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Adverteren, kosten en info

Van de Voorzitter
Hierbij heeft u de tweede uitgave 2019 van onze wijkkrant ontvangen. Ik noem
het maar de najaarskrant.
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Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, zijn we er weer in geslaagd, een goed
gevulde krant te presenteren met hopelijk voor u weer interessante artikelen die
hier en daar zijn voorzien van leuke foto’s. Ook hebben onze adverteerders zich
niet onbetuigd gelaten, waardoor we de onkosten van dit krantje beter kunnen
dragen.
Wij hebben (te laat) vernomen dat de vorige krant niet is bezorgd bij sommige
bewoners met “geen reclame” sticker op de brievenbus. Onze krant is GEEN
reclame uiting maar een informatie krant die op elk huisadres bezorgd dient te
worden, we zullen de bezorgers daarvan op de hoogte brengen.
In deze uitgave zult u kunnen lezen waarvoor we ons de afgelopen tijd met veel
plezier hebben ingespannen. Dit zijn oa. onderwerpen als, Visiedocument Rietplas,
Herinrichting openbaar gebied winkelcentrum, Algemene Verordening
Gegevensbescherming, Playground, Gouden koffiemoment, Speeltoestellen,
openbaar groen, brugrenovaties, verbetering fietspaden, bewegen voor senioren,
etc. etc.
Het zal u niet zijn ontgaan dat de herinrichting van het openbaar gebied van het
winkelcentrum is opgeleverd met een heel geslaagde feestweek in september.
Deze was georganiseerd door de Wijkvereniging in samenwerking met de
winkeliers. Grote dank is er voor de grote inspanning die vele vrijwilligers hiervoor
hebben geleverd. Wij zijn heel content met deze herinrichting, alhoewel we nog
werken aan enkele verbeterpunten. Wij vinden het belangrijk dat we er in zijn
geslaagd, om de gemeente Emmen te bewegen het verkeersknelpunt ter plaatse
van de milieustraat op te lossen.
De reden dat wij als Wijkvereniging zo hebben uitgepakt bij de feestweek is het
feit, dat we dit jaar 25 jaar als Wijkvereniging bestaan. Hopelijk zullen dat er nog
veel meer gaan worden. Dat kan alleen maar als er voldoende vrijwilligers
beschikbaar blijven. Is dit misschien iets voor U? Wij komen heel graag in contact
met bewoners die op de een of andere wijze, zich zouden willen inzetten voor de
Wijkvereniging. Nieuwe ideeën zijn daarbij van harte welkom. Dus laat van u
horen via ons secretariaat, e-mail of de website.
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Als laatste in dit voorwoord wil ik u attenderen op het feit, dat deze Wijkkrant op elk
woonadres van de Rietlanden wordt bezorgd, maar dat dit nog niet betekend dat u
LID bent van de wijkvereniging. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dat wel zou
willen zijn of willen worden. Lees hierover verderop in deze wijkkrant meer.
Overigens, heeft u al eens stilgestaan voor ons nieuwe digitale informatiescherm in
het winkelcentrum? (op de hoek naast de Bruna)
Rest mij nog u veel leesplezier te wensen en aarzel vooral niet om naar ons te
reageren als u daartoe behoefte heeft.
De voorzitter.

Bewonerscommissie "BC De Valkeniers" actief met opruimactie
BC De Valkeniers is een commissie van bewoners van de Boomvalk en Torenvalk te
Emmen. Zij komt op voor de belangen van de huurders van Domesta en de
algemene belangen van alle bewoners van deze straten. De bewonerscommissie is
o.a. actief in het organiseren van acties om de buurt netjes te maken en bewoners
met elkaar te verbinden. Zo wordt het wonen in deze straten nóg leuker. Dit jaar
was al eerder een geslaagde tuindag georganiseerd, waarbij alle bewoners van
Boomvalk en Torenvalk werden uitgenodigd om die dag in de eigen tuin aan het
werk te gaan of bij een buurman/vrouw te helpen tuinieren. Er waren 2 grote
containers aanwezig voor tuinafval en grijsafval en er is die dag behoorlijk
opgeruimd en hard gewerkt. Het was een gezellige dag die werd afgesloten met
een buurtbarbecue.
Ten tijde van het schrijven van dit stukje is de
bewonerscommissie druk bezig met de
voorbereidingen van de Opruimactie 2018. Alle
bewoners van de Boomvalk en Torenvalk krijgen
een uitnodiging om op deze dag mee te helpen
met het opruimen van zwerfafval in hun buurt.

Inloopspreekuur!
Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur houdt de Wijkvereniging samen met Sedna en
de Wijkagent spreekuur aan de grote tafel in de centrale hal van de Valkenhof.
U kunt bij ons terecht met al uw meldingen of vragen over de wijk. Wij staan in nauw
contact met de gemeente en zijn regelmatig met ze in overleg en nemen dan al uw
meldingen mee. Kom dus langs dan weten we wat er leeft in onze wijk en gaan ons
best doen om er iets aan te doen.
Bij de Wijkagent kunt u ook met vragen en/of meldingen terecht op zijn gebied.
Ook Sedna is van 13.30 tot 15.00 uur aanwezig voor uw hulpvragen, tel. 632937.
En Domesta is ook aanwezig voor uw vragen.

Er wordt een
grote tent geplaatst waar alle materialen
klaarliggen en uiteraard de koffie klaar staat. Voor
de lunch wordt zelfs gezorgd en voor de kinderen
zijn er speciale materialen, een opruimdiploma en
zelfs een springkussen! Dat belooft zeker weer een
gezellige dag te worden. BC De Valkeniers hoopt
op nog meer deelnemers dan vorig jaar.
Voor contact met de bewonerscommissie
"BC De Valkeniers" kunt u een mail sturen naar info@bcdevalkeniers.nl.

Opruimactie Boomvalk en Torenvalk
Wat een gezelligheid! Wat een heerlijk weer! Wat een geslaagde actie!
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Afgelopen maand hebben we weer een zeer geslaagde schoonmaakactie gehouden
in onze buurt. We hebben al het zwerfafval in de Boomvalk en Torenvalk opgeruimd
en bovendien hebben vele huizen en schuurtjes in de Boom- en Torenvalk een
opruimbeurt gekregen.
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En, niet onbelangrijk... we hebben er natuurlijk
een gezellige dag van gemaakt. Samen geluncht
en heerlijk nageborreld. En dat allemaal met een
heerlijk zonnetje boven ons.
Dit jaar was tot onze vreugde ook Sedna
aanwezig: Anouk en Geert hebben ons echt
geweldig ondersteund! Ze kwamen al vroeg in de
morgen met een speciale camper en hadden
overal aan gedacht.

Terugkijkend op een fantastische feestweek
Van 19 t/m 22 september heeft de Wijkvereniging samen met de winkeliers een
feestweek gehouden, dit aangezien onze mooie wijk al 35 jaar bestaat, de
Wijkvereniging 25 jaar, het winkelplein heropend werd… tijd voor een feestje dus!

Woensdag: Kids day
Woensdag 19 september gingen wij van start.
Om 14.00 uur opende wethouder Robert Kleine het winkelplein.

We kregen nog bezoek van Robert Riksten
(gebiedscoördinator van Gemeente Emmen) die
onze actie een warm hart toedraagt en met ons
mee wil denken hoe we positieve ontwikkelingen
in gang kunnen zetten.

Tevens was de onthulling van het nieuwe
logo van het winkelcentrum.

Christa (Wijkvereniging) kwam nog een kijkje
nemen en hebben we 'aan de lunch' gekregen.
Ook zij denkt op meerdere fronten met ons mee. Heel fijn allemaal!
Ook willen we onze dank betuigen aan Domesta,
Wijkvereniging Rietlanden, makelaar Ten Wolde
en Erik Jan Dam van Partytentcoevorden.nl voor
de medewerking of bijdrage aan de lunch, grote
afvalcontainer, het springkussen en de partytent.

Hierna was de Kindermiddag.
Kinderen konden een potje maken en
een stroopwafel versieren bij Amsterdam
Good Cookies, bungee jumpen en
goochelaar Dennis Oosterwold was ook

We voelen ons zeer gesteund! Dit is zeker voor
herhaling vatbaar en we hopen volgend jaar op
een nóg grotere opkomst van bewoners van de
Boom- en Torenvalk! Misschien dat we volgend
jaar de Opruimactie en de speciale Tuindag kunnen combineren door een grote
Opruimdag te organiseren met aansluitend een buurtbbq. Wordt vervolgd...

