
Foto’s
digitaliseren
	

Heb	jij	ook	zoveel	(oude)	foto’s	liggen?
Wil	je	ze	digitaal	bewaren,	maar	weet	je	niet
hoe	dat	moet?

Dan	kunnen	wij	je	helpen.	Volg	bij	ons	een
cursus.	Wij	helpen	je	dit	te	leren	op	eigen
tempo.	Geef	je	hier	nu	voor	op	en	dan	kun	je	in
september	hier	mee	beginnen	op	de	cursus.
Ook	voor	andere	onderwerpen	op
computergebied	kunt	u	bij	ons	terecht.	Denk
hierbij	aan:	leren	mailen,	Skypen,	Word,	
Excel,	Internetten,	enz...............
	
Geef	u	nu	op	voor	de	cursus	in	september.
Onder	de	cursisten	wordt	in	oktober	een	tablet
verloot.
U	doet	mee	aan	de	verloting,	als	u	zich	voor	de
cursus	in	september	heeft	ingeschreven	en	u
ook	daadwerkelijk	een	cursus	volgt.	In	oktober
vindt	dan	de	verloting	van	de	tablet	onder	de
cursisten	plaats.
	
Kom	eens	bij	ons	langs	om	een	kijkje	te	nemen
tijdens	de	inloopmiddagen	op:
Maandagmiddag							13.00	–	15.30	uur
Donderdagmiddag				13.00	–	16.30	uur
Of	bel	voor	meer	informatie	met:
Ans	Huiskes																06-34181624
Hermien	v/d	Weide					06-41720168
	
Je	kunt	ons	vinden	in:								De	Tussenstee
																																											Ravelijn	104
																																											7823	TG	
																																											Emmerschans
	

OPEN	HUIS
	
Zaterdag	7	september
houden	wij	open	huis	in
De	Tussenstee,												
Ravelijn	104
Emmerschans.

Wij	gunnen	je	dan	een	kijkje	bij	ons	in	de
keuken	en	geven	u	informatie	over
WijkKlikEmmerhout.

Tijdens	de	opendag	kan	je,	je	ook	opgeven	voor
de	cursus	die	op	17	september	start.
Verder	zullen	ook	andere	gebruikers	van	de
Tussenstee	hun	deuren	open	stellen,	zodat	u
ook	bij	hun	een	kijkje	kunt	nemen.

Onder	de	cursisten	die	op	17	september	starten
met	een	cursus	wordt	in	oktober	een	tablet
verloot.
U	doet	mee	aan	de	verloting	als	u	zich	voor	de
cursus	in	september	heeft	ingeschreven	en	u
ook	daadwerkelijk	een	cursus	volgt.	In	oktober
vindt	dan	de	verloting	van	de	tablet	onder	de
cursisten	plaats.

De	Windows	10	Mei	2019	Update

Inmiddels	is	de	Mei	2019	Update	(versie	1903)	vrijgegeven.	De
update	wordt	automatisch	via	Windows	Update	(Instellingen,
onderdeel	Bijwerken	en	beveiliging,	sub	Windows	Update)
aangeboden	nadat	uit	de	door	Microsoft	verzamelde	statistieken
is	gebleken	dat	er	voor	de	betreffende	computer	geen
problemen	zijn	te	verwachten.	Hoewel	het	verstandig	is	om
hierop	te	wachten,	kan	je	de	download	ook	forceren	door	op	de

knop	Naar	updates	zoeken	te	klikken	(of	anders	door	de	update	te	downloaden	via	de	pagina
http://www.microsoft.com/nl-nl/software-download

Meer	lezen	klik	hier
	

	

92	jarige	doet	nog	vrijwilligerswerk

WijkKlikEmmerhout	bezocht	Mevr:	B.
Colijn.

Een	92	jarige	bewoonster	van	Emmerhout	die	nog
vrijwilligers	werk	doet	bij	verschillende	clubs	van	de
soos	in	"De	Tussenstee	in	Emmerschans".
Ze	verzorgd	de	gasten	van	Thee	en	Koffie.

“U	hoeft	niet	meer	te	werken	op	uw	leeftijd?”	vroeg	onze
verslaggever.

Mevrouw	Colijn	“	-waarom	zou	ik	stoppen	met	werken
als	ik	dit	nog	kan	doen,	nee	ik	kan	niet	alles	meer	maar
een	wagentje	met	daarop	de	kopjes	en	schotels	en	thee
en	koffie	erop	gaat	nog	best	hoor.

	"Komt	u	van	oorsprong	van	Emmerhout?"

