verzamelde vuilnis gaat in de ei-

gen container. 

Zwangerschapstest

Verder zomaar langs de kant van de weg: vers 

brood, rol beschuit, koffiefilters, melba toast, 

pannenkoekmeel, kilo vers gehakt, pak kar-

nemelk, wortels, pot mayonaise, fristi, suiker, 

eieren, spitskool, theezakjes, fles cola, saucij-

zen, pakje roerbakmix. Hoe komt dat in het 

openbaar gebied? Gevallen uit een fietstas? 

Nee, want het werd niet langs het fietspad ge-

vonden.  Gooi je dit vanuit een auto weg? Ja, 

dat zou kunnen, want Saskia vindt dit langs 

de weg. Eigenlijk niet voor te stellen, gooi je 

een vers brood uit je raam? Enfin, dit is nog 

een zoektocht. Laatst vond zij een zwanger-

schapstest met twee lege bierflesjes. De test 

was negatief, dus de veronderstelling is, dat 

deze mensen het niet- zwanger zijn hebben 

gevierd. Bizar!

Zes zakken

Per maand verzamelt Saskia wel 6 zakken vuil 

en zij plandelt ongeveer 3x per week, alleen of 

samen met haar man. Toen ik bij haar aanbel-

de zag ik een aantal zakken op de oprit staan. 

Saskia hoopt dat wijkbewoners haar voor-

beeld gaan volgen. In de wijk zijn er trouwens 

meer supporters van schoon. Op genoemde 

website is te zien welk gebied zij schoonhou-

den. Haar motief om andermans vuil op te ra-

pen is eigenlijk heel simpel: ‘Of je gaat er wat 

aan doen, of je blijft je ergeren… Je neemt ge-

woon het roer in eigen handen!’ 

Joke Bakker

Saskia: supporter van schoon

Onder de noemer Schoon 
Belonen is de gemeente 
Emmen begonnen met 
een programma dat 
gericht is op de aanpak van 
zwerfafval, op educatie, 
gedragsverandering en 
bewustwording. 

Een paar maanden 
geleden trof ik aan de 
rand van de Laan van 
de Bork een wandelaar 
aan die, met een plastic 
vuilniszak gewapend, 
zwerfvuil oppakte met 
een zwerfvuilgrijper. Ik 
sprak haar aan. 

“Of je gaat er wat 
aan doen of je 
blijft je ergeren”
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Albert van der Heide (1948) is geboren te 

Hoogkerk, daar was voetballen zijn passie; hij 

woonde en studeerde vervolgens in Gronin-

gen. In 1990 verhuisde hij naar Emmerhout. 

Als bevlogen wijkbewoner was hij jarenlang 

actief in het bestuur van Wijkbelangen. 

Een positieve insteek

Na een parttime studie aan de sociale Acade-

mie op het gebied van jeugd- en jongeren-

werk, werd Albert, na kort bij de Aa-borg (een 

observatiehuis voor jongeren) werkzaam te 

zijn geweest, waarnemend hoofd van het in-

ternaat van het Koninklijk Doven Instituut te 

Groningen. Hij ging in 1990 in Emmerhout wo-

nen, de wijk waar zijn partner, een geboren en 

getogen Emmenaar, al woonde. Emmerhout 

voldeed aan zijn eisen van toegankelijkheid, 

sociale veiligheid en betaalbaarheid en bood 

hem en zijn partner een goed toekomstper-

spectief van waaruit hij makkelijk eerst nog 

naar Groningen naar zijn werk kon en later 

naar het RIBW Drenthe. Tenslotte behaalde hij 

zijn pensioen, na 8 jaar bij het Inloophuis in 

Hoogeveen werkzaam te zijn geweest. 

Bestuurslid

Rode draad was steeds aandacht voor het op-

groeiende kind en diens pedagogische be-

hoeften. Nu doet Albert nog vrijwilligerswerk 

bij het stichtingsbestuur van het Noord Neder-

lands Jeugd Orkest. Van 1991-1997 was hij lid 

van het bestuur Wijkbelangen Emmerhout. 

Het eerste jaar als algemeen bestuurslid en la-

ter trad hij toe tot het dagelijks bestuur, met 

als aandachtsgebieden grijs en groen. In die 

hoedanigheid moest hij vaak op het gemeen-

tehuis zijn, alwaar het toenmalig bestuur van 

Wijkbelangen een behoorlijk krediet heeft op-

gebouwd als overlegpartner, waar het huidig 

bestuur nu nog de vruchten van plukt. 

