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Van de Voorzitter

Hallo beste wijkbewoners,
Het is weer zover. U ontvangt hierbij een nieuwe uitgave van de wijkkrant van
de Wijkvereniging Rietlanden.
Ook deze keer hebben een aantal vrijwilligers weer kans gezien, voldoende copy
te verzamelen en zijn er in geslaagd daarmee weer een schitterende krant
samen te stellen. Proficiat hiervoor!!
In deze uitgave zult u een interview tegenkomen, maar ook artikelen van
wijkbewoners en van onszelf met de bedoeling om u bij te praten over de status
van de diverse projecten.
Alle inwoners (woonadressen) van onze wijk ontvangen geheel gratis dit blad.
Als u met ons wilt meedenken, praten en beslissen, meldt u dan vooral aan als
LID (inschrijfformulier op pag. 22). Leden worden extra door ons geïnformeerd
en/of gevraagd naar hun mening over specifieke onderwerpen.
Dus nogmaals bij deze gezegd……….meldt je aan als LID van onze Wijkvereniging.
Dit blad is te klein om uitvoering alle onderwerpen waarmee we ons als
Wijkvereniging mee bezig houden te vermelden. Daarom verwijs ik u ook graag
naar onze website www.wijkverenigingrietlanden.nl, met als aanbeveling het
sociaal jaarverslag 2017.
Wij hopen dat de inhoud ervan u aanspreekt en u daardoor gemotiveerd wordt
u op te geven als LID. Wij hebben uw ondersteuning hard nodig om goed te
kunnen functioneren.
Bij deze doe ik ook nogmaals een dringend beroep op de jongeren in onze wijk.
Wij willen graag in contact komen met jullie. Laat van je horen en wie weet
kunnen we iets voor jullie en/of elkaar betekenen. Wij willen ook graag dat jullie
meedoen. Jullie doen er toe!!!
De Wijkvereniging heeft zich ook als doel gesteld de haalbaarheid van een
wijkcentrum te onderzoeken. Destijds bij de enquête door Emmen Revisited ,
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hebben veel bewoners aangegeven deze voorziening in onze wijk te missen.
Graag komen we in contact met serieuze en kundige mensen die denken op dit
gebied iets voor ons te kunnen betekenen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij ons
secretariaat.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze krant en een fijne vakantie, alle reacties
zijn echter altijd welkom. Vr.gr. Henry Ahlers.

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 daar terecht met al uw vragen/ideeën over de wijk. Zoals b.v. vragen over
onderhoud van het grijs, groen, of verkeer en speelvoorzieningen, maar ook
hulpvragen op allerlei gebied zijn welkom!
Bij Sedna kunt u terecht voor Buurtmaatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk
werk, buurtwerk en de jongerencoach.
Bij de Wijkagent kunt u ook met uw vragen en/of meldingen terecht.
De consulenten van de schulddienstverlening van de gemeente
Emmen zijn er sinds kort ook. Zij kunnen o.a. advies geven op het
gebied van financiën, regelingen en toeslagen.

Opgelet! In de maand juni houdt de Wijkvereniging geen spreekuur!
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Verslag algemene Ledenvergadering dd. 28-02-2018
Op 28 februari jl. is onze algemene ledenvergadering geweest. Helaas was de
opkomst bedroevend laag.
We hadden toch verwacht dat wat meer wijkbewoners zich zouden interesseren
voor het werk wat deze groep vrijwilligers doet voor onze woonwijk. Dit werkt niet
erg motiverend voor deze vrijwilligers en dat verdienen ze niet.
Gelukkig hebben we ook heel positieve reacties mogen ontvangen van de
aanwezigen en dat doet ons dan wel weer goed.
Wij hebben van deze magere opkomst en belangstelling geleerd. Daarom beraden
we ons momenteel op mogelijkheden om beter in contact te komen, met u als
onze achterban.
Hierover later meer. Let maar op in het winkelcentrum!
Om u een indruk te geven met welke onderwerpen we ons als Wijkvereniging het
afgelopen jaar hebben beziggehouden verwijs ik u graag naar het “sociaal
jaarverslag 2017” op onze website. (www.wijkverenigingrietlanden.nl.
(menukeuze wijkvereniging/jaarverslag 2017)
Het is echt de moeite waard even te kijken. Hopelijk inspireert u dat, om u aan te
melden voor vrijwilligerswerk, of om u in te schrijven als lid en daarmee in ieder
geval ons werk financieel te steunen.
Want wat wij ook bedenken, alles kost geld tegenwoordig. Uw hulp daarbij is dan
ook van harte welkom.
De voorzitter.

