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Van de Voorzitter
Het jubileumjaar (25 jaar bestaansrecht) ligt al weer achter ons. De tijd vliegt zou
je kunnen stellen. Wij hebben wel dat gevoel, omdat we met alle vrijwilligers druk
bezig blijven met allerhande activiteiten en onderwerpen die belangrijk zijn voor
de leefbaarheid in onze mooie woonwijk Rietlanden. Ondertussen hebben we de
winterperiode achter ons gelaten en zijn we al weer in de maand mei
aangekomen. Dus tijd voor deze eerste uitgave in 2019 van de wijkkrant.
Ook aan deze uitgave hebben weer vele mensen en adverteerders hun
medewerking verleend. Wij zijn tevreden over het resultaat en we hopen dat u
dat ook zult zijn. Wat wij ook hopen is, dat u door het lezen van deze Wijkkrant
enthousiast bent geworden over het werk dat de vrijwilligers van de
Wijkvereniging voor uw wijk doen en dat u vervolgens denkt, daar wil ik mijn steun
aan geven door lid te worden van deze vereniging. Dus aarzel niet en stel niet uit.
Verderop in deze wijkkrant kunt u een inschrijvingsformulier vinden.
Zoals al gezegd in deze wijkkrant zijn er weer vele onderwerpen vermeld waar onze
vrijwilligers zich voor inspannen. Een belangrijke activiteit waar we best trots op
mogen zijn is het officieel overhandigen aan de gemeente (wethouder R. van der
Weide) van de “Visie grote en kleine Rietplas”. Dit is een belangrijk document, dat
in samenwerking met de Wijkvereniging van Woonpark Sandur en vele
belanghebbenden tot stand is gekomen. Deze samenwerking heeft beide
Wijkverenigingen dichter bij elkaar gebracht, waardoor we nu ook samen kunnen
optrekken bij de vervolgprojecten rondom de grote Rietplas. Daarbij moet je oa.
denken aan het plaatsen van sanitaire voorzieningen bij de grote Rietplas. Dit is al
een lang gekoesterde wens van beide Wijkverenigingen. Maar er zit meer in de
pijpleiding. Blijf ons daarover volgen.
Wij hebben ook begrepen dat niet iedereen tevreden is over sommige
gezamenlijke initiatieven, maar u zult begrijpen dat dat ook niet mogelijk is. Vaak
is het zo, dat de tevreden inwoners zich niet laten horen, maar wij weten dat ze er
wel zijn. Ook hopen we altijd in gesprek te kunnen blijven met inwoners of
partijen die leuke ideeën hebben en zich ook mee willen inzetten om daar
invulling aan te kunnen geven.
In maart is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Helaas zijn hier maar heel
weinig leden bij aanwezig geweest. Dat vinden wij heel erg jammer.
Ook zien we dit als een gemiste kans om uw mening te laten horen en zelfs mee
laten wegen.
4

Wij staan aan de vooravond van een interessante tijd met mogelijk leuke
projecten, waarbij we uw mening of invloed belangrijk kan zijn. Dus, wederom
een reden om niet te aarzelen maar om direct lid te worden van onze vereniging.
Het feit dat u deze Wijkkrant krijgt betekend niet dat u daardoor automatisch lid
bent van de Wijkvereniging. Hiervoor is het nodig dat u zich inschrijft middels
ons inschrijfformulier. (zie elders in dit blad of op onze website).
We zijn bijzonder verheugd met de twee aspirant bestuursleden die zich hadden
aangemeld en die in onze ledenvergadering tot bestuurslid zijn benoemd. Dit
zijn Iebele de Boer, die zich bezig zal houden met het Grijs & Groen en Gert
Reemeijer, die al enige tijd werkzaam was voor de Rietplasvisie. Hij zal ook
betrokken zijn bij alle toekomstige projecten rond de Rietplas.
Graag wil ik dit voorwoord afsluiten met het bedanken van alle vrijwilligers die
toch weer een deel van hun vrije tijd beschikbaar hebben gesteld, om de
leefbaarheid in onze en uw woonwijk te helpen verbeteren. Ik hoop dat we met
zijn allen hiermee nog een tijdje mogen doorgaan.
De voorzitter.

