
Wijkvereniging Del�landen

Secretariaat:
Wolferinghaar 8
7813 DH Emmen
secretariaat@wijkverenigingdel�landen.nl

Voorzi�er:
Dennis Blaak

Vice voorzi�er:
Irene Keurs

Secretaris:
Gerrie Dost

Penningmeester:
Jolet Wiering

Bestuursleden:
Mathilde Langenburg
Monique Rodenburg
Richard van Goor

Volg ons op:
Wijkverenigingdel�landen.nl
Facebook
Twi�er

Nieuwsbrief

Februari 2016

Stukje van de voorzi�er

De voorzi�er hee� verschillende taken. Zo stemt hij met de secretaris de 
agenda af, zit hij de vergaderingen voor, houdt hij de agenda en de orde ;-) 
�jdens de vergadering in de gaten en dient hij ervoor te zorgen dat elk 
agendapunt even veel �jd en aandacht krijgt.

Elke vergadering weer streven we ernaar om maximaal 21.30 uur de 
vergadering te beëindigen. Dit gaat de ene keer beter dan de andere keer... 
Het enthousiasme en de betrokkenheid van al onze bestuursleden maakt dat 
we vaak veel met elkaar te bespreken hebben. We zijn met veel verschillende 
zaken bezig ten gunste van onze mooie wijk. Op regelma�ge basis praten we u 
hierover op diverse manieren bij.

Ook hee� de voorzi�er de taak om bij elke nieuwsbrief een voorstukje te 
schrijven en dat valt eerlijk gezegd niet al�jd mee. Zit de lezer wel op weer zo'n 
stukje van de voorzi�er te wachten, vraag ik me dan telkens weer af. Ik hoor 
graag wat jullie van mijn stukjes vinden en of jullie wellicht nog �ps hebben of 
onderwerpen die jullie graag eens besproken zouden zien. Laat het mij gerust 
weten.

In de maand februari vinden er 2 bijzondere bijeenkomsten in onze wijk 
plaats:

Zo houden we op woensdagavond 24 februari onze jaarlijkse 'Open 
jaarvergadering' waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Verderop in deze 
nieuwsbrief vindt u hierover meer informa�e.

Op donderdag 25 februari zal de burgemeester + aanhang onze mooie wijk 
bezoeken. Het bestuur zal hen ontvangen. We hebben een afwisselend 
programma samengesteld en willen met hen de plussen en minnen van onze 
wijk bespreken. Op een later �jds�p zullen we u hierover bijpraten.

Zoals u misschien weet organiseer ik samen met mijn compagnon Richard 
Klein de 4 mijl van Emmen. De eerste edi�e gaat plaatsvinden op zondag 3 
april. De start is om 14:30 uur op het fietspad bij de fietsbrug. Ik hoop dat we er 
samen een mooi feestje van kunnen maken!

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Graag tot ziens op de 'Open jaarvergadering' op woensdagavond 24 februari!

Dennis Blaak.

secretariaat@wijkverenigingdel�landen.nl


S�ch�ng Eat Your View Del�landen opgericht!

Het is een feit, s�ch�ng Eat Your View is opgericht! Op de open jaarvergadering van 24 februari 
aanstaande zal het bestuur van de wijkvereniging de oprich�ngsakte van de s�ch�ng Eat Your View in 
ontvangst nemen. Hiermee gaat het ini�a�ef officieel van start. Als bestuur ondersteunen we deze 
s�ch�ng. 
Tijdens de open jaarvergadering zal ini�a�efnemer Willem Meijer het project  presenteren dat tot doel 
hee� om een uitzicht te krijgen dat “om op te eten is". 

Gedroomde visie

Meer dan een jaar geleden trok Meijer bij de bewoners van de Del�landen aan de bel om te peilen of er 
in de wijk belangstelling bestond voor het plan van het architectenbureau Felixx uit Ro�erdam. Dit 
bureau wil via de inrich�ng van een goede leefomgeving het welzijn van de bewoners bevorderen. De 
totaalvisie van het bureau haalt onder andere  natuurvriendelijke landbouw de wijk in en brengt zo de 
wijk tot bloei. Hiermee wordt het uitzicht  le�erlijk eetbaar, vandaar de naam Eat Your View.  
Het doel is om in nauwe samenspraak met de bewoners en de EOP Del�landen de plannen te 
ontwikkelen. De belangstelling was volop aanwezig, zo bleek �jdens een wijkvergadering rond dit 
thema. Er ontstonden gelijk al ideeën om het concept verder in te vullen zoals het planten van 
fruitbomen, begrazing van de braakliggende grond en energieneutraal bouwen. De visie van het 
bureau Felixx staat geenszins vast, maar dient ter inspira�e voor de bewoners om de wijk verder te 
ontwikkelen. Door	op	deze	 	te	klikken,	krijg	je	de	gedroomde	visie	van	Felixx	te	zien.	link

