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Bij de voorplaat

Vorig jaar heeft een groep internationale 

kunstenaars het voormalige olifantenverblijf 

in het Rensenpark veranderd in een groot 

kunstwerk. Heleen Maatje liet zich erdoor in-

spireren om een bijzonder plan in te dienen 

voor de Burgerbegroting. Een van de kunst-

werken in het Rensenpark is gemaakt door 

een oud-inwoner van Emmerhout. Zijn af-

komst ontkent hij duidelijk niet. 

Street Art Emmerhout

Van alle ideeën die dit jaar ingediend werden 

voor de Burgerbegroting was het idee van 

Heleen Maatje toch wel het meest in het oog 

springend. Zij wil van Emmerhout de kleur-

rijkste wijk van Emmen maken. Van 29 sep-

tember tot en met 2 oktober a.s. wordt hier 

een begin meegemaakt. Op drie gevels op 

verschillende plekken worden grote kunst-

werken aangebracht.

Nieuwe wijkagent

Na 5 jaar krijgen we in een nieuwe wijkagent 

in Emmerhout. Jaap Alberts kan, omdat hij 

minder gaat werken, niet langer wijkagent 

zijn. Gelukkig is er een opvolger in de per-

soon van Gerwin Prins gevonden. Tot deze 

zomer was hij werkzaam in Angelslo, maar 

op eigen verzoek is hij overgeplaatst naar 

Emmerhout. In deze Wijkberichten maken 

we nader kennis met hem.

IN DIT NUMMER

Street Art 
Emmerhout



HERFST 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT2 HERFST 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 3

O

Street art in Emmerhout

Van alle ideeën die dit 
jaar ingediend werden 
voor de Burgerbegroting 
was het idee van 
Heleen Maatje toch 
wel het meest in het 
oog springend. Zij wil 
van Emmerhout de 
kleurrijkste wijk van 
Emmen maken.

Van de bestuurstafel

Op 21 juni, op de eerste dag van de zomer, 

hielden we een goed bezocht Geld Verdeel 

Festival. Het moest een feestje worden en dat 

werd het ook. De zaal was bommetje vol en 

de temperatuur binnen was hoog. Het was 

mooi om te zien hoe de aanwezige wijkbewo-

ners heel serieus en fanatiek het spel met de 

fiches speelden. Met behulp van deze fiches 

werd het beschikbare budget verdeeld. De on-

derhandelingen en discussies gingen door tot 

de laatste euro verdeeld was! Nu het geld ver-

deeld is over de negen ingediende plannen, 

is het aan de plannenmakers om aan de slag 

te gaan. Dat doen ze natuurlijk niet alleen. Ze 

krijgen ondersteuning van de werkgroep Bur-

gerbegroting, maar hopelijk ook van mede-

wijkbewoners. Immers, samen maken we de 

wijk!

Bericht van de redactie

Net als bij een maaltijd proberen we als redac-

tie altijd voldoende variatie in ieder nummer 

van Wijkberichten te brengen. We schrijven 

over activiteiten die er georganiseerd zijn of 

op stapel staan, plaatsen verhalen over wijk-

bewoners met een bijzonder verhaal. We ge-

ven ruimte aan organisaties, bedrijven, winke-

liers die actief zijn in de wijk, naast een aantal 

vaste rubrieken. Heeft u suggesties voor on-

derwerpen dan horen wij die graag. Kent u 

kleurrijke wijkbewoners die weleens in de 

schijnwerpers mogen staan, of wilt u zelf uw 

verhaal vertellen, meld het ons. Ook voor an-

dere tips en tops staan we altijd open!

redactie@wijkbelangenemmerhout.nl . 

Wytse Bouma, voorzitter Wijkbelangen 

voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl

Logischerwijs is het in de 
zomermaanden wat rustiger, 
maar vanaf september 
staat er weer heel wat te 
gebeuren in Emmerhout.  
Begin september vierden we 
het 10-jarig bestaan van het 
winkelcentrum. September 
eindigen we met een 
kleurrijk Street Art spektakel. 
Waarover op pagina 3 meer.

In Memoriam
Op 1 augustus jl. overleed vrij plotse-

ling na een kort ziekbed John Franssen. 

John was van 2018 tot 2020 ruim twee 

jaar bestuurslid van Wijkbelangen. 

Dat is niet heel lang, maar John deed 

dit met veel inzet. Hij bracht heel veel 

bestuurservaring met zich mee en wilde 

deze ervaringen inzetten voor de wijk. 

Als bestuurslid hield hij zich met name 

bezig met de bewonersparticipatie. De 

burgerbegroting bijvoorbeeld maar, 

ook in de nieuwe Omgevingswet wilde 

hij graag zijn tanden zetten. Daarnaast 

was hij nauw betrokken bij de PlusBus. 

Een project waar in de zomer van 2020, 

mede door corona, helaas een punt ach-

ter gezet moest worden. Dit was voor 

John een grote teleurstelling. Het was 

ook daardoor dat hij in het najaar van 

2020 zijn bestuurstaken neerlegde. Zijn 

verwachtingen voor het bestuurswerk 

waren niet uitgekomen, anderzijds was 

het ook zijn gezondheidssituatie die 

hem tot dit besluit bracht. Wij herinne-

ren ons John als een vriendelijke man, 

met een brede interesse en een frisse 

kijk op zaken. John is 77 jaar geworden.

Vorig jaar zomer werd de voormalige oli-

fantenstal in het Rensenpark door 35 street 

art- en graffitikunstenaars veranderd in één 

groot kunstwerk. Op alle muren van de stal-

len werden grote schilderingen gemaakt met 

spuitbus, roller en andere materialen. Heleen 

Maatje (60) was geïnteresseerd en bracht een 

bezoek aan het olifantenverblijf. Ze was hele-

maal overdonderd.

Met andere ogen kijken

‘Na die eerste rondleiding ben ik de volgen-

de dag meteen weer gegaan,’ vertelt ze en-

thousiast. ‘Toen hoorde ik ook dat ze men-

sen zochten om rondleidingen te geven. Ik 

heb me aangemeld en kreeg toen zoveel in-

formatie over street art, over de achtergrond, 

de kunstenaars. Ik ben ook in andere plaatsen 

street art gaan bekijken. En je gaat met andere 

ogen naar je omgeving kijken. Ik fietste door 

Emmerhout en zag daar ook allemaal gevels 

waarvan ik dacht: wat een kale saaie muur, wat 

zou het mooi zijn als hier een kunstwerk op 

geschilderd zou worden.’

Wat is street art?

‘Street art is eigenlijk al heel oud,’ vertelt Hel-

een. ‘Je denkt dat het iets moderns is, maar al 

in de oudheid maakten mensen tekeningen 

op rotswanden. Mensen hadden de behoef-

te om zich te uiten. In verschillende revolu-

ties heeft street art ook een functie. Kunst wil 

vaak ook een boodschap overbrengen. Het 

doet ook altijd iets met je. Je vindt het mooi 

of juist niet. Het verschil met graffiti is lastig te 

omschrijven. Je zou kunnen zeggen dat het bij 

graffiti meer om de naamtags (dus de maker) 

gaat en dat bij street art de afbeelding en de 

boodschap belangrijker zijn.’

Burgerbegroting 2022

In het voorjaar van dit jaar werden wijkbewo-

ners opgeroepen met ideeën te komen voor 

de Burgerbegroting 2022. ‘Dit is mijn kans, 

dacht ik. Wat zou het toch geweldig zijn als 

Emmerhout, dé street art-wijk van Emmen zou 

worden! Dus heb ik mijn idee ingediend en 

hoorde dat de mensen van het Sportplein ook 

met zoiets bezig waren. Tijdens het Geld Ver-

deel Festival in juni bleek dat heel veel mensen 

in de wijk enthousiast zijn over dit idee.’

Bij het project dat de mensen rond het Sport-

plein aan het opzetten waren, was ook Lefier 

betrokken. Lefier had op haar beurt al contac-

ten met Writer’s Block, die het Street Art Event 

in het olifantenverblijf had georganiseerd. 

Zo kwam alles bij elkaar en kon het één plan 

worden. 

Wat houdt het plan in?

Tussen donderdag 29 september en zondag 

2 oktober a.s. worden op drie gevels aan de 

Lemzijde, de Haar en het Weeld grote kunst-

werken aangebracht. Ook op twee garage-

boxen komen kunstwerken. Daarnaast is er 

nog een geheim project dat ook nog even 

geheim moet blijven. De kunstenaars zelf zijn 

op het moment dat dit geschreven wordt nog 

niet bekend. ‘Het wordt een internationaal ge-

zelschap. De onderhandelingen zijn in een 

vergevorderd stadium, maar ik kan nog geen 

namen noemen. Het wordt een prachtig pro-

ject omdat iedereen de kunstwerken kan zien 

ontstaan. Er komen dus geen tenten of doeken 

of zo omheen. De kunstenaars krijgen informa-

tie over Emmerhout en laten zich daardoor in-

spireren. Daarnaast komen er workshops voor 

bewoners, jong en oud. Op zondag 2 oktober 

is de feestelijke afsluiting.’ 

Wytse Bouma, 

“Emmerhout, dé 
street art-wijk van 
Emmen”

V
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Burgerbegroting 2022

Een verschil met eerdere burgerbegrotingen is 

dat er nu een Woon- en Leefbaarheidsvisie is. 

De ingediende ideeën moesten daarom pas-

sen in het toekomstbeeld van Emmerhout dat 

in deze Woon- en Leefbaarheidsvisie geschetst 

is. Het begon allemaal in april van dit jaar met 

het verzamelen van de ideeën van de bewo-

ners. Uiteindelijk werden er tien ideeën inge-

diend, waarvan er negen, na beoordeling door 

de werkgroep Burgerbegroting, verder moch-

ten naar het Geld Verdeel Festival. 

Geld Verdeel Festival

Het goed bezochte Geld Verdeel Festival be-

gon met een korte presentatie van de negen 

ideeën door de plannenmakers zelf. Daarna 

gingen de bezoekers in zestallen verdeeld 

over 13 tafels, het geld verdelen over de ver-

schillende plannen. Dit gebeurde met behulp 

van fiches. Iedereen kreeg 5 fiches à € 2.000 

om in te leggen. Op iedere tafel werd dus 

€ 60.000 verdeeld, het budget dat voor dit jaar 

beschikbaar is. Een speciale telcommissie be-

rekende uiteindelijk het totaal van alle tafels. 