Snoeien erfafscheiding langs fietspad Veldstukken
We doen nog maar weer eens een beroep op u om uw erfafscheiding langs het
fietspad langs de Veldstukken te snoeien. Er hangt weer overhangend groen en er
komen weer klachten bij ons binnen dat dit leidt tot gevaarlijke situaties voor de
fietsers.
Het is het groeiseizoen dus het gaat hard met de groei.
De gemeente controleert ook en kan de kosten op u verhalen.
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Renovatie buitengebied Winkelcentrum
Ten tijde van het lezen van dit artikel, heeft u natuurlijk al lang vernomen dat is
gestart met de uitvoering van de definitieve herinrichting van het openbaar gebied
rondom en in het winkelcentrum. Eindelijk gaat het weer mooier worden.
Gelukkig zijn wij als WV er in geslaagd, de gemeente te bewegen om het
verkeersknelpunt bij de milieustraat te verbeteren. Er wordt daar een
parkeerhaventje voor twee personenwagens gemaakt, ALLEEN voor het lossen
van (afval)goederen, terwijl gelijktijdig het verkeer in twee richtingen door kan
rijden.
Wij zijn hier heel blij
mee en wij hopen u
ook. Tevens wordt
de capaciteit van de
milieustraat
uitgebreid en achter
de Lidl wordt een
tweede milieustraat
aangelegd. Daar
komen ook de
papiercontainers
weer te staan. Het aantal parkeerplaatsen zal ook worden uitgebreid.
De uitvoering zal best veel hinder geven voor u als wijkbewoners en klanten van
het winkelcentrum, maar ook voor onze winkeliers. Iedereen doet zijn best de
overlast zo veel mogelijk te beperken. Daarom zal deze herinrichting in
verschillende fases worden
uitgevoerd en vóór de bouwvak
gereed zijn.
Als dan alles gereed is en mooi is
afgewerkt, kunnen we gaan
genieten van een mooi en
modern winkelcentrum inclusief
een ruim winkelplein met vele
mogelijkheden.
Dit gaan we samen met de winkeliers vieren d.m.v. een groot feest op 19 t/m 22
september. Mededelingen hierover kunt u t.z.t. vinden op facebook, de website
e.a. media! We vieren dan tevens ons 25 jarig bestaan als Wijkvereniging.
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Visie “Wijkcentrum Rietlanden.”
Zoals in het voorwoord van deze krant al even is genoemd, is uit de enquête van
Emmen Revisited gebleken dat veel bewoners een soort van wijkcentrum missen.
Een centrale plek in de wijk waar je als individu of als lid van een vereniging naar
toe kan gaan om contact te maken of je hobby te beoefenen.
Wij houden alle ontwikkelingen betreffende gebouwen in onze wijk in de gaten. In
een kort verleden was het vrijgekomen schoolgebouw “het Rietveld” een eerste
optie. Na veel overleg met gemeente en derden belangstellenden was dit niet
haalbaar. Een dergelijke faciliteit kopen is natuurlijk voor ons geen optie, maar
huren, samen met derden natuurlijk wel.
Onlangs zijn de noodgebouwen van de basisschool de Lisdodde buitengebruik
gesteld. Dit was wederom een kans voor ons. Omdat de eigenaar / verhuurder
geen sociaal maatschappelijke huurprijs wilde vragen was dit voor ons en derden
helaas wederom een onhaalbare zaak.
Dit is natuurlijk jammer. Diverse mensen hebben zich hiervoor behoorlijk ingezet.
Ook is de gemeente Emmen zo langzamerhand op het standpunt gekomen dat
men een dergelijke faciliteit ook belangrijk vind voor de wijk en zijn sociaal
maatschappelijk verkeer en dit ook willen ondersteunen. Daarom hebben we
hoop op de toekomst. Ooit zal het gebeuren.
Om bij een volgende mogelijkheid als organisatie er ook klaar voor te zijn, willen
we een groepje vrijwilligers bij elkaar brengen om dit onderwerp gezamenlijk als
project op te pakken. Deze groep zou onder auspiciën van de Wijkvereniging
onderzoek moeten doen naar de toekomstige opties, mogelijkheden, de
haalbaarheid en de uitvoerbaarheid ervan en dit rapporteren aan het bestuur van
de Wijkvereniging. Het opstellen van een “visie wijkcentrum”.
Het spreekt voor zich, dat vrijwilligers die zich hiervoor willen aanmelden wel iets
in hun mars moeten hebben. Belangrijke kwaliteiten zijn, visiegericht kunnen
denken, goed kunnen samenwerken in een klein team, goede contactuele
