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IN DIT NUMMER
PlusBus van start

Monique van Waardenburg

Achterpadverlichting

Op vrijdag 6 december is de PlusBus Emmerhout feestelijk in gebruik genomen.
Met name ouderen, die aan huis gebonden
zijn of een beperkt sociaal netwerk hebben,
krijgen hierdoor de mogelijkheid anderen te
ontmoeten en om samen met anderen activiteiten te ondernemen. Het programma
met uitstapjes voor het eerste kwartaal van
2020 vindt u in deze Wijkberichten.

‘Een beleeftuin waar iedereen zich kan laten verrassen door de natuur’. Vanuit de
burgerbegroting heeft Monique van Waardenburg vorig jaar een budget toegekend
gekregen voor het realiseren van een beleeftuin. Monique (52) is het type van ‘zelf
de handschoen oppakken’, dat wil zeggen:
je als inwoner verantwoordelijk voelen voor
de plek waar je woont.

Jaap ‘Lampje’ Meulman heeft een opvolger
gevonden voor de aanleg en het onderhoud van de achterpadverlichting. Zestien
jaar was hij actief bij de aanleg en onderhoud van de achterpadverlichting in Emmerhout. Onlangs gaf hij aan hiermee te
willen stoppen. Joost Bosman neemt nu het
‘lampje’ van hem over. In deze Wijkberichten
maken we nader kennis met Joost.

‘‘Erop uit met
de PlusBus”
Het programma van de PlusBus
vindt u op pagina 15,16,17,18
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Van de bestuurstafel

Wijkaanpak en burgerbegroting

Het jaar 2019 is al bijna weer
voorbij als u het laatste
nummer van Wijkberichten
van dit jaar op handen heeft.
Een jaar waarin er weer
van alles gebeurd is, ook in
Emmerhout.

Het jaar 2019 stond voor
Wijkbelangen voor een
belangrijk deel in het teken
van het opstellen van een
aanpak voor de komende
tien jaar. Met de mooie titel:
Wijkaanpak 2020-2030 /
Woon- en Leefbaarheidsvisie
Emmerhout.
30 %

H

Heel veel gebeurt dankzij de belangloze inzet van veel wijkbewoners. Soms in het oog
springend, soms in stilte. Zo werden dit jaar de
beweegtuin en het free runpark gerealiseerd
mede dankzij budget uit de burgerbegroting.
Maar kregen we ook twee wandelroutes door
de wijk met ontmoetingsverhalen. Ook de
vrijwilligers van WijkKlik konden dankzij een
bijdrage vanuit de burgerbegroting hun activiteiten versterken. Iets minder zichtbaar misschien, maar het gebeurde wel. Dank aan alle
bewoners die zich in het afgelopen jaar inzetten voor onze wijk, op welke wijze dan ook.

Burgerbegroting 2020
Soms kan geld helpen om een plannetje voor
de wijk uit te voeren. Dat het niet altijd om
grote bedragen hoeft te gaan maakt de BurEr
werden negen plannen voor totaal € 42.250,ingediend. Er blijft dus geld beschikbaar. Hoe

Nieuwe schrijver
Wijkberichten Emmerhout heeft naast
een redactie een groep schrijvers die op
verzoek van de redactie artikelen schrijven. In deze Wijkberichten verwelkomen
we Bertus Beltman, oud-directeur van de
muziekschool en gemeentedichter. Zijn
eerste bijdrage gaat over Joost & Jaap en
de achterpadverlichting.
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“Samen werken
we aan het
mooier, socialer,
groener, schoner,
veiliger maken
van onze wijk”
we dit gaan inzetten weten we nu nog niet
precies. Geld uit de burgerbegroting kan alleen ingezet worden met instemming van de
wijk. Maar heeft u een idee of een plan laat het
ons weten, mogelijk hoeft u niet te wachten
tot de burgerbegroting van 2021.

De PlusBus
Begin december was de officiële start van de
PlusBus in Emmerhout. Na het wegtrekken
van het doek door wethouder Robert Kleine
kon de bus vertrekken voor een eerste ritje
door de wijk. Met de PlusBus worden een paar
keer uitstapjes gemaakt. Hierdoor hopen we
dat met name ouderen die aan huis gebonden
zijn de mogelijkheid krijgen anderen te ontmoeten. Ook mensen met een beperkt sociaal
netwerk worden in de gelegenheid gesteld samen met andere buurtgenoten activiteiten te
ondernemen. De PlusBus kan rijden dankzij de
inzet van heel veel vrijwilligers en de financiële

bijdrage van een aantal sponsoren. Het kwartaalprogramma van uitstapjes wordt vanaf dit
nummer in Wijkberichten opgenomen.

In gesprek met wijkbewoners
Als bestuur van Wijkbelangen Emmerhout
vertegenwoordigen wij alle wijkbewoners.
We proberen op verschillende manieren hen
te informeren over waar we mee bezig zijn of
willen. Dit doen we bijvoorbeeld via de Wijkberichten die u eens per kwartaal in de bus
vindt, de website wijkbelangenemmerhout.
nl, Facebook, twitter etc. Maar ook gaan we in
gesprek met wijkbewoners om te horen wat er
leeft, waar zorgen over zijn, wat er beter kan.
Door het organiseren van bewonersavonden,
maar dit jaar ook door het organiseren van de
Zesdaagse. Zes avonden met de tent door de
wijk om met bewoners te praten. In de Wijkwijzer kunt u iedere werkdag terecht met uw
vragen, opmerkingen, meldingen etc.

Gelukkig 2020
Ten slot wensen wij alle wijkbewoners hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2020. Laten
we samen verder werken aan het mooier, socialer, groener, vriendelijker, schoner, veiliger
etc. maken van onze wijk. Op onze inzet mag u
rekenen. Emmerhout kleurt mooier met jou!
Kiona de Graaf, secretaris Wijkbelangen
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl
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Het was de bedoeling dat dit plan nog voor
het einde van het jaar definitief vastgesteld
zou worden. Dit is echter niet gelukt. Het streven is nu om de Wijkaanpak 2020-2030 voor 1
april 2020 vastgesteld te hebben. Tijdens de
bewonersavond van 15 oktober (tevens aftrap van de Burgerbegroting 2020) is het plan
in concept nogmaals aan de wijkbewoners
voorgelegd.

Deze plannen waren in twee categorieën verdeeld. Plannen waar maximaal een bijdrage
van € 2.000,- voor werd gevraagd en grotere
plannen waar maximaal € 25.000,- voor werd
gevraagd.

Uitvoeringsprogramma

1. Bewakingscamera’s winkelcentrum
De bewakingscamera’s in en rond het
winkelcentrum zijn verouderd. De beeldkwaliteit is onvoldoende en brengt bijv.
het parkeerterrein niet of onvoldoende in
beeld. Voor dit plan is € 12.000, - beschikbaar gesteld.
2. Biljartclub
De club moet noodgedwongen verhuizen
uit de Tussenstee en is daarom ook gedwongen bepaalde materialen te vervangen (o.a. lakens en lampen). Voor dit plan is
€ 2.000, - beschikbaar gesteld.
3. Boek Emmerhout
Werkgroep onder leiding van Johan Withaar gaat boek schrijven over de historie
van de wijk. Voor de aanloopkosten is een
werkbudget gevraagd. Voor dit plan is
€ 750, - beschikbaar gesteld.
4. Groenproject het Waal
Plan om bijensnelweg aan het Waal te verlengen met nog een strook waar men de

Een belangrijk onderdeel van de Wijkaanpak 2020-2030 is het uitvoeringsprogramma.
Waar gaan we samen aan werken in de komende jaren? Wie gaat wat doen en wanneer
moet het klaar zijn? Voor de uitvoering heeft
de gemeente slechts heel beperkt extra geld
beschikbaar, met name voor maatregelen die
snel en eenvoudig uit te voeren zijn.

Burgerbegroting 2020
In de Wijkaanpak 2020-2030 wordt duidelijk
waar we als wijk naar toe willen. Hoe de wijk
er over tien jaar moet uitzien. Dit is ook meteen een kader voor de plannen die ingediend
worden door wijkbewoners voor de burgerbegroting. Met ieder bewonersinitiatief stellen
we de vraag: Wat draagt dit bij aan de gestelde doelen? Waaraan is het een bijdrage? Komt
het Emmerhout ten goede? Tijdens het Ideeënfestival van 26 november jl. in de Schepershof werden er negen plannen gepresenteerd.

40 %

€

Dit zijn de plannen voor 2020
De volgende plannen kregen budget toegewezen vanuit de Burgerbegroting:

grond wil laten verschralen waardoor inheemse bloemen terugkeren. Voor dit plan
is € 2.000, - beschikbaar gesteld.
5. Natuurontwikkeling
Voor het onderhoud van verschillende
groenstroken in de wijk door een groep
enthousiaste wijkbewoners is aanschaf van
gereedschap, machines noodzakelijk. Voor
dit plan is € 8.000, - beschikbaar gesteld.
6. PlusBus
Ouderen in de wijk worden in de gelegenheid gesteld met elkaar op stap te gaan in
de PlusBus. Met name voor de opstartkosten van dit initiatief is geld nodig. Voor dit
plan is € 5.000, - beschikbaar gesteld.
7. Smileyborden
Een plan om de veiligheid op en rond de
Houtwegen te verbeteren door het plaatsen van zg. smileys, waardoor automobilisten snelheid aanpassen en oversteken
veiliger wordt. Voor dit plan is € 10.000, beschikbaar gesteld.
8. Spelweek
Een fantastische week in de meivakantie
voor kinderen uit de wijk in de basisschoolleeftijd. Met heel veel sport & spel, een
bosdag en een dagje uit. Voor dit plan is
€ 1.500, - beschikbaar gesteld.
Wytse Bouma,
voorzitter Wijkbelangen Emmerhout
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Bewoners knappen garages op

Monique van Waardenburg

Najaar 2018 komen
de eigenaren van 14
garageboxen aan de Laan
van het Kwekebos bijeen
om te overleggen over hun
garages. Aanleiding voor
het overleg is de staat van
onderhoud van de garages.
Fred Bogers is een van deze
eigenaren en vertelt van hoe
zij dit aangepakt hebben.

D

Delen van de boeiboorden zijn aan vervanging toe, de deuren en kozijnen zijn aan een
schilderbeurt toe, de hemelwaterafvoer is
verstopt en het terrein moet nodig schoongemaakt worden. En verder wordt het tijd om
een hardnekkig parkeerprobleem op te lossen.
Aanwijzingen in de koopcontracten geven de
beslissende zet voor het overleg.