Tijdens het telproces was er een gezellige dis-

cussie over en weer tussen de verschillende 

bezoekers van deze avond. Het leek wel een 

derde helft na een spannende voetbalwed-

strijd. 

Van idee naar uitvoering

‘Na het indienen van de ideeën en de verde-

ling van het geld is het allemaal nog niet ge-

daan,’ zegt Wytse. ‘In september is er nog een 

opstartavond gepland voor de plannenma-

kers. Het begint met een idee, daarna ont-

staat er een plan en vervolgens moet het ge-

heel nog in uitvoering gebracht worden. De 

negen plannen zijn soms klein van omvang en 

budget, zoals het idee voor het plaatsen van 

fruitbomen. Maar soms ook heel omvangrijk, 

zoals het Street Art-plan.’ Vanuit de werkgroep 

krijgt iedere plannenmaker een ‘buddy’. Deze 

buddy is beschikbaar voor raad en daad, zon-

der dat het project overgenomen wordt.

Toekomst

Hoe ziet de toekomst voor de burgerbegro-

ting, in welke vorm dan ook, eruit? Volgens 

Wytse is er nog geld over voor nog één bur-

gerbegroting volgend jaar, maar dan is het 

geld wel op. ‘Te hopen is dat er op de een of 

andere manier weer middelen beschikbaar 

komen om deze vorm van wijkeigenaarschap 

verder te brengen. Mensen met ideeën voor 

hun buurt zijn betrokken en zorgen samen 

met medebewoners voor een leefbare buurt. 

Wijkbelangen Emmerhout is al vele jaren be-

zig met burgerparticipatie. Het zou jammer 

zijn wanneer dit geen vervolg krijgt.’

Tevreden?

Mijn laatste vraag over deze nieuwe vorm van 

de Burgerbegroting: ‘Wanneer is hij tevre-

den over deze cyclus van de Burgerbegroting 

2022?’  Wytse zegt dat hij heel tevreden is over 

de opkomst bij de avonden bij de burgerbe-

groting. ‘Bij het Geld Verdeel Festival waren 78 

mensen aanwezig. De sfeer en de onderlinge 

discussies waren goed. Er waren meer projec-

ten ingediend dan dat er geld beschikbaar 

was. De aanwezige bewoners hadden iets te 

kiezen en dat is mooi. Het vroeg wel wat om 

een goede en evenwichtige verdeling van het 

geld te maken. Maar uiteindelijk gaat het om 

de uitvoering van het plan en wat het kan toe-

voegen aan de buurt of de wijk.’  

Henk Smit

Emmerhout, jouw wijk, jij 
mag het zeggen. In juni 
jl. is het geld verdeeld 
over een 9-tal ideeën die 
wijkbewoners hadden 
ingediend. Een gesprek 
met Wytse Bouma over 
het Geld Verdeel Festival 
en een vooruitblik over de 
uitvoering van de ideeën.

E Als 13-jarige begon hij in een drumband, die in 

het hotel van zijn ouders repeteerde. En daar-

na knutselde hij, samen met zijn broer Cor, 

muziekinstrumenten in elkaar. De broertjes 

wilden een beatband oprichten. En zo werd 

Frans basgitarist. De eerste band waarin hij 

speelde, The Marvins, had meteen veel succes. 

In 1964 begonnen ze, en vanaf 1965 traden ze 

al zoveel op, vooral ook in Duitsland, dat ze be-

roeps konden worden. Ook de Duitse televisie 

zond optredens van de Marvins uit. Achttien 

jaar was hij en de jonge jongens gingen bijna 

dagelijks op pad met hun Volkswagenbusje. 

Het was niet blijvend, in 1967 stopten ze en 

daarna speelde Frans in diverse bands in aller-

lei samenstellingen. 

Muziekopleiding

Een muzikale opleiding heeft Frans nooit ge-

had. Hij heeft het zichzelf eigen gemaakt, ge-

woon door te doen. Voor Frans was de muziek 

zeker vormend. ‘Ik was een stil jongetje en de 

muziek gaf je een soort zelfverzekerdheid, je 

durfde iets en je werd gezien’. En nu, 60 jaar la-

ter, speelt Frans nog regelmatig als bassist. Op 

privé-feestjes, maar ook in The Stokers, de B.J. 

Hegen Blues Band en bij Shadowski, een band 

die muziek van de Shadows laat horen. ‘Eigen-

lijk begon het daar allemaal mee, die muziek 

van de Shadows. Die gitaarklanken!’  

Verzamelaar

Frans is niet alleen een muzikant maar ook 

een groot verzamelaar. Zijn huis ligt vol met 

posters, foto’s, krantenartikelen en muziektijd-

schriften. Ik zie grote stapels cd’s, dvd’s, LP’s, 

boeken, foto’s: zijn woonkamer is haast een 

museum geworden. Veel unieke materialen, 

ook uit zijn familie. En de ‘muziek’ postzegel-

verzameling is natuurlijk ook bijzonder. 

Harry Muskee (C + B)

Een keer nodigde Frans muzikanten uit om sa-

men muziek te maken op zijn verjaardag. De 

eerste die zich meldde was Harry - Cuby - Mus-

kee. Er ontstond een vriendschap en regelma-

tig speelden ze samen. Inmiddels is Frans be-

zig om zijn verzamelingen te ordenen en te 

kijken of bepaalde spullen beter elders tot 

zijn recht komen. Zo ook de dingen die her-

inneren aan de ontmoetingen en optredens 

met Cuby. Daarvoor heeft het Cuby museum 

in Grolloo, waar Frans ook als suppoost werkt, 

veel belangstelling.  

Amerika

Zo’n tien keer ging Frans naar de Verenigde 

Staten. Vaak samen met vrienden, zoals de 

jong overleden journalist Philip Brouwer, Ger-

rit Griemink en Egbert Meijers. Hij bezocht on-

der meer Dallas, Houston, Nashville en Mem-

phis. Hij ging naar de beroemde Sun Studio, 

het Ryman Auditorium en ‘op visite’ bij Elvis. 

Met de Greyhound toerde Frans wekenlang 

door Canada. Mooie reizen waar hij graag aan 

terug denkt. 

Genieten van de rust

Inmiddels is Frans al wat jaren gepensioneerd 

na zijn beroepsleven als contactlensspecialist 

en geniet hij nog volop van de muziek: om 

naar te luisteren én om op te treden. Maar ook 

zoekt hij graag de rust en de ruimte op. Fiet-

sen door de Veenkoloniën, af en toe mensen 

opzoeken, lezen, zijn huis in Emmerhout… hij 

heeft het prima naar de zin. 

Marchien Brons 

Over zijn leven valt veel meer te vertellen. Op 

www.poparchiefgroningen.nl staat een uitge-

breid interview.

Frans Többen, muzikant

Er zit muziek in 
Emmerhout, zeker aan 
de Laan van het Kinholt. 
Want daar woont 
Frans Többen (75), 
muziekman in hart en 
nieren. Frans, maar ook 
zijn huis, ademt muziek. 
De uit Gasselternijveen 
afkomstige Többen 
woont sinds 1972 in 
Emmerhout.

A

“Met een idee voor 
de buurt, zorgen 
we samen met 
medebewoners voor 
een leefbare buurt”

“De muziek gaf 
je een soort 
zelfverzekerdheid,
je werd gezien”

10%

30%

20%

40%



HERFST 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT6 HERFST 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 7

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

Modelwoning Marel 343

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

Tijdens een rondleiding door de woning ko-

men al heel veel zaken rond het verduurza-

men aan de orde. Er wordt kennis gedeeld. 

We hebben ons natuurlijk in deze materie 

verdiept, maar beweren niet dat we op alle 

vragen een antwoord te hebben. Daarnaast 

horen we ook graag ervaringen van anderen. 

Wat heeft u gedaan om uw energierekening 

omlaag te krijgen? Hoe heeft u dit aangepakt? 

Heeft u tips voor medewijkbewoners? 

In gesprek

Een echtpaar kwam met de vraag hoe ze hun 

energieverbruik omlaag konden krijgen. Ze 

wilden misschien wel een warmtepomp aan-

schaffen. Onze eerste vraag is dan altijd: kun 

je minder energie verbruiken? Zo ja, doe dat 

eerst en ga daarna investeren in nieuwe instal-

laties. Begin met isoleren en met het dichten 

van kieren en warmtelekken. Controleer hoe 

je thermostaat ingesteld is. Ga ook je gedrag 

veranderen als dat nodig is. Bekijk de huidige 

energierekening eens. Hoeveel energie ver-

bruik je en waaraan? Er werd een afspraak ge-

maakt met een energiecoach en samen gaan 

ze hun huis eens goed bekijken. Tijdens een 

knipbeurt in de kapsalon kwam een bewoner 

al pratend tot de conclusie dat ze meer wilde 

weten over het energiezuinig maken van haar 

woning. In de Wijkwijzer, naast de kapsalon, 

werd meteen een afspraak gemaakt voor een 

bezoek aan de modelwoning! 

Praktijklocatie

De modelwoning is ook een praktijklocatie 

voor studenten bouwkunde van het Drenthe 

College. De studenten bezoeken de woning 

regelmatig en denken mee over slimme oplos-

singen om het energieverbruik terug te drin-

gen. De energiecoaches kregen er een cursus 

over zoeken naar energielekken en kieren in 

woningen. Daarnaast verzorgden we onlangs 

een informatieochtend voor organisaties uit 

verschillende gemeenten in Oost-Groningen. 

In de modelwoning verzamelen we informa-

tiemateriaal van diverse bedrijven die zich be-

zighouden met verduurzamen. Geïnteresseer-

de bewoners kunnen deze informatie ophalen 

tijdens spreekuren.

