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Afscheid van Joke Bakker

Na 13 jaar deel te hebben uitgemaakt van het 

bestuur van Wijkbelangen Emmerhout, waar-

van 10 jaar als voorzitter, heeft Joke Bakker in 

oktober jl. besloten terug te treden. ‘Ik kan met 

een gerust gevoel het stokje overdragen, om-

dat ik zie dat er in het bestuur voldoende ken-

nis en energie zit.’ Op 19 januari 2017 zal met 

een mini-symposium in ‘Op Eigen Houtje’ stil 

worden gestaan bij dit afscheid.

Kleurrijke wijkbewoners

In onze wijk met meer dan 7.000 inwoners 

hebben we zeer kleurrijke wijkbewoners. In 

een nieuwe rubriek wordt steeds één van 

deze bijzondere wijkbewoners uitgelicht. Ze 

wonen vaak al jaren in de wijk, maar zijn bij de 

meeste wijkbewoners niet bekend. Deze keer 

een vrouw die zich jarenlang, voor verschillen-

de organisaties, verdienstelijk heeft gemaakt 

voor emancipatie en armoedebestrijding.  

Energiezuinig Kindcentrum

Op 29 september is officieel de bouw van het 

Kindcentrum Emmerhout gestart. Wethouder 

Bouke Durk Wilms heeft samen met leerlingen 

van OBS De Kubus en leerlingen van PC/RK 

Kristalla de symbolische starthandeling ver-

richt. Wethouder Wilms: ‘Het wordt een bijzon-

der, mooi en verrassend gebouw. Maar wat ik 

ook belangrijk vind, is dat het een milieu-

vriendelijk gebouw wordt.’

IN DIT NUMMER

‘Het stokje 
wordt 
overgedragen’

Joke Bakker:

Emmerhout
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Van het secretariaat

VVooral de Burgerbegroting, waar we op 8 sep-

tember mee gestart zijn, trok nogal wat aan-

dacht. Aan het gehele proces in de afgelopen 

maanden is zelfs een extra nummer van Wijk-

berichten gewijd. Dit nummer is half novem-

ber huis-aan-huis bezorgd. Mocht u het gemist 

hebben, in de Wijkwijzer liggen nog een aantal 

exemplaren op voorraad. Het is namelijk een 

nummer met belangrijke informatie voor iede-

re wijkbewoner. Voor 1 november jl. is er een 

bestedingsplan bij het College van B&W inge-

diend. In dit bestedingsplan staat beschreven 

worden hoe wijkbewoners hierbij betrokken 

zijn. Op het ideeënfestival van 18 oktober jl. 

zijn acht plannen van wijkbewoners uitgeko-

zen om in 2017 uitgevoerd te gaan worden. 

Deze plannen worden kort beschreven in ge-

noemde extra Wijkberichten. Deze uitgave is 

het bestedingsplan zoals dit bij het College is 

ingediend.

Bestedingsplan en hoe nu verder 

Voor het einde van 2016 moet het College 

aangeven of zij kan instemmen met het beste-

dingsplan en of de gepresenteerde plannen 

uitgevoerd kunnen worden. Vooruitlopend op 

dit besluit zijn de plannenmakers in november 

al twee keer weer bij elkaar geweest. Op de 

eerste avond hebben ze aan elkaar nogmaals 

verteld wat hun plan precies inhoudt, wat ze 

ervoor nodig hebben en hoe ze het willen rea-

liseren. Veel van de plannen hebben raakvlak-

ken en combinatiemogelijkheden. Er zijn dus 

tal van mogelijkheden om met elkaar samen 

te werken, waardoor met hetzelfde geld meer 

gedaan kan worden. Voor  de tweede avond 

(eind november) waren een groot aantal amb-

tenaren en vertegenwoordigers van verschil-

lende organisatie uitgenodigd. Zij kunnen met 

hun ervaring en kennis een belangrijke bijdra-

ge leveren bij het uitwerken en de uiteinde-

lijke realisatie van de plannen.

Enthousiasme

Wat op alle avonden, vanaf de aftrapavond 

op 8 september tot de laatstgenoemde op 29 

november, opviel was het grote enthousiasme 

van de aanwezigen. Wat een energie en posi-

tieve flow! Dat maakt het voor de leden van 

de werkgroep Burgerbegroting, die heel veel 

tijd in de voorbereiding en uitvoering van dit 

proces gestoken hebben, heel veel lichter. Er is 

wat los gemaakt en samen zijn we tot groot-

se dingen in staat. We staan echter nog maar 

aan het begin.  We hebben een aantal stap-

pen gezet, maar het idee is nog steeds een 

plan. Mooie gedachten, maar nog geen reali-

teit. Daar gaan we in 2017 samen aan werken. 

Want dat is ons doel: wijkbewoners van Em-

merhout maken samen onze wijk mooier, be-

ter, socialer voor al onze bewoners.  Want het 

is onze wijk! In het komende jaar zal in ieder 

nummer van Wijkberichten aandacht gege-

ven worden aan de vorderingen. En niemand 

hoeft aan de kant te blijven staan. Er zijn heel 

veel helpende handen nodig om de 8 plannen 

tot uit te voeren. Dat kunnen uw handen zijn!

Nieuwe beheerder

Sinds 1 oktober jl. is het team van de Wijkwij-

zer weer op sterkte met de komst van Patri-

cia Hiariej. Met Marina Ameln en Marga Vonk 

vormt zij het team dat wijkbewoners met raad 

en daad terzijde staat. Met deze uitbreiding is 

de Wijkwijzer ook weer op zaterdagochtend 

(10.00 - 13.00 u) geopend. Patricia stelt zich 

zelf op deze pagina voor.  

Wytse Bouma, secretaris Wijkbelangen 

E secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

Joke vindt het zelf niet leuk om te horen, maar 

het is een feit, dat zij in de afgelopen tien jaar 

een stempel op het werk van Wijkbelangen 

Emmerhout heeft gezet. Voor heel veel men-

sen en organisaties, zeker buiten de wijk, zijn 

Joke en Emmerhout één en hetzelfde. 

Het allermooiste

‘Het allermooiste dat we in deze periode be-

reikt hebben, ligt nog maar vlak achter ons. 

Die mooie doorsnede van de wijk die aanwe-

zig was op het Ideeënfestival, dat we organi-

seerden in het kader van de burgerbegroting. 

Als Wijkbelangen hebben we hier altijd naar 

gestreefd. We behartigen de belangen van álle 

wijkbewoners. Dat dat zo goed lukte op 18 ok-

tober was voor mij de kers op de taart. Vooral 

ook omdat een groep mensen, met een im-

migratieachtergrond zoals we tegenwoordig 

moeten zeggen, het omgedraaid hebben. Niet 

wachten dat je erbij wordt gevraagd. Maar zelf 

het initiatief nemen! Wij maken ook deel uit 

van deze wijk, wij willen er ook bij horen! Dat 

vind ik zo goed.’ 

Schouwen

‘Toen Meta en ik hier nog niet zo lang woon-

den ben ik ingegaan op een uitnodiging van 

één van de buren om, samen met andere be-

woners van ons erf, te gaan schouwen. Kijken 

welke verbeterpunten we zagen in onze eigen 

omgeving. Ik werkte toen nog in Den Haag. 

Maar toen ik daar in 2002 stopte, zag ik dat ze 

mensen voor het bestuur van Wijkbelangen 

zochten. Ik had geen werk meer, maar was niet 

uitgewerkt. Ik heb wel gevraagd: ‘Geef me iets 

waar ik in kan bijten.”

Verloedering

‘In Den Haag woonden we in een nieuwbouw 

wijk, die echter na tien jaar al begon te ver-

loederen. Dat wilde ik niet nog eens meema-

ken. We waren ook zo verrukt van ons huis en 

de wijk waar we in kwamen te wonen! En ik 

wist, ik kan dat alleen voorkomen door me in 

te gaan zetten voor mijn omgeving. Het is ook 

één van de zaken waar ik me vreselijk aan er-

ger. Dat geklaag en gezeur. Als iets je niet be-

valt, blijf daar dan niet in hangen. Ga het aan-

pakken, ga ermee aan de slag!’

Van fysiek naar sociaal

In de loop van de jaren is er bij Wijkbelan-

gen een verschuiving zichtbaar van aandacht 

voor verbeterpunten in de openbare ruimte 

naar het sociale domein. Deze constatering 

klopt volgens Joke wel, maar het één kan niet 

los gezien worden van het andere. ‘De bouw 

van het nieuwe winkelcentrum en de aanpak 

van het hele centrumgebied zijn belangrijk 

geweest voor de wijk. Maar je bent er niet als 

het openbaar gebied er mooi bij ligt. Als Wijk-

belangen hebben we dit aangepakt door op 

het spoor van ‘wijkeigenaarschap’ te gaan zit-

ten. Wijkbewoners nemen meer verantwoor-

delijkheid voor hun eigen leefomgeving. Dus 

niet schouwen en dan door geven aan de ge-

meente, maar zelf aanpakken. Dit heeft mooie 

dingen opgeleverd. De bijvangst van deze be-

wonersinitiatieven (achterpadverlichting, ex-

tra parkeerplaatsen, kabouterpad, speelvoor-

zieningen, waterspeelplaatsen bijvoorbeeld) 

was meer samenhang, door die ontmoeting 

en elkaar leren kennen.’

Emmerhoutlijm

‘Door een overheid die taken doorschuift 

naar de gemeente, worden bewoners uitge-

daagd de regie over hun eigen leven te pak-

ken. Maar je kunt als Wijkbelangen ook initi-

atiefnemer zijn. Dat hebben we nadrukkelijk 

gedaan, door in het experiment ‘de Toegang’ 

de informele zorg naar ons toe te trekken. Ook 

hier zie je dat de aanhouder wint. Nu hebben 

we in Emmerhout een netwerk van formele en 

informele organisaties op het gebied van wo-

nen, welzijn en zorg. Het netwerk Emmerhout-

lijm waar wijkprofessionals en –bewoners op 

gelijkwaardige wijze samen werken.’

