
VOORJAAR 2018 WIJKBERICHTEN EMMERHOUTPB VOORJAAR 2018 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 1

Wijkberichten Emmerhout
VOORJAAR 2018   |  1

ALV 27 maart 2017

De algemene ledenvergadering van Wijkbe-

langen wordt gehouden op dinsdagavond 27 

maart a.s. in Op Eigen Houtje. Naast het for-

mele deel, waarin het bestuur verantwoording 

aflegt over het afgelopen jaar, zal er stil wor-

den gestaan bij de Burgerbegroting. De film 

‘Burgerbegroting Emmerhout 2017’ zal in pre-

mière gaan en plannenmakers laten zien wat 

zij met hun budget gedaan hebben. 

Jaarverslag 2017

In deze extra dikke Wijkberichten is het jaar-

verslag van Wijkbelangen opgenomen. Dit 

komt aan de orde tijdens de ALV van 27 maart 

a.s. Tijdens de jaarvergadering zal ook ook het 

financieel jaarverslag worden gepresenteerd 

en toegelicht. En u mag er ook wat van vinden. 

Graag horen wij uw opmerkingen, suggesties, 

ideeën en gaan we in op uw vragen. Het is uw 

wijk, u mag het zeggen!

Wethouder Kleine

Twee jaar geleden maakte Emmerhout kennis 

met de burgerbegroting. In een gesprek met 

verantwoordelijk wethouder Robert Kleine 

blikken we terug. In de loop van dit jaar zal 

namelijk bekeken worden hoe we volgend 

jaar verder gaan. De wethouder neemt al een 

schot voor de boeg. ‘Voor mij is het nu geen 

vraag óf we hier mee verder gaan. Maar hóe 

we verder gaan.’

IN DIT NUMMER

‘‘Lentekriebels of 
nieuwe energie?’’

Emmerhout
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Van het secretariaat

De jaarlijkse algemene vergadering van Wijk-

belangen Emmerhout wordt gehouden op 

dinsdag 27 maart a.s. in bewonersbedrijf ‘Op 

Eigen Houtje’, 19.30 uur. In deze Wijkberich-

ten (pag. 14-17) kunt u het jaarverslag lezen, 

met een overzicht van alle zaken waar wij als 

Wijkbelangen druk mee zijn geweest. Tijdens 

de jaarvergadering zal ook ook het financieel 

jaarverslag worden gepresenteerd en toege-

licht. En u mag er ook wat van vinden. Graag 

horen wij uw opmerkingen, suggesties, ideeën 

en gaan we in op uw vragen. Het is uw wijk, u 

mag het zeggen! De veelheid van onderwer-

pen waar we ons mee bezig houden legt wel 

een druk op het bestuur. We zijn daarom nog 

steeds op zoek naar uitbreiding. Denkt u dat 

dit misschien wel iets voor u is, neem dan con-

tact op met ondergetekende. 

Film Burgerbegroting Emmerhout

Tijdens de jaarvergadering zal de film die vorig 

jaar gemaakt is van het proces van de burger-

begroting in Emmerhout in première gaan. De 

Emmer Video Amateurs waren bij alle bijeen-

komsten aanwezig en hebben deze op beeld 

vastgelegd. Dit heeft geleid tot een 18 minu-

ten durende documentaire. In 2017 waren 

ook een aantal wijkbewoners bezig met het 

uitwerken en uitvoeren van plannen. Zij had-

den een jaar eerder uit de burgerbegroting 

budget toegewezen gekregen om hun plan-

nen uit te voeren. Tijdens de ALV van 27 maart 

a.s. zullen deze wijkbewoners laten zien wat er 

van hun plannen terecht is gekomen. Waar ze 

tegenaan liepen, waar ze enthousiast van wer-

den en wat al hun inspanningen uiteindelijk 

opgeleverd heeft. We nodigen alle wijkbewo-

ners daarom van harte uit om bij deze jaarver-

gadering aanwezig te zijn.

Contributie/donatie

Wij vragen u ook om uw medewerking bij de 

inning van de contributie/donatie 2018. In 

deze Wijkberichten is een acceptgirokaart in-

gevoegd waarmee u uw bijdrage kunt over-

maken. U mag het ook via internetbankieren 

overmaken.  Voor beide geldt: vergeet niet 

uw naam en adres te vermelden. Uw bijdrage 

kan worden overgemaakt op rekeningnum-

mer NL87 INGB 0006 318 392 t.n.v. Wijkbelan-

gen Emmerhout. Bij voorbaat hartelijk dank 

voor uw bijdrage. Al die bijdragen leiden tot 

een mooi bedrag. Dat uw geld goed besteed 

wordt zal duidelijk worden gemaakt op de al-

gemene ledenvergadering van 27 maart a.s.

Nieuwe gebiedscoördinator

De gemeente Emmen is opgedeeld in een zes-

tal gebieden. Emmerhout valt onder gebied 

Oost. Elke gebied heeft 1 of 2 gebiedscoördi-

natoren (ambtenaren) die als schakel fungeren 

tussen gemeentehuis en wijk. In het team van 

gebiedscoördinatoren hebben per 1 januari jl. 

enige verschuivingen plaatsgevonden. Afien 

Faber heeft ons gebied verlaten en gaat nu in 

de Blokken werken. Rita Oude Nijeweme heeft 

haar taken overgenomen. Rita werkte hiervoor 

in de Velden. In een volgend nummer van 

Wijkberichten stellen wij Rita nader aan u voor. 

Wij bedanken ook vanaf deze plek Afien voor 

haar inzet voor onze wijk en de prettige sa-

menwerking. 

Valzand

Ook dit jaar kan er weer zand voor de zand-

bakken en/of valzones worden aangevraagd. 

Aanvragen kunnen worden door gegeven bij 

de Wijkwijzer. Het liefst per mail, wijkwijzer@

wijkbelangenemmerhout.nl Geef in deze mail 

aan waar het zand voor aangevraagd wordt, 

de hoeveelheid en  waar het afgeleverd moet 

worden. 

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Het is weer voorjaar en dat betekent voor het bestuur van 
Wijkbelangen dat we de wijkbewoners van Emmerhout weer 
bij elkaar roepen om te vertellen waar we het afgelopen jaar 
mee bezig zijn geweest. Dat zijn ook dit jaar weer heel veel 
verschillende zaken geweest.

Volkstuinen te huur 

Niet iedereen heeft thuis een tuin of de ruim-

te om groente, fruit en kruiden te verbouwen. 

Gemeente Emmen verhuurt volkstuinen; par-

ticuliere tuinen die wel in uw buurt maar niet 

bij uw woning liggen. 

In de gemeente Emmen liggen 30 volkstuin-

complexen. De gemeente Emmen verhuurt 

deze volkstuinen rechtstreeks aan haar inwo-

ners. Daarnaast worden sommige volkstuin-

complexen beheerd door volkstuinverenigin-

gen, buurtverenigingen of Buurtsupport. 

Op dit moment zijn er tuinen beschikbaar op 

de volgende complexen:

• Ravelijn, Emmerschans

• Picardtstraat, Emmermeer 

• Berkenlaan, Emmer-Compascuum

• Stellingstaat, Klazienaveen

• De Beeklanden, Schoonebeek

• Kooikerlaan, Schoonebeek

Informatie

Heeft u belangstelling? En wilt u uw eigen 

groenten kweken? Voor meer informatie over 

de volkstuinen en huurmogelijkheden kunt u 

contact opnemen met Team Beheer Openbare 

Ruimte via: telefoon: 14 0591 of mail: gemeen-

te@emmen.nl 

Eigen gekweekte groente en fruit zijn vast niet uw eerste gedachte nu het nog volop winter 
is. En toch vragen wij uw aandacht voor de volkstuinen die wij beschikbaar hebben. Want 
straks, als de dagen weer langer worden, is het tijd voor de tuin. 

 

Ciska is de nieuwe beheerder 
voor de Wijkwijzer
Sinds eind januari heeft het team van beheer-

ders van de Wijkwijzer uitbreiding gekregen in 

de persoon van Ciska Broekmann. Ciska is 46 

jaar en woonachtig in Zwartemeer. Ze groeide 

op in Angelslo en kwam in die jaren ook vaak 

in Emmerhout. Het gaat hier om een werkerva-

ringsplek die maximaal een half jaar zal duren. 

Onze wens om beheerders voor een langere pe-

riode te mogen hebben is dus nog niet vervuld!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Wijkbelangen Emmerhout
Dinsdagavond 27 maart 2018
Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’
Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

1. Première van de film ‘Burgerbegroting Emmerhout 2017’ 

gemaakt door de Emmer Video Amateurs in opdracht van de werkgroep 

‘Burgerbegroting Emmerhout’

2. Plannenmakers die budget kregen uit de burgerbegroting in 2017 laten 

zien en horen wat er van hun plannen terecht is gekomen. 

3. Vaststellen van het secretarieel jaarverslag 2017 (zie pagina 14 t/m 17)

4. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2017

5. Ruimte voor vragen, ideeën, suggesties etc.

EMMERHOUT JOUW WIJK, JIJ MAG HET ZEGGEN!

“In de gemeente 
Emmen liggen 30 
volkstuincomplexen, 
die rechtstreeks worden 
verhuurd aan haar 
inwoners”

“Op 27 maart 
gaat de film over 
het proces van de 
burgerbegroting 
in première”
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Expeditie Emmerhout Energieneutraal 2027

De expeditie Emmerhout Energieneutraal wil 

bereiken dat de wijk Emmerhout in 2027 ener-

gieneutraal is. Dat is een hele lastige, maar niet 

onmogelijke weg. Daarom is gekozen voor het 

woord ‘expeditie’. Energieneutraal wil zeggen 

dat de wijk evenveel energie gebruikt als ze 

opwekt. En dan niet elk individueel huishou-

den, maar alle huishoudens van Emmerhout 

bij elkaar geteld. Huiseigenaren én huurders. 

Energieneutraal - dat kun je bereiken door 

minder energie te gebruiken, bijvoorbeeld 

door betere isolatie en met energiezuinige 

spullen. Of door zelf stroom op te wekken.

Waarom moet dat?

In de eerste plaats voor het milieu. Het is be-

langrijk dat we zuiniger omgaan met onze pla-

neet en onze hulpbronnen. Daarvoor moeten 

we duurzamer worden. Het is nu al duidelijk 

dat steeds meer huishoudens afscheid moe-

ten gaan nemen van aardgas. En daarvoor 

in de plaats andere, moderne hulpmiddelen 

gaan gebruiken. Zoals groene stroom, zon-

nepanelen en warmtepompen. De vraag naar 

stroom zal de komende jaren flink toenemen. 

Daardoor zal de prijs alleen maar stijgen. Niet 

alleen doordat de kostprijs stijgt, maar ook 

door diverse heffingen van de overheid.

Wie nu niets doet, zal over 10 jaar een enorm 

hoge energierekening krijgen. Huiseigenaren 

én huurders, want ze betalen allebei voor hun 

eigen energiegebruik. Actie is dus hard nodig.

Wie doet dat?

De gemeente Emmen en de Provincie Dren-

the geven de hoogste prioriteit aan duurza-

me energie. Ze vinden Emmerhout bijzonder 

geschikt om als eerste wijk van Drenthe ener-

gieneutraal te maken. Dat is een hele expedi-

tie. Het initiatief van die expeditie ligt bij de 

bewoners zelf. De gemeente en de provin-

cie ondersteunen dat. Binnen Emmerhout 

zijn meerdere bewoners actief in verschillen-

de werkgroepen. Ze denken na over het zelf 

doen van besparingen en het zelf opwekken 

van stroom. En ze onderzoeken andere moge-

lijkheden die bij kunnen dragen aan de doel-

stelling. Ook bestaande groepen in de wijk, zo-

als Wijkbelangen en bijvoorbeeld Buurkracht 

doen mee met de expeditie. Er zijn geen com-

merciële instellingen bij betrokken.