Op zoek  

We weten dat veel wijkbewoners zelf al aan de 

slag zijn gegaan om hun energielasten terug 

te dringen. Met de sterk stijgende prijzen voor 

het gas wordt het ook steeds interessanter om 

het gasverbruik te verminderen. Daarom zijn 

we op zoek naar bewoners die hun eigen wo-

ning zelf al gasloos hebben gemaakt.  Wij zijn 

benieuwd naar hoe ze dit aangepakt hebben 

en welke keuzes er gemaakt zijn. Wilt u uw er-

varingen delen met ons, neem dan contact 

met ons op! 

Regenmeter 

Verduurzamen is meer dan de woning ener-

giezuinig maken. We hebben steeds vaker 

te maken met heftige regenbuien, maar een 

goede registratie ontbrak. We willen graag 

weten hoeveel regen er valt en wat het effect 

daarvan is. Er is daarom in opdracht van de 

gemeente in ieder dorp en wijk een professio-

nele regenmeter geplaatst. Voor Emmerhout 

staat deze regenmeter in de tuin van de mo-

delwoning. De verzamelde gegevens van alle 

regenmeters in de gemeente zijn publiek toe-

gankelijk via https://regenmeter.webscada.nl/

emmen/.

Contact

Iedere dinsdag spreekuur van 13.00 - 14.00 

uur, Laan van de Marel 343 of op afspraak via 

de Wijkwijzer, T 675 958, of via de mail: 

wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl   

Fred Bogers,

Secretaris WijkExpeditieteam Emmerhout

Op zaterdag 9 april jl. 
werd de modelwoning 
aan de Laan van Marel 
343 officieel in gebruik 
genomen. Sindsdien 
wordt de woning 
regelmatig door 
wijkbewoners bezocht. 
Wekelijks is er een 
spreekuur waar u terecht 
kunt met vragen.

T



HERFST 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT8 HERFST 2022 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 9

Bomen over groen

Aanleiding voor een 
gesprek met Harry 
Lanting, verantwoordelijk 
voor het groenbeheer 
in de gemeente, zijn vier 
sparrenbomen bij mijn 
huis. Ze zien er slecht 
uit. We vegen dagelijks 
naalden op, in onze tuin 
en op het achterpad.

M
Wij wijzen 
u de weg in  
Emmerhout!

Werk
Zoek jij een parttimebaan, die je kan 
combineren met een andere baan, 
kinderen of school? Én wil jij iets 
betekenen voor de maatschappij?

Werk & 
pak het 
podium

Do. 29 september
Do. 13 oktober
Do. 27 oktober

Kom dan langs in de wijkwinkel 
Wijkwijzer in Emmerhout van 10:00 
tot 12:00 uur. Onze recruiter zal daar 
klaar staan om al jouw vragen te 
beantwoorden. Zien wij jou ook?

Solliciteer direct 
athomefirst.nl

Spreekuren
Sedna
Emmen
Oost Soms komt u er even niet meer uit. Heeft

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

Financieel spreekuur
Maandagochtend 09.00 tot 11.00
Wijkcentrum Angelslo

Algemeen spreekuur
Woensdagochtend 9.30 tot 11.00
Wijkcentrum Angelslo

Financieel + algemeen spreekuur
Vrijdagochtend 9.00 tot 11.00
Wijkwijzer Emmerhout

Wijkcentrum Angelslo
Statenweg 109
7824 CW Emmen

Wijkwijzer Emmerhout
Houtweg 287
7823 PV Emmen 

Voor meer informatie kunt u ons
bellen op (0591) 62 93 00 of neem
een kijkje op onze website:
www.sednaemmen.nl

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

Maar er is meer. Ik zie de bomensingel langs 

de weg achteruitgaan. Bomen vallen om of 

er breken takken af. In februari lag een boom 

over de garage heen.  Veel bomen zie ik ver-

dwijnen en nauwelijks nieuwe terugkomen. 

Hoe zit dat eigenlijk?

Groenbeheerder 

 In mijn eerste gesprek met Harry krijg ik zicht 

op het werk van de groenbeheerder. In de ge-

meente Emmen staan bijna 100.000 solitaire 

bomen. Daarbij zijn de bomen in bossingels 

niet eens meegerekend. Die 100.000 bomen 

worden elke 8 jaar geïnspecteerd. In een bos-

singel kan nog wel eens een tak vallen zon-

der dat iemand er last van heeft. Bij een boom 

langs de weg of in de winkelstraat is de ge-

meente verantwoordelijk voor de veiligheid. 

Alle bomen staan in een digitaal overzicht. 

Gerangschikt op soort, leeftijd, kwaliteit en 

beeldbepalende kenmerken zoals waardevol 

voor de omgeving. 

Inspectie en onderhoud

De gemeente is opgedeeld in acht grote on-

derhoudsvakken waarvoor een planning voor 

inspecties en onderhoud is gemaakt.  ‘We lo-

pen wat achter. Dat heeft te maken met be-

zuinigingen en onverwachte situaties. Bijvoor-

beeld in de februari-storm zijn er ruim 150 

bomen omgegaan. Daarnaast zijn er nog ruim 

600 zieke bomen die dit jaar geruimd worden.  

Dat is een flinke hap uit het onderhoudsbud-

get. Bedoeling is om dit jaar weer 2.000 bo-

men terug te planten. Of dat financieel haal-

baar is weten we nog niet. Daar komt bij dat 

herplanting niet altijd op dezelfde plek gaat.’

Woon- en Leefbaarheidsvisie                                                                                                                               

Er bestaat voor bomenonderhoud geen plan-

ning per wijk. Wel zijn er wijken zoals Emmer-

hout met een Woon- en Leefbaarheidsvisie. 

Daarin staan afspraken over het openbaar 

groen. ‘In wijken en dorpen hebben we actie-

ve bewoners waarmee we afspraken maken 

over adoptie van gedeelten van het open-

baar groen. In Emmerhout onder andere de 

bijensnelweg, de fruitbomen en bessenstrui-

ken aan de Laan van de Bork en tussen de 

Laan van de Eekharst en de Laan van de Ma-

rel. Stuk voor stuk mooie projecten.’ 

Groene longen                                                                                                                                         

Bomen en bomensingels zijn belangrijk als 

‘groene longen’. We krijgen daar meer oog 

voor door de klimaatveranderingen. Wijken 

met veel bomen zijn in de zomer koeler dan 

wijken met weinig bomen. Toch worden bo-

men in de buurt niet altijd fijn gevonden. 

Schaduw op zonnepanelen, bladafval in de 

herfst, geen zon in de tuin of huiskamer, geen 

parkeerplek naast het huis, de stoep komt om-

hoog. En soms prikt een wortel door de wa-

terleiding en staat onverwacht de straat blank. 

‘De gemeente kan en zal lang niet altijd over-

gaan tot kappen van bomen omdat mensen 

ze lastig vinden,’ zegt Harry. Zo heeft de ge-

meente vastgelegd dat bomen niet gekapt 

zullen worden voor zonnepanelen. Indien be-

woners toch zonnepanelen willen dan moeten 

ze nadenken over andere plekken dan hun ei-

gen dak. Die mogelijkheden zijn er natuurlijk, 

bijvoorbeeld via aansluiting bij een energieco-

operatie in de buurt. 

De wijk Emmerhout is ruim 50 jaar oud. Net als 

bij woningen, de straten en de paden moeten 

we in de groene ruimte en het bomenbestand 

onderhoud plegen, opruimen, veranderen en 

vernieuwen. Voor bomenonderhoud staat Em-

merhout in 2024 op de planning.  Na dit inkijk-

je over het bomenbeheer zoomen we de vol-

gende keer in op Emmerhout. We kijken dan 

naar wat de Woon-  en Leefbaarheidsvisie zegt 

over de groene wijk.  

Fred Bogers

“Wijken met veel 
bomen zijn koeler 
dan wijken met 
weinig bomen”



“Het beste dieet 
is geen dieet”
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M ZMarije studeerde Voeding en Diëtetiek aan 

de Hanze Hogeschool in Groningen. Zij koos 

voor het specialisme ‘Vitaliteit’.  Hierbij komen 

vragen aan de orde als ‘Hoe voorkom je over-

gewicht?’ en ‘Hoe leef je gezond?’. We kennen 

allemaal de antwoorden: meer bewegen, niet 

teveel alcohol, niet roken, goede voeding en 

ontspanning. Maar veel mensen in Zuidoost 

Drenthe hebben toch moeite met die advie-

zen. In vergelijking met andere delen van Ne-

derland scoort onze regio hoog wat betreft 

het aantal mensen met overgewicht. Marije 

probeert hier iets aan te doen. Zij is te berei-

ken via een verwijzing van de huisarts, maar 

je kunt haar ook rechtstreeks benaderen. Een 

verwijzing is niet per se nodig. Op maandag-

morgen en op woensdag ontvangt zij cliënten 

in de huisartsenpraktijk van dokter Demircan. 

Wel graag even een afspraak maken.

Waarom word ik zo dik?

Je krijgt niet zomaar overgewicht. Daar liggen 

vaak verschillende oorzaken als stress, emoties 

en trauma’s aan ten grondslag. Marije probeert 

in gesprekken met haar cliënten de achterlig-

gende problemen bespreekbaar te maken en 

op te lossen. Daarna volgt een dieetadvies. Na 

vier weken heeft Marije opnieuw contact met 

haar cliënten om te zien of haar advies werkt. 

De meeste mensen komen vaker terug. Bij hen 

werkt ‘een stok achter de deur’ goed.

De boodschappen worden duurder

Marije merkt dat het tegenwoordig een pro-

bleem is dat de prijzen in de supermarkt zo 

hoog zijn. ‘Ik kan steeds moeilijker een advies 

geven van: twee stuks fruit, 300 gram groen-

te en twee porties zuivel’, zegt ze. ‘Voor veel 

mensen is dat financieel niet op te brengen. 

De hoge prijzen in de supermarkten werken 

diabetes en verhoogde cholesterolwaarden in 

de hand.’ Een andere, veel voorkomende oor-

zaak van overgewicht is een onregelmatig le-

ven door bijvoorbeeld de ploegendienst. Maar 

met een goed dieet en discipline van de cliënt 

boekt Marije ook hier resultaten. ‘Eén cliënt is, 

door zich aan mijn adviezen te houden, veer-

tig kilo afgevallen!’

Maagverkleining

Mensen kiezen steeds vaker voor een maag-

verkleining. Dat lijkt een makkelijke oplossing.  