Samenwerking & cohesie

Het huidig bestuur van Wijkbelangen is vol-

gens hem goed bezig en heeft met name de 

communicatie met de wijk goed voor elkaar 

(bijvoorbeeld via de regelmatig uitkomende 

Wijkberichten). Daar waar in de jaren ’90 de 

samenwerking tussen enkele belangrijke in-

stanties in Emmerhout soms niet optimaal 

was, zien we de laatste jaren een goede sociale 

cohesie ten gevolge van het opgeknapte win-

kelcentrum, het sportplein, de wijkwinkel, de 

burgerbegroting en het verduurzamingsiniti-

atief. De grote uitdaging is die sociale kwaliteit 

van de wijk te behouden, zeker in een wijk die 

vergrijst met een toenemende bevolking met 

diverse zorgbehoeften. We moeten als wijk 

ons daar goed bewust van zijn. 

Theo Postma

Kleurrijke wijkbewoners

A ZAfgelopen zomer was Albert samen 

met zijn buren aan de Laan van het 

Kinholt (1e erf rechts) druk met het 

opknappen van de garageboxen in 

hun erf. Alle garagedeuren werden 

strak in de lak gezet en de boeiboord 

werd vervangen. En als we dan toch 

bezig zijn, zullen ze gedacht hebben, 

dan pakken we deze betonblokken 

ook nog even mee. Op de foto zien 

we Albert (rechts) samen met Rein 

Vrieswijk hiermee bezig.

“Emmerhout 
voldeed aan 
mijn eisen van 
toegankelijkheid, 
sociale veiligheid 
en betaalbaarheid”

Albert van der Heide:

‘Zou dat de naamgever van de bank zijn hier 

in het erf?’, vroeg Bruno zich bij onze vorige 

ontmoeting af. Over Baakman kan ik hem nu 

meer vertellen. 

Delpher

Om meer te weten te komen over Baakman 

duik ik in het krantenarchief van Delpher. Re-

gelmatig kom ik een W.H. Baakman tegen in 

de Provinciale Drentse en Asser Courant. Tus-

sen 1937 - 1945 is hij lid van de gereformeerde 

jongelingen-vereniging. Hij behaalt de hoofd-

akte voor het onderwijs. 

Na de bevrijding is hij lid van de Asser commis-

sie ‘Nederland helpt Indonesië’. En deze W.H. 

Baakman, wiens leven ik verder in de kranten 

kan volgen blijkt de naamgever van de bank in 

de Laan van de Marel.

Wethouder

Na het behalen van de hoofdakte verruilt 

W.H. Baakman Assen voor Emmen. In 1949 als 

schoolhoofd van de Christelijke school in Zuid-

barge. Later werkt hij aan de Christelijke MAVO 

te Emmen waar hij in 1968 directeur wordt. Uit 

deze periode zijn personeelsadvertenties te 

vinden voor leerkrachten. Sollicitatiebrieven 

worden gestuurd naar W.H. Baakman, die dan 

aan de Laan van de Bork woont. Met hulp van 

medewerkers van het gemeentearchief vind ik 

W.H. Baakman ook daar terug. Hij is in 1967 lid 

van de gemeenteraad namens de Protestants 

Christelijke fractie en later het CDA. In 1982 

gaat hij na zes jaar wethouderschap op 65-ja-

rige leeftijd met pensioen. Wilt u meer weten 

over wethouder Baakman lees dan de kranten-

artikelen uit het gemeentearchief geplaatst op 

de website van Wijkbelangen Emmerhout.

Bijzonder bouwplan

Bruno duikt in zijn archief de bouwtekeningen 

en kleurenschema’s van zijn huis op. Het plein-

tje waar hij aan woont bleef een poos onbe-

bouwd. Volgens Bruno is het uiteindelijk tot 

een bouwplan gekomen door drie personen 

die elkaar van dichtbij gekend moeten heb-

ben. De wethouder W.H. Baakman, de archi-

tect A. Swager en de aannemer J. Brands. Alle 

drie woonden ze in ditzelfde bouwproject aan 

het eind van de Laan van de Marel, wat door 

Swager ontworpen en door Brands gebouwd 

is in de periode dat Baakman wethouder was. 