Voor en door bewoners

Via Wijkbelangen werd Joke lid van het bewo-

nersplatform van het LSA (Landelijk Samen-

werkingsverband Actieve Bewoners). In 2010 

werd ze bestuursvoorzitter van dit samenwer-

kingsverband. Door het werk voor het LSA 

kwam ze in Liverpool en later in Londen te-

recht. Deze bezoeken zijn zeer bepalend ge-

weest voor het verder ontwikkelen van haar 

Patricia Hiariej  
Mijn naam is Patricia Hiariej en sinds kort ben 

ik werkzaam bij de Werkwijzer Emmerhout. 

Bij mij kunt u terecht met allerlei hulpvragen, 

b.v. het aanvragen van bereken u recht, het 

invullen van formulieren, bellen naar allerlei 

instanties. Allerlei praktische zaken waar u 

moeite mee heeft. Samen kunnen wij kijken 

hoe wij het kunnen oplossen. Mijn werktijden 

zijn maandagochtend, dinsdag- en woens-

dagmiddag. Zaterdagochtend werk ik afwis-

selend met Marina.

In de afgelopen maanden timmerde 
Emmerhout behoorlijk aan de weg. De 
slogan ‘Emmerhout Springlevend’ werd 
weer helemaal waar gemaakt!

Joke Bakker neemt afscheid 
van Wijkbelangen Emmerhout

Na 13 jaar deel te hebben 
uitgemaakt van het bestuur 
van Wijkbelangen Emmerhout, 
waarvan 10 jaar als voorzitter, 
heeft Joke Bakker (69) in oktober 
jl. besloten terug te treden. ‘Ik kan 
met een gerust gevoel het stokje 
overdragen, omdat ik zie dat er in 
het bestuur voldoende kennis en 
energie zit.’



“Ik hoop dat ik 
een bijdrage heb 
geleverd, het heeft 
mezelf in ieder 
geval veel gebracht”

Luit Hummel:

Luit Hummel werkt als coördinator 

bij het projectbureau van de BOKD 

(Breed Overleg Kleine Dorpen). Hij 

heeft als adviseur een aantal jaren 

in Afrika gewerkt. 

“Wereldwijd zijn de uitgangspunten 
voor ontwikkeling gelijk, namelijk 
de fundamentele basisbehoeften van 
bewoners”
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Mini-symposium 19 januari 2017

Joke Bakker:

visie. ‘In Liverpool zag ik hoe het niet moest. 

Als je iets voor mensen bedenkt, zonder met 

de mensen te praten waarvoor het bedoeld 

is, dan is het gedoemd tot mislukken. In Lon-

den sloeg de vonk over. Hier zagen wij voor 

het eerst community enterprises. Onderne-

mingen die door wijkbewoners opgezet en 

gerund werden.’

Op Eigen Houtje

‘In 2011 kwam het schoolgebouw aan de 

Lemzijde vrij en wij hebben de gemeente ge-

vraagd of zij het gebouw ter beschikking wilde 

stellen aan de wijk.  Daar waren ze niet met-

een voor te porren. Maar nadat wethouder Ton 

Sleeking en Cees van de Grift van de Huurders-

federatie het in Londen met eigen ogen had-

den gezien, waren ze om. En dan begint het 

pas! Het is spannend om iets in de benen te 

houden, als je niet terug kunt vallen op subsi-

dies. Je moet creatiever worden, mogelijkhe-

den zien. Het vraagt lef en durf. De start van 

een eigen bewonersbedrijf past in de ontwik-

keling die we doormaakten. Van ‘Onze buurt 

aan zet’, ‘Kan wel’, ‘Kan wel / jong’, ‘Vouchers/

ideegelden’ naar een bewonersbedrijf. Zoals 

de burgerbegroting dáár weer een logische 

vervolgstap op is.’

Voldaan 

‘Ik kijk terug met een voldaan gevoel. Ik hoop 

dat ik een bijdrage heb geleverd, het heeft 

mezelf in ieder geval veel gebracht. Ik kan ook 

met een gerust gevoel het stokje overdragen, 

omdat ik zie dat er in het bestuur voldoende 

kennis en energie zit. Ook de verjonging die 

de laatste jaren heeft plaatsgevonden, vind ik 

mooi om te zien. Ze zullen in het begin wel 

gedacht hebben, wat doen die mensen. Maar 

van binnenuit hebben ze ervaren hoe dyna-

misch en energiek het bestuurswerk is.’

Mini-symposium

‘Ik houd er helemaal niet van om in het mid-

delpunt van de belangstelling te staan. Maar 

om in het kader van mijn afscheid een mini-

symposium te organiseren spreekt mij wel 

aan. Het is goed om zo nu en dan even stil te 

staan. Terugkijken naar wat geweest is en een 

doorkijkje geven naar de toekomst. Dit jaar 

bestonden we als Wijkbelangen 25 jaar. We 

gunden ons nauwelijks tijd om daar bij stil te 

staan. Ook omdat we het zo druk hadden met 

andere zaken. Nu is het een mooie gelegen-

heid om het alsnog te doen.’

Het zwarte gat

‘Veel lege plekken in mijn agenda zullen er 

nog niet komen, ben ik bang. Ik blijf binnen 

de wijk nog actief betrokken bij de burgerbe-

groting, lid van de Raad van Advies van het 

bewonersbedrijf en lid van de redactie van 

Wijkberichten. Landelijk blijf ik nog een twee 

jaar voorzitter van het LSA, naast nog enkele 

werkgroepen waar ik deel van uitmaak. Maar 

ik hoop op termijn toch meer tijd te krijgen 

voor andere zaken. Lezen bijvoorbeeld, kom 

ik nu veel te weinig aan toe. En misschien dat 

Meta en ik, als een soort Aagje Wolf en Betje 

Deken, ons levensverhaal nog eens op papier 

kunnen zetten. Er is genoeg stof!’ 

Wytse Bouma

“Geef me iets 
waar ik in kan 
bijten!’’

“De wijk is van de bewoners en dus niet 
van de professionals in het wijkteam, 
van de gemeente en al helemaal niet 
van het rijk: die zijn er op 
bezoek”

Nico de Boer:

Nico de Boer is zelfstandig onderzoeker 

en auteur op het gebied van wijkgericht 

werken. Voor de Raad voor Maatschap-

pelijke Ontwikkeling schreef hij het ad-

vies ‘De wijk nemen’ (2009).

Joke Bakker:

Joke heeft vier mensen, die haar geïnspireerd hebben, gevraagd om hier 

hun licht over te laten schijnen. Terugkijken naar wat geweest is en een door-

kijkje geven naar de toekomst. Het mini-symposium wordt gehouden in ‘Op 

Eigen Houtje’ op donderdag 19 januari 2017, van 14.00 -16.30 uur. Na afloop 

zal er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid zijn om 

Joke te bedanken.

Ter gelegenheid van het afscheid van Joke Bakker, 
als voorzitter van Wijkbelangen Emmerhout, 
organiseren we een mini-symposium onder de 
titel: ‘Goud van Emmerhout’. 

Ernst Bergboer:

Ernst Bergboer is voorzitter van 

BEIEN (Bewoners Initiatief En-

schede Noord), een platform 

voor initiatieven die van onderaf 

en vanuit de wijk ontstaan. Met 

deze activiteiten willen zij de wijk 

socialer, duurzamer en hechter 

maken.

“Het is een illusie om te denken dat deze 
beweging van onderaf gestuurd kan 
worden. Het enige dat je kunt doen is je 
zeilen bijstellen en je koers verleggen”

Istahil Abdulahi:

Istahil Abdulahi ontvluchtte begin ja-

ren negentig Somalië en woont met 

haar gezin in Emmerhout. Zij doet vrij-

willigerswerk voor Vluchtelingenwerk. 

Zij is  rolmodel en wordt regelmatig ge-

vraagd haar levensverhaal te vertellen. 

“Laten we elkaar een goed gevoel 
geven, door een prettige multiculturele 
samenleving te creëren”

GESPREKSLEIDSTER
Marion Maters:

Marion Maters is zangeres, ac-

trice, regisseur, schrijver en dra-

madocent. Met haar man Wim 

heeft zij het theaterbedrijf Ma-

ters & Roberti. Maters & Roberti 

organiseerden in 2010 en 2011 

samen met Wijkbelangen het 

Midzomerhoutfestival.



WINTER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT6 WINTER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 7

Laaggeletterdheid: wat is het?

In Nederland zijn veel volwassen 
mensen laaggeletterd. Het gaat 
om ongeveer 1 op de 9 mensen 
die moeite hebben met lezen 
en schrijven. In de gemeente 
Emmen schat men in dat het 
zelfs om 1 op de 6 mensen gaat. 
Dat zijn maar liefst zo’n 10.000 
tot 14.000 inwoners van onze 
gemeente.   

OOok omgaan met de computer is vaak lastig 

want ook daarvoor moet je wel kunnen lezen 

en schrijven. En rekenen kan ook moeilijk zijn. 

Dit samen wordt ook wel aangeduid met de 

term ‘basisvaardigheden’.

Wie zijn het

Vaak wordt gedacht dat het alleen gaat om 

mensen met een buitenlandse afkomst, maar 

dat is niet zo. Ook veel Nederlanders hebben 

het er moeilijk mee. Door onvoldoende basis-

vaardigheden te hebben ontstaan er vaak al-

lerlei problemen. 

Wat betekent het

Want stelt u zich maar voor als u niet goed zou 

kunnen lezen. Hoe lastig wordt het dan om bij-

voorbeeld recepten te lezen, of een treinkaart-

je te kopen. Of om instructies te begrijpen, die 

u van uw werkgever op papier krijgt. Een rij-

bewijs halen als u de theorie niet goed kunt 

lezen valt ook niet mee. En natuurlijk wil ieder-

een graag zijn eigen kind of kleinkind kunnen 

voorlezen, maar ook daarvoor moet u wel vol-

doende kunnen lezen. Goed met geld omgaan 

is ook lastig als het rekenen moeilijk is. En zon-

der computer wil ook haast niet meer. Allerlei 

zaken die je met de gemeente of de belasting-

dienst moet regelen gaan nu via de computer. 