eigenschappen en enige kennis van opzetten van een beheersstichting is ook
wenselijk.
Als u zich geroepen voelt om deel te nemen aan dit project, kunt u contact
opnemen met ons secretariaat. (zie elders in dit blad). Wij hopen toch echt dat er
zich een paar wijkbewoners hiervoor aanmelden. B.v.d.
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Visiedocument Rietplas.
Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn we met hulp van deskundigen
op dit gebied, druk bezig een conceptvisie te schrijven voor het gebied rondom de
Rietplas. U als bewoner heeft hier inhoudelijk aan bijgedragen, door tijdens de
inloopsessie uw mening hierover te geven.
U kunt zich voorstellen dat sommige van deze meningen recht tegenover elkaar
staan. Daarom valt het ook niet mee om dit op een juiste wijze te verwerken in één
document. Wij doen zo goed mogelijk ons best alle meningen tot zijn recht te laten
komen. Dit document moet de opmaat worden voor de toekomstige ontwikkelingen
in, op en rond de Rietplassen.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Houd onze website
hiervoor in de gaten.
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De nieuwe Jumbo Rietlanden:
‘Alles met passie voor elkaar’
Bedrijfsleider van Jumbo in de Rietlanden Jeroen Engbers (44) is zijn hele
leven al in de ban van supermarkten. En dan vooral in het verbouwen van
de winkels. Zijn laatste klus was dus de verbouwing van ‘onze’ Jumbo.
Jeroen was voorbestemd om de Pabo te gaan bezoeken, maar omdat hij
dan bij zijn toenmalige vriendin en thans huidige vrouw in de klas zou
komen, was dat voor hem geen optie. Bovendien had Engbers de smaak
van de supermarkt al te pakken, want hij had als 15-jarige reeds een
bijbaantje als vakkenvuller bij Super De Boer.
Jeroen Engbers koos dan ook al vroeg voor het ‘winkelgebeuren’. En dat
leidde 18 jaar geleden al tot de functie van bedrijfsleider bij Super de Boer
in Meppel. Engbers ontpopte zich als een soort ‘troubleshooter’ binnen die
branche, want overal waar hij werkte, werden de winkels verbouwd.
Toen hij in Assen aan de slag was, kreeg Engbers van het grote Jumboconcern een aanbieding om in Stadskanaal leiding te geven. En niet zonder
succes, want die winkel werd uitgeroepen tot de beste Jumbo-winkel van
Nederland. Kortom, het winkelbedrijf zit hem gewoon in het bloed.
Engbers was daarom ook de meest voor de hand liggende persoon om de
‘oude’ De Boer in de Rietlanden, ondertussen een Jumbo-filiaal, op de kop
te zetten. “Het zat er al lang aan te komen”, vertelt Jeroen. “Die winkel was
te klein voor de grote wijk Rietlanden. De bewoners hadden behoefte aan
een ruime winkel met een groot assortiment aan producten. Dat bleek ook
uit een enquête onder de klanten”.
Jeroen Engbers is ‘hartstikke tevreden’ over het resultaat. “We zijn in
september vorig jaar met de ruwbouw begonnen en een half jaar later
staat er een prachtige, moderne winkel. De afwerking gebeurde in 3 en een
halve week. De versafdeling is grandioos geworden en de ‘keukenmodule’
eveneens.
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Wij verkopen bijvoorbeeld 500 pizza’s en 300 kippen per week!”’, aldus de
trotse bedrijfsleider, die 20 procent meer medewerkers in dienst moest
nemen.
“Wij zijn heel blij de wijk op de juiste manier te kunnen bedienen. De
mensen in de wijk verdienen dat ook!”, vindt Engbers, die tevens lof zwaait
naar zijn medewerkers. “Ze stralen plezier uit en ook zij zijn trots op hún
winkel”.
De verbouwde winkel kreeg de festiviteiten rondom de heropening, die zij
op haar beurt verdiende: Kjeld Nuis. De Olympische kampioen schaatsen
uit Emmen stond hoog op het lijstje van Jeroen Engbers om de zaak te
openen. Hij meldde de wens bij de Jumbo-organisatie in Brabant.
Nuis schaatst in de Jumbo-formatie van de grote baas Van Eerd en dus was
1 plus 1 echt twee: Kjeld opende na twee Olympische titels de winkel in de
Rietlanden. Vanaf dat moment levert Jumbo-Rietlanden zijn producten
onder het motto ‘Alles met passie voor elkaar’.