Ik moet nog zien of dit verhaal door de kran-

tenartikelen die ik ongetwijfeld nog ga tegen-

komen in het archief bevestigd wordt. Het is in 

ieder geval een mooi stukje wijkgeschiedenis. 

Geboorteberichten

Verrassend genoeg kom ik H.J. Baakman waar 

de zoektocht mee begint en W.H. Baakman 

samen tegen in de rubriek ‘Geboortemedede-

lingen’ van december 1948 in de Provinciale 

Drentse en Asser Courant. H.J. Baakman is va-

der geworden van een dochter en W.H. Baak-

man vader van een zoon. Zouden het broers 

zijn, de naamgever van de bank en de schrij-

ver van de novelle? Het onderzoeken waard? 

Wat in ieder geval de moeite waard is, is het 

in oude luister terugbrengen van Baakman’s 

bank die na al die jaren wat haveloos staat te 

wachten tot omwonenden er zich over ontfer-

men. 

Fred Bogers

Historisch Emmerhout - Baakman’s bank

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. 

Onlangs wandelde ik naar 
Bruno die in Laan van de 
Marel woont. Ik bracht 
hem een boek en een 
novelle terug. Het boek 
‘Verboden voor honden 
en inlanders’ en een 
novelle van H.J. Baakman. 

Delpher is een gratis toegankelijke 

website, ontwikkeld en beheerd 

door de Koninklijke Bibliotheek, 

met gedigitaliseerde historische 

Nederlandse kranten, boeken, 

tijdschriften en radiobulletins uit 

bibliotheken, musea en andere 

erfgoedinstellingen
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Deze woonzorglocaties openen in het voor-

jaar van 2021 de deuren. De twee gebouwen 

horen wel bij elkaar, maar functioneren apart. 

Elk gebouw heeft zijn eigen team en leiding-

gevende, met een eigen stempel.

Locatiemanager

Ik spreek hierover met Jan van Oosten, loca-

tiemanager bij Dagelijks Leven. Jan werkt al 

40 jaar in de zorg, waarvan ruim 35 jaar als lei-

dinggevende. Hij kent Emmerhout en vindt 

het een mooie wijk. Zijn vrouw heeft hier als 

kind gewoond en later ook zijn zoon. Momen-

teel werkt hij 3 jaar op een Dagelijks Leven 

locatie in Coevorden. Hij werkt daar met een 

mooi team, jong en dynamisch met 21 bewo-

ners. Op deze nieuwe locaties zal met twee 

nieuwe teams worden gestart. Jan is verant-

woordelijk voor Het Emmerdennenhuis. Het 

Ravelijnhuis zal heel kort na Het Emmerden-

nenhuis ook openen.

Eigen studio

De nieuwe bewoners komen wonen bij Dage-

lijks Leven en worden dus niet als patiënten 

‘opgenomen’. De bewoners wonen bij Dage-

lijks Leven gewoon als thuis. Zij worden niet 

als patiënt gezien maar als volwaardig mens, 

die helaas kampen met geheugenproblemen 

waardoor ze ondersteuning nodig hebben. Ie-

dere bewoner heeft een eigen studio met ei-

gen sanitair die volledig met eigen spulletjes 

kan worden ingericht. Ook is het gehele huis 

rolstoel toegankelijk. De studio’s zijn gestof-

feerd en de muren zitten strak in de verf. 

Huiskamer

De ervaring leert dat de bewoners 90% van de 

tijd in één van de huiskamers verblijven, puur 

omdat het daar gezelliger is. Elk huis heeft 

twee ruime luxueus ingerichte huiskamers. 

Verder is er in elk huis een activiteitenruimte. 

Iedere doordeweekse dag is er een gediplo-

meerde activiteitenbegeleider aanwezig. Tij-

dens deze coronaperiode ontvangen de be-

woners hun familie en vrienden alleen in hun 

eigen studio. De maaltijden worden centraal 

door een professionele kok verzorgd en be-

woners die willen helpen met koken zijn vrij 

dit te doen. 