Hier een zeer tevreden
Bewonerscommissie
"BC De Valkeniers"!
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van de partij. Al met al dus een zeer
geslaagde en drukke middag.
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Donderdag: De winkeliers
trakteren

Vrijdag: Sport- en Speeldag

De winkeliers in het winkelcentrum
trakteerden de Rietlanders op diverse
manieren. Men kon o.a. gratis een
rondrit maken in een Tuk Tuk.
In Valkenhof was een pianist die alle
evergreens van toen en nu speelde.Ook
was er een fototentoonstelling over de geschiedenis van de wijk en tevens
werden er foto’s gepresenteerd van de fotowedstrijd.
Diverse sportverenigingen hebben hun medewerking aan deze middag verleend.
Er werden workshops, clinics en demonstraties gegeven en daarom heen was er
een leuke markt waar de verenigingen zich
konden vertegenwoordigen.

Accordeonist Harry Wolders speelde deze
middag en In de sporthal van De Trans
organiseerde wij een muzikale lunch

MM&Gezond stond met een kraam, hier
konden kinderen smoothies maken.
Muzikaal werd alles omlijst door DJ Eddie
Severijn.
Er werd een wandeltocht georganiseerd door de
wandelgroep in de Rietlanden van 5 km. Bij de
beweegtuin bij Valkenhof werd onder begeleiding
gesport.

voor De Trans, Zeierhuuf en
Het Rietveldhuis en Maikel Jeuring zong daar allerlei nummers deze middag.
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Tevens was er een graffiti workshop bij
de Playground voor groep 8 leerlingen
van alle basisscholen.
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Pimpen Playground Kleine Rietplas

Zaterdag: SUPER SATURDAY
Ondernemers uit het winkelcentrum stallen
hun waren uit op kraampjes.
En andere ondernemers en instanties uit de
Rietlanden hadden ook een kraam bemand.

Tijdens de feestweek konden een aantal
groep 8 leerlingen van diverse basisscholen
uit de Rietlanden, meedoen aan een Graffiti
workshop onder begeleiding van Menno
Dolstra. Dit ook i.s.m. Sedna en de
Bredeschool.

De band
Sessies on
Tour trad
op, waarbij
iedereen kon meespelen of zingen.
Wij hadden
een oproep
gedaan om
Rietlanders hun mooiste foto’s te laten
inzenden en de winnaars hiervan werden
deze dag bekend gemaakt en kregen een
prijs.
De
foto’s
staan op pagina 32 van deze wijkkrant.

Vanwege het weer konden de leerlingen niet heel veel doen aan het pimpen van de
skatebaan, vandaar dat we hadden gekozen voor een graffiti workshop.
Wel hebben ze de bankjes en tafeltennistafel alvast geverfd. Het was een zeer
geslaagde middag en wat een enthousiasme.
De foto’s zijn van Sedna Emmen Zuid

Voor de
kinderen
was er een
draaimolen
in de vorm van
Teacups en
WAXHANDS was
ook aanwezig.
Men kon een suikerspin laten maken en zich laten
schminken.
Al met al was dit ook weer een zeer geslaagde dag
en we bedanken de winkeliers voor de prettige
samenwerking gedurende deze feestweek!
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Na de feestweek is Menno Dolstra flink aan de
slag gegaan en zijn de skatebaan, bushokjes en
alle attributen bij de Playground flink opgeknapt.
Wij hopen dat de jongeren hier lang op deze
manier van mogen genieten.
Foto: Menno Dolstra

De Muzikale lunch tijdens de feestweek bij de Trans
Tijdens de feestweek hebben wij een muzikale lunch georganiseerd in de sporthal
van de Trans.
Aangezien het voor alle inwoners in de
wijk een feestje was en niet alle mensen
naar het winkelcentrum konden komen,
zijn wij als Wijkvereniging naar hun toe
gegaan om een feestje te vieren.
De Trans, De Zeierhuuf en Het
Rietveldhuis hebben wij uitgenodigd om
hieraan deel te nemen.

Nieuw logo winkelcentrum
Aangezien het winkelplein vernieuwd is kon
het natuurlijk niet zo zijn dat er een oud logo
hing. Vandaar dat de winkeliers een oproep
hadden gedaan aan alle inwoners in de wijk
om een mooi en uniek logo te bedenken.
Er waren vele mooie inzendingen
binnengekomen, maar die ene zat er nou net
niet bij.
Toen kwam er een inzending binnen van een designer, Janwillem Naaldenberg.
Ja.. dat was nou net geen Rietlander. Maar toen we zijn inzending zagen, waren we
er wel gelijk van overtuigd dat dit toch echt wel heel erg bij ons winkelcentrum past.
Het logo is onthuld tijdens de heropening van het winkelcentrum op woensdag 19
september door wethouder Kleine.
Het is nu nog even een banner, maar in de loop van 2019 zal het logo worden
geproduceerd en opgehangen.

Er hadden In totaal zich 230 cliënten
aangemeld. Hierbij waren ook veel
begeleiders en vrijwilligers aanwezig.
Van Lidl Nederland hadden wij een zeer
uitgebreide lunch aangeboden gekregen.
Maikel Jeuring heeft een mooi optreden
gegeven dat erg gewaardeerd werd en
Iedereen kon in een Tuk Tuk rondrijden
over het terrein van De Trans.
RTV Drenthe kwam nog langs om deze
gezelligheid te filmen en op de radio te
vermelden wat voor een feestje wij
hiervan gemaakt hebben.

Er kwamen vele vragen binnen waar het logo voor
staat en als je goed kijkt is dat eigenlijk wel
duidelijk. Maar we zullen toch even een uitleg
geven, zodat u ook zeker weet waar het logo voor
staat.
De rietgevlochten winkelmand in de kleurstelling
van het logo van de Wijkvereniging Rietlanden en
de elementen die Rietlanden symboliseren, riet en
vogels. Dat wij natuurlijk volop in onze wijk
hebben.
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Het was een zeer geslaagde dag en wij willen nogmaals De Trans bedanken voor
hun locatie en fijne samenwerking. Dit soort initiatieven moeten wij vaker in de
wijk gaan hebben.
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Aanpak wortelopdruk

Start aanpak groenstrook Eendenveld/Toppereend

De gemeente pakt in verschillende Velden
de wortelopdruk van de bomen aan.

Het is u misschien wel opgevallen dat de groenstrook (kraterlandschap) bij de
sporthal aan het Eendenveld/Toppereend helemaal kaal is. Wat is er aan de hand.
Deze groenstrook was in de loop der jaren helemaal dichtgegroeid. Door de aanleg
van het gebied was het onderhoud moeilijk en tijdrovend.

De bewoners zijn op de hoogte gesteld
d.m.v. een brief met een uitnodiging voor
een inloopavond over o.a. de uitleg van de
werkzaamheden.

De gemeente heeft besloten om dit
gebied op te knappen en is hierbij in
overleg met de bewoners gegaan
over een nieuwe invulling van dit
gebied.

Parkeerproblemen
Niet alleen de gemeente maar ook wij krijgen regelmatig meldingen van bewoners
met parkeerproblemen in hun buurt.
Nu gaat de gemeente deze knelpunten inventariseren en in maart a.s. zal duidelijk
worden bij de besprekingen van het nieuwe begrotingsjaar hoeveel budget
hiervoor beschikbaar gaat komen. Daarna gaat men de prioriteitenlijst aanpakken.
Er volgt dan een inloopavond met uitnodiging in de betreffende buurt.
Heeft u te weinig parkeerplaatsen in uw buurt en geeft dat overlast en
problemen meldt het ons.

Ledenvergadering
Wij nodigen de leden van de Wijkvereniging uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 5 maart 2019 om 19.30 uur in de Valkenhof, wij rekenen op u!

Oud papier

Al het groen is inmiddels verwijderd
en in het voorjaar zal het kraterlandschap plaatsmaken voor een
glooiend gebied waarop bomen en
struiken worden gepland die een
groot gedeelte van het jaar kleur zullen geven aan het gebied.
Ook zal er verlichting geplaatst worden
op het voetpad die de groenstrook
doorkruist.
De bewoners zijn zeer tevreden over
de snelheid waarmee het project tot
stand is gekomen.
Foto’s: Jaap Sommeling

Wij doen nogmaals een oproep om uw oud papier alleen tijdens de
openingstijden van de containers te brengen, dus zeker niet op zondag!
Op werkdagen tot 16.00 uur en op zaterdag tot 15.00 uur.