LET OP! Tijdens de schoolvakantie
heeft de Wijkvereniging geen spreekuur!
Inloopspreekuur!
Elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur houdt de Wijkvereniging spreekuur.
Sedna, de Wijkagent en Domesta zijn daar ook bij aanwezig.
Sedna is aanwezig tot 15.00 uur. Tel. 632937.
Indien u ons nodig heeft kom gerust binnen en spreek ons aan, wij zitten aan de
grote tafel in de centrale hal van de Valkenhof en wij nemen alle tijd voor u.
De koffie staat klaar!
Indien u op dinsdagmiddag niet in de gelegenheid bent, stuur dan een mailtje met
uw vraag naar info@wijkverenigingrietlanden.nl
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Beweegtuin
We hebben al vaker geschreven over de geringe belangstelling voor de beweegtuin voor senioren. Dat vinden we erg jammer. Temeer omdat we destijds dit
initiatief hebben genomen op basis van de vele positieve reacties die we van de
doelgroep hebben ontvangen.
Om de start van het gebruik een nieuwe impuls te geven zijn we ten tijde van dit
schrijven een campagne hiervoor aan het voorbereiden. We hopen daarmee veel
senioren te prikkelen en te overtuigen dat bewegen in deze beweegtuin hun
fysieke gezondheid zal bevorderen. Ook kunt u in de Valkenhof gewoon naar
binnen gaan om daar een kopje koffie/thee in te schenken en even bij te kletsen
met deze of gene. Dat is dan weer goed voor uw sociale welzijn.
Het staat u volledig vrij deze toestellen te gebruiken wanneer en hoe vaak u
maar wilt. Op elke donderdagochtend is er deskundige begeleiding van Didi
Hollander tussen 10.30 en 11.30 uur. Opgeven is niet nodig, komen wel.
Informatie hierover kunt u krijgen via Tel.0591-677450 of
email: henk.didi.hollander@gmail.com
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Digitaal informatiescherm
De investering in dit scherm komt nog niet voldoende tot zijn recht. Wij krijgen
nog erg weinig reacties en aanvragen voor het plaatsen van info.
Op dit scherm worden actuele zaken door ons
met u gedeeld. Maar het is ook mogelijk dat U
een bepaald onderwerp wilt delen met de
overige inwoners. Indien de inhoud niet in strijd
is met de doelstelling van dit scherm, zullen we
dit kunnen plaatsen. Je kunt hierbij denken aan
een oproep voor deelname aan een bepaalde
activiteit in onze wijk. Of een (kort) verslag incl.
foto’s van een leuke activiteit die heeft plaats
gevonden in onze wijk.
Kom gerust met uw onderwerp bij ons en deel
het via ons informatiescherm met de overige
inwoners. (commerciële reclame wordt
uitgesloten)
Stuur uw onderwerp naar
info@wijkverenigingrietlanden.nl

Activiteiten en evenementen deze zomer in en rond onze wijk
29 juni Stratenvolleybaltoernooi. Opgeven via website, formulier uit deze
Wijkkrant of via email volleybal@wijkvereniging Rietlanden.
25 mei Voorjaarsmarkt winkelcentrum.
29 mei Buitenspeeldagen.
8 en 9 juni Hello festival.
7 juli Kidsrun.
16 en 17 augustus Vliegerfestival
21 augustus Kinderrommelmarkt
4, 5 en 6 oktober viswedstrijden in de visvijvers en de kanobaan.