Wat heb ik daar mee te maken?

Alle kleine beetjes helpen en elke bewoner 

van Emmerhout kan zijn of haar eigen steentje 

bijdragen. De één doet dat door zuiniger met 

energie te zijn, de ander door zelf stroom op 

te wekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen. 

Als u niet voor het milieu meedoet, doe het 

dan voor uw portemonnee! Want of uw inves-

tering in energiezuinigheid nu groot of klein 

is, u merkt het aan uw eigen energierekening. 

Wat doet de expeditie Emmerhout 
Energieneutraal voor mij?

De leden van de werkgroepen verzamelen 

praktische ideeën en tips voor u. Die worden 

kosteloos gedeeld. Het zelf doen staat daar-

bij voorop. De expeditie geeft geen adviezen, 

maar wil wel graag met u meedenken. En u 

met raad en daad bijstaan. In een later stadium 

komen de vorming van energiecoöperaties en 

collectieve inkoop van energie en apparatuur 

aan de orde. De nadruk ligt nu vooral op wat 

de wijkbewoners zélf kunnen doen. Doe mee 

met de expeditie, het is in uw eigen belang! 

Hans Lamboo

Met de slogan ‘Steek energie 
in eigen wijk!’ worden 
de wijkbewoners van 
Emmerhout opgeroepen 
energie te steken in de eigen 
omgeving en aangemoedigd 
in het energieneutraal 
maken van de wijk.

Verantwoordelijk wethouder voor dit onder-

werp is sinds vorig jaar mei Robert Kleine 

(CDA). De burgerbegroting was één van de 

zaken waar hij in zijn vorige baan bij de Vei-

ligheidsregio Drenthe (brandweer) helemaal 

geen weet van had.

Wat wist u van de burgerbegroting?

‘Helemaal niets klopt ook niet hoor. Ik wist 

inderdaad niet wat er in Emmen op dit punt 

speelde, maar ik ben natuurlijk al veel langer 

in de politiek geïnteresseerd en als voorzitter 

van CDA Drenthe erbij betrokken. Door het 

lezen van vakliteratuur, Binnenlands Bestuur 

bijvoorbeeld, was ik wel op de hoogte van het 

bestaan van deze vorm van burgerparticipa-

tie.’

Wat vindt u hiervan?

‘Ik vind het een heel goed idee om verant-

woordelijkheden bij wijken en dorpen neer 

te leggen. Zij weten uiteindelijk het beste wat 

goed is voor hun eigen omgeving. Ik vond het 

mooi om te ontdekken dat er in Emmen hier-

mee geëxperimenteerd werd.’

Is er na twee jaar al iets te zeggen 
over wat het opgeleverd heeft?

‘Volgens mij wel. Meerdere dingen denk ik. In 

Nieuw-Dordrecht en Emmerhout is ervaring 

opgedaan hoe je omgaat met zo’n proces. Hoe 

betrek je inwoners uit dorp of wijk. Hoe kom 

je van vage plannen tot concrete resultaten? 

Hoe word je het erover eens welke plannen 

uitgevoerd mogen worden. Maar ook binnen 

het gemeentehuis is hiervan geleerd. Wanneer 

laat je los, wanneer faciliteer je? Je moet het lef 

hebben om durven los te laten en het vertrou-

wen hebben dat wijkbewoners, in jullie geval, 

het ook kunnen. Maar we hebben ook gezien 

dat de schaalgrootte van de wijk of dorp er-

toe doet. Jullie hebben het in Emmerhout veel 

breder opgepakt en dat kan ook in een wijk 

met die omvang. In Nieuw-Dordrecht hebben 

ze het heel anders aangepakt, maar ook met 

hele mooie resultaten. Het is dus maatwerk.’

Hoe gaat het nu verder? 

Het is begonnen als een pilot, een experiment.  

Hoe gaat het nu verder? ‘Het klopt dat het als 

een pilot gestart is. Voor mij is het nu geen 

vraag óf we hier mee verder gaan. Maar hóe 

we verder gaan. Het is voor mij de manier ge-

bleken om meer betrokkenheid van inwoners 

bij hun eigen leefomgeving te bereiken.’

Hoe wordt er straks geëvalueerd?

‘Ik heb intern al eens uitgesproken dat ik er 

voor ben om hier een externe deskundige bij 

te betrekken. Iemand die onafhankelijk gaat 

kijken wat heeft dit opgeleverd. Wat was de 

doelstelling van deze pilot, wat zijn de effec-

ten geweest, is de burgerbegroting een juist 

middel om de betrokkenheid en participatie 

te vergroten etc? En dat hoeft geen uitgebreid 

evaluatietraject te worden. Maar ik ben veel te 

vooringenomen, dat hoor je wel. Ik wil daarom 

dat ernaar gekeken word met iemand die een 

neutrale bril op heeft.’ 

Wat is voor u het grootste succes
 van de burgerbegroting?

‘Dat het in zowel Nieuw-Dordrecht als in Em-

merhout heel concrete dingen heeft opgele-

verd. Dat wijkbewoners dus zien dat het in-

derdaad mogelijk is wanneer je ergens samen 

de schouders onder zet je tot echte fysieke 

resultaten kunt komen. Ik kan me voorstel-

len dat initiatiefnemers van bijvoorbeeld het 

Sportplein Emmerhout ongelooflijk trots zijn 

op wat ze samen bereikt hebben. En andere 

wijkbewoners daardoor gestimuleerd worden 

‘Het kan dus wel!’ 

Wytse Bouma

Interview met wethouder Kleine

Twee jaar geleden 
ging na een aantal 
jaren voorbereiding 
de burgerbegroting in 
Emmerhout en Nieuw-
Dordrecht van start. Het 
begon als een pilot en zal in 
2018 geëvalueerd worden 
om te bekijken hoe in 2019 
verder wordt gegaan.

“Wie nu niets 
doet, zal over 
10 jaar een 
enorm hoge 
energierekening 
krijgen”

“Je moet het lef hebben om durven 
los te laten en het vertrouwen hebben 
dat wijkbewoners het ook kunnen”
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Spelweek & Danskamp

Samen in Cosis

Promens Care betekent ‘zorg voor de 
mens’. Voor de mens met een 
verstandelijke en/of psychische 
beperking. En voor de mens die gebruik 
maakt van de maatschap pelijke opvang. 
Mensen met een beperking willen het 
liefst van alles een ‘gewoon’ leven. 
Een leven met familie, vrienden, een 
goed huis, leuk werk en de mogelijkheid 
om er af en toe op uit te trekken. 
Promens Care helpt hen bij het invullen 
van dit ‘gewone’ leven. 
Een gewoon leven, met een vorm van 
begeleiding die helemaal is toegespitst 
op wat de cliënt nodig heeft; bijzonder 
gewoon dus.

Welkom  bij Promens Care

Kijk voor meer informatie op www.promens-care.nl
of bel tijdens kantooruren met regiokantoor Emmen
T 088 878 9400

/promenscare
@promenscare

Beide activiteiten zijn in eerste instantie be-

doeld voor kinderen in Emmerhout, maar er 

wordt niemand buitengesloten. Op de vraag 

waarom ze dit wil organiseren, antwoordt Eve-

lien: ‘Omdat ik dit eerder gedaan heb!’ Daarna 

blijft het even stil. ‘Dat is nog geen uitgebreid 

antwoord hè?’ Na een gulle lach, gaat ze er 

even echt voor zitten.

Danskamp

‘In 2017 organiseerde ik voor het eerst een 

danskamp. In Op Eigen Houtje, tijdens de 

zomervakantie. Het was een groot succes. Er 

deden 38 kinderen aan mee! De deelnemers 

betaalden wel een eigen bijdrage, die dankzij 

enkele sponsoren beperkt kon blijven. Deson-

danks moest ik er zelf nog wel geld bij doen. 

Tijdens het Grote-Voor-Elkaar-festival in ok-

tober vorig jaar raakte ik aan de praat met Si-

mon-Henk Luimstra van de gemeente Emmen. 

Hij deed de suggestie om mijn plannen in te 

dienen bij de Burgerbegroting.’

Eén week

Eigenlijk was Evelien van plan voor dit jaar 

twee weken een danskamp te organiseren. 

Maar omdat ze samen met haar man onlangs 

een slijterij, Koning úw Topslijter, in Angelslo 

geopend heeft moest ze deze plannen aan-

passen. De opzet blijft nu hetzelfde als vorig 

jaar, één week van 26 t/m 30 juli. Op de eer-

ste avond installeren de deelnemers zich, op 

vrijdag, zaterdag en zondag dansen ze onder 

leiding van zes verschillende choreografen. Ie-

dere dag zijn er twee choreografen steeds met 

een andere specialiteit. De kinderen verblijven 

al die dagen in Op Eigen Houtje. Ze slapen in 

één van de lokalen en er wordt gedoucht in 

de sporthal. De bijdrage van de kinderen was 

€ 85, maar Evelien denkt dat het bedrag dit 

jaar hoger zal uitkomen. ‘Vanuit de burgerbe-

groting heb ik € 900,- toegezegd gekregen. En 

natuurlijk hoop ik ook weer op de bijdragen 

van verschillende winkeliers hier uit Emmer-

hout. Dat was echt geweldig! Maar afhankelijk 

daarvan kunnen we de bijdrage van de deel-

nemers vaststellen.’ 

Spelweek

In de meivakantie gaat Evelien een spelweek 

organiseren, ook vanuit Op Eigen Houtje. In de 

afgelopen jaren organiseerde ze met veel suc-

ces spelmiddagen. De animo hiervoor was erg 

groot. In de spelweek zal er worden geknut-

seld, gesport, gezongen en gedanst. Evelien: 

‘We zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van 

het weer, maar we zitten vlakbij het bos waar 

we leuke bosspelen kunnen organiseren. En 

het nieuwe sportplein aan de overkant van de 

straat is natuurlijk ideaal voor allerlei sport- en 

spelactiviteiten.’ Hoogtepunt van de week zal 

het uitje worden. Bestemming nog onbekend. 

‘Maar we gaan met de bus!’ 

Ondersteuning

In haar dagelijkse leven is Evelien druk met 

haar eigen dansschool ‘All About Dance’. Met 

de pas geopende slijterij en een gezin met 

jonge opgroeiende kinderen is het onmogelijk 

om dit allemaal alleen te organiseren. ‘Nee, dat 

zou niet kunnen,’ geeft ze toe, ‘maar gelukkig 

heb ik een vaste groep van vrijwilligers om me 

heen. Als ik die niet zou hebben… En bij de 

spelweek kan ik ook nog terugvallen op mijn 

tienergroep van de dansschool.’  Daarnaast zal 

Sandra Coobs die kortgeleden gestart is met 

yogalessen in Op Eigen Houtje haar ook on-

dersteunen.

Opgave & informatie

De spelweek is voor kinderen in de basis-

schoolleeftijd 4 tot 12 jaar. Het danskamp voor 

kinderen van 8 tot 17 jaar. Opgave en/of meer 

informatie:

Evelien Koning

E elbkoning@hotmail.com

M 06 -  81 52 10 21  

Wytse Bouma

Na de stemming op 31 
oktober ontvingen zeven 
initiatieven vanuit de 
wijk een bijdrage uit de 
burgerbegroting. Evelien 
Koning diende twee plannen 
in waar ze een budget voor 
ontving. Zij wil in 2018 een 
danskamp en een spelweek 
organiseren.
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T 06 23 55 46 08  |  E info@flowa.nl  |  I www.flowa.nl

SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze PEUTERSPEELZALEN

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

Kijk voor een peuterspeelzaal bij u in de buurt op stichtingpeuterwerk.nl 
of neem voor meer informatie contact op met onze centrale diensten:
info@stichtingpeuterwerk.nl | 088 - 030 5188 | www.stichtingpeuterwerk.nl

Kristalla Blokkentoren Dikkertje Dap
Laan van het Kinholt 576 Laan van het Kinholt 187 Het Waal 33
7823 HP Emmen 7823 GD Emmen 7823 NN Emmen
06 1004 3238 06 1004 3668 06 5479 3136

sedna Onderdeel van

Onze locaties in Emmerhout zijn:

 

  

 

 

 

 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 

 

Op Eigen Houtje, wil jij helpen?      

