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Nieuwsbrief 

 

 

 

 

Onlangs ontving ons bestuur een concept van deze nieuwsbrief van Monique 
Rodenburg. (Monique is als bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille 
"communicatie") Monique mailde: "Hierbij alvast het concept van de nieuwsbrief van 
april. Ik wacht nog op het voorwoord van Dennis en dan is hij klaar." Dat het 
schrijven van het voorwoord ook een taak is van de voorzitter hadden "ze" me niet 
verteld.... Johan van Tiel gaf in zijn voorwoord in de nieuwsbrief van december 2014 
al aan dat hij had moeten besluiten de spreekwoordelijke hamer door te geven. Ik 
heb de eer de hamer van Johan over te nemen en hem op te volgen als voorzitter 
van onze wijkvereniging.  
 
Naast Johan hebben ook Ronald Wieringa, Ferdi van Spal en Ton de Sevren Jacquet 
afscheid genomen van de wijkvereniging. Ook heeft Ton, samen met Els Gernaat en 
Robert de Vries, afscheid genomen van de activiteitencommissie. Via deze weg wil ik 
van de gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken voor hun inzet, tijd en 
gedrevenheid voor de afgelopen periode.  
 
Gelukkig zijn er ook een viertal nieuwe en enthousiaste bestuursleden toegetreden. 
Het gaat om Myrthe de Jong, Mathilde Langenburg, Richard van Goor en 
ondergetekende. Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben wij ons al kort aan 
u voorgesteld. Naast hun taak als bestuurslid van de wijkvereniging zijn Mathilde en 
Richard ook lid van de activiteitencommissie.  
 
Via deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van allerlei zaken die onze wijk 
aangaan. Voor de volledigheid wil ik u ook wijzen op onze website 
www.wijkverenigingdelftlanden.nl en onze Facebookpagina Wijkvereniging 
Delftlanden Emmen, waar u regelmatig nieuws kunt vinden. Heeft u deze pagina al 
"geliked"? Zo ja, top!! Zo niet, snel even doen!! ;-) 
 
Het leuke van het voorjaar is dat mensen weer lekker buiten zijn, een ommetje door 
de wijk maken en ook de tuin in gaan. Daarom wil ik dit voorwoord graag afsluiten 
met een stukje uit het boekje "De cursus 'omgaan met teleurstellingen' gaat 
wederom niet door" van Herman Finkers: Tuinieren met de buren. 
 
Onze buren hebben voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer 
overdreven luxe. Onze tuinman kan dat wel met de hand doen. Toch kan ik wel goed 
opschieten met de buren. Eens per jaar knippen de buurman en ik samen de heg. Als 
het karwei geklaard is, zegt de buurman altijd gelijk: "Ik zet even koffie, dan kom je 
zo dadelijk bij mij een welverdiend kopje koffie drinken." Dit jaar wilde ik de buurman 
voor zijn, dus ik zei: "Buurman, zet jij even koffie?" 
 
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een heerlijk voorjaar!! 
 
Veel leesplezier. 
 
Dennis Blaak 
Voorzitter 
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http://www.wijkverenigingdelftlanden.nl/


Verkeersborden 

Een tijdje geleden hebben we een oproep aan de kinderen uit de wijk gedaan om een tekening te maken 
voor een verkeersbord. Door verkeersborden worden automobilisten er op geattendeerd dat er in onze 
wijk kinderen wonen en er dus voorzichtig gereden moet worden.  

Uit Scandinavisch onderzoek is gebleken dat waarschuwingsborden gemaakt door kinderen meer effect 
hebben op de verkeersveiligheid dan de standaard borden. Natuurlijk willen wij in onze wijk graag dit 
soort borden hebben. 

Aan de oproep om tekeningen te maken, is door de kinderen goed gehoor gegeven. We hebben maar 
liefst 32 prachtige tekeningen ontvangen! De kinderen weten precies hoe ze automobilisten moeten 
waarschuwen en ze hebben hele mooie tekeningen gemaakt. Een keuze maken was erg lastig! We 
zouden zes borden laten maken, maar dat worden er nu acht, omdat we niet konden kiezen uit de 
mooie inzendingen! Welke borden geplaatst worden houden we nog even geheim tot ze klaar zijn.  

We willen alle kinderen hartelijk bedanken voor hun bijdrage!  

P.s. Zie op facebook foto’s van tekeningen die gemaakt zijn! 

 

 

  

Pasen 
 
Ook dit jaar was de Paashaas bij ons op bezoek. Omdat de Paashaas niet meer wist waar hij al z'n eieren 
had gelaten, hebben de kinderen uit de wijk hem en z'n jongere zusje, op zaterdag 28 maart geholpen 
met zoeken.  
 