LET OP! Tijdens de schoolvakantie
heeft de Wijkvereniging geen spreekuur!
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PIN automaat
Zoals u wellicht uit diverse media hebt kunnen vernemen, maakt de Wijkvereniging
zich sterk voor het herplaatsen van een PIN automaat in onze woonwijk.
Wij hebben in de loop van de tijd hierover vragen gesteld aan de banken ING,
RABO, en SNS. Deze laatste bank heeft het meest adequaat gereageerd op de door
ons en de winkeliers aangegeven behoefte.
We zijn samen met de winkeliers in gesprek geweest met de Gemeente Emmen en
de SNS bank over een meest geschikte plek in het winkelgebied.
Momenteel wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een vergunning voor
een goede keuze voor de plaats en het soort PIN automaat.
Uiteraard heeft menigeen nog vervelende gevoelens bij wat er is gebeurd. Maar de
nieuw te plaatsen PIN automaat zal niet worden ingebouwd bij de winkels of onder
de woningen, zoals we dat gewend waren. Absoluut niet. Dit zal er een zijn van het
type PIN box. Dit is een vrijstaande goed geconstrueerde en beveiligde box waar de
PIN automaat in zit.
Wij hopen dat hier spoedig een vergunning voor zal worden afgegeven door de
gemeente en dat deze PIN box snel daarna kan worden geplaatst.
Als het doorgaat wordt de box in het gebied op onderstaande foto geplaatst.
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AED in gebruik genomen in het Sternenveld
In het Sternenveld hebben twee bewoners een actie gestart om voor de buurt een
AED aan te schaffen die 24 uur per dag bereikbaar is. Mensen met hartproblemen
kunnen zo binnen 6 minuten met behulp van een AED gereanimeerd worden wat
de overlevingskans duidelijk verhoogd.
De Hartstichting en Philips
(fabrikant van AED’s)
hebben een
crowdfundingplatform in
het leven geroepen zodat
het voor bewoners
mogelijk wordt gemaakt
om een doneeractie te
houden.
Binnen 3 weken was het
benodigde geld door de buurt bij elkaar gebracht.
En ook het onderhoud voor de komende 5 jaar is geregeld mede door een bijdrage
van Philips van € 1000,=. Voor de bijkomende kosten heeft de Wijkvereniging
heeft ook een bijdrage geleverd.
Twaalf burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen
hebben zich spontaan gemeld en 3 mensen hebben aangegeven dat zij een cursus
Reanimatie/AED willen gaan volgen.
De AED is inmiddels officieel in gebruik genomen. Hierbij waren de
buurtbewoners, wethouder Raymond Wanders en de Wijkvereniging aanwezig.
Ook in het Vinkenveld, aan de Goudvink op nr. 36, is inmiddels door de bewoners
een AED geplaatst en aangemeld bij de Hartstichting c.q. meldkamer.
Ook hier zijn BHV-ers en verpleegkundigen aanwezig. Dat zijn er ongeveer 10 in
deze buurt en een docente reanimatie heeft aangeboden om in de buurt scholing
te geven.
Ook dit prima initiatief hebben wij ondersteund met een gift.
De Wijkvereniging hoopt dat dit fantastisch initiatief navolging zal gaan vinden in
andere buurten.
Onze wijk is er weer een stukje veiliger door geworden.
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Rietplasprojecten
In het voorwoord is al even iets vermeld over het aanbieden van het visiedocument aan de gemeente Emmen. Ook is daar aangegeven dat er diverse
vervolgprojecten in de pijplijn zitten. Daarover hier iets meer informatie.
Het gehele document “Visie kleine en grote Rietplas” is beschikbaar op zowel de
website van Wijkvereniging Rietlanden als van Woonparc Sandur. Graag nodigen
wij u uit om dit document eens door te lezen en er naar ons toe op te reageren.
Bij de overhandiging van dit document aan de wethouder René van der Weide
heeft hij ons belooft, dat dit geen document is, dat onder in de la zal verdwijnen.
Dat geeft ons in ieder geval de indruk dat dit een goed bruikbare visie is, die ook
nog eens is opgesteld door de burgers. Dit laatste is voor de gemeente een
belangrijk aspect. Denk hierbij ook aan het opstellen van een toekomstige
“omgevingsvisie” Rietlanden.
Wij, de Wijkverenigingen Rietlanden en Woonparc Sandur, hebben hierbij ook
aangegeven wat wij als prioriteiten zien. Dat zijn:
·
·
·

Sanitaire voorzieningen
Waterniveau
Waterkwaliteit.
Uit diverse berichten in
de media heeft u
waarschijnlijk al
kunnen vernemen dat
de gemeente reeds is
gestart met hieraan
uitvoering te gegeven.