Passende indicatie

Iedereen met geheugenproblemen kan hier 

gaan wonen. Er is plek voor maximaal 22 

mensen per huis. Een specialist ouderenge-

neeskunde van Dagelijks Leven kijkt op de 

achtergrond mee en ondersteunt de huisarts 

met adviezen. Net als thuis kan iedereen zijn 

eigen huisarts, fysiotherapeut of bijvoorbeeld 

pedicure houden. De familie wordt nauw be-

trokken bij de gang van zaken. Jan vertelt met 

een knipoog: ‘Zodra je door de poort gaat, ben 

je vrijwilliger.  Als partners samen willen blij-

ven wonen kan dat eigenlijk alleen als beiden 

geheugenproblemen hebben. Beide partners 

moeten een passende indicatie hiervoor heb-

ben en die krijg je alleen als je er sprake is van 

een vorm van dementie.’

Levensverhaal

Voor de familie wordt meerdere keren per 

jaar een verwantenavond georganiseerd en 

de relaties kunnen een beroep doen op een 

contact-verpleegkundige of verzorgende. De 

familie wordt mede op de hoogte gehouden 

Het Emmerdennenhuis & Het Ravelijnhuis

D door een nieuwsbrief die maandelijks uitkomt. 

De bedoeling is dat de bewoners zoveel mo-

gelijk eigen regie hebben, belangrijk is hierbij 

aandacht voor het eigen verleden. Tijdens de 

intake, die soms thuis al wordt afgenomen, 

wordt uitvoerig naar details gekeken. Bijvoor-

beeld: waar moet de tandenborstel staan, hoe 

wil je dat je haar wordt gedaan. Aan de kinde-

ren wordt gevraagd een levensverhaal op te 

stellen. De achtergrond is heel belangrijk om 

te voorkomen dat het zorgpersoneel de be-

woner in kwestie niet goed begrijpt. Het kan 

zelfs medicatie schelen als de bewoner ‘ge-

kend’ wordt. 

Postbezorging

Jan vertelt over een bewoner die ooit conci-

erge was geweest, in zijn beleving was hij dit 

nog steeds en ging alle kamers controleren. 

Dit is opgelost door hem materiaal te geven, 

waar hij als conciërge overdag mee aan de 

slag kon. Als dan de nachtdienst om 23.00 uur 

kwam kreeg hij de mededeling dat zijn dienst 

erop zat. Dan ging hij rustig naar bed en had 

meneer geen slaapmedicatie meer nodig. Een 

andere bewoner was zijn hele werkzame le-

ven postbezorger geweest, ook die kon elke 

dag de post uit de bus ophalen en voorselec-

teren. Deze bewoner had dus ook altijd een 

vaste route gefietst voor de postbezorging. 

In samenwerking met zijn kinderen kreeg hij 

zijn fietsroute digitaal toegevoegd in het fiet-

slabyrint, een applicatie waarbij je al fietsend 

digitaal door allerlei omgevingen kunt fietsen. 

Zo fietst hij nu nog steeds dagelijks zijn eigen 

postronde via het scherm en vertelt dan zijn 

medebewoners, die wel eens bij hem gaan 

staan, allerlei bezienswaardigheden die hij op 

zijn route tegenkwam.

Omwonenden

Alle huizen van Dagelijks Leven liggen midden 

in de woonwijk en hebben een grote tuin waar 

bewoners vrij gebruik van maken. Regelmatig 

lopen bewoners (alleen of samen met de zorg) 

een rondje door de tuin. Rondom de tuin staat 

een omheining waarvan de poort van binnen 

naar buiten altijd open is. Bewoners die graag 

naar buiten gaan voor een wandeling in de 

wijk of om een boodschap te doen, kunnen 

dat. De direct omwonenden worden zoveel 

mogelijk betrokken. Zo zal er ongeveer één 

keer per jaar een bijeenkomst worden geor-

ganiseerd voor de direct omwonenden.  En 

zullen zij op de hoogte worden gebracht als 

er iets bijzonders wordt georganiseerd, zoals 

een muziekmiddag buiten.