Bewoners verzamelen zwerfafval
Twee dames uit het Mussenveld verzamelen nonchalant
weggegooid zwerfafval in hun omgeving, dit geheel op
eigen initiatief. Buurtsupport heeft ze zo’n karretje
waarin een vuilniszak hangt ter beschikking gesteld
zodat ze er niet mee hoeven te sjouwen.
Prachtig gebaar van Buurtsupport en heel tof van deze
dames dat ze hun woonomgeving schoon houden.
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Wat heeft de Wijkvereniging dit jaar bekostigd
De Wijkvereniging krijgt subsidie van de gemeente Emmen en ook inkomsten via
het lidmaatschap van de leden van de Wijkvereniging.
Hieronder een greep uit de dingen die wij het afgelopen jaar daarvan hebben
bekostigd.
- De Whatsapp borden in de wijk - De picknicktafel - De dug-out op de Playground
- De bijdrage aan de organisatie van de Feestweek Rietlanden - Reparatieschade
ponton Kleine Rietplas - De Wijkkranten - Het digitale informatiebord bij de
Valkenhof - De beweegtuin - De speelelementen in het vernieuwde winkelcentrum.
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Visiedocument Rietplas

Herinrichting openbaar gebied winkelcentrum Rietlanden

Hierbij even een update betreffende de voorgang van dit project.
De inspraakperiode is onlangs gesloten. Bewoners van Parc Sandur en Rietlanden en
overige partijen hebben hun commentaar kunnen leveren op de “concept” visie. Wij
hebben hierbij zeker zinvolle reacties mogen ontvangen, waarvoor onze dank. Na
het verwerken van deze laatste info is het document nu gereed en is gepubliceerd
op de websites van zowel Wijkvereniging (EOP) Parc Sandur als de Rietlanden.
Ga naar één van deze sites en maak kennis met het toekomstbeeld van de Rietplas
en zijn omgeving, zoals we dat in gezamenlijk overleg hebben mogen bepalen.
De volgende stap zal zijn het aanbieden van deze visie aan de gemeente Emmen. De
datum hiervoor is ten tijde van dit schrijven nog niet bekend, maar hopelijk heeft
dat al plaats gevonden op het moment dat u dit artikel leest. Wij hopen hiervan een
leuk persmoment te kunnen maken, waarbij we hopelijk veel belangstelling van
wijkbewoners mogen ervaren.
Nieuwsgierig? Volg ons ook op ons digitaal infoscherm bij de Valkenhof.
Wij, als Wijkvereniging Rietlanden, hebben met dit project ervaren hoe prettig het
kan zijn, om gezamenlijk met een andere EOP, vertegenwoordigers van de
gemeente Emmen, verenigingen, ondernemers en wijkbewoners dit onderwerp in
brede zin te bespreken, keuzes te maken en hiermee een gewenst resultaat te
halen. Hulde en dank aan alle partijen die hieraan hebben deelgenomen.
Maar met het aanbieden van deze
visie, is er natuurlijk geen einde
gekomen aan onze aandacht voor dit
gebied. Zeker niet. Het leuke werk
voor de vrijwilligers gaat nu komen.
Wij willen graag projecten starten met
de onderwerpen die in de visie zijn
genoemd. Hierbij kun je bijv. denken
aan het realiseren van sanitaire
voorzieningen bij de Rietplassen en het
beter onder controle krijgen van het
waterniveau c.q. waterdiepte. Maar er
is zeker meer….. Zie hiervoor de Visie.

Het is weer een paar maanden geleden dat het openbaar gebied rond het
winkelcentrum na een lange periode weer goed toegankelijk is geworden. Dit heeft
enige tijd voor ongemak en overlast gezorgd, maar wij vinden dat het dubbel en
dwars waard is geweest. We hebben teruggekregen een mooi en modern ingericht
gebied met meer dan voldoende parkeergelegenheid.
Maar zoals het meestal het geval is bij dergelijke projecten zijn er achteraf altijd wel
wat dingetjes die je anders had willen doen. Zo ontvingen wij veel klachten over de
fietsveiligheid nabij de oude positie van de milieustraat en ook over de
onduidelijkheid van de voorrangssituatie op en rond het parkeerterrein.
Over deze twee onderwerpen zijn wij in overleg met de gemeente. Wij willen graag
een veilige oversteek voor fietsers
realiseren door het fietspad achter de
milieustraat door te trekken tot op de
parkeerplaats. Dan is het niet meer
nodig dat fietsers schuin oversteken
en daardoor regelmatig in de knel
komen met het autoverkeer.
Ook is de voorrangssituatie aan de
verkeersdeskundigen van de gemeente voorgelegd. Laat het vooral duidelijk zijn dat
op gelijkwaardige wegen altijd rechts voorrang heeft.
Het gehele openbaar gebied van doorgaande wegen en parkeerplekken is
gelijkwaardig.
Rechts heeft ALTIJD voorrang!

Geschiedenis Wijkvereniging Rietlanden
De Wijkvereniging bestaat dit jaar 25 jaar, vandaar dat we de geschiedenis van onze
Wijkvereniging eens compleet op papier hebben gezet.
Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze tijdens de feestweek uit te delen,
maar aangezien we graag willen dat iedereen in onze wijk deze geschiedenis kan
lezen, hebben we besloten om hem in deze wijkkrant te plaatsen.
U vindt deze geschiedenis op de volgende pagina’s.
Deze geschiedenis zit in het midden van deze Wijkkrant zodat u indien u dat leuk
vindt deze er gemakkelijk uit kan halen, een nietje er in en u heeft een apart boekje.

Dit wordt vervolgd.
Het projectteam “Visie Rietplas”.

.

Indien u interesse heeft om deze geschiedenis digitaal te ontvangen, stuur even een
mailtje naar info@wijkverenigingrietlanden.nl en wij mailen die naar u toe.
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De geschiedenis van
Wijkvereniging Rietlanden
1993 / 2018

Geschiedenis Wijkvereniging in vogelvlucht
In 1992 bestond de wijk De Rietlanden al weer zo’n 8 jaar sinds de start van de bouw van de
eerste huizen.
In een groot aantal wijken van Emmen en omliggende dorpen waren wijkverenigingen
en dorpsraden actief die op gezette tijden de gemeente adviseerden op allerlei gebied.
De Rietlanden kende een dergelijke organisatie nog niet. Op verzoek van de gemeente ging het
Opbouwwerk in de Rietlanden samen met een voorbereidingsgroep aan
de slag met de oprichting van een wijkvereniging, met als doel het beschermen en bevorderen
van een goed woon- en leefklimaat in de Rietlanden.

1993

1995

Akte met statuten passeert notaris. De
wijkvereniging is nu ofﬁcieël erkend
overleg partner van gemeente (EOP).
Op 22 nov. eerste ledenvergadering.
Beleidsvoornemen wordt vastgelegd.
Eerste jaar draait de WV met een interimbestuur.

- Start project Preventie Vandalisme.
Samen met wijkagent, Opbouwwerk St.
Opmaat (nu Sedna), Winkeliersvereniging,
jongerencentrum Drifthoeve, SKW de
Kwinkslag, basisscholen en ﬂatbewoners.
Doel: vandalisme terugdringen en preventief
werken om erger te voorkomen.
- Speciale uitgave van de wijkkrant met
vandalisme als thema: “Rietlanden mooi,
houden zo!”. Hulp aan wijkbewoners
gevraagd om melding te doen van
vernielingen. Meldingen inleveren bij bussen
die hangen bij Wolken, de Boer en
postkantoor.

1994
- Start bewonersspreekuur in De Kwinkslag.
- Info-avond over wijziging bestemmingsplan Gorzenveld, WV had bezwaar tegen
bouwhoogte van 15 mtr. Plannen zijn
aangepast, bezwaar is ingetrokken.
- Wijkkrant overgenomen van Sociaal
Kultureel Werk (SKW). WV vindt informatievoorziening aan wijkbewoners belangrijk.

- Het bestuur gaat zich inzetten om
één groot Multifunctioneel Centrum in
het winkelcentrum te realiseren. Bij het
ontwerp van de wijk ging men uit van 3
wijkgebouwen. Het is bij één wijkgebouw
gebleven. Wijkgebouw De Kwinkslag
is te klein voor de vele activiteiten.
Verenigingen wijken uit naar andere
accommodaties buiten de wijk. De
Drifthoeve is aan groot onderhoud toe.
HEAO doet haalbaarheidsonderzoek.
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1997

1996
- Verzoek aan gemeente en DVM om
ﬁetsenstallingen te plaatsen bij bushaltes.
- Jongeren vinden wijk saai. Er zijn te weinig
ontmoetingsmogelijkheden. Jongeren
skeeleren geld bij elkaar voor halfpipe en
hangplek. Halen f 1000,= op.