Opknappen en oplossen
Conclusie van het overleg: we gaan samen de
garages opknappen en lossen tegelijk onze
problemen op. We denken dat we voldoende
kennis en handigheid hebben om alle werkzaamheden zelf uit te voeren. Tot het voorjaar
2019 nemen we de tijd om zicht te krijgen op
de kosten, de werkzaamheden voor te bereiden en besluiten te nemen over hoe we het
gaan doen. Begin mei, het is inmiddels 2019,
komen we opnieuw bijeen om met elkaar besluiten te nemen over wat er precies gedaan
moet worden, offertes te bespreken, inkoop te
regelen en keuzes te maken voor de kleuren
van de deuren en kozijnen.

Parkeerproblemen
Intussen blijkt het initiatief ook andere effecten te krijgen. Een van de eigenaren heeft
door een paar goede gesprekken de parkeerproblemen uit de wereld geholpen. De paaltjes om een parkeerverbod te forceren worden weggehaald en het werkt. Er worden geen
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‘Een beleeftuin waar
iedereen zich laat verrassen
door de natuur’. Vanuit de
burgerbegroting heeft
Monique van Waardenburg
vorig jaar een bedrag van
€ 20.142,00 toegekend
gekregen voor het realiseren
van een beleeftuin.
30 %

auto’s meer geparkeerd waar dat in de jaren
daarvoor regelmatig tot ergernis heeft geleid.

Boeiboorden vervangen
Op twee zaterdagen worden de dakranden
van de garages aangepakt. We slepen ladders,
steiger, gereedschap naar de garages die tijdelijk werkplaats worden. Samen slopen we de
boeiboorden en verwijderen dakranden en
daktrimmen, waarna de nieuwe boeiboorden
geschroefd, dakranden geplakt en daktrimmen bevestigd worden. Ondertussen komen
spontaan koffie en thee en tussen de middag
soep op tafel en zo komen werken en gezelligheid samen. Verder wordt de rioolverstopping
opgelost en wordt het terrein onkruidvrij gemaakt. Eind juni geeft het terrein al een heel
andere aanblik en gaat iedereen de warme zomervakantie in.

Schilderwerk
Na de zomervakantie is het schilderwerk aan
de beurt. Voor de deuren kiezen we twee kleuren, licht- en donkerblauw. De kozijnen worden wit. Voor de verf van de deuren krijgen
we deskundig advies bij Decokay Sanders, de
verf- en behangwinkel aan de Noordbargerstraat. Zij adviseren ons Sigmetal Zinccoat, een
3 in 1 verf. Primer, tussenlaag en aflakken in
één schilderbeurt. Wijkbelangen Emmerhout
ondersteunt verder de actie door vergaderruimte en koffie gratis beschikbaar te stellen.

Eindresultaat
Het resultaat mag er zijn. Het garagecomplex
kan dankzij de gezamenlijke inspanningen
weer vele jaren mee. En niet alleen dat. Door
samen te werken hebben we ook op een andere manier met onze buurtgenoten kennis
gemaakt. Het wordt daardoor een stuk gemakkelijker om nu wat meer te letten op ons gezamenlijk belang, goed onderhouden garages
en een fijne woonbuurt!

Meer weten?
Wilt u meer weten over ons project en onze
aanpak? Kijk op de website van Wijkbelangen
Emmerhout onder Buurtkracht en lees meer
over de koopcontracten, bezoek aan de notaris, over onze communicatie en aanpak. En natuurlijk de plaatjes!
Fred Bogers

Wilt u zelf zo’n initiatief starten, maar
heeft u een duwtje nodig, neem
dan met ons contact op: secretaris@
wijkbelangenemmerhout.nl of kom
langs bij de Wijkwijzer.

H

Hoever het staat met de plannen en wat beweegt haar om zo’n project op te zetten? Monique (52) is het type van ‘zelf de handschoen
oppakken’, dat wil zeggen: je als inwoner verantwoordelijk voelen voor de plek waar je
woont.

De leukste straat van Delft
Zelf heeft zij in haar persoonlijke leven blijk
gegeven niet wars te zijn van avontuurlijke
stappen. Na de middelbare school studeerde
zij voor fysiotherapeute en werkte een jaar
in IJsland, emigreerde als voormalige Rotterdamse naar Frans-Guyana en kwam uiteindelijk via Delft in Valthe terecht. In Delft ontving zij in 2008 de aanmoedigingsprijs voor
de titel ‘de leukste straat van Delft’. In de straat
waarin zij kwam te wonen, heerste een grimmige sfeer. Tevens was het veldje waaraan zij
woonde zeer vervuild. Samen met de buurtkinderen heeft zij het initiatief genomen voor
een Fleurop Actie en daarmee de buurt opgeknapt. Het was een groot succes, de kinderen
raakten betrokken en de buurtbewoners kregen hierdoor steeds meer contact met elkaar.

Nieuw initiatief
Sinds 2014 woont Monique in Emmerhout.
Al snel raakte zij betrokken bij het voormalige bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’. Zij zag
dat de tuin rondom de school er verwaarloost
bij lag en nam het initiatief om hier iets aan
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te doen. Zelf heeft zij geen groene vingers en
legde daarom contact met het Terra College.
Zij kreeg een klein budget van het bewonersbedrijf en wist meerdere inwoners hiervoor te
interesseren. Toen het bewonersbedrijf ech-

“Ik zie een tuin
groeien, die een
aanwinst zal
zijn voor onze
wijk!”
ter op hield te bestaan en de nieuwe eigenaar
niet zoveel interesse had in het project, was
de burgerbegroting een optie voor een nieuw
initiatief.

Geschikte locatie
Monique diende het idee voor een Beleeftuin
in en ging samen met haar tuingroep op zoek
naar een geschikte locatie. Die vond zij uiteindelijk achter het leegstaande gebouw van de
sportschool Popping. Een plek, die educatief
moet gaan inspireren, waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, waar het natuurbewustzijn kan worden vergroot. Allemaal elementen
die Monique van waarde vindt. De omwonenden hadden in eerste instantie problemen met
de locatie van haar initiatief. Het is een plek

waar jongeren zich graag verzamelen en voor
overlast zorgen. Monique had haar succesvolle ervaring met haar buurtbewoners in Delft
en ging in gesprek. Het heeft zich ten goede
gekeerd en nu wordt er meegedacht door de
buurtbewoners.

Er moet nog veel gebeuren
Het ontwerp is af en binnenkort volgt weer
een gesprek met de gemeente en de buurtbewoners. De streefdatum voor de oplevering
is mei/juni 2020. Voor het zover is moet er veel
gebeuren. Grond moet worden afgevoerd en
vernieuwd. Nieuwe beplanting erin en mogelijk ook wat groentebakken. Het wordt geen
‘zichttuin’, omwonenden mogen erbij en er
zelf ook iets mee doen…. Hoe moet nog worden uitgewerkt. Monique is enthousiast over
de vorderingen. Ik zie een tuin groeien, die een
aanwinst zal zijn voor onze wijk.
Joke Bakker

Wilt u helpen, straks in de tuin, of een andere
manier? De tuingroep is bijvoorbeeld op
zoek naar iemand die de communicatie kan
verzorgen. Verder zoeken ze nog iemand die
foto’s wil maken over de ontwikkeling van de
beleeftuin. Aanmelden kan via de Wijkwijzer
of bij Monique zelf via 06 - 144 246 79.
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Bij de sloop van de Mgr. Bekkersschool

Cosis

dichtbij

Juiste prikkels maken actief!
De Hooimijt biedt dagbesteding aan mensen met geheugenproblemen
en/ of die ondersteuning nodig hebben bij praktische en dagelijkse
handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

voor hulp aan mensen
met een verstandelijke of
psychische beperking

Zorgboerderij De Hooimijt
Het Daglokaal
Het Kantongerecht
Emmerhoutstraat 22
Lemzijde 87-88
Hoofdstraat 6
Weerdinge
Emmerhout
Emmen
Juiste prikkels
maken actief!

Juiste prikkels maken actief!

T: 0591
- 621179 biedt
M: 06dagbesteding
- 219 563 00
E:
dehooimijt@gmail.com
Dedagbesteding
Hooimijt
aan
mensen
met
Hooimijt biedt
aan mensen
met geheugenproblemen
geheugenproblemen
en/
of
die
ondersteuning
nodig
www.zorgboerderijdehooimijt.nl
/ of die ondersteuning
nodigenhebben
praktische
We bieden hulp die bij jou past. Dit kan elke dag, maar ook voor
handelingen
ten en dagelijkse
hebben bij praktische
dagelijksebij
een paar uurtjes per week. Wat je zelf goed kunt, doe je zelf. En
handelingen behoeve
ten behoeve
van
de
zelfredzaamheid.
van de zelfredzaamheid.
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
gboerderij DeZorgboerderij
Hooimijt de Hooimijt
Het Daglokaal
Het Kantongerecht
Het Kantongerecht
zelfstandig mogelijk kunt leven.
Emmerhoutstraat
22Lemzijde
Hoofdstraat
merhoutstraat
22
87-88 6
Hoofdstraat 6
Weerdinge
Emmen
We bieden deze hulp in de provincies Groningen en Drenthe:
rdinge
Emmerhout
Emmen
• bij jou thuis
• bij de invulling van je dag

591 -

De Huiskamer

Waal
621179 Het
M:278a
06 Emmerhout

Noorderbreedte

•

bij opgroeien,

3 dehooimijt@gmail.com
219 563 00Meteoor
E:
Klazienaveen

www.zorgboerderijdehooimijt.nl
T: 0591 - 621179

Neem vrijblijvend contact op om
te zien of wij iets voor u kunnen
betekenen.

M: 06 219 563 00
E: info@zorggroepdehooimijt.nl

•

binnen een passende woonvorm

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

Geschiedenis van Emmerhout

www.zorggroepdehooimijt.nl

Ontevreden over
het onderhoud van
uw huurwoning?

Massagepraktijk De-Lan

Denk mee!
Samen staan
we sterker.

Praktijk voor Shiatsutherapie
Shiatsu staat voor “vingerdruk“
therapie afkomstig uit Japan en

Huurdersfederatie voor uw
belangen.

Werkbudget

– Slapeloosheid

De werkgroep heeft vanuit de Burgerbegroting
2020 een werkbudget van € 750,- gekregen. Het
zal wel een paar jaren duren voordat het boek bij
de uitgever/drukker ligt. Maar de werkgroep zal
ook in het eerste jaar wel kosten maken voor bijvoorbeeld het printen/kopiëren van documenten, het afkopen rechten van rechten dragende
foto’s en documenten, inrichten van Cloudserver,
vergader- en reiskosten etc.