Problemen

Door moeite met de taal of met rekenen kun-

nen mensen gemakkelijker in de problemen 

raken. Het blijkt moeilijker om werk te vinden 

bijvoorbeeld.  Of om die ingewikkelde, moei-

lijke brieven te lezen, die instanties soms stu-

ren, en waardoor u niet hebt begrepen wat er 

van u verwacht wordt. Zo kunt u gemakkelijk 

van het ene probleem in het andere komen, 

bijvoorbeeld omdat er iets voor bepaalde tijd 

betaald moest worden en dat had u nu net 

niet begrepen. 

Mogelijkheden

Sinds dit  voorjaar ben ik als taalpuntcoördi-

nator in de gemeente Emmen aan het werk. 

Ik ben in dienst van de Bibliotheek Emmen en 

helpt samen met heel veel vrijwilligers men-

sen op weg om beter Nederlands te leren, te 

rekenen of om op de computer wegwijs te 

worden. De Stichting Lezen & Schrijven on-

dersteunt hierbij – misschien kent u het: die 

stichting van prinses Laurentien. Ook zijn er 

een aantal Emmense organisaties actief bij 

betrokken. Samen proberen we de mensen 

in onze gemeente te helpen bij het beter le-

ren lezen, schrijven, rekenen of omgaan met 

de computer. 

Taalpunten

Er zijn op dit moment 2 taalpunten in onze 

gemeente: in de bibliotheek in centrum van 

Emmen en in de bibliotheek in Klazienaveen. 

Hier kunt u terecht voor informatie of voor 

aanmelding voor gratis hulp bij het beter le-

ren lezen en schrijven. Ook zijn er gratis een-

voudige computercursussen voor beginners 

of om met de informatie van de overheid om 

te gaan. Hoe vraag je een DigiD code aan bij-

voorbeeld. Het taalpunt in de bibliotheek in 

het centrum van Emmen -op de 1e verdieping 

- is geopend op dinsdag van 13.00 u tot 14.30 

u en op donderdag van 11.00 u tot 12.30 u.  In 

de bibliotheek van Klazienaveen - van Echten-

straat 24 - is het taalpunt open op woensdag 

van 11.00 u tot 13.00 u. 

Contact

Kent u iemand waarvan u denkt dat hij/zij wel 

een steuntje kan gebruiken, geeft u dan deze 

informatie door! Of wilt u zelf contact hierover: 

welkom in de taalpunten!

Ria van der Werf, taalpuntcoördinator Emmen 

E taalcoordinator@bibliotheekemmen.nl 

Belt u liever? T 06-25 18 89 61 

FB Taalpunt Emmen & Klazienaveen  

www.bibliotheekemmen.nl 

Samen in Cosis

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

Welkom  bij Promens Care

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

/promenscare
@promenscare

Maandagavond 1 februari 
2017 van 19.30 - 21.30 uur 

Op maandag 1 februari 2017 is er een 

avond over laaggeletterdheid in bewo-

nersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’. Ria van der 

Werf komt vertellen over laaggeletterd-

heid, de taalpunten en de vrijwilligers die 

nodig zijn om laaggeletterden te helpen te 

leren lezen.  
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T 06 23 55 46 08  |  E info@flowa.nl  |  I www.flowa.nl

U wilt wel eens wat 
doen voor iemand 
bij u in de buurt?

Kom langs en laat u vrijblijvend informeren!

Ook voor u is er wat te doen!

VRIJWILLIGERSKNOOPPUNT EMMERHOUT
p/a Wijkwijzer

T 0591 - 67 59 58

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die; 

• mensen van en naar het ziekenhuis 

willen begeleiden

• kleine klussen uitvoeren in de tuin

• boodschappen willen doen voor 

een anderen nog diverse andere 

klussen

• bezoekje brengen en  een praatje 

maken

BewonersBedrijf Op Eigen Houtje, 
voor en door bewoners! 
Een bewonersbedrijf voor en door bewoners kan alleen een succes worden, 
als heel veel wijkbewoners er de schouders onder willen zetten. Een aantal 
gebruikers van het BewonersBedrijf stellen zich op deze pagina voor.

SPEEL, LEER en GROEI SAMEN 
binnen onze PEUTERSPEELZALEN

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

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

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

sedna Onderdeel van

Onze locaties in Emmerhout zijn:

No Nonsens bakt graag 
Wij zijn No Nonsens, een dagbestedingsgroep van de Trans. Onze 

groep bestaat uit 15 unieke mensen met affiniteit in de horeca. 

Het werken Op Eigen Houtje betekent voor ons veel gevarieerde 

werkzaamheden. No Nonsens haalt de boodschappen voor het 

diner, maakt de algemene ruimtes schoon en zet koffie/thee voor 

vergaderingen. Wij vinden het contact met vrijwilligers en mensen 

die hier aan een activiteit deelnemen plezierig en we voelen ons 

gewaardeerd. Met veel plezier bakken we taarten, muffins en boter-

koek, maken we hapjesschalen en verzorgen we lunches, die we op 

locatie kunnen brengen. 

De digikamer van 
Emmerhout 
Wij van WijkKlikEmmerhout maken sinds het allereerste 

begin in deel uit van Op Eigen Houtje. We hebben ge-

merkt dat de samenwerking in het begin te wensen over 

liet, maar allengs is dit verbeterd en voelen we ons, als 

niet-commerciële huurder, steeds meer thuis binnen het 

concept BewonersBedrijf. We hopen dat óók WijkKlik 

Emmerhout in de toekomst een ontmoetingspunt bin-

nen BewonersBedrijf Op Eigen Houtje kan blijven. Wij 

gaan er van uit dat Op Eigen Houtje een koers zal blijven 

varen die veel positieve invloed levert op het leven en 

welzijn in de wijk Emmerhout. 

Dansen en ontmoeten 
Mijn naam is Evelien Koning, eigenaresse van Dans-

school ‘All About Dance’. Vanaf de opbouw van Op 

Eigen Houtje ben ik erg betrokken bij dit initiatief. 

Het idee om buurtbewoners dichter bij elkaar te 

brengen d.m.v. een buurthuis is een goeie kans voor 

Emmerhout. Wij leven hier met veel culturen, veel 

ouderen en veel jongeren....hier moet toch iets van 

te maken zijn? Zou het het niet fijn als we dit met 

heel Emmerhout gaan waarmaken??!!! Tot ziens bij 

het BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’ of Dansschool 

All About Dance....waar alle leeftijden welkom zijn! 

Stoute schoenen van Sisca 
Hallo, ik ben Sisca en ik ben één van de vrijwilligers in Op 

Eigen Houtje. Ik ben ongeveer 3 jaar geleden binnenkomen 

lopen als klant om te komen sjoelen. Ik ving op een gege-

ven moment op dat zij vrijwilligers zochten en toen heb ik 

na een paar weken de stoute schoenen aangetrokken. Zo 

ben ik begonnen met bar en bediening. Inmiddels ben ik er 

nu ongeveer twee en half jaar actief. Ik heb moeilijke tijden 

meegemaakt binnen het 

bewonersbedrijf, maar ik heb 

mij op een gegeven moment 

herpakt en ben weer verder 

gegaan als vrijwilliger. We zijn 

er nog niet, maar we zijn wel 

op de goede weg. Maar dat 

kunnen wij niet alleen, daar 

hebben wij u bij nodig!
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Foto: Kor Bakker
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Nieuwe wijkbewoners in Emmerhout

Al jaren wonen er vluchtelingen in Emmen. 

De laatste jaren is de toestroom uit onveilige 

landen als Syrië en Eritrea flink toegenomen, 

waardoor er steeds meer wijkbewoners met 

een vluchtelingachtergrond zijn. Als ze hier 

net wonen spreken zij vaak nog geen Neder-

lands en zijn niet op de hoogte van onze cul-

tuur en normen en waarden. Hierdoor kan het 

soms een uitdaging zijn om mensen op te ne-

men in de wijk. Omdat onbekend onbemind 

maakt, krijgt u in dit artikel uitleg over uw 

nieuwe wijkbewoners.

Syrië

Een groot deel van de nieuwe wijkbewoners 

komt uit Syrië. In dit land woedt al sinds 2011 

een onoverzichtelijke oorlog, waar verschillen-

de partijen elkaar bevechten. De gevaarlijkste 

partij is IS, zij proberen op gewelddadige wijze 

de macht in Syrië in handen te krijgen. Bij de 

vele bombardementen en gevechten worden 

vaak burgers getroffen, waardoor de situatie 

enorm onveilig is. Wijkbewoners uit Syrië zijn 

opgegroeid in een vrij land en hebben vaak 

een goede opleiding gedaan. Ze zijn gewend 

om hard te werken en willen in Nederland snel 

een nieuw bestaan opbouwen. Omdat ze vaak 

Engels spreken, is het makkelijk om contacten 

te leggen.

Eritrea

Veel andere nieuwe wijkbewoners komen 

uit Eritrea. Dit land is heel lang onderdeel ge-

weest van Ethiopië en is sinds 1993 een on-

afhankelijk land. Sinds de onafhankelijkheids-

strijd is Eritrea een dictatuur. De persvrijheid is 

volgens de Verenigde Naties nog slechter dan 

in Noord-Korea. Inwoners die tegen de dic-

tatuur zijn, worden opgepakt en gemarteld. 

Jongens en mannen hebben een onbeperkte 

dienstplicht, die levenslang kan duren. Som-

mige mannen worden vrijgesteld van dienst-

plicht, zij moeten als boer aan het werk om 

voor voedsel voor het hele land te zorgen. Het 

is illegaal om Eritrea zonder toestemming te 

verlaten. Als vluchtelingen worden betrapt, 

worden zij zonder proces in de gevangenis 

opgesloten.