In	Emmerhout	woon	ik	al	vanaf	de	jaren	80	en	met	veel
plezier,	hiervoor	woonde	ik	in	Dordrecht.	"Een	stad	zeg
maar".	Maar	in	Emmerhout	voel	ik	me	thuis.	Met	haar
zeer	positieve	instelling	stapt	mevrouw	Colijn	er	nog
kwiek	over.	Ook	heeft	ze	nog	meer	hobby’s	met	het
maken	van	Kaartjes	en	haar	liefde	voor	het	tuinieren.

	Het	filmpje	bekijken	klik	dan	hier
	Redactie	André	Bloemberg	/	Film	Sasja	Glisovic

Basistraining
Buurtbemiddeling,	iets
voor	jou?

Ben	jij	iemand	die	altijd	bemiddelt
wanneer	er	onrust	is	in	je	gezin,
familie	of	vriendengroep?	Vind	je	het
leuk	om	te	luisteren	naar	verhalen
van	anderen?	Kun	je	dat	doen
zonder	te	oordelen	en	blijf	je
neutraal?	Woon	je	in	de	gemeente
Emmen?	Dan	zijn	wij	op	zoek	naar
jou!	
	
Als	buurtbemiddelaar	help	je	met
het	herstellen	van	onderlinge
communicatie,	bevorderen	van
wederzijds	respect,	benoemt
gezamenlijke	belangen	en	helpt
buren	afspraken	te	maken	die	voor
beide	buren	prettig	zijn.
	
Een	achtergrond	als	mediator	is	niet
nodig.	Je	krijgt	een	uitgebreide
training	en	begeleiding,	bijscholing
en	intervisie.	Hier	zijn	geen	kosten
aan	verbonden.	Na	deze	training
kan	je	aan	de	slag	als
buurtbemiddelaar.	Na	een	half	jaar
volgt	de	laatste	trainingsdag.
	
Lijkt	het	je	leuk	om	je	in	te	zetten
voor	Buurtbemiddeling	Emmen?
Meld	je	dan	direct	aan	voor	een
vrijblijvend	kennismakingsgesprek.
Telefoonnummer	06-12813261	of
stuur	een	mail	naar
buurtbemiddeling@sednaemmen.nl
	

Iedereen	kan	sporten	in
Emmerhout

freerunpark	voor	de	jeugd	en
beweegtuin	voor	de	ouderen

Inwoners	van	de	Emmer	wijk
Emmerhout	hebben	binnenkort	bijna
geen	excuus	meer	om	niet	te
sporten.	Je	struikelt	er	straks	over
de	gratis	sportvoorzieningen,	voor
jong	én	oud.
In	Emmerhout	ligt	al	bijna	twee	jaar
een	sportplein,	aan	de	Lemzijde,
waar	vooral	de	jeugd	komt	om	te
voetballen,	basketballen	en
pingpongen.	En	daar	komen	deze
weken	twee	nieuwe
sportvoorzieningen	bij.	Naast	het
plein	wordt	momenteel	een
freerunpark	aangelegd	en	een
stukje	verderop	komt	een
beweegtuin.
Meer	lezen	klik	hier

Bron:	Frank	Jeuring	DvhD

Gemeente	Emmen	zet	huurders	in	de	kou	door	stopzetten
subsidie	Huurdersfederatie

De	Huurdersfederatie	Zuidoost	Drenthe	kan	zich	niet	langer	inzetten	voor
huurders	van	commerciële	verhuurders,	omdat	de	subsidie	van	de	gemeente
Emmen	per	1	januari	2020	wordt	stopgezet.	Het	gaat	om	circa	2.500	huurders	die
vanaf	2020	niet	meer	kunnen	rekenen	op	hulp	van	de	Huurdersfederatie,	bij	een
geschil	met	hun	verhuurder.

Meer	lezen	klik	hier
	

30	jaar	Kapsalon
DUO
Emmerhout!!

Iedereen	weet	haast
wel	waar	Kapsalon
DUO	zit	in

Emmerhout.		Ze	zijn	4	keer	verhuisd	in	het
winkelcentrum,	reden	uitbreiding	en	door	de
vernieuwing	van	het	centrum.

Johan	heeft	zijn	steentje	aan	de	vernieuwing	van
het	centrum	bijgedragen	door	een	aantal	jaren	in
het	bestuur	van	de	ondernemersvereniging	te
zitten.

Johan	en	Frianda	Polling	èn	hun	vakkundige
enthousiaste	team	staan	altijd	voor	u	klaar	in
hun	gezellige	Kapsalon,	ze	doen	voortdurend
aan	bijscholing	en	blijven	zo	op	de	hoogte	van
de	nieuwste	trends/haarmodelijn.

