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IN DIT NUMMER
Emmerhout in coronatijd

Bert Kolkman

De Sprokkel

Het zijn verwarrende en onzekere tijden,
deze tijden van corona, voor de hele wereld. Daarin is Emmerhout natuurlijk geen
uitzondering. In dit nummer berichten we
over hoe organisaties met de veranderende omstandigheden omgaan. Wat het doet
met wijkbewoners, hoe zij zich staande houden en zich aanpassen. Houd vol! Samen
krijgen we corona onder controle.

Wederom moet Emmerhout binnenkort
afscheid nemen van één van de gezichtsbepalende mensen uit de afgelopen vijftig
jaar. Hoewel geen inwoner van Emmerhout
heeft Bert Kolkman, als eigenaar van bakkerij Kolkman en als voorzitter van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum zijn
stempel op de wijk gedrukt. In dit nummer
blikken we samen met hem terug.

Na 13 jaar op een tijdelijke locatie gehuisvest te zijn geweest, net buiten de wijk in
de Tussenstee, kon de Sprokkel vanaf februari van dit jaar haar activiteiten weer organiseren in de wijk, in de Schepershof en de
sporthal. Maar helaas ruim een maand later werd alles alweer stilgelegd in verband
met het rondwarende coronavirus. Hoe gaat
men om met deze tegenslag?

‘‘Hart voor
Emmerhout”
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Van de bestuurstafel

Het komende vertrek van Bakker Kolkman

Half maart leek de wereld
even helemaal tot stilstand
te zijn gekomen. Nu we een
paar maand verder zijn zien
we meer en meer dat het
gewone leven weer opgepakt
wordt. Maar wel in het ‘nieuwe
normaal’.

O

Ook voor het bestuur van Wijkbelangen kwam
alles even stil te staan. Immers fysieke bijeenkomsten waren niet meer mogelijk. Overleggen moest via mail, telefoon en beeldbellen.

Zesdaagse en ALV
In het voorjaarsnummer van Wijkberichten
kondigden wij een nieuwe Zesdaagse van Emmerhout aan. We wilden, na het succes van vorig jaar, met de tent door de wijk trekken om
met u, wijkbewoners in gesprek te gaan. Dit
keer als een alternatief voor onze jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Zes dagen met
een tent door de wijk om u te informeren over
de projecten, ontwikkelingen en werkgroepen
in de wijk van het afgelopen jaar. Maar u begrijpt daar hebben we een streep door moeten zetten. Het moeilijke van deze tijd is dat
het lastig is om vooruit te kijken. De voorruit is
beslagen, we weten niet hoe de situatie over
een paar maanden zal zijn. Duidelijk is dat we
dit jaar geen Zesdaagse meer zullen kunnen

“Samen maken
we onze wijk
mooier, dus meld
u aan en maak een
verschil”
2
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Opnieuw vertrekt een
vertrouwd gezicht uit het
winkelcentrum Emmerhout.
Las u in Wijkberichten
van september 2019 een
afscheidsverhaal van Jans en
Henny Strating, nu vertrekt
een volgende oudgediende
uit het winkelcentrum.

organiseren. Omdat wij statutair verplicht zijn
jaarlijks de leden (de wijkbewoners) te informeren zijn we van plan om op 29 september
a.s. een algemene ledenvergadering te organiseren. Hoe dat er precies uit zal zien in deze
anderhalve meter maatschappij weten wij ook
nog niet. Maar wij zullen u tijdig informeren als
we daar wat meer zicht op hebben.

Bestuursleden gezocht
Onlangs heeft Wilma Winters ons bestuur verlaten in verband met een verhuizing naar Erica. We zijn daarom op zoek naar uitbreiding.
Hiervoor zijn wij op zoek naar wijkbewoners
die zich betrokken voelen en graag wat willen bijdragen aan het (nog) mooier maken van
onze wijk. Indien u interesse heeft kunt u zich
aanmelden via secretaris@wijkbelangen.nl. Wij
nemen dan z.s.m. contact met u op voor een
gesprek. Samen maken we onze wijk mooier,
dus meld u aan en maak een verschil.

Donatie/contributie
In het voorjaarsnummer van Wijkberichten
was een acceptgirokaart ingevoegd waarmee
u uw bijdrage kon overmaken aan Wijkbelangen Emmerhout. Velen van u hebben dit ondertussen gedaan, waarvoor hartelijk dank!
Het is mooi om te zien dat zoveel mensen
waarderen wat we doen en dus een bijdrage
overmaken zodat we dit ook kunnen blijven

doen. Voor iedereen die ook nog een bijdrage
wil overmaken, het kan natuurlijk ook gewoon
via internetbankieren. U kunt uw bijdrage €
7,50 (of meer) overmaken op rekeningnummer NL87 INGB 0006 318 392 t.n.v. Wijkbelangen Emmerhout. Vergeet niet uw naam en
adres te vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw bijdrage. Al die bijdragen samen leiden tot een mooi bedrag. Waar we weer mooie
dingen van kunnen doen.

Gedeeltelijke opening Wijkwijzer
Begin juni is de Wijkwijzer deels weer opengegaan. Voorlopig alleen voor de loketfunctie.
Iedere ochtend kunt u van 9 tot 12 uur weer
terecht voor uw vragen en meldingen. Daarbij
worden de volgende maatregelen in acht genomen: er mag maar een bezoeker tegelijkertijd naar binnen. Ziet u dat er al iemand binnen is, wacht u dan even buiten. Het openbaar
toilet blijft nog gesloten.
De spreekuren van Sedna, Lefier, Woonzorg en
Expeditie Emmerhout Energieneutraal zijn ook
weer geopend. Hier kan alleen op afspraak gebruik van worden gemaakt. Dit kan door u telefonisch te melden (T 67 59 58) of per mail:
wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl
Kiona de Graaf, secretaris Wijkbelangen
E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

J

Jannes Kolkman, de vader van Bert, zette
in1946 zijn handtekening onder de verkoopovereenkomst van de toenmalige bakkerij
van Dijk in Schoonebeek. Van Dijk wilde liever door als kruidenier. In Schoonebeek startte Jannes met de eerste ‘Bakkerij Kolkman’.

In het tijdelijk winkelcentrum
Toen Jannes vernam, dat er een nieuwe
woonwijk gebouwd werd in Emmen Oost informeerde hij bij de gemeente Emmen naar

bakker zou worden zat er al vroeg in. Hij is
immers in de bakkerij geboren en getogen.
Tot 1972 bleef de winkel in Emmerhout gehuisvest in de noodvoorziening.

Nieuw winkelcentrum
Het eerste echte winkelcentrum werd gebouwd in 1970. Dit winkelcentrum werd in
1970 ontworpen door Arno Nicolaï. Het was
voor die tijd een zeer modern ontwerp, omdat het gedeeltelijk onder de Houtweg werd

‘‘Bert Kolkman werd in 2014 in
Poznan te Polen gehuldigd als World
Baker of the Year”
de mogelijkheden om daar een winkel te
beginnen. In 1968 kon hij een filiaal van zijn
bakkerij in Schoonebeek openen in Emmerhout. Dit was in het tijdelijke winkelcentrum
aan de Laan van de Marel, in afwachting van
de realisatie van het uiteindelijke winkelcentrum tussen beide Houtwegen. In de tussentijd had zijn zoon Bert (1948) alle diploma’s
gehaald, die nodig waren voor het bakkersbedrijf. Voordat hij echter bij zijn vader aan
de slag ging liep hij eerst nog drie maanden
stage in Oberhausen (Ruhrgebied). Dat hij

aangelegd. Het winkelcentrum lag onder het
maaiveld en was alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Rondom het complex
lagen parkeerplaatsen en middels trappen
kon het winkelcentrum worden betreden. Eigenaar van het winkelcentrum was het Philips Pensioenfonds. Na de eerste euforie bleken er al snel veel bezwaren te kleven aan dit
centrum. Veel wind, veel uitgangen en daardoor onvriendelijk, onoverzichtelijk, te veel
ingepakt tussen het beton. Als voorzitter
van de ondernemersvereniging Winkelcen-

trum Emmerhout heeft Bert zich jaren ingezet voor een verbeterde versie van een winkelcentrum in Emmerhout. Uiteindelijk ging
in 2010 het winkelcentrum op de schop en
werd het nieuwe winkelcentrum in oktober
2012 geopend.

World Baker of the Year
Je kunt er niet om heen. Bert heeft zich in zijn
loopbaan niet alleen met zijn eigen bakkersbedrijf beziggehouden. Hij heeft zich zowel
nationaal als internationaal ingezet voor de
positionering van de ambachtelijk (banket)
bakker. Zo werd Bert in 2014 als Bakker Ondernemer in Poznan (Polen) gehuldigd als
World Baker of the Year. Het begon allemaal
27 jaar geleden toen hij voorzitter werd van
de begeleidingscommissie van de Streekschool in Groningen. Vandaar uit kwam hij in
het gewest Drenthe van de BCOB, Bond van
Christelijke Ondernemers Bakkersbedrijf. En
vandaar uit weer werd hij landelijk actief, à
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De PlusBus in
coronatijden

eerst als vice- voorzitter, daarna als voorzitter.
Maar daarmee hield het niet op, ook internationaal blies Bert zijn partijtje mee. In 2006 werd
hij president van de UIB (Union International
Boulangerie) in München. In 2008 volgde Sao
Paulo, waar hij ontmoetingen had met veel internationale politieke kopstukken.
Nationaal heeft Bert ook nog meegewerkt aan
het ontstaan van MKB Nederland en vervolgens als voorzitter van het Hoofd Bedrijfschap
Detailhandel mede inhoud gegeven aan de
SER. Een indrukwekkende loopbaan, met ups
en downs. Veel bestuursfuncties, maar net zoveel bestuurscrisissen. Dat betekent ook wel
eens wakker liggen om oplossingen te bedenken om een gezond evenwicht te behouden.

