
Onderzoekers
van	de
universiteit	in	de
Oostenrijkse
stad	Graz
hebben	een

camerasysteem	ontwikkeld	dat	voetgangers
herkent.

Hierdoor	hoeven	voetgangers	niet	meer	op	een
knop	te	drukken	als	ze	willen	oversteken.
In	een	blog	beschrijven	de	onderzoekers	van	de
TU	Graz	hoe	een	camera	boven	op	een
verkeerslicht	kan	herkennen	of	er	voetgangers
bij	de	overgang	staan	te	wachten.	Het	systeem
kan	in	een	paar	seconden	onderscheid	maken
tussen	wachtende	mensen	en	voetgangers	die
voorbij	lopen.
Voetgangers	hoeven	daardoor	niet	meer	op	een
knopje	te	drukken	en	verkeerslichten	zullen
sneller	op	groen	springen.	De	onderzoekers
hopen	dat	voetgangers	hierdoor	minder	snel
door	rood	lopen	en	dat	verkeerslichten	minder
vaak	onnodig	op	groen	springen,	omdat	het
knopje	door	voorbijgangers	wordt	ingedrukt.
Daarnaast	kan	het	systeem	ook	registeren
hoeveel	mensen	er	staan	te	wachten.	Wanneer
grote	groepen	voetgangers	willen	oversteken,
kan	het	verkeerslicht