Zo	willen	ze	nog	heel	wat	jaren	doorgaan,
iedereen	is	welkom,	van	jong	tot	oud,	van	hem
tot	haar,	zij	staan	voor	u	klaar.

door:	Margreeth	van	Loon

Spelweek	Emmerhout	2019

Van	dinsdag	23	april	tot	en	met	vrijdag	26	april
vond	de	spelweek	plaats	in	de	wijk.	De
inschrijving	hiervoor	ging,	na	het	grote	succes
van	vorig	jaar,	zo	snel	dat	we	met	een	half	uur	al
aan	onze	max	van	85	kinderen	zaten.	Helemaal
geweldig	natuurlijk,	maar	we	hebben	daardoor
ook	kinderen	moeten	teleurstellen.

Dit	jaar	De	Sprokkel	als	locatie.
Vier	dagen	vol	met	allerlei	activiteiten	zoals	een
speldag,	bosdag,	een	dagje	uit	met	de
dubbeldekker	naar	familiepark	Nienoord	en	op
de	laatste	dag	een	speldag	die	vervolgens	werd
afgesloten	met	een	talentenjacht	voor	ouders,
opa's,	oma's	etc.	84	kinderen	hebben	vier
geweldige	dagen	gehad.
Een	van	de	hoogtepunten	was	toch	wel
Mcdonalds	in	het	bos.	105	Happy	Meals	werden
er	gebracht.Maar	ook	het	maken	van	nieuwe
vriendjes	en	vriendinnetjes.	Mooi	om	te	zien!
Dit	alles	zou	niet	hebben	gekund	zonder	de
bijdrage	en	inzet	van	15	enthousiaste
vrijwilligers.
Volgend	jaar	gaan	we	er	weer	voor!

Namens	de	organisatie,
Evelien	Koning	en	Sandra	Coobs

	

Leeservaring	Nieuwsbrief
WijkKlikEmmerhout

Graag	vragen	wij	uw	aandacht	voor	het
volgende.	Wij	werken	voortdurend	aan	het
verbeteren	van	de	kwaliteit	van	onze
nieuwsbrief.	Wilt	u	zo	vriendelijk	zijn	om	mee	te
werken	aan	de	Kwaliteitsmonitor	2019?	Het
invullen	van	de	vragenlijst	kost	maar	een	paar
minuten.

Alvast	vriendelijk	bedankt!

Emmenaren,
geniet	nog	maar
even	van	deze
prachtige
beukenlaan	als
entree	naar	de
Emmerdennen.

Einde	van	dit	jaar
worden	ze	allemaal
gekapt!	Tenzij	er
massaal	wordt

geprotesteerd!	Misschien,	heel	misschien
worden	ze	dan	gespaard.	Volgens	sbb	zijn	ze
allemaal	ziek	en	gaan	ze	binnen	5	jaar	dood!
Dood	gaan	ze	ooit,	Dat	is	zeker,	maar	als	ze	niet
gekapt	worden	kunnen	ze	evengoed	nog	50	of
100	jaar	blijven	leven!
	
Meer	lezen	klink	hier

Door:	Gerrit	Oost

Summer	Dance	Holiday

Het	Ermerstrand	zal	dit	jaar	de
lokatie	zijn	waar	Evelien
Koning	en	haar	enthousiate
team	een	zomers	danskamp
zullen	organiseren.	Een	kamp
voor	de	dansliefhebbende
jeugd	van	8	tot	18	jaar,	wordt

georganiseerd	van	18	t/m	22	juni.

klik	hier	voor	meer	info

NOM	Nul	Op	de	Meter-
Lefier

Om	in	totaal	169	woningen	in
Emmerhout	duurzaam	te

maken,	heeft	Lefier	samen	met	BAM-wonen
de	afgelopen	periode	veel	woningen	in	een
nieuw	jasje	gestoken	en	voorzien	van	een
module,	die	schone	lucht	toevoert		en		het
water	verwarmt.	De	woningen	worden	ook
voorzien	van	zonnepanelen	en	gaan
volledig	van	het	gas	af.

Meer	lezen	klik	hier
	

Eerste	Emmerhout
Bevrijdingsfestival	groot	succes!

Omdat	in	Emmen	centrum	er	DJ’s	optreden,
wat	een	andere	doelgroep	aanspreekt,	werd
in	de	Emmerhout	juist	gekozen	voor	Live
Muziek,	deze	keer	gespeeld	door	een
drietal	lokale	bands.	Een	breed	en
gevarieerd	programma	werd	er	aan	het
publiek	voorgeschoteld.