- Meldpunt over veiligheid geopend in
Drifthoeve i.s.m. politie en St. Opmaat (nu
Sedna).

- Verkeerscommissie gaat op in bestuur
WV.
- Jongerencentrum Drifthoeve dicht na
diverse incidenten.

2000
- Parkeerverbod voor vrachtauto’s in de wijk
ingesteld.
- Op 2 december krijgt de wijkvereniging van
de S.R.R., Stichting Recycling Rietlanden, via
de handen van Sinterklaas, Fl. 1000,- uit de
opbrengst van het oud papier.

2003

- Gemeente geeft groen licht voor aanleg
ﬁetstunnel bij Duivenveld na aandringen
wijkvereniging. Opening in 1998.
- Opbouwwerkster Hennie Mulder stopt
na 6 jaar in de Rietlanden. Zij gaf veel
ondersteuning aan de wijkvereniging.
- Start vuurwerkproject. Voor jongeren door
jongeren. Drie jaar lang. Motto: “Je bent een
rund als je met vuurwerk stunt”. I.s.m.
jongerenwerker St. Opmaat, wijkagent,
bureau Halt en justitie. Jongeren maken
posters en een ﬁlm.

- Wim Blom stopt na 10 jaar in jan. als
voorzitter. Thera Pepping volgt hem op.
- Antwoord gemeente over Multifunctioneel
Centrum. Gaat niet door.
Te duur. Gemeente moet bezuinigen.
- WV schrijft wedstrijd uit om nieuw logo te
ontwerpen.

2001
- Bewoners aan het water roepen hulp
van WV in vanwege slijmalg in de Rietplas.
Ze voelen zich niet serieus genomen door
gemeente met hun klachten.
Zij denken aan een rechtzaak tegen
gemeente en Velt en Vecht.
- Info-avond inrichting 30-km. zones in
de wijk. Bewoners richten een nieuwe
verkeerscommissie op.

- Start project voor jongeren “Ander
Perspectief”. Bedoeld voor jongeren
waarmee het mis dreigt te gaan. D.m.v.
praktische hulpverlening wordt gezocht om
invulling te geven aan zijn/haar toekomst.
Verwijzing gebeurt door school, politie,
ouders etc.

2004
- Gemeente maakt éénmalig groot bedrag
vrij voor vervanging van een aantal
speelvoorzieningen die niet meer aan de
veiligheidseisen voldoen.
- Start buurtbeheer in Rietlanden. Aantal
bestuursleden nemen plaats in stuurgroep.

1998
Geen Opbouwwerk meer in de Rietlanden.
St. Opmaat moet bezuinigen.
Lopende projecten blijven doorgaan.

1999
In juni wordt het meldpunt wijk en veiligheid
wegens gebrek aan meldingen weer
gesloten.

2002
- Veel overleg met afd. Welzijn over nieuw
Multifunctioneel Centrum. Gemeente wil
beheersstichting voor Kwinkslag i.v.m.
aanspreekpunt en rechtspositie. SKW heeft
n.l. gedelegeerd beheer van gebouw.
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ondergebracht in Bargeres. WV wijkt voor
vergaderingen tijdelijk uit naar DZOH.
- Gemeente voert nieuw subsidiesysteem in.
- Wijkvereniging krijgt een vast budget voor
projecten. Er kan zelfs 3 jaar gespaard worden
voor grote projecten. Wij zetten in op de
vervanging en aanleg van nieuwe
speelvoorzieningen en het Multifunctioneel
Sportveld voor de jongeren.

2005
- Aanstelling van vaste contactman bij
gemeente voor Rietlanden. (Wobbe Katoen).
Dit betekent één aanspreekpunt dus korte
lijnen.
- Jaarvergadering met een tentoonstelling
over de geschiedenis van de Rietlanden in de
Vlonder.

2007
- Inventarisatie van alle speelvoorzieningen
en nieuwe aanvragen van bewoners.
- Nieuwe redactie wijkkrant.
- Gemeente belooft achterstallig onderhoud
Rietplas aan te pakken.

- Nieuwe contactpersoon gemeente. (Cees
Lueks).
- Bewonersavond Mussenveld over
speelvoorzieningen.
- Er is een nieuw bestuurslid die zich bezig gaat
houden met de speelvoorzieningen.
- Werkgroep stopt veel energie in realisatie
jongerensportveld. Er worden sponsors
gezocht.
- Onderhoud Rietplas nog steeds
zorgenkind. In de wijk ook veel achterstallig
onderhoud groen. Druk op verbetering
opgevoerd.
- ID€€-kaarten doen intrede. Bewoners kunnen
suggesties doen voor de wijk.

2009

2010
- De WV heeft een nieuw logo.

- Plaatsing nieuwe speelvoorzieningen.
- Toetreding nieuw bestuurslid voor verkeer
en veiligheid.
- Nieuwe contactpersonen van de gemeente,
Karel Braams en Ronald Ozinga.
- Verlichting langs ﬁetspad grote Rietplas
aangelegd.

- Feestelijke opening Multifunctioneel
Sportveld. Naam: The Playground.
- Thera Pepping stopt als voorzitter. Hidde
Poppen volgt haar op.
- Start project over Normen en Waarden.
Er komt een lesprogramma op de
basisscholen. Jongeren interviewen ouderen
en ouderen de jongeren. Dit wordt op ﬁlm
vastgelegd. Thema: wat
is leuk c.q. ﬁjn aan het wonen in de
Rietlanden en wat is er minder leuk.

- Voorzitter Hidde Poppen stopt. Miep
Scholten neemt tijdelijk voorzitterschap op
zich.
- Door privé omstandigheden stoppen er nog
3 bestuursleden.
- Er komen geen reacties op vacatures.

2006
- Eindafsluiting van project Normen en
Waarden bij DZOH. Diverse spelvormen over
normen en waarden voor 350
schoolkinderen. Tentoonstelling met
foto’s over gewenste- en ongewenste
situaties in de Rietlanden. Afsluitend
wordt bovengenoemde ﬁlm vertoond
aan bewoners, gevolgd door een
discussie. Conclusie: bewoners ervaren
wonen in de Rietlanden als goed, maar
voorziening voor tienerjongeren in de wijk
ontbreekt. Er ontstaat een idee voor een
Multifunctioneel Sportveld (mfs) en er volgen
gesprekken over te nemen acties met WV,
PvdA en teamleiders Sedna.
Werkgroep start en Sedna, afd. sport v/d
gemeente, Bredeschool, basisscholen, en
wijkbewoners schuiven aan.
- Gemeente verkoopt wijkgebouw Kwinkslag,
bezettingsgraad te laag. SKW
de Rietlanden stopt en activiteiten worden

2008
- Mirjam Lub nieuwe voorzitter WV.
- Presentatie ontwerp multifunctioneel
sportveld jongeren in Lisdodde. Jongeren
kunnen hun commentaar/suggesties geven.
Tevens een naam bedenken.

- Vernielingen bij scholen en overlast van
jongeren. Jongerenwerker gaat in gesprek.
- Politie voert lik op stuk beleid.
- Scholen gaan gebruik maken van The
Playground. D.w.z. alle basisscholen en ook de
activiteiten van de Bredeschool.
- Onder toezicht van het Sportwijkteam
komen er ook activiteiten voor oudere
jongeren op vaste middagen.
- WV op zoek naar eigen ruimte voor o.a.
vergaderingen en spreekuur.
Deze ruimte wordt evt. ook beschikbaar
gesteld voor andere activiteiten.
- De WV wil zich ook gaan richten op de
oudere bewoners in de wijk en er komt een
inventarisatie naar de wensen van deze
ouderen.

- Toetreding 4 nieuwe bestuursleden.
Zij gaan zich o.a. richten op groen en grijs,
ondersteuning speelvoorzieningen en
website.
- School/ buurtsportwerker actief in de wijk
met medewerking van Sportwijkteam.
- Jongerenwerker aangesteld voor de wijk.
- Aantal aanvragen voor speelvoorzieningen
overstijgt ons budget.
Stapsgewijze realisatie noodzakelijk.

2011
- Mirjam Lub is per 1 januari gestopt als
voorzitter van de WV, dit i.v.m. drukke
werkzaamheden voor haar eigen bedrijf.- Onno Leemhuis is gekozen tot nieuwe
voorzitter.
- We zijn op zoek naar een eigen ruimte.
De Valkenhof is een optie en de ruimte in
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de sporthal van de schietclub. De laatste valt
af. We gaan praten met de Valkenhof.
- Bij de ingang aan de Nieuw Amsterdam-se
straat is de rotonde aangelegd en het nieuwe
station is op 4 april geopend.