Na een flinke ochtendgymnastiek waren alle kinderen er klaar voor. Door het volgen van mandjes met 
paaseitjes in de bomen kon de plek gevonden worden, waar de eieren waren achtergelaten. Dankzij de 
hulp van de kinderen werden vele eieren gevonden.  
  
Een pauze met drinken en koek zorgde voor nieuwe energie om te zoeken en uiteindelijk werden bijna 
alle eieren teruggevonden. De vaders en moeders genoten van een kop koffie of thee en hielpen met 
zoeken.  Er was zelfs een moeder die wat lekkers had gebakken voor iedereen!  
 
Ter afsluiting had de paashaas een mooie kleurplaat en chocola voor elk kind. De kleurplaat kon ingeleverd 
worden en uit alle mooie inzendingen werd de mooiste gekozen. Aan Isan Gosseling de eer! Zij werd 
verrast met nog een kleine presentje! 
 
 Met een opkomst van ruim 40 kinderen kunnen we terugkijken op een zonnige, gezellige en geslaagde 
paasactiviteit!  

 

           



AZC- Emmen krijgt een nieuw gebouw. (vanuit de krant) 
 

Er komt een nieuw semi-permanent gebouw bij het AZC aan de Wilhelmsweg. De huidige 
bebouwing is na ongeveer 15 jaar toe aan vervanging. Er wordt een architect ingeschakeld om de 
bebouwing landschappelijk aan te passen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gaat 
ervan uit dat eind dit jaar meer duidelijk is over de wijze waarop de herontwikkeling van het AZC 
gestalte krijgt. Eind volgend jaar wordt begonnen met de herbouw en weer een jaar later kunnen 
de asielzoekers in hun nieuwe onderkomen.  
 
 
EOP Delftlanden / Waanderveld 
 
 
Vanaf heden zijn wij met het Waanderveld de Erkend Overlegpartner voor de Gemeente. Vorig 
jaar is overleg geweest met de betreffende besturen en na instemming van alle betrokken 
partijen gaan de wijk Delftlanden en Waanderveld verder als één EOP. 
 
Binnenkort zal een verdere kennismaking plaatsvinden en gaan we met elkaar afstemmen hoe we 
het samengaan zien. Vanaf deze kant zijn wij zeer verheugd met de samenvoeging. Wat ons 
betreft past de wijk Waanderveld met haar vele creatieve ondernemers prima bij de Delftlanden 
en uiteraard omgekeerd ook!! 
 
We hopen en rekenen op een mooie en vruchtbare samenwerking! 
 
 
 

 

  
 

 

 Wist u dat: 
 

 Er vanaf maandag 11 mei 00.00 uur 6 woningen in de veiling gaan. Het gaat om woningen aan de 
Rozentuin 3, de Rotstuin 15 en 16, Marskwartier 4, 6 en 9 of een combinatie van woningen. Op 
www.nationalevastgoedveilingen.nl kunt u bij belangstelling bieden of de biedingen volgen. Ook is 
hier meer informatie te vinden over het veilen. 

 De aankondiging van deze veiling op facebook meer dan 3000 kijkers trok. Wat zou het mooi zijn 
als een deel hiervan oprecht geïnteresseerd is in wonen in de Delftlanden. 

 De OBS-Delftlanden op 01-04 het officiële predikaat Ervarings Gericht Onderwijs heeft gekregen. 

 Er aan de Wingerdwal een nieuwe speeltuin geplaatst zal worden. 

 Er helaas vernielingen zijn gepleegd aan leegstaande woningen van Groothuis aan het 
Hemrikkwartier, aan de walkant.  

 Dit mogelijk kinderen uit de eigen wijk zijn geweest. 

 We daarom een oproep op facebook hebben geplaatst om, met elkaar, hier alert op te zijn. 

 We nog steeds enthousiaste mensen zoeken om activiteiten te bedenken en organiseren. Ook 
jongelui vragen we nadrukkelijk mee te denken wat zij graag georganiseerd zien in de wijk.  

 Het team van Eat Your View nog zoekt naar wijkbewoners die mee willen denken  over een andere 
invulling van de wijk. Het team bestaat uit mannen en ze zijn dan ook zeker nog op zoek naar een 
aantal vrouwen.  

 Het “brandpunt filmpje”, de betere versie   op facebook rond de 1500 kijkers had! 

 

 Je kan reageren  of je aanmelden via: secretariaat@wijkvereningdelftlanden.nl 

http://www.nationalevastgoedveilingen.nl/