Kjeld Nuis en Jeroen Engbers
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(foto Bert Dijkema)

Talentencentrum de Zeierhuuf
De Zeierhuuf is een locatie van stichting de Noorderbrug, de Noorderbrug begeleid
mensen met niet aangeboren hersenletsel(NAH), een lichamelijke beperking, een
chronische aandoening, ziekte van Huntington en doven met complexe
problematiek.
Enige tijd geleden kwam een lid van Wijkvereniging de Rietlanden de wijkkrant
persoonlijk brengen. We raakten met elkaar in gesprek en concludeerden dat de
contacten verwaterd zijn.
Middels een stukje in de wijkkrant van de Rietlanden willen we ons opnieuw aan U
voorstellen:
Zoals U bovenaan het bericht kunt lezen is de naam enigszins gewijzigd nl van
activiteitencentrum naar talentencentrum. Het woord zegt het eigenlijk al we
kijken naar de mogelijkheden van de cliënt.
De Zeierhuuf is 4 dagen per week geopend, cliënten komen naar de Zeierhuuf
nadat ze in indicatie hebben gekregen vanuit de WMO, een indicatie kan
aangevraagd worden bij de Toegang.
Sinds 2015 wordt er gesproken van een participatie samenleving, de overheid
heeft de insteek dat een ieder iets aan de maatschappij kan bijdragen ook al is het
heel klein. Met dit in ons achterhoofd zijn ook wij verder gegaan.
De activiteiten die op de Zeierhuuf worden aangeboden zijn:

Houtbewerking:
Hier leer je met hout te werken en met verschillende gereedschappen.
Er worden producten gemaakt die verkocht worden in de winkel “Eerlijk Drenthe”
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en voor een verkooppunt in Bourtange.
Ook kun je dingen voor jezelf maken, je betaald dan wel een kleine bijdrage voor
de gebruikte materialen.
Creatief:
Hier wordt van alles gedaan. Je geeft aan wat je leuk vindt of wat je graag wil
leren. Er wordt gewerkt met textiel, verf hout(branden). Ook kunnen er
producten gemaakt worden voor de verkoop.
Schilderen:
Hier leer je de technieken van het schilderen/tekenen/kleuren mengen.
Computer:
Hier kun je leren hoe je internet kunt gebruiken: leren e-mailen, facebook
gebruiken, word, excel en af en toe kun je ook een spelletje spelen.
Lunch activiteit:
Op donderdag wordt er iets lekkers klaar gemaakt voor de lunch. Dit kun je tegen
een kleine vergoeding dan opeten.
Wandelen/Fietsen:
In de zomer maanden kun je op woensdagmorgen met een groepje wandelen of
fietsen samen met een vrijwilligster.
Eetcafé:
Op maandagavond is er een groep cliënten die met elkaar het eten klaarmaken
en opeten. Het is een sfeervol samenzijn en het smaakt altijd lekker.
Tuin:
Het verbouwen van groente en kruiden die dan weer voor het eetcafé of de lunch
gebruikt worden.
Naast dit alles wordt er ook fitness en zwemmen aangeboden onder
begeleiding van een bewegingsagoog.