- Gemeente plaatst snelheidsmeter op de
Veldstukken.
- Gebiedsadviseur Yolanda Brandenburg
benoemd door Sedna voor Emmen Zuid.
- Speelvoorziening Appelvink opgeknapt.
- Sedna en Rode kruis organiseren themaavond over ouderen in Valkenhof.
- Wij sponsoren DZOH voor kunstgrasveld.
- Koos Middendorp benoemt tot nieuwe
buurtconciërge Buurtsupport.

2013
- In juni feestweek ter ere van jubilea Wijk,
Winkelcentrum en Wijkvereniging.
- Er zijn nieuwe speelvoorzieningen aan het
Mezenveld, Reigerveld en de Kuifmees.
- Bewoners vernielen het gras door parkeergedrag bij de school de Lisdodde.
Gemeente plaatst keien. Bewoners rijden
nu om over ﬁetspad. Wij gaan meebetalen
aan aanleg van extra parkeerplaatsen.
- Wij starten met uitdelen van zoutvaatjes
voor de bewoners.

2012
- Spreekuur in de Valkenhof gestart.
- Er komen meldingen binnen over overlast
door jongeren in het winkelcentrum.
Bewoners doen nauwelijks aangifte. We gaan
in overleg met Domesta, wijkagent
en Sedna. Gesprekken volgen met de jongeren en problematiek wordt besproken in
het Veiligheidsoverleg.
- We starten met Emmen Revisited.
- Twee vrijwilligers melden zich om te hel-pen
met de invulling van onze website.
- De nieuwe website draait inmiddels.
- De betonblokken zijn geschilderd.

- Kunstwerk ‘De zwemmer” in kleine Rietplas hersteld, onthuld door Cees Bijl en
kunstenaar Homme Veenema.

7

- In sept. feest “Kabaal aan het kanaal” i.v.m.
oplevering opgeknapt Oranjekanaal.
- Samen met ER houden we per veld interviews. Dit levert o.a. ook 30 vrijwilligers op
die zich willen inzetten voor de wijk.
- Bestuur ER gereorganiseerd. Geen wijk-plan,
maar verder met “maatschappelijke agenda”.
D.w.z. wat op ons pad komt pakken we
meteen aan.
- Onno Leemhuis treedt af als voorzitter.
Henry Ahlers wordt benoemd tot nieuwe
voorzitter en Eddy Winters tot vicevoorzitter. We delen de werkgroepen opnieuw in.
- Er komen 3 openbare vergaderingen per
jaar. De overige zijn besloten.
- Start van nieuwe werkgroep “Jong”.
- We leggen ﬁetspad aan bij Duivenveld.
- Achterstand bij aanleg speelplaatsen. Dit
jaar zijn het Uilenveld, Witrugspecht, Zwartespecht en Kraaienveld aan de beurt.
- De website werkt niet goed door verouderde software. Er komt een nieuwe.
- De Koningslinde is geplant bij de kleine
Rietplas.
- Gemeentelijke plannen voor opknappen
woonwagenkampjes.
- Gemeente snoeit in maaibeleid.
- Area meldt dat proef nieuwe manier
huisvuil inzamelen geslaagd is. Wij hebben
onze twijfels gemeld.
- Wij schaffen een veegmachine aan.

25

2014
- Toetreding van vier nieuwe mensen in het
bestuur.
- Eén bestuurslid gestopt wegens verhuizing.
- Treant biedt ons een eigen kantoor/
vergaderruimte aan in de Valkenhof.
- Tijdens ons spreekuur zijn de wijkagent en
Sedna ook aanwezig.
- Regelmatig komen ook professionals
binnenvallen aan onze stamtafel om zo snel
zaken op elkaar af te stemmen.
- Het wijkteam van ER draait. Deze bestaat uit
afgevaardigden van een Woningcorporatie,
Huurdersvereniging, Sedna, Treant,
gemeente, wijkagent, winkeliersvereniging en
twee van onze bestuursleden.
- Wij starten met interviewen van bewoners
om hun mening over de wijk te vragen. De
uitkomsten hiervan worden verwerkt in het
opstellen van een wijkagenda.
- Er is een fittest gehouden voor ouderen
samen met de sportcoach senioren.
Hier is een wandelclub uit voorgekomen.

Zij leggen zelf twee parkeerplaatsen aan en
doen groenonderhoud en passen de
speeltoestellen aan. De gemeente stelt
middelen beschikbaar en wij hebben hier ook
financieel aan bijgedragen.
- Ook is er op ons verzoek extra verlichting
aangebracht bij de milieustraat.
- Op diverse gevaarlijke punten van fietspaden
zijn voor de veiligheid markeringen aangebracht.

- We willen een wijkgebouw, onze wijk verdient
zo’n gebouw en het is ook goed voor het
verenigingsleven. Gesprekken hierover
gehouden met burgemeester en ambtenaren.
- Oversteek bij Lisdodde veiliger gemaakt.

- Ook de jeugd wordt niet vergeten. Wij
starten samen met Sedna een “Werkgroep
Jong”.
- Wij starten samen met Sedna een Infopunt.
Vragen en verzoeken om hulp op allerlei
gebied zijn hier welkom.
- We krijgen een nieuwe website.
- In het najaar is de gemeente gestart met de
renovatie en groot onderhoud van het groen.
- Op diverse plaatsen zijn kleinschalig
speeltoestellen vervangen of gerepareerd en
zowel de gemeente als wij hebben hier
financieel aan bijgedragen.
- Bewonersinitiatief gestart in de Pimpelmees.

2015
- In maart vindt de ondertekening van de
wijkagenda plaats door de wethouder en
afgevaardigden van het ER wijkteam.
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- Wij worden hoofdsponsor van Steigerpop.
- De Playground wordt in juni gepimpt door de
schooljeugd samen met Roeg en Roem. De
schooljeugd heeft alles geverfd en er zijn
bushokjes geplaatst waar de jeugd kan
hangen. De overkapping komt er nog. Hij is
feestelijk geopend.

- Wij schenken een bedrag van € 1000 aan
Valkenhof voor de aanschaf van een duo-fiets.

2016

-- In april is er een inloop voor bewoners over
de herinrichting van het winkelcentrum. Men
subsidie.kan reageren op de tekeningen.
- Wij zijn voor een meer uitdagender speelvoorziening op het plein i.p.v. duikelrekjes. Zo
ook de bewoners. Wij betalen daar aan
- De inrichting van de milieustraat verdient ook
een aanpassing.- Samen met Sedna zijn we op
zoek naar een eigen ruimte voor de jongeren.
- Aanpak van gemeente van wortelopdruk in
het Mussenveld. Bewoners zijn uitgenodigd
voor een inloopavond.
- Burgemeester Oosterhout komt op bezoek.
We fietsen met hem een rondje door de wijk
voor een kennismaking en hij opent de
beweegtuin. Hij maakt tevens kennis met een
aantal bewoners van de Valkenhof.

- Het ponton voor de jeugd is in het water
geplaatst. Hier kunnen ze heerlijk vanaf
duiken.

- Twee nieuwe vrijwilligers zijn gestart met
werkzaamheden binnen het “sociaal domein”.
Het kost ons teveel tijd om aan de vele
overlegbijeenkomsten deel te nemen
- Drie bewonersinitiatieven aangemeld in
Eendenveld, Mussenveld, Ganzenveld. Ook in
de Bontekraai een initiatief gestart t.a.v. de
groenvoorziening. De WV draagt bij.
- De gemeente snoeit grondig het groen rond
de vijver.
- Gestart samen met Parc Sandur met het
opstellen van een plan t.a.v. het toekomstig
gebruik van de Rietplas en omgeving. Deze
voorgelegd aan de gemeente. Zij gaan
akkoord.
- Er zijn ideeën om een hondenspeelplaats in
te richten bij de Rietplas. Moet gedragen
worden door vrijwilligers. Wij bezichtigen een
hondenspeelplek in Beilen.
- Wij ondersteunen de bewoners van het
Duivenveld met hun bezwaren tegen
uitbreiding van het spoor.
- In juni houden we een succesvolle
verkeersmarkt.