Integratie in Emmerhout

Het is een lange weg van Syrië en Eritrea naar 

Emmerhout. Als mensen in het asielzoekers-

centrum (AZC) te horen krijgen dat ze mogen 

blijven, krijgen ze een voorlopige verblijfsver-

gunning. Deze verblijfsvergunning is vijf jaar 

geldig. Vanaf dat moment zijn zij geen asiel-

zoekers meer, maar statushouders. Vanuit het 

AZC worden mensen door het Centraal Or-

gaan Asielzoekers (COA) aan een gemeente 

gekoppeld en de gemeente bepaalt vervol-

gens samen met de woningbouwvereniging 

waar de nieuwe inwoners komen te wonen. 

Mensen mogen dus niet zelf kiezen waar ze 

komen te wonen en kennen vaak Emmerhout 

helemaal nog niet. Ondanks de verschillende 

achtergronden, hebben de nieuwe wijkbewo-

ners veel gemeen met bestaande wijkbewo-

ners. Ze willen onderdeel uitmaken van de sa-

menleving, werken, naar school en een goed 

bestaan opbouwen. Dankzij de verplichte in-

burgeringslessen leren mensen heel veel over 

Nederland op school. De taal en cultuur leer 

je nog beter door veel om te gaan met wijk-

bewoners die hier al langer zijn, of hier zijn 

geboren. Een kopje koffie drinken bij de buur-

vrouw, de buurman helpen in de tuin, even op 

de buurkinderen passen. Dat is integratie! 

Meer weten? 

In Emmen helpt VluchtelingenWerk alle nieu-

we inwoners met een migratieachtergrond. 

Onze vrijwilligers helpen met praktische za-

ken als de verhuizing van het AZC naar Em-

merhout, aanvragen van uitkeringen en een 

lening voor de inrichting van het huis, maar 

ook met integreren door mensen aan te mel-

den bij een sportclub of buurtvereniging. Hier 

hebben wij echter de hulp van wijkbewoners 

bij nodig. U woont immers in Emmerhout en 

weet beter dan wie dan ook hoe je hier pret-

tig kunt wonen. Wilt u iemand helpen met zijn 

of haar post? Of gewoon af en toe op de kof-

fie? Of heeft u vragen over uw nieuwe wijk-

bewoners? Neem dan contact op met Vluch-

telingenWerk: emmen@vluchtelingenwerk.nl 

of T 649 145. 

Judith Valentijn, Junior teamleider integratie 

VluchtelingenWerk 

We hebben de wereld aan goede voornemens 

die we waarschijnlijk half januari al weer zijn 

vergeten. Wat we eventueel samen als wijk-

bewoners zouden kunnen vasthouden met el-

kaar is het verbeteren van de leefbaarheid en 

verhogen van de veiligheid in onze omgeving.

Zoutvaatjes

In Emmerhout hebben we het zogenaamde 

zoutproject, wat al loopt vanaf 2004 en steeds 

meer mensen besluiten om een zoutvaatje 

thuis te willen hebben, voor hun eigen vei-

ligheid maar vooral voor de veiligheid van de 

buurt. Mensen die een zoutvaatje thuis wil-

len hebben helpen daarmee hun buurt een 

beetje veiliger te maken. Men zorgt samen 

met zijn of haar buren ervoor dat hun buurt 

ijs en sneeuwvrij blijft en dat iedereen veiliger 

bij zijn of haar huis kan komen. Als je denkt, ik 

wil ook wel een zoutvat bij huis hebben, dan 

kun je bellen of mailen met de Wijkwijzer. Na 

aanmelding kan er snel een zoutvat geleverd 

worden met daarbij wat aanwijzingen en tips 

hoe alles in zijn werk gaat. 

De buren informeren

Er zal dan wel even worden gekeken of er al 

een zoutposthouder in de buurt aanwezig is. 

Het moet wel een buurtproject blijven, maar 

dat spreekt vanzelf. Een tip is bijvoorbeeld hoe 

je afspraken maakt met je buren over wanneer 

men bij je langs kan komen voor zout. Hier-

voor krijg je voorgedrukte papieren die je zelf 

nog een beetje moet invullen. Na het invullen 

kun je die papieren in de buurt ronddelen. Nu 

weet men in de buurt waar zich een zoutpost-

houder bevindt en ‘het feest’ kan beginnen.

Buurtsupport 

Een zoutposthouder wordt door Buurtsup-

port  voorzien van zout. Hiervoor worden af-

spraken gemaakt zodat de voorraad op orde 

blijft. Deze winter zal Buurtsupport een ron-

de gaan maken en alle posthouders voorzien 

van een zak zout en een begeleidende brief 

met daarbij de afspraken zoals die er nu zijn. 

Afspraken zijn er bijvoorbeeld om te zorgen 

dat men geen zoutgebrek krijgt. We proberen 

onder normale omstandigheden zout binnen 

twee werkdagen bij de mensen te krijgen. 

Dat zal door Buurtsupport worden gedaan 

en dat lukt onder normale omstandigheden 

goed. Van overmacht is er sprake als tijdens 

een lange en koude winter veel strooizout op 

de wegen nodig blijkt te zijn en dat Buurtsup-

port helemaal droog komt te staan en niet 

meer kan leveren. Dan houdt het simpelweg 

gewoon op. De afgelopen jaren heeft het sys-

teem goed gewerkt en wie weet komt er geen 

sneeuw of ijs maar wees er wel op voorbereid, 

meld je dus aan doe iets voor je eigen buurt. 

Groot succes

Op dit moment zijn er gemeente breed 500 

adressen waar een zoutvat staat. In Emmer-

hout alleen al zijn er 60 adressen dat is een 

heel mooi resultaat maar er mogen er nog 

wat meer zijn. Als je de adressenlijst er bij pakt 

dan kun je zien dat er hier en daar nog plek-

ken zijn waar geen zoutvat voor de buurt aan-

wezig is. 

Namens de stuurgroep Buurtbeheer  

Henk Smit

‘‘Met een zoutvat  
kunt u helpen de 
buurt een beetje 
veiliger te maken’’

Het jaar 2016 is al bijna om en 
we gaan ons zo langzaam weer 
opmaken voor de oliebollen, 
lekker dineren met vrienden en 
familie. En voor hen die dat leuk 
vinden een borrel en vuurwerk 
tijdens oud en nieuw en we gaan 
er daarna allemaal een leuk 2017 
van maken natuurlijk. 

Asielzoekers, statushouders, 
vluchtelingen, hoe moet 
je die mensen nu eigenlijk 
noemen? Waar komen ze 
vandaan? Wat doen ze in 
Emmerhout? In dit artikel 
krijgt u antwoord op al 
uw vragen over nieuwe 
wijkbewoners met een 
vluchtelingachtergrond. 
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JJannie Seubers is in 2016 één van de weinige 

vrouwen in de gemeente Emmen (ik denk zelfs 

de enige persoon in Emmerhout) die een lintje 

kreeg. Ze is namelijk opgenomen in de Orde 

van Oranje Nassau.  Waarom ze geëerd werd 

met deze orde ging ik haar vragen. 

Vrijwilligster

Jannie was enkele jaren vrijwilligster bij ’Vrou-

wen bellen Vrouwen’ in Drenthe, dit is een 

hulporganisatie voor vrouwen in nood. Vanaf 

1990 tot heden is Jannie vrijwilligster bij de ‘8 

maart Groep Emmen’. Deze groep organiseert 

elk jaar de Internationale Vrouwendag in Em-

men. Bijna 10 jaar was ze vrijwilligster bij de 

Stichting Terminale Thuiszorg en zo’n 10 jaar 

(tot 2006) was zij bestuurslid van de Vrouwen-

raad Emmen. Van 2002 tot 2012 was ze actief 

bij Humanitas. Zij gaf extra ondersteuning aan 

kinderen van gescheiden ouders door als be-

geleider aanwezig te zijn bij bezoeken aan de 

ouders. Vanaf 2006 tot 2016 is ze vrijwilligster 

bij de Stichting Voedselbank Zuidoost-Dren-

the (met uitgifte telkens van zo’n 70 pakket-

ten bij ons in de wijk) . Zij bezoekt mensen en 

beoordeelt of aanvragers in aanmerking ko-

men voor deze hulp. Vanaf 1983 is ze lid van 

de Werkgroep Feminisme en Theologie, waar-

van de laatste 10 jaar als contactpersoon en 

penningmeester. Al met al voldoende om haar 

in aanmerking te laten komen voor een zgn. 

Koninklijke Onderscheiding. 

Boodschappen

Jannie heeft nog enkele boodschappen voor 

ons als wijkbewoners.  Ze is samen met en-

kele andere wijkbewoners (zoals Bimla en 

Rumena) lid van de werkgroep 8 maart, die 

strijdt voor ‘gelijke beloning’. Jannie vindt 

dat vrouwen nog te lage lonen krijgen ver-

geleken met mannen en het A.O.W. gat  voor 

vrouwen onacceptabel groot is. Tenslotte wil 

ze graag de gemeentelijke ‘Lies van Urk’-prijs 

ten bedrage van 1000 euro voor het voetlicht 

brengen. Deze prijs is vernoemd naar de eer-

ste vrouwelijke wethouder te Emmen. Deze 

prijs die jaarlijks wordt uitgereikt is bedoeld 

voor personen of initiatieven die de eman-

cipatie en participatie stimuleren (zie http://

www.8maartgroepemmen.nl/lies-van-urk-

prijs.html). In 2017 zal de Lies van Urk prijs op 

8 maart 2017 uitgereikt worden in het Atlas-

theater. Voordrachten kunnen gedaan worden 

via genoemde website.  

Idealen

Haar idealen liggen op het vlak van gelijke 

rechten en kansen (vooral economische onaf-

hankelijkheid) voor vrouwen en bijpassende 

wetgeving. Ze geeft aan dat ‘de emancipatie 

van de vrouw nog lang niet klaar is’, met ande-

re woorden de emancipatie heeft nog een lan-

ge weg te gaan. Het is volgens haar tijd voor 

een derde feministische golf! 