Publiek veranderd
Terug naar Emmerhout. Het welzijn van het
winkelend publiek stond voor Bert altijd voorop. Zo heeft hij er mee voor gezorgd in de tijd
van het oude winkelcentrum en er veel onveiligheid in en rond het winkelcentrum was er
een conciërge werd aangesteld. Bert heeft een
schat aan kennis over dat winkelende publiek.
Hij heeft het publiek ook zien veranderen. Zo
streken er in de beginjaren van Emmerhout
ruim 300 jonge Joegoslavische vrouwen hier
neer om te werken bij de Danlon. Dat was bijzonder want in Emmerhout woonden geen

4

ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT

migranten in die tijd. So wie so waren er niet
veel mensen met een migratieachtergrond in
Emmen. Emmerhout was meer een wijk voor
ambtenaren en onderwijzers. Sommigen van

Kolkman. En Bert valt niet in een gat. Hij heeft
nog bestuursfuncties bij organisaties waar hij
bij betrokken is. Zo is hij als diaken lid van het
Breed Moderamen van de PKN Classis Gro-

“Bert laat zijn sociale hart ook zien als
hij de vrijwilligers van de voedselbank
voorziet van een gebakje”
hen wonen er nog steeds, samen met een
nieuwe mix qua beroep, opleiding en nationaliteit. Bert ziet dit gevarieerde publiek in zijn
winkel. Zo is er de koffiecorner waar een gebakje of een broodje genuttigd kan worden
met een kop thee of koffie. Maar een ‘brood
van gisteren’ voor 1 euro is voor anderen aantrekkelijk om in de winkel te komen. Zijn sociale hart laat Bert ook zien als hij de vrijwilligers
van de voedselbank voorziet van een gebakje
iedere keer als er voedselpakketten worden
uitgedeeld.

ningen – Drenthe. Verder is hij nog lid van de
werkgroep Centrum Schoonebeek en lid van
MKB Santos, een solidariteitsfonds voor mkbondernemers en hun gezinsleden. Voor de verdere toekomst geldt: eerst de zaak verkopen,
dan de coronacrisis wat meer onder de knie,
dan misschien reizen. Bert heeft al veel van de
wereld gezien, maar er is nog veel moois te
beleven. En zoveel verschillende broodsoorten en banket te proeven.
Joke Bakker

Voorlopig geen uitstapjes
In deze Wijkberichten vindt u ook geen
programma voor het derde kwartaal.
Er zijn nog zoveel beperkingen dat wij
(nog) geen kans zien met de PlusBus op
stap te gaan. Net als in het openbaar
vervoer moeten de passagiers om 1,5
meter van elkaar zitten. Dat zou betekenen dat er naast de chauffeur maar
drie personen mee kunnen. Bovendien
moeten deze passagiers zelfstandig de
bus in en uit kunnen komen. Zij mogen
niet een handje geholpen worden door
de chauffeur of begeleider. Minder passagiers betekent minder inkomsten.
Dankzij bijdragen van derden kunnen
we het wel een paar maanden uitzingen. Ritjes met slechts drie passagiers
zijn minder gezellig, maar kunnen ook
voor ons absoluut niet uit.
John Franssen,
voorzitter PlusBus Emmerhout

Covid-19 heeft ons leven sinds begin maart danig ontregeld. Het begon onschuldig met niet handen
schudden, regelmatig handen wassen en thuiswerken. Alles om besmettingen te voorkomen. Maar de
maatregelen werden steeds verder uitgebreid. Alle evenementen en activiteiten werden stilgelegd. Wij
twijfelden al of we met onze uitstapjes met de PlusBus door moesten gaan. Onze doelgroep is namelijk de groep wijkbewoners die veelal als ‘de kwetsbaren in de samenleving’ wordt aangeduid. Maar
toen kwam van hogerhand het besluit en werd er een dikke streep gezet door ons programma voor het
tweede kwartaal van dit jaar.

Afbetalen
De PlusBus leasen wij van het Nationaal Ouderenfonds. In onze overeenkomst staat dat wij vanaf november van dit jaar (een jaar na de start) beginnen met de afbetaling van de bus. Wij hebben een verzoek bij het NOF neergelegd om deze afbetaling een jaar later te mogen starten. Zonder dat er inkomsten tegenover staan zullen wij binnen een half jaar door ons geld heen zijn. We beraden ons daarom
als bestuur op de toekomst van de PlusBus. De eerste maanden van de PlusBus in Emmerhout waren
moeizaam. De animo voor de uitstapjes was niet erg groot. Nu is alle begin moeilijk en we waren vol
goede moed om samen met onze partners in Emmerhoutlijm hier een positieve draai aan te geven. De
coronacrisis heeft echter alles veranderd. Omdat we niet binnen afzienbare tijd versoepeling van de
maatregelen verwachten - het is wachten op een vaccin - weten we ook niet wanneer er betere tijden
voor de PlusBus zullen aanbreken.

Stekker eruit?
Als bestuur van de PlusBus Emmerhout zullen we in de komende maanden een besluit nemen over de
toekomst van de PlusBus. Als het NOF meegaat in ons verzoek om de afbetalingen een jaar later te mogen starten geeft dit enigszins lucht. Mocht dit niet gebeuren dan zullen we mogelijk gedwongen worden de stekker eruit te trekken. Dat is jammer voor dit mooie initiatief. Zover is het nu nog niet. Mocht
het zover komen zullen we na moeten denken welke andere initiatieven we kunnen opzetten voor de
groep wijkbewoners die we met de uitstapjes met de PlusBus hoopten met elkaar in contact te brengen.

Hoe nu verder met Bakkerij Kolk
Zijn zoon Arjan gaat de winkel niet overnemen. Dit betekent dat de bakkerij en de winkels dit jaar worden verkocht en daarmee er
een einde komt aan drie generaties bakkers
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Cosis
dichtbij

Sociaal Kultureel Werk de Sprokkel

voor hulp aan mensen
met een verstandelijke of
psychische beperking

ALS HET GEHEUGEN NIET MEER GOED FUNCTIONEERT OF HET
LICHAAM HAPERT, IS SOMS EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ
DE DAGBESTEDING NODIG.
MAAR OOK DAN BLIJVEN ER GENOEG DINGEN OVER DIE U WEL KUNT DOEN!

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

Zorgboerderij

Kantongerecht

Huiskamer

Noorderbreedte

Naoberhoeve

(Weerdinge)

(Emmen)

(Emmerhout)

(Klazienaveen)

(Erica)

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

We bieden hulp die bij jou past.
Dit kan elke dag, maar ook voor een paar uurtjes per week.
Wat je zelf goed kunt, doe je zelf. En wat (nog) niet goed
lukt doen we samen. Stap voor stap en altijd gericht op
ontwikkeling of herstel. Het liefst zoveel mogelijk in je
eigen omgeving en mét de mensen om je heen. Zodat je zo
zelfstandig mogelijk kunt leven.
We bieden deze hulp in de provincies Groningen en Drenthe:
• bij jou thuis
• bij de invulling van je dag
• bij opgroeien
• binnen een passende woonvorm
Meer informatie
I www.cosis.nu
T 088 839 3000
E info@cosis.nu

Wat vindt u
belangrijk in
uw huurwoning?

Komt u er niet uit
met uw verhuurder?

Massagepraktijk De-Lan

Praat mee!

Huurdersfederatie
voor uw belangen.
www.huurdersfederatie.nl
info@huurdersfederatie
0591-622226

Na 13 jaar op een tijdelijke
locatie gehuisvest te zijn
geweest kon ‘SKW de Sprokkel’
vanaf februari van dit jaar haar
activiteiten organiseren in de
Schepershof en in de sporthal.

Praktijk voor Shiatsutherapie
Shiatsu staat voor “vingerdruk“
therapie afkomstig uit Japan en
kan worden toegepast zoals bij:
– Slapeloosheid
– Mentale onrust en depressiviteit

H

Helaas werd een maand later alles alweer stilgelegd in verband met het rondwarende coronavirus. ‘We hebben 13 jaar in de Tussenstee
gezeten. En eigenlijk 13 jaar in onzekerheid.
Elke keer zou er weer wat nieuws komen en
elke keer dachten wij: dan wachten we even
met iets nieuws opzetten. Want stel je voor als
we weer moeten verhuizen. Nu was het eindelijk zover. Yes, we hebben een nieuwe plek, we
zijn terug in de wijk. En toen kwam corona…’
Jacqueline Vrielink (40) draait er niet om heen.
‘Voor ons had het niet op een beroerder moment kunnen komen.’

– Spierspanningen’

Begonnen eind jaren 70

– Hoofdpijn

Haar medebestuurslid Marietje Vrieswijk (54)
moet er om lachen als ze het zo vertelt, maar
het is natuurlijk zó jammer, vindt zij ook. Jacqueline (penningmeester) en Marietje (secretaris) vormen samen met Danny Kloppenburg,
voorzitter, het bestuur van SKW de Sprokkel.
Door privéomstandigheden kan Danny niet bij

– 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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“Yes, we hebben
een nieuwe plek,
terug in de wijk.
En toen kwam
corona”

het gesprek aanwezig zijn. Hun bestuurswerk
doen ze naast een fulltimebaan. De Sprokkel is
eind jaren zeventig in de wijk opgericht, zoals
er toen, in bijna alle wijken en dorpen in de
gemeente, organisaties werden opgericht die
zich bezighielden met sociaal cultureel werk.
‘Ons doel is om midden in de wijk te staan en
laagdrempelige activiteiten te ontwikkelen en
aan te bieden aan de bewoners van deze wijk,’
legt Jacqueline uit. ‘In principe voor alle leeftijden, van jong tot oud,’ vult Marietje aan. ‘We
zeggen wel voor inwoners van Emmerhout,
maar als iemand in Emmerschans of Angelslo
woont en mee wil doen is dat natuurlijk geen
enkel probleem.’