Het is onderdeel geworden van hun weke-

lijks ritme. Voor de één als plek voor ontspan-

ning, voor de ander als plek om te werken. 

Voor weer een ander een plek om van cultuur 

te genieten of een plek om actief te sporten. 

Of een maaltijd te eten of af te halen.  Of een 

plek om gewoon even lekker te zijn zonder re-

den. Of om iets over computers te leren of om 

te praten in het praatcafé. Of een kledingstuk 

te ruilen in het sociaal warenhuis. Of om af te 

spreken en te praten over hun bewonersini-

tiatief. Kortom een niet weer weg te denken 

plek waar mensen elkaar ontmoeten op soci-

aal, sportief en zakelijk gebied.

Behouden blijven

En dat deze plek behouden moet blijven voor 

de wijk, dat is voor velen wel duidelijk. Daar-

om gaan we als Op Eigen Houtje alles op alles 

zetten om dit te bereiken. Maar de druk op de 

huidige vrijwilligers is groot en 2018 is het jaar 

van de waarheid. We hopen met nieuwe initi-

atieven en met nieuwe vrijwilligers de exploi-

tatie van de stichting gezond te maken. En jij 

kunt hierbij helpen. 

Waar kun je mee helpen?

• Maaltijden bezorgen

In de vorige Wijkberichten hebben we een 

proef aangekondigd met het bezorgen van 

maaltijden. Deze proef was zeer geslaagd. Er 

blijkt echt behoefte bij mensen om een verse 

maaltijd bezorgd te krijgen. Veel mensen zijn 

niet zelf meer in staat om zelf een maaltijd te 

maken of hebben moeite met boodschappen 

halen. We willen graag starten maar zijn op 

zoek naar mensen die willen helpen met be-

zorgen tussen 17:00 uur en 18:30 uur. Dus als 

je wilt helpen met bezorgen van maaltijden, 

meld je dan. In overleg mag je op de dag dat 

je meehelpt gratis mee-eten.

• Horeca

De horeca van ons bewonersbedrijf bestaat uit 

ons eetlokaal, onze cateringservice, onze zaal-

verhuur en straks ons buitenterras. Voor deze 

onderdelen zijn we voortdurend op zoek naar 

mensen die willen helpen. Met bedienen, in de 

keuken of als gastdame of heer.

• Tuin

Op ons buitenterrein is genoeg te doen. De 

omliggende perken moet worden onderhou-

den en er zijn voldoende andere buitenklus-

jes. We zijn op zoek naar mensen die het leuk 

vinden om samen met anderen lekker in de 

tuin aan de slag te gaan. Natuurlijk zorgen wij 

voor de koffie.

• Activiteiten

We zouden graag nog meer activiteiten wil-

len organiseren. Bijvoorbeeld leuke markten 

of kinderactiviteiten. Ook hiervoor zoeken we 

mensen die willen helpen of mensen die zelf 

een idee hebben.

• Klusjes

Bij Op Eigen Houtje staan er een hoop klusjes 

op stapel. Zo zijn we een broeinest voor flex-

werkers aan het bouwen en willen we de grote 

zaal een metamorfose geven. Ons klusjesteam 

is erg klein en ze kunnen nog wel wat hulp ge-

bruiken. 

Werkontwikkeling of stage

Naast vrijwilligerswerk is Op Eigen Houtje ook 

voor een aantal mensen een plek om zich te 

ontwikkelen naar betaald werk of om ervaring 

op te doen. Als dit ook voor jou geldt dan ben 

je van harte welkom. We maken dan met je be-

geleider een praktisch plan en maken samen 

werk van jouw toekomst.

Contact

Als je interesse hebt om te komen helpen dan 

kun je je melden via info@opeigenhoutje.info 

of T 229 280. Of kom gewoon even langs. We 

hopen dat we binnenkort kennis met je mo-

gen maken. 

Anton Bardie, bedrijfsleider 

Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’

Vanaf de opstart zijn er in 
het bewonersbedrijf veel 
mooie dingen gebeurd. Vele 
bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers 
vinden nu wekelijks hun weg 
naar Op Eigen Houtje. Voor 
hen is het bewonersbedrijf 
niet meer weg te denken. 

H
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Kleurrijke wijkbewoners

Goeie Buren wil dat steuntje zijn. Het is een 

project, onlangs gestart in Emmerhout, waar 

gezinnen aan elkaar gekoppeld worden. Een 

gezin dat overbelast is (vraaggezin) wordt ge-

koppeld aan een gezin in de buurt dat onder-

steuning wil geven. 

Ondersteuning

Goeie Buren is een project van Sedna. De wel-

zijnsorganisatie is hiermee gestart omdat ze 

opvoedkundige ondersteuning minder hulp-

verlenersafhankelijk wil organiseren. Het past 

ook bij de trend om zaken niet meer van bo-

venaf te willen regelen, maar juist van onder-

op. Het heeft ook een veel positiever insteek, 

vertelt Erika Santinge. Santinge is als project-

leider aangetrokken. Zij start met Goeie Buren 

in gebied Oost, waarbij zij zich in eerste instan-

tie op Emmerhout concentreert. 

Hulp vragen is lastig

Hulp die buren elkaar geven ontstaat in de 

meeste situaties spontaan. Ouders die elkaar 

op het schoolplein ontmoeten staan elkaar 

ook met raad en daad bij. Maar dat geldt niet 

voor iedereen. Niet iedereen heeft die contac-

ten of is in staat ze te leggen. ‘Dat kan te ma-

ken hebben met je aard of achtergrond,’ licht 

Erika toe. ‘Vaak hebben mensen ook het ge-

voel dat ze het zelf moeten oplossen. Hulp vra-

gen vinden we lastig, terwijl als jou om hulp 

gevraagd wordt, je dit graag doet. Sterker het 

geeft je een fijn gevoel als je iets voor een an-

der kunt doen.’ 

Langdurige relatie

Het gaat bij Goeie Buren meer dan om een 

eenmalige vraag. Het is de bedoeling dat ge-

zinnen een langdurige relatie met elkaar aan-

gaan. Dat betekent overigens niet dat de hulp 

steeds van één kant komt. Buren kunnen ook 

wederzijds wat voor elkaar betekenen. Zeker 

als gezinnen langere tijd aan elkaar gekoppeld 

zijn, zal dit vaak ook vanzelf ontstaan. Bij de 

gevraagde hulp gaat het niet om ingewikkel-

de vraagstukken, het gaat er meer om proble-

men voor te zijn, voordat ze te groot en inge-

wikkeld worden. 

Hulp

Hulp die door het steungezin geboden kan 

worden is bijvoorbeeld dat zij voor een mid-

dag de kinderen uit het vraaggezin onder haar 

hoede neemt, zodat de alleenstaande ouder 

uit het vraaggezin eens een tijd heeft om op 

adem te komen; helpen bij het huiswerk of 

het brengen van een kind naar de sportver-

eniging. 

Emmerhout

Sinds 1 januari is Erika Santinge bezig in Em-

merhout om ruchtbaarheid te geven aan dit 

project. Zo is ze langs geweest bij de basis- 

en voorscholen en de kinderopvang. Het zijn 

plekken in de wijk waar signalen opgevangen 

kunnen worden van gezinnen die wel een 

steuntje kunnen gebruiken. Overal laat ze fly-

ers met informatie achter. Gezinnen die on-

dersteuning zoeken of juist hulp willen bieden 

kunnen contact met haar zoeken. Erika brengt 

de gezinnen dan bij elkaar om te bekijken of 

er een klik is. Ze blijft de gezinnen daarna ook 

nog een periode volgen. Van het gezin dat 

steun verleent wordt een verklaring omtrent 

gedrag gevraagd. De kosten voor deze verkla-

ring worden door Sedna betaald. 

Goeie resultaten

Goeie Buren is een afgeleide van het lande-

lijke project Buurtgezinnen, dat nu enkele ja-

ren draait. Het loopt met name in een aantal 

grotere steden met behoorlijke goede resul-

taten. ‘Het is niet spectaculair wat we doen,’ 

zegt Erika Santinge ‘maar het brengt mensen 

wel bij elkaar die anders niet bij elkaar kwa-

men. En het zal de samenhang in een buurt 

versterken en het levensplezier vergroten.’  

 

Sedna - Erika Santinge  

Projectleider ‘Goeie Buren’  

M 06 - 51 32 43 37  

E e.santinge@welzijngroepsedna.nl  

Wytse Bouma 

Hier volgt nu de weergave van een interview 

met Marijke Augusteijn-Esser (1944), geboren 

te Den Haag en getogen in Baarn, D66-politi-

ca in hart en nieren. Ze verhuisde in 1966 met 

haar man van Baarn naar Emmen. In Baarn en 

omgeving was er in die tijd een grote woning-

nood. Emmen timmerde in die jaren met haar 

ruimte en vernieuwende woonconcept van 

het woonerf aan de weg. 

D66 in Emmen

Ze kwam dus graag hiernaartoe, eerst An-

gelslo en daarna Emmerhout vanwege de 

ruimte en overvloed aan woningen. Marijke 

kreeg twee kinderen, die in Emmerhout met 

veel plezier naar school gingen. Marijke zette 

op 23-jarige leeftijd in 1967 in Emmen een af-

deling van D’66 (toen nog met apostrof ) op, 

vervolgens ook voor heel Drenthe.  Zij ontwik-

kelde zich als politicus van gemeenteraads-

lid te Emmen (1978-1991), via de provinciale 

staten van Drenthe (1991-1994) tot Tweede 

Kamerlid van 1994-2002. Lange tijd was ze 

voorzitter van de partij in haar woonplaats 

Emmen. Na haar Kamerlidmaatschap bleef 

ze actief in diverse bestuurs-, adviserende en 

toezichthoudende functies. Trots is ze op haar 

lidmaatschap van de klimaatcommissie die 

voorstellen deed voor vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen.

44 jaar

Ze vindt dat na 44 jaar actief te zijn geweest 

in de politiek er ruimte moet komen voor jon-

ge energieke mensen. Als de zorgtaken goed 

worden verdeeld, ontstaat er meer ruimte 

voor vrouwen in de politiek en ook in het be-

drijfsleven. In haar politieke leven zette ze zich 

in voor het milieu, natuur, duurzame energie, 

visserij, natte waterstaat en dierenwelzijn. 

Sommige van deze onderwerpen spelen ook 

voor onze wijk, daarom is het temeer interes-

sant om haar mening over onze wijk te ver-

nemen. Marijke zou niet meer weg willen uit 

de wijk, ze woont hier schitterend, heeft een 

goed contact met haar buren en heeft hier 

haar sociale leven. 

Duurzame energie

Marijke heeft een passie voor duurzame ener-

gie. Ze vindt dat we er in Nederland nog niet 

genoeg aan doen en dat het veel te langzaam 

gaat in de politiek. Ze is dus heel blij met de 

Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal.  Vooral 

bij nieuwe woningen kan hier in de wijk veel 

winst worden gehaald is haar mening. Bij be-

staande woningen ligt dat technisch gezien 

ingewikkelder: het vereist veel investeringen 

in isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, 

e.d. Dat is ook meteen het probleem van het 

bewonersbedrijf Op Eigen Houtje. De kosten 

van isolatie en benodigde investeringen voor 

verbeteringen van het gebouw zijn niet te 

dragen door een particuliere stichting, de ge-

meente zou hier moeten bijspringen uit haar 

fondsen.