Theo Postma

Kanaal A NZ 178

7881 KR Emmer - Compascuum

M 06 - 55 87 32 55

E stucenspack@gmail.com

I www.stucenspack.com

Eetlokaal de Tondel

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje

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

Kleurrijke wijkbewoners

In deze nieuwe rubriek zal 
Theo Postma, wijkbewoner 
en actief betrokken bij het 
Bewonersbedrijf ‘Op Eigen 
Houtje’ en de burgerbegroting, 
steeds de schijnwerper zetten 
op een inwoner van onze wijk.  
In onze wijk met meer dan 
7.000 inwoners hebben we zeer 
kleurrijke ‘exemplaren’. Deze 
rubriek zal dit onderstrepen. 

“De emancipatie 
van de vrouw 

is nog lang niet 
klaar”

Jannie Seubers:
Kleurrijke wijkbewoners
Kent u ook een wijkbewoner die u 

graag eens geportretteerd ziet in 

deze rubriek, geef dit dan door aan de 

redactie: redactie@wijkbelangenem-

merhout.nl
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Een energiezuinig Kindcentrum Emmerhout

Wethouder Bouke Durk Wilms: ‘Het wordt een 

bijzonder, mooi en verrassend gebouw. Maar 

wat ik ook belangrijk vind, is dat het een mili-

euvriendelijk gebouw wordt. Extra isolerende 

maatregelen maar ook 300 zonnepanelen op 

het dak die ervoor zorgen dat de warmte van 

de zon gebruikt wordt voor de verwarming in 

het pand. De bouw is nu volop aan de gang en 

ik volg het met veel belangstelling.’

Energiebesparing

Het Kindcentrum wordt een duurzaam ge-

bouw. Er wordt extra geïnvesteerd in maatre-

gelen om de school zo duurzaam mogelijk te 

bouwen. De gevels, vloeren en het dak wor-

den extra goed geïsoleerd en wordt het ge-

bouw kierdicht gebouwd. Dit houdt in dat 

er dat geen kieren en andere openingen zijn 

waardoor lucht, vocht of warmte het gebouw 

ongewenst in of uit kan. Dat zorgt voor ener-

giebesparing en een beter te controleren ven-

tilatie. Naast de extra isolerende maatregelen 

wordt ook gebruik gemaakt  van een Warmte 

Koude Opslag (WKO) installatie. In een WKO 

installatie wordt bodemenergie gebruikt voor 

het verwarmen en koelen van gebouwen. Het 

benutten van bodemenergie is een duurzame 

oplossing waarmee het verbruik van fossiele 

brandstoffen voor energieopwekking fors te-

ruggedrongen wordt. 

Energieopwekking

In het gebouw wordt zoveel mogelijk energie 

bespaard. Daarnaast is het de bedoeling dat 

het gebouw de benodigde energie ook zo-

veel mogelijk zelf opwekt. We doen dit met de 

installatie van meer dan 300 zonnepanelen 

op het dak van het gebouw. Op deze manier 

wordt de benodigde energie voor het groot-

ste gedeelte opgewekt door het gebouw zelf. 

Ook wordt er een lucht-water warmtepomp 

geïnstalleerd. Een lucht-water warmtepomp 

haalt energie uit de buitenlucht. Deze ener-

gie wordt vervolgens gebruikt om ruimtes in 

het gebouw en het water te verwarmen. Daar-

naast kan een lucht-water warmtepomp in de 

zomer 'omgekeerd' worden gebruikt om het 

gebouw, indien nodig, te koelen.

Omgeving

Behalve allerlei maatregelen die het gebouw 

verduurzamen wordt ook gekeken naar de re-

latie van de gebouwen met de omgeving. Het 

is niet de bedoeling dat de opgewekte ener-

gie op het normale energienet terecht komt. 

We onderzoeken de mogelijkheden om ener-

gie op te slaan. Of we willen proberen om een 

energiecoöperatie in de nabije omgeving op 

te richten die de energie binnen een postcode 

gebied beschikbaar kan stellen. Op deze ma-

nier wordt de opgewekte energie in de nabije 

omgeving verbruikt en is dat minder belas-

tend voor het net. We zullen u hier de komen-

de maanden nog zeker over berichten.! 

Afdeling communicatie gemeente Emmen

Op 29 september is officieel 
de bouw van het Kindcentrum 
Emmerhout gestart. Wethouder 
Bouke Durk Wilms heeft samen 
met leerlingen van OBS De 
Kubus en leerlingen van PC/
RK Kristalla de starthandeling 
verricht. Van beide scholen 
waren veel kinderen aanwezig 
om het boren van de eerste 
funderingspalen te bekijken. 

Jansman Bouw

Jansman Bouw uit Luttenberg heeft zich in de 

loop van de jaren ontwikkeld tot een veelzij-

dige onderneming. Het bedrijf heeft ruime er-

varing opgedaan met nieuwbouw, verbouw 

en renovatie projecten in sectoren als onder-

wijs, wonen, zorg, retail, agrarisch, industrie en 

kantoren. Enkele jaren geleden heeft Jansman 

Bouw de school voor speciaal onderwijs ‘de 

Catamaran’ in de gemeente Emmen gebouwd. 

Jansman Bouw is landelijk werkzaam en be-

schikt over ruime ervaring, kennis en kwali-

teit. Daarnaast is hun no nonsens houding en 

scherpe prijsstelling reden dat veel opdracht-

gever voor hen kiezen. Jansman Bouw is veel 

meer dan een bouwer, en kan de opdrachtge-

ver absolute meerwaarde bieden.

Erkend FUNDEON leerbedrijf

Jansman Bouw sluit aan bij de actuele maat-

schappelijke doelstellingen en beschikt over 

verschillende certificeringen. Hiermee laat 

Jansman Bouw zien dat zij op zoek zijn naar 

voortdurende verbeteringen in Maatschap-

pelijk Verantwoord Ondernemen. Zo voldoet 

het bedrijf aan ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 

(milieu), FSC (legaal productiehout) en VCA** 

(arbeidsomstandigheden) normeringen. Ook  

is Jansman Bouw een erkend FUNDEON leer-

bedrijf voor diverse beroepsrichtingen.

Niemeijer Installatietechniek

Vanaf de oprichting in 1980 is de naam Nie-

meijer Installatietechniek uit Emmen verbon-

den met professioneel installeren. Installeren 

in de ruimste zin van het woord: cv ketel-, elek-

trotechnische en sanitaire installaties, aircon-

ditioning, luchtbehandeling tot alle regeltech-

niek en gas-, water-, lood- en zinkwerk. Door 

dynamisch in te spelen op nieuwe ontwikke-

lingen, groeide Niemeijer naar een allround in-

stallatiebedrijf met ca. 70 medewerkers.

Creatief en innovatief

Niemeijer Installatietechniek is een moderne 

en slagvaardige onderneming. Een onder-

neming die op creatieve en innovatieve wij-

ze totaalconcepten in de installatietechniek 

weet aan te bieden. Totaalconcepten waarbij 

Niemeijer optreedt als professionele partner 

die mede ontwikkelt en adviseert. Niemeijer 

levert altijd op maat gesneden werk. Hoe in-

gewikkeld het installatieprobleem ook is, hoe 

snel het ook gerealiseerd moet worden, Nie-

meijer maakt er altijd vakwerk van! 

Afdeling communicatie gemeente Emmen

Even voorstellen…

De bouw van het 
Kindcentrum is in 
handen van twee 
bedrijven. Jansman 
Bouw en Niemeijer 
Installatietechniek. 
Graag stellen de 
bedrijven zich hier 
aan u voor.

Via een webcam de bouw 
volgen van het kindcentrum 
De bouw van het Kindcentrum is via twee 

webcams te volgen. De webcams staan 

boven op twee flats in Emmerhout. Op deze 

manier krijgt u een mooi overzicht van de 

vorderingen van de bouw. De beelden zijn 

van zo ver af dat mensen niet herkenbaar in 

beeld komen.  Ook is het niet mogelijk om in 

de woningen te kijken die op e achtergrond 

zichtbaar zijn. De beelden zijn te zien via de 

website www.emmeninbeeld.nl

“Het Kindcentrum 
wordt duurzaam 
gebouwd, 
dat zorgt voor 
energiebesparing”

W



BONJE MET DE BUREN? 
RUZIE MET JE BROER OF ZUS? 

ARBEIDSCONFLICT? 
 

Heb je een ruzie of conflict en wil je dat opgelost hebben? 
Kies dan voor mediation! 

 
 

 

TIMMER 
MEDIATION 

 
Brengt je weer met 

elkaar in gesprek  
 

 
 

Kijk voor meer informatie op www.timmermediation.nl  
Of bel voor een vrijblijvend gesprek 06-30391280 
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Medisch Pedicure Petra
Voor een vakkundige behandeling 

in een prettige sfeer!

Laan van de Bork 204  

06- 814 840 91

7823 RE  Emmen

www.pedicure-praktijk-petra.nl

Dementie en nu?

Psycho-educatie richt zich niet alleen op het 

geven van informatie over een bepaalde ziek-

te, maar ook op de psychische en sociale ge-

volgen hiervan en hoe daarmee om te gaan. 

Het belangrijkste effect is het behoud van 

kwaliteit van leven van zowel de mantelzor-

ger als degene met dementie. Daarnaast kan 

psycho-educatie als effect hebben dat iemand 

met dementie langer thuis kan blijven wonen.

Programma voor mantelzorgers

Het programma ‘Dementie en nu’ wordt ge-

geven in tien bijeenkomsten van drie uur. Een 

groep bestaat uit ongeveer tien deelnemers. 

Tijdens de bijeenkomsten worden inzichten 

en kennis meegegeven en is er ruimte voor 

reflectie met lotgenoten. Deelname kan man-

telzorgers helpen beter om te leren gaan met 

de soms uitdagende zorgsituatie.

Voor?

Mensen die zorgen voor iemand met demen-

tie ongeacht de relatie met de persoon met 

dementie, ongeacht leeftijd, geslacht en op-

leidingsniveau, ongeacht het type dementie 

en ongeacht de fase van dementie.

Door?