– Mentale onrust en depressiviteit
– Spierspanningen’
– Spijsverteringsproblemen
– Menstruele problemen
– Sommige problemen met spieren en botten (zoals rugpijn)
Vergoeding geheel of gedeeltelijk
door de zorgverzekeraar is
mogelijk.

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
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In de vorige Wijkberichten las u over het initiatief
van Johan Withaar om een boek over de geschiedenis van Emmerhout te schrijven. Een aantal
wijkbewoners heeft zich na zijn oproep gemeld
om hem hierbij te helpen. Inmiddels zijn de eerste verkenningen begonnen. Bent u ook geïnteresseerd en wilt u zich alsnog aansluiten: u bent
van harte welkom. Stuur mail naar jwithaar@
historisch-emmen.nl of bel M 06 - 555 817 92.

kan worden toegepast zoals bij:

– Hoofdpijn

www.huurdersfederatie.nl

Afgelopen najaar werd de
Mgr. Bekkersschool gesloopt.
De kinderen van Ted Schilder
gingen hier jaren met plezier
naar school, maar ook Ted en
zijn vrouw hadden hier een
mooie tijd. Bij de sloop schreef
hij het volgende weemoedige
gedicht.

Foto’s uit het verleden
We zijn op zoek naar foto’s uit het verleden van
onze wijk. Heeft u foto’s in uw privécollectie die
een beeld geven van onze wijk, bijvoorbeeld
toen de wijk nog in aanbouw was en de eerste
huizen midden in het weiland stonden… We
houden ons van harte aanbevolen. We scannen
de foto’s en u krijgt uw exemplaar terug. Mocht
de foto uiteindelijk in het boek worden opgenomen dan zal dit gebeuren met bronvermelding.

Voorbij
Ze lopen er niet meer: de meesters en de juffen.
Het kunstwerk voor de school, waar junkies blowend bluffen,
versloft, vermost, verroest … verlaten.
Hier werden kinderen groot, en groten klein.
Het speelveld naast de school mag nu voor honden zijn,
hun drollen achterlaten.
Ik zag een stoet met boekjes gaan en tafeltjesgesjouw
De kinderen gingen vrolijk heen, naar ’t nieuwe schoolgebouw.
De B van Bekkers peinst gelaten.
De schroothoop wacht op Willem Kind; zijn prachtig A, B, C,
waar kinderen in klommen, neemt men helaas nu mee.
Ik hoor geen kind meer praten.
Ted Schilder
WINTER 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Wij leveren zorg in:
Drenthe
Groningen
Overijssel
Gelderland

SPEEL, LEER en GROEI SAMEN
binnen onze vOORSchOLEN

Fruitbomenproject Laan van de Bork

THUISZORG NODIG?

De Burgerbegroting
Emmerhout heeft in de
afgelopen jaren al veel
mooie dingen opgeleverd.
Een project dat wat
minder aandacht heeft
gehad, maar wel bijzonder
is, is het fruitbomenproject
in één van de woonerven
aan de Laan van de Bork.

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

Beter Thuis Wonen Thuiszorg

Heb je een vraag
over kunst & cultuur
in de gemeente
Emmen?
KOM B I N N E N B I J
D E KU N STB E WEG I NG O P
D E E E RSTE E N T WE E D E ETAG E
VAN D E B I B LIOTH E E K .

B E N J E B E N I E U WD WAT
WE ALLE MA AL DOE N?
B E K I J K ONZE WE B S ITE .
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Op de voorschool kan uw kind samen met leeftijdsgenootjes spelenderwijs leren
en ontdekken. Spelen is namelijk niet alleen leuk, maar ook leerzaam, grensverleggend en ontspannend. Onze voorscholen 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!
Onze locatie in Emmerhout:
Voorschool Kristalla-Kubus
Houtweg 404
7823 PS Emmen
(06) 547 931 36
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

Onderdeel van

groep

V

Voor de eerste Burgerbegroting van 2017
dienden een groepje bewoners aan de Laan
van de Bork een plan in om iets te doen aan
het groen in hun woonerf. ‘Het was één chaos. Het was helemaal verwilderd’, vertelt Geert
Jonkman, één van de initiatiefnemers. ‘Het was
eentonig’, vult Janny Eikens aan, ‘het was allemaal veel van hetzelfde.’ Daar ergerden zij zich
aan en zagen in de burgerbegroting een kans
om er wat aan te doen. Samen met buurtgenoot Elzo van Goor werd er door Geert en Janny een plan ingediend.

Appelbomen en appeltaart
Het was eigenlijk een eenvoudig plan. ‘Het
idee was de bestaande bosschages verwijderen en er een paar appelbomen voor in de
plaats neerzetten. Dan krijg je een ander gebruik. Van de appels kunnen we dan appeltaart bakken. We wilden door ons plan ook het
onderlinge contact tussen de buurbewoners
versterken’, vertelt Janny. ‘Toen we over geld
vanuit de burgerbegroting konden beschikken en in gesprek gingen met de gemeente
werd het project groter. We wilden aanvankelijk één strook herinrichten, maar dat werd uiteindelijk veel meer.’

Kundig advies
‘We hebben toen advies gevraagd aan een
kweker in Nietap. Hij kweekt oude rassen en

“We wilden door
ons plan ook
het onderlinge
contact tussen
de buurbewoners
versterken”
heeft ons bepaalde appels- en perenbomen
aangeraden.’ ‘Hij had er wel kijk op, want alles doet het nog. Er is geen een dood gegaan’,
lacht Geert. Behalve enkele fruitbomen werden er ook verschillende bessenstruiken aangeschaft. In de strook van de fruitbomen werd
later een mengsel van wilde bloemen gezaaid.
Waardoor er een kleurig geheel ontstond.

Werk je bij de gemeente?
De groep mensen die het groen in hun woonerf nu onderhoud is klein. ‘Te klein eigenlijk’,
vindt Elzo. ‘Iets opzetten, daar willen de meeste mensen wel bij helpen. Maar dan…’ ‘Als ik
sta te schoffelen is er nooit iemand die zegt:
‘Zal ik even helpen?’. Je krijgt wel opmerkingen als ‘Werk je bij de gemeente?’ Of ‘Heb je
niks beters te doen?’‘Dat klopt wel,’ zegt Geert,
‘maar we krijgen toch ook veel complimenten:
‘Goed bezig mannen!’

Vaste werkochtend
‘Als we mensen persoonlijk vragen, dan wil
men best helpen. Het is gewoon zo, dat heb
je overal, dat er een paar mensen moeten zijn
die de kar moeten trekken. In dit geval zijn wij
dat met z’n drieën’, legt Janny uit. ‘Ik denk dat
we moeten afspreken dat we op een vaste zaterdagochtend in de tuin gaan werken. Mensen gaan niet zo gauw iets uit zichzelf doen.
Maar als er meer zijn die willen helpen dan
komt men wel.’

Een lange adem
Op de vraag: waar moeten bewoners in andere woonerven die dit ook zouden willen gaan
doen rekening mee houden, wordt er eerst
gelachen. ‘Ze hebben in ieder geval een hele
lange adem nodig’, zegt Janny. ‘Want voordat
er een schep in de grond gaat, moet er nog
heel veel gesproken en overlegd worden. De
gemeente wil eerst wel meewerken, dan hebben ze weer bezwaren.’ ‘Het plan werd ook
groter dan we eerst dachten. En achteraf zeggen we ook: ‘We hadden meer geld moeten
vragen,’ vult Geert aan. ‘Wisten wij veel wat er
allemaal bij komt kijken en hoe duur alles is!’
Wytse Bouma

WINTER 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Lampje vindt Willy Wortel

Nieuws van het WijkExpeditieteam

Jaap ‘Lampje’ Meulman
heeft een opvolger
gevonden voor de aanleg
en het onderhoud van
de achterpadverlichting.
Jaap Meulman die 16 jaar
actief is geweest bij de
aanleg en onderhoud van
de achterpadverlichting in
Emmerhout, wil daar nu mee
stoppen.

J

Joost Bosman heeft aangeboden om de taak
van Jaap Meulman over te nemen.

Niet alleen verlichting
Jaap Meulman heeft samen met andere monteurs 210 lichtpunten aangelegd in Emmerhout. Maar Jaap bemoeide zich ook met de
aanleg van parkeerplaatsen, een opstelplaats
voor minicontainers, trapleuningen bij hoogteverschillen in de voetpaden. Dat gebeurde
altijd in overleg met de bewoners. Jaap vond
het leuk om ‘van klagers werkers te maken’. Samen met andere vrijwilligers bouwde hij ook
de eerste inloop voor de ‘Wijkwijzer’ op.
Het vrijwilligerswerk is Jaap aangeboren. Als
twaalf jarige jongen knipte hij al de heg en onderhield hij de tuin voor zijn bejaarde buren.
Hoewel Jaap niet meer in besturen zit, blijft
hij een kritische wijkbewoner. ‘Ik kan geen onrecht zien’, zegt hij. Als hij wel iets tegen komt
wat volgens hem niet klopt, probeert hij er iets
aan te doen. ‘Een bemiddelend gesprek doet
soms wonderen’, is zijn ervaring.

De opvolger
Joost Bosman (1952 Appingedam) las in Wijkberichten Emmerhout dat er een nieuwe man
(of vrouw) gezocht werd voor het onderhoud
van de achterpadverlichting. Hij heeft spontaan zijn diensten aangeboden. Joost is, wat

10

WINTER 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT

De expeditie Emmerhout
EnergieNeutraal heeft
flink wat uitdagingen.
Als wijk minder energie
verbruiken en wat we
nodig hebben lokaal
opwekken. U begrijpt dat
is niet snel geregeld maar
een zaak van lange adem.
Wij mikken op 2027!

je noemt, een ‘techneut’. De laatste jaren van
zijn arbeidzame leven was hij in dienst van de
PTT. Maar ook na zijn pensioen probeert hij
nog steeds nieuwe dingen uit. Zo zag ik bijvoorbeeld dat hij op zijn fiets oude laptop batterijen een nieuwe functie heeft gegeven. Nu
zijn ze de bron geworden van zijn fiets verlichting. Joost heeft van zijn vrienden de bijnaam

“Een bemiddelend
gesprek doet soms
wonderen”
‘Willy Wortel’ gekregen. Joost woont sinds
1980 in Emmen en vanaf 2006 in Emmerhout.
Hij is op diverse terreinen actief. Hij valt af en
toe in bij de voedselbank en heeft in het kerkbestuur van de Schepershof gezeten. Hij is lid
van de volleybalclub. Hij fietst veel en trekt er
een paar keer per jaar met zijn motor op uit.
Joost is blij dat hij zijn kennis kan aanbieden
om het licht op de duistere plekken van de
wijk te laten branden. Nu de dagen weer gaan
korten, is dat zeker erg belangrijk. Hij weet ook
dat dit tevens de drukke periode van het jaar
is.Joost heeft ondertussen de voorraad van de

nodige materialen van Jaap overgenomen.