Vervolgstappen

De wijk als woonwijk is bewonderenswaardig 

opgeknapt in de 41 jaar dat ze hier woont. Em-

men Revisited heeft daartoe bijgedragen en 

ook het geheel vernieuwde winkelcentrum. 

Dit ging hand in hand met de mooie ontwik-

keling van Emmen als geheel door krachtda-

dig bestuur van enkele goede burgemeesters 

als Gaarlandt. Nu zou voor Emmerhout een 

vervolg moeten komen. Het achterstallig on-

derhoud in groen en de paden moet worden 

aangepakt. We moeten wel blijven werken aan 

onze mooie wijk is haar boodschap. Als ge-

meenteraadslid heeft ze al gepleit voor eigen 

budgetten voor Erkende Overlegpartners als 

Wijkbelangen Emmerhout. De burgerbegro-

ting biedt echter onvoldoende soelaas om 

het onderhoud in de wijk op de schop te ne-

men, dat kun je niet overlaten aan veelal ou-

dere mensen in de wijk. Het Sportplein vindt 

ze een schitterend voorbeeld van wat de bur-

gerbegroting mogelijk maakt. 

Theo Postma

Goeie Buren

Soms zit alles tegen. Problemen 
stapelen zich op en worden 
steeds zwaarder. Er hoeft dan 
maar iets te gebeuren of de 
emmer loopt over. Dan lukt het 
niet meer om steeds voldoende 
tijd en aandacht aan de kinderen 
te besteden. Je kunt wel een 
steuntje in de rug gebruiken.

“Marijke werkte 
aan milieu, 
natuur, duurzame 
energie, visserij, 
natte waterstaat 
en dierenwelzijn”

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 deze wijkbewoners die kleur 
geven aan de wijk. Deze keer is 
het Marijke Augusteijn-Esser.

H
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DAan de buitenkant van het winkelcentrum is 

sinds kort Halong’s Loempia gevestigd. Men 

kan hier op vrijdag tot en met zondag terecht 

voor eigengemaakte loempia’s, pangsit, ba-

pao, of pastei. De grote wens van Binh Nguy-

en was een winkel, maar om dat uit te laten 

komen moest er een wonder gebeuren ver-

telt hij. 

Vietnam

Terwijl de klanten gastvrij en vriendelijk gehol-

pen worden begint Binh aan zijn indrukwek-

kende verhaal. In 1979 geeft zijn vader Binh 

het advies om te vluchten en als vijftienjarige 

doet hij dat ook, in het geheim, zo gevaarlijk 

is het. Op het strand heeft hij olie gespaard en 

begraven voor de boot waarmee hij vertrekt. 

Het is de bedoeling om vanuit Zuid-Vietnam 

naar Maleisië te varen. Met 127 mensen op 

een boot van 12,5 meter vlucht hij weg uit 

Vietnam. ‘Het was verschrikkelijk’, vertelt Binh. 

‘Negen dagen lang, slecht weer, het eten was 

op en de motor ging kapot. Na negen dagen 

kwam er een puntje op de horizon, uiteindelijk 

bleek dat een olietoren van een Nederlandse 

maatschappij te zijn die samenwerkte met een 

Zweedse en Vietnamese maatschappij. Maar 

toen we dichterbij kwamen zagen we dat er 

Vietnamese letters aan de buitenkant stonden. 

In het Engels werd door een megafoon geroe-

pen dat ze ons wilden redden, maar we beslo-

ten toch om te keren. Uiteindelijk zijn twee 

mensen in een rubberboot naar ons gevaren 

om ons over te halen om toch aan boord te 

komen. Uiteindelijk zijn we akkoord gegaan, 

maar wel met veel onrust. Uiteindelijk hebben 

ze ons naar de haven van Singapore gebracht.’

Nederland

Dat Binh Nguyen in Nederland terecht geko-

men is, was toeval. De Nederlandse koningin 

moest toestemming geven om de mensen te 

redden. Als ze nergens anders terecht konden, 

dan konden ze in Nederland verblijven. Binh 

vertelt dat hij niets anders wist van Nederland 

dan koeien, Johan Cruijf en bloemen. Na 2,5 

maand Nederlands geleerd te hebben stapt 

hij in het vliegtuig. Op 23 oktober 1979 landt 

hij op Schiphol. ‘Nederland was 100% anders 

dan Azië. In de bus van Schiphol naar de op-

vanglocatie kwamen we door de Schipholtun-

nel, zoiets had ik nog nooit gezien. Ook zaten 

er geen bladeren aan de bomen in de buurt 

van de plek waar we opgevangen werden. Ik 

heb het nog nooit zo koud gehad en sneeuw 

had ik nog nooit gezien’. Uiteindelijk kwam hij 

in Hoogeveen terecht.

Halong’s Loempia

Hij volgt een vakopleiding elektromonteur. 

Daarna werkt hij jaren bij Philips, waarna hij de 

overstap maakt naar Kip Caravan. Hoewel Binh 

met plezier werkt, blijft koken zijn grote passie. 

Zijn grote wens is een eigen winkel. ‘Maar dan 

moet er wel echt een wonder gebeuren’ vertelt 

hij. Totdat hij in 2011 een pand in Emmen ziet. 

‘Dezelfde dag ben ik er heen gegaan, ik dacht 

dit moet ik gewoon doen!’  Binnen een week 

is alles geregeld. Halong’s Loempia is eerst al-

leen op de zaterdagen open. Nadat Kip failliet 

gaat besluit hij om op meer dagen open te 

gaan. Inmiddels runt hij de winkel in Emmen, 

een snackwagen én heeft hij een winkel in Em-

merhout. Alle producten maken ze zelf. ‘Het is 

een familierecept, maar wel aangepast aan de 

Nederlandse markt, we blijven innoveren’ ver-

telt Binh. ‘Toen ik in Nederland kwam kenden 

ze nog geen loempia’s’. Na een bezoek aan Ha-

long’s Loempia mag het gezegd worden: nu 

gelukkig wel! 

Hilde van der Horst

Eetlokaal de Tondel

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

Elke werkdag geopend van 17:00 tot 19:00 uur!
Elke maand lopend buffet met een thema!  
Onze wisselende menukaart is te vinden op onze 
Facebookpagina, website of af te halen!
 
• Hoofdmaaltijd € 5,00  (kind € 4,00 - vis € 6,00)
• Soep v/d dag € 1,50
• Toetje v/d dag € 1,00
 
Het is ook mogelijk om uw maaltijd af te halen!  
Reserveren voor 13:00 uur!

Het verhaal achter Halong’s Loempia

Menig Emmerhouter zal in 
Emmen centrum weleens 
een loempia gehaald hebben 
bij Halong’s Loempia, een 
populaire plek die sinds 
2011 gerund wordt door 
Binh Nguyen. Sinds oktober 
is er ook een vestiging in 
Emmerhout. Reden genoeg 
om eens binnen te lopen.

“Het is een 
familierecept dat 
is aangepast aan 
de Nederlandse 
markt”

YOGA VOOR VOLWASSENEN
Wanneer: Vrijdag- en zaterdagochtend 9.15 – 10.15

Waar: Op Eigen Houtje – Lemzijde 87-88 – Emmerhout 

Volg een gratis proefles en ervaar wat yoga met je kan doen.

Voor meer informatie:

Sandra Coobs

06-25131031

sandra@jijenjekracht.nl

www.jijenjekracht.nl

Ook workshops op locatie mogelijk:

Yoga, Weerbaarheidstraining, Klankbeleving. Voor kinderen, 

volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking.

Kinder Yoga / Special Yoga / Volwassenen Yoga /  Klankbeleving

Jij en je Kracht

Ontspanning   

Weerbaarheid  

Bewustwording
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Huurdersfederatie, Enexis, Natuur en Milieu-

federatie Drenthe, Samen Energie Neutraal, 

Buurkracht) hebben we als Wijkbelangen Em-

merhout besloten de handschoen op te pak-

ken. Het is een prima vervolg op de Warmte-

tour die in het najaar 2015/voorjaar 2016 in 

onze wijk gehouden werd. Bij de warmtetour 

ging het vooral om het beter isoleren van wo-

ningen. Bij deze expeditie gaat het om meer, 

behalve om besparen gaat het ook om op-

wekken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 

Emmerhout in 2027 energieneutraal zal zijn. 

Dat betekent kort gezegd dat er in de wijk in 

totaliteit evenveel energie verbruikt als opge-

wekt wordt.

In de loop van het jaar is er een WijkExpedi-

tieteam geformeerd. In dit team zitten verte-

genwoordigers van Wijkbelangen, Huurders-

federatie en wijkbewoners. Het team wordt 

ondersteund door vertegenwoordigers van de 

gemeente, Natuur en Milieufederatie Drenthe, 

SEN en Buurkracht. Daarnaast zijn drie werk-

groepen gevormd, ‘Besparen’, ‘Opwekken’ en 

‘Communicatie’. Zij hebben zich ten doel ge-

steld om in het eerste jaar met name wijkbe-

woners te informeren, enthousiasmeren en 

activeren.

De Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal 

ging officieel van start met een bewoners-

avond op 3 oktober. In november volgde een 

tweede bewonersavond. Op deze avond werd 

specifiek gesproken over de woon- en leefvi-

sie. Uitkomsten van deze avond en van de 

avond die nog in januari 2018 volgt zal als on-

derlegger dienen voor de plannen die in het 

kader van de EnergieExpeditie uitgezet wor-

den. Hoe willen we dat onze wijk er over tien 

jaar uit ziet als we bijvoorbeeld weten dat het 

aantal inwoners zal afnemen, de samenstelling 

van de bevolking wijzigt. Wat hebben we dan 

aan voorzieningen nodig etc. In december is er 

een enquête door de Rijksuniversiteit Gronin-

gen onder bewoners uitgezet. De uitkomsten 

zullen gebruikt worden voor de routebepaling 

van de Expeditie. 

Groen & Grijs 

In het uitvoeringsoverleg komen alle meldin-

gen betreffende het openbaar gebied aan 

de orde. Bij dit overleg zijn vertegenwoordi-

gers van verschillende bewonerscommissies, 

de buurtwerker Sedna, de wijkagent, de be-

leidsambtenaar van de gemeente Emmen en 

Buurtsupport aanwezig. Voorzitter van het 

overleg is Roelie Koning, namens Wijkbelan-

gen. In 2017 kwam het uitvoeringsoverleg vijf 

keer bij elkaar.

In het najaar van 2017 ging een grote wens 

van veel wijkbewoners in vervulling. Het fiets-

pad tussen Emmerhout naar Emmen Cen-

trum werd eindelijk aangepakt. Het fietspad 

door de Emmerdennen had veel schade door 

de opdruk van boomwortels, om dit te voor-

komen is het asfalt vervangen door beton. In 

juni van dit jaar was het fietspad door lezers 

van Dagblad van het Noorden nog genomi-

neerd als één van de slechtste fietspaden van 

Drenthe. Op 14 december werd het vernieuw-

de fietspad officieel weer in gebruik genomen 

door wethouder René van der Weide en gede-

puteerde Henk Brink.