Iemand die zo’n ingreep overweegt, moet wel 

eerst vier maanden een diëtist bezocht heb-

ben. Marije waarschuwt dan en wijst op de ri-

sico’s. Een maagverkleining is niet voor ieder-

een weggelegd. En het is moeilijk vooraf te 

bepalen hoe iemand op zo’n ingreep reageert. 

Eenvoudig beginnen

Je moet met gezond leven zo vroeg moge-

lijk beginnen. Marije heeft tijdens haar stage 

lesgegeven op scholen in ‘waterdrinken’. Veel 

kinderen nemen dagelijks frisdrank mee naar 

school en daar zit veel suiker in. En suiker is 

een bron van overgewicht. Na verloop van tijd 

dronk de helft van de leerlingen water in de 

klas. Als ouders en leerkrachten zich hiervan 

bewust zijn, kun je met een kleine aanpassing 

al veel problemen voorkomen.

Advies voor de wijkbewoners

Op de vraag of Marije een advies heeft voor de 

wijkbewoners, zegt ze: ‘Let door de week een 

beetje op wat je eet, dan mag je in het week-

end best een dag genieten. Want het beste di-

eet is geen dieet, maar pas je leefstijl aan.’

Contact

Wil je een afspraak maken?

M 06  - 110 340 84

marije@libra-dieetadvisering.nl 

Bertus Beltman

Gerwin Prins is de 
nieuwe wijkagent als 
opvolger van Jaap 
Alberts. Dat vraagt 
om een nadere 
kennismaking. Hij 
heeft al een flinke 
staat van dienst. Sinds 
1999 werkt hij bij de 
politie. 

Gerwin Prins: Met elkaar en voor elkaar

Zijn eerste functie als wijkagent was in Nieuw-

Buinen. Maar ook daarvoor was hij al actief als 

politieman in Emmen en Veendam.  Vaak hoor 

je jongetjes zeggen dat ze later brandweer-

man of politieagent willen worden, maar dat 

gold niet voor hem. Toch werd hij politieman 

omdat het politiewerk hem aanspreekt. Het 

is veelzijdig en het is een actieberoep. Eerder 

werkte hij bij de beveiliging, de marechaus-

see en bij de luchtmacht. Maar uiteindelijk 

koos hij toch voor een functie als wijkagent. 

‘De contacten met de burgers, hulp kunnen 

bieden, meer tijd hebben voor de wijk. Ook 

het samenwerken met andere instanties in de 

wijk: het gaat allemaal wat meer de diepte in 

dan surveillancewerk’, zegt Gerwin. En juist dat 

vindt hij mooie aspecten van zijn beroep. 

Angelslo 

Tot voor kort werkte hij in de wijk Angelslo. Op 

zijn eigen verzoek is hij nu naar Emmerhout 

overgeplaatst. ‘Er zit een houdbaarheidsdatum 

aan het aantal jaren op dezelfde plek werken’, 

vindt Gerwin. ‘Na verloop van tijd ken je hele 

families, opa’s oma’s, vader, moeder, kinderen, 

neefjes en nichtjes, het wordt te bekend. En 

dan is het goed dat er eens iemand anders 

komt die met een frisse blik rondkijkt. En zo 

kan ik dan weer ergens anders met een frisse 

blik starten’.

Beeld van Emmerhout  

Op de vraag of hij een beeld heeft van zijn 

nieuwe werkomgeving hoor ik dat hij al 50 

jaar in de gemeente Emmen woont en dus 

niet helemaal blanco is. Maar natuurlijk moet 

hij de wijk, de bewoners en de organisaties 

wel nader leren kennen. Een belangrijke poli-

tietaak is vooral hulp bieden en doorverwijzen 

naar andere instanties, die vervolgens op hun 

vakgebied kunnen helpen. Daarvoor is het 

belangrijk om een breed netwerk te hebben: 

huisartsen, GGZ, kerkgenootschappen, wel-

zijn, etc. Het sociaal team van de wijk is daar-

bij ook behulpzaam, en natuurlijk draagt ook 

de vorige wijkagent zijn kennis over. Gerwin 

zal er zijn eigen draai aan geven.

Spreekuur

Vanaf 5 september houdt hij als wijkagent 

spreekuur in de Wijkwijzer in het winkelcen-

trum. De bedoeling is dat hij hier elke woens-

dagmorgen, van 10.00 u tot 12.00 u aanwezig 

is. Het is een inloopspreekuur en een afspraak 

maken is niet nodig. Tijdens dit spreekuur kan 

er advies worden gevraagd of meldingen wor-

den gedaan. Aangiftes doen is niet mogelijk.   

Hij is ook bereikbaar via de telefoon, whatsapp 

of mail: 06-250 842 87 / gerwin.prins@poli-

tie.nl. Hij reageert dan op zijn eerstvolgende 

werkdag. Maar let op: hij heeft natuurlijk ook 

vrije dagen en dan duurt het dus even voor-

dat er een reactie komt. Is er direct politieon-

dersteuning nodig bel dan 0900 - 8844. Of bij 

grote spoed 112.

En verder

Naast het spreekuur kom je de wijkagent ook 

op straat tegen. Want ook toezicht en hand-

having horen tot zijn takenpakket. Zijn eerste 

indruk van zijn nieuwe werkomgeving is po-

sitief en hij heeft er zin in. Maar hij geeft ook 

mee dat je hem bij een wetsovertreding wél 

tegenkomt. Volgens eigen zeggen is hij eer-

lijk en duidelijk. ‘En soms is de boodschap niet 

leuk, maar zo weet je wel waar je aan toe bent’. 

‘Met elkaar en voor elkaar’, is zijn motto. 

Marchien Brons 

NB hoewel Gerwin Prins niet zo van interviews 

houdt hadden we een leuk gesprek. 

Dank daarvoor.

Marije Meijer (1997) onze 
wijkdiëtiste heeft als 
motto: ‘Het beste dieet 
is geen dieet’. Dat klinkt 
een beetje vreemd, maar 
al pratend met haar kom 
je erachter dat hier wel 
wat in zit.

Afvallen is meer dan alleen minder eten

“Spreekuur: iedere 
woensdagochtend 
van 10 tot 12 uur”
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Vrienden op de Fiets

O

Iedere dag 
leefplezier

Ook wonen 
bij De Trans?

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

/StichtingDeTrans

De Trans ondersteunt mensen 
met een verstandelijke beperking

De Trans begeleidt mensen in de thuissituatie, op school, in 
het werk, bij wonen of een zinvolle daginvulling. Iedere dag 
investeren wij op deze manier in leefplezier.

Onze betrokken zorgprofessionals helpen onze cliënten om 
zoveel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te kunnen leven. En 
geven intensieve zorg wanneer nodig. Zodat iedereen meedoet 
in de samenleving en leefplezier ervaart.

Kijk voor meer informatie op www.detrans.nl

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

Ook in Emmen en omgeving zijn veel adressen 

te vinden. Ik kies een willekeurig adres uit voor 

een gesprek en kom terecht bij Dirkje die sa-

men met haar vriend Teun een logeeradres in 

Emmerhout runt. Bij de deur word ik vriende-

lijk ontvangen door Dirkje, een jonge vrouw. 

Ik ben verbaasd en zeg: ‘Ik maak al meer dan 

10 jaar gebruik van Vrienden op de Fiets, maar 

word meestal ontvangen door oudere mensen 

bij wie de kinderen de deur uit zijn en daar-

door kamers over hebben.’

Een knuffel

Dirkje: ‘Grappig, ik krijg dat vaak te horen van 

oudere mensen.  Mijn schoonmoeder uit Val-

the begon zelf als logeeradres en vroeg mij 

een half jaar geleden of het niets voor mij 

was. Ik ben voor de liefde vanuit Brabant naar 

Emmen gekomen. Mijn baan als maatschap-

pelijk werkster zegde ik op en ik kon niet zo 

gauw hier een baan vinden. Mijn eerste erva-

ring was meteen positief. Het was een vrouw 

die het Pieterpad liep en kletsnat bij ons aan-

kwam. Ze bleef twee dagen en bij het afscheid 

zei ze: ‘Mag ik je een knuffel geven?’ Inmiddels 

hebben we al heel wat gasten gehad.’

Iedere ervaring is uniek 

‘Het is elke keer weer spannend wat voor gas-

ten je krijgt. Laatst had ik een man die geëmi-

greerd was en nu voor vakantie in Nederland 

was.  Hij logeerde bij vrienden en had van hen 

een fiets geleend en ging zo Nederland door. 

Ik vind dat stoer. Hij had met een zeilboot de 

wereld rondgevaren. Als informatie staat bij 

ons vermeld: Ook 1 persoon is meer dan wel-

kom. Met eenlingen heb je meestal snel con-

tact. Om uiteenlopende redenen trekken ze er 

op uit. Als je echtparen hebt, dan wisselt het of 

je intensief contact hebt. Ik pas me aan. Door 

mijn werk als maatschappelijk werkster voel ik 

wel aan of mijn gasten behoefte hebben aan 

contact.’ 

Iedereen welkom

‘Er zijn ook veel gasten die gebruikmaken van 

de mogelijkheid om bij ons warm te eten.  Ik 

vind het gezellig en houd ook van zorgen voor 

mensen. We hebben ook aangevinkt dat wij 

huisdieren hebben. Dat zorgde ervoor dat we 

al een keer een vraag kregen of een gast zijn 

hond mee mocht nemen. Wij hadden geen be-

zwaar. Je kunt als logeeradres bij aanmelding 

aangeven wat voor jou van toepassing is. Zo 

hebben wij ook aangevinkt: ophalen mogelijk.  

Het Pieterpad loopt door Sleen en we hebben 

wel meegemaakt dat wandelaars daarvan-

daan opgehaald wilden worden. We hebben 

zowel twintigers, dertigers als ouderen als gast 

gehad.’

Mooi concept

‘Ik werk niet met een gastenboek. Aan de ene 

kant vind ik het belangrijk wat mensen vin-

den, maar ik hoef geen recensies, of sterren. 