Hoe is Joost Bosman te bereiken?
Wie hulp nodig heeft bij een probleem met de
achterpadverlichting kan Joost bereiken via de
Wijkwijzer, Houtweg 287. Telefoon T 675 958.
Ook kan men mailen naar wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl.

Eigen manier
Aan het eind van het gesprek rond de keukentafelvraag ik Jaap Meulman, of hij nog een
advies heeft voor Joost Bosman. ‘Hij moet het
gewoon op zijn eigen manier doen’, zegt Jaap.
Om de overdracht symbolisch af te sluiten,
overhandigt Jaap een spanningsmeter aan
Joost en wenst hem succes. Wij zijn blij dat er
ook in de toekomst weer goed op onze achterpadverlichting wordt gelet. Het geeft de wijkbewoners een veilig gevoel. Een veilig gevoel
dankzij mannen als Jaap Meulman en Joost
Bosman.
Bertus Beltman

V

Volhouden: proberen bewoners en organisaties in beweging te krijgen en focus te houden
op wat we willen bereiken in Emmerhout. Wat
doet de expeditie op dit moment en waar zijn
we naar op zoek? Zomaar even wat voorbeelden van waar we ons mee bezighouden.

Minder energie gebruiken
Iedereen is het erover eens dat alleen gebruiken wat je nodig hebt de eerste stap is op weg
naar Emmerhout EnergieNeutraal. We brengen tweemaandelijks een Expeditiebrief uit
met daarin ook tips en trucs. We organiseren
wekelijks een spreekuur in de Wijkwijzer en u
kunt de energiecoach vragen eens langs te
komen om samen met u uw energieverbruik
en besparingsmogelijkheden door te spreken.
Met de organisatie SOBOLT zijn we in gesprek
over het maken van isolatieadviezen voor woningen door middel van warmtebeeldfoto’s.
Komt het tot een concrete afspraak dan zullen de warmtebeeldscans in de loop van januari 2020 worden uitgevoerd. Wat we verder

nog voorbereiden is een collectieve inkoopactie samen met de gemeente en de organisatie Winst uit je Woning. Winst uit je Woning
is deskundig op het gebied van collectieve
inkoopacties van dubbel glas, vloerisolatie,
spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Ten
slotte bereiden we samen met de gemeente
een informatieavond voor, speciaal voor Verenigingen van Eigenaars in Emmerhout. Dit
onder het motto: Opknappen en verduurzamen, het levert wat op!

Andere energie in Emmerhout
De gemeente is verplicht om in 2021 een
Warmteplan op te stellen (zie ook de vorige
Wijkberichten pg.4). In dit plan is aangegeven
hoe de gemeente de wijken in de toekomst
van warmte voorzien worden en met welke
energiebronnen men dat denkt te doen. Voor
Emmerhout trekken we deze visie naar voren
en willen we begin 2020 al kunnen zeggen
wat voor Emmerhout haalbare mogelijkheden
zijn. Dit is nodig in verband met een aanvraag
‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’ bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. In 2019 is de Regio
Deal tot stand gekomen. Rijk, provincie en zes
gemeentes waaronder Emmen, hebben daarmee extra investeringsruimte gecreëerd om in
te zetten voor Werken, Wonen en Welzijn. Voor
Emmerhout zetten we in op twee projecten.

Inmiddels is bekend dat er geld beschikbaar
komt voor het inrichten van een modelwoning, waarin verduurzaming en toekomstbestendig wonen centraal staan. In de komende
periode gaan we met diverse partijen hiermee
aan de slag.

Genoeg te doen in Emmerhout
In overleg met de Expeditie heeft de gemeente de Energiemonitor Emmerhout gemaakt.
Daarin is het energieverbruik in de wijk te zien
is. Uiteraard niet per woning, maar grotere bewegingen in de energievraag zijn wel zichtbaar. Invloeden als de bouw van het winkelcentrum, de plaatsing van zonnepanelen, de
gezamenlijke NOM-woningen op het gebruik
van gas en elektriciteit in de wijk zijn terug te
zien in de cijfers. Wij zoeken nu een bewoner
die het leuk en uitdagend vindt om te stoeien met deze cijfers. Je kunt Emmerhout van
tijd tot tijd laten zien wat er gebeurt. Of we
inderdaad elk jaar minder energie gebruiken
en hoe dat komt. En welke verschillen er zijn
tussen straten bijvoorbeeld. Interesse? Neem
contact op met de Expeditie Emmerhout EnergieNeutraal via de Wijkwijzer of stuur een mail
naar info@emmerhoutenergieneutraal.nl
Fred Bogers,
secretaris WijkExpeditieteam
WINTER 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Pakketbezorger Rick
Bijna iedereen kent de vrolijke
en fluitende pakketbezorger
van PostNL: Rick. Aangezien
hij inmiddels bekend is in heel
Emmerhout, is het tijd voor een
kop koffie met de man die de
meeste voordeuren in onze wijk
wel gezien heeft.

R
Y
P

GEEF JOUW
WIJK OF DORP
KLEUR DOOR
KUNST EN
CULTUUR

WO R DT J O U W I D E E
W E R K E L I J K H E I D?
C U LT U U R K L E U RT J E B U U RT

Om een buurt nog leuker, gezelliger en mooier te maken heeft de gemeente Emmen het Buurtcultuurfonds
opgericht. Dit is een fonds waar je als buurtbewoner subsidie kunt aanvragen als je een goed idee

Rick rijdt elke dag vanuit Assen naar Emmerhout. Daar woont hij met zijn vrouw en twee
kinderen (10 en 12). Zijn werkdag begint ook
in Assen, in het depot waar alle bezorgers hun
pakketten inladen. ‘Ik doe dit werk al ruim drie
jaar, ik zocht een baan waarbij ik onderweg
kan zijn, een vriend van mij werkte als bezorger en wees mij op deze baan in Emmerhout’
vertelt Rick. ‘Ik loop meer dan ik in de bus zit,
ik loop zeker 10 kilometer per dag!’

Gemiddeld 160/170 stops
‘Het bezorgen is het drukste op dinsdag en
woensdag, gemiddeld zijn er 160/170 stops
(adressen) per dag waar tussen de 150 en 250
pakjes worden bezorgd. In december is het helemaal doorwerken, dan zijn er gemiddeld 200
adressen per dag. Meestal blijven er een stuk
of tien pakketten over, die breng ik naar het
postkantoor waar mensen ze op kunnen halen’
vertelt hij. In het begin was hij langer bezig.
‘Ik kan van tevoren de adreslijst zien waar ik
die dag naar toe moet en dan weet ik al: Die
is wel thuis, die vast niet. Die kan wel met de
buren, die niet.’

hebt op het gebied van kunst en cultuur. Heb jij een plan of idee dat je wijk of dorp nog leuker maakt?
Meld je dan aan! Op onze website www.buurtcultuurfondsemmen.nl staan de spelregels.

B U U RTC U LT U U R F O N D S E M M E N . N L
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Gezellige wijk
Wat vindt iemand die elke dag door de hele
wijk komt eigenlijk van Emmerhout? ‘Ik vind

“Ik probeer
ook om contact
met mensen te
hebben”
het een gezellige wijk. Ik heb elke dag een gevoel van thuis komen. Het is ook een mooie
wijk, waar volgens mij veel dingen gebeuren.
Logischerwijs moet je binnen een bepaalde
tijd je werk doen, maar een gehaaste en gejaagde bezorger is niet leuk. Dus ik probeer
ook om contact met mensen te hebben. Als
ik bijvoorbeeld in de Schans kom, zitten daar
soms mensen die graag een praatje maken.
Daar probeer ik dan ook tijd voor te maken.
Echt negatieve dingen ben ik niet tegen gekomen, het enige wat ik zie is dat er heel veel
vieze voordeuren zijn!’

Anekdote
Een leuke anekdote over allerlei dingen die hij
meemaakt heeft Rick zeker. Bijvoorbeeld die
keer dat hij een pakje moest bezorgen, de ontvanger lag in een onesie op de bank. Hij belde
aan, klant deed open in nette kleren. Vervol-

gens ging hij een pakje afleveren bij de buren.
Die bleken niet thuis, dus terug naar de persoon die inmiddels weer lekker op de bank lag.
‘Bel ik nog een keer aan, is deze persoon weer
volledig omgekleed’ en dat vier keer binnen
vijf minuten! Wees maar gewoon jezelf hoor.
Maar in Emmerhout wonen lieve mensen’,
zegt Rick. ‘Als ik tijd heb drink ik wel eens bij
iemand koffie. Toen het afgelopen zomer zo
enorm heet was, was ik bijna misselijk van alle
ijsjes en blikjes koud drinken die ik kreeg. Mensen denken aan je en dat wordt echt enorm
gewaardeerd!’

Fluitje
Rick is bekend om zijn fluitje. Fluit je eigenlijk
altijd al? ‘Nee, eigenlijk pas sinds dit werk. Het
is vanzelf ontstaan. Voordeel is dat mensen je
al horen aankomen en mensen, die in het begin chagrijnig waren, doen inmiddels lachend
de deur open omdat ze er ook blij van worden.’
Dus Rick gaat fluitend verder om vrolijk onze
pakketten te bezorgen.
Hilde van der Horst-de Jong
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Erop uit met
de PlusBus!

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

Pioniersweg 17a | Bedrijventerrein Barger-Oosterveld | 0591 - 628 930 | www.fastfitter.nl

Een paar keer per week biedt de
PlusBus Emmerhout heel verschillende
uitstapjes aan voor ouderen in de
wijk. De Stichting PlusBus kan
dat doen dankzij de inzet van een
groep enthousiaste vrijwilligers. De
deelnemers worden thuis opgehaald
en teruggebracht. De uitjes variëren
van rondritten, museumbezoeken,
markten of bezienswaardigheden.
Per rit kunnen er naast de chauffeur
en een begeleider zeven betalende
deelnemers mee. We hanteren geen
leeftijdsgrens, maar de meeste mensen
zullen 55+ zijn. De voorwaarden om
mee te kunnen, zijn dat men redelijk
ter been is en in Emmerhout woont.