Bewonerscommissie Boomvalk / Torenvalk
Sinds kort is er een nieuwe bewonerscommissie in de Boomvalk/Torenvalk. Dit is
een bewonerscommissie van de huurders van Domesta aan de Boomvalk en
Torenvalk. Als bewonerscommissie zijn wij het aanspreekpunt in de buurt,
proberen we met zijn allen de buurt leuker, gezelliger en leefbaarder te maken
en ook te houden.
Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor Domesta als er dingen spelen. In de
zomer organiseren wij een buurt barbecue, de datum wordt nader bekend
gemaakt.
Mocht u zich ook in willen zetten voor de buurt, wilt u lid worden of heeft u
vragen, opmerkingen of wilt u anders informatie dan kunt u contact met ons
opnemen via mail of telefoon op 06-53529595 of m.w.franke@home.nl.
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Speelvoorzieningen
Eind maart hebben inspecteurs van een onafhankelijk bureau de
speelvoorzieningen gecontroleerd op veiligheid.
T.z.t. krijgen wij daar een overzicht van welke voldoen, afgekeurd zijn of matig zijn
bevonden.
Als speelvoorzieningen afgekeurd worden
betekent dit volgens het huidige beleid dat
ze verwijderd worden en niet dat ze dan
ook automatisch vervangen worden.
Momenteel komen er veel aanvragen voor
nieuwe speelvoorzieningen bij ons binnen.
De afhandeling van een aanvraag en de
goedkeuring plus de plaatsing duurt altijd erg lang. Dit zal begrijpelijkerwijze best
tot frustraties leiden bij de aanvragers.
Dit vinden we zelf ook vervelend. Maar wij weten dat dit proces langdurig is en niet
korter zal kunnen. Wij schrappen n.l. de aanvragen ook graag van ons “aanvragenlijstje”. Speelvoorzieningen zijn zeer prijzig en wij betalen altijd 50% van de kosten
van een nieuwe speelvoorziening en de gemeente neemt de andere helft voor haar
rekening.
Er liggen nog een flink aantal
aanvragen te wachten en daarom
stellen wij voorlopig een stop in voor
nieuwe aanvragen. Wij vinden het
niet meer dan redelijk dat eerst de
oude aanvragen die al lang wachten
afgehandeld worden.

Rotzooi
We krijgen veel mailtjes en telefoontjes van bewoners die zich doodergeren aan de
rotzooi die op de stranden, de heuvel en zelfs in het water gegooid worden.
De gemeente heeft zelfs de speelvoorziening bij de Grote Rietplas met hekken
moeten afsluiten omdat de speelvoorziening vernield was en het zand vol lag met
glas afkomstig van kapot gegooide bierflesjes. Het speeltoestel was gevaarlijk om de
kinderen er langer op te laten spelen, Of het lukt om het goed te repareren is maar
14