Ik ben al genoeg perfectionist van mezelf. Als 

mensen het niet leuk vinden, moeten ze ge-

woon niet terugkomen. Het idee van Vrienden 

op de Fiets spreekt mij aan: voor een klein be-

drag zorgen voor een slaapplaats en eten voor 

mensen. In deze maatschappij is alles super-

duur en op deze manier kun je op een relatief 

goedkope manier vakantie houden.’

Informatie

Voor meer informatie zie: www.vriendenop-

defiets.nl  

Ted Schilder

In Nederland telt de 
vereniging Vrienden 
op de Fiets ruim 5.000 
logeeradressen. Voor acht 
euro per jaar ben je lid van 
de vereniging en krijg je 
voor € 22,50 per persoon 
een overnachting met 
ontbijt. 

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

“Het idee van 
Vrienden op de 
Fiets spreekt 
mij aan: voor 
een klein bedrag 
zorgen voor een 
slaapplaats”



Emmer Courant, 30 september 1972

Emmer Courant, 22 juli 1972 Emmer Courant, 14 oktober 1971

Emmer Courant, 27 december 1972

Emmer Courant, 21 augustus 1971
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Historisch Emmerhout

Een van de archieven die door ons bezocht wordt is het Ge-

meentelijk Archief Emmen. Hier ligt onder andere de Emmer 

Courant vanaf 1911. Bij het doorvlooien van deze kranten vin-

den we veel berichten over Emmerhout. Deze berichten hel-

pen ons de geschiedenis van onze wijk op een rijtje te krij-

gen. Op deze pagina laten we een aantal krantenknipsels zien. 

Brengen deze knipsels herinneringen bij u boven? De werk-

groep Historisch Emmerhout hoort uw verhalen graag. Ook 

als u aanvullende informatie denkt te hebben, schroom niet 

met ons contact te zoeken. 

Johan Withaar

jwithaar@historisch-emmen.nl of 06 - 555 817 92 
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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

Korte Wijkberichten

Afscheid
Na 43 dienstjaren, waarvan ruim 
33 jaar als wijkagent werkzaam 
te zijn geweest, ben ik minder 
gaan werken. Ik had gehoopt 
als wijkagent mijn pensioen te 
halen. Maar door capaciteitspro-
blemen bij de politie bestond 
mijn werk meer uit noodhulp-
diensten dan wijkdiensten. Het 
is daarom anders gelopen. Met 
mijn opvolger voor de wijken 
Emmerhout en Emmerschans, 
Gerwin Prins, maakt u elders in 
dit nummer kennis. Ik feliciteer 
hem met de mooie woonwij-
ken. Met veel plezier kijk ik te-
rug op de tijd in Emmerhout en 
Emmerschans. Door samen te 
werken met de vele ketenpart-
ners is er veel bereikt. Maar ik 
zie ook dat er steeds meer pro-
blemen zijn, waar de politie te 
weinig tijd voor heeft. De zware 
zaken krijgen voorrang ten op-
zichte van de kleinere zaken en 
hierdoor kan het woongenot 
aangetast worden. De komen-
de jaren zal ik in de surveillan-
cedienst blijven werken en zal ik 
ook in Emmerhout en Emmer-
schans te zien zijn. 

Met vriendelijke groet, Jaap Alberts

Polleke Buitenbieb aan de Laan van het Kwe-

kebos 375 leent gratis pakweg 400 boeken 

voor kinderen en (jong)volwassenen uit. Re-

gelmatig wordt de collectie aangevuld en ge-

wisseld. De boekenkasten zijn 24/7 geopend. 

De herfstwedstrijd van Polleke Buitenbieb 

heeft als opdracht: ‘Schrijf een verhaal in het 

Nederlands, Engels of Drents over een geliefd 

huisdier, interessant wild dier of gefantaseerd 

fabelwezen. Het verhaal moet in de ik-vorm 

geschreven zijn!’ Kinderen die nog niet kun-

nen lezen en schrijven mogen een tekening 

inleveren van hun lievelingsdier of speel-

goedknuffel. De inzendingen moeten vóór 1 

november binnen zijn bij Polleke Buitenbieb, 

t.a.v. Gonny Smeulders-Veltman, Laan van het 

Kwekebos 375. Uiteraard met vermelding van 

naam, adres en leeftijd. De winnaars krijgen 

hun prijs met een verkorte versie van het ju-

ryrapport thuisbezorgd. 

Gonny Smeulders-Veltman

Polleke Buitenbieb 
Schrijfwedstrijd 

Uitslag Geld Verdeel Festival

Op pagina 4 van deze Wijkberichten heeft u iets kunnen le-
zen over het Geld Verdeel Festival van 21 juni jl. Hier was geen 
ruimte om de uiteindelijke verdeling van het geld over de 
negen plannen te plaatsen. Daarom volgt hier de verdeling:

Street Art 19.393
AED’s 4.000
Fruitbomen/Laan van de Bork 150
Boek over geschiedenis Emmerhout 2.000
Bijen- en insectentuin Iemenhees 850
Kabouterpad 11.127
Speelvoorziening / Laan van de Bork  10.000
Tuin modelwoning 467
Opknappen woonerf Laan van het Kinholt 2.013
Totaal € 60.000
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Expeditieberichten

D Deze ombouw moet ertoe leiden dat het ver-

keer gemakkelijker en veiliger kan doorrijden 

en bijvoorbeeld niet wordt opgehouden door 

verkeerslichten. Provincie en gemeente willen 

door deze betere doorstroming van het ver-

keer de economische ontwikkeling van onze 

regio versterken. Alle aansluitingen op de 

Rondweg worden in de komende jaren ver-

vangen door ongelijkvloerse kruisingen.

Rondweg / Houtweg

De voorbereiding voor de aansluiting van de 

Houtweg op de Rondweg is een paar maan-

den geleden gestart. Elke aansluiting is een 

op zichzelf staand project. Voor ieder project 

wordt een focusgroep gevormd. Voor deze 

focusgroep worden omwonenden, belang-

hebbenden en ook vertegenwoordigers van 

de Erkende Overlegpartners gevraagd. De fo-

cusgroep Emmerhout kwam op 28 juni jl. voor 

het eerst bij elkaar. Herman de Jong zit hierin 

namens bewoners aan de Rondweg/Laan van 

het Kwekebos. Miranda Klinker en Wytse Bou-

ma gaan namens Wijkbelangen Emmerhout 

aan het overleg deelnemen.

Project Emmerhout

Het project Emmerhout omvat naast de aan-

sluiting Houtweg op Rondweg ook het ophef-

fen van de aansluiting van de Schansstraat en 

de aansluiting van de Horst/Oude Markeweg. 

Het ombouwen van de Rondweg naar stroom-

weg voor de automobilist heeft ook gevolgen 

voor het fietsverkeer, het langzaam gemotori-

seerd verkeer en de voetganger. In de focus-

groep zal daarom nog heel wat gepraat en 

gediscussieerd worden voordat er een ont-

werp op tafel ligt waarin de belangen van alle 

gebruikers goed afgewogen zijn. Hoe komen 

voetgangers bijvoorbeeld naar de overkant 

van de Rondweg om daar te wandelen in het 

natuurgebied rond de schans? Of hoe komen 

de wielrenners aan de overkant, die willen fiet-

sen op de Muur? Wanneer de Horst niet meer 

vanaf de Rondweg bereikbaar is, dan zal dit 

verkeer door Angelslo of Emmerhout moeten 

gaan.

Inloopbijeenkomsten

Uiteindelijk zullen er een aantal schetsontwer-

pen op tafel liggen waar ook een kostenbere-

kening bij wordt gemaakt. Want geld speelt 

natuurlijk ook een rol. Tijdens het proces zal 

een aantal keren een inloopbijeenkomst voor 

belangstellenden worden georganiseerd. De 

uitkomsten van de inloopbijeenkomsten wor-

den weer meegenomen naar het overleg in de 

focusgroep. De planning is dat er begin 2024 

een definitief ontwerp is. Daarna kan de voor-

bereiding beginnen van de daadwerkelijke 

uitvoering. En dan zijn we zeker drie jaar ver-

der!

Meedenken maar niet besluiten

De focusgroep zal gedurende het gehele pro-

ces als klankbord fungeren voor gemeente en 

provincie. Dus niet alleen tijdens de planvor-

ming maar ook tijdens de uitvoering. Zij kan 

dus meedenken en met voorstellen komen 

om tot een zo goed mogelijk afgewogen plan 

te komen. Maar het uiteindelijke besluit over 

het ontwerp wordt genomen door provincie 

en gemeente. De samenstelling van de focus-

groep wijzigt gedurende het proces in princi-

pe niet. Bewoners die hun ideeën, voorstellen 

of zorgen willen delen kunnen contact opne-

men met Wijkbelangen Emmerhout. Wijkbe-

langen is de officiële vertegenwoordiger van 

de bewoners in de focusgroep.

Tot slot

Voor wie meer wil weten: kijk op de website 

www.mmbereikbaar.nl. Hier kan met zich ook 

aanmelden voor de digitale nieuwsbrief MM 

Bereikbaar. 

Wytse Bouma

MM Bereikbaar

Het kan bijna niemand ontgaan 
zijn. Maanden wordt er al 
gewerkt aan het knooppunt 
Emmerweg/Rondweg. De 
rotonde daar wordt vervangen 
door een ongelijkvloerse 
kruising. Deze werkzaamheden 
maken deel uit van de ombouw 
van de Rondweg N391 naar een 
stroomweg.

D
“Deel je ideeën 
of zorgen met 
Wijkbelangen 
Emmerhout”

Op deze pagina enkele 
berichten vanuit de 
Expeditie Emmerhout 
EnergieNeutraal. Elders 
in dit nummer van 
Wijkberichten schreven we 
over de modelwoning aan 
de Laan van Marel 343. Maar 
er zijn meer interessante 
ontwikkelingen.

De gemeente ontvangt 25 miljoen euro uit 

het Volkshuisvestingsfonds. Emmerhout is een 

van de vier wijken waar dit geld zal worden in-

gezet. In juli jl. spraken Wijkbelangen Emmer-

hout en de Expeditie Emmerhout Energieneu-

traal hierover met Richard van der Waals. Van 

der Waals is door de gemeente aangesteld als 

programmamanager Volkhuisvestingsfonds. 