De noodzaak hiervoor
is groot. De kwaliteit
van het zwemwater in
de Grote Rietplas is
verslechterd. Vlgs. de
provincie, die de waterkwaliteit bemonstert en rapporteert, wordt de vervuiling
veroorzaakt door bacteriën afkomstig van mens en dier.
Om te voorkomen dat de zwemwaterkwaliteit nog verder zal afnemen en hier
tijdens de zomer een waarschuwing “afgeraden om te zwemmen” moet worden
geplaatst, is de gemeente gestart met het nemen van maatregelen om de
watervervuiling veroorzaakt door deze bronnen tegen te gaan.
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Om het broeden van ganzen
te ontmoedigen zijn twee
eilanden ontdaan van
begroeiing en ingezaaid met
bloemenmengsels.
Op andere plekken zullen
eieren worden geschud en er
zullen ook ganzen worden
weggevangen.
De praktijk zal ons leren of dit voldoende maatregelen zijn.
De gemeente heeft in overleg met enkele hondenbezitters er voor gekozen om
een hondenstrand aan te leggen aan de kopse kant van de kanobaan.
Dit om de hondenliefhebbers tegemoet te komen.
Want een harde voorwaarde voor zwemwater is dat er geen honden in mogen
baden. (Europese regelgeving)
We hebben ondertussen ook
wel begrepen dat niet elke
hondenbezitter dit een goede
oplossing vindt.
Ondertussen hebben zich ook
andere hondenbezitters bij
ons gemeld.
Wij hebben hun gevraagd
een werkgroep te vormen en
het initiatief te nemen om met alternatieven te komen.
Deze groep is intussen gevormd en er
is overleg gaande. Wij hopen dat
hieruit mooie oplossingen komen die
breed kunnen worden gedragen.
De beide Wijkverenigingen van
Rietlanden en Woonparc Sandur
ondersteunen dit initiatief.
Tevens heeft de gemeente
medegedeeld, dat er in ieder geval
deze zomer, tijdelijk sanitair zal
worden geplaatst bij de Grote Rietplas.
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Wij zijn in overleg over de plaatsbepaling van deze toiletvoorziening.
Afhankelijk van de ervaringen die hiermee worden opgedaan kunnen we later
bezien of, en op welke wijze er definitieve voorzieningen kunnen worden
geplaatst.
De problemen met het waterniveau
zijn minder goed aan te pakken. Er mag
geen oppervlaktewater worden
ingenomen omdat daarmee de
kwaliteit van het zwemwater negatief
wordt beïnvloed. De watervoeding
moet dus komen van regenwater.
Dat blijkt niet mee te vallen, vooral
niet met lange droge zomers. Wel
wordt er momenteel door diverse
instanties naar oplossingen gezocht.
Wij hopen daar binnenkort iets over te mogen vernemen.
Ondertussen is er meer belangstelling voor initiatieven op en rond de Rietplas
gekomen van partijen die er iets willen ondernemen. Zo heeft de Kano Federatie
Drenthe veel belangstelling voor het gaan gebruiken van de kanobaan, waar
deze ooit voor bedoeld was. Ook is er een ondernemer die een horecabedrijf
aan de Grote Rietplas wil starten. Wij juichen deze initiatieven toe.
Zoals u uit bovenstaande kunt lezen, leveren wij als Wijkverenigingen van beide
wijken grote inspanning om ook de leefbaarheid op en rond de Rietplassen te
waarborgen en waar mogelijk te verbeteren, getuige het opstellen van een Visie
Rietplassen en de positieve reacties daarop.
Graag wil ik dit artikel afsluiten met een oproep aan alle gebruikers van deze
wateren, om het water en de omgeving netjes te houden, en vooral niet met
(loslopende) honden op de zwemstranden of in het zwemwater te gaan.
Namens Wijkvereniging Rietlanden en Woonparc Sandur.