2017
- Vertrek van bestuurslid vanwege verhuizing.
Nieuwe vrijwilliger neemt zijn taken over.
- Besluit over nieuwe manier van ledenwerving en administratie via inschrijfformulier.
- De betaling gaat via automatische incasso.
Lidmaatschap bedraagt € 10,= per jaar.
Formulier ook op website.
- Bewonersinitiatieven Koolmees/Rietmees/
Bergeend lopen en zijn bij de gemeente in
behandeling.
- Nieuwe welkomstborden ontworpen en
geplaatst bij entree van de wijk.

- Mussenveld krijgt nieuwe speelvoorziening.
Zitten nu aan plafond van ons budget. Nieuwe
aanvragen moeten wachten eerst de oude
aanvragen afwerken.
- Nieuwe vrijwilliger meldt zich aan voor
Rietplas project. Er wordt een inloopavond
georganiseerd voor de bewoners. Iedereen
heeft zijn opmerkingen kunnen ventileren. De
avond wordt druk bezocht. Veel reacties.

- We vervangen de brug over de visvijver aan
het lijsterveld en dragen bij aan de kosten van
het opknappen van de paden en het groen.
- Wij krijgen een nieuw logo.

- Lantaarnpalen geplaatst langs het donkere
gedeelte van het fietspad bij de kleine
Rietplas.

- Tweede vrijwilliger voor het Infopunt.
- Een Zorgombusvrouw komt tijdens ons
spreekuur in ons kantoor werken. Zij doet de
klachten over de uitvoering van de WMO.
- In november houden wij onze jaarvergadering met als thema de renovatie van het
winkelcentrum. Helaas kon de gemeente nog
geen tekening laten zien. De bewoners waren
teleurgesteld.
- Er zijn plannen voor een beweegtuin bij de
Valkenhof.
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- Het ponton wordt weer in de Rietplas
geplaatst en door een bedrijf schoongemaakt.
- We hebben meebetaald aan plaatsing van
diverse speelvoorzieningen in de afgelopen
periode. We stellen daarvoor een maximum
budget vast.
- Het Hondenproject is uitgesteld wegens te
weinig inzet (reactie) van vrijwilligers.
- Voor de kosten van de beweegtuin
benaderen we diverse fondsen voor mee.
Op de woensdagmiddag starten we een
ontmoetingsmiddag in de Valkenhof.

- We gaan met de gemeente in gesprek over
de vrijgekomen schoolunits bij de Lisdodde.
Wij willen daar graag zelf een ruimte huren
en de mogelijkheid hebben voor activiteiten
van verenigingen. Liefst samen met medehuurders. Eén van de geinteresseerden is
Buurtsupport.
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- Vrijwilligster neemt aanmelding whatsappgroepen op zich (niet het beheer) en we gaan
borden aanschaffen. Iedere groep zorgt voor
een eigen beheerder.

2018
- In februari houden we een ledenvergadering.
We hadden op iets meer deelnemers
gerekend, maar het was een zeer zinvolle
vergadering. We kregen een pluim dat we met
zoveel zaken bezig waren, dat realiseerde men
zich niet. Daarom gaan wij ons inzetten om de
bewoners makkelijker te kunnen bereiken.
- We schaffen een digitaal informatiebord aan.
Dat hangen we goed zichtbaar achter een
raam van de Valkenhof. Hierop vermelden we
nieuwtjes en wetenswaardigheden.
- De WhatsApp borden zijn geplaatst bij alle
ingangen van de wijk en
hier en daar langs de
Veldstukken.
- We hebben de bushokjes
laten overkappen zodat de
jongeren droog konden
staan. In overleg met de
leverancier hebben we ze
extra laten versterken want
dat kon beter in onze ogen.
- Er komen toch weer
diverse aanvragen voor aanpassingen aan
speelvoorzieningen binnen. Helaas moeten
deze vanwege de kosten wachten.
- Er wordt hard gewerkt aan het
visiedocument voor de Rietplas. Het is
inmiddels klaar en wordt binnenkort feestelijk
aangeboden aan de gemeente.
U kunt het lezen op onze website!

- In de Boomvalk en Torenvalk houden de
bewoners een succesvolle opruimdag.
- Het hondenstrand gaat niet door. Dit is n.l.
verboden bij zwemwater. Er zijn nu plannen
om het langs de kanobaan aan te leggen.
- Met een verkeersdeskundige bekijken we de
verkeerssituatie in het winkelcentrum. De
voorrangsituatie is voor mensen onduidelijk
en het fietspad kan veiliger.

2018

- Samen met de winkeliers organiseren we een
feestweek ter ere van de oplevering van het
prachtig gerenoveerde winkelcentrum, het 30
jarig bestaan van het winkelcentrum en het 25
jarig bestaan van de Wijkvereniging. Het was
een groot succes.
- We hebben een privacy document opgesteld.
- Ook verwelkomen wij een nieuw aspirant
bestuurslid.

In deze geschiedenis heeft u in
beknopte vorm kunnen lezen wat
de Wijkvereniging zoal gedaan
heeft en mee bezig was de
afgelopen 25 jaar. We hebben het
met veel plezier voor onze wijk
en de bewoners gedaan.
Deze geschiedenis is vastgelegd
door Miep Scholten, secretaresse
Wijkvereniging Rietlanden.
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Activiteiten in en om Woonwijkcentrum Valkenhof
Wandelen
Elke woensdagochtend kunt u wandelen met een enthousiaste groep
medewandelaars. Vertrek 10.00 uur uit de Valkenhof. Opgeven niet nodig.
Er wordt ongeveer 5 km gelopen tot 11.00 uur. Daarna gezamenlijk koffie drinken.
Actief bewegen
Achter de Valkenhof staat de beweegtuin. Elke donderdag kunt u met mede
wijkbewoners lekker bewegen onder leiding van Didie Hollander.
Om 10.30 uur start men. Opgave niet nodig. Lekker bewegen met z’n allen.

Uitslag fotowedstrijd tijdens Feestweek
Tijdens de feestweek die we onlangs georganiseerd hedden was er ook een
fotowedstrijd met als onderwerp “Rietlanden”.
We hebben daar veel reacties op gehad en een jury heeft na het bekijken van deze
foto’s 3 winnaars aangewezen.
Deze winnaars zijn bekend gemaakt op de laatste dag van de feestweek.
Hieronder vind u de winnende foto’s en de namen van de makers:

1e prijs Gerda Hartsuiker
(Inwoonster Rietlanden)

Gouden koffiemoment
Elke woensdagmiddag is er in Valkenhof het zogenaamde gouden koffiemoment
voor alle wijkbewoners. Gezellig koffie drinken en een activiteit.

Foto rechts:

Kaarten, sjoelen, handwerken en MBVO
Verder zijn er wekelijkse activiteiten in de Valkenhof en kunt u kaarten op de
dinsdag om 10.00 uur. Sjoelen op de vrijdag om 14.00 uur.

Foto onder:

2e prijs John Niks: IJsrijp (Fotofun)

Handwerken op de maandag om 14.00 uur. En Meer Bewegen Voor Ouderen.
(MBVO) op afwisselend de woensdag- of de donderdagmiddag .
Regelmatig is er ook een
Bingomiddag.
Voor de juiste dagen van de bingo
kunt u terecht bij de receptie van
de Valkenhof of lezen in het gele
activiteiten- boekje.
Houdt u van biljarten? Dat kan
ook bij de biljartclub die hier actief
is. Verder zijn er op speciale dagen ook andere activiteiten. Info in het
activiteitenboekje en bij de receptie.