Hij moet met concrete plannen komen voor 

deze 25 miljoen. In ons overleg hebben we 

ervoor gepleit om te beginnen met een start-

bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 

vier betrokken wijken. ‘Informeer ons over de 

mogelijkheden van dit fonds. Ga eerst met be-

trokkenen praten.’ Er is naar ons geluisterd, in 

oktober wordt deze startbijeenkomst gehou-

den. Daarnaast hebben wij ons ervoor hard 

gemaakt om niet weer met een nieuw pro-

ject te komen. Wij hebben twee jaar terug de 

Woon- en Leefbaarheidsvisie vastgesteld. Alles 

wat er gebeurt in het kader van verduurzamen 

van de wijk moet hierin passen. Zodat er meer 

samenhang en afstemming ontstaat. Ook heb-

ben we in het overleg met Van der Waals stil 

gestaan bij zaken als oudere bewoners en 

energiezuinig wonen, en hoe verduurzamen 

we woonblokken met huur en koop door el-

kaar? Duidelijk is dat het geld vanuit het Volks-

huisvestingsfonds niet genoeg zal zijn voor 

verduurzaming van heel Emmerhout. Welke 

keuzes maken we? Wat pakken we eerst aan? 

WijkUitvoeringsplan 

Emmerhout krijgt een WijkUitvoeringsPlan 

(WUP) voor de energietransitie. De routekaart 

naar 2050 gaan we de komende jaren met el-

kaar tekenen. In de afgelopen maanden heb-

ben Wijkbelangen, de Expeditie Emmerhout 

Energieneutraal en de gemeente gesproken 

met De Groene Transitie. Dit is een samen-

werkingsverband van vier organisaties, die 

gespecialiseerd zijn in verduurzaming. Een 

definitief besluit over samenwerking moet 

nog genomen worden, maar als het doorgaat 

gaat De Groene Transitie ons ondersteunen 

bij het opstellen van het WUP. Uiteraard in sa-

menwerking met bewoners en andere partij-

en in de wijk. Als vertegenwoordigers van de 

wijkbewoners hebben we nogmaals onze uit-

gangspunten naar voren gebracht: Iedereen 

moet mee kunnen doen. En bewoners met de 

minste (financiële) draagkracht verdienen de 

meeste aandacht. 

Subsidie Vereniging van Eigenaren

De gemeente gaat inwoners die in een flat wo-

nen met blokverwarming helpen. In deze flats 

worden meerdere woningen verwarmd via 

één leidingnetwerk door dezelfde ketel. De 

Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een sub-

sidie aanvragen om deze te verbeteren. Dit 

kan een forse besparing opleveren. Maatrege-

len die geld besparen zijn onder andere het 

isoleren van nog niet geïsoleerde leidingen, 

pompen, kranen, afsluiters en verdelers. Ook 

door het goed inregelen van de installatie kan 

energie bespaard worden. Dit kan ook door de 

dure blokverwarming te vervangen door een 

energiezuiniger systeem. Heeft een VvE een of 

meerdere van bovenstaande maatregelen al 

genomen na 1 juni 2021, dan kan ze alsnog 

aanspraak maken op een eenmalige bijdrage. 

Het beschikbare subsidiebedrag wordt ver-

deeld over het aantal VvE’s dat meedoet. De 

werkzaamheden moeten uitgevoerd zijn voor 

31 december 2022. Wilt u als VvE gebruik ma-

ken van de regeling, vul dan voor 23 septem-

ber 2022 het formulier op de website in: www.

emmengeeftenergie.nl/blokverwarming

Spreekuur

Iedere dinsdagmiddag houden we spreekuur 

van 13.00 -14.00 uur in de modelwoning, Laan 

van de Marel 343 of maak een afspraak via de 

Wijkwijzer, T 675 958 of wijkwijzer@wijkbelan-

genemmerhout.nl. 

Fred Bogers, secretaris WijkExpeditieteam
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Tuinieren kan iedereen!
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AtHomeFirst

“Een groene tuin 
houdt water vast 
en zorgt ervoor 
dat de omgeving 
van het huis koel 
blijft”

Het is dus goed om na te denken wat we dit 

najaar gaan doen met onze tuin. Wat gaan we 

doen om de woonomgeving koeler en onze 

tuinen hittebestendiger te maken? 

Allereerst is het een goed idee om de gevels 

tegen hete zonnestraling te beschermen, zo-

dat het in huis koeler blijft. Zonwering helpt 

ten dele. Groene zonwering geeft meer koelte. 

Bijvoorbeeld door een pergola met druif, kiwi, 

klimrozen of blauweregen tegen het huis te 

plaatsen. Een pergola van een halve meter 

breed is al voldoende. De klimplanten drape-

ren zichzelf hierover heen en dan wordt het al 

iets breder.

Groene gevels

Als de gevels van je huis geen scheuren of 

andere beschadigingen hebben, is een met 

planten begroeide gevel, met behulp van een 

klimconstructie, ook een goed idee. Dat werkt 

als een scherm tegen de warmte in de zomer 

en is ook isolerend in de winter. Klimhortensia, 

hedera, wilde wingerd of jasmijn zijn hiervoor 

geschikt. Uit onderzoek blijkt dat een groene 

gevel 5 tot 7 graden scheelt in huis. 

Een groene tuin

De ruimte rond je huis koel houden gaat be-

ter met een groene tuin, dan met heel veel 

bestrating. Een groene tuin houdt water vast 

en tegelijkertijd zorgt die ervoor dat de omge-

ving van het huis koel blijft. Tegels reflecteren 

namelijk hitte en stralen warmte af tot laat in 

de avond. Bomen in de tuin geven ook koelte. 

Een halfhoge fruit- of andere bloeiende boom, 

op 3 meter afstand van de gevel, geeft scha-

duw en koelte. Bescherm een betegeld ter-

rasje en een gevel tegen de hitte met één of 

meer bomen. Vijg, trompetboom, kweepeer of 

ginko zijn bomen die geschikt zijn voor klei-

ne tuinen. De lokale kwekerij kan advies hier-

over geven. Een deel van de bodem rond je 

huis kun je ook bedekken met houtsnippers. 

Ik bewaar alle doppen van pinda’s en noten 

om deels mijn tuin of bloempotten te bedek-

ken. Ook gebruik ik hier herfstbladeren voor. 

Dit kost niks en helpt ook!

Bodembedekkers

Door in je tuin een mengsel van bodembedek-

kers te combineren met andere kleine en half-

hoge struiken, zorg je dat de bodem bedekt is. 

Bijvoorbeeld een mengsel van ijsbloem, gera-

nium, tijm. Dan hebt je minder water voor on-

derhoud nodig. Want de bodem is dan bedekt, 

de zon krijgt minder kans en dus droogt de 

bodem minder snel uit. Er zijn ook wel planten 

die goed tegen hitte en droogte kunnen. Zoals 

bijvoorbeeld sierdistel, ijzerhard, duizendblad, 

zonnehoed, lavendel en kattenkruid. Geduren-

de de zomer heb ik een teil in de keuken en 

één in de badkamer, om alle water te bewaren 

voor de tuin.

Aangenamer én gezonder

Tuinliefhebbers in de buurt en kwekerijen 

kunnen helpen bij het hittebestendiger ma-

ken van je tuin. Breng ook eens een bezoek 

aan de tuin bij de modelwoning aan de Laan 

van de Marel 343. Daar laten vrijwilligers zien 

hoe je ook als je weinig tijd of geld hebt en 

geen groene vingers toch een groene tuin 

kunt hebben. We zijn op een punt gekomen, 

dat het geen keuze meer is, maar dat iedereen 

een bijdrage moet leveren. Natuurlijk doe je 

het ook voor jezelf, je beschermt je beter te-

gen extreme temperaturen. Dat is aangena-

mer én gezonder! 

Sumitra Naren,

landschaps- en tuinarchitect 

Afgelopen jaren waren 
de zomers steeds warmer 
en droger. Ook dit jaar 
hebben we te maken met 
onaangename hitte en 
tegelijkertijd een watertekort. 
Klimaatdeskundigen 
waarschuwen dat dit zo 
zal blijven vanwege de 
klimaatverandering. 

AtHomeFirst is 
hoofdaanbieder voor 
schoonmaakondersteuning, 
begeleiding en dagbesteding 
in de gebieden Emmen Oost 
en Emmen Noord. Ook in 
Emmerhout verzorgen wij 
deze ondersteuning, samen 
met andere aanbieders, voor 
veel inwoners. 

Als het door beperkingen niet meer lukt om 

het huishouden zelfstandig te doen, of als ie-

mand zich (tijdelijk) niet goed zelfstandig kan 

redden, kan contact worden gezocht met De 

Toegang. In een persoonlijk gesprek wordt 

dan gekeken of er hulp van een zorgaanbie-

der ingezet moet worden of dat er een andere 

oplossing mogelijk is. 

Samenwerking

In Emmerhout werken we samen met veel par-

tijen die actief zijn in de wijk. Korte lijnen en 

een goede samenwerking staat hierbij voorop. 

Naast het bieden van professionele ondersteu-

ning zoeken wij ook de samenwerking in de 

wijk om te transformeren, dit wil zeggen dat 

ondersteuning anders wordt georganiseerd 

en ingevuld. In Emmen Noord werken we in-

middels samen met twee algemene voorzie-

ningen: de Cocon en Cho 50+. We onderzoe-

ken of we in andere gebieden vergelijkbare 

samenwerkingen aan kunnen gaan. In een al-

gemene voorziening worden inwoners gehol-

pen zonder indicatie, maar wel met de juiste 

opvang. Daarnaast hebben we met een colle-

ga-aanbieder een groepstraining voor inwo-

ners ontwikkeld en organiseren we in oktober 

samen met Wijkbelangen en Sedna nog een 

themamiddag met muziek en beweging. 

Wil je bij ons werken?

Ook wij hebben helaas te maken met de krap-

pe arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen wij nu niet 

alle cliënten de ondersteuning geven die zij 

nodig hebben. Wij zoeken nieuwe collega’s die 

parttime als huishoudelijke hulp willen wer-

ken. Bij AtHomeFirst staan we voor kwaliteit 

en echte aandacht voor mensen. Dit brengen 

wij in de praktijk door betrokken, persoonlijk 

en professioneel te werk te gaan. Iedere mede-

werker is van toegevoegde waarde en van es-

sentieel belang voor onze cliënten. Werken als 

hulp in de huishouding is niet alleen schoon-

maken, de cliënt vindt het vaak ook gezellig 

om een praatje te maken.