de vraag hoorden wij van de gemeente anders wordt het toestel weggehaald.
Ook het water lag vol met glas zodat het gevaarlijk werd om het water in te gaan.
De heuvel bij het café en de Playground liggen ook regelmatig vol met rotzooi.
Jammer dat het zo moet, we hebben zo’n mooie wijk met unieke recreatie
mogelijkheden en dat men niet even de moeite neemt om zijn afval mee te
nemen zodat het mooi blijft. En waarom moet men de boel vernielen?
Veel bewoners vroegen of wij daar iets aan konden doen en wij danken u voor
uw oplettendheid en uw meldingen. Fijn dat er wijkbewoners zijn die oog
hebben voor de netheid van de woonomgeving.
De Wijkvereniging bespreekt dit probleem regelmatig tijdens ons reguliere
overleg met de gemeente. Area ruimt afval op, de Emco en Buurtsupport
eveneens. Ook hebben wij om extra controle gevraagd van de politie en de
BOA’s.
Wij melden het ook bij de gemeente Emmen , daar is sinds dit jaar een afval
coördinator in dienst. Dit is Geertje Blauwbroek. (g.blauwbroek@emmen.nl)
Zij houd zich bezig met het afvalprobleem in zijn algemeenheid. Hierbij heeft ze
ook overleg met partijen die hier daadwerkelijk iets kunnen betekenen. Ook is ze
in contact met scholen om schoonmaakacties te houden en bewustzijn hiervoor
bij leerlingen te doen ontstaan.
We zouden graag meer vrijwilligers beschikbaar hebben die ons kunnen
ondersteunen bij de aanpak van dit soort onderwerpen.
We krijgen regelmatig goede ideeën van bewoners, maar deze haken vaak af als
we vragen met ons mee te doen in de uitvoering. Dat is wel bijzonder jammer,
want daardoor gebeurt er minder in onze wijk dan dat zou kunnen.
Maar: In de Boomvalk en de Torenvalk gaan bewoners in september met de
landelijke Burendag op 22 september een grote opruimactie houden.
Klasse! Zo’n actie vraagt om navolging.
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De kinderen van de groepen 5 van alle Basisscholen in de
Rietlanden maken bijzondere wandelroutes door de wijk
De komende twee maanden, de maanden mei en juni, gaan de groepen 5 van alle
basisscholen in de wijk de Rietlanden een bijzonder Brede School project doen met
Atelier Abel.
Welke affiniteiten hebben we met onze wijk? Wat zijn bijzondere plekjes, waar
liggen herinneringen en de binding met onze wijk? Elke groep 5 gaat op de kaart
van de wijk het bijzonderste, spannendste, gekste, leukste of mooiste plekje op de
kaart zetten. Plekjes waar de leerlingen iets mee hebben. Al die plekjes worden in
elke groep met elkaar verbonden zodat er een route ontstaat.
Zo ontstaan er 7 routes door de wijk. Elke route zal ook door het winkelcentrum
van de Rietlanden lopen want ook de winkeliers ondersteunen dit project en willen
deel uitmaken van dit verhaal. Bij de routes maken de
leerlingen een illustratie en schrijven kort een stukje
over dit plekje. De routes worden 7 aparte
vouwboekjes met aan de ene kant de route en aan de
andere kant de verhalen bij de punten.
Bij de plekken maken de leerlingen met hun ouders op
school een plekbewijzering, een bewerkt houten blok
die de plek markeert waar de leerling een binding mee
heeft. De routes worden feestelijk geopend op
woensdagmiddag 4 juli door onze wethouder van
cultuur in het winkelcentrum.
Deze blokken, van 20 bij 20 cm en 30 cm hoog, die de routes markeren zullen er
gedurende de zomermaanden staan, misschien ook wel bij u in de buurt!
Om het zo veilig mogelijk te maken en stelen en vernielen zoveel mogelijk te
voorkomen kan het zijn dat we om samenwerking vragen. Het zou fantastisch zijn
als daar waar het mogelijk is om de blokken voor 8 weken op particuliere terrein te
laten staan.
Het is jammer dat het niet zo in de wijk kan staan maar voor onze kinderen in de
wijk is het natuurlijk fantastisch als hun blok er na de zomer nog is waardoor
mensen de hele zomer de routes kunnen lopen en ook daadwerkelijk de
markeringen vinden waar het kind het over heeft.
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Een bijzonder project wat ook vanuit onze gemeente en onze gebiedsopzichter
wordt ondersteunt. Ik kijk er enorm naar uit en ben ontzettend benieuwd wat
onze jonge generatie in onze wijk bindt!

Beweegtuin
Zoals we allemaal weten is het voor ouderen heel belangrijk om zo lang mogelijk
te bewegen. Daarom zijn er toestellen bij de Valkenhof geplaatst om het
bewegen te stimuleren.
Daar het in groepsverband voor velen prettiger is kunt u iedere
donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur onder begeleiding lekker komen
bewegen.
De gemeente stimuleert
deze projecten met het in
dienst hebben van coaches.
Didi Hollander, een van deze
coaches, is dan aanwezig.