Melding!
Gedurende de zomermaanden is het bestuur i.v.m. vakanties beperkt
aanwezig . Als u een vraag heeft kan het dus even duren voor
u antwoord krijgt. Excuses voor dit ongemak.
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Uitnodiging bewoners over de waterkwaliteit Rietplas
Soms gaan ontwikkelingen heel snel. Zo ook met de Rietplas. Tijdens het
samenstellen van deze wijkkrant kregen wij een melding van de gemeente dat er
een inloopavond is georganiseerd voor de bewoners van het Sternenveld en het
Spechtenveld op 14 mei om 19.00 uur over de waterkwaliteit van de Rietplas.
Via een brief zijn de bewoners persoonlijk uitgenodigd. De gemeente gaat dan
de te nemen maatregelen toelichten, waarom deze noodzakelijk zijn om een
goede waterkwaliteit te behouden. Ook worden de bewoners geïnformeerd over
de evenementen en de wijze waarop de gemeente toeziet op de gemaakte
afspraken om de overlast voor
de bewoners tot een minimum
te beperken.
Deze inloopavond is wanneer u
deze Wijkkrant ontvangt
waarschijnlijk al geweest, we
houden u op de hoogte.

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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Stratenvolleybaltoernooi
Rietlanden
Zaterdag 29 juni 2019

Op zaterdag 29 juni a.s. organiseert Wijkvereniging de Rietlanden in
samenwerking met Volleybalvereniging Emmen ’95, de Buurtsportcoaches
van de gemeente Emmen en voetbalvereniging DZOH, een 6 tegen 6stratenvolleybaltoernooi op de velden van Voetbalvereniging DZOH.
Aanvang 10:00 uur.
Naast prijzen voor de winnaars zijn er ook prijzen voor de
meest origineel geklede teams!
Aanmelden per team (minimaal 6 spelers) graag voor 1 juni 2019.
Het inschrijfformulier is te downloaden via www.wijkverenigingrietlanden.nl
of stuur een mail naar volleybal@wijkverenigingrietlanden.nl
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Inschrijfformulier
Stratenvolleybaltoernooi Rietlanden
Zaterdag 29 juni 2019 vanaf 10:00 uur
Op de velden van Voetbalvereniging DZOH
Op zaterdag 29 juni a.s. organiseert Wijkvereniging de Rietlanden, in samenwerking met
Volleybalvereniging Emmen ’95, Buurtsportcoaches gemeente Emmen en Voetbalvereniging DZOH, een
6 tegen 6-stratenvolleybaltoernooi op de velden van Voetbalvereniging DZOH.
Hierbij meld ik onderstaand team aan :
Naam team:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres contactpersoon:
Aantal spelers:
Niveau- indicatie:

Recreatief/
Competitie, niveau:
klasse/divisie
Evt. aantal Nevobo-competitie spelers :
(minimaal 6 spelers/speelsters)

Datum:
Handtekening:
Bijzonderheden/opmerkingen:

Mailadres organisatie: volleybal@wijkverenigingrietlanden.nl De inschrijving wordt per mail bevestigd.
Graag eigen volleybal mee te nemen.
NB: In het kader van de AVG zullen bovenstaande gegevens na afloop van het toernooi worden vernietigd.

