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Wethouder Ruifrok (r) opende de nieuwe recreatieruimte. Rob Roza (l) brengt een toost uit.
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Imago Toutenburgh uit het slop getild
Klaverjassen of sjoelen, daarmee hield het vertier voor de bewoners van wooncentrum Toutenburgh
in Emmeloord wel op. Dat aanbod is nu stevig uitgebreid.
EMMELOORD
Toutenburgh, de eliteflat uit
de jaren 70, had zijn glans
verloren. Achterstallig onderhoud leidde tot leegstand en
er dreigde verloedering. ‘De
flat heeft jarenlang negatief
bekend gestaan’, zegt bewoner Rob Roza namens de
bewonerscommissie, ‘tot
Woonzorg Nederland het
achterstallig onderhoud
wegwerkte en de verhuur
overnam’.
InteraktContour huurt nu
een aantal woonappartementen voor mensen met niet-

aangeboren hersenletsel en
heeft er kantoor- en verblijfsruimte.
Van leegstand is geen sprake
meer. ‘Mensen willen hier
weer graag wonen’, vertelde
Roza donderdagmiddag in
appartement nummer 58
waar de gasten ontvangen
werden voor de officiële
opening van de recreatieruimte van alle bewoners van
Toutenburgh. Nummer 58
was tot donderdagmiddag de
recreatieruimte, een nieuwe
huurder voor het appartement had zich al aangediend.

Recreatieruimte

Meer dan sjoelen of kaarten
werd er in de oude recreatieruimte niet gedaan, al was
het alleen al vanwege de
akoestiek. Het contrast in
akoestiek valt in de nieuwe
recreatieruimte in een appartement op de begane grond
meteen op.
Daar was de verhuizing echter niet alleen om te doen. Er
kan nu ook gebruik worden
gemaakt van de tuin bij het
appartement.
In de nabijheid is tevens een
biljartruimte, ‘met een biljart

dat stond te verstoffen’, aldus
Roza. Deze ruimte is eveneens opgeknapt. Behalve
biljarten, kan er worden
gedart en er wordt een bibliotheek ingericht.
De recreatieruimtes zijn
vrijwel iedere dag geopend
en er worden er veel nieuwe
activiteiten georganiseerd.
Als eerste staat er een paasbrunch op het programma,
waaraan de bewoners van de
Toutenburgh voor een kleine
bijdrage kunnen deelnemen.
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