3e prijs Sandra Kip:

Rectificatie

Foto Rechts:

Entree Rietlanden
(Fotofun)

In onze wijkkrant in mei stond een foto van de opening van de Jumbo samen
met Kjeld Nuis en de heer Engbers van de Jumbo. Deze foto is gemaakt door een
kennis van de hr. Engbers en niet door Bert Dijkema.
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Digitaal informatiescherm Wijkvereniging Rietlanden
Onlangs heeft de Wijkvereniging een digitaal informatiebord aangeschaft, welke is
geplaatst achter een raam van de Valkenhof bij de doorgang tegenover de
groentewinkel van Fidder en vlak naast de Bruna.
Wij denken hiermee de bewoners van de Rietlanden nog beter te kunnen
informeren over allerhande zaken die ons bezig houden in het belang van onze
wijk. Wij willen daarmee nog beter zichtbaar zijn voor de bewoners, en we hopen
dat we daardoor meer reacties mogen ontvangen op hetgeen daar wordt vermeld.
Vroeger, voor de herinrichting van het winkelgebied, hadden we de beschikking
over een ouderwets informatiebord dat was opgesteld in het winkelcentrum.
Regelmatig verschenen daarop mededelingen van ons maar ook van verenigingen
en of particuliere initiatieven die het algemeen belang dienen. Deze is tijdens de
renovatie van het plein gesneuveld door een ongewenste aanraking met een
graafmachine. De aannemer heeft de schade vergoed en ons daarmee geholpen
een stap naar het digitale tijdperk te zetten.
Wij hopen dat u als inwoner regelmatig eens even stil zal gaan staan om te kijken
wat wij als Wijkvereniging met u willen delen, of misschien wel aan u willen
vragen.
Uiteraard is het ook nu mogelijk om hier, na overleg, mededelingen van
verenigingen e.d. te plaatsen.
U kunt dit aanleveren in een bestand bij het secretariaat.
info@wijkverenigingrietlanden.nl

Beweegtuin
Gezond en fit ouder worden, dat willen wij toch allemaal!
De gemeente Emmen zet zich in om ouderen meer te laten bewegen. Daarvoor
zijn 3 Senioren sportcoaches werkzaam in de gemeente. Zij organiseren veel
activiteiten omtrent het thema “bewegen” en een actieve leefstijl. Mensen die
meer bewegen blijven langer fit en gezond en hebben meer sociale contacten.
De gemeente Emmen heeft in samenwerking met de Wijkvereniging en de
Valkenhof een beweegtuin gerealiseerd. Deze ligt achter de Valkenhof. Doel was
om de mogelijkheid tot bewegen nog laagdrempeliger te maken. Een rondje
joggen in het bos ligt niet voor iedereen binnen handbereik en ook een
abonnement op een sportschool is niet voor iedereen weggelegd.
De “beweegtuin” is dan een goed en fijn alternatief.
Het is reuze gezellig om met een groep, iedere donderdagmorgen van 10.30-11.30
uur een parcours af te leggen in de beweegtuin. Op dat tijdstip is er ook
begeleiding aanwezig. Natuurlijk kan er ook op ander willekeurig tijdstip ook
geoefend worden op de beweegtoestellen.
Op de donderdagochtend ligt de nadruk op spierkrachttraining en evenwichts- en
balansoefeningen. Zo vermindert u de kans op vallen. Met een goede balans sta je
letterlijk steviger in je schoenen.
We nodigen u van harte uit om op de donderdagmorgen naar de beweegtuin te
komen en een keer mee te doen. Samen bewegen in de buitenlucht brengt
mensen bij elkaar en geeft je extra energie.
Voor informatie kunt u terecht bij: Didi Hollander, tel. 0591-677450.
Email: henk.didi.hollander@gmail.com.

Wij ontvangen graag uw reacties.
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WhatsApp groepen in de Rietlanden
Er zijn momenteel 7 WhatsApp groepen in de Rietlanden. Er zijn
ook nog groepen “onderweg”. Wat betekent dat ze het plan
hebben om een groep op te zetten of inmiddels zijn begonnen
met werven in de buurt. Zodra een groep echt van start gaat
krijgt onze vrijwilligster een berichtje.

Elke WhatsApp groep heeft een beheerder. Deze voegt
gebruikers toe en controleert de berichten. Wil je dus een
groep starten dan heb je een beheerder nodig en daarna ga
je deelnemers werven in je straat.
Soms is er wel onduidelijkheid over de plek waar de borden zijn geplaatst,
dan denkt men dat ze alleen op plekken staan waar groepen actief zijn. Dat
is niet het geval.
De Wijkvereniging en de wijkagent hebben er voor gekozen om ze te
plaatsen bij alle invalswegen en af en toe nog een herhalingsbord. Reden?
Anders ontstaat er een woud aan borden in de wijk.

AED’s
Wij hebben vragen gekregen over AED’s in onze wijk.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat ingezet wordt
wanneer iemand hartproblemen heeft.
Er hangen 9 stuks in de wijk o.a. bij de Valkenhof. Ze zitten allemaal achter slot en
ze zijn alleen te openen met een speciale code. Het is niet de bedoeling dat
iedereen hem kan openen.
Wat moet u doen wanneer iemand in uw omgeving een hartprobleem heeft. Bel
zo snel mogelijk 112 en meldt de plek waar u bent. U komt dan bij het meldpunt
voor Noord Nederland terecht en zij geven de
melding dan direct door aan een speciaal hiervoor
opgeleid persoon die dan zo snel mogelijk komt om
eerste hulp te bieden.
Tegelijkertijd wordt er ook een melding gegeven aan
iemand die naar een AED snelt met de speciale code
en een sleutel van het apparaat. Zij zijn precies op de
hoogte waar ze hangen in de wijk en brengen de AED
zo snel mogelijk naar de plek waar het slachtoffer is
om hulp te verlenen.
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Waarom lid worden van de Wijkvereniging?
Tja, waarom LID van de Wijkvereniging worden. U vraagt u zich misschien af, wat
levert dat op voor mij? Ik wil proberen wat uitleg te geven in de hoop, dat u daarna
onverwijld de pen ter hand neemt en lid wordt.
Wij als Wijkvereniging zijn geen groep vrijwilligers die zich hier en daar bemoeien
met zaken in het openbaar gebied of met allerhande bewonerszaken. We zijn ook
geen straatclub die een barbecue organiseert. Nee er is gelukkig meer. We zijn ook
een Erkend Overleg Partner (EOP) voor de Gemeente Emmen. Dat houdt in, dat wij
gevraagd of ongevraagd de Gemeente van advies mogen voorzien, maar ook dat de
gemeente zich formeel verplicht heeft, de EOP altijd te betrekken bij onderwerpen
die het openbaar gebied, of daaraan gerelateerde bewonerszaken aangaan.
De praktijk heeft uitgewezen dat er daardoor goede dingen zijn ontstaan. Denk
hierbij bijv. aan de aanpassingen in de herinrichting van het winkelcentrum, of
aanpassingen in het onderhoudsplan van het openbaar groen, herstel of vervangen
van bruggetjes en/of wandelroutes en fietspaden, aanbrengen van extra
straatverlichting, bewonersinitiatieven coördineren en stimuleren bij de gemeente.
Maar ook op het gebied van sociaal domein. Veel overleg met de
welzijnsorganisatie Sedna, of de wijkagent, voor het communiceren van de door ons
opgevangen signalen, (bijv. overlast etc.).
Om ons werk ( beschermen en bevorderen van een prettige woon- en leefklimaat) zo
goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat wij weten wat u als bewoners
het meeste raakt en bezig houdt. Hoe u denkt over bepaalde zaken zoals hierboven
genoemd. Wat u wel of absoluut niet zou willen in uw wijk. Dat is nu juist zo
moeilijk, hoe komen we dat te weten? We hebben de Wijkkrant, de website,
Facebook, ons inloopspreekuur en sinds kort een digitaal informatiescherm. Maar
we horen nog steeds weinig van u. Als wij u rechtstreeks kunnen benaderen omdat
u lid bent, kunnen wij u naar uw mening vragen over een bepaald onderwerp. Dat
zou ons enorm helpen. Dan kunnen we snel verdergaan en uw mening meenemen
in de besluitvorming. Zo kunt u dus als LID meer invloed uitoefenen op allerlei zaken.
Stel dat wij ons als EOP niet mogen bemoeien met dit soort zaken, dan kan de
gemeente zijn eigen gang gaan zonder rekening te hoeven houden met de wensen
van de bewoners. Dat willen we toch niet?
DUS: Daarom zou u LID (moeten) willen worden.
Grijp uw kans om mee te denken, te praten en te beslissen. Stel niet uit maar doe
het nu in ons aller belang!!
Zie hiervoor het inschrijfformulier op de volgende pagina, in Valkenhof bij ons
kantoor, of op onze website, www.wijkverenigingrietlanden.nl.
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Leden inschrijfformulier
Wijkvereniging Rietlanden
Als lid van de Wijkvereniging heeft u meer inzicht en invloed op wat er zich in de wijk
afspeelt. Schroom daarom niet als u meent dat we zaken beter of anders kunnen
doen en wordt lid, u heeft dan meer invloed.
Omdat we overgaan op een nieuwe manier van ledenadministratie, mede om als
EOP (Erkend Overleg Partner van de gemeente) goed te kunnen functioneren, is het
van belang om een goed inzicht te hebben in het ledenbestand, zodat we
onze leden indien nodig makkelijk kunnen bereiken en raadplegen.
Daarom willen we iedereen oproepen om lid van de Wijkvereniging te worden.
Ook als u denkt al lid te zijn zouden we het erg op prijs stellen indien u zich
opnieuw wilt aanmelden.
Dus meld u aan als lid via dit inschrijfformulier!