15

Metamorfose Valkenhof
“tot ieders tevredenheid”
In de vijf gouden regels van zorggroep Treant staat bovenaan: ‘Wij zijn gastvrij,
wij groeten met een lach’. Als die regel binnen Treant voor een instelling geldt
dan is het wel voor zorgcentrum Valkenhof in de Rietlanden. Dat heeft in een
landelijke beoordeling in 2017 niet voor niks de derde prijs om die reden
gekregen. Het leverde Valkenhof vier sterren op! En dan te bedenken, dat de
metamorfose van de instelling nog niet eens achter de rug was. Met andere
woorden: na de verbouw, die 2018 is begonnen, is de uitstraling er alleen maar
groter op geworden.
Wat heeft die
verandering dan wel
teweeggebracht?
Wat het meest
opvalt, is de entree
van Valkenhof. Die
is aan de kant van
‘de winkeliers’
gekomen. Een ruime
ingang, die uitnodigt
naar binnen te gaan.
De Brink, de ruimte na de ingang, is veel ruimer geworden, waarbij onmiddellijk
de heldere kleuren
opvallen.
De receptie is
verplaatst, evenals
het gedenkhoekje
en de biljarttafel.
De wijkagent en
wijkvereniging
hebben er een
eigen vertrek
gekregen, alsmede
16

de fysiotherapieafdeling, die eerst op de tweede etage van Valkenhof was
gehuisvest.
In die ruimte zijn gebleven het repaircafé, de biljartclub, de pedicure en de
kapster. Ook de trombosedienst komt nog elke week naar het zorgcentrum.
De Valkenhof is
geworden tot het
ontmoetingscentrum
van de Rietlanders.
Want iedereen van
jong tot oud is er
welkom. Er is zelfs een
hoekje vrijgemaakt om
een kopje koffie te
drinken onder het
motto ‘Kom gerust een
kopje koffie halen’. Er is ook een ‘gouden koffie-moment’ ingesteld, waarop
iedereen elke woensdagmiddag een kopje kan komen drinken. Locatie-hoofd
Wilfred Kloosterman met zijn secondanten Angelique Kartner en Annie IJken
zouden graag zien, dat van dat moment meer - vooral ouderen, die zich eenzaam
voelen – gebruik wordt gemaakt. “Wij hopen dat de mensen die dan langs komen
een volgende keer andere mensen meenemen.”
Het is duidelijk: Valkenhof is een ontmoetingsplaats en wil dat ook nadrukkelijk
zijn. Zo wordt het zorgcentrum bijvoorbeeld het vertrekpunt van de bijna
wekelijkse wandelingen. Onlangs was er nog een wandeling van ongeveer 5
kilometer door de wijk, waaraan ruim 60 mensen hebben meegedaan.
Na afloop heeft de groep een maaltijd gebruikt in Valkenhof. De binding van
Valkenhof met de wijk is groot en dat is ook altijd de wens van het zorgcentrum
geweest. Het is daarin geslaagd, mede door de medewerking van een groot aantal
vrijwilligers. Die groep bestaat uit bijna 60 mensen.
Maar ook de verandering die Valkenhof heeft ondergaan, speelt daarbij een grote
rol. Iedereen weet nu waar de ingang van Valkenhof is en vooral dat je er welkom
bent!
N.B. Bloedprikken door de trombosedienst in Valkenhof iedere dinsdag van 8.30
uur tot 9.30 uur in het kantoor van de Wijkvereniging.
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Opruimactie “Valkeniers”
In de Boomvalk en de Torenvalk is in april weer door de buurtcommissie de
Valkeniers een gezamenlijke opruimactie gehouden door de buurtbewoners. Er
was voor een grote afvalcontainer gezorgd waar de mensen hun eigen kapotte
spullen in kwijt konden.
Sinds de gemeente geen stortafval
meer ophaalt moeten mensen dat
zelf opruimen. Dat geeft
problemen bij mensen die geen
auto, aanhangwagen of geld
hebben.
Gevolg is een opstapeling in
tuinen, schuren en openbare
ruimtes. De bewonerscommissie
zet zich inmiddels al ruim 2 jaar in
om bewoners onderling te
verbinden en de leefbaarheid te
verbeteren en verpaupering tegen
te gaan.
Aan de afvalopruimers is een
heerlijk lunchpakket aangeboden en een drankje en een hapje. En natuurlijk stond
de koffie etc. de hele dag klaar. Het gaat tenslotte om het stimuleren van de
betrokkenheid van de bewoners.
Er werd ook een workshop voor kinderen georganiseerd en met Pasen was er een
activiteit rond 'paaseieren'.
Wij als Wijkvereniging vinden dit een schitterend initiatief en hopen dat er
meerdere velden en buurten dit voorbeeld zullen volgen.