Geïnteresseerd?

Ben jij geïnteresseerd, kom dan vrijblijvend 

kennismaken met onze personeelswerver San-

ne van der Heijden. Zij kan jou meer vertellen 

over het werken bij AtHomeFirst en zit op on-

derstaande dagen in De Wijkwijzer:

Donderdag 29 september 10.00 - 12.00 uur

Donderdag 13 oktober 10.00 - 12.00 uur

Donderdag 27 oktober 10.00 - 12.00 uur

Natuurlijk mag je ook direct solliciteren: 

werkenbij@athomefirst.nl

Samenwerking met Atlas Jeugdhulp

Atlas Jeugdhulp is een ‘zusje’ van AtHomeFirst. 

Zij biedt opvoedondersteuning aan in de vorm 

van begeleiding aan gezinnen met kinderen 

in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Elke ou-

der komt wel eens moeilijkheden tegen in de 

opvoeding, bijvoorbeeld: opstandige pubers, 

boze buien, problemen tussen gezinsleden of 

een moeilijke thuissituatie. Dit maakt opvoe-

den niet altijd even gemakkelijk. Hulp vragen 

kan best lastig zijn, maar een steun in de rug, 

iemand die met je meekijkt en meedenkt, 

helpt je vaak op de goede weg. Wij hebben in 

Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn geen 

wachtlijsten en kunnen vrijwel direct starten 

met de ondersteuning/begeleiding.

Dus heb je een vraag en vind je het fijn als wij 

met je meedenken? Bel ons dan op 088 - 321 

01 11 (gratis), maar mailen mag natuurlijk ook: 

info@atlasjeugdhulp.nl. 

Afdeling communicatie AtHomeFirst

“Iedere 
medewerker is 
van toegevoegde 
waarde en 
van essentieel 
belang voor 
onze cliënten’’
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GRATIS GELD,

HOE DAN?

overzichtbewustwordinginzicht

EEN SCHONE 
BUURT LIGT VOOR 
HET OPRAPEN

 

WORD SUPPORTER VAN SCHOON!
• Beheer & onderhoud webportal 
• Emmerhout Spirnglevend
• Website WijkKlik Emmerhout
• Computercursussen
• Kopiëren en scannen (A4 en A3)
• Computer- en laptopreparaties
• Gratis hulp en advies bij aanschaf 

nieuwe hardware
• Cursus Laaggeletterdheid
• Huisbezoek

www.wijkklikemmerhout.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

De Lemzijde 87

T 06 - 543 939 16  

Er zijn heel veel apps 
voor de mobiele telefoon 
beschikbaar die leuk en 
handig zijn. Hieronder 
noemen we een paar die 
vooral praktisch zijn. Ze 
hebben allemaal een linkje 
met afval. Da’s handig!

“Zo kunt u zelf 
bijdragen aan 
een prettige 
leefomgeving”

Area Afval

Onze afvalcontainers worden regelmatig geleegd 

door Area. Wannéér de container aan de straat 

moet, kun je gemakkelijk vergeten. Maar wist u dat 

Area een handige afval-app heeft? U vindt hier uw 

afvalkalender en waarbij u meldingen aan kunt zet-

ten voor een herinnering. Extra of verschoven ritten 

van de vuilniswagen staan ook meteen in de afval-

kalender. Verder kunt u opzoeken welk afval in welke 

bak moet en kunt u er doorzichtige zakken bestellen 

voor uw PMD-afval. Is Area per ongeluk vergeten uw 

container te legen? Ook dat kunt u melden via de 

app. Area komt uw container dan zo snel mogelijk le-

gen. Naast PDM, GFT en restafval vermeldt de kalen-

der ook wanneer het oud papier opgehaald wordt.

BuitenBeter 

Met de BuitenBeter-app meldt u snel en handig een 

probleem bij de gemeente. Zo kunt u zelf bijdragen 

aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de 

gemeente alle hulp gebruiken om de buitenruimte 

schoon, heel en veilig te houden. U ziet bijvoorbeeld 

Handige apps

een prullenbak die overvol is, een illega-

le dump van afval etc. U maakt een foto, 

de locatie komt er via GPS automatisch 

bij. Vul het aan met een omschrijving 

en verzend de melding. Via de mail ont-

vangt u een bericht dat de melding in 

behandeling is genomen. Probleem op-

gelost? Groen staat voor afgehandeld.

HelemaalGroen

Bent u Supporter van Schoon en ruimt 

u wel eens zwerfafval op? Dan is het 

handig om te weten of iemand anders 

kort ervoor ook al heeft opgeruimd op 

die plek. De app HelemaalGroen helpt u 

hierbij. De app registreert namelijk welk 

traject u heeft gelopen en dus heeft 

schoongemaakt van zwerfafval. Ver-

volgens wordt dit traject groen op de 

kaart. Het doel is natuurlijk om de hele 

wijk met alle wegen en voet- en fiets-

paden helemaal groen te krijgen. De 

initiatiefnemers van de app hebben als 

uiteindelijk doel: heel Nederland groen. 

Anders gezegd: Heel Nederland vrij van 

zwerfafval.

Gemeente Emmen,

afdeling Communicatie
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Snacktime burger 

met jalapeños en 

BBQ sauce

staat voor wonen
Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen 
heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar 
zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.

Lefier is op zoek naar duurzame tuinliefhebbers!

Waarom?
Het klimaat verandert. De regen komt steeds vaker met 
bakken naar beneden en de zomers worden warmer.  
Steeds vaker kiezen huurders uit gemak voor tegels in hun 
tuin. Het scheelt onkruid wieden en je hoeft geen planten 
meer te snoeien. Je tuin kost minder tijd, maar tegelijkertijd 
zorgen diezelfde tegels er ook voor dat het veel warmer is 
rond je huis in de hete zomermaanden. Daarnaast zorgt het 
voor meer wateroverlast als het hard regent.

Een groene tuin is bewezen beter voor de gezondheid.  
Meer groen in je directe omgeving betekent een boost voor 
je welzijn. Groene tuinen zorgen ook voor verkoeling en voor 
de opvang van water. Vrolijke huurders, blije dieren en een 
groene woonomgeving: dat is wat Lefier graag ziet! 

Wie is de slimste en groenste tuinliefhebber van 

2022? Onder de noemer ‘Heel Lefier tuiniert!’ is 

Lefier op zoek naar de slimste en groenste 

tuinliefhebber van 2022. Volg jij onze winnares van 

vorig jaar, Dorien Bouma, op als tuintopper? Net als 

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

wandeling langs een mooi Lefier-tuintje van een andere 
huurder? Of ben je zo onder de indruk van de tuin van je 
buren dat je hen graag voor wil dragen? Dat kan ook! 

Wil je meer weten over de voorwaarden en de prijzen die je 
kunt winnen? Kijk dan snel op lefier.nl/tuinactie. Wil je je 
gelijk aanmelden? Scan de QR-code of vul het self-service 
formulier in: lefier.nl/self-service/nomineren.

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

Heel Lefier tuiniert!
editie 2022

Ben jij de slimste en groenste 
tuinliefhebber van 2022?

Meld je aan!
Kijk op lefier.nl/tuinactie

of scan de QR-code

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  De Schans 
09.00 - 11.00 uur (alleen op afspraak)

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.

E
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

Het is lastig te schrijven 
over iets dat pas op 20 
november dit jaar staat te 
gebeuren, terwijl het nog 
hoogzomer is. Deze keer 
wil ik het hebben over 
Eeuwigheidszondag.

Eeuwigheidszondag komt uit de Lutherse tra-

ditie van de 19e eeuw, een alternatief voor de 

rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In 

de protestantse traditie noemt men deze zon-

dag Eeuwigheidszondag. Deze benaming past 

bij het karakter van deze zondag: een dag die 

geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat 

de tijd en de kerk doorgaan. 

Bijzondere dienst

Dit jaar valt de Eeuwigheidszondag op 20 no-

vember. Een week later begint de adventstijd. 

Het begin van een nieuw kerkelijk jaar: vier 

weken tot aan Kerst. In de Schepershof is er 

dan een bijzondere dienst waarin alle leden 

van de gemeente, die het afgelopen jaar zijn 

overleden bij name worden genoemd. In de 

dienst wordt dan bij het noemen van de naam 

een kaars aangestoken door iemand van de fa-

milie. De families van de overledenen krijgen 

hiervoor een speciale uitnodiging. De kaarsen 

worden aangestoken aan de grote paaskaars 

die elke zondag brandt.

Alpha en omega

Op de kaarsenhouder staat de naam van de 

overledene en op de kaars staan het alpha- en 

omegasymbool afgebeeld aan de voorkant. 

Alpha betekent begin en omega betekent ein-

de. Aan de achterkant is een kruis afgebeeld. 

Na de dienst mag de familie deze kaars mee-

nemen om deze op bijzondere dagen thuis 

nog eens te aan te steken. Voorafgaand aan 

de dienst wordt aan alle aanwezigen de moge-

lijkheid geboden ook een kaars aan te steken 

om zo in het bijzonder stil te staan bij hun ge-

liefden, die zijn overleden. Die kaarsen krijgen 

ook een plaatsje vooraan in de kerk. Aan de 

dienst wordt ook meegewerkt door ons koor, 

de Schepershofcantorij onder leiding van Ton-

nis Bos. Na de dienst is er gelegenheid tot ge-

sprek en ontmoeting onder het genot van een 

kop koffie/thee.

Ook open op 19 november

Op zaterdag 19 november is er ook gelegen-

heid voor iedereen die een dierbare wil her-

denken. Van 16.00 tot 18.00 uur is de kerk 

open voor iedereen die een kaarsje of een 

lichtje aan wil steken. Er is ruimte voor stilte 

en ook voor gesprek en ontmoeting.

Vele lezers zullen, als ze in het binnen- of bui-

tenland zijn en een kerk bezoeken, een kaarsje 

aansteken. Nu kan het heel dichtbij en u bent 

hartelijk welkom in onze kerk.