Kom vrijblijvend eens kijken op onze clubavond,
elke maandagavond vanaf 19.45 uur in de
Nautilusstraat 3 (ingang achterom)
U bent daar van harte welkom, de koffie staat
klaar.
Bekijk ook onze website: www.msc-emmen.nl

Naam:……………………………………………………………..
Straat:……………………………………………………………

Heeft u interesse in Modelspoor en wilt u daar meer
van weten of informatie hebben, wordt dan lid van
onze Modelspoorclub.

Huisnummer:………

Postcode:………………………………………………………..
Telefoon:………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………….
Rek. nr.: IBAN: NL…………………………………………………………………………………………………….…
Ondergetekende geeft hierbij toestemming om de verschuldigde contributie
á € 10,-- per jaar middels automatische incasso af te schrijven van zijn bankrekening
zoals hierboven is vermeld.

• Aroma Touch-massage met
essentiële oliën
• Hoofd-massage
• Hotstone-massage
• Reiki
• Voet-massage
• Kruidenstempel-massage
• Chakra healing met edelstenen

Handtekening: ………………………………………………
U kunt dit formulier opslaan, uitprinten, invullen en dan eventueel scannen en
mailen naar het secretariaat: info@wijkverenigingrietlanden.nl.
Ook kunt het overdag inleveren in de centrale hal van Valkenhof, bij het kantoor
van de Wijkvereniging staat een postbakje. B.v.d.
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Joyce van der Kruijf
Watersnip 39 Emmen
06-10827876
www.praktijkvlinders.nl
joycevanderkruijf@gmail.com
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Leer bridgen bij de
Bridgeschool
Drenthe
Een denksport kan het leven een stuk leuker maken. Bridge kan je erg veel
aangename uren verschaffen. Hoe jong of oud je bent om het te leren, doet er niet
toe. Je kunt er tot op hoge leeftijd veel plezier van hebben. Ook jongeren zouden bij
zichzelf moeten nagaan of deze vorm van ‘hersengymnastiek’ ze aanspreekt.
Bridge vereist namelijk concentratie, training van het geheugen, het vermogen tot
logisch denken en goede samenwerking. Bij geen enkel kaartspel kan kundigheid,
gezond verstand en inzicht in de bedoelingen van de tegenstanders met meer succes
worden bekroond. Dat maakt het zo fascinerend, elk spel is weer anders.
De beginnerscursus is bestemd voor iedereen die graag bridge wil leren. In een rustig
tempo wordt eerst geoefend in het maken van slagen, het spelen. Als je het maken
van slagen redelijk onder de knie hebt, komt een eenvoudige vorm van bieden aan
de orde. Voorkennis is niet nodig, zelfs ervaring met kaartspelen is geen vereiste.
Tijdens de cursus wordt 1,5 uur lesgegeven, dit is inclusief diverse praktijkoefeningen. Daarna worden er vier spellen gespeeld. Deze vier spellen worden
daarna besproken. De les duurt in totaal 2,5 uur.
Cursisten zijn erg enthousiast en beleven veel plezier aan de lessen en aan het
gevecht om de 52 kaarten. Ze leren ook nog veel nieuwe mensen kennen.
De beginnerscursussen starten in september en in januari in de Gasterij te Zuidbarge
en in Centerparcs Parc Sandur. Alle cursisten oefenen/trainen op vrijdag in
Horecacentrum de Rietplas, dit zit bij de startersbridgecursus inbegrepen.
U krijgt er een fantastisch leuke hobby bij!
Voor meer informatie
www.bridgeschooldrenthe.nl
Jan Derks 06-40209884
41

42

Germes Cultuur Techniek
Nieuw Schoonebeek
tuinontwerp/aanleg/onderhoud
grondwerk
drainage
vijvers
sierbestrating
splitten
stapelelementen
beplanting

sfeervol wonen aan het water!
beschoeiing
vlonders
aanlegsteigers
schuurtjes
carports
veranda‘s
(maatwerk)!

OP WOENSDAGMIDDAG VAN
14.30 UUR TOT 15.30 UUR IN
WOON-WIJKCENTRUM VALKENHOF
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tel. 0524-542330/06-52472982
www.germes.nl / info@germes.nl
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SPONSORS

Mama Café Emmen
Zin om andere aanstaande moeders
te ontmoeten en samen ervaringen
uit te wisselen?

Dat kan op iedere 2e woensdag
van de maand in
basisschool de IJsvogel.

HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN ECHTSCHEIDING

De specialist in Drenthe
voor persoonlijk advies
over ﬁnanciën in privé
Vestiging Emmen

Vestiging Klazienaveen

Houtsnip 22 | 7827 KG Emmen
T. 0591 - 820 230 | E. info@mijnofﬁz.nl

Langestraat 156a | 7891 GK Klazienaveen
T. 0591 - 390 777 | E. info@mijnofﬁz.nl

www.mijnofﬁz.nl
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Huisarts, dhr. J.H. Vaartjes,
Brandgans 1, tel. 630863
Huisartsencentrum Quattro,
Brandgans 2:
- Mevr. C.D. van Leeuwen,
tel. 677320
- W.G. Hakman & S.L. Hogervorst, tel. 630353
- Dhr. Holzhauer,
tel. 630024
www.quattro-emmen.nl
Service Apotheek Emmen
Brandgans 1
Tel. 635636
Icare de Trans,
lokatie Leeuwerikenveld,
tel. 679100
Benu Apotheek De Rietlanden,
Kraaienveld 77, tel. 632100
Kinderfysiotherapie Emmen,
Miranda Naber, Zwaluwenveld 102,
tel. 630016 / 06 48840720,
Logopediepraktijk
J.T. Hoogstraten,
Uilenveld 500, tel. 630183
De Tuinspecialist Bert Brouwer,
Houtduif 42, tel. 06 54266193
www.detuinspecialist.com
Adviesbureau Mens en Werk,
Grote Stern 15, tel. 514940
Bruna + Postkantoor
Valkenveld 115/115A tel. 632089
Kapsalon Monique
Purperreiger 8, tel. 631779
O.B.S. De Vlonder (Daltonschool)
Giervalk 20, tel: 678111
www.obs-vlonder.nl
Zonnestudio Rietlanden
Bonte Specht 40
Tel. 06 46199840

O.B.S De Lisdodde (Daltonschool)
Ganzenveld 85 (hoofdlocatie)
Zwanenveld 1 (locatie onderbouw)
Eidereend 20 (locatie bovenbouw)
Tel. 677908
www.obs-lisdodde.nl
KBS de Diedeldoorn,
voor bijzonder goed onderwijs,
Boskraai 76, tel. 632020,
www.diedeldoorn-skod.nl
De IJsvogel
Prot. Chr. Jenaplanschool
Zwaluwenveld 102
www.cbdeijsvogel.nl
Het Anker
Prot.Chr.Jenaplanschool met freinetwerkwijzen
Distelvink 107, tel. 630597
www.hetankeremmen.nl
Tafeltennisclub Emmen
Grijze Gors 10, tel. 677058
victorwegner@home.nl
Volleyballvereniging
I.V.O. Emmen-Zuid
competitie/recreatie tel. 615265
S.R.R. (Stichting Recycling
Rietlanden) Oud papier
Info: H Pietersma Staartmees 10,
7827 CE Emmen
Tel. 677995, harry@srrweb.nl
G.T.V.-Emmen Gym en Turn
Vereniging Emmen tel. 226978
www.gtv-emmen.nl
Biodanza Emmen en Dogharmony
Piet en Carolien Ziel
Blauwe Reiger 11
www.biodanzapietziel.nl
www.dogharmony.nl
Kapsalon Ina Hairstyling
Dwerggors 3, tel. 643923
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Adverteren
Wijkvereniging

Hele pagina

€ 75,- per editie

Halve pagina

€ 50,- per editie

Sponsors zijn bij ons ook welkom!
U bent al sponsor voor € 50 per jaar. Uw naam komt dan en in de wijkkrant en
op onze website. Opgave via info@wijkverenigingrietlanden.nl.
Hoe meer sponsors hoe vaker wij een krant kunnen uitgeven.
Wanneer u weer wilt stoppen als sponsor geeft u dit dan even door aan het
secretariaat. Wijzigingen kunnen daar ook doorgegeven worden.

S.R.R
(Stichting Reclycling
Rietlanden) Oud papier
Info: H.Pietersma
Staartmees 10, Emmen
Tel: 0591-677995
e-mail: harry@srrweb.nl
ma - vr 09.00 - 16.00
zat. 09.00 - 15.00 uur

Woonwijkcentrum Valkenhof
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