In de zomer van 2017 werd het bestuur van 

Wijkbelangen geïnformeerd door het OVbu-

reau en Qbuzz over plannen om de routes 

voor de stadsbussen in Emmerhout te wijzi-

gen. De opstapcijfers voor Emmerhout waren 

te laag, waardoor het vervoersbedrijf zich ge-

dwongen zag de routes aan te passen. Voor-

stel was om de routes 1 en 2 (Angelslo en Em-

merhout) met elkaar te combineren. Deze 

combinatie heeft als voordeel dat de reistijd 

naar het station verkort wordt en bovendien 

is het ziekenhuis bijvoorbeeld rechtstreeks 

Jaarverslag Wijkbelangen Emmerhout 

Het bestuur vergaderde in 2017 zeven keer. 

In de algemene jaarvergadering van 22 maart 

2017 werd afscheid genomen van Joke Bakker 

als voorzitter. De kandidaat die deze rol zou 

overnemen, moest helaas op het allerlaatste 

moment afhaken. Sindsdien is deze functie va-

cant. Hilde van der Horst is interim-voorzitter. 

Wijkwijzer

De Wijkwijzer is de wijkwinkel in het winkel-

centrum van Emmerhout waar wijkbewoners 

met al hun vragen, meldingen, klachten etc. 

terecht kunnen. In januari 2017 verhuisde de 

Wijkwijzer op verzoek van de Vastgoedeige-

naar Urban Interest van Houtweg 293 naar 

Houtweg 287. Het scheelt maar een paar 

cijfers, maar het had heel wat voeten in de 

aarde. Op 1 juni 2017 werd het gehele win-

kelcentrum overgenomen door Gelderstede 

Vastgoedfonds. In de huurvoorwaarden ver-

anderde er voor Wijkbelangen niets. 

Wijkbewoners worden te woord gestaan door 

Marina Ameln, Marga Vonk en Patricia Hiariej. 

Van Patricia werd op 1 juli afscheid genomen. 

Haar werkervaringsplek liep op die datum 

af. In verband met de genoemde verhuizing 

mocht ze drie maanden langer blijven dan de 

standaard 6 maanden. Maar op 1 juli was het 

afgelopen. Het bestuur van Wijkbelangen pleit 

al jarenlang voor beheerders in vaste dienst. 

In juli 2017 werd er door de gemeenteraad 

een motie aangenomen waarin zij het college 

vroeg om geld vrij te maken om dit mogelijk te 

maken voor alle infopunten in de gemeente. 

In de begroting voor 2018, die in november 

vastgesteld werd, werd hier echter geen be-

drag voor opgenomen. 

De vacature die ontstond door het vertrek van 

Patricia Hiariej is sindsdien niet ingevuld. In 

verband hiermee zijn ook de openingstijden 

aangepast. Maandags tot en met woensdags 

tot 15.00 uur; donderdag en vrijdag tot 17.00 

uur en zaterdag gesloten. 

Burgerbegroting

Net als in 2016 ging ook in 2017 heel veel aan-

dacht van het bestuur naar de burgerbegro-

ting. Groot verschil met een jaar eerder was, 

dat er gebouwd kon worden op de ervaringen 

van een jaar eerder. De opzet om te komen tot 

een aantal bewonersinitiatieven, die in 2018 

uitgevoerd kunnen worden (mede) met een 

bijdrage uit de burgerbegroting, was in grote 

lijnen gelijk aan die van 2016. Alleen kon de 

startavond waar de belangrijke thema’s voor 

de wijk verzameld werden al in mei 2017 ge-

houden worden. Het verdelen van het geld 

over de thema’s en het kiezen van de initiatie-

ven die met dit geld uitgevoerd mogen wor-

den, gebeurde in september en oktober. Het 

in stemming brengen kon in eerste instantie 

niet doorgaan, omdat een eerlijke stemming 

niet gegarandeerd kon worden. 

In het Bestedingsplan 2018 wordt bovenge-

noemd proces uitgebreid beschreven. Ook de 

plannen die uitgevoerd gaan worden en welk 

bedragen hiervoor beschikbaar zijn, zijn hierin 

opgenomen. Het bestedingsplan werd in de-

cember huis-aan-huis in de wijk verspreid. 

Van de initiatieven die in 2016 budget uit de 

burgerbegroting kregen wordt in het Beste-

dingsplan 2018 ook verslag gedaan. Duide-

lijk wordt dat het ene initiatief succesrijker 

was dan het andere. Het vraagt veel inzet en 

doorzettingsvermogen van de plannenma-

kers. Geld dat in 2017 nog niet ingezet is kan 

meegenomen worden naar 2018. Erg succes-

vol waren met name de interculturele activi-

teiten door Maandeeq opgezet, de aanleg van 

de BeeHighway en het Sportplein Emmerhout. 

Laatstgenoemde is een verrijking voor de wijk 

geworden. Het was het plan dat de grootste 

bijdrage ontving. Dankzij dit startbedrag, er 

was veel meer geld nodig, waren ook andere 

fondsen bereid een steentje bij te dragen. Op 

30 september 2017 werd het Sportplein offici-

eel geopend door wethouder Jan Bos. 

Expeditie Emmerhout Energie-
Neutraal

In het voorjaar van 2017 maakten de ge-

meente en de provincie bekend dat ze het 

plan hadden om van Emmerhout de eerste 

energieneutrale wijk van Drenthe te maken. 

Op diverse plekken in de provincie is men hier 

ook wel mee bezig, maar het het is nog niet 

geprobeerd bij een wijk van deze omvang. Na 

diverse overlegmomenten waarbij vele ande-

re partijen aanschoven (o.a. Lefier, Domesta, 

Het bestuur van Wijkbelangen 
Emmerhout bestond in 2017 uit 
de volgende personen: Wytse 
Bouma, secretaris; Hilde van der 
Horst, penningmeester; Kiona 
de Graaf, AB-lid, Roelie Koning, 
AB-lid, Willem Wildeboer, AB-lid; 
en Wilma Winters, AB-lid. 

“Het fietspad door de Emmerdennen 
had veel schade door boomwortels, 
het asfalt is vervangen door beton”H

 

Op 14 december werd het ver-

nieuwde fietspad officieel in 

gebruik genomen door wet-

houder René van der Weide 

en gedeputeerde Henk Brink.

Bijeenkomst Burgerbe-

groting Emmerhout  2017
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bereikbaar. Nadeel is dat niet alle hoofdlanen 

meer bediend worden. Wij hebben deze wij-

zigingen niet tegen kunnen houden. Het was 

deze wijzigingen slikken of de lijnen zouden 

opgeheven worden. Wel zijn we betrokken ge-

weest bij de situering van de nieuwe haltes.

In 2017 werd ook het Kindcentrum geopend. 

De realisatie hiervan heeft vele jaren ge-

duurd. In het Kindcentrum zijn beide basis-

scholen, de voorschool en de kinderopvang 

ondergebracht. Ook het servicepunt van de 

bibliotheek heeft in de hal een plek gekre-

gen. Omdat het nieuwe gebouw tussen bei-

de Houtwegen gesitueerd is heeft het ook 

gevolgen voor het omliggende verkeer. In de 

aanloop naar de bouw is door verkeersdes-

kundigen van de gemeente, vertegenwoor-

digers van de ouders van beide basisscholen 

en Wijkbelangen gekeken hoe de afwikkeling 

van de verschillende verkeerstromen zo effici-

ent en veilig mogelijk geregeld kon   worden. 

Een van de maatregelen was dat de kruispun-

ten Houtweg-Kwekebos en Houtweg-Kinholt 

in een rotonde veranderd werden. Langs de 

Houtweg n.z. werd een voetpad aangelegd. 

Op beide Houtwegen werd een fietsstrook 

gemarkeerd. Ondanks deze maatregelen lij-

ken deze ingrepen nog niet afdoende. Dit blijft 

onze aandacht houden. Op bepaalde plaatsen 

in de wijk, percelen tussen Laan vd Bork en Ra-

velijn /Emmerschans, Laan vh Kwekebos / Gat 

van Jansen zijn door de gemeente schapen in-

gezet voor begrazing. Doordat de schapen re-

gelmatig verzet moeten worden, wordt er ge-

werkt met een mobiele omheining en levert 

dit geen financiële besparing op. Toch wordt 

het experiment als succesvol beschouwd. 

Veel wijkbewoners waarderen de aanwezig-

heid van schapen in hun buurt. De gemeente 

overweegt om het experiment uit te breiden 

naar andere percelen in de wijk (o.a. Laan van 

de Iemenhees/Rondweg).

Emmerhoutlijm

In 2014 werd het netwerk Emmerhoutlijm 

gevormd. Een netwerk waarin informele en 

formele organisaties, die op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg actief zijn in de wijk, 

samenwerken. Een van de trekkers, namens 

de informele organisaties, is Wijkbelangen 

Emmerhout. In alle overlegmomenten van 

de stuurgroep, de managers en wijkprofessi-

onals is Wijkbelangen vertegenwoordigd. De 

wijkprofessionals ontmoeten elkaar maande-

lijks tijdens een informele lunch op donder-

dagmiddag in de Wijkwijzer. Daarnaast is ook 

een sociaal team Emmerhoutlijm actief. In dit 

team, dat tweewekelijks bij elkaar komt, wor-

den situaties uit de praktijk besproken. Met als 

doel van elkaar te leren, elkaar te versterken 

en efficiënter samen te werken. Behalve bij 

overleg binnen het netwerk Emmerhoutlijm is 

Wijkbelangen betrokken bij allerlei initiatieven 

binnen het sociaal domein. In april 2017 ging 

de website https://emmerhout.wehelpen.nl 

de lucht in. Op deze website kunnen wijkbe-

woners hun hulpvraag plaatsen en/of kunnen 

ze aangeven vrijwilligerswerk te willen doen. 

Voor mensen die zelf geen computer hebben 

is er in de Wijkwijzer én in het Sociaal Waren-

huis ‘Heel Goed’ een laptop beschikbaar. Hier 

zijn ook mensen aanwezig die kunnen helpen 

bij het plaatsen van de hulpvraag en/of het 

aanbod.

ECW

Wijkbelangen huurt ruimte in het winkelcen-

trum ten behoeve van de Wijkwijzer. Daarmee 

is zij ook lid van de Ondernemersvereniging 

Winkelcentrum Emmerhout. Enkele keren per 

jaar vergaderen de ondernemers over ont-

wikkelingen in het winkelcentrum. Vanuit het 

ECW is een werkgroep geformeerd die regel-

matig evenementen organiseert, met als doel 

de levendigheid in het winkelcentrum vergro-

ten. In de EvenementenCommissie Winkelcen-

trum is Wijkbelangen met één bestuurslid ver-

tegenwoordigd. 

Communicatie

Wijkberichten is het blad van Wijkbelangen 

Emmerhout dat 4x per jaar verschijnt en huis-

aan-huis in de wijk wordt verspreid. De redac-

tie wordt gevormd door bestuursleden van 

Wijkbelangen en wijkbewoners. Het blad ver-

schijnt onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur, de eindredactie ligt bij de secretaris. 

In december 2017 verscheen in het kader van 

de burgerbegroting een extra nummer van 

Wijkberichten met het Bestedingsplan 2018.

Wijkbelangen is actief op Facebook en Twitter. 

Regelmatig worden hier berichten over aller-

lei ontwikkelingen in de wijk op geplaatst. Op 

Facebook zijn er 562 vind-ik-leuks, op Twitter 

hebben we 200 volgers. Deze aantallen zijn 

nog steeds groeiende.  Tot begin 2017 was de 

website van Wijkbelangen onderdeel van de 

portal Emmerhout Springlevend net als bij-

voorbeeld de websites van Op Eigen Houtje 

en Wijkklik. In goed overleg is besloten dit te 

ontkoppelen. Als bestuur van Wijkbelangen 

zijn we nu zelf verantwoordelijk voor onze 

website www.wijkbelangenemmerhout.nl, die 

ook door ons zelf wordt bijgehouden. 

Politiek & gemeente

Wijkbelangen Emmerhout is een erkende 

overlegpartner voor de gemeente Emmen. 