Het wordt aangeboden door Zorggroep de 

Hooimijt. De sessies worden gegeven door 

twee psychologen. De Hooimijt heeft subsi-

die ontvangen van de gemeente Emmen om 

deze nieuwe vorm van ondersteuning aan te 

kunnen gaan bieden. Zorggroep de Hooimijt 

biedt vijf dagen in de week dagbesteding aan 

hulpbehoevende ouderen. Voor meer infor-

matie, zie www.zorggroepdehooimijt.nl.

Waar?

In Dementheek Emmen, uitleen- en advies-

centrum dementie, in het voormalige Kanton-

gerecht te Emmen, Hoofdstraat 6. 

Kosten en aanmelden

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 

€ 50,- per persoon inclusief boek met kern-

boodschappen van de sessies en bijkomende 

informatie. Aanmelden kan bij Lisanne Fischer, 

MSc. M 06 – 21 94 11 58 of Marije Hölscher, 

MSc. T 0591 – 572 944. 

Psycho-educatie programma voor mantelzor-

gers van een persoon met dementie 

Overbelasting van mantelzorgers is een veelvoorkomend probleem. Er ontstaan gelukkig 
steeds meer voorzieningen die ondersteunend zijn voor mantelzorgers van iemand met 
dementie. Het aanbieden van psycho-educatie kan hierop aanvullend zijn.

Stagelopen bij WijkklikEmmerhout 

Via via kwamen wij terecht bij  Wijkklik Em-

merhout, computercafé. Het leek ons allebei 

erg leuk om mensen te helpen op het gebied 

van computers. En dat was het ook! Ook stu-

denten van andere opleidingen, zoals Sociaal 

Agogisch Werk en Onderwijsassistent kunnen 

hier stage lopen.

computerlessen

 ‘s Ochtends waren eerst de computerlessen. 

Vooral oudere mensen kwamen dan om te le-

ren hoe je een mail moet openen, of hoe je 

een fotoboek kunt maken en ook hoe je goed 

kunt leren typen op het toetsenbord. De les-

sen waren altijd gezellig maar vooral ook leer-

zaam! Je leert hierdoor goed iets uit te leggen, 

maar ook zie je dat er vooruitgang wordt ge-

boekt, wat natuurlijk erg motiverend is om 

door te gaan en heel leuk is om te zien!

Inloopuur

Na de computerlessen was er een soort in-

loopuur. Mensen konden dan komen met al-

lerlei verschillende soorten vragen op compu-

tergebied. Of het nou was over het uitprinten 

van concert kaartjes, of een computer die niet 

goed wilde opstarten. 

Geen computernerd 

Wij kijken vooral terug op een hele leuke en 

leerzame tijd bij WijkklikEmmerhout! Je hoeft 

geen computernerd te zijn om hier stage te 

kunnen lopen, maar vooral met plezier men-

sen uit de wijk willen helpen. 

Tess Scholtens en Lotte Koster

Hallo, wij zijn Lotte en Tess
Wij doen de opleiding Juridisch 
Medewerker niveau 4 op het 
Drenthe College. In het eerste jaar 
moeten wij over een periode van 
10 weken stage lopen. 

Epaper:(www.dementheek-emmen.nl/)

www.zorggroepdehooimijt.nl

Het voormalige Kantongerecht
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D
• Beheer & onderhoud webportal ‘Emmerhout Springlevend’

• Computercursussen

• Workshops

• Kleine computerreparaties

• Internetten in digikamer

www.emmerhoutspringlevend.nl

Digikamer Wijkklik Emmerhout  

gehuisvest in  ‘Op Eigen Houtje’  

Lemzijde 87  |  T 06-543 939 16  

Studenten van DC LECS zijn er voor u!

Supporter 
van cultuur

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

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

Dit project is een samenwerking tussen de ge-

meente Emmen en Drenthe College. De ge-

meente Emmen heeft in het voorjaar van 2016 

voor dit project een subsidie verstrekt van € 

115.400,- verspreid over drie jaren. Doel van 

dit project is het bevorderen van de gezond-

heid en een gezonde leefstijl van de wijkbe-

woners en sociaal economische gezondheids-

verschillen in de gemeente terug te dringen. 

 
Win-Win situatie

De naam LECS staat voor Lichamelijk Emotio-

neel Cognitief Sociaal. Studenten die Agogiek 

studeren gaan, onder begeleiding van een do-

cent, verschillende activiteiten en begeleiding 

van de buurtbewoners van de Emmer wijken 

aanbieden. Deze samenwerking tussen stu-

dent en bewoner levert voor beide partijen 

iets op. U krijgt de nodige hulp en begeleiding 

en de studenten leren in een levensechte om-

geving omgaan met de werkelijkheid van hun 

toekomstige beroep. 

Activiteiten

Op dinsdag 11 oktober was er een infomid-

dag om kennis te maken en hulpvragen te 

bespreken. Doel van de infomiddag was om 

te inventariseren aan welke activiteiten men-

sen zouden willen deelnemen en welke hulp-

vragen er leven. Duidelijk werd dat er vooral 

behoefte was aan nieuwe sociale contacten. 

Ook bleek het prettig om te weten dat je niet 

alleen staat en dat je samen aan de slag kunt 

met een hulpvraag. Door te sparren in groe-

pen kwamen de aanwezigen erachter dat er 

allerlei mogelijkheden liggen voor nuttige en 

leuke activiteiten. Op basis van de uitkomsten 

van deze middag zijn de studenten aan de 

slag gaan om een passend activiteitenaanbod 

te maken. Voorbeelden van hulpvragen die we 

tot nu toe gekregen hebben: 

1. Lichamelijke hulpvraag:

• Leer mij zelfstandig te lopen met mijn rol-

lator.

• Ik wil graag wekelijks wandelen, kunt u mij 

hierbij helpen? (wij gaan op zoek naar een 

wandelclub of starten zelf een op).

2. Cognitieve hulpvraag:

• Help mij bij mijn oog-hand coördinatie. 

• Help mij bij mijn zelfstandigheid (zelfstan-

dig boodschappen doen, zelfstandig aan-

kleden, zelfstandig handbike in de schuur 

zetten etc.) 

3. Emotionele hulpvraag:

• Help mij van mijn angst af over straat te 

lopen.

• Help mij van mijn waterangst af.

4. Sociale hulpvraag 

(voorkomen van sociaal isolement) :

• Samen een wandeling maken. 

• Bij elkaar op de koffie. 

• Boodschappen doen. 

• Activiteiten waar je aan kan deelnemen zo-

als: sjoelen, lezen, kaarten, bloemschikken, 

biljarten, darten etc.. 

Even voor de duidelijkheid

LECS staat voor lichamelijk, emotioneel, cogni-

tief en sociaal. Alle hulpvragen die wij binnen 

krijgen worden op dit gebied behandeld. De 

opdrachten sluiten op deze manier goed aan 

wat nodig is om als Bewegingsagoog te ont-

wikkelen en te voldoen aan de exameneisen 

van de opleiding. 

Activiteiten 2016

Op 16 december,  van 14.00 tot 21.30 uur, or-

ganiseren we de Passion X-massfair in bewo-

nersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ met gezellige 

kraampjes een wensenboom, glühwein en 

kerstkoren. Ook kunt u dan meedoen aan de 

Santarun van 16.00 - 17.00 uur of meelopen 

met de Passiontocht van 18.30 tot 20.00 uur.

Contact

Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om 

op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag-

morgen even binnen te lopen in het Bewo-

nersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ aan de Lemzijde 

en daar uw hulpvraag aan ons voor te leggen! 

Volg ons via facebook, Drenthe College LECS 

voor meer informatie en de verschillende acti-

viteiten die er georganiseerd worden! 

Aniek Arends

Studenten Sport en Bewegen 
van Drenthe College werken in 
Emmerhout en Emmerschans 
vanuit project LECS om de 
gezondheid, vitaliteit en mate 
van zelfregie bij de inwoners te 
verbeteren. 
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Lefier staat dichtbij mensen en midden in de 

samenleving. Vanuit onze regionale kanto-

ren zetten onze medewerkers zich dagelijks 

in voor een prettige woonomgeving. Ze heb-

ben specifieke kennis van het gebied waarin 

ze werken en de mensen die er wonen. 

De wijkbeheerders zijn de ogen en oren van 

de wijk of buurt. Zij houden in de gaten of 

de buurt schoon, heel en veilig is. Uw wijkbe-

heerder in Emmerhout is Gerri Botter. U kunt 

bij hem terecht voor: 

• vragen of klachten over tuinonderhoud

• vragen of klachten over overlast 

• ideeën ter verbetering van uw buurt

• vragen of klachten over de schoonmaak 

van portieken 

Contact opnemen

Gerri Botter is vaak in de buurt te vinden. U 

kunt hem daar aanspreken of bellen met tele-

foonnummer 088 - 20 33 000, iedere werkdag 

tussen 8.00 en 17.00 uur. 

Spreekuur

U kunt ook langskomen op het spreekuur op 

dinsdag tussen 13.00 - 14.00 uur in de Wijkwij-

zer, Houtweg 293. 

Gerri Botter
Aanspreekpunt voor de huurders van 

Lefier. Spreekuur iedere week op dinsdag 

tussen 13.00 - 14.00 uur in de Wijkwijzer

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

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

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

www.graffito.nl

Graffito Internet Design

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

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

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

Tangenborgh biedt ouderen in 
Zuidoost-Drenthe een breed palet 

aan zorg en dienstverlening en 
is specialist in dementiezorg.

Wij zien u als 
compleet mens en kijken

 verder dan fysieke of mentale 
klachten. Onze zorg is erop 

gericht om u het leven 
te laten leiden zoals u dat 

gewend bent.

A

‘Bedrijf’-vigheid Emmerhout

In deze rubriek nemen 
we in iedere editie een 
bedrijf in Emmerhout 
onder de loep. Deze keer 
heeft Ina Hofsteenge 
GB Behangwerken, Uw 
behanger uit Emmen, 
onder de loep genomen.