Beste Rietlanders, wij willen graag uw mening weten!
Omdat wij als Wijkvereniging ons inzetten voor de leefbaarheid van onze wijk, zijn
wij afhankelijk van de mening en ideeën van de bewoners.
Wij kunnen zelf wel leuke en goede ideeën hebben maar wie zegt dat de
bewoners het hier mee eens zijn? Omdat wij graag van de wijkbewoners
informatie willen, hebben wij een nieuwe vrijwilligster die e.e.a. gaat coördineren.
Als eerste gaat ze in kaart brengen waar in de Rietlanden een buurtcommissie of
bewonerscommissie is. Mocht u weten waar een buurtcommissie is of er lid van
zijn dan vragen wij om contact met ons op te nemen zodat wij een overzicht
hebben van waar buurtcommissies zijn die wij ook kunnen benaderen als er iets in
de wijk speelt.
Mocht u geen buurtcommissie in uw straat hebben en u wilt er graag één
opzetten om de buurt misschien leefbaarder te maken dan kunnen wij daar ook
bij ondersteunen.
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met Monique Franke via
mail adres m.w.franke@home.nl
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M&GEZOND! Wat is het en hoe werkt het?
Gezondheid is een breed begrip.
Veel mensen denken bij het woord gezondheid aan voeding en bewegen, maar
daar stopt het niet. Het betekent ook: sociale contacten met buurtbewoners
hebben, een leuke hobby uitoefenen, muziek maken. Ook voldoende
ontspanning en een goede nachtrust hebben invloed op hoe wij ons voelen.
Wat is M&GEZOND!?
M&GEZOND! is het programma van de Gemeente Emmen waarmee we de
inwoners uitdagen hun buurt, wijk of straat een stukje gezonder te maken door
een gezondheid bevorderend idee te ontwikkelen. Dit initiatief moet dan
worden uitgevoerd door, voor en met bewoners. Op onze website vind je tal van
voorbeelden van dergelijke ideeën die door bewoners zijn bedacht, voor
bewoners zijn bedoeld en met bewoners worden uitgevoerd.
Hoe werkt het?
Een idee kan vaak pas worden uitgevoerd als er voldoende geld voor is. Niet
altijd, maar soms heeft een plan een (financieel) zetje in de rug nodig, om te
kunnen worden uitgevoerd. Dat is één van de manieren waarop M&GEZOND!
kan ondersteunen. Verder kunnen we je ook helpen om je plan mee vorm te
geven en goed op papier te krijgen. Ook geven we advies of we kunnen je met
andere initiatiefnemers in verbinding brengen.
Ons team, dat bestaat uit zowel bewoners als medewerkers van de Gemeente
Emmen, komt wekelijks bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Zo weet je al
binnen een week of jouw idee met subsidie wordt ondersteund.
Heb jij nou ook een leuk idee voor jouw buurt of wijk? Kom in beweging en
neem contact met ons op.
Via de website www.emmengezond.nl kun je een aanvraagformulier
downloaden en je aanvraag indienen. Of like onze facebook pagina M&gezond
en neem van daaruit contact met ons op.
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Extra controle door Buitengewoon Opsporings Ambtenaren.
(BOA’s)
Op diverse plekken in de
gemeente Emmen is sprake van
structurele
snelheidsovertredingen, veelvuldig
foutief parkeren, zwerfafval en
langdurige opslag van
bouwmaterialen en drugsoverlast.
Deze zaken tasten de leefbaarheid
ernstig aan.
Daarom heeft de gemeente een motie aangenomen voor extra inzet van onze
handhavers. (BOA’s)
Wij hebben aangegeven over welke knelpunten in onze wijk de meeste meldingen
binnenkomen. Deze zijn:
Snelheid op de Veldstukken. De Playground en het parkeerterrein bij café de
Rietplas. (rommel, drugsoverlast, vernielingen en geluidsoverlast).
Het parkeerterrein bij de Grote Rietplas aan de kant van Parc Sandur. (na het
weekend vaak een bende van weggegooide blikjes, flessen, en
snackbarverpakkingen).
De stranden langs de Rietplas. Picknicktafels langs de Kleine Rietplas. Rommel langs
de doorgaande fietspaden. (Oranjekanaal).
De Wijkvereniging en
de politie geven ook
meldingen door voor
extra controle aan de
BOA’s als zich op
bepaalde punten
problemen blijken voor