Dat betekent dat Wijkbelangen aanspreek-

punt is als het onze wijk betreft. De gebiedsco-

ordinator is de eerste contactpersoon tussen 

gemeente en Wijkbelangen. Voor Emmerhout 

zijn dat Jolanda Lubberts en Afien Faber. Eind 

2017 werd bekend dat door een reorganisa-

tie Rita Oude Nijeweme vanaf 1 januari 2018 

deze taak gaat overnemen. Behalve met de 

gebiedscoördinatoren is er veelvuldig contact 

met allerlei ambtenaren en wethouders. Deze 

contacten ervaren we als zeer constructief. In 

maart 2017 werd Eric van Oosterhout als nieu-

we burgemeester van Emmen geïnstalleerd. 

Een maand later overleed na een kort ziekbed 

wethouder Bouke Durk Wilms. Wilms had on-

der andere dorpen en wijken in zijn portefeuil-

le. Zijn opvolger werd Robert Kleine. Op 6 juli 

2017 bracht het college net als ieder jaar een 

bezoek aan Emmerhout. Het was voor zowel 

de burgemeester als de wethouder hun eer-

ste officiële bezoek aan Emmerhout. Bij hun 

bezoek maakten ze een fietstocht door de wijk 

waarbij ze op diverse punten bijgepraat wer-

den over allerlei ontwikkelingen in de wijk. 

Een maand eerder bracht een delegatie van de 

gemeenteraad op uitnodiging van het bestuur 

een bezoek aan Emmerhout. Ook zij werden 

bijgepraat over allerlei zaken die bij ons spe-

len. Zo werd er o.a. stilgestaan bij de burger-

begroting, het bewonersbedrijf, het winkel-

centrum, de Wijkwijzer, Emmerhoutlijm, het 

Kindcentrum en de verkeerssituatie rond het 

centrum. De fractie van de PvdA heeft de wijk 

Emmerhout net als één van de buitendorpen 

uitgekozen als gesprekspartner. Door een wat 

intensiever contact willen ze een beter beeld 

krijgen wat er in de samenleving speelt. Een 

aantal keren per jaar komt een afvaardiging 

van de fractie naar Emmerhout om bijgepraat 

te worden door het DB van ons bestuur.

Wijkteam

Het wijkteam is ontstaan in de tijd van Emmen 

Revisted. In dit team schuiven vertegenwoor-

digers van diverse organisaties, die actief zijn 

in Emmerhout, aan. Het overleg wordt voor-

gezeten door de gebiedscoördinator. Organi-

saties die deelnemen zijn Sedna, Lefier, Tan-

genborgh (de Schans), politie (wijkagent), Op 

Eigen Houtje en Wijkbelangen. Het team komt 

zo’n 5 á 6 keer per jaar bij elkaar. Doel is vooral 

elkaar informeren over allerlei ontwikkelingen 

in de wijk.

Speelvoorzieningen

Tot de algemene ledenvergadering van 22 

maart 2017 was Herman Hemmen, als be-

stuurslid van Wijkbelangen, belast met de 

speelvoorzieningen in de wijk. Na zijn vertrek 

is deze plek in het bestuur nog niet opgevuld. 

Voorlopig proberen we met inzet van de be-

heerders van de Wijkwijzer dit zoveel moge-

lijk op te vangen. Ieder jaar worden alle speel-

voorzieningen in de gemeente onderworpen 

aan een keuring. In het rapport dat naar aan-

leiding van deze keuring wordt opgemaakt 

staan helaas ieder jaar ook speelvoorzieningen 

die afgekeurd zijn en moeten worden verwij-

derd. Binnen het beschikbare wijkbudget re-

serveren we middelen om deze te kunnen ver-

vangen. 

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen

“Met evenementen 
wil het ECW de 
levendigheid in 
het winkelcentrum 
vergroten” 

Jaarverslag Wijkbelangen Emmerhout 

Ondernemersvereniging 

Winkelcentrum Emmerhout  

organiseerde op 26 augustus 

djembesessie Henk Busscher.

Op 18 oktober 2017 opende 

wethouder Robert Kleine het  

Kindcentrum Emmerhout. 

“In juni bezocht 
een delegatie van 
de gemeenteraad 
Emmerhout”
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Epaper:(www.janhulshofautoservice.nl)

Vraag naar de scherpe prijzen!
HET WEELD 218, EMMEN 

(wijk Emmerhout, achter Fietshuis Koen) 
0591 – 769114

www.janhulshofautoservice.nl

Eerlijk, betrouwbaar en betaalbaar 
auto onderhoud

•	 APK
•	 Reparatie	en	onderhoud	van	personen-	en	lichte	bedrijfswagens
•	 Aircoservice

Even voorstellen. Mijn naam is Peter Drent, ik 

ben 39 jaar oud en woon in Barger-Oosterveld. 

Vaak ben ik in Emmerhout bij mijn partner 

Kim. Ik ben de trotse vader van een zoon en 

twee dochters. Mijn zoon Jayden is een actief 

BMX-fietscrosser en heeft al naam gemaakt 

door in 2015 Nederlands kampioen te wor-

den. Ook in 2016 en 2017 stond hij in de top 3. 

Ik begeleid hem naar alle wedstrijden en trai-

ningen en zorg voor zijn materialen.

 Wat dreef je om zelfstandig onder-
nemer te worden?

Ik heb 10 jaar lang gewerkt als monteur en 

bandenspecialist bij Profile Car & Tyreservice 

Emmen, Heuver in Emmen. Met de ervaring 

die ik daar heb opgedaan en om mijn eigen 

ideeën en visie in praktijk te kunnen bren-

gen besloot ik zelf een gespecialiseerd ban-

denservice-bedrijf in Emmen te beginnen. De 

bedrijfsnaam Fastfitter had ik al jarenlang in 

gedachte omdat ik wist welk soort bedrijf ik 

wilde starten en deze naam daar uitstekend 

bij past.

Hoe vond je een geschikte bedrijfs-
ruimte?

Een aantal jaren heb ik rondgekeken naar een 

geschikte bedrijfsruimte en door bemiddeling 

van een makelaar vond ik dit pand. In 2008 

ben ik mijn bedrijf aan het Weeld gestart en 

dit jaar is een jubileumjaar, mijn bedrijf bestaat 

dan 10 jaar. Ik ben nog aan het nadenken hoe 

we aandacht aan dit jubileum kunnen beste-

den, misschien met speciale aanbiedingen of 

iets dergelijks.

Waarin onderscheidt jij je van
 andere bandenspecialisten?

Door de serviceverlening.  Wij ontvangen de 

klanten vriendelijk, luisteren naar de wensen 

en overleggen dan in alle rust en vrijblijvend 

wat er aan het voertuig gedaan kan worden. 

Onder het genot van een kopje koffie kan 

er worden gewacht tot de reparatie is uitge-

voerd.  Wij bieden een zeer snelle service en 

streven 100% tevredenheidsgarantie na.

Daarnaast heeft mijn bedrijf ook een garage-

functie. Wij geven vrijblijvend advies over uw 

velgen en banden, het uitlijnen van uw auto 

en elk ander onderhoud of reparaties aan uw 

auto. Met enkel het gebruik van kwaliteitson-

derdelen staan wij garant voor onze goede re-

paraties met een daar bijbehorende scherpe 

prijs. Ook voor APK-keuringen  kunt u bij ons 

terecht. Voor een onafhankelijke APK-keuring  

werken wij samen met andere bedrijven. 

Ben je aangesloten bij bedrijfstak
organisaties?

Fastfitter is een VACO erkend bedrijf. VACO-

leden werken volgens hoge standaarden. Ze 

onderscheiden zich in vakkennis, veiligheid 

en kwaliteit. Om lid te worden van VACO moet 

een bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen vol-

doen. Pas nadat de VACO een kwaliteitscontro-

le heeft gedaan ontvangt het bedrijf het ge-

velbord VACO Erkend. Hiermee onderscheidt 

Fastfitter zich als specialist en weet de klant 

dat zij zaken doet met een bedrijf dat voldoet 

aan hoge kwaliteitseisen. Wij zijn officieel dea-

ler van de Nokian banden. Dit betekent kwali-

teit, service en nog scherpere prijzen! 

Opleidingsleerbedrijf

Fastfitter is een SBB-erkend bedrijf en heeft 

een samenwerkingsverband met het middel-

baar beroepsonderwijs in Emmen en omge-

ving en met name met het Drenthe College. 

Studenten kunnen bij ons het praktijkgedeel-

te van hun opleiding (beroepspraktijkvorming 

bpv) volgen en ook hun oriënterende stage en 

stage op niveau 2 binnen ons bedrijf uitvoe-

ren. 

Wil je zelf nog iets kwijt? Wij weten dat wij af-

hankelijk zijn van de klanten en de klanten 

niet van ons. Wij staan voor een goede, eer-

lijke service en zijn pas tevreden als de klant 

tevreden is!

Hoe ben je bereikbaar?

Fastfitter is gevestigd aan Het Weeld 218 A in 

Emmerhout. Voor het maken van een afspraak 

of advies belt u naar: T 628 930 of M 06 – 28 77 

27 93.  E info@fastfitter.nl. Kijk op onze web-

site www.fastfitter.nl voor aanbiedingen en 

ontwikkelingen. 

Ina Hofsteenge

‘Bedrijf’-vigheid Emmerhout

In deze rubriek neemt Ina 
Hofsteenge in iedere editie 
een bedrijf in Emmerhout 
onder de loep. In deze editie 
zijn de ‘spotlights’ gericht 
op Peter Drent van Fastfitter 
Bandenservice Emmerhout.

Medisch Pedicure Petra
Voor een vakkundige behandeling 

in een prettige sfeer!

Laan van de Bork 204  

06- 814 840 91

7823 RE  Emmen

www.pedicure-praktijk-petra.nl

E
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• Ontwerpt en bouwt websites voor u 
als bedrijf, particulier of organisatie. 

• Levert creatieve ontwerpen voor uw 
nieuwe huisstijl, logo of drukwerk.

T +31 (0) 591 625 706
E info@graffito.nl

www.graffito.nl

Graffito Internet Design

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

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

Of bezoek ons spreekuur op:
Woensdag 08.30 - 09.30 uur  De Schans 

Tangenborgh biedt ouderen in 
Zuidoost-Drenthe een breed palet 

aan zorg en dienstverlening en 
is specialist in dementiezorg.

Wij zien u als 
compleet mens en kijken

 verder dan fysieke of mentale 
klachten. Onze zorg is erop 

gericht om u het leven 
te laten leiden zoals u dat 

gewend bent.

door samen
te werken aan

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

Sinds 1 januari zijn ze officieel als 
zelfstandig team in Emmerhout 
van start gegaan. Uitvalsbasis 
is een kleine ruimte in Op Eigen 
Houtje. Buurtzorg Nederland 
heeft geen onnodige overhead, 
korte lijntjes, zodat de aandacht 
zoveel mogelijk uit kan 
gaan naar wijkbewoners die 
verpleging en/of persoonlijke 
verzorging nodig hebben. 

Buurtzorg Emmerhout

Het team van Buurtzorg Emmerhout bestaat 

uit 7 personen. Het is een zelfsturend team, 

dat wil zeggen ze werken zonder leidingge-

vende of manager. Zo kunnen ze sneller on-

derling overleggen, beslissingen nemen en 

daardoor flexibeler zijn. Het team bestaat uit 

wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzor-

genden, die allround worden ingezet.