Diverse activiteiten
Door de Sprokkel worden wekelijks (buiten
coronatijd) een groot aantal activiteiten georganiseerd. Dat begint met Kinderwerk voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. ‘Knutselen, buitenactiviteiten, bingo en dat soort dingen,’ legt
Marietje uit, ‘en we geven onderdak aan de
spelweek, die natuurlijk dit jaar ook niet
doorging.’ ‘De jeugdsoos hebben we helaas
moeten sluiten. De belangstelling van de
jeugd liep terug en er was ook geen plek hier
in de Schepershof,’ gaat Jacqueline verder.
‘Voor volwassenen, vanaf zeg maar 20 jaar
hebben wij heel veel activiteiten. Tekenen/
schilderen, handwerken, multiculti vrouwengroep, koken, creatieve workshops.’ Alle ac-

tiviteiten worden geleid door vrijwilligers die
hiervoor een kleine vergoeding ontvangen.
Van de deelnemers wordt een bijdrage van
2 euro per keer gevraagd, voor alle activiteiten hetzelfde bedrag. Alle activiteiten vinden
plaats in de Schepershof, behalve het koken.
In de sporthal heeft de gemeente in de kantine een nieuwe keuken geplaatst waar nu gekokkereld kan worden. ‘We zijn heel blij dat we
terug zijn in de wijk, maar we hebben enorm
ingeboet qua ruimte,’ aldus Marietje.

Na corona
Normaal gesproken was er nu een zomerstop
en zouden er ook geen activiteiten zijn. Nu er
een versoepeling gaande is van de beperkende coronamaatregelen, kan het bestuur gaan
nadenken over een mogelijke herstart in september. ‘Onze groepen zijn gemiddeld 8 tot
10 personen. Dat zou met inachtneming van
die anderhalve meter moeten kunnen,’ denkt
Jacqueline. ‘Maar voor de kookgroep zullen we
iets anders moeten bedenken.’‘Onze cursisten
moeten zich veilig voelen, We hebben nog wel
wat te overwinnen straks,’ sluit Marietje af.

Voor meer info
www.skwdesprokkel.nl
T 623 786
E skwdesprokkel@ziggo.nl
Wytse Bouma
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Wij leveren zorg in:
Drenthe
Groningen
Overijssel
Gelderland

SPEEL, LEER en GROEI SAMEN
binnen onze vOORSchOLEN

Voor elk conflict is een oplossing

THUISZORG NODIG?

Als ik bij Marinus Spijkman
binnenkom, zit hij achter
de computer. De plaats
waar hij de laatste jaren
veel gezeten heeft om
te werken aan de grote
opdracht: Schrijf een boek.

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

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

info@beter-thuis-wonen.nl
www.beter-thuis-wonen.nl

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

Beter Thuis Wonen Thuiszorg

groep

Kom ook
naar het
Praatcafé!

Wil jij beter
Nederlands
leren spreken?

Kom ook elke vrijdagmiddag
in de Wijkwijzer 13.00 - 14.30 uur!
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Noordeinde 99
7815 PE EMMEN
M: 06 - 520 180 79
T: 0591 - 785 904
info@gb-behangwinkel.nl
Facebook.com/gbbehangwinkel

www.gb-behangwinkel.nl

M

Marinus Spijkman (1946) woont al vanaf 1977
in onze wijk. Hij is een gedreven man. Vol energie vertelt hij over het vele werk dat hij als betrokken vrijwilliger gedaan heeft in verschillende geloofsgemeenschappen gedurende
vele jaren. Momenteel is hij actief betrokken
bij ‘De Fontein’ in Coevorden. Voor Marinus is
er geen twijfel: ‘Mijn leven wordt geleid door
de Heer.’ Door ervaringen, mooie en moeilijke,
heeft hij zich een mening gevormd over hoe
een christelijke gemeente geleid moet worden. Hij kreeg duidelijk de opdracht ingegeven: ‘Iemand moet het zeggen, het moet anders in de gemeente.’

Schrijf een boek
‘Ik kreeg de opdracht om te gaan schrijven’,
zegt Marinus. En zo begon hij aan de gedurfde
opdracht een kritisch boek te gaan schrijven
over het functioneren van een christelijke gemeente. Pijnlijke situaties, confrontaties, verschillen van inzicht, worden benoemd en hij
draagt oplossingen aan. En de oplossingen die
Marinus aandraagt zijn van praktische aard.
‘Die oplossingen’, zegt Marinus, ‘bedenk ik niet
zelf. Die krijg ik aangereikt door de Heer.’ Zijn
boek ‘Het Kruis met de Aäronskelken’, heeft
als grondthema: Hoe kom je door conflicten
heen? Als troost zegt Marinus erbij: ‘Voor elk

“Ga niet te veel uit
van je eigen gelijk,
maar kijk ook
naar de gewone
mensen”
conflict is een oplossing.’ Vaak worden zaken
te theoretisch benaderd. Maar het unieke van
dit boek is volgens Marinus: ‘Dit boek is vanuit
de praktijk geschreven. Ook mijn eigen problemen waar ik mee worstelde, zoals de ziekte van Crohn, het kruis en de Aäronskelken de
wonderen eromheen, en de ontwikkelingen
die ik doormaakte, komen aan de orde.’ De
opdracht van Marinus aan de leiding van een
gemeente is: ‘Ga niet te veel uit van je eigen
gelijk, maar kijk ook naar de gewone mensen.’
Marinus heeft acht jaar aan het boek gewerkt.
Nu is het af en is hij in overleg met een uitgeverij om het boek te laten verschijnen.

Toneelspeler

gaf hem veel verdriet. ‘Ik mocht niet, maar ik
had zo André van Duin na kunnen doen. Maar
ik zit er niet meer mee. Ik ben blij dat ik het
boek geschreven heb. Ik had nooit gedacht
dat dit aan het eind van mijn leven nog tot
stand zou komen.’

Rust aan de waterkant
Als Marinus afleiding zoekt, een momentje
rust wil, zoekt hij de waterkant op en gooit
zijn hengel uit. Daarvoor hoeft hij niet ver van
huis. Hij vist graag in de vijver van ‘De Schans’.
Daar wordt, volgens Marinus, ieder jaar door
de visvereniging voor zo’n € 1500,- aan vis uitgezet. Vissers zitten nooit zo dicht bij elkaar,
dus ook in tijden van corona kan hij daar terecht.

Belangstelling voor het boek
Wie meer informatie over het boek wil, dat volgens Marinus Spijkman over zo’n drie maand
zal verschijnen, kan contact met hem opnemen. Hij woont aan de Laan van de Bork 858. T:
627 874; E: mhje.spijkman@t-mobilethuis.nl
Bertus Beltman

Marinus heeft nu wel een boek geschreven,
maar hij had vroeger graag aan het toneel gewild. Maar daar kreeg hij de kans niet voor. Dat
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Snacktime Emmerhout

U r beautiful

Snacktime Emmerhout
binnenkort weer open
Op 24 april slaat het
noodlot toe voor de jonge
eigenaren van Snacktime
Emmerhout. Een fikse
brand slaat een flink gat in
de toekomstplannen van
Martijn en Marjolein Thole.

Z

Ze timmeren samen al een flinke tijd aan de
weg en hebben nu al zo’n 7 jaar een vestiging
in Coevorden onder de naam Snacktime Coevorden. Vorig jaar juli werd vol goede moed
dus een tweede vestiging geopend in Emmerhout en hiervan werd ook een verhaal van gemaakt in het herfstnummer van Wijkberichten.

De brand
De brand heeft er wel in gehakt natuurlijk.
Martijn was zelf aanwezig in het pand toen de
brand uitbrak. Hij heeft geprobeerd de brand
te blussen maar dat is helaas niet gelukt. Daarna is alles snel gegaan en moesten de bewoners in de bovengelegen flat hun huizen uit
en de Jumbo moest tijdelijk worden ontruimd.
Van de brand heeft Martijn geleerd dat hij betere voorzieningen gaat aanleggen voor het
bestrijden van een brand. Hij zal hierbij wel
wat tips krijgen van zijn vader die brandweerman is. Van de brand zelf is niet veel over gebleven. Plastic spullen zijn door de enorme
hitte helemaal weggesmolten. Het koffiezetapparaat bijvoorbeeld heeft het ook niet over-

Sinds kort heeft de
salon ‘U r beautiful’
intrek genomen in het
winkelcentrum van
Emmerhout. In de mooi
ingerichte zaak word ik
hartelijk ontvangen door
de eigenaresses.

leefd. Alleen de materialen die van roest vrij
staal waren gemaakt hebben de brand goed
kunnen doorstaan maar dat waren helaas niet
zo heel veel spullen. Ongeveer een maand na
de grote brand loop ik Snacktime Emmerhout

“Op de ladder is Martijn drukdoende
om alles weer op orde te maken zodat
de zaak weer spoedig open kan”
binnen. Op de ladder zie ik Martijn drukdoende om alles weer op orde te maken zodat binnen afzienbare tijd de zaak weer open kan. De
eerste stappen om na de brand de zaak ook
weer te verfraaien zijn al gezet. In de spoelkeuken en opslagruimte is alles keurig netjes
betegeld. Vele malen beter dan de wandpanelen die er eerst zaten, aldus Martijn. Kortom,
er wordt niet alleen gewerkt aan een wederopbouw van Snacktime Emmerhout, er wordt
ook direct gedacht en gewerkt aan verbeteringen in het pand.

Bakwand
Begin juni is een nieuwe vloer in de zaak aangebracht. Daarna zullen de wanden worden
aangepakt en waar ik spreek over een frituurpan heeft Martijn het over een bakwand van
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ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT

drie en een halve meter. Normaal gesproken
zit er een enorme wachttijd op bakwanden
van deze omvang maar hier speelt gelukkig
corona een positieve rol voor het jonge stel
want de bakwand kan nu heel snel geleverd

worden. Tijdens ons gesprek komt vriend
Mark binnen. Dat is niet zomaar een vriend,
het blijkt de tegelzetter van dienst te zijn die
het jonge stel met zijn tegelzetkunsten heeft
weten te ondersteunen.

Heropening
Martijn zegt dat er van buiten er niet zo heel
veel veranderd zal worden maar van binnen
des te meer. Na de heropening zal men ondanks de coronaperikelen prima eten kunnen
afhalen bij Snacktime Emmerhout. De vestiging in Coevorden draait ook gewoon door
tijdens dit coronatijdperk en dat zal in Emmerhout niet anders zijn zegt Martijn. Het streven
is om eind juni weer open te kunnen zijn.
Henk Smit

E

En dat zijn Karin (38) en Chimène (19), moeder en dochter, wonend in Coevorden. Emmerhout kenden ze niet goed, maar toen ze
eenmaal hier geweest waren en het pand hadden gezien waren ze om. ‘Het voelde gewoon
goed’, vertelt Karin. ‘Het winkelcentrum hier is
mooi opgeknapt en de mensen zijn vriendelijk’, vult Chimène aan. ‘Eigenlijk heeft Emmerhout het beste van een stad én een dorp, maar
dan bij elkaar.’