De mensen van voorbij

Een graag gezongen lied op deze zondag is: 

‘De mensen van voorbij van Hanna Lam.

De mensen van voorbij wij noemen ze hier sa-

men. De mensen van voorbij wij noemen ze bij 

namen. Zo vlinderen zij binnen in woorden en in 

zinnen en zijn wij even bij elkaar aan ‘t einde van 

het jaar. 

De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit 

verdriet.

De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn 

kan komen. De mensen van voorbij zijn in het 

licht, zijn vrij. 

Jan Baptist

Scheperspraat - Eeuwigheidszondag

“De mensen van 
voorbij zij blijven 
met ons leven”
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Zoek je een
huurhuis? 
Kijk op
Thuiskompas.nl

Contact
domesta.nl
info@domesta.nl

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

(0591) 57 01 00

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

www.facet-emmen.nl

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

Een speciale 
collectie voor
senioren

SERVICEPUNT EMMERHOUT

Openingstijden
Maandag- en donderdagmiddag: 15.00 tot 16.30 uur. 

Contact
Telefoonnummer: 0591 - 230 007
E-mailadres: emmerhout@facet-emmen.nl

DKomt 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. 

Dienstencentrum voor ouderen

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

Dit stukje schrijf ik midden in de zomer- en va-

kantieperiode. In deze periode zijn er enkele 

initiatieven om met andere partijen samen te 

werken in projecten. In het volgende nummer 

zullen wij u hiervan verder op de hoogte bren-

gen. In september beginnen alle activiteiten 

weer. Dan willen wij ook de activiteit sjoelen 

starten en nodigen iedereen van harte uit om 

zich te melden. Samen gaan wij kijken wan-

neer en hoe we dit kunnen organiseren. Het 

sjoelen zal plaatsvinden in de Schepershof.

Open dag

Op 1 oktober houden wij samen met De 

Sprokkel een open dag. Op deze dag zullen 

alle groepen aanwezig zijn. Zo kunt u een in-

druk krijgen van al onze activiteiten. We doen 

dit samen met de Sprokkel omdat we samen 

diverse ruimtes in de Schepershof delen. Ook 

de Sprokkel heeft een heel gevarieerd acti-

viteitenaanbod. Leuk om eens te kijken of 

er misschien iets voor u bij zit! De open dag 

wordt gehouden van 11.00 uur tot 15.00 uur 

in de Schepershof. De koffie staat klaar.

Gastdames gezocht 

Het DCO-team gastdames zoekt nog steeds 

vrijwilligers. Het team voorziet de deelnemers 

aan onze activiteiten van een kopje koffie of 

thee. Bent u minimaal eens in de drie weken 

een middag of morgen beschikbaar dan nodi-

gen wij u van harte uit om het team te komen 

versterken.   

Dienstencentrum voor ouderen 

Schepershof, het Waal 400 

Sporthal Emmerhout, Houtweg 105 

Ita van Gaalen, voorzitter DCO 

06 26 766 558 / ita.vangaalen@gmail.com

DCO Activiteiten

LOCATIE DE SCHEPERSHOF

maandagmorgen 09.15 - 10.15 uur Gymnastiek 

maandagmiddag 13.30 - 14.30 uur Internationale dans

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

donderdagmorgen   9.30 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 13.30 - 16.00 uur Stoelyoga 

LOCATIE SPORTHAL EMMERHOUT

ma- t/m vrij 12.00 - 16.00 uur Biljart

maandagmiddag 14.45 - 16.30 uur Tafeltennis

“Zaterdag 1 
oktober open 
dag DCO en de 
Sprokkel”
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WijkKlik is betrokken 
bij het wel en wee van 
de wijkbewoners van 
Emmerhout. Vooral 
bij mensen die door 
omstandigheden niet 
goed mee kunnen 
komen. Wij helpen u 
met het gebruik van 
computer of smartphone. 

WijkKlik Emmerhout

ZZou u ook iets (meer) willen leren op het ge-

bied van de computer, laptop, iPad of smart-

phone? In onze lessen komt u te weten hoe 

een computer, tablet en smartphone werken. 

Hoe u met toetsenbord, muis en een aanraak-

scherm omgaat. Wat het internet precies is en 

natuurlijk hoe u internet kunt gebruiken. En 

ook het gebruik van e-mail, mappen maken, 

bewerken van foto’s en het omgaan met de 

tablet of iPad. Of leren omgaan met de DigiD, 

leren telebankieren. Of wilt u liever een cur-

sus Word of Excel, het kan allemaal  bij WijkKlik 

Emmerhout. Samen kijken we wat u wilt leren 

en daar gaan we samen mee aan de slag. De 

lessen zijn zeer geschikt voor ouderen die nog 

niet zoveel ervaring met de computer hebben.

Vrijwilligers gezocht

Ter aanvulling van ons team zoeken wij vrijwil-

ligers die het leuk vinden om mensen te hel-

pen. Bijvoorbeeld met de kennis die jij hebt 

van smartphone, laptop, tablet of iPad. Wij vra-

gen geen PC-doctoren, maar mensen die an-

dere mensen willen helpen. Dit is al mogelijk 

vanaf anderhalf uur per week. Een informatief 

gesprek hierover met een kopje koffie of thee 

erbij kan altijd bij ons. Voor contactgegevens 

zie hieronder.

Taal- en digitaal vaardig

Veel gaat tegenwoordig via de digitale weg en 

wilt u deze weg ook leren kennen? Maar heeft 

u moeite met lezen en schrijven? Of kent u ie-

mand die hier moeite mee heeft? WijkKlik kan 

hier wellicht bij helpen. Samen met het Taal-

punt van de bibliotheek in Emmen bieden 

wij een cursus aan voor mensen die wat meer 

moeite hebben met lezen en schrijven. Men-

sen die laaggeletterd zijn hebben vaak ook 

meer moeite met de computer en telefoon. De 

cursus is bedoeld om op een plezierige wijze 

wat vertrouwder met taal te worden. Of dat nu 

op papier of digitaal is. Voor mee informatie 

zie de contactgegevens hieronder. 

Loop rustig eens binnen

Heeft u een vraag over uw computer, lap-

top of telefoon? Of is er een reparatie nodig? 

Loop eens bij ons binnen of bel ons. U kunt 

uw vraag ook via de mail aan ons stellen. Dat 

geldt ook voor het melden van een reparatie. 

U krijgt dan een bericht wanneer u langs kunt 

komen om uw apparaat te brengen of wan-

neer er eventueel een bezoek aan huis kan 

plaatsvinden. 

Onze openingstijden

Wij zijn voor informatie aanwezig op maan-

dagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur en don-

derdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.  

De Wilker, Lemzijde 87-88. 

Hermien van der Weide 06  - 417 201 67

Theo Zwiggelaar 06 - 543 939 16

“Samen kijken we wat u wilt leren en 
daar gaan we samen mee aan de slag”

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 na-

schoolse opvang in Emmerhout

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

Lemzijde 87 
7823 BH Emmen  

Schrijf je in: 

• Groepsles of individueel

•  Yogatherapie bij klachten

www.betermetyoga.nl

Monique van Waardenburg

info@betermetyoga.nl

06 -144 246 79

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

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

De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewo-

ners terecht kunnen voor allerlei vragen. Voor mel-

dingen van zaken zoals in het openbaar gebied, voor 

zorg, voor de wijkagent, voor vragen op het gebied 

van welzijn, voor doorverwijzing, voor ideeën. Ook 

kunnen we voor u een kopie maken of iets voor u 

scannen. Tijdens openingsuren kan gebruik worden 

gemaakt van het openbaar (invaliden) toilet. Verder 

kunt u in de Wijkwijzer ook terecht voor de gratis 

PMD-vuilniszakken. Verschillende organisaties hou-

den spreekuur in de Wijkwijzer. Zie voor de dagen en 

de tijden hieronder.

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• De Wijkwijzer Emmerhout 

Maandag t/m vrijdag  9.00 - 14.00 uur 

• Menso 

Dinsdagmorgen 10.00 - 12.00 uur 

• Wijkagent 

Woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur 

• Woonzorg Nederland 

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken) 

• Sedna 

Algemeen en financieel spreekuur 

Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur

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

Vaste medewerkers
Bertus Beltman, Marchien Brons, 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, 3, 7, 10, 11, 13, 17, 23, 27, 30), 
Hilde van der Horst-de Jong (2, 3, 4, 5, 10, 18), Ivar Bogers 
(9), Berry Huizing-Majoor (19), Sumitra Naren (20), Sasa 
Glisovic (25), Denise Tiggelman (29)

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 7 november  2022 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

Secretaris - vacant
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

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

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

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

Miranda Klinker (aspirant-bestuurslid)
M 06 - 19 54 01 93
E mirandaklinker@outlook.com

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

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

Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Afvalkalender

Welk afval aan de straat?

Gebruik hiervoor de Area Afval-app. Deze handige app meldt wanneer de container aan de 

straat gezet kan worden. Hij meldt tegenwoordig ook wanneer het oud papier aan de straat 

kan. Download de app op areareiniging.nl/afvalapp of kijk in de app-store.

Apotheek

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 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

Gerwin Prins

M 06 - 250 842 87

T 0900 - 8844 

E gerwin.prins@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 

T 0591 - 62 36 74

Huurdersfederatie

T 0591 - 62 22 26

Facet servicepunt Emmerhout

Houtweg 401

7823 PS Emmen

T 0591 - 23 00 07

E emmerhout@facet-emmen.nl

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons  

Wijkwijzer

INZAMELING DATA EN PLAATS

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

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

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons 
(PMD)

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

Oud papier
(vanaf 18:00uur)

Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:   
dinsdag 4 oktober; dinsdag 1 november; dinsdag 6 december.

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 6 oktober; donderdag 3 november; donderdag 1 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 en het Leger des Heils 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.

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

winter 2022 I 4 7 november week 49

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

29 sept - 2 okt Street Art Emmerhout door de hele wijk

1 oktober open huis DCO en De Sprokkel Schepershof

Agenda Emmerhout



Halong’s 
Loempia

Wij wensen u een fijne kleurrijke herfst!