Informa

Wonen bij Dagelijks Leven is bereikbaar voor 

iedereen. Ook voor iemand met alleen een 

AOW zonder verdere pensioenen. Het is dus 

heel betaalbaar. Wanneer u meer informatie 

wilt kunt u zich altijd rechtstreeks melden bij 

Jan, M 06 - 121 996 84 of j.vanoosten@dage-

lijks-leven.nl of bij het hoofdkantoor van Da-

gelijks Leven. Naast telefonische informatie 

kunt u ook een informatiepakket toegestuurd 

krijgen. Jan raadt aan niet te lang te wachten 

met aanmelden, het verplicht tot niets.  Het 

blijkt vaak lastig om het specifieke moment te 

kiezen. Het wonen in een van de zorglocaties 

is altijd op vrijwillige basis. Is er een wachtlijst, 

dan wordt samen gekeken of er tijdelijk een 

overbruggingsmogelijkheid nodig is elders bij 

Dagelijks Leven of dat er een andere tijdelijke 

oplossing kan worden gecreëerd. De toekom-

stige inwoner kan dan wel zich eventueel ook 

alvast op de hoogte stellen middels een digi-

tale rondleiding. 

Joke Bakker

“De bewoners 
wonen bij 
Dagelijks 
Leven gewoon 
net als thuis”

“Zodra je 
door de poort 

gaat, ben je 
vrijwilliger”

 Jan van Oosten:

Op de plek tussen de Ravelijn 
en de Laan van de Bork waar 
de Tussenstee heeft gestaan 
verrijzen nu twee gebouwen. 
Het Emmerdennenhuis en 
Het Ravelijnhuis gebouwd 
door Dagelijks Leven. Een 
kleinschalige gespecialiseerde 
woonzorglocatie voor mensen 
met dementie. 
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Je hoort het niet zo 
vaak in het nog door 
mannen gedomineerde 
voetbalwereldje. Natuurlijk 
het vrouwenvoetbal groeit 
stormachtig, maar een 
vrouw als voorzitter van een 
club dat is nog steeds een 
uitzondering.

Voorzitter EHS ‘85

Bij voetbalclub EHS ’85 (EmmerHoutSchans), 

de enige officiële sportvereniging van Emmer-

hout/Emmerschans, is dat sinds januari van dit 

jaar echter wel het geval. Aaltje Bosma-Lub-

bers nam toen de voorzittershamer over van 

Arne Wiers.

Naast een drukke baan

Via haar beide zonen (10 en 13 jaar) en haar 

voetballende man kwam Aaltje Bosma (40) 

ooit bij EHS terecht. Aanvankelijk als enthou-

siaste moeder en aanmoedigende echtge-

noot langs de lijn, maar al snel raakte ook zij 

‘besmet’ door het spelletje en trok de voet-

balschoenen aan. In het dagelijks leven is ze 

directeur in het basisonderwijs, De Anbrenge 

in Erica en tijdelijk ook van obs Emmermeer. 

Dan is een drukke baan naast het voorzitter-

schap best een opgave. ‘In het begin dacht ik 

ook weleens, misschien moet ik wel stoppen 

bij EHS. Maar het gaat om die balans zoeken. 

We vormen zo’n leuk team als bestuur op dit 

moment, met super enthousiaste mensen.’

In zwaar weer

Vier jaar geleden zat de club in zwaar weer. De 

nood was zo hoog dat opheffing dreigde. Het 

toenmalige bestuur schreef een brandbrief 

waarin ze leden vroeg om ook een steentje bij 

te dragen. ‘Gelukkig zijn er toen mensen op-

gestaan die mee de schouders eronder wil-

den zetten. Ik heb toen aangeboden om het 

penningmeesterschap op me te nemen.’ Ze 

moet toegeven dat het een veel lastiger taak 

was dan voorzien. ‘Het is veel groter dan je 

denkt. Met grootboeknummers en inboeken. 

Dat heb ik een beetje onderschat!’, schatert 

ze. Gelukkig werd ze bijgestaan door een fi-

nanciële commissie, maar het bleef een grote 

klus. Begin dit jaar stopte de voorzitter en er 

was niemand die de hamer wilde overnemen. 

Omdat Aaltje eigenlijk geen penningmeester 

meer wilde zijn bood ze aan om het voorzitter-

schap op zich te nemen. Breed lachend: ‘Hier 

was niemand op tegen!’

Clubtrouw

In deze tijden van corona ligt een belangrijk 

deel van het verenigingsleven stil. ‘Het is ont-

zettend stil op de club. Als bestuur ben je nu 

heel erg op zoek naar: hoe houden we de on-

derlinge verbinding in stand? Maar we mer-

ken ook dat onze leden achter de club blijven 

staan. De contributies worden gewoon door-

betaald. Niemand die zegt we voetballen niet, 

dan hoeven we ook niet te betalen.’