Aanmelden

ADRES
				
				

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

Aanmelden voor een van de uitstapjes
kan bij de Wijkwijzer, Houtweg 287.
Betaling dient vooraf, contant, te
gebeuren. De toegang is niet bij de
ritprijs inbegrepen; de eventuele lunch
en drankjes zijn voor eigen rekening.

Programma
DINS
7 JAN

Orchideeënhoeve

VRIJ
10 JAN

Warenmarkt in Emmen

De orchideeënhoeve is een dierentuin en tropische kas in Luttelgeest. Het park is vooral
gespecialiseerd in verschillende tropische tuinen. In de dierentuin zijn verschillende diersoorten te vinden, waaronder verschillende soorten vlinders en schildpadden. Entree:
€ 13,50 en consumpties voor eigen rekening. Ophalen vanaf 9.30 uur. Thuis ca. 17.30
uur. Kosten bus: € 23,00.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer
dan 100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen.
Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

TIP: Museumkaart
De Museumkaart is een persoonsgebonden kaart die een jaar lang onbeperkt toegang geeft tot circa 400 musea in heel Nederland. De Museumkaart is bij 150 musea verkrijgbaar en kan ook online worden aangeschaft:
kosten € 64,90. Wellicht een goede keuze als u vaker met de Plusbus een museum wilt bezoeken.

Erop uit met
de PlusBus!

Programma
WOE
15 JAN

Hunebedmuseum Borger

VRIJ
17 JAN

Warenmarkt in Emmen

DINS
21 JAN

Toertocht met de Plusbus door Drentse dorpen

VRIJ
24 JAN

Warenmarkt in Emmen

WOE
29 JAN

Drents Museum Assen

VRIJ
31 JAN

Warenmarkt in Emmen

DON
6 FEB

VRIJ
7 FEB

Het Hunebedcentrum is een archeologisch museum in het Drentse dorp Borger, op een steenworp afstand van het grootste hunebed van Nederland. Het museum beschikt over een museumwinkel, een museumcafé en een kenniscentrum. Entreeprijs € 12,50
(met museumkaart gratis) en restaurant voor eigen rekening. Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca.17.30 uur. Kosten bus: € 5,50.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei producten.
Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00

Deze route brengt u langs verschillende dorpen zoals Valthe, Exloo, Borger, Westdorp, de Kiel, Odoorn, Odoornerveen, ’t Haantje.
Bij bakkerij Joost in Odoorn is een koffie/thee stop met een verrassend lunchlokaal. Dit is voor eigen rekening. Ophalen vanaf
9.30 uur. Thuis ca.14.00 uur. Kosten bus: € 11,50.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei producten.
Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

Het Drents Museum in Assen is een museum met internationale allure dat jong én oud inspireert met verhalen over archeologie,
kunst en geschiedenis. Naast de vaste collectiepresentaties zijn er ook steeds boeiende tijdelijke tentoonstellingen. Entree: € 20,(met museumkaart gratis) en restaurant voor eigen rekening. Ophalen vanaf 10.00 uur. Thuis ca. 16.30 uur. Kosten bus: € 11,00.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei producten.
Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

DINS
11 FEB

Intratuin Emmen

VRIJ
14 FEB

Warenmarkt in Emmen

WOE
19 FEB

Wildlands

VRIJ
21 FEB

Warenmarkt in Emmen

DON
27 FEB

Theehuis Twessers

VRIJ
28 FEB

Warenmarkt in Emmen

DIN
3 MRT

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

VRIJ
6 MRT

Warenmarkt in Emmen

Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen
Keramisch Museum Goedewaagen heeft een collectie van meer dan 800 aardewerken objecten, sieraardewerk, gebruiksgoed,
tegels en tegeltableaus. Ook zijn er geregeld nieuwe wisseltentoonstellingen te zien. Entree € 10 per persoon, inclusief koffie/thee
met een snee Groninger koek. Museumkaart is hier niet geldig. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 13.00 uur. Kosten bus: € 7,00.

Warenmarkt in Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei producten.
Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

Iedereen heeft groen nodig! Wie je ook bent, waar je ook woont. Het tuincentrum met een groot assortiment kamerplanten,
tuinplanten, potten en decoratie. En in deze periode maken we ons klaar voor het voorjaar! Tussendoor kunt u in het restaurant
even genieten van kopje koffie. Dit is voor eigen rekening. Ophalen vanaf 13.30 uur. Thuis ca. 17.00 uur. Kosten bus: € 2,00.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

Wildlands, voluit Wildlands Adventure Zoo Emmen, is een dierenpark in Emmen. Het park heeft een oppervlakte van 24 hectare en is opgedeeld in vier gebieden. In Jungola staat de jungle centraal, in Serenga de savanne en woestijn en in Nortica de
poolgebieden. Entree € 21,00 of abonnement. Consumpties voor eigen rekening. Ophalen vanaf 13.00 uur tot 17.30 uur. Kosten
bus: € 2,00.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

Engels Theehuis Twessers is gelegen op een rustige en idyllische plek in het Rensenpark van Emmen. Waan je op het Engelse
platteland in een groene oase van rust! Geniet van een Engelse lunch, soep, Engelse sandwiches, scone met een pot thee voor
ongeveer € 13,00. Voor eigen rekening. Bij goed weer daarna nog een heerlijke wandeling in het Rensenpark. Ophalen vanaf
11.00 uur. Thuis ca. 16.00 uur. Kosten bus: € 2,00

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork: meer dan een herinnering. Hier wordt het verhaal over het leven van slachtoffers en
overlevenden verteld van het kamp tijdens de 2e Wereldoorlog. Naast de doorlopende tentoonstelling over de geschiedenis van
het kamp zijner verschillende tijdelijke exposities te zien. Entree museum €9,25 en restaurant voor eigen rekening. Museumkaart n.v.t. Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca.17.30 uur. Kosten bus: € 9,00.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan 100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

Collectief inkooptraject
Programma
WOE
11 MRT

Toertocht met de Plusbus door Drentse dorpen

VRIJ
13 MRT

Warenmarkt in Emmen

DON
19 MRT

Museumdorp Orvelte

Regie in eigen hand
Door de PlusBus hebben met name ouderen, die aan huis gebonden zijn, de
mogelijkheid anderen te ontmoeten en
vrienden te maken. Maar het geeft ook
wijkbewoners met een beperkt sociaal
netwerk de mogelijkheid samen met
buurtgenoten activiteiten te ondernemen. Het bevordert de zelfredzaamheid,
men kan zelf weer op pad en wordt actiever. Uit onderzoek is gebleken dat
wanneer mensen de regie over hun leven in eigen hand houden, zij beter in
hun vel zitten en gelukkiger zijn.

Vrijwilligers

De PlusBus rijdt dankzij de inzet van
enthousiaste vrijwilligers. Zij rijden de
bus naar de diverse bestemmingen, bereiden de uitstapjes voor en maken de
planning en doen de administratie. Lijkt
het je ook leuk om iets te doen voor de
PlusBus meld je aan bij de Wijkwijzer,
Houtweg 287, T 67 59 58 of mail naar
wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl
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Deze route brengt u langs verschillende dorpen zoals Erm, Wachtum, Dalerveen, Coevorden,
Steenwijksmoer, Dalerpeel, Zwinderen, Geesburg, Nieuw-Balinge, Gees, Oosterhesselen en
Noord-Sleen. In Nieuw-Balinge is een koffie/thee stop bij Koffie-Theehuis Bi’j Oons, Voornweg
1. Consumpties eigen rekening. Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca. 17.30 uur. Kosten bus: €
16,00.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan
100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen
vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

Orvelte is een eeuwenoud esdorp dat in de 10e eeuw is ontstaan. De monumentale boerderijen
en straten, met kinderkopjes en oude klinkers, geven het dorp een unieke sfeer. Ontdek ook
het verhaal van het oerdorp. Museumkaart niet van toepassing. Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis
ca. 17.30 uur. Kosten bus: € 6,00.

VRIJ
20 MRT

Warenmarkt in Emmen

DINS
24 MRT

Gevangenismuseum Veenhuizen

VRIJ
27 MRT

De Expeditie Emmerhout
EnergieNeutraal en
de gemeente Emmen
bereiden een concreet
aanbod collectieve inkoop
isolatiematerialen en
diensten voor.

De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan
100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen
vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

Het Nationaal Gevangenismuseum is gevestigd in een voormalig werkgesticht in Veenhuizen.
Het museum informeert op interactieve wijze over de omgang met misdaad en straf in Nederland vanaf 1600 tot vandaag de dag. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van
Veenhuizen als gevangenisdorp. Entree € 9,50 (met museumkaart gratis), restaurant voor eigen
rekening. Ophalen vanaf 13.00 uur. Thuis ca. 17.30 uur. Kosten bus: € 14,00.

Warenmarkt in Emmen
De grootste en gezelligste markt van Drenthe op het Marktplein en Hoofdstraat met meer dan
100 kramen met allerlei producten. Wekelijks zijn er leuke acties en aanbiedingen. Ophalen
vanaf 9.00 uur. Thuis ca. 12.30 uur. Kosten: € 2,00.

O

Op verzoek van de gemeente heeft de Expeditie gesproken met de organisaties ‘Sobolt’ en
‘Winst uit je Woning’. Sobolt maakt energiescans en energieadviezen van woningen door
middel van maken van warmtebeelden. Winst
uit je Woning verzorgt collectieve inkooptrajecten voor bewoners die hun huis willen verduurzamen. Zij doen dat via inkoop bij lokale
en/of regionale bedrijven en ontzorgen daarbij bewoners en steunen de regionale economie.

Warmtebeeldfoto’s
De gesprekken hebben er toe geleid dat we
nu samen een concreet aanbod uitwerken
voor alle eigenaren / bewoners van de grondgebonden woningen. De acties van Sobolt
en Winst uit je Woning zullen na elkaar uitgevoerd worden. In de komende maanden, misschien al in januari, zal Sobolt in de wijk van
een groot aantal woningen één of meerdere
warmtebeeldfoto’s maken. Deze foto’s worden
digitaal geanalyseerd waarna de bewoner een
energieadvies voor de woning ontvangt. Om-

dat de kwaliteit van de foto groter wordt wanneer de woning helemaal verwarmd is zullen
we de bewoners korte tijd voor de uitvoering
van de scans via een Expeditiebrief nader informeren over de details van de actie.