Aan het woord zijn Gerco Bouwhuis  en zijn 

partner Marin Segaar. Waar komt de naam GB 

Behangwerken vandaan en sinds wanneer is 

jullie bedrijf opgericht? De naam GB Behang-

werken staat voor Gerco Bouwhuis Behang-

werken. Ik ben zelfstandig ondernemer sinds 

februari 2016. Marin springt naast haar eigen 

baan als verpleegkundige regelmatig bij. Op 

de achtergrond help ze dan mee met de ad-

ministratie en verricht ze ook samen met mij 

behang-en saus werkzaamheden op locatie.

Wat dreef jou om zelfstandig 
behanger te worden?

Gerco: ‘Ik heb jarenlang in dienstverband ge-

werkt voor een behangersbedrijf, daar heb ik 

het vak van behanger goed geleerd. Na een 

paar jaar iets heel anders te hebben gedaan, 

heb ik op een gegeven moment mezelf de 

vraag gesteld: wil ik doorgaan met werkzaam-

heden in dienstverband of ga ik voor zeker-

heid, stabiliteit en waar ik nu echt goed in ben, 

namelijk behangen. Ik heb het heft in eigen 

handen genomen en heb me ingeschreven als 

zelfstandig behanger bij de Kamer van Koop-

handel. Door een goed reclamebureau heb ik 

mijn huisstijl laten ontwerpen. Vervolgens heb 

ik een professionele website en facebookpa-

gina gebouwd. Na de aanschaf van een be-

drijfswagen en de juiste gereedschappen ben 

ik van start gegaan.’

Wie zijn jouw belangrijkste 
klanten?

‘Ik richt mij voornamelijk op de particuliere 

markt maar kan ook door bedrijven worden 

ingehuurd. De particuliere markt heeft mijn 

voorkeur aangezien ik, gezien mijn speciali-

satie in diverse soorten wandstoffering,  per-

fect kan inspelen op de persoonlijke wensen 

van de mensen. Ik heb een prima contact met 

mijn leveranciers en werk met vele soorten 

wandstoffering zoals vliesbehang, fotobe-

hang, glasvezel- renovatievliesbehang. Naast 

mijn behangwerk ben ik ook gespecialiseerd 

in sauswerk.

Wie wil je met de website en 
facebook bereiken? 

‘Particuliere personen en ook bedrijven. GB 

Behangwerken hanteert regelmatig nieuwe 

behangaanbiedingen. Houd onze website en 

facebookpagina goed in de gaten om geen 

leuke kortingen mis te lopen. Mijn prijzen zijn 

al voordelig van zichzelf, met een aanbieding 

heeft u dus dubbel zoveel voordeel!’ 

Doe je aan sponsoring?

‘Ik sponsor vooral sociaal-maatschappelijke or-

ganisaties en maak reclame in plaatselijke en 

regionale media. Ook mijn voetbalvereniging 

EHS’85 wordt door mij gesponsord en hier heb 

ik een reclamebord.’

Hoe groot is jouw werkgebied?

‘Ik werk in een kring van ca. 100 kilometer 

rondom Emmen. Vanaf Heerenveen, Gronin-

gen tot en met Zwolle.’

Wanneer ben je tevreden? 

‘Wanneer de klant tevreden is. Ik sta voor 

vakwerk, ben betrouwbaar, meedenkend en 

nauwkeurig.’

Hoe wil je graag dat mensen je zien?

‘Als een verfrissend jong bedrijf dat gaat voor 

de hoogst haalbare kwaliteit.’ 

Ga voor meer informatie en uw aanvraag voor 

een deskundig behanger naar: Onze website: 

www.gb-behangwerken.nl, Facebookpagina: 

Facebook.com/gbbehangwerken Of bel naar 

06 - 52 01 80 79 of (0591)785 904. Mailen kan 

ook naar: info@gb-behangwerken.nl. 

Ina Hofsteenge



16 december
14:00 - 21:30 uur

Locatie:  
In en rond om ‘op eigen houtje’ 
Lemzijde 88 te Emmerhout 

The Passion 18:30 - 20:00

Santa run 16:00-17:00 

Kerstkoren

Kraampjes

O.a.

The passion 
X-Mas fair

Help jij een gezin op weg? 
Home-Start Emmen zoekt enthousiaste vrijwilligers die ervaring 

hebben met opvoeden en dit willen delen met andere gezinnen 

met jonge kinderen. Een luisterend oor, een helpende hand, een 

steuntje in de rug voor één dagdeel per week kan dan heel waar-

devol zijn.

Gevraagd: 
Ervaring  met opvoeding, goed kunnen luisteren, inlevingsvermo-

gen, een praktische instelling en een goed humeur.

Wij bieden: 
Voorbereidende ccursus, persoonlijke ondersteuning en een reis-

kostenvergoeding.

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die wij zoeken? 

T Marian de Vroomen  06 108 826 32 

E home-startemmen@icare.nl 
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Feest?

BBQ?

Buffet?

Lunch?

Reünie?

Bruiloft?

Vergadering?

Bijeenkomst?

Training?

Wij hebben mooie 

zalen en verzorgen 

het eten en drinken. 

Er zijn diverse arran-

gementen voor de 

lunch en buffet en 

wij bezorgen ook!  

Informeer naar de 

mogelijkheden of 

kom eens langs!

D

Dienstencentrum voor ouderen

Het DCO / biljartclub is dringend op zoek naar 

versterking. Een aantal leden heeft door ziek-

te en/of lichamelijke problemen hun geliefde 

sport op moeten geven. Ook al hebt u er geen 

bal verstand van, ze hebben deze edele sport 

al vaker aan nieuw talent weten te helpen. 

Kom gerust binnen en u wordt enthousiast 

ontvangen. Gewoon  doen! 

Clubs  

De koersbalclub heeft er twee nieuwe leden 

bij. Nog even zo doorgaan en we hebben een 

tweede mat nodig. Twee leden (nog nooit eer-

der gespeeld) maar gelijk dol enthousiast. Nou 

u nog! 

Een hernieuwde oproep Sjoelen  

We zoeken personen die deze activiteit weer 

opnieuw tot leven weten te brengen. Het hui-

dige aantal gegadigden is te klein om onze 7 

sjoelbakken te bezetten. De maandagmiddag 

biedt de ruimte voor deze activiteit. Neem 

contact met ons op als u hiermee aan de slag 

wilt gaan.

Uitbreiding bestuur en gastdames 
of gastheren 

Na een oproep in een vorige Wijkberichten 

hebben twee gastdames zich gemeld, waar 

we heel erg blij mee zijn. De oproep voor nieu-

we bestuursleden blijft staan. Bestuursfuncties 

worden eigenlijk al te lang bezet en er is be-

hoefte aan vernieuwing en andere inzichten. 

Wij informeren u graag verder.

We wensen alle bewoners in de wijk fijne 

Kerstdagen en een gezellige overgang naar 

een nieuw- en hopelijk gelukkig en gezond 

jaar 2017.

Kerstvakantie 

Van maandag 26 december tot zondag 8 ja-

nuari is het kerstvakantie. Vanaf maandag 9 ja-

nuari starten we weer met onze activiteiten. 

Dienstencentrum voor Ouderen  

Tussenstee, Ravelijn 104, Emmerschans 

Jan Nuiver, voorzitter DCO 

T 624 895 / E nuiver@freeler.nl

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

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

de volgende ontspanning - en bewegingactiviteiten:

maandagmorgen 09.15
10.45

-
-

10.15
11.45

uur
uur

Gymnastiek 
Yoga

maandagmiddag 13.30
14.00
14.45

-
-
-

14.30
16.00
16.30

uur
uur
uur

Internationale dans
Sjoelen 
Tafeltennis

dinsdagmorgen 09.30 - 12.30 uur Bridge

dinsdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

woensdagmorgen 08.45 - 09.45 uur Country line dance 

woensdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur Koersbal

donderdagmiddag 13.00
13.30

-
-

16.30
16.30

uur
uur

Biljart
Klaverjas

vrijdagmiddag 13.00 - 16.00 uur Biljart

Het Dienstencentrum voor ouderen is gecon-

fronteerd met het plotselinge overlijden van hun 

penningmeester Aad van der Voort. De plechtig-

heid rond het afscheid van ons zeer gewaardeerde 

bestuurslid vond plaats 21 november in een H. Mis 

in de Franciscuskerk. We zijn allen zeer getroffen en 

bewust dat je zo kwetsbaar bent als mens.

T 0591 - 229 282

E info@opeigenhoutje.info

FB BewonersBedrijfOpEigenHoutje



Massagepraktijk De-Lan 
Praktijk voor Shiatsutherapie  
 

Derk Lanting  - Advanced Shiatsu Practitioner ®  
Registertherapeut BCZ ®  

 
Laan van de Bork 236 

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

info@massagepraktijkde-lan.nl 
 

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

Wij verhuren Feestartikelen, Geboortearti-

kelen, Partytenten,  Springkussens en een 

ruim assortiment Oud Hollandse Spellen.

Statafels, Stoelen, Buffettafels, Terrasheaters, 

Prikkabel, Chafingdish, Hotpot, Poffer-

tjesplaat, Slagers BBQ, Chocoladefontein, 

Popcornmachine, Suikerspinmachine, 

Marktkramen, Huwelijkszuilen, etc.

Springkussen Koe, Springkussen Saloon, 

Ranjakoe, Eendjesvangen. Geboortearti-

kelen o.a. Houten Kinderwagens,  Ooievaars, 

etc. Opblaasbare Abraham en Sarah en 

Champagnefles.

Voor vragen of reserveringen:

T 0591 - 62 62 38

Kijk voor een overzicht op: 

www.vanginkelverhuur.nl

VAN GINKEL VERHUUR 

 

          T 0591- 855 435

Voor al uw personenvervoer door heel Nederland

•  24 / 7 service

•  Horecavervoer /Evenementenvervoer

•  Groepsvervoer max. 20 personen

•  Luchthavenvervoer

•  Rouw en Trouwvervoer

•  Vip vervoer 

•  Zittend Ziekenvervoer

Vraag naar onze scherpe tarieven

Bezoek onze website www.gtltaxi.nl 

Like ons op Facebook en volg ons op Twitter

MEE Drenthe is verhuisd

Vanaf het begin van dit jaar is onze locatie verhuisd van de 

Parallelweg naar een nieuwe locatie aan de Boermarkeweg 

58A in Emmen. Dit is achter op het terrein van het Scheper-

ziekenhuis. Op dit moment delen we deze locatie met GGD 

Drenthe, Homestart en JB Noord. 