Verbinding zoeken met de wijk

Het sportterrein van de club ligt weliswaar in 

Emmerschans, maar Aaltje zelf woonachtig in 

Emmerhout, ziet EHS echt als de club van bei-

de wijken. Als voorzitter wil ze nadrukkelijk op 

zoek naar verbinding en samenwerking. Maar 

ook het enthousiasmeren van kinderen uit de 

wijk om te gaan voetballen, vindt ze belang-

rijk. ‘Bewegen voor kinderen is zo belangrijk. 

Het samen spelen, het samen plezier hebben 

zijn zulke waardevolle zaken. En het mooie 

bij onze club is: iedereen mag er zijn.’ Behal-

ve jeugd- en seniorenteams voor jongens en 

meisjes heeft de club ook een G-team. ‘Als het 

niet lukt om in een gewoon elftal te voetbal-

len, als er te veel prikkels zijn of als de concen-

tratie ontbreekt. Het kan ook zijn dat kinderen 

een diagnose hebben, ADHD, PDD-NOS, syn-

droom van Down.’

‘Ik kan wel een hele avond praten,’ verzucht 

Aaltje na dit interview. ‘Het is gewoon een 

prachtclub!’ 

Wytse Bouma

B
“EHS is gewoon 
een prachtclub”

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. 

Noordeinde 99
7815 PE EMMEN
M: 06 - 520 180 79
T: 0591 - 785 904
info@gb-behangwinkel.nl
Facebook.com/gbbehangwinkel

www.gb-behangwinkel.nl
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VSnacktime burger 
met jalapeños en 
BBQ sauce

door samen
te werken aan

een prettige
woonomgeving

st
aa

t 
vo

o
r

w
o

ne
n

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

Voorlezen heeft namelijk een positief effect op 

de woordenschat en tekstbegrip. Bovendien 

stimuleert het kinderen om ook zelf te gaan 

lezen. Door te lezen gaat er een wereld voor 

hen open.  In de bibliotheek is zoveel keuze 

aan boeken dat het soms niet meevalt een 

geschikt boek te vinden dat op dat moment 

past bij de belevingswereld van je kind. Veel 

bibliotheken hebben de boeken per thema bij 

elkaar staan. Hier volgen een aantal tips om 

het voorlezen nog leuker te maken.

Voorleesrituelen

Kinderen voelen zich prettig als ze kunnen re-

kenen op het dagelijkse voorleesritueel.

Lees voor op een vertrouwd moment en op 

een knusse plek. Het is een feit dat kinderen 

een verhaal eindeloos vaak willen horen en 

telkens opnieuw weer prachtig vinden. Bij de 

eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de 

tweede keer is er het feest der herkenning, bij 

de volgende keren krijgen ze oog voor detail 

en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de 

plaatjes. 

Voorlezen met stemmetjes

In prentenboeken staan vaak veel korte 

spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in 

te spannen en met verschillende stemmetjes 

voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan 

de orde. Als je langzaam voorleest, goed arti-

culeert en je kind tijdens het voorlezen regel-

matig aankijkt, dan tref je vaak veel beter de 

toon en zal je kind goed begrijpen wie er in 

het boek iets zegt.

Te moeilijk?

Misschien vraag je je af of een boek niet te 

moeilijk is.  Maar een boek mag eigenlijk nét 

een beetje te moeilijk zijn. Als je het meer-

dere keren voorleest en je praat samen over 

het verhaal, heb je de meeste kans dat je kind 

door een boek geboeid wordt. Wanneer er 

moeilijke woorden in het boek staan, worden 

deze in de samenhang van het verhaal vaak 

wel duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind 

helpen om het nieuwe woord te leren door er 

een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te 

geven of een vervangend woord te gebruiken. 

Zo onthoudt je kind het woord beter, dit helpt 

bij de ontwikkeling van het taalgebruik. 

Ellen Roodenburg 

Leider Servicepunt Emmerhout

Servicepunt Bibliotheek

Voorlezen is leuk! Of je nu 
voor het slapen gaan een 
mooi verhaal voorleest 
of overdag samen een 
prentenboek bekijkt. Het 
is goed voor je relatie met 
je kind, maar ook voor de 
taalontwikkeling. 