Collectief inkooptraject
Met een energieadvies van Sobolt in de hand
kunt u als bewoner een betere keuze maken
wat te doen als u wilt besparen op uw energierekening. Omdat de ene keuze meer geld kost
of een grotere ingreep is en de terugverdientijd niet bij elke investering hetzelfde is, is het
vaak lastig om een goede keuze te maken. Dat
probleem wordt nog vergroot omdat er zoveel aanbieders van ‘oplossingen’ zijn. Om het
voor bewoners overzichtelijker te maken hebben Expeditie Emmerhout en de gemeente afspraken gemaakt met Winst uit je Woning om
een collectief inkooptraject op te zetten voor
verschillende mogelijkheden van verduurzamen van de woning. Het zal in ieder geval
gaan over: isolatieglas, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Het WijkExpeditieteam heeft gevraagd om ook een collectief inkooptraject op te zetten voor isolatie van
platte daken. Met DAAD Architecten uit Beilen
is afgesproken om een dergelijk aanbod te onderzoeken. De uitvoering van het collectief inkooptraject zal niet eerder dan komend voorjaar uitgevoerd worden.

Eenmalige subsidieregeling
Naast deze acties heeft de gemeente een aanvraag ingediend in het kader van de Regeling
Reductie Energiegebruik (RRE). Deze eenmalige subsidieregeling van 87 miljoen is bedoeld
om eigenaren te stimuleren iets te gaan doen
om de woning energiezuiniger te maken. Het
gaat daarbij om max. € 90,- per woning. Met
Winst uit je Woning wordt een project opgezet
waarin zaken aangeboden worden als: materialen inkoop bij bouwmarkten en waterzijdig
inregelen van CV-installaties. De uitvoering
daarvan is 2020.

Gespikkeld bezit
Omdat Emmerhout ‘gespikkeld bezit’ kent
(corporaties en particulieren door elkaar in één
blok) willen Expeditie Emmerhout en gemeente in gesprek met de corporaties om te bekijken of gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden per blokje mogelijk zijn. Daar kunnen
beide partijen van profiteren is onze stelling.
Fred Bogers,
secretaris WijkExpeditieteam
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Boswachter Geerling Kruidhof

Prima prestatie ‘Primera Emmerhout’

Ik heb afgesproken met
boswachter Geerling
Kruidhof (65) om van hem te
horen wat het beleid en de
status van Staatsbosbeheer
is voor de Emmerdennen,
onze achtertuin.

G

Geerling is sinds 1979 boswachter en vanaf
1987 betrokken bij de Emmerdennen. Het gesprek vindt op zijn verzoek plaats bij het hunebed Boslaan. Het is warm, 33 graden en we
zoeken een plekje in de schaduw. Ik kom terecht bij een oude boom uit 1870 en gebruik
een stukje daarvan als tafel. Zeer oncomfortabel, dat wel.

Top drie
Ik stel een vraag en Geerling brandt los. De
Emmerdennen behoren tot de top 3 van de
mooiste en meest gevarieerde multifunctionele bossen van Nederland. Het is een oud
gebied, we spreken van 1856. Vanaf 1910 is
er pas sprake van geregeld beheer. In 1918
heeft de N.V. Emmerdennen het verkocht
aan het Staatsbosbeheer. Direct na de aankoop werden er onder plantingen aangelegd.
Deze eerste onder plantingen zijn het begin
geweest van een ontwikkeling naar gemengd
en rijk gestructureerd bos waar wij nu nog van
genieten. Kleinschalig, gemengd bos waar alles door elkaar groeit. Geerling noemt dit het
supermarktmodel. Veel variatie, jong en oud
door elkaar, dertien à veertien soorten bomen.

“Zo’n mooi bos kom
je nergens tegen”
20
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Het is een prima prestatie
van Primera om na het
vertrek van Jans en Henny
Strating binnen twee
weken de Readshop
om te toveren in een
volwaardige Primera
vestiging in Emmerhout.

De keerzijde is wel, dat het beheer lastiger is,
maar Geerling ziet dit als een uitdaging. Spel
van licht en donker. Her en der bomen weghalen volgens het raamwerk diversiteit, maar
ook qua dikte. Zo’n mooi bos kom je nergens
tegen.

Het bos is als een dorp
Ankerpunten voor Staatsbosbeheer zijn: beschermen, benutten en beleven. Langs die
meetlat wordt het beleid bepaald. Op basis
hiervan is twee jaar geleden een nieuw plan
opgesteld met de nadruk op toekomstbomen.
Bomen met een blauwe stip, die blijven. Bomen met een oranje stip gaan weg. De boom
waarop ik zit te schrijven is een beeldbepalende, belevenisboom en die blijft. Oud en jong
door elkaar, met de focus op jong.

Kappen
Eén maal in de 5 jaar wordt er gekapt en dan
per dunningsblok, zodat de reeën en dassen
hun onderkomen houden. Binnenkort in 2020
en dan weer in 2023, dit ook in verband met
de bosverjonging en schade, die nu eenmaal
altijd optreedt.

Matenpad
We spreken verder over het Matenpad, een
prachtig pad, één van de oude paden, min-

stens 300 jaar oud, genoemd naar de Roswinkler Maten, waarheen het pad vroeger voerde. De beukenlaan aan de ingang van het bos
heeft het moeilijk. Een aantal beuken moesten
omgezaagd worden vanwege veiligheid. De
overgebleven beuken hebben volgens Geerling geen toekomst op langere termijn, de bomen zijn te dicht op elkaar geplant ooit en zo
gaan de bomen te veel naar het licht hangen.
Uit onderzoek is gebleken dat voor een aantal bomen een beperkte levensverwachting is.
En dan is omkappen soms niet te voorkomen.
Voordat er wordt gekapt zal er eerst onderzoek worden gedaan naar de gevolgen hiervan voor de vleermuizen. Daarna zullen er, in
overleg met de bewoners van de Molenkamp
lindebomen worden geplant.
Ik woon aan de rand van de Emmerdennen.
Samen met Geerling beaam ik zijn gevoelens
voor dit bos: ‘Spannend, verrassend, 300 ha
avontuur, vol kracht en energie’.
Joke Bakker
NB Dit interview is afgenomen in augustus.
Inmiddels is de bomenkap voorlopig van de
baan. Mogelijk krijgt het Matenpad een monumenten status. Tot die tijd is het lot van de
beuken onzeker

D

Daarin kunnen we nu de jongste eigenaresse
van een Primera in Nederland bewonderen namenlijk de 19-jarige Simone Vollebregt. Samen
met haar 22-jarige vriend Jeroen Fokkens en
twee oud-werknemers van de Readshop runnen ze de Primera van Emmerhout.

Van de boom en de appel
Het spreekwoord zegt het al: de appel valt
niet ver van de boom. De ouders van Simone
hebben sinds 6 jaar een Primera in de Bargeres. De vader van Simone was internationaal
chauffeur en de moeder werkte bij de Boni supermarkt. Ze wilden een eigen zaak en toen
de gelegenheid zich voordeed om een Primera op te kunnen starten in de Bargeres hebben
zij dit met beide handen aangegrepen. Simone en Jeroen hebben meegedraaid in de zaak
en vonden de tijd rijp om zelf dingen te gaan
ondernemen. De geschiedenis herhaalde zich
met de gelegenheid om een zaak te kunnen
overnemen in Emmerhout. Een uitdagende
onderneming voor beide, terwijl de ouders
van Simone hen met raad en daad bijstaan.

Sportief stel
Simone en Jeroen kun je met recht een echt
sportief stel noemen. Beide zaten op de opleiding Sport en Bewegen van het Drenthe College. Jeroen kent Emmerhout door en door

want hij woonde vele jaren in de Laan van de
Marel. Zijn sportieve hart ligt bij het handbal
en dan met name bij E&O. Hij geeft daar training, maar heeft het te druk om op hoog niveau te kunnen handballen. De hoeveelheid
uren die daarin gestoken moeten worden
ontbreken gewoon. Simone woont bij haar
ouders in Zuidbarge en daar is Jeroen ook bij
ingetrokken. De voedingskant was meer een

“De klanten
weten hun weg
te vinden naar de
vernieuwde zaak”
ding voor Simone op de sportopleiding. Beide sportievelingen zaten bij elkaar op school,
maar de vonk sloeg pas over bij een schoolweek in Oostenrijk. Tijdens het skiën gedurende die week hebben ze elkaar gevonden
en niet meer losgelaten. Elke winter trekken
ze nog steeds richting Oostenrijk om te skiën.
Les hebben ze niet meer nodig, want Simone
is een gediplomeerd ski-instructeur. In de zomermaanden gaan ze vooral uitrusten tijdens
de vakantie. De laatste reis bijvoorbeeld ging
richting Ibiza.

Woodwick-kaarsen
De Readshop is zoals gezegd binnen twee weken verbouwd door een team van mensen die
werkzaam zijn binnen de coöperatie Primera. Er zijn naast de vaste onderdelen van de
Primera ook vele mogelijkheden om zaken zelf
in te vullen. Een voorbeeld waar Simone heel
erg tevreden over is zijn de Woodwick-kaarsen. Deze kaarsen hebben een houten lont
die knispert als een haardvuur en een heerlijke geur afgeeft. In de stellage in de winkel is
een groot en divers aanbod van de Woodwickkaarsen aanwezig en daar zijn Simone en Jeroen maar wat trots op.

Positieve geluiden
Het valt natuurlijk niet mee om een bestaande zaak over te nemen. De herinneringen
aan de vele jaren met Jans en Henny in de
winkel hadden kun je niet zomaar uitwissen.
De klanten weten echter hun weg te vinden
naar de vernieuwde zaak. Positieve geluiden
hoor je over de inrichting, het vele licht en
de ruimte die er is. Kortom een prima prestatie van de bouwers en de nieuwe eigenaren van de Primera, Simone en Jeroen.
Henk Smit
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Emmerhout aangesloten op glasvezelnet
MOI EMMEN
WE KOMEN
ERAAN!

Nadat Emmen Zuid in 2014 is
aangesloten op het glasvezelnet
is KPN NetwerkNL onlangs
begonnen met de aanleg,
wijk voor wijk, in de rest van
de gemeente. Na Angelslo is
Emmerhout aan de beurt.

MET 1.579 KM
GLASVEZELKABEL
Om jou aan te sluiten op het netwerk
Als eerste weten of we jouw woning aansluiten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief op
kpnnetwerk.nl/glasvezel-emmen.

D

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.