Onderscheid

Op de vraag wat Buurtzorg onderscheidt 

van andere zorgaanbieders antwoordt Corry 

Plat: ‘We leveren dezelfde zorg, doen hetzelf-

de werk, daar zit het verschil niet in. Het zit 

hem er veel meer in dat wij geen onderscheid 

maken binnen het team. We maken gebruik 

van elkaars kwaliteiten.’ Anja Snoeijing vult 

aan: ‘Volgens mij zijn het vooral de korte lijn-

tjes die ons onderscheidt van anderen. Als 

een wijkbewoner contact opneemt, krijgen 

ze meteen iemand van het team aan de lijn. 

Vaak lukt het ons ook om dezelfde dag nog 

langs te gaan en kan de inzet van ons team 

ook meteen ingaan.’

Kleine teams

Het team in Emmerhout is op 1 januari ge-

start en is een afsplitsing van het team dat 

Angelslo en Emmerhout als werkgebied had. 

Maar zodra een team groter dan 12 of 13 me-

dewerkers wordt, komt er een afsplitsing. ‘Je 

merkt dan dat het niet meer werkt. Het wordt 

te groot. Dat komt ook het persoonlijke con-

tact, ook een kenmerk van onze werkwijze, 

niet ten goede. Cliënten krijgen met te veel 

verschillende gezichten te maken’, legt Jan-

neke Knigge uit. 

Buurzorg Nederland

Het initiatief voor deze andere wijze van or-

ganiseren van zorg is zo’n twaalf jaar geleden 

genomen door Jos de Blok. Door te werken 

met kleine, zelfsturende teams, die de rela-

tie tussen cliënt en professional als uitgangs-

punt nemen blijkt de kwaliteit van zorg hoger 

en worden financiën efficiënter ingezet. Wat 

in 2006 begon met één buurtteam is inmid-

dels een landelijke zorgorganisatie met meer 

dan 650 teams en 8.000 medewerkers.

Uitbreiding

Ondanks dat ze nog maar net als zelfstandig 

team in Emmerhout gestart zijn, moet het 

team al weer uitgebreid worden. Dat valt nog 

niet mee, net als andere zorgaanbieders is er 

een personeelstekort. ‘Terwijl het zulk mooi 

werk is’, vindt Janneke Mensink: ‘Werken in 

een team van Buurtzorg moet je wel passen. 

Je deelt samen de verantwoordelijkheid, je 

draagt het samen. Ik vind dat heel prettig. 

Maar er zijn ook mensen die vinden het pret-

tiger dat ze een leidinggevende boven zich 

hebben. Het heeft wel te maken hoe je zelf 

in het leven staat.’ 

Emmerhout

De medewerkers van Buurtzorg Emmerhout 

zijn blij met hun plekje in Op Eigen Houtje. 

In wat vroeger de lerarenkamer was hebben 

ze wat meubilair, wat bij elkaar gescharreld is 

bij het Goed, neergezet. En dat is het. Janne-

ke Mensink: ‘We komen hier wel voor team-

overleg bij elkaar, maar de meeste tijd zijn we 

op pad. Er zit niet altijd iemand op kantoor. 

Telefonisch zijn we altijd 24 uur per dag be-

reikbaar. Beurtelings hebben we bereikbaar-

heidsdienst. Wie hulp nodig heeft, vindt altijd 

gehoor.’ 

Zorg op maat

‘Zo mogelijk komen we dezelfde dag nog 

langs,’ vervolgt ze. ‘Samen met de cliënt be-

kijken we wat er nodig is en wat bij de cliënt 

past. Mensen krijgen op deze wijze de zorg 

en begeleiding die nodig is, niet meer, maar 

zeker ook niet minder!’ 

Buurtzorg Emmerhout

M 06 - 22 61 15 47

E emmerhout@buurtzorgnederland.nl  

Wytse Bouma

H



AANTAL BEWONERS (IN PERCENTAGE 2007)

0 – 19 jaar
20 – 39 jaar
40 – 64 jaar
65 jaar e.o.

AANTAL BEWONERS (IN PERCENTAGE 2017)

0 – 19 jaar
20 – 39 jaar
40 – 64 jaar
65 jaar e.o.

PERCENTAGES NAAR LEEFTIJDSGROEP
        

Leeftijdsgroep 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 – 19 jaar 22,1 % 21,8 % 20,8 % 20,8 % 20,9 % 21,1 % 20,9 % 20,6 % 20,7 % 20,4 % 20,7 %

20 – 39 jaar 23,4 % 23,3 % 23,7 % 23,6 % 23,4 % 23,3 % 22,7 % 22,5 % 22,7 % 22,5 % 22,0 %

40 – 64 jaar 36,1 % 36,0 % 35,8 % 35,5 % 35,4 % 34,4 % 34,1 % 34,0 % 33,1 % 33,2 % 33,0 %

65 jaar e.o. 18,3 % 18,9 % 19,8 % 20,1 % 20,3 % 21,2 % 22,3 % 23,0 % 23,5 % 23,9 % 24,3 %

AANTAL WONINGEN IN BOUWJAREN 
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Aantal woningen 
in Emmerhout

Aantal Percentage

0 – 9 jaar 642 17,2 %

10 – 19 jaar 111 3,0 %

20 – 29 jaar 65 1,7 %

30 – 39 jaar 111 3,0 %

40 – 49 jaar 2.812 75,2 %

50 – 59 jaar 0 0 %

60 – 69 jaar 0 0 %

79 jaar en ouder 0 0 %

Leeftijd onbekend 0 0 %

Totaal 3.741 100 %

       

Aantal woningen 
in Emmen

Aantal Percentage

0 – 9 jaar 3.334 6,9 %

10 – 19 jaar 6.107 12,6 %

20 – 29 jaar 6.684 13,8 %

30 – 39 jaar 7.592 15,6 %

40 – 49 jaar 10.316 21.3 %

50 – 59 jaar 5.814 12,0 %

60 – 69 jaar 3.447 7,1 %

79 jaar en ouder 5.190 10,7 %

Leeftijd onbekend 56 0,1 %

Totaal 48.540 100 %
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50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Emmerhout

Emmen

Koopwoning Huurwoning

VERHOUDING PERCENTAGE KOOP-/  HUURWONINGWONINGEN 
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Emmerhout in cijfers

“Het percentage 
65+-ers in 
Emmerhout is 
in tien jaar met 6% gestegen”

“Het aantal 
inwoners in 
Emmerhout is 
in 10 jaar 
nagenoeg gelijk 
gebleven”



Massagepraktijk De-Lan 
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

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

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

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

Wij verhuren Feestartikelen, Geboortearti-

kelen, Partytenten,  Springkussens en een 

ruim assortiment Oud Hollandse Spellen.

Statafels, Stoelen, Buffettafels, Terrasheaters, 

Prikkabel, Chafingdish, Hotpot, Poffer-

tjesplaat, Slagers BBQ, Chocoladefontein, 

Popcornmachine, Suikerspinmachine, 

Marktkramen, Huwelijkszuilen, etc.

Springkussen Koe, Springkussen Saloon, 

Ranjakoe, Eendjesvangen. Geboortearti-

kelen o.a. Houten Kinderwagens,  Ooievaars, 

etc. Opblaasbare Abraham en Sarah en 

Champagnefles.

Voor vragen of reserveringen:

T 0591 - 62 62 38

Kijk voor een overzicht op: 

www.vanginkelverhuur.nl

VAN GINKEL VERHUUR 

 

          T 0591- 855 435

Voor al uw personenvervoer door heel Nederland

•  24 / 7 service

•  Horecavervoer /Evenementenvervoer

•  Groepsvervoer max. 20 personen

•  Luchthavenvervoer

•  Rouw en Trouwvervoer

•  Vip vervoer 

•  Zittend Ziekenvervoer

Vraag naar onze scherpe tarieven

Bezoek onze website www.gtltaxi.nl 

Like ons op Facebook en volg ons op Twitter

• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout 
Springlevend’

• Computercursussen
• Workshops
• Kleine computerreparaties
• Internetten in digikamer

www.emmerhoutspringlevend.nl
Digikamer Wijkklik Emmerhout  

gehuisvest in  ‘Op Eigen Houtje’  

Lemzijde 87  |  T 06-543 939 16  

Activiteiten IVN - Afdeling Emmen

Het instituut voor natuureducatie en duur-

zaamheid, is een landelijke organisatie die 

mensen lokaal bij natuur betrekt. Op scholen, 

in Nationale Parken en hun eigen buurt. Le-

den ontvangen naast het landelijk magazine 

‘Mens en Natuur’ ook ons informatieblad ‘De 

Natuurkijker’. Donateurs ontvangen alleen 

‘De Natuurkijker’. Regelmatig ontvangen le-

den en donateurs een nieuwsbrief per e-mail. 

Voor meer informatie over IVN-Emmen en Om-

streken kunt u contact opnemen met Dick Ha-

verkamp, T 531 969 of mailen naar ivnemme-

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

ook regelmatig op onze website: www.ivn.nl/

afdeling/emmen-en-omstreken

Scharrelkids

Met de jeugdclub ‘Scharrelkids’ wil IVN Emmen 

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

natuur brengen. Voor informatie over Schar-

relkids kunt u contact opnemen met Cathelijn 

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

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

en-omstreken of op Facebook : https://www.

facebook.com/scharrelkidsemmen/ 

Activiteiten IVN 

De lezingen vinden iedere eerste woensdag 

van de maand plaats in de Cluft, Statenweg 

109, 7824 CW Emmen en zijn gratis voor le-

den en donateurs van het IVN. Aan niet-leden 

wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd. 

Voor meer informatie Dick Haverkamp, T 531 

969 of M dickhaverkamp22@gmail.com

• Woensdag 4 april  

Lezing over invasieve exoten door Willem 

Braam  

• Zondag 15 april                                                                         

Wandeling/excursie  door Mepperdennen 

of Sleenerzand met Dick Haverkamp en 

Tinus Knegt                                                

• Woensdag 2 mei                                                                      

Lezing over de Katshaar door Wolter ter 

Steege

• Zondag 6 mei                                                                            

Wandeling/excursie door de Katshaar met 

Wolter ter Steege en Tinus Knegt             

• Woensdag 6 juni                                                                       

Lezing op zoek naar vlinders door de Vlin-

derstichting                                                       

• Zondag 10 juni of zondag 17 juni                                            

Excursie op zoek naar Vlinders door de 

Vlinderstichting

•  

Activiteiten Scharrelkids 

De locaties van de activiteiten van Scharrel-

kids  Emmen e.o. worden bekend gemaakt bij 

opgave. Dit omdat, afhankelijk van de natuur 

en soms het weer, de locatie regelmatig veran-

dert. Deelname 2 euro. 

Voor nadere informatie zie onze website. Voor 

opgave en/of meer informatie: Cathelijn van 

Goor, ivn.jeugd.emmen@gmail.com

• Zaterdag 21 april  

Scharrelkids Activiteit Vogels spotten met 

Willem Braam                                                        

• Zaterdag 19 mei 

Scharrelkids Activiteit Oertijd

• Zaterdag 9 juni 

Scharrelkids Activiteit Slootjesdagen (lan-

delijk) 

Planning cursussen 

Februari of najaar: Jeugdbegeleiders- Natuur-

ouders (8 dagdelen). April/mei: vogels kijken 

en luisteren. Juli: Fotografie. September/okto-

ber: Paddenstoelen  

Ina Hofsteenge

De afdeling IVN Emmen 
en Omstreken is een 
actieve vereniging die 
volwassenen en jeugd op 
een boeiende manier wil 
betrekken bij de natuur in 
hun eigen leefomgeving.

H

Oproep
Word ook vrijwillige jeugdbegeleider bij 

IVN Scharrelkids in omgeving Emmen. Ben 

je enthousiast, houd je van natuur en vind 

je het leuk om met kinderen te werken? 

Dan zoeken wij jou! Samen met andere 

vrijwillige begeleiders organiseer je maan-

delijkse buitenactiviteiten voor kinderen in 

omgeving Emmen, IVN en Scharrelkids.
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Ook kunt U bij ons terecht voor hulp bij het 

aanvragen van DigiD, leren telebankieren.