te doen.
De politie meldt ons dat
ze ook regelmatig
controleren, maar ze kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn.
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Buurtsportcoaches Emmen-Zuid
Wij zijn Nienke Werter en Matthias Zweers.
Wij zijn de Buurtsportcoaches in Emmen-Zuid.
Wij zijn voornamelijk werkzaam in Bargeres,
Delftlanden, Rietlanden en Parc Sandur en wij
houden ons vooral bezig met de thema’s
bewegingsonderwijs,
verenigingsondersteuning, sportevenementen,
kwetsbare jeugd, sportstimulering en
voeding/gezondheid onder andere via de
Brede School.
Wij zijn regelmatig te vinden op sportvelden, in sporthallen en gymzalen en op de
multifunctionele sportveldjes bij u in de wijk.
Brede School
In de Brede School-samenwerking (o.a. scholen, kinderopvang, Sedna en de gemeente
Emmen) worden ontwikkelingskansen voor kinderen gestimuleerd.
Dit gebeurt onder andere door samenwerking en door het organiseren van
kennismakingsactiviteiten onder schooltijd of via de activiteitenladders van de Brede
School. Kinderen die hier op school of opvang zitten krijgen allemaal twee keer per jaar het
activiteitenboekje mee naar huis en kunnen zich dan aanmelden voor de activiteiten die ze
leuk vinden.
Deze activiteiten
worden
georganiseerd
door de
Cultuurcoaches, de
Buurtsportcoaches
en de coördinator
Brede School in
samenwerking met
verenigingen,
organisaties en
andere partners.
Binnenkort kan
opgeven ook via
een website.
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Jeugdsportfonds
In ons werk komen wij het regelmatig tegen; kinderen die
enthousiast zijn om te sporten of zwemlessen te volgen
maar waar het thuis financieel lastig is.
Het Jeugdfonds Sport&Cultuur kansen aan kinderen van vier
tot achttien jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld
aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van
een sportvereniging.
Het Jeugdfonds betaalt de contributie voor deze kinderen en
in bepaalde gevallen ook sportattributen of -kleding. Het gaat om kinderen uit gezinnen
die leven van een uitkering, in
de schuldsanering zitten of leven
onder het sociaal minimum.
Ouders kunnen niet zelf een
aanvraag indienen bij het
Jeugdfonds Sport&Cultuur maar
wij kunnen dit wel aanvragen.
Hiervoor kunt u een afspraak
maken met ons.
Initiatieven uit de wijken
Naast ons eigen aanbod sluiten
wij graag aan bij (sport)initiatieven van bewoners of partners uit ons gebied.
Als u leuke ideeën heeft voor activiteiten die bijdragen aan een gezonde samenleving dan
denken wij daar graag in mee en helpen wij graag bij de realisatie.
Neem hierover gerust contact met ons op.
Vragen?
Wilt u meer informatie hebben over ons werk, heeft u een vraag of wilt u informatie over
het Jeugdsportfonds of hiervoor een aanvraag laten doen of kunnen wij iets anders op
sportgebied voor u betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.
Buurtsportcoaches Emmen Zuid:
Nienke Werter
06-15178143
Matthias Zweers
06-52490450
bscemmenzuid@emmen.nl
Volg ons ook op facebook:
www.facebook.com/bscemmenzuid
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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!
Naam:……………………………………………………………..
Straat:……………………………………………………………

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

activiteitenboekje. 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.
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OP WOENSDAGMIDDAG VAN
14.30 UUR TOT 15.30 UUR IN
WOON-WIJKCENTRUM VALKENHOF
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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)!

tel. 0524-542330/06-52472982
www.germes.nl / info@germes.nl
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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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SPONSORS
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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