Versterking 

De s�ch�ng Eat Your View Del�landen zal de plannen ter hand nemen in samenspraak met de bewoners 
en de wijkvereniging. Het wijkbestuur staat het ini�a�ef met raad en daad bij en ondersteunt het van 
harte. Een dergelijke vernieuwende wijkvisie is uniek voor Emmen en ver daar buiten. Toch is het wel zo 
zuiver om de financiële verantwoordelijkheden van het wijkvereniging en het project goed gescheiden 
te houden. Vandaar het oprichten van een ona�ankelijke s�ch�ng die zich bezig gaat houden met de 
planontwikkeling en zelfstandig verplich�ngen kan aangaan. De EOP stree� ernaar om één bestuurslid 
ook deel te laten uitmaken van het EYV-s�ch�ngsbestuur, zodat de lijnen kort zijn en de afstemming 
soepel kan verlopen.
Het project kreeg niet alleen in de Del�landen weerklank, maar ook daarbuiten. Naast Willem Meijer 
raakte  een aantal mensen van buiten de wijk enthousiast over de plannen en bood hulp aan. Hun 
namen zijn Astrid Scholtens en Eric Rougoor. Zij  zijn beoogd penningmeester en secretaris van de 
s�ch�ng en  brengen een dosis poli�eke en maatschappelijke ervaring mee.  Johan van Tiel is de 
voorzi�er. Tristan Wiering complementeert het bestuur in zijn huidige samenstelling. Een aantal 
mensen uit de wijk had zich ook aangemeld voor bestuur, maar moest helaas a�aken, omdat ze het te 
druk kregen met andere verplich�ngen. 

Oproep bestuursleden EYV

Het bestuur telt momenteel een 5-tal bestuursleden.  Het doel is om het s�ch�ngsbestuur met 
minimaal twee mensen vanuit de wijk  te versterken. Wil je meehelpen aan een uitzicht om op te eten en 
je inze�en voor de toekomst van de wijk? Spreekt de visie van Eat Your View je aan en wil je met een 
ploeg leuke en gedreven mensen werken aan de realisa�e van een uniek project? Neem contact op met 
Johan van Tiel voor meer informa�e of meld je aan en word lid van het bestuur van de s�ch�ng Eat Your 
View!

https://drive.google.com/file/d/0ByoUNos1qckta090QnVQRGExZUU/view?pref=2&pli=1


Van	de	Activiteitencommissie

De	activiteitencommissie	is	al	weer	druk	doende	met	de	activiteitenkalender	van	2016.	De	
winkels	staan	al	weer	vol	met	paasartikelen	en	zo	nadert	het		traditionele	paaseieren	zoeken	
ook	al	gauw.	Noteer	alvast	de	datum:	19	maart	van	10	tot	11	uur.	Aanmelden	kan	via	de	website	
van	de	wijkvereniging	( ).www.wijkverenigingdelftlanden.nl

In	april	wordt	de	4	Mijl	van	Emmen	gelopen.	Het	is	jullie	vast	niet	ontgaan	dat	deze	start	in	de	
Delftlanden.	De	activiteitencommissie	ondersteunt	deze	sportieve	activiteit	van	harte	door	de	
leden	van	de	wijkvereniging	korting	op	het	inschrijfgeld	te	geven.	Mail	hiervoor	je	gegevens	naar	
penningmeester@wijkverenigingdelftlanden.nl	en	de	helft	van	het	inschrijfgeld	wordt	op	je	
bankrekening	gestort.	Uiteraard	ook	even	met	vermelding	/	meesturen	van	je	
inschrij�bevestiging!

Naast	deze	activiteiten	zijn	we	ook	druk	doende	om	nog	voor	de	zomer	twee	nieuwe	activiteiten,	
voor	jongeren	en	voor	volwassenen,	te	organiseren.	Hierover	later	meer!

Toch	nog	maar	een	keer..	Wil	je	ons	versterken	met	je	steun,	we	hebben	nog	plek	in	de	commissie!	
Laat	het	weten	via:	activiteitencommissie@wijkverenigingdelftlanden.nl

OPEN JAARVERGADERING  

WOENSDAG 24 FEBRUARI VANAF 20.00 UUR
IN DE SPEELZAAL VAN HET MFA AAN DE ZANDZOOM

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
- Welkom + opening door voorzi�er Dennis Blaak
- Afscheid nemen bestuursleden en lid ac�viteitencommissie
- Nieuwe bestuursleden
- Verslag over financiën door Jolet
- Powerpoint presenta�e van diverse onderdelen EOP De Del�landen
- Presenta�e + voorstellen s�ch�ng Eat Your View
- Rondvraag
- Afslui�ng

TOT DAN!

PS: i.v.m. s�ch�ng EYV is tevens de pers uitgenodigd om aanwezig te zijn

www.wijkverenigingdelftlanden.nl
penningmeester@wijkverenigingdelftlanden.nl
activiteitencommissie@wijkverenigingdelftlanden.nl