De bewoners van de Pimpelmees
hebben inmiddels ook hun plein
opgeknapt en zomerklaar gemaakt.
Ze hebben o.a. de zandbak gerenoveerd en
voorzien van nieuw zand, de heggen geknipt en
onkruid verwijdert, de picknicktafels
schoongemaakt en de muurtjes geverfd.
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vaak vergeten taken uit te voeren weinig plezier in leren hebben
heel slim, slechte cijfers
gevoel anders te zijn

chaosch

HERKENT U DIT?

snel boos en gefrustreerd zijn
niet goed weten hoe te leren

spulletjes kwijt raken

moeilijke taken uit de weg gaan
bang zijn om fouten te maken

Coaching en studiebegeleiding voor
(hoog)begaafde kinderen, jongeren
en hun ouders

Voor problemen op het gebied van hoogbegaafdheid, executieve functies
(o.a. plannen, time-management, reactie-inhibitie) groeimindset en
hoogsensitiviteit.
Kijk op www.lerenbijmarieke.nl voor meer informatie of mail uw hulpvraag naar info@lerenbijmarieke.nl
Tevens biedt Leren bij Marieke trainingen voor kinderen die behoefte
hebben aan huiswerkbegeleiding en –ondersteuning.

Lenny Kravitz & Keane op Hello Festival
Het popfestival Retropop heeft met Hello Festival een naamswijziging ondergaan.
Diverse groepen en artiesten hadden moeite met de kreet “Retro”.
Hello festival is op zaterdag 8 en zondag 9 juni bij de Grote Rietplas. Het programma
is dit jaar breder en groter dan ooit. Zo is de Amerikaanse rockster Lenny Kravitz op
zaterdag de afsluiter. Een dag later is die eer voor de Britse band Keane.
Met de ‘Hangover’ is er dit jaar
een extra vierde podium. De
‘Hangover’ wordt ‘the place to be’
voor feestbeesten, boogie aapjes,
disco tijgers, en naar adem
happende happy hardcore
hakkûhbars.
Met De Tante Joke Karaoke Band,
Diggy Dex en Nielson staan er drie
Nederlandse top acts in de
‘Hangover’. Urban Vibes’,
‘Greatest Song(festival) hits', ‘Dance’ ‘Neue Deutsche Welle’,‘Ibiza Lounge’,'Hello
Hollandse Hits’, Foute
Club, ‘Happy Hardcore’ en
‘Retropop Classics’. De
'Hangover' is op de
zaterdag en zondag een
oceaan van
muziekstromen.
Voor het complete
programma zie de diverse
publicaties.
Voor info en tickets:
hellofestival.nl
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Snackpoint Annemiek
Waar talent en doorzettingsvermogen toe kunnen leiden, bewijst Hennie Lubbers-de
Haan. De inwoonster van Emmercompascuum bestiert nu bijna tweeëneenhalf jaar
Snackpoint Annemiek in de wijk Rietlanden. Met ‘slechts’ een huishoudschooldiploma runt ze met veel succes de ‘hapjeswinkel’ in Emmen.
Tijdens haar schoolperiode werkte ze vooral in de weekenden al bij ‘Annemiek’.
Nadat ze haar diploma had gehaald, zocht Hennie (46) direct werk in de horeca. Zo
deed ze ervaring op bij ‘Bertjes resto’ in Emmen, het Hunebed in Borger en samen
met haar echtgenoot heeft ze tien jaar een eetcafé in Schoonoord gerund. Kortom,
ervaring genoeg om in februari 2017 Snackpoint Annemiek in de Rietlanden te
kopen.
De zaak maakt onderdeel uit van de Snackpoint-familie in Nederland, waarvan de
‘grote baas’ in Limburg huist. “Maar”, zegt Hennie met trots, “wij zijn eigen baas in
Emmen”.
Ze zegt over klandizie niets te klagen te hebben. “Het zijn vooral gezinnen, die bij ons
bestellen. Uiteraard komt ook de jeugd bij ons langs en de inwoners van
overbuurman Valkenhof zitten bij mooi weer regelmatig bij ons op het zonnige
terras, als ze bezoek krijgen”. ‘Annemiek’ is uniek in Emmen als het gaat om een
glutenvrije oven. “De mensen moeten dan wel even van tevoren bellen, omdat de
oven zeker 20 minuten nodig heeft om op
temperatuur te komen”, vertelt Hennie. “En
dat verzoek komt steeds vaker”.
Maar ook de ‘gewone’ snacks, salades en ijs
vinden gretig aftrek. “Binnenkort wordt de
softijsmachine vervangen”, kondigt de
Compascuumse trots aan, die vindt dat haar
eigen pindasaus één van de meest
gevraagde producten is.
Volgend jaar is het extra feest bij Snackpoint
Annemiek, want dan bestaat de organisatie
Snackpoint 25 jaar. “Er staan dan allerlei
acties op het programma. Ik kan nog niet
zeggen, wat dat voor acties zijn, maar ze
gaan het hele jaar door”, belooft Hennie
Lubbers.
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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.
Gouden koffiemoment
Elke woensdagmiddag is er in Valkenhof het zogenaamde gouden koffiemoment
voor alle wijkbewoners. Gezellig koffie drinken met z’n allen.
Kaarten, handwerken en MBVO
Verder zijn er wekelijkse activiteiten in de Valkenhof en kunt u kaarten op de
dinsdag om 10.00 uur.
Handwerken op de maandag om 14.00 uur. En Meer Bewegen Voor Ouderen.
(MBVO) op donderdagmiddag ook om 14.00 uur.
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 of via 06-50462197
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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!
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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Bij inlevering inschrijfformulier: leuk sportief cadeau !
KOM OOK EEN MAAND GRATIS SPORTEN !