Wat kan MEE voor u betekenen?

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun familie, 

vrienden en andere betrokkenen. Samen kijken we welke 

vragen u hebt en hoe die beantwoord kunnen worden. We 

geven informatie en advies en helpen bij aanvragen van zorg, 

begeleiding of aanpassingen. 

Meer weten?

Bel 0592 30 39 99 of kijk op www.meedrenthe.nl voor meer 

informatie.

N

Activiteiten IVN

De afdeling IVN Emmen en 
Omstreken is een actieve 
vereniging die volwassenen 
en jeugd op een boeiende 
manier wil betrekken bij 
de natuur in hun eigen 
leefomgeving. Lees hier over 
onze activiteiten deze winter.

Avond amfibieën en reptielen

Op woensdagavond 4 januari (20.00 uur tot 

22.00 uur)  komt Johan Scheeres vertellen over 

amfibiën en reptielen. Buurthuis De Cluft, Sta-

tenweg 109, aan het parkeerterrein bij winkel-

centrum Angelslo. Voor meer informatie: Dick 

Haverkamp, T 531 969.

Avond steenuil

Op woensdagavond 1 februari (20.00 uur tot 

22.00 uur) komt Erwin Bruulsema vertellen over 

de steenuil. Hij brengt verschillende zaken mee 

zoals nestkasten, opgezette uilen en een aan-

tal boeken, deels voor de verkoop. Ook is er ge-

legenheid om d.m.v. braakballen te zien wat er 

op het menu van deze uil staat. Buurthuis De 

Cluft, Statenweg 109, aan het parkeerterrein bij 

winkelcentrum Angelslo. Voor meer informatie: 

Dick Haverkamp, T 531 969.

Ik zie ze vliegen

Op woensdagavond 1 maart (20.00 – 22.00 uur) 

geeft Minte Mulder een lezing over  vogels in de 

omgeving. De vogels in het Drentse landschap, 

het Lauwersmeer  en de Wadden zijn van een 

gehalte dat uitzonderlijk is voor Nederland. Kij-

ken en luisteren in deze natuur kan een  onver-

getelijke natuurbeleving teweeg brengen. Aan 

de hand van een aantal voorbeelden in een Po-

werPoint presentatie wordt geprobeerd deze 

beleving tot stand te brengen. Het verhaal zal 

vooral gaan over de niet alledaagse bijzonder-

heden van vogels;  hun zang, het baltsgedrag 

van de kemphanen, hoe kijkt een vogel en wat 

betekent een territorium. Buurthuis De Cluft, 

Statenweg 109, aan het parkeerterrein bij win-

kelcentrum Angelslo. Voor meer informatie: 

Dick Haverkamp, T 531 969.

Scharrelkids

De activiteiten voor Scharrelkids zijn op zater-

dagmiddag 21 januari, 11 februari en 18 maart, 

van 14.00-16.00 uur. Meer informatie over de 

activiteiten komt ter zijner tijd op de website 

www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken. 

Ina Hofsteenge

Lidmaatschap  
Het lidmaatschap van IVN bedraagt  

€ 20,00 per jaar. Leden ontvangen naast 

het landelijk magazine ‘Mens en Natuur’ 

ook ons informatieblad ‘De Natuurkijker’. 

Donateurs betalen € 8,75 per jaar en 

ontvangen alleen ‘De Natuurkijker’. Leden 

en donateurs hebben gratis toegang tot de 

activiteiten, niet leden betalen € 3,00.

Nieuwsbrief  
Regelmatig ontvangen leden en donateurs 

een nieuwsbrief per e-mail. Voor meer 

informatie over IVN-Emmen en Omstreken 

kunt u contact opnemen met Dick Haver-

kamp, T 531 969 of mailen naar dickhaver-

kamp22@gmail.com

Scharrelkids  
Met de jeugdclub ‘Scharrelkids’ wil IVN 

Emmen en omstreken de kinderen van 6 

t/m 12 jaar dichter bij de natuur brengen. 

Kosten lidmaatschap € 6,00 per jaar en 

voor elke activiteit waaraan je deelneemt 

€ 2,00. We houden ± 10 keer per jaar een 

activiteit Voor meer informatie over ‘Schar-

relkids’ kunt u contact opnemen met Janny 

Eikens, T 649 635 of mailen naar ivn.jeugd.

emmen@gmail.com.



WINTER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT26 WINTER 2016 WIJKBERICHTEN EMMERHOUT 27

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

De Wijkwijzer is de wijkwinkel waar alle wijkbewo-

ners terecht kunnen voor allerlei vragen van diverse 

aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken 

het openbaar gebied betreffende, voor zorg, voor de 

wijkagent, voor vragen op het gebied van welzijn, 

voor ideeën. De wijkbewoners kunnen er even bin-

nenwippen voor een praatje, zomaar….

In de Wijkwijzer kan vergaderd worden en er is een 

toegankelijk openbaar (invalide) toilet. Er worden 

plannen gesmeed, het wijkteam komt er bij elkaar, 

het VrijwilligersKnooppunt is er gehuisvest, iedere 

donderdag wordt er geluncht (Emmerhoutlijm), ver-

schillende organisaties hebben hier een loketfunc-

tie..… kortom het is een winkel van en voor de wijk-

bewoners. 

Houtweg 293

T 0591-675 958

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

Openingstijden

• Wijkwijzer   

10.00 - 17.00 uur (ma t/m vr) 

10.00 - 13.00 uur (zaterdag) 

• Sedna 

Maandagmiddag 13.00 - 14.30 uur  

Donderdagmiddag op afspraak 

• WMO-loket 

Woensdag 10.00  - 12.00 uur 

• Lefier 

Dinsdagmiddag 13.00 - 14.00 uur 

• Woonzorg Nederland  

Donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur 

(in de even weken)

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

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

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

De foto’s in dit nummer zijn gemaakt door:
Jaap Meulman, Klaas de Boer,  Hilde van der Horst (o.a. 
voorplaat), Wytse Bouma, Dianne Companje, Kor Bakker

Heeft u ook kopij?
Mail deze dan voor 6 februari naar redactie@wijkbelan-
genemmerhout.nl of lever deze in bij de Wijkwijzer t.a.v. 
redactie Wijkberichten. Tekst en eventuele foto’s, logo’s 
e.d.  in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Bestuur Wijkbelangen Emmerhout

Vacant  (voorzitter)

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

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

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

Herman Hemmen (speelvoorzieningen)
T 0591-621 719
E speel@wijkbelangenemmerhout.nl 

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

Afvalkalender

Inzameling Data en plaats

GFT / Groen Inzameling in 2017 vindt plaats in de even weken.

Restafval / Grijs Inzameling in 2017 vindt plaats in de oneven weken.

Plastic, metalen 
verpakkingen en 
drankenkartons (PMD)

Iedere 2e maandag van de maand.
Behalve Laan vd Iemenhees, Kinholt: 2e donderdag van de maand.

Oud papier Ten noorden van de Houtweg (Laan vd Bork, Kwekebos etc.).  
Opgehaald door de Kubus, iedere 1e dinsdag van de maand:  
dinsdag 10 januari, 7 februari, 7 maart

Ten zuiden van de Houtweg (Laan vd Eekharst, Marel, Kinholt etc).
Opgehaald door Kristalla, iedere 1e donderdag van de maand: 
donderdag 12 januari, 2 februari, 2 maart

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

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

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

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

Welk afval aan de straat?

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

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

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

Apotheek

Apotheek Emmerhout

Houtweg 340 

T 62 32 33

www.apotheekemmerhout.nl

Huisartsen 

J. Issa

Laan vh Kinholt 135

T 62 40 00 

Medisch Centrum Emmerhout

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

Houtweg 343 

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

T 62 16 35

Spoedlijn T 62 36 00

Dhr M.M. Demircan

Houtweg 343

T 62 28 89

Spoed T 62 36 00

Centrale Huisartsenpost

Boermarkeweg 60

T 0900 11 20 112 

Mantelzorg

Contactpunt Mantelzorg Emmen Oost

Ineke Boer

M 06 42 49 03 88 (ma-do)

E mantelzorgemmenoost@gmail.com

Wijkagent

Roelof Harms

T 0900 8844

E roelof.harms@drenthe.politie.nl

Wijkverpleegkundigen

Selina Teunissen (Tangenborgh)  

M 06 532 600 02

Joke de Haan-Jansen (Icare)  

M 06 104 551 01

Ilse Murauer (Icare) M 06 101 834 26

Sonja Pol (Icare) M 06 531 714  67

BewonersBedrijf ‘Op Eigen Houtje’

Lemzijde 87

T 229 280

E info@opeigenhoutje.info

Belangrijke adressen Colofon

Volg ons op 
Twitter 

@EHwijk  

Volg ons op 
Facebook 

nummer sluitingsdatum kopij bezorgen

Voorjaar 2017 |1 13 februari week 11

Zomer 2017 |2 8 mei week 24

Herfst 2017 |3 14 augustus week 38

Winter 2017 |4 6 november week 50

Planning Wijkberichten Emmerhout

data activiteit locatie

5 januari mantelzorgcontactpunt: nieuwjaarsontmoeting Op Eigen Houtje

19 januari mini-symposium ‘Het goud van Emmerhout’ Op Eigen Houtje

1 februari avond over laaggeletterdheid Op Eigen Houtje

2 februari mantelzorgcontactpunt: lezing Op Eigen Houtje

2 maart mantelzorgcontactpunt: bingo Op Eigen Houtje

Agenda Emmerhout

Wijkwijzer



De winkeliers van Emmerhout 
wensen u een fijne feestdagen 
en een gelukkig 2017 toe!