VoorleesExpress 
Niet alle kinderen groeien op in een 

taalrijke thuisomgeving. Als kinderen 

te weinig met boeken en lezen in 

aanraking komen, beginnen zij vaak 

met een taalachterstand op school. De 

VoorleesExpress zorgt ervoor dat deze 

kinderen extra aandacht krijgen. Een 

half jaar lang komt er een vrijwilliger (op 

gepaste afstand) bij een gezin thuis om 

voor te lezen en taalspelletjes te doen. 

Samen met de ouders streven we ernaar 

dat taal en leesplezier een vaste plek in 

het gezin krijgen. In 2020 is de Voorlees-

Express ook in de gemeente Emmen van 

start gegaan. Het project is bedoeld voor 

kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Wil je 

meer weten over de VoorleesExpress? 

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te 

worden? Of ken je een gezin dat de 

hulp van de VoorleesExpress goed kan 

gebruiken? Stuur dan een e-mail naar 

Anouk Haddering en Karlijn Geitz: 

voorleesexpress@bibliotheekemmen.nl
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Ben je op zoek naar een 
computercursus voor 
de ontwikkeling van 
jouw computerkennis? 
Of kom je er even niet 
uit met je computer, 
tablet of smartphone? 
Wij staan voor je klaar! 

WijkKlik Emmerhout

Je kunt bij ons terecht voor vragen op digi-

taal gebied. Vaak horen we dat ouderen in het 

gebruik van de computer, de tablet of smart-

phone wat extra hulp en steun nodig hebben.

Vragen als hoe werkt dit en hoe doe je dat? 

Voor al die kleine probleempjes kun je bij ons 

terecht. Of wil je graag WhatsAppen of Face-

timen met je (klein)kind? Foto’s, video’s maken 

of Facebooken. Of wil je gewoon je computer 

veilig updaten? Kom dan eens bij ons langs 

voor meer informatie of geef je op voor één 

van de de cursussen die wij aanbieden.

Inloopmiddagen

Onze inloopmiddagen zijn op

Maandagmiddag 13.00 - 15.30 uur

Donderdagmiddag 13.00 - 16.30 uur

Het is vanwege coronamaatregelen noodzake-

lijk om van tevoren een afspraak te maken als 

je langs wilt komen. 

We zijn op zoek naar vrijwilligers

We zijn op zoek naar vrijwilligers die onze 

groep willen versterken.  Mensen die ook 

graag anderen willen helpen. We zoeken ge-

motiveerde vrijwilligers die hart hebben voor 

de zaak. We zijn met name op zoek naar men-

sen die kennis hebben van reparatie en onder-

houd van desktop, laptop, telefoons en rand-

apparatuur. Heb je zin om jouw kennis door te 

geven aan anderen? Kom eens langs dan krijg 

je een indruk van wie we zijn en hoe wij wer-

ken. Voor contactgegevens zie elders op deze 

pagina. 

Ook hardware reparaties 

WijkKlik Emmerhout biedt kleine reparaties 

aan vanaf € 5,50, afhankelijk van de hoeveel-

heid werkzaamheden en exclusief vervangen-

de onderdelen. Wil je gebruik maken van onze 

service, kom dan bij ons langs tijdens de in-

loopmiddagen. Als het een kleine reparatie is 

kun je blijven wachten en word je een kopje 

koffie of thee aangeboden. Is de reparatie gro-

ter of moeten er onderdelen besteld worden 

dan wordt er overlegd wat het gaat kosten 

en of het nog zinvol is om de reparatie uit te 

voeren. We maken dan een afspraak wanneer 

de reparatie wordt uitgevoerd. Je kunt er dan 

voor kiezen om de computer bij ons achter te 

laten of om op een afgesproken tijdstip terug 

te komen. Een afspraak maken kan via Theo 

Zwiggelaar, M 06 - 543 939 16 of stuur een 

mail naar reparatiepc@wijkklikemmerhout.nl 

na het ontvangen van de mail nemen wij zo 

spoedig mogelijk contact met je op. 

WijkKlik / de Schanskuil 

De Schanswal 10 

Hermien van der Weide 06 - 417 201 68 

Theo Zwiggelaar 06 -  543 939 16

J
“Vaak horen we dat ouderen in het 
gebruik van de computer, de tablet of 
smartphone wat extra hulp en steun 
nodig hebben”

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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Zorgeloos 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.

