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Nieuwsbrief 

 

 

 

Oktober 2015  
 Namens de voorzitter  

 
Het is al weer enige tijd geleden dat jullie van ons een nieuwsbrief hebben 
ontvangen. Eerlijk gezegd, té lang geleden. Als buurtgenoten je er 
vervolgens ook op aanspreken, weet je zeker dat het te lang geleden is! 
Onze excuses.  
 
Dit gezegd hebbende hoop ik dat jullie allemaal hebben genoten van een 
heerlijke zomervakantie. Ik besef me, nu ik dit schrijf, dat het al weer bijna 
herfstvakantie is. Mijn laatste berichtje schreef ik vanuit zuid Frankrijk. De 
krekels lieten van zich horen en genietend van een lekker koud biertje 
schreef ik een bericht. Nu zit ik thuis aan de keukentafel en alhoewel het 
vandaag, nou ja in elk geval vanmiddag 4 oktober, lekker nazomerweer is, is 
de herfst in volle gang. Ach, zeg nou eerlijk, dat herfstachtige heeft ook zijn 
charmes. Toch?! 
 
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar op de één of andere manier voel en 
zie ik dat er positieve ‘reuring’ in de Delftlanden is. De Dikke van Dale zegt 
over ‘reuring’: gezellige drukte, beroering, ophef. Als ik me goed heb laten 
informeren dan worden er zo nu en dan woningen verkocht en is er sprake 
van mensen die hun interesse in onze woonwijk uitspreken. Deze week 
stond er een mooi stuk in de ‘Zuidoosthoeker’: ‘Nieuwbouw in Emmen leeft 
op’. Er stond ook iets in over de Delftlanden, heel specifiek over het project 
aan de Bernagietuin.  
 
Ik citeer: “Meerdere geïnteresseerden hebben zich inmiddels voor dit project 
aangemeld”. Mooi om te lezen.  
 
Ik hoop op veel ‘reuring’ in onze mooie wijk!! 
 
Dennis Blaak 
 Hondenetiquette – voor meer begrip en minder ergernissen 

Regelmatig bereiken ons signalen van overlast door honden in de wijk. Niet 
alleen de grote groepen honden die van buiten de wijk hier worden 
uitgelaten ( in het beschermde vogelbroed gebied! ) zorgen voor overlast, 
maar ook honden van onze wijkbewoners. Hondenpoep en niet-aangelijnde 
honden zijn de meest gehoorde klachten in de wijk. Er zijn inwoners van deze 
wijk -groot en klein- die bang zijn voor deze loslopende honden. Ook is het 
niet fijn natuurlijk om in de hondenpoep te stappen. We zijn met de 
gemeente in gesprek over deze hondenoverlast. We zijn dan ook benieuwd 
naar uw ideeën hierover. Is een honden uitlaatveld bijvoorbeeld een idee 
voor de wijk? 
Meer informatie over de zogenaamde hondenetiquette vindt u op deze 
informatieve site: www.hondenetiquette.nl  

 

http://www.hondenetiquette.nl/
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Van de activiteitencommissie  
 
Samenstelling activiteitencommissie  
In deze nieuwsbrief ook weer nieuws van de activiteitencommissie! Sinds de bestuursverkiezing in maart dit 
jaar kent de activiteitencommissie een nieuwe samenstelling: Richard van Goor en Mathilde Langenburg 
hebben zich vanuit het bestuur bij de ervaren krachten José van Gijn en Alina Kuper gevoegd. Helaas heeft 
José dit najaar kenbaar gemaakt terug te treden uit de commissie. Binnenkort zal ze door haar collega’s van 
de activiteitencommissie in het zonnetje worden gezet. Ook vanaf deze plaats willen we José hartelijk 
bedanken voor haar jarenlange inzet voor de wijk!   
 
Het afscheid van José betekent ook dat wij op zoek zijn naar nieuwe leden voor onze commissie. Vind je het 
leuk om activiteiten te bedenken, uit te werken en te organiseren?  
 
Of wil je graag helpen bij de activiteiten, maar (nog) niet als actief lid van de activiteitencommissie? Bij de 
uitvoering van diverse activiteiten kunnen we altijd extra handen gebruiken!  
 
Past één van deze twee beschrijvingen bij jou, maak dan je interesse kenbaar via 
activiteitencommissie@wijkverenigingdelftlanden.nl 

Activiteiten najaar 2015 
We hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten en hebben voor de komende maanden een aantal 
leuke activiteiten voor iedereen in petto!  
 
 Workshop bloemschikken op 2 november2015 

Op maandagavond 2 november gaan we bloemschikken bij ‘By J’. We gaan een leuk najaars item voor 
op tafel maken. Binnenkort volgt de uitnodiging. Doelgroep: dames, heren, tieners.  

 

 Sinterklaas op 20 november 2015 
Ook dit jaar komt Sinterklaas in de Delftlanden! Zet vrijdagmiddag 20 november alvast in je agenda. 
Een uitnodiging met meer info volgt. Doelgroep: kinderen 0 – 10 jaar 

                                                                                                                                               
 
 
 

 

 Kerstbomen plaatsen, met gluhwein na, op  12 december 2015 
Ook dit jaar komen er weer kerstbomen in onze wijk te staan. We gaan ze plaatsen op zaterdag 12 
december. Aan alle sterke mannen de oproep om te komen helpen met plaatsen. Als de bomen staan 
en de lichtjes hangen, is er een mini-kerstmarkt met koffie, thee, glühwein, een vuurkorf en muziek om 
helemaal in de kerststemming te komen. Doelgroep: jong en oud, iedereen in onze wijk is welkom!  
 

 Fotowedstrijd ‘Kijk mijn wijk’, oktober tot en met februari 2016 
Deze maand start onze fotowedstrijd. Maak in de herfst- en winterperiode mooie kiekjes van onze wijk 
en maak kans op leuke prijzen! Binnenkort meer informatie. Houd de website in de gaten voor meer 
informatie: http://www.wijkverenigingdelftlanden.nl 

 

                                                    

 

http://www.wijkverenigingdelftlanden.nl/page/omschrijving/fotowedstrijd


           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelgroepje Delftlanden 
 
Sinds een paar weken hebben een aantal buurtbewoners (voornamelijk dames) het plan gevat om de 
maandag- en/of de donderdagavond met elkaar te gaan wandelen. Afsprekend bij de fietsbrug, wandelen ze 
door de wijk en de bossen vlakbij.  Zo is er al een aantal keren, ondanks regen, met veel enthousiasme 
gewandeld. Eén van de dames zet de route uit, loopt voorop en geeft het tempo aan.. Waarvan gezegd mag 
worden dat dit tempo best pittig is! De andere dames hoeven alleen maar te volgen en kunnen verder lekker 
kletsen… ;-) 
 
Heb je ook zin om te wandelen... en ja… ook de heren zijn van harte welkom! Neem dan contact op met Jolet 
Wiering of via een berichtje op facebook of mailen penningmeester@wijkverenigingdelftlanden.nl. Jolet 
beheert de wandel-app waarin elke x wordt afgestemd. Hier kan je dan bij in. We zien je graag! 
                                                                                              
 

                                                          
                                                                                                                           

4Mijlvanemmen.nl 
 
Het kan zijn dat je er al iets hebt gehoord, gezien of gelezen over de “4 mijl van Emmen”, een loopfestijn wat 
voor de allereerste keer in Emmen zal plaatsvinden. Samen met zijn goede vriend Richard Klein, vormt 
Dennis Blaak (buurtgenoot en voorzitter van de wijkvereniging) de organisatie van deze ‘4 mijl van Emmen’. 
Het bedrijf Go2 Payroll heeft zijn naam aan de 4 mijl van Emmen verbonden. De allereerste ‘Go2 Payroll 4 
mijl van Emmen’ zal plaatsvinden op zondag 3 april 2016.  
 
De organisatie van deze 4 mijl is ontstaan vanuit het initiatief dat de organisatoren in mei 2016 op de grens 
van Bulgarije naar Griekenland een halve marathon gaan lopen voor een goed doel. De naam van dit goede 
doel is A21, zie ook www.a21.org. A21 zet zich wereldwijd in voor mensen die slachtoffer worden van 
slavernij, dit is in de 21e eeuw een erg groot probleem. Richard en Dennis hebben zich deze problematieke 
aangetrokken en gaan meelopen op de grens van Bulgarije naar Griekenland. Aldaar bevinden zich heel veel 
jonge meisjes en vrouwen die slachtoffer worden van illegale prostitutie. A21 zet zich ter plekke in om deze 
slachtoffers te bevrijden en om te vangen in opvanghuizen. Buiten het geld dat daarvoor nodig is, is het ook 
een onderwerp waar niet veel mensen vanaf weten, en het staat niet hoog op de politieke agenda.  
 
Richard en Dennis willen zich een jaar inzetten om in totaal € 20.000,00 op te halen en deze problematiek 
meer onder de aandacht te brengen. Een groot deel van het nettoresultaat van de ‘Go2 Payroll 4 mijl van 
Emmen’ komt dan ook ten gunste van A21.  
  
Het is de bedoeling dat er in de Delftlanden gestart gaat worden en via een mooie en uitdagende route, op 
het nieuwe evenementenplein, voor Theater “Atlas”, gaan finishen. De reacties op dit loopfestijn zijn veelal 
positief. Verschillende bedrijven hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de bedrijvenloop of als 
sponsor een steentje bij te willen dragen. Ook diverse middelbare scholen hebben hun enthousiasme laten 
blijken en willen graag meedoen met hun studenten.  
 
Vanaf 4 december start via de website de inschrijving voor de reguliere loop. Via de website 
www.4mijlvanemmen.nl  of Facebookpagina www.facebook.nl/4mijlvanemmen en via een Twitter-account 
@4mijlvanemmen kan u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.  
 
Noteer en blokkeer 03 april 2016 alvast in je agenda en help Richard en Dennis mee hun droomdoel te 
realiseren!! 

 

http://www.a21.org/
http://www.4mijlvanemmen.nl/
http://www.facebook.nl/4mijlvanemmen


 

Onthulling verkeersborden 

Via de mail, website en onze facebookpagina hebben jullie het al kunnen lezen: onze wijk krijgt 
er een aantal prachtige verkeersborden bij! 

De kinderen van beide scholen in onze wijk hebben tekeningen gemaakt met als thema ‘Kind en 
verkeer’. Uit alle inzendingen zijn 9 tekeningen gekozen die inmiddels als verkeersbord klaar 
staan om geplaatst te worden in onze wijk. Met deze mooie verkeersborden attenderen we 
weggebruikers op spelende kinderen in onze kinderrijke wijk. Op woensdag 07 oktober rond 
11.30 uur onthullen we de verkeersborden en zal één van de borden geplaatst gaan worden. 

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen zijn vanuit school aanwezig 
bij de feestelijkheden. Na de feestelijke onthulling is er voor iedereen een hapje en drankje. 

Wij zien u graag 07 oktober om 11.30 uur in het MFA aan de Zandzoom!   

Bestuur Wijkvereniging Delftlanden 
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Kledingcontainer Lilianefonds van 08 tot 15 oktober bij het MFA aan de Zandzoom 

De kledingcontainer van het Lilianefonds zal van 08 oktober tot 15 oktober weer bij het MFA aan de 
Zandzoom staan. Kleding en schoenen die thuis in een zak verdwijnen, zien ze graag in de container van het 
fonds glijden! Met de kleding en schoenen steunen ze kinderen met een handicap over de hele wereld.   

Wist je dat een deel van de opbrengst ook beschikbaar gesteld wordt voor de scholen? Beide scholen 
hebben nog wel een aantal wensen, zoals bijvoorbeeld begroeiing rond de scholen. Mogelijk dat door het 
brengen van de kleding, zowel kinderen met een handicap als de scholen een aantal van hun wensen in 
vervulling kunnen zien gaan. 

Twee doelen in één steunen? Doe dan ook mee aan de kinderkleding- schoenen- speelgoedbeurs die 
aanstaande vrijdag en zaterdag plaats vindt in het MFA. Kleding wat op de beurs overblijft, kan gedoneerd 
worden aan een goed doel waarvan het Lilianefonds er één is! O, ja.. een deel van je inbreng en de 
opbrengst daaruit gaat naar jezelf! Nog een goed doel… ;-) 

Zie ook: https://www.facebook.com/kledingbeursdelftlanden 

Maak wat tijd vrij, ruim je boeltje op en maak veel kinderen blij! 

 

 