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

Graffito Internet Design
• 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

Of bezoek ons spreekuur op:
Woensdag 08.30 - 09.30 uur De Schans
T (0591) 68 16 16
info@tangenborgh.nl
TANGENBORGH.NL
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www.graffito.nl

De totale uitrol in Emmen is onderdeel van de
plannen van KPN om de komende drie jaar
circa een miljoen extra huishoudens in Nederland van glasvezel te voorzien.
Voor de aanleg van glasvezel in Emmen Noord
wordt 1.579 kilometer glasvezelkabel gebruikt. De aanleg vindt wijk voor wijk plaats.
KPN NetwerkNL is gestart in de wijk Angelslo,
daarna volgen Emmerhout, Emmen Centrum
en tot slot Emmermeer. De werkzaamheden
per wijk duren gemiddeld vier tot zes maanden. ‘Om glasvezel te leggen moet onze aanlegploeg graven. Als we de stoep ’s ochtends
open graven, proberen we deze voor het einde van de middag weer dicht te hebben. Uiteraard doen wij onze uiterste best om eventuele
overlast tot een minimum te beperken,’ aldus
Linda van de Veen van KPN NetwerkNL.

Digitale snelweg van de toekomst
Het datagebruik van huishoudens in Nederland stijgt elk jaar en de verwachting is dat
dit in de toekomst blijft stijgen. Voor het verwerken van deze groeiende datastromen én
de uitrol van het 5G-netwerk is de aanleg van
glasvezel noodzakelijk. Daarnaast is glasvezel
de meest duurzame netwerktechniek: over
de glasvezelkabel gaat geen stroomsignaal
maar een lichtsignaal, wat veel minder elektriciteit verbruikt. Ook heeft erosie veel minder
invloed op glasvezel, waardoor de kabels langer mee gaan. Linda van de Veen: ‘Als KPN NetwerkNL de werkzaamheden heeft afgerond is

de gehele gemeente Emmen klaar voor alle
mogelijkheden van het internet. Nu en in de
toekomst.’

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een vezel van glas die zo dun is
als een haar. Via deze vezel wissel je data met
de snelheid van het licht uit. Dit gaat met een
knipperende laser, op ongeveer dezelfde manier hoe vroeger via Morse-code informatie
werd ‘doorgepiept’. Alleen gaat dat met glasvezel héél wat sneller. Dankzij deze slimme
techniek kunt u met glasvezel supersnel internetten. Dit gaat via glasvezelkabels die inmiddels door het hele land liggen. Deze kabels
zijn bundels van talloze glasvezels die de data
doorsturen. Glasvezel is weliswaar de nieuwste
techniek om mee te internetten, het heeft zich
jaren geleden al bewezen als beste techniek.
Daarom wordt er in Nederland steeds meer
op deze manier geïnternet. Een groot deel
van het Nederlandse internetnetwerk is al van

‘glas’. Zo zijn alle hoofdlijnen van glasvezel en
krijgen steeds meer aftakkingen, bijvoorbeeld
naar uw huis. Hierdoor krijgen steeds meer
mensen toegang tot deze snelste en beste
manier van internet.

“Dankzij
deze slimme
techniek kunt
u met glasvezel
supersnel
internetten”

Inwoners die precies willen weten wanneer zij
aan de beurt zijn kunnen terecht op kpnnetwerk.nl/glasvezel-emmen. Alle vragen over de
aanleg, planning en voordelen van glasvezel
worden hier beantwoord. Ook kan men zich
inschrijven voor een nieuwsbrief, waarmee
men op de hoogte gehouden wordt van de
voorgang per wijk.

Hoe snel is glasvezel internet?
Voor een glasvezelabonnement bij een internetprovider (dit hoeft niet KPN te zijn) kunt u
kiezen uit verschillende snelheden. Vaak kunt
u kiezen voor een snelheid tussen de 50 en
500 megabit per seconde. Extra voordeel: glasvezel is het enige type internet waarbij uploaden altijd even snel gaat als downloaden.
Ideaal om bestanden te delen en om thuis te
werken!

Meer informatie

Volkan Ince, regionaal marketeer
WINTER 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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VAN GINKEL VERHUUR

Dienstencentrum voor ouderen

FEESTARTIKELEN NODIG?
Wij verhuren Feestartikelen, Geboorteartikelen, Partytenten, Springkussens en een
ruim assortiment Oud Hollandse Spellen.

DCO is een actieve club
met een groot aanbod aan
activiteiten, die plaatsvinden
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!

Statafels, Stoelen, Buffettafels, Terrasheaters,
Prikkabel, Chafingdish, Hotpot, Poffertjesplaat, Slagers BBQ, Chocoladefontein,
Popcornmachine, Suikerspinmachine,
Marktkramen, Huwelijkszuilen, etc.
Springkussen Koe, Springkussen Saloon,
Ranjakoe, Eendjesvangen. Geboorteartikelen o.a. Houten Kinderwagens, Ooievaars,
Biertaps, Koelkasten, Kop van Jut.
Voor vragen of reserveringen:
T 0591 - 62 62 38
Kijk voor een overzicht op:
www.vanginkelverhuur.nl

D

De winter staat voor de deur en 2019 is nagenoeg voorbij. Het komende jaar lijkt een spannend jaar voor het Dienstencentrum voor ouderen te worden, omdat er plannen zijn de
Tussenstee te sluiten en daarna te slopen.
Waar wij onze vele activiteiten zullen kunnen
voortzetten is op dit moment nog niet duidelijk. Wordt vervolgd dus.

Zorgeloos wonen in de Egelantier
en de Wegedoorn in Emmen

Vrijwilligersfeest en kerstfeest
Voor de jaarwisseling organiseren we nog het
jaarlijkse Vrijwilligersfeest, waarbij deze keer
vooral de aandacht wordt gelegd op de inzet

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
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
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van onze gastdames. Zij maken het mogelijk, dat onze clubs van een natje en soms een
droogje worden voorzien. Ook de jubilarissen,
waarvan enkelen meer dan dertig jaar actief,
worden daarbij extra in het zonnetje gezet.
Uiteraard houden we ook ons kerstfeest. Het
ouderenkoor ‘Zingen zonder zorgen’ uit Emmermeer onder leiding van Ben Lohues, speelt
daarbij een belangrijke rol.

ganiseren van onze vele activiteiten. In het
overzicht linksonder op deze pagina kunt
ze allemaal terugvinden. Bij alle activiteiten
is ruimte voor nieuwe leden. Heeft u goede
voornemens voor 2020 en kunnen wij u daarbij helpen, meldt u zich aan! Een keertje meedraaien, om te zien of het iets voor u is, is ook
altijd mogelijk.

Goede voornemens?

Het dienstencentrum is gesloten vanaf 20 december tot 6 januari 2019. Het
DCO wenst u allen een fijne kerst en
een gezond en voorspoedig 2020.

Ondanks de onzekerheid over onze huisvesting gaan we enthousiast door met het or-

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

12.00
13.30
14.45

-

16.30
14.30
16.30

uur
uur
uur

Biljart
Internationale dans
Tafeltennis

dinsdagmorgen

09.30

-

12.30

uur

Bridge

dinsdagmiddag

12.00

-

16.00

uur

Biljart

woensdagmorgen

08.45

-

09.45

uur

Country line dance

woensdagmiddag

12.00

-

16.00

uur

Biljart

donderdagmorgen

9.45

-

11.30

uur

Koersbal

donderdagmiddag

12.00
14.00

-

16.30
15:00

uur
uur

Biljart
Stoelyoga

vrijdagmiddag

12.00

-

16.00

uur

Biljart

Houtweg 301-339 en 106-144, Emmen
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.

Kerstvakantie

Dienstencentrum voor ouderen
Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans
Jan Nuiver, DCO voorzitter
T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

“Het DCO
wenst u allen
een fijne kerst
en een gezond
en voorspoedig
2020 toe”
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Hulp bij zelfstandig
wonen en leven

WijkKlik Emmerhout
Bent u nog helemaal niet
bekend op het digitale gebied,
maar wilt u het wel graag leren?
WijkKlikEmmerhout wil graag
mensen digivaardig maken
zodat ze zolang mogelijk de
regie in eigen hand kunnen
houden.

Zelf een ommetje maken, weer gemakkelijker uit uw
stoel komen of uw eigen kopje koffie weer zetten.
Kunt u dit niet meer door uw lichamelijke klachten
of uw chronische ziekte? De dagbesteding in De Horst
in Emmen helpt u om uw dagelijks leven (weer) zo
goed mogelijk op te pakken.
Bezoek de dagbehandeling
Lijkt het u fijn als u zichzelf weer kunt redden, uw
conditie verbetert en u beter kunt bewegen? Neem
dan gerust een kijkje op de dagbehandeling of neem
contact met ons op: 0591 22 82 78.
We vertellen u graag meer!
www.treant.nl

BESTEL SIMPEL & SNEL OP
KWALITARIABEZORGT.NL
BIJ ON
GEEN S
EXTRA
ID
KOSTE EAL
N!

KWALITARIABEZORGT.NL
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6.6 miljoen Nederlanders hebben hun berichten box MijnOverheid.nl geactiveerd. Gevolg
is dat zij facturen en brieven van overheidsinstanties als SVB, RDW, UWV, CBR, de gemeente of de Belastingdienst alleen maar via de
computer ontvangen. Veel Nederlanders zien
deze mail over het hoofd of weten niet hoe ze
deze digitale correspondentie moeten inzien.
Ze betalen niet of te laat met als gevolg hoge
boetes. Om dit probleem te voorkomen biedt
WijkKlikEmmerhout u de helpende hand bij
het aanvragen van uw DigiD en bij het wegwijs te maken op de website van Mijn Overheid. U kunt daarvoor bij ons terecht tijdens
onze inloopuren.

Foto’s digitaliseren en bewerken
Heeft u veel foto’s, maar zijn ze niet allemaal
goed gelukt? Zitten er kleine oneffenheden
op die u niet mooi vindt? Of heeft ook (oude)
foto’s liggen? Wilt u ze digitaal bewaren, maar
weet u niet hoe dat moet? Dan kunnen wij u

helpen. Volg bij WijkKlikEmmerhout een cursus. Wij helpen u dit te leren op eigen tempo.
Ook voor andere onderwerpen op computergebied kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan:
mailen, skypen, word, excel, internetten, leren
omgaan met je smartphone, WhatsApp, enz.
Indien u zelf niet over een computer beschikt,
dan bieden wij u de mogelijkheid om bij ons
een laptop te huren. Hier kunt u dan tijdens
de cursus gebruik van maken en dit thuis herhalen en oefenen. Zo kunt u het jezelf eigen
maken.