Wij geven lessen in :

Website: www.eeno-gym.nl

Bij inlevering inschrijfformulier: leuk sportief cadeau !

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

• Aroma Touch-massage met
essentiële oliën
• Hoofd-massage
• Hotstone-massage
• Reiki
• Voet-massage
• Kruidenstempel-massage
• Chakra healing met edelstenen
Joyce van der Kruijf
Watersnip 39 Emmen
06-10827876
www.praktijkvlinders.nl
joycevanderkruijf@gmail.com

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
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Vakantieplannen?
Laat mij je inspireren...
Als je persoonlijke Travel
Counsellor help ik je graag met het
samenstellen van de perfecte
vakantie, volledig afgestemd op
jouw wensen. Het gedoe van
alles zelf uitzoeken neem
ik graag uit handen. Het enige wat jij
hoeft te doen, is je koffers inpakken
en genieten.

Gerard Pannekoek
Travel Counsellor

T 06 19 19 28 28
E gerard.pannekoek@travelcounsellors.nl
W ww.travelcounsellors.nl/gerard.pannekoek
A Groene Specht 41, 7827 RD Emmen

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

Dianne van Hulzen

T

06-49137572

E

contact@praktijkgelukt.info

W

www.praktijkgelukt.info

K

KvK : 68214502

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?
Ik doe onderzoek en geef planmatige
begeleiding.
U bent altijd welkom
voor een vrijblijvend gesprek

Rietlanden

lezen
rekenen
spellen

Het gevoel dat het
GE L U K T is, zorgt
voor motivatie om
door te gaan.

Remedial Teaching

Begeleiding voor :

G LUK T

Remedial Teaching
Rietlanden

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
Het Anker, samengegaan met
IJsvogel
Prot. Chr. Jenaplanschool
Zwaluwenveld 102
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.

Stichting Reclycling
Rietlanden Oud papier
ma - vr 09.00 - 16.00
zat. 09.00 - 15.00 uur
Geen afval plaatsen indien
niemand aanwezig!

Woonwijkcentrum Valkenhof
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