Coronacrises
Na een flinke verbouwing bestaat de salon uit
meerdere ruimtes waar behandelingen uitgevoerd kunnen worden. Na één week open werden ze door de coronacrisis gedwongen weer
dicht te gaan. Aan beide dames is te zien dat
ze erg blij zijn dat ze met een aantal aanpassingen weer de deuren kunnen openen. ‘Niet
alle maatregelen die we hebben genomen zijn
verplicht, maar het is belangrijk dat we veilig
werken en dat mensen zich ook veilig en welkom voelen’, aldus Karin.

Diverse behandelingen
Karin was al een aantal jaren werkzaam als tattoo-artist, maar toen Chimène de opleiding tot
schoonheidsspecialiste afrondde, hebben ze
er bewust voor gekozen om samen een salon
te starten. Samen hebben ze als doel een plek

te creëren waar mensen kunnen ontspannen
en voor alles tegelijk terecht kunnen. Mogelijkheden zijn er genoeg, van bio tanden bleken tot permanente make-up, van tandkristal
tot massage en van het zetten van een tattoo
tot waxen. ‘En natuurlijk de behandelingen
die een schoonheidsspecialiste uitvoert’, vertelt Chimène. Het is bijvoorbeeld super om te
werken aan huidverbetering. Mensen die het
effect merken lopen uiteindelijk met veel meer
zelfvertrouwen de deur weer uit.’

Natuurlijke producten
Naast al deze mogelijkheden waarbij dit allround concept belangrijk is, is er nog iets wat
beide dames erg belangrijk vinden. ‘Wij werken met natuurlijke producten en bijna alles
wat wij gebruiken is vegan. Wij vinden het belangrijk dat producten niet op dieren getest
zijn en dat we producten gebruiken die vegan en duurzaam zijn’, vertelt Karin. ‘Wij werken met het merk Rejuvi, dat is 100% vegan en
heel goed voor bijvoorbeeld huidverbetering.’
‘We hebben hiervoor gebiedsbescherming,
dus we zijn de enige in de regio die hier mee
werken.’

‘Naast nagelstylist is ze ook schoonheidsspecialist.’ ‘Daarom kunnen we ook duo schoonheidsbehandelingen geven, zodat het ook als
gezellige activiteit ondernomen kan worden’,
aldus Chimène. Op de website urbeautiful.nl
staat dat het één plek is voor schoonheid en
ontspanning. ‘We hebben nog wel veel meer
ideeën, maar het pand is niet groter’, lacht Karin. Aan enthousiasme geen gebrek. Karin en
Chimène hebben vertrouwen in de toekomst.
Ze hopen veel mensen in Emmerhout te leren kennen, maar iets anders is haast ook niet
mogelijk aangezien ze maar liefst zes dagen
en twee avonden per week in de salon te vinden zijn.

Emmerhout is het
‘Qua werk hebben we Emmerhout helemaal
gevonden, nu privé nog, want we zijn op zoek
naar een huis, zodat we hiernaast werken ook
heerlijk kunnen wonen.’
Hilde van der Horst-de Jong

Nagelstyliste
Om nog meer te kunnen aanbieden, heeft ook
een nagelstyliste intrek genomen in het pand.

U r BEAUTIFUL
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Kleurrijke wijkbewoners
In deze rubriek staan
wijkbewoners in de schijnwerper
die een bijzonder verhaal
hebben, omdat ze een bewogen
levensgeschiedenis hebben, een
bijzonder beroep uitoefenen
of een mooie hobby hebben.
Het zijn wijkbewoners die kleur
geven aan de wijk.

H
Heb je een vraag
over kunst & cultuur
in de gemeente
Emmen?
KO M B I N N E N B I J
D E KU N STB E W EG I N G O P
D E E E RSTE E N T W E E D E E TAG E
VA N D E B I B LI OTH E E K .

B E N J E B E N I E U W D WAT
W E A LLE M A A L DO E N ?
B E K I J K O NZE W E B S ITE .
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Hier volgt nu de weergave van een interview
met Sumitra Naren. Sumitra (1957) is geboren
in Pune/Poona (India) en sinds 2000 woonachtig in Emmerhout. Na haar studie aan de
kunstacademie in Fine Arts en vervolgens een
studie landschapdesign begon ze een adviesbureau (Snaren Consultancy), gespecialiseerd
in landschapsarchitectuur, biologische landbouw, agro en voedsel.

Actief over de hele wereld
Sumitra is een veelzijdige en bereisde vrouw.
Al op haar 12e raakte ze geïnteresseerd in het
kweken en plukken van groenten en bereiden ervan. Ze leerde diverse kooktechnieken
van haar oma, moeder, tantes, vriendinnen en
buurvrouwen. Ze was actief in India, Sri Lanka,
Zuid-Afrika, Duitsland en Nederland. Daardoor
kan ze ook bedrijven adviseren die daar voeding gerichte activiteiten willen ondernemen
(met name product- en merkontwikkeling).
Van 1986-2006 heeft ze zich beziggehouden
met landschapsarchitectuur en biologische
landbouw. Ze heeft in 2003 een groothandel
in biologische landbouwproducten opgericht.
Ze adviseert diverse voedselbedrijfjes (voor
bereiding van Indiase soep, currypasta’s, kruidenmengsels, biologische sambal en jam) en
geeft ook trainingen en workshops op het gebied van koken en kennis van specerijen en de

Indiase keuken in het bijzonder. Zo startte ze
in Emmerhout het webbedrijf Tealovespices.nl,
voor o.a. thee, kruiden en wierook. Ten slotte
heeft ze het plan om culinaire reizen naar India
te organiseren.

In Emmerhout
Sumitra is in Emmerhout gaan wonen, nadat
ze in India bevriend raakte met een Nederlander toen ze onderzoek deed voor de UNEP –
Ozone Action Plan, over ‘Sustainable Agriculture’ in India en Nederland. Nadat ze via haar
werk in India, Europa en Nederland leerde kennen verhuisde ze naar Nederland in 2000. Zij
en haar partner kozen voor Emmerhout vanwege het groene karakter van de wijk, de rust
en de veiligheid. Ze hebben twee kinderen en
vier kleinkinderen. Haar hobby’s zijn reizen,
tuinieren en lezen over haar vakgebied. Zo af
en toe is ze in Wageningen om Indiase bank
zakenmensen in contact te brengen met duurzame technologieën, als deel van haar training
programma’s.

Over de wijk zelf
Sumitra is van mening dat Wijkbelangen Emmerhout goed bezig is voor de wijk door de
onderlinge samenhang in de wijk te verhogen. Ze vindt het daardoor ook fijn wonen in
de wijk, mede ook vanwege de gemoedelijke

contacten met buren. Ze vindt dat in de wijk
duurzaamheid wel wat integraler kan worden ingevuld door naast de huidige aandacht
om bewuster om te gaan met energie ook de
biodiversiteit te versterken. Dat kan via vanuit de burgerbegroting gestarte projecten
als de bee highway (een aantal geschakelde
bloemenperken door de wijk) en het fruitbomenproject, die leiden tot meer bloemen en
insecten. Ook een voedselbos zou volgens
haar mooi zijn. Dit vergt van de wijkbewoners
wel wat meer bewustwording van het klimaat
en inzet om dit te verbeteren. Het zijn onderwerpen die Sumitra als biologisch consulent
en voedseldeskundige na aan het hart gaan,
ze wordt dan ook erg enthousiast als ze hierover praat.
Theo Postma

“Sumitra vindt het
fijn wonen in de
wijk, mede vanwege
de gemoedelijke
contacten met buren”
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Najme Khaleghi
‘Ik maak gemakkelijk contact
met anderen. Ik probeer aardig
te zijn voor anderen en een
positieve energie te geven.
Overal zijn aardige en minder
aardige mensen.’ In 2016
vluchtte Najme Khaleghi (27)
samen met haar man uit Iran.

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

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

N

Najme komt na enige omzwervingen via verschillende AZC’s in Emmerhout terecht. Daar
probeert ze samen met haar man Mohammed
een nieuw bestaan op te bouwen. Ik ontmoette Najme bij een bijeenkomst van het Praatcafé waarover ik in het voorjaarsnummer een
verhaal schreef. Het Praatcafé is een ontmoetingsplek voor mensen die de Nederlandse
taal beter willen leren spreken en schrijven.
Maar net als zoveel andere activiteiten zijn
deze ontmoetingen sinds half maart niet meer
mogelijk door het coronavirus.

Gedreven
Bij mijn eerste ontmoeting viel mij op hoe gedreven Najme was. Ze wist dat ze door haar
vlucht uit Iran hier een nieuw bestaan op
moest bouwen. En dat de Nederlandse taal
daarvoor een belangrijke basis zou zijn. Hoe
zou het met haar zijn nu de hele wereld tot stilstand lijkt te zijn gekomen? Ik spreek haar via
een videobelverbinding.

ADRES
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Nederlands leren
Haar optimisme is door de coronacrisis niet
aangetast, hoewel haar studie noodgedwongen is gestopt. ‘Sinds maart ligt alles stil. Al drie
maanden geen school, weinig contact met Nederlanders. Ik heb wel telefonisch contact met
vrienden en vriendinnen, maar het is te weinig. Elke avond studeren mijn man en ik sa-

men. Overdag zijn we druk met ons kind (2)
maar ‘s avonds ligt hij in bed. Ik wil het B1 boek
zelf klaar maken zodat ik na corona examen
kan doen. De eerste drie jaar in Nederland zaten we in AZC’s en mochten we geen Nederlands leren of een opleiding volgen. Vorig jaar
mocht ik met de inburgeringscursus beginnen. Daarna wilde ik met inburgeringscursus
B1 en B2 beginnen. Maar ja, nu is alles anders.’

Vluchten
In 2016 kwamen Najme en haar man Mohammed uit Iran naar Nederland. Mohammed was
geraakt door het christelijke geloof en nam
afstand van zijn oorspronkelijke geloof. Het is
echter niet toegestaan om van moslim christen te worden. Sterker door deze keuze breng
je je eigen leven in gevaar. Vluchten naar het
buitenland was daarom de enige keuze. Ze
hadden hun leventje helemaal op orde. Vertrekken uit hun geboorteland was een grote

“Ik heb wel
telefonisch
contact met
vrienden, maar
het is te weinig”

stap. Najme was bezig met haar derde jaar
studie accountancy, Mohammed had werk, ze
hadden een huis, een auto. Vertrekken uit Iran
betekende ook afscheid nemen van familie en
vrienden. ‘Het was voor ons allebei heel zwaar.
Maar ik hou van mijn man en ik heb voor hem
gekozen.’

We hadden niemand
De familie bleef ontredderd achter. ‘De eerste
jaren was er geen contact. Dat is er nu gelukkig wel weer. Ze waren boos en verdrietig, begrepen het niet. Ik durfde eerst niet te vertellen dat ik nu ook christen ben. Dan had ik mijn
moeder huilend aan de telefoon. En ik moest
ook huilen. Ik kreeg een miskraam, op onze
verblijfsaanvragen kregen we steeds een negatief antwoord. We zaten in een hele moeilijke situatie en we hadden niemand, alleen
God. Nu zijn we een paar jaar verder en zien
ze dat we hier gelukkig zijn. We hebben een
kind gekregen, we hebben een huis gevonden. Nu zijn ze rustiger. Maar ik mis ze iedere
dag.’ Ondanks de heimwee ziet Najme de toekomst zonnig in. ‘Ik heb zoveel vrienden, vriendinnen, mensen van de kerk, school, klasgenoten, buren. Nu ik het Nederlands een beetje
beheers kan ik gemakkelijker met anderen
contact hebben. Ik vind Nederland leuk!’
Wytse Bouma
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Burgerbegroting 2020

1

€

In de Burgerbegroting van 2020
hebben acht bewonersinitiatieven
geld gekregen voor de uitvoering van
hun plannen. Alle plannenmakers
zijn voortvarend uit de startblokken
gegaan. Behalve de wijkbewoners die
een spelweek voor het derde jaar op
rij wilden organiseren moesten pas
op de plaats maken in verband met
de coronacrises. Het budget hiervoor
blijft uiteraard beschikbaar om in
2021 alsnog deze spelweek voor
kinderen in de basisschoolleeftijd te
organiseren. Op deze pagina’s wat
beelden die al uitgevoerd zijn, dan
wel in uitvoering zijn gegaan.
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Bewakingscamera’s winkelcentrum

1

Op voorstel van de winkeliers van het winkelcentrum zijn de bewakingscamera’s in het winkelcentrum vervangen. Het oude camerasysteem voldeed
niet meer. Met name de beeldkwaliteit was onvoldoende waardoor de beelden vaak niet bruikbaar waren bij het oplossen van bijvoorbeeld fietsendiefstal of winkelinbraak. Dit leidde vaak tot frustratie bij de gedupeerden
en winkeliers. De eigenaar van het winkelcentrum wilde niet investeren in
de veiligheid in en om het winkelcentrum, zag dit niet als zijn verantwoordelijkheid. Vandaar dat er een plan bij de Burgerbegroting werd ingediend.
Door wijkbewoners werd het plan massaal ondersteund en vanuit de Burgerbegroting werd er een budget voor vervanging van het systeem beschikbaar gesteld. Inmiddels is het nieuwe systeem geïnstalleerd en in werking
gesteld.

Materialen voor de biljartclub

€

4

3

2

Door de afbraak van de Tussenstee moest er voor de activiteiten van het
Dienstencentrum voor Ouderen een ander onderkomen gezocht worden.
Voor de meeste van deze activiteiten werd ruimte in de Schepershof gevonden. Hier was echter geen plek om de biljarttafels te plaatsen. In de kantine
van de sporthal werd deze wel gevonden. Na enige aanpassingen konden
hier twee biljarttafels geplaatst worden. In verband met deze verhuizing
moesten de biljarttafels volledig gedemonteerd worden. Na het uit elkaar
halen van de tafels moeten de lakens altijd vervangen worden. De bakelieten lampen konden niet mee verhuizen, zij vielen van ellende uit elkaar en
moesten ook vervangen worden. Voor de bekostiging van deze onvoorziene
uitgavepost werd een beroep op de Burgerbegroting gedaan. Tijdens het
Ideeënfestival kreeg dit plan meer dan voldoende stemmen. Helaas hebben
de biljarters nog niet zolang kunnen genieten van hun nieuwe onderkomen.
Sinds half maart zijn ook hun activiteiten in verband met het coronavirus
stil gelegd.

Natuurontwikkeling in de wijk

3

Tussen de Laan van de Marel en de Laan van de Eekharst is Wob Veenhoven
al een aantal jaren aan het pionieren. Door een ander groenbeheer probeert
hij de grond te verschralen waardoor allerlei inheemse plantensoorten terugkomen. Omdat het om een groot perceel gaat was de aanschaf van machines en gereedschap een wens. Ook op diverse andere plekken zijn bewoners bezig met een andere wijze van groenbeheer. Wob werkt nauw samen
met deze wijkbewoners die bijvoorbeeld plannen hebben voor een beleeftuin en al een aantal jaren werken aan de aanleg van een bijensnelweg. De
kleurrijke bloemenpracht kan niemand ontgaan zijn, omdat dit precies op
de hoek van de Houtweg/het Waal aangelegd is. Om Wob aan het werk te
zien, moet men te voet of op de fiets. Hij is bijna dagelijks aan het werk op
het perceel achter Studio 1. De aangeschafte machines en gereedschap zijn
voor gezamenlijk gebruik van alle natuurprojecten in de wijk.

Smileys langs de Houtweg

4

Met name omwonenden van het winkelcentrum zien dagelijks de gevaren
van het te harde rijden op de Houtweg. Ondanks dat het hier om een 30
km-zone gaat houden veel automobilisten zich niet aan deze snelheid. Maar
ook winkelend publiek moet soms met gevaar voor eigen leven de Houtweg
oversteken om bij het winkelcentrum te komen. De bewonerscommissie
van de Haar heeft daarom aan beide zijden van het winkelcentrum langs de
Houtweg, dankzij een bijdrage uit de Burgerbegroting, een smiley kunnen
laten plaatsen. De eerste effecten lijken hoopvol. Er wordt minder hard gereden, maar toegegeven de afgelopen maanden was er ook minder verkeer. Bij
de smileys is een sofwarepakket geleverd waarmee een en ander uitgelezen
kan worden. In de eerste maand na plaatsing reed 85% van de automobilisten 38 km p/u of langzamer. De snelste automobilist reed met ruim 100 km
over de Houtweg! In een volgend nummer van Wijkberichten gaan we deze
cijfers samen met de bewonerscommissie nader bekijken.

€
30%
40%
10%
20%

“In de eerste
maand na
plaatsing reed
85% van de
automobilisten
38 km per uur”

€

ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT

17

Expeditie Emmerhout Energie Neutraal

Dierenweide ‘Het Houtje’
Vorig jaar hebben een
aantal wijkbewoners
samen met Johan Withaar,
amateurhistoricus, een
werkgroep Historisch
Emmerhout gevormd met
als doel de geschiedenis van
Emmerhout in een boek vast te
leggen.

Zoals alles zo’n beetje tot
stilstand kwam enkele
maanden geleden, zo
kwamen onze activiteiten
op een laag pitje te staan. Nu
zijn we een paar maanden
verder en pakken we
langzaam de draad weer op.

B

Begin dit jaar schreven we dat de Expeditie
samen met de gemeente afspraken maakte
voor de uitvoering van een warmtescan bij
ruim 700 particuliere eigenaren in Emmerhout. Het bedrijf Sobolt maakte deze scans
voor ons in januari 2020. In maart kregen we
de eerste resultaten onder ogen en in april kregen de deelnemende bewoners de resultaten
in de brievenbus. Hoe anders ziet de wereld eruit na half maart. De aangekondigde informatiebijeenkomst over de scanresultaten en de
vervolgacties is vanwege de coronacrisis tot
een later datum uitgesteld. Bewoners die een
scan hebben ontvangen kunnen te zijner tijd
een uitnodiging verwachten voor een nieuw
te plannen bijeenkomst. Bovenstaande foto is
een scan van een woning in Emmerhout. De
scan geeft een duidelijke aanwijzing dat beter
isolerend glas leidt tot minder energieverbruik
en het comfort verhoogt.

Collectieve inkoopactie
Aan de warmtescan gekoppeld maakten we
afspraken met de organisatie Winst uit je Wo-

ning over een collectieve inkoopactie van materialen en diensten voor het energiezuinig
maken van de woningen. Bij deze collectieve
inkoopactie kunnen alle huishoudens van de
grondgebonden woningen in Emmerhout intekenen. De vervolgacties schuiven nu ook op
tot later datum.

Proeftuinen Aardgasvrije wijken nd
Intussen heeft de expeditie niet stilgezeten.
We hebben met de gemeente afgesproken om
voor Emmerhout een nieuwe aanvraag voor
de subsidieregeling ‘Proeftuinen Aardgasvrijewijken’ in te dienen. De eerste aanvraag, gedaan in 2018, is niet gehonoreerd. Toekenning van deze nieuwe aanvraag betekent dat
we een flinke bijdrage kunnen leveren aan het
energiezuinig maken van met name de woningen aan de Laan van de Bork en Laan van het
Kwekebos. Een beslissing over de aanvraag
wordt niet voor oktober verwacht. Wij houden u daarvan natuurlijk op de hoogte. Mocht
u het artikel in het Dagblad van het Noorden
gemist hebben. U vindt het terug op de website van Emmerhout Energie Neutraal.

Energiecoach geeft advies
“Veel inwoners hebben moeite om hun energierekening te kunnen betalen. Vaak weten ze
niet hoe ze kunnen besparen op hun energieverbruik. Dit kan meestal al heel eenvoudig.
In Emmen willen we daarom energiecoaches
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gaan opleiden. De coach geeft inwoners meer
inzicht en handige tips om de rekening naar
beneden te krijgen. Wil jij je buurtgenoten helpen, meld je dan aan voor de training.”
Deze inleidende zin is te vinden op de website
Emmen geeft Energie. Inmiddels zijn de eerste acht energiecoaches opgeleid die ingezet
kunnen worden. Wilt u meer weten over de
training die in Emmen gegeven wordt aan het
Drenthe College ga dan naar de site https://
emmengeeftenergie.nl/aan-de-slag/wordenergiecoach/

Spreekuur weer van start
Het spreekuur van de Expeditie Emmerhout
Energieneutraal is na het openen van de Wijkwijzer begin juni weer opgestart. Leden van
de Expeditie zijn weer wekelijks op de dinsdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig. In verband met de coronamaatregelen is er voorlopig geen open spreekuur meer
maar kunt u op afspraak bij ons terecht. Een
afspraak kunt u maken via de medewerkers
van de Wijkwijzer die belast zijn met planning
van het aantal aanwezigen in de Wijkwijzer. Zij
zijn bereikbaar via telefoon: T 675 958 of per email: wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl.
Fred Bogers
E info@emmerhoutenergieneutraal.nl

V

Vanuit de Burgerbegroting is een werkbudget
beschikbaar gesteld. Hoewel de wijk Emmerhout nog niet zo’n lange historie heeft, vanaf
zestiger jaren, is heel veel speurwerk nodig.
Daarbij hebben we de hulp nodig van andere
wijkbewoners. In Wijkberichten zal de werkgroep regelmatig over onderwerpen schrijven waar we meer informatie over zoeken.
Mogelijk heeft u foto’s, tekeningen of was u
zelf betrokken.

Dierenweide
Deze keer uw aandacht voor de dierenweide.
Eind jaren ‘90 was er een enthousiaste groep
wijkbewoners actief, die een dierenweide
heeft gerealiseerd en geëxploiteerd. De dierenweide was gelegen tussen de Laan van
het Kinholt en de Laan van de Marel. De werkgroep dierenweide schreef regelmatig berichten in de toenmalige Nieuwsbrief van Wijkbelangen Emmerhout en daar is onderstaande
tekst op gebaseerd.

Enthousiasme bij start
De naam voor de dierenweide ‘Het Houtje’
kwam uit de bus na een wedstrijd uitgeschreven door Wijkbelangen en de werkgroep en
werd in ‘de Zuidenvelder’ breed onder de aandacht gebracht. In 1994 dacht men 50.000
gulden nodig te hebben om te kunnen starten met de aanleg van de weide op een braakliggend terrein, waarvan 3550 gulden voor

de exploitatie. Uit een enquête door HEAOstudenten bleek dat de wijk enthousiast was
voor een dierenweide. Na een collecte in de
wijk, die 6900 gulden opbracht, een gift van
1367 gulden van de familie Strating en een
toezegging van 250 gulden door de Dierenbescherming, kon de schop in de zomer van
1995 de grond in. In januari 1996 werd de kinderboerderij geopend. Het startkapitaal was
nodig voor de stal, ruimtes voor beheer en
toilet en de exploitatie betrof aanschaf dieren,
voeding, aanschaf gereedschap en omheining.
Diverse dieren werden ook door particulieren
geschonken.

Teloorgang
De werkgroep heeft in de loop van haar bestaan op allerlei manieren geprobeerd om
aanvullende financiering te krijgen. Zo kreeg
ze een bijdrage via het programma ‘Kern met
Pit’ van de Heidemaatschappij. Ook waren er
bedrijven die in nature sponsorden door materialen beschikbaar te stellen. Wijkbewoners
werden gevraagd donateur te worden, maar
ook om bijvoorbeeld vlinderstruiken beschikbaar te stellen. De basisscholen in de wijk werden betrokken met educatieprojecten. Na het
aanvankelijke enthousiasme liep het aantal
vrijwilligers snel terug. En die waren hard nodig voor het verzorgen van de dieren, schoonmaken van de hokken, bijhouden paden, beheer en bestuur. Ook kreeg het bestuur van

de dierenweide te maken met vandalisme en
diefstal. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opheffen van de dierenweide en werd de grond
weer overgedragen aan de gemeente.

Weet u meer?
Spijtig dat een mooi bewonersinitiatief deze
afloop had. Er moeten in Emmerhout inwoners
zijn die betrokken zijn geweest, misschien als
lid van de werkgroep/bestuur dan wel als vrijwilliger. Maar er moeten ook veel wijkbewoners zijn geweest die met hun kinderen een
bezoekje hebben gebracht aan de dierenweide. Er werden toen niet zoveel foto’s gemaakt
als tegenwoordig, maar het kan niet anders
dan dat er in privécollecties foto’s van de dierenweide zitten. Daar maken wij graag een kopie van. Heeft u foto’s, documenten, tekeningen wij houden ons aanbevolen. We gaan ook
graag met u in gesprek als u meer kunt vertellen over deze dierenweide.
Theo Postma
M 06 - 112 346 50
E t.j.b.m.postma@gmail.co

“Heeft u foto’s,
documenten,
tekeningen?”
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DCO in coronatijd

Trimgroep Emmerhout 40 jaar
Het zit het
Dienstencentrum niet
mee. Zijn ze net verhuist
naar een ruimte in de
Schepershof, ze zijn als
het ware nog bezig de
koffiekopjes uit te pakken,
moet de organisatie
alweer stoppen vanwege
de coronacrisis.

H

Het Dienstencentrum voor ouderen in coronatijd. Ik sprak hierover met Jan en Hilda Nuiver.
Jan (83) is sinds 1997 voorzitter en Hilda (79)
is sinds 1980 betrokken bij het Dienstencentrum, eerst als koffieschenker en nu als secretaris van het bestuur. Op de vraag hoe zij bij
het Dienstencentrum terecht was gekomen
antwoordde zij: ‘Jij hebt niks te doen, kom jij
maar koffieschenken’, zo werd zij uitgenodigd
door haar kordate buurvrouw, die al hielp in
het centrum. Tot op de dag van vandaag vindt
Hilda het prettig, af en toe voelt het ook wel
eens als een plicht. Via Hilda kwam Jan ook
bij het Dienstencentrum. Hij werd al snel penningmeester.

Begonnen in het Bintholt
Het Dienstencentrum heeft wekelijks circa
160 deelnemers. De leeftijd ligt ongeveer gemiddeld op 70+. Aan de verhuizing naar de
Schepershof gingen twee andere verhuizingen vooraf. Vanaf de start kwamen de deelnemers van het Dienstencentrum samen in het
Bintholt. Het oude winkelcentrum werd afgebroken, zo ook het Bintholt en het Diensten-

“De Schepershof
is voor ons een
prima locatie”
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centrum verhuisde naar een tijdelijke voorziening ‘de Tussenstee’ en nu vervolgens naar de
Schepershof. Het steeds maar zoeken naar een
goede nieuwe ruimte heeft veel tijd, energie
en vaak veel frustratie opgeleverd.

Naar de Schepershof
Hilda: ‘De Schepershof is voor ons een prima
locatie, een goede ruil, het is hier veel gezelliger, het is midden in de wijk en er is een goede samenwerking met de vrijwilligers van de
kerk. Wij mogen bijvoorbeeld onze eigen koffie schenken’. Niet alle activiteiten kunnen terecht in de Schepershof, biljart en tafeltennis
vinden plaats in de Sporthal. Terugkijkend in
de tijd is het 25-jarig bestaan in het Bintholt
een echt hoogtepunt geweest. ‘We denken
nog altijd met veel plezier terug aan het optreden van Jans Polling’, mijmert Jan.

Corona
En nu vanwege het coronavirus, is het Dienstencentrum vanaf 16 maart jl. gesloten. Dit
moet voor veel deelnemers veel betekenen.
Sommigen kwamen 3 à 4 keer per week, voor
een activiteit of zomaar voor een kop koffie.
Alles is stilgevallen. Hoe gaan de deelnemers
daar mee om? Zijn er nog contacten?
‘Normaal zijn rond deze tijd al groepen gestopt en de contacten met de groepsleden
vinden voornamelijk plaats via de groepsvertegenwoordigers en docenten, die meer con-

tacten met de deelnemers hebben dan wij. Zij
telefoneren mailen wel met hun groepsleden.’

Wandelgroep
Buiten de verantwoordelijkheid van DCO
heeft één van de vrijwilligers het initiatief genomen voor een vrijblijvende maar zeer succesvolle wandelclub. Elke dinsdagmorgen
starten zij om 9.30 uur vanaf de sporthal. Iedereen kan meelopen. Er is een langzame en
een snelle groep. Nadien wordt een kop koffie
gedronken. Helaas valt deze activiteit ook onder de coronabeperking.

Hoe nu verder?
Hebben jullie al nagedacht hoe jullie weer
kunnen gaan starten? ‘Het is lastig, want alle
deelnemers horen bij de kwetsbare groep.
Koersbal zou misschien kunnen of stoelyoga.
Linedance zou ook wel kunnen, tenminste als
we de groepen splitsen. Echter hiervoor moeten we dan met de gemeente onderhandelen.
We hebben een beperkt aantal uren gekregen
en als we groepen gaan splitsen kost dat meer
uren, dan die we nu gesubsidieerd krijgen.’ In
de zomermaanden zijn er nooit activiteiten en
normaal gesproken wordt die in september
weer gestart. Maar of dat dit jaar ook kan?
Joke Bakker

Hoe moeten ze zich
eigenlijk noemen?
Sportgroep,
bewegingsgroep,
gymgroep. Het is 1980
in ieder geval begonnen
als trimgroep. ‘Maar daar
willen we eigenlijk van af’
zegt Jantje Harmers.

S

Samen met Rommie Heideveld (67) geeft zij
leiding aan vier groepen die wekelijks in de
sporthal Emmerhout een uurtje bewegen. ‘Ik
start altijd met enkele fitnessoefeningen zonder toestellen en daarna meestal een balspel
of een circuit’, legt Rommie uit. ‘Ik ben wat fanatieker. Bij mij beginnen ze met warming up
op muziek, met gewichtjes in de handen’, lacht

“Het gaat met
name om de
gezelligheid,
de contacten
onderling”
Jantje (61). ‘Maar wat we doen is dus geen
trimmen, maar ook niet gymmen.’ Jantje heeft
drie groepen onder haar hoede en Rommie
één. Er wordt gesport op de woensdag- en de
donderdagmorgen in de sporthal.

Trimgroep met kinderopvang
In 1980 begon wijkbewoonster Gini Fokkens
met een trimgroep. Doel was een wekelijks
bewegingsuurtje waarbij de sociale contacten voorop stonden. ‘Wij waren de enige trimgroep in Emmen met kinderopvang,’ vertelt
Rommie, ‘De gemiddelde leeftijd was toen

ongeveer 30 jaar! We zaten allemaal nog in
de kleine kinderen. Het ging met name om
de gezelligheid, de contacten onderling. Het
samen koffiedrinken na afloop.’ De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is in die 40 jaar
flink gestegen. Van de huidige 75 deelnemers
is de jongste 53 en de oudste 91 jaar. Enkele
van de huidige deelnemers zijn er al vanaf het
begin bij.

Er even uit
Tegenwoordig is er veel aandacht voor een
gezonde leefstijl, dat was begin jaren tachtig nog niet zo. Rommie sloot zich aan nadat
haar jongste kind in 1980 naar de basisschool
ging. ‘Je bent dan alleen in huis. Iemand zei er
is een gymnastiekgroepje. Is dat niet iets voor
jou? Je was even uit huis, had even wat om
handen, zag andere mensen’. Voor Jantje gold
ongeveer hetzelfde. Zij kwam in 1990 in Emmerhout wonen. Ze werkte toen niet en door
zich aan te sluiten bij de trimgroep, met oppas
voor haar kinderen, leerde ze heel veel mensen kennen. ‘Na afloop het koffiedrinken hè?
De sociale contacten zijn wel het belangrijkste!’

Zelf lesgeven
Nadat Gini Fokkens eind jaren 80 stopte met
lesgeven vroeg ze Rommie het over te nemen. Rommie heeft geen opleiding hiervoor
gevolgd. Jantje is ook als deelnemer begon-

nen en is op enig moment ook gevraagd les
te gaan geven. Zij is wel altijd met sport bezig
geweest en heeft opleiding ‘Sportleider voor
hartpatiënten’ gedaan en heeft ook nog tien
jaar bij ‘Hart op Tempo’ gewerkt.

Jubileum
Nu in deze tijden van corona liggen alle activiteiten stil. In september hopen Jantje en Rommie weer te kunnen starten, maar het is lastig
plannen te maken in deze onzekere tijden. Dat
geldt ook voor eventuele festiviteiten die ze
zouden willen organiseren in verband met het
40-jarige bestaan in september. ‘Dat we 40 jaar
vol hebben gemaakt is wel iets om bij stil te
staan. En zoals gezegd de gemiddelde leeftijd
is wel gestegen, maar we zijn geen bejaarden
gym. Ik zou ook graag wat jongere mensen erbij willen hebben. De groepen zijn maximaal
20 vrouwen groot. Er dus nog wel ruimte voor
nieuwe leden. Eventueel start ik nog met een
nieuwe groep als er heel veel belangstelling is.
Mits er ruimte is in de sporthal uiteraard’, oppert Jantje enthousiast.

Info
Voor meer info en/of aanmelding:
Jantje Harmers
M 06 12 67 77 29
E jantjeharmers@gmail.com
Wytse Bouma
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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WijkKlik Emmerhout

Door de Coronacrisis zijn we
allemaal meer aangewezen
op de computer, laptop en
de smartphone. Alles loopt
nu net even anders dan
anders.

Emmen krijgt

glasvezel

O

Om in contact te blijven met de (klein)kinderen, familie, vrienden wilt u misschien wel
leren om te video bellen. Dat kan ook via
Whatsapp, Facebook of Facetime. Of misschien wilt u wat anders. Dat kan ook. Als u
ons vertelt wat u belangrijk vindt en wilt leren. Misschien de smartphone of tablet? Foto’s maken en deze opslaan op de computer
en in mappen plaatsen. Onderwerpen zoals
het leren werken met computer en telefoon,
foto’s maken en overzetten, mailen, werken
met DigiD, skypen en ga zo maar door. Wij willen u dat graag leren. Bent u in de afgelopen
tijd tegen onderwerpen aangelopen waar u
wel meer van wilt weten of iets wat niet lukte? Kom dan eens bij ons langs en dan zullen
we samen met u kijken of wij u kunnen helpen. Er zijn heel veel leuke en mooie dingen te
doen en te bekijken op deze apparaten, maar
je moet wel weten hoe het werkt. Het is een
heel fijn gevoel, wanneer je merkt: Ja, hoera,
ik ken het nu.

Corona

kpnnetwerk.nl
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Wanneer de coronamaatregelen versoepeld
worden, zullen we alles in het werk stellen om
u weer te helpen tijdens de inloopmiddagen
op de maandag- en de donderdagmiddag.
Houd hiervoor onze website in de gaten. In
september hopen wij weer te kunnen beginnen met de lessen. Natuurlijk moeten wij ook
afstand houden. Voor desinfectie hebben wij

alcoholgels klaar staan. Met gepaste afstand
proberen wij u te helpen.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Kun jij je goed redden op de computer? En
heb je zin om jouw kennis door te geven aan
anderen?
Word dan vrijwilliger bij ons. Je hoeft niet alles te weten en te kunnen. Al kun je alleen
maar de eerste beginselen, dan ben je bij ons
al van harte welkom. Ook wij weten niet alles
en leren nog bij als we iemand helpen. Kom
eens bij ons langs om te kijken en draai een
keer mee tijdens een les om te kijken of het
iets voor je is. Je kunt dan een indruk krijgen
over het hoe het bij ons gaat en hoe we werken. Voor meer info zie onderstaande contactgegevens.

Kleine hardware reparaties
WijkKlikEmmerhout 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 kan u blijven wachten en wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. 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. We maken dan een afspraak met

u wanneer de reparatie wordt uitgevoerd. U
kunt er dan voor kiezen om de computer bij
ons achter te laten of er op een afgesproken
tijdstip terug te komen.
Een afspraak maken kan via Theo Zwiggelaar,
M 06 - 543 939 16 of stuur een mail naar reparatiepc@wijkklikemmerhout.nl na het ontvangen van uw mail nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voor meer info
Kijk voor meer informatie op www.wijkklikemmerhout.nl. In verband met corona zijn we tijdelijk alleen telefonisch en per mail bereikbaar. Zodra de mogelijkheid er weer is starten
we weer met onze inloopspreekuren. Houd
daarvoor onze website in de gaten.
Maandag inloop tussen 13.00 - 15.30 uur of
Donderdag inloop tussen 13.00 - 16.30 uur
De Schanskuil
Schanswal 10
7823 TJ Emmerschans
M 06 - 417 201 68
Hermien van der Weide
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Deel uitmaken
van de samenleving

Een kinderdagopvang en voor- en
naschoolse opvang in Emmerhout 24/7

Thuiswerken in tijden van corona

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

In tijden waarin er elke dag
weer nieuwe ontwikkelingen
zijn betreffende het
coronavirus werken we
allemaal zo veel mogelijk thuis.
Thuiswerken heeft zo zijn
voor- en nadelen.

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

Lemzijde 87
7823 BH Emmen

M 06 - 190 649 30
tamara_wolters@hotmail.com

Zorgeloos wonen in de Egelantier
en de Wegedoorn in Emmen
Volledig vernieuwde driekamerappartementen met inpandig balkon
Speciaal voor 55-plussers
Woonoppervlakte van 70m2
Appartementen toegankelijk via beveiligde entree met centrale lift
Open keuken en op de begane grond een privé-berging
Gelegen naast het winkelcentrum met onder andere een apotheek,
bakker en diverse supermarkten
• Bushalte bevindt zich binnen 200 meter
• Kale huur vanaf € 644,04 en voorschot servicekosten vanaf
€ 45,- per maand

Investeer in uw gear

•
•
•
•
•

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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Met uw favoriete koffie binnen handbereik
in uw dagelijkse kloffie en werkt u de ene na
de andere klus weg. Het sociale contact met
collega’s is nu ongetwijfeld minder. Efficiënter, maar we merken ook dat dit juist zo waardevol is en wordt gemist. Even een dip in uw
workflow? Dan loopt u een rondje en duikt u
daarna weer opgeladen achter uw laptop. Het
is alleen wel noodzaak om het een en ander
thuis goed te regelen.

In het Engels staat ‘gear’ voor alle spullen die
nodig zijn om uw werk goed te doen. Goed
om hierin te investeren. Sommige thuiswerkers investeren niet veel in hun werkplek thuis,
omdat klanten of collega’s thuis niet langsko-

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.

“Maak eerst werk
van uw werkplek”
men. ‘Niemand die het ziet ...’ Keukentafels en
loungebanken lijken misschien aantrekkelijk
om aan en op te werken, maar uw rug zal snel
protesteren. Begin met een goed bureau dat
aan alle ergonomische eisen voldoet. Dus in
hoogte verstelbaar, voorzien van ledlicht zonder hinderlijke schaduwen en met een stoel

die u in zoveel mogelijk standen kunt verstellen. Ook een professionele printer is een investering die u veel ergernis bespaart. Een tip? U
werkt thuis waarschijnlijk met meerdere apparaten, zoals smartphone, iPad en computer. U
kunt thuis een netwerkje (laten) maken, waarmee u vanaf elk apparaat een printopdracht
naar uw printer kunt verzenden.

Niet zo fijn voor uw brein
Richt uw werkplek ook echt in als een werkplek. Dus weg van de volle woonkamer en
keuken. Probeer na het werk maar eens lekker te ontspannen met uitzicht op uw laptop
en stápels papieren. We mogen dan in een
24/7-economie leven, maar dat betekent niet
dat u nog 24/7 met uw werk geconfronteerd
moet worden.

Glasvezel in Emmerhout

laatste Laan van het Kwekebos. Als het glasvezelnetwerk er eenmaal ligt, staat het open
voor de diensten van verschillende providers.

Toestemming
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. Wilt u gebruik maken
van een kosteloze glasvezelaansluiting? Geef
udan toestemming op kpnnetwerk.nl/toestemming.
Volkan Ince, regionaal marketeer ‘Maak eerst
werk van uw werkplek!’

Om optimaal thuis te kunnen werken is een
snelle en stabiele internetverbinding cruciaal. Ruim 16.000 woningen in Emmen-Noord
worden op dit moment gefaseerd en kosteloos aangesloten op het glasvezelnetwerk van
KPN NetwerkNL. Er zijn inmiddels ruim 800
woningen in Emmerhout aangesloten op het
glasvezelnetwerk. De graafwerkzaamheden
bij winkelcentrum Emmerhout, het Waal en
de Lemzijde zijn in juni afgerond. Vervolgens
gaan we verder met Laan van de Bork en als
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Hulp bij zelfstandig
wonen en leven

Buurtsportcoaches Emmen Oost
Hallo! Wij zijn Alet Lingenaar
en Monique Bruins en wij zijn
de twee buurtsportcoaches
in Emmerhout, Emmerschans,
Angelslo en Barger-Oosterveld.

Al zes jaar brengt Mans Snijders (72) uit Noord-Sleen
drie dagen in de week door op de dagbehandeling
in De Horst in Emmen. Voor hem is dit na zijn 2e
herseninfarct bijna een redding geweest. ‘Zonder de
dagbehandeling was het moeilijk geweest om verder
te gaan. Ik voel me hier helemaal thuis.’
Neem een kijkje op de dagbehandeling
Wilt u ook uw zelfredzaamheid vergroten, zichzelf
weer kunnen redden of uw conditie verbeteren?
Neem dan gerust een kijkje op de dagbehandeling of
bel ons: 0591 22 82 78. We vertellen u graag meer!
www.treant.nl

Wat doen buurtsportcoaches zoal:

Motorische Remedial Teaching
Wij ondersteunen basisscholen met het bewegingsonderwijs wanneer zij vragen hebben. Wij bieden bij de groepen 4, Motorische
Remedial Teaching aan. Dat wil zeggen dat we
kinderen in een extra gymles het beweegpatroon ondersteunen en daar waar nodig naar
het niveau brengen van hun leeftijdsgenootjes.

Spelcontainer
Wij bieden extra beweegmomenten buiten
aan d.m.v. de spelcontainer open te doen aan
de Laan van het Kinholt. Kinderen kunnen bij
het multifunctioneel speelveld spelen met alle
materialen die wij in de spelcontainer hebben
liggen.

Wij wijzen
u de weg in
Emmerhout!
26
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Openingstijden
Elke maandag en elke woensdag in de even
weken, van 16.00u tot 17.00 u.

Speelotheek

Emmen

De spelcontainer is ook een speelotheek. De
sport- en spelmaterialen zijn te leen. Gratis!
Maximaal 2 materialen per gezin met een
maximale uitleen van een week. Dit is voor alle

leeftijden. Iedereen is welkom. Hiervoor moet
één volwassene aanwezig zijn om materiaal
uit te lenen aan kinderen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Wij zijn intermediair. Het Jeugdfonds Sport
& Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld
voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar
te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans,
judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve lessen. Ouders zelf kunnen
geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair:
bijvoorbeeld een buurtsportcoach of schuldhulpverlener.

Drenthe College. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op de website voor meer informatie.
• https://www.facebook.com/BuurtsportcoachesEmmenOost
• www.actiefinemmen.nl
Buurtsportcoaches Emmen - Oost
bscemmenoost@emmen.nl
Monique Bruins T 06 - 524 900 47
Alet Lingenaar T 06 - 155 890 28

Nationale Sport Week
Gezondheidsweek. In de week van 18 t/m 27
september vindt de Nationale Sportweek / gezondheidsweek plaats. Daarin gaan we inzetten op sport en bewegen en gezondheid voor
alle leeftijden. Dit doen wij o.a. op het Sportplein Emmerhout met de scholarshippers. Het
programma wordt later bekend gemaakt.

Schoolsportdagen
We ondersteunen basisscholen bij ‘alternatieve’ Schoolsportdagen. In samenwerking
met de studenten Sport en Bewegen van het

“In de week
van 18 t/m 27
september vindt
de Nationale
Sportweek en
gezondheidsweek
plaats”
ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Korte Wijkberichten

staat voor
wonen

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

door samen
te werken aan
een prettige
woonomgeving

Wijkwijzer deels weer open
Vanaf 2 juni jl. is de loketfunctie van de Wijkwijzer weer geopend. Voorlopig alleen in de
ochtenduren van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt dus
voor uw vragen of meldingen weer bij ons terecht. Ook voor het maken van een kopietje
of een scan bent u weer van harte welkom. Er
mag maar één bezoeker tegelijkertijd naar binnen. Ziet u dat er al iemand binnen is, wacht u
dan even buiten, tot u binnen wordt gelaten.
Het openbaar toilet blijft nog gesloten. Ook
vergaderingen en bijeenkomsten kunnen hier

DCO weer open na
de zomervakantie

• 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

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

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

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

Word vrijwilliger in
jouw bibliotheek

Tangenborgh biedtburger
ouderen in
Snacktime
Zuidoost-Drenthe een breed palet
met
jalapeños en
aan zorg en dienstverlening en
BBQ
sauce
is specialist
in dementiezorg.

Graffito Internet Design

voorlopig nog niet georganiseerd worden. De
spreekuren van Sedna, en Expeditie Emmerhout Energieneutraal zijn wel weer geopend.
Hier kan alleen op afspraak gebruik van worden
gemaakt. Dit kan door u van tevoren telefonisch
te melden (T 67 59 58) of per mail: wijkwijzer@
wijkbelangenemmerhout.nl. Het spreekuren
van Lefier en Woonzorg Nederland volgen mogelijk later. Wij hopen op uw begrip.

Het bestuur van het Dienstencentrum voor ouderen
heeft door het coronavirus alle activiteiten moeten stoppen. Op pagina 20 kunt u hier meer over lezen. Nadat
door de overheid bekend werd gemaakt dat de dorpshuizen en kerken per 1 juni jl. in beperkte mate en volgens een vast protocol mogelijk weer mogen starten is
ons als bestuur gevraagd met een voorstel te komen
hoe wij onze activiteiten zouden willen hervatten met
inachtneming van voorschriften. Door de verlangde 1,5
meter afstand tussen personen is dit voor enkele activiteiten welhaast onmogelijk, maar we zullen alles uit de
kast halen wat mogelijk is en daarbij de uiterste inspanning van de deelnemers moeten vragen. We hopen na
de zomervakantie op maandag 31 augustus onze activiteiten, mogelijk deels, weer op te starten.
Jan Nuiver, DCO voorzitter T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

Bibliotheek Servicepunt Emmerhout is op zoek
naar invulling van de functie
Vrijwilliger Servicepunt
• je heet de bezoekers welkom
• je helpt mee om boeken uit te lenen aan ouderen
• je helpt de klant te zoeken wat hij/zij wil vinden
• je helpt mee om de collectie te verzorgen
• je helpt mee met opruimwerkzaamheden
De bibliotheek biedt
• een prettige werkomgeving
• de mogelijkheid bij te dragen aan ondersteuning voor ouderen
• goede begeleiding bij het werk
• een gratis bibliotheekabonnement
Enthousiast?
Mail je reactie naar Ina Luis via i.luis@bibliotheekemmen.nl Er wordt zo snel mogelijk contact met
je opgenomen. Bellen kan ook: 0591 - 681 444

ZOMER 2020 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT
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Wijkwijzer
U bent van harte welkom in de Wijkwijzer. In verband
met de coronacrises zijn onze openingstijden aangepast. Voorlopig zijn we van maandag t/m vrijdag van
9.00 - 12.00 uur geopend. En alleen voor de loketfunctie. U kunt dus bij ons terecht voor meldingen en
uw vragen. Ook kunnen we voor u een kopie maken
of iets voor u scannen. Er mag slechts één bezoeker
tegelijkertijd naar binnen. Ziet u dat er al iemand binnen is, wacht u dan even buiten, tot u binnen wordt
gelaten. Het openbaar toilet is nog niet in gebruik.
Ook vergaderingen zijn nog niet mogelijk. Wel is
het spreekuur van Sedna en de Energie Expeditie
geopend. Dit kan echter alleen op afspraak door u
van tevoren telefonisch te melden (T 67 59 58) of per
mail: wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl. Het
spreekuren van Lefier en Woonzorg Nederland zijn
nog niet weer geopend. Volg ons op onze website of
Facebook waar berichten over wijzigingen worden
geplaatst.

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

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

Plastic, metalen
verpakkingen en
drankenkartons
(PMD)

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

Oud papier

Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:
i.v.m. de zomervakantie wordt er in de maanden juli en augustus geen oud
papier opgehaald; 2 september

Houtweg 287
T 0591- 675 958
E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

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

Openingstijden
• De Wijkwijzer Emmerhout
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur

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.

• Expeditie Emmerhout Energie Neutraal
Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur
• Sedna
Algemeen en financieel spreekuur
Vrijdagmorgen 9.00 - 11.00 uur

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

De Schepershof

Boermarkeweg 60
T 0900 11 20 112

Het Waal 400
7823 NA Emmen

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:
Hilde van der Horst - de Jong (voorplaat, 2, 3, 5, 10, 11,
13, 15, 16, 30), Sieger Huizinga (4), Wytse Bouma (7, 17,
20, 21), Bertus Beltman (9), Jan Sibon (18 – kopie uit
de Zuidenvelder), Sasa Glisovic (23), Joeri Munier (25),
Monique Bruins en Alet Lingenaar (27)
Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 10 augustus 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
Bankrekening Wijkbelangen Emmerhout
NL87 INGB 0006 318 392

Volg ons

Planning Wijkberichten Emmerhout
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nummer

sluitingsdatum kopij

bezorgen

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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Zwoel, zalig, zonnig? #houdafstand
#blijfgezond #zorgvoorelkaar

Halong’s
Loempia

U r BEAUTIFUL