Het is niet goed om een bericht  in de eerste 

regel al negatief te beginnen, dus dat doe 

ik dan ook niet. Allereerst hoop ik dat het u 

goed gaat en dat u gezond mag blijven en 

allemaal weer deel gaat nemen aan onze ac-

tiviteiten. De realiteit is op dit moment even 

anders, omdat de overheid ons om goede 

redenen niet in de gelegenheid stelt om 

door te gaan zoals wij gewend zijn. Onze 

clubleden behoren tenslotte tot de zoge-

noemde ‘kwetsbare ouderen’ en we heb-

ben ondanks onze strenge naleving van de 

regels besloten, voorlopig tot januari 2021, 

al onze activiteiten te stoppen. Onze deel-

nemers en hun leiding zijn uiteraard op de 

hoogte gesteld en het DCO-bestuur houdt 

contact met hen over de verdere ontwik-

kelingen. Ons bestuur wenst u ondanks de 

beperkingen, in goede gezondheid een fij-

ne kerst en jaarwisseling toe en een beter 

2021. U kunt ons bereiken op T 624 895 of 

nuiver@freeler.nl

PlusBus Emmerhout
Wat vorig jaar december met zoveel enthou-

siasme van start ging is helaas volledig tot 

stilstand gekomen. De enquête waar we een 

lage respons op hadden heeft niet tot nieuwe 

inzichten geleid. Voorlopig worden er geen 

uitstapjes gepland. Het is wachten op betere 

tijden. Een nieuwe lente, een nieuw geluid?

Korte Wijkberichten

Openingstijden 
Wijkwijzer
De Wijkwijzer zal in afwachting van 

ontwikkelingen rond Covid-19 be-

perkt open zijn. Voorlopig blijven 

de openingstijden beperkt tot 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 

inachtneming van de basisregels. Er 

mag maar één bezoeker naar bin-

nen. Ziet u dat er al iemand binnen 

zit, vragen wij om even buiten te 

wachten. Ook het dragen van een 

mondkapje is verplicht. 

DCO Emmerhout 
en Covid-19

Lichtjesfeest in Emmerhout!
Op 11 november hadden de kinderen van OBS de Kubus en RK/PC Jena-

plan Basisschool Kristalla toch nog snoep voor het lichtjesfeest. De kin-

deren hadden een lampion gemaakt, maar dit jaar konden ze niet naar 

het winkelcentrum van Emmerhout. Door corona ging dat niet door. We 

hebben in de klassen gezongen met onze lampionnen. De ouderraad 

had ook dit jaar wat lekkers voor ze geregeld. De meesten zijn met hun 

lampion toch even bij bekenden langsgegaan om een liedje te zingen. 

Van de Winkeliers in Emmerhout kreeg ieder kind een zakje met lekkere 

dingen. Containers vol werden aangeleverd. Namens de kinderen van 

beide scholen willen we de winkeliers bedanken. Wat zijn ze verwend!
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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:
Wytse Bouma (voorplaat, 2, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 30, 31), Hilde van der Horst – de Jong (3, 29), Ted 
Schilder (4), Jordi van der Werf / Werfproductions (7), 
Jiska Ravor (13), Echte Bakkers Gilde (15), Bianca Verhoef 
Fotografie (16) en Sasa Glisovic (27)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 8 februari 2021 naar redactie@wijk-
belangenemmerhout.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

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

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

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

Tangenborgh T 0591 -  68 74 10

Icare Thuiszorg T 0522  - 27 70 48

Beter Thuis Wonen T 0528 - 34 11 62

Buurtzorg Emmerhout M 06 - 226 115 47

De Schepershof

Het Waal 400

7823 NA Emmen

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

Wijkwijzer

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

voorjaar 2021 I 1 8 februari week 10week 10

zomer 2021 I 2 10 mei week 23

herfst 2021 I 3 9 augustus week 36

winter 2021 I 4 8 november week 49

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 5 januari, 2 februari en 2 maart

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 7 januari, 4 februari en 4 maart 

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

21 december Sportactiviteiten  Kertstvakantie 
(zie volledige programma op  

FB /SportpleinEmmerhout 

Insta /sportpleinemmerhout

Sportplein Emmerhout

Agenda Emmerhout



U r BEAUTIFUL

Halong’s 
Loempia

Wij wensen u fijne kerstdagen en een heel 
gezond 2021! #zorgvoorelkaar #weeslief 
#blijfgezond