Kleine reparaties
WijkKlik Emmerhout biedt kleine reparaties
aan vanaf € 5,50, afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden en exclusief vervangende onderdelen. Wilt u gebruik maken van
onze service, kom dan bij ons langs tijdens de
inloopmiddagen. Als het een kleine reparatie is kunt u blijven wachten en wordt u een
kopje koffie of thee aangeboden. Is de repa-

ratie groter of moeten er onderdelen besteld
worden dan wordt er met u overlegd wat het
gaat kosten en wanneer de reparatie uitgevoerd wordt.
Een afspraak maken kan via Theo Zwiggelaar,
M 06 - 543939 16 of reparatiepc@wijkklikemmerhout.nl

Wordt u onze nieuwe vrijwilliger?
Kunt u zich goed redden op de computer? En
heeft u zin om uw kennis door te geven aan
anderen? Word dan vrijwilliger bij ons. Kom
eens bij ons langs om te kijken en draai een
keer mee tijdens een les om te kijken of het
iets voor u is. U kunt dan een indruk krijgen
over het hoe het bij ons gaat en hoe we werken. Voor meer info zie onderstaande contactgegevens.

Inloopuren
maandagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur
De Digikamer vindt u in:
de Tussenstee, Ravelijn 104 7823 TG Emmen
(Emmerschans)
Voor meer info: www.wijkkklikemmerhout.nl
Ans Huiskes M 06 - 341 816 24
E anshuiskes@wijkklikemmerhout.nl
Hermien vd Weide M 06 - 417 201 68
E penningmeester@wijkklikemmerhout.nl

WINTER 2019 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Korte Wijkberichten

staat voor
wonen

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

Laad- en losplaatsen
winkelcentrum
Emmerhout

door samen
te werken aan
een prettige
woonomgeving

Deel uitmaken
van de samenleving

Snacktime burger met
jalapeños en BBQ sauce

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

Bibliotheek Servicepunt Emmerhout
Op maandag- en donderdagmiddag is de
bibliotheek vanaf 15.00 - 16.30 uur open.
Welkom zijn dan niet alleen de volwassenen uit de wijk maar zeker ook de ouders
die met hun kinderen boeken willen ruilen.
Voor de kinderen is het altijd fijn om samen
met hun ouders naar de bieb te gaan. Het
is gezellig en het is voor de kinderen fijn
om samen leuke boeken te kiezen. Om
ook op maandag- en donderdagmiddag te
kunnen lenen hebben kinderen een biblio-

In de wijk Emmerhout begeleidt De Trans mensen in de
thuissituatie (ambulant). Onze ambulant begeleiders zijn
professionals die weten wanneer ze kunnen loslaten, iets
samen kunnen oppakken of iets eventueel moeten overnemen.
Zij werken nauw samen met mantelzorgers en helpen mensen
met de contacten in hun netwerk.
De Trans heeft ook een aantal appartementen voor mensen met
een licht verstandelijke beperking en soms ook een aan autisme
verwante stoornis. Zij wonen zelfstandig waarbij ze regelmatig
worden ondersteund door De Trans.
Grote Brink 3, 9451 BP Rolde
t (0592) 24 74 74
e info@detrans.nl | i www.detrans.nl
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Vertegenwoordigers van Wijkbelangen,
de wijkagent en een afvaardiging van de
winkeliers hebben samen met de gemeente een schouw in het centrumgebied van
Emmerhout gehouden en daarbij met
name de verkeerssituatie bekeken. De directe aanleiding waren afspraken die zijn
gemaakt met de scholen en ouders in het
Kindcentrum Emmerhout om de verkeerssituatie rondom te verbeteren. Daarbij werden ook een aantal knelpunten in het centrumgebied gesignaleerd, waaronder de
laad- en lossituatie van de winkels Jumbo
en Lidl langs de Houtweg. Naar aanleiding
van de schouw zijn een aantal veranderingen voorgesteld. Een aantal van deze
verbeteringen is al uitgevoerd. Het uitzicht op het kruispunt is verduidelijkt door
het aanleggen van een groenstrook en er
zijn verwijderbare palen geplaatst om op
drukke momenten de toegangsweg naar

het Kindcentrum af te kunnen sluiten. De
meest opvallende verandering die nog
doorgevoerd wordt is de aanleg van een
permanente laad- en losvoorziening voor
de supermarkten Jumbo en Lidl.
Met beide supermarkten zijn afspraken gemaakt over het aanleggen van de laad- en
losplaatsen ter hoogte van de winkels. Nu
worden parkeerplaatsen door de supermarkten afgezet en wordt zo een tijdelijke
los- en laadplaats gecreëerd. Op momenten dat er auto’s geparkeerd staan op de
parkeerplaatsen wordt er op de weg gelost. Dit is geen wenselijke situatie en geeft
een erg rommelig beeld in het centrumgebied. Daarom wordt een permanente
los- en laadplaats aangelegd. Er vervallen
16 parkeerplaatsen, maar deze worden in
de huidige situatie niet gebruikt omdat ze
worden afgezet als tijdelijke los- en laadplaats. De klinkers worden vervangen en in
een andere kleur gerealiseerd. Om de aangelegde strook goed af te sluiten en de situatie te verduidelijken wordt er een haag
rondom geplant.

Houtweg 299
365

theekkaart nodig. Een bibliotheekabonnement is gratis voor alle kinderen tot 19 jaar.
U bent van harte welkom in de bibliotheek!

Bouw van 14
woningen op de
voormalige locatie
Hasselbraam
Enige tijd geleden is de oude school
van de Hasselbraam (later Kubus/
het Waal) gesloopt. Op de vrijgekomen locatie worden binnenkort
nieuwe woningen gebouwd. BBAW
Bouwmanagement gaat in opdracht
van Over Vastgoed 14 nieuwe woningen bouwen. De woningen zijn
qua opzet en uiterlijk gelijk aan de
rijwoningen die al aan Het Waal zijn
gebouwd. Ze worden uitgevoerd als
zogenoemde epc-0 woningen (nul
op de meter-woningen), hebben
geen gasaansluiting en zullen zeer
energiezuinig zijn. Er is een ruime
woonkamer en keuken op de begane grond en 2 slaapkamers met een
badkamer op de eerste verdieping.
De bouw start naar verwachting in
het voorjaar van 2020. Na realisatie
zullen de woningen verhuurd gaan
worden. Als u vragen heeft over de
woningen, kunt u contact opnemen met Bas Wortelboer van BBAW
Bouwmanagement 0592 - 614 673.

| 7823PV Emmen | T 0591 - 675
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Wijkwijzer
De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewoners 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 binnenwippen 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,
verschillende organisaties hebben hier een loketfunctie, er staat een laptop die gebruikt kan worden
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

Afvalkalender

Belangrijke adressen

Colofon

Welk afval aan de straat?

Apotheek

Mantelzorg

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 Emmerhout
Houtweg 340
T 62 32 33
www.apotheekemmerhout.nl

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost
mv. Annetta Meijer
M 06 - 522 300 59
E mantelzorgemmenoost@gmail.com

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

Huisartsen

Wijkagent

J. Issa
Laan vh Kinholt 135
T 62 40 00

Jaap Alberts
T 0900 - 8844
E jaap.alberts@politie.nl

Medisch Centrum Emmerhout
Dhr J..J. Procee en Mw R. Procee-Ionescu
Houtweg 343
T 62 16 35

Wijkverpleegkundigen

Inzameling

Data en plaats

GFT / Groen

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

Restafval

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 7 januari, 4 februari, 3 maart
Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: donderdag
9 januari (niet de 1e donderdag van de maand), 6 februari, 5 maart

Openingstijden
• Wijkwijzer
Ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur
• Sedna
Algemeen spreekuur:
Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur
• Financieel spreekuur
Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur
• Praatcafé
Vrijdagmiddag 13.00 -14.30 uur

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

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.

Dhr M.M. Demircan
Houtweg 343
T 62 28 89

Centrale Huisartsenpost

Selina Teunissen (Tangenborgh)
M 06 - 532 600 02
Icare Thuiszorg T 0522 - 27 70 48
Petra van Uem (Beter Thuis Wonen)
M 06 - 100 454 58
Thirza Juurlink (Beter Thuis Wonen)
T 0528 - 34 11 62
Buurtzorg Emmerhout M 06 - 226 115 47

Boermarkeweg 60
T 0900 11 20 112

Vaste medewerkers
Bertus Beltman, Hilde van der Horst-de Jong, Theo
Postma, Ted Schilder
Vormgeving
Graffito Internet Design - Jiska Ravor
info@graffito.nl
De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Wytse Bouma (voorplaat, 5, 7, 9, 11, 13, 20, 21, 25, 30, 31),
Hilde van der Horst-de Jong (2, 3), Fred Bogers (4, 19),
Bertus Beltman (10), Sasa Glisovic (27)
Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 11 februari 2020 naar redactie@wijkbelangenemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer
t.a.v. redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s,
logo’s e.d. in afzonderlijke bestanden aanleveren.
Bestuur Wijkbelangen Emmerhout
Wytse Bouma (voorzitter)
M 06 - 409 835 32
E voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl
Kiona de Graaf (secretaris)
M 06 - 426 238 02
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl
Hilde van der Horst-de Jong (penningmeester)
T 0591 - 226 052
E penningmeester@wijkbelangenemmerhout.nl
John Franssen
T 0591 - 646 399
john.c.franssen@ziggo.nl
Roelie Koning
T 06 - 415 878 74
E roelie.koning@ziggo.nl
Willem Wildeboer
M 06 - 457 144 95
E wlwildeboer@gmail.com
Wilma Winters
M 06 - 533 248 04
E wilma_winters01@hotmail.com
Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

• Lefier
Woensdagmorgen 10.00 - 11.00 uur
• Woonzorg Nederland
Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur
(in de even weken)

Volg ons
Planning Wijkberichten Emmerhout
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nummer

sluitingsdatum kopij

bezorgen

voorjaar 2020 |1

10 februari

week 12

zomer 2020 I 2

11 mei

week 25

najaar 2020 I 3

10 augustus

week 38

winter 2020 I 4

9 november

week 51

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 Wijkbelangen Emmerhout. De redactie behoudt zich het recht voor om
teksten qua stijl en spellingsfouten te corrigeren, in te korten
of te weigeren.
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De winkeliers van Emmerhout wensen
u fijne kerstdagen en een heel gelukkig
2020 toe!

Halong’s
Loempia