Uw kinderen hebben vaak de tijd en het ge-

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

krijgt u in kleine groepjes les, zodat de volle-

dige aandacht voor u is en kunt u het op ei-

gen tempo leren. Geef U dan nu op voor een 

cursus! Lijkt u dit iets?  Neem dan contact met 

ons op of kom een keer langs in de Digikamer.

Hermien van der Weide 06 - 41 72 01 68

Ans Huiskes 06 - 34 18 16 24

Cursus foto bewerken met PIXLR 

In de lessen leert u foto’s verkleinen, vergro-

ten en uitsnijden. Natuurlijk ook verbeteren en 

retoucheren, werken met selecties en lagen, 

effecten en filters gebruiken, collages en kaar-

ten maken en nog veel meer. Bij voldoende 

opgave zal, vermoedelijk, op woensdagmid-

dag weer een nieuwe cursus beginnen zodat u 

straks zelf met uw vakantiefoto’s aan de gang 

kan. Kosten zijn voor 10 lessen € 75,- inclusief 

boek en uiteraard leveren en installeren wij de 

software voor u op uw computer of laptop.

Opgeven

Vast opgeven kan bij Hermien van de Weide

M 06 - 41 72 01 68 E penningmeester@wijkkli-

kemmerhout.nl of Ans Huiskes  M 06 - 34 18 16 

24 E anshuiskes@wijkklikemmerhout.nl

Bij WijkKlik Emmerhout nu ook 
kleine hardware reparaties

WijkKlik Emmerhout biedt vanaf heden ook 

kleine reparaties aan vanaf € 5,00, afhankelijk 

van de hoeveelheid werkzaamheden en exclu-

sief vervangende onderdelen. Wilt u gebruik 

maken van onze service, maak dan even een 

afspraak zodat wij u kunnen inplannen. Als 

het een kleine reparatie is kan u blijven wach-

ten en wordt u een kopje koffie of thee aan-

geboden. Is de reparatie groter of moeten er 

onderdelen besteld worden dan wordt er met 

u overlegd wat het gaat kosten en of het nog 

zinvol is om de reparatie uit te voeren. Daarna 

wordt uw pc of laptop ingenomen voor repa-

ratie en kan u hem meestal binnen enkele da-

gen weer ophalen. 

Afspraak maken 

Een afspraak maken kan via Theo Zwiggelaar, 

M 06 543 939 16 of E reparatiepc@wijkklikem-

merhout.nl. Na het ontvangen van uw mail ne-

men wij zo snel mogelijk contact met u op. 

Of je het nu leuk vindt of 
niet, de computer wordt 
steeds belangrijker. 
WijkKlik Emmerhout geeft 
computerlessen voor Windows 
10, Windows 8.1 en Windows 
7. En natuurlijk ook de tablet 
en iPad. Bij ons kunt U leren 
internetten, mailen, mappen 
maken facebook, skype, enz. 

WijkKlik Emmerhout

O

Supporter 
van cultuur

Univé Emmen
Weerdingerstraat 20, Emmen
088 - 181 5000
emmen@unive.nl

16.0384 Adv Cultuur Sponsoring A5.indd   4 22-09-16   15:51

BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NLKWALITARIABEZORGT.NL

KWALITARIABEZORGT.NL

BIJ ONS GEEN EXTRA IDEAL KOSTEN!

“Bij een kleine 
hardware reparatie 
kan u blijven 
wachten en wordt 
u koffie of thee 
aangeboden”

belangrijk

maakt je rijker

...en ze leest nog lang en gelukkig,
dankzij onze vrijwilligers.



Zorgeloos wonen in de Egelantier  
en de Wegedoorn in Emmen

In het hart van de wijk Emmerhout 
staan aan beide zijden van het 
 volledig vernieuwde winkelcentrum 
de Egelantier en de Wegedoorn.  
Op deze complexen is regelmatig 
een bewonersconsulent aanwezig, 
die u graag helpt met uw vragen over 
wonen, zorg en welzijn. 

Te huur: driekamerappartementen  
met inpandig balkon

•	 Speciaal voor 55-plussers

•	 Woonoppervlakte van 70m2

•	 Appartementen toegankelijk via 
 beveiligde entree met centrale lift

•	 Open keuken en op de begane grond 
een privé berging

•	 Gelegen naast het winkelcentrum met 
onder andere een apotheek, bakker en 
diverse supermarkten

•	 Bushalte bevindt zich binnen 200 meter

•	 Kale huur vanaf € 616,80 en 
 voorschot servicekosten vanaf 
€ 45,- per maand

Meer informatie: 
bewonersconsulent bereikbaar van 8.30-13.00 uur
088 - 921 02 52 / egelantier@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/egelantier_en_wegedoorn

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

Houtweg 301-339 en 106-144  
in Emmen
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Feest
BBQ

Buffet
Lunch

Reünie
Bruiloft

Vergadering
Bijeenkomst

Training

Wij hebben mooie zalen 

en verzorgen het eten en 

drinken. Er zijn diverse 

arrangementen voor de 

lunch en buffet en wij 

bezorgen ook!  Informeer 

naar de mogelijkheden of 

kom eens langs!

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info 

I www.opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

Van, voor en door bewoners!

Alle clubs zijn inmiddels weer actief met een 

goede ledenwinst voor de klaverjasclub en de 

koersbalclub. De nieuwe koersballers probe-

ren enthousiast de ballen op koers te krijgen 

en mee te doen aan het Drents koersbaltoer-

nooi op 1 mei in Westerbork. Verslag van de 

behaalde successen van ons team zult u in de 

volgende editie van dit blad kunnen lezen. De 

andere clubs mogen ook nog wel een beetje 

groeien. De klaverjassers zijn gelukkig alweer 

op een niveau van 4 tafels, dus 16 leden ge-

komen.

Sluiting Dienstencentrum                         

Op de volgende dagen zal het dienstencen-

trum gesloten zijn: Goede vrijdag 30 maart, 

2e Paasdag, Koningsdag 27 april, Hemelvaart 

10 mei, vrijdag 11 mei en 2e Pinksterdag.

Oproep uitbreiding gastdames                                                                                                                                        

Een dringend beroep op u om ons team 

gastdames te komen versterken heeft nog 

niet geleid tot een aanmeldingsstop. Sterker 

nog, er heeft zich na de laatste uitgave van 

Wijkberichten niemand gemeld. Lia Lange-

berg T 626 594 en Marie Jongbloed T 620 059 

zitten nog steeds vlak bij de telefoon op uw 

enthousiaste reactie te wachten. 

Dienstencentrum voor ouderen 

Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans 

Jan Nuiver, DCO voorzitter  

T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

DCO Activiteiten
Het DCO is er  voor u als oudere. Bent u 60- plusser, dan kunt u deelnemen aan de 

volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 13.30
14.00
14.45

-
-
-

14.30
16.00
16.30

uur
uur
uur

Internationale dans
Sjoelen 
Tafeltennis

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

dinsdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

woensdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 13.00
13.30

-
-

16.30
16.30

uur
uur

Biljart
Klaverjas

vrijdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

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

Dienstencentrum voor ouderen

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

De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewo-

ners terecht kunnen voor allerlei vragen van diverse 

aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken 

het openbaar gebied betreffende, voor zorg, voor de 

wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn, 

voor ideeën. De wijkbewoners kunnen er even bin-

nenwippen voor een praatje, zomaar….

In de Wijkwijzer kan vergaderd worden en er is een 

toegankelijk openbaar (invalide) toilet. Er worden 

plannen gesmeed, het wijkteam komt er bij elkaar, 

één keer per maand wordt er geluncht (Emmerhout-

lijm), verschillende organisaties hebben hier een lo-

ketfunctie, er staat een laptop die gebruikt kan wor-

den door wijkbewoners om hun vraag of aanbod te 

noteren (WeHelpen Emmerhout). Kortom het is een 

winkel van en voor de wijkbewoners. 

Houtweg 287

T 0591- 675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• Wijkwijzer   

10.00 - 17.00 uur (ma t/m vr) 

10.00 - 13.00 uur (zaterdag) 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• Lefier 

Woensdagmorgen 10.00 - 11.00 uur 

• Woonzorg Nederland  

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken)

Redactie Wijkberichten
Joke Bakker, Wytse Bouma, Ina Hofsteenge, Henk Smit, 
Marinus Spijkman (corrector)

T 06 - 409 835 32
E redactie@wijkbelangenemmerhout.nl

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Hilde van der Horst (o.a. voorplaat), Harry Janssen (15), 
Wytse Bouma (16, 29), Aize Schipper (17), Riekus Rein-
ders (21) en Tinus Knegt (25).

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 14 mei naar redactie@wijkbelange-
nemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer t.a.v. 
redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, logo’s 
e.d. in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

Vacant  (voorzitter)

Wytse Bouma (secretaris)
T 06 - 409 835 32
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Hilde van der Horst (penningmeester)
T  0591 - 226 052
E penningmeester@wijkbelangenemmerhout.nl

Kiona de Graaf
M 06 - 42 62 38 02
E kmdegraaf@ziggo.nl

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

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

Wilma Winters
M 06 - 533 248 04
E wilma_winters01@hotmail.com

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

GFT / Groen Inzameling in 2018 vindt plaats in de even weken.

Restafval / Grijs Inzameling in 2018 vindt plaats in de oneven weken.

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons (PMD)

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

Oud papier Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 3 april, 1 mei, 5 juni 

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag donderdag 5 april, 3 mei, 7 juni

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

Oude kleding U kunt uw oude kleding en schoenen in de kledingcontainer 
deponeren op de parkeerplaats van het winkelcentrum. De kleding 
kan ook bij diverse kringloopwinkels in Emmen ingeleverd worden.

Overtollige inboedel Overtollige bruikbare inboedel kunt u naar diverse 
kringloopwinkels brengen of door hen laten ophalen.

Milieustraat           Geopend dinsdag tot en met zaterdag  van 8.30 – 16.00 uur. Op 
maandag is de milieustraat gesloten.

Welk afval aan de straat?

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

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

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

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

I  http://huisarts-procee.docvadis.nl/

T 62 16 35

Spoedlijn T 62 36 00

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Spoed T 62 36 00

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

Ineke Boer

M 06 42 49 03 88 (ma-do)

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Jaap Alberts

T 0900 - 8844 

E jaap.alberts@politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 532 600 02

Ilse Murauer (Icare) M 06 101 834 26

Joke de Haan-Jansen (Icare - pg team) 

M 06 - 839 104 27 

Petra van Uem (Beter Thuis Wonen) 

M 06 - 100 454 58

Anneke Kog (Beter Thuis Wonen)  

M 06 - 100 454 57 

Buurtzorg Emmerhout M 06 - 22 61 15 47

BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’

Lemzijde 87 - T 229 280

E info@opeigenhoutje.info

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons op 
Twitter 

@EHwijk  

Volg ons op 
Facebook 

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

zomer 2018 |2 14 mei week 24

herfst 2018 |3 13 augustus week 38

winter 2018 |4 6 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

27 maart ALV Wijkbelangen – thema Burgerbegroting Op Eigen Houtje

3 april Cultuurhuis Emmerhout: Karaokeavond Op Eigen Houtje

21 april Maandeeq: thema Eritrea Op Eigen Houtje

11 mei Cultuurhuis Emmerhout: The Voice of Emmerhout Op Eigen Houtje

19 mei Maandeeq: thema Vrijheid Op Eigen Houtje

23 juni Maandeeq: thema Integratie Op Eigen Houtje

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



Halong’s 
Loempia

De winkeliers van Emmerhout 
wensen u een vrolijk voorjaar toe!