De	band	Die	Andere	3	beten	de	spits	af	met
een	repertoire	nog	dikker	dan	het	grote
boek	van	Sinterklaas	en	wist	iedereen	in
opperbeste	stemming	te	brengen	en
letterlijk	de	mensen	naar	binnen	te
bewegen.
Eenmaal	volle	bak	was	het	de	beurt	aan	de
Rock	en	Roll	klanken	van	Pigeon	Patrol.
Top	gespeeld	en	het	publiek	meer	dan
opperbest	vermaakt.
Al	het	publiek	bleef	tot	dat	de	afsluiter	het
podium	betrad	met	volle	aandacht	hangen.
OLM.	bestaande	uit	JW	sprong,	Henk	van
der	tuin,	Leon,	Hans	en	Jan	Wim	zetten
prachtige	nummers	uit	de	60er	en	70er
jaren	om	in	gevoelige	akoestische	versies.
En	kregen	ook	terecht	naar	ieder	nummer
een	applaus.
Al	met	al	een	top	middag.

Het	enthousiasme	van	het	publiek	heeft	de
organisatie	doen	besluiten	ook	volgend	jaar
weer	een	Emmerhout	Bevrijdingsfestival	te
organiseren	weer	met	een	breed
programma	vol	met	live	muziek.
Meer	weten	over	de	activiteiten	van
Cultuurhuis	Emmerhout?	Ga	dan	naar	de
facebookpagina
www.facebook.com/cultureelhuisemmerhout
door:	Edgar	Smit

Bewoners	geven	hun	buurt	een
nieuw	aangezicht.

Een	aantal	bewoners	van	de	Laan	van	het
Kinholt	heeft	besloten	om	een	begin	te
maken,	om	hun	buurt	er	aantrekkelijker	uit
te	laten	zien.

Dit	doen	zij	om	verpaupering	te	voorkomen.
Zij	willen	aan	de	gemeente	Emmen	laten
zien,	dat	het	ook	anders	kan	in	Emmerhout.
Ook	roepen	deze	bewoners	Lefier	op,	om
de	toewijzing	van	de	duplex	huurwoningen
anders	aan	te	pakken	en	meer	te	selecteren
op	passende	huurders.	De	huiseigenaren
worden	de	dupe	van	de	verkeerde	selectie.
Door	deze	nalatigheid	en	verpaupering
dalen	hun	woningen	snel	in	waarde.

Zij	willen	de	beide	partijen,	zowel	Lefier	als
de	gemeente	Emmen,	laten	zien	hoe	het
wel	moet.	Ook	de	Groenvoorziening	laat
heel	erg	te	wensen	over,	zij	staan	wat	dat
betreft	ook	in	de	kou.	Telkens	weer	moet
men	de	gemeente	Emmen	manen	om	eens
te	borstelen	of	in	de	herfst	de	bladeren	te
komen	ruimen.	De	bewoners	van	de	Laan
van	het	Kinholt	zijn	het	spuugzat	en	willen
dat	de	gemeente	Emmen,		Lefier	en	de
Groenvoorziening	eindelijk	iets	gaan	doen,
de	bewoners	zijn	dan	ook	van	mening	dat
het	eindpunt	bereikt	is!

Inmiddels	heeft	de	gemeente	Emmen
toegezegd,	dat	Alien	Faber,
gebiedscoördinator	van	de	gemeente
Emmen,	in	de	week	van	20	mei	langs	komt
om	het	e.a.	te	bekijken.

Naar	het	artikel	in	de	krant	klik	hier
	

Ontmoetingsverhalen	Emmerhout

Ontmoetingsverhalen	Emmerhout	is	vanaf	begin	juli	een
bijzondere	manier	om	de	wijk	en	haar	omgeving	te
verkennen.	Het	wordt	een	mooie	wandelroute	en
tegelijkertijd	een	reeks	verhalen	van	(oud)	inwoners	van
Emmerhout	over	plekken	waar	je	langs	komt.

Elke	Beekman	en	Ellen	kroeze	hebben	heel	wat	uren	bij	mensen	thuis	doorgebracht.	Ze	zijn	overal
warm	ontvangen	met	verse	koffie	of	een	kopje	thee.

Meer	lezen	klik	Hier

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen	mei	2019 Bekijk	de	webversie

Ander	Nieuws	uit	Emmerhout

Info	van	de	redactie

Uw	bijdrage	sturen	met	behulp	van	de	knop	op	de
website	www.emmerhoutspringlevend.nl		Hier	vind	u	de
knop	stuur	uw	bijdrage.	Wij	zullen	uw	bijdrage	met
zorvuldigheid	behandelen	binnen	de	redactie.	U	krijgt
van	ons	altijd	een	feedback	over	wel	of	niet	plaatsen.
Wij	hopen	op	veel	inzendingen
De	redactie	emmerhoutspringlevend

	

Volop	voorjaar

Ook	zo,n	mooie	collage	maken	maar	u	weet	niet	hoe?

WijkKlikEmmerhout	help	u	graag.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuws@wijkklikemmerhout.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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