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Buurtbewoners blij met verjaardag van ‘hun’ 

Boschoord 

Emmen - Buurtvereniging Boschoord in Emmen is jarig: tachtig jaar telt de kalender. Dat betekent dat het de 

oudste buurtvereniging van de Vlinderstad is.  

Volgens de bewoners een prima reden om van 16 tot en met 18 september een groot feest te organiseren. 

Voorzitter Ben Nales heeft daar veel zin in. ‘We zijn er al sinds december 2015 mee bezig.’ Boschoord is de 

buurtvereniging voor de straten Boslaan, Burgemeester Tijmesstraat, De Molenkamp, Dennenlaan, 

Hunenbaan en Parklaan. De toenmalige buurtbewoners plaatsten in 1936 een triomfboog naar aanleiding van 

de verloving van prins Bernard en prinses Juliana. ‘Die samenwerking verliep zo goed, dat er een definitieve 

buurtvereniging werd opgericht’, aldus Nales. ‘En het bijzondere is: die bestaat anno vandaag nog steeds.’ 

Hoe verklaart de voorzitter van de jubileumcommissie dat succes? ‘We organiseren regelmatig leuke 

activiteiten. Dat schept een band onder de bewoners van deze straten. Het is leuk om elkaar beter te leren 

kennen, zodat je geen vreemde bent in je eigen buurt.’ Dat vertaalt zich volgens Nales regelmatig in 

naoberschap: ‘We laten wat van elkaar horen als er bijvoorbeeld iemand ziek is, of als er een kindje geboren 

is. Dat maakt de onderlinge verbondenheid sterk.’ 
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De buurt bestaat uit verschillende type mensen en de laatste tijd zijn er jonge bewoners bijgekomen. Dat 

vindt Nales niet zo vreemd: ‘Het is hier fantastisch leven, want je woont tegen de rand van de Emmerdennen 

en slechts vijf minuten van het centrum en station. Mijn vrouw en ik kwamen hier in 1986 wonen en we 

hebben geen dag aan verhuizen gedacht. Ik denk dat dat voor veel bewoners van Boschoord geldt.’ 



 

Bernadette en Frans van Nistelrooij.  

Bernadette (67) en Frans van Nistelrooij (70) beamen dat. 
Bernadette: ‘Mijn man en ik wonen nog steeds in het huis dat mijn ouders destijds in 1964 lieten bouwen. 

De Molenkamp is een heel dynamische buurt waar jong en oud tevreden tussen elkaar woont. Zo is dat 

eigenlijk altijd al geweest. We verhuisden in de jaren ‘60 als gezin uit Emmer-Compascuum. Ik voelde me 

hier gelijk op mijn plek. Boschoord is een warme en welkome buurt. In m’n studietijd heb ik ergens anders 

gewoond, maar ik vind deze locatie zo fijn, dat we jaren geleden het huis van mijn moeder overgenomen 

hebben.’ De grootste verandering die Bernadette heeft meegemaakt was de komst van de Wolfsbergenweg. 

‘Die weg betekende dat het verkeer uit en naar Emmermeer niet meer door de Dennenlaan hoefde. Voor die 

tijd stonden er agenten om het verkeer tijdens de spits te begeleiden.’ De tevreden bewoonster moet lachen: 

‘Dat kun je je nu toch niet meer voorstellen?’ 

 

De familie Alen.  



Fransje Alen (43) kan zich dat inderdaad niet voorstellen. 
‘Dat zou ongetwijfeld een bijzondere voorstelling zijn geweest! Ik weet echter niet of ik daar zo blij mee zou 

zijn als dat tegenwoordig nog zo zou zijn. Wij wonen met z’n viertjes namelijk aan de Dennenlaan: mijn 

man en ik, dochter van acht en zoon van zes. Ik vind trouwens dat de auto’s wel heel hard door de straat 

rijden, terwijl er veel jonge kinderen wonen. Maar de gemeente is druk bezig om snelheidsmaatregelen te 

bewerkstelligen. Voor de rest zijn we dik tevreden met onze woonplek! We zijn in 2000 vanuit Utrecht naar 

Emmen gekomen. In 2009 kwamen we aan de Dennenlaan te wonen. We vonden de sfeer er gelijk geweldig: 

aardige medebewoners die klaar staan voor iedereen, maar wel respect hebben voor elkaars privacy. Verder 

vinden we de oude bomen en ‘antieke’ lantaarnpalen erg mooi. We twijfelden in 2000 heel erg of we wel in 

Emmen wilden blijven wonen, want Utrecht bruiste toch wat meer. Maar anno 2016 heeft Emmen met 

bijvoorbeeld het Raadhuisplein een mooie ontwikkeling doorgemaakt en willen we hier blijven. We wonen 

tegen het bos en dichtbij het centrum; beter kun je het haast niet treffen. Of we naar het feest van de 

buurtvereniging gaan? Jazeker, we kijken er erg naar uit. De vereniging doet altijd haar stinkende best en dat 

verdient een dik compliment. ’ 

 

 

Henk  en Senn Schutte.  

Henk (43) en Anita Schutte (44) sluiten zich daar bij aan. 
‘Buurtvereniging Boschoord doet altijd haar best’, zegt Henk Schutte. ‘Ze steken heel veel tijd in het regelen 

van leuke dingen voor de buurt. En ik kan het weten, want mijn vrouw zit in de organisatie voor het feest 

van het 80-jarig jubileum. Maar ook het sinterklaasfeest en het paasfeest, om maar wat te noemen, wordt 

groots aangepakt. Ik vind dat mooi, want het zorgt voor onderlinge verbondenheid. We wonen nu een jaar 

aan de Parklaan. Daarvoor hebben we veertien jaar aan de Burgemeester Tijmesstraat gewoond; beide vallen 

ze onder Boschoord. We wilden een ruimere tuin en kwamen aan de Parklaan te wonen. Hier heerst, net 

zoals in de rest van Boschoord, een geweldig atmosfeer. Fijne buren die niet elkaars deur plat lopen, maar 

wel interesse hebben in elkaar. Ons huis komt uit de jaren ’30 van de vorige eeuw en heeft fraaie 

architectonische details. Zo hebben we een halfronde voorkant; erg mooi vind ik dat. Wat we ook fijn 

vinden, is het feit dat ons zoontje van tien jaar alle ruimte heeft om in de buurt te spelen.’ 

zie ook: http://www.emmen.nu/nieuws/emmen/460966/buurtbewoners-blij-met-verjaardag-van-hun-

boschoord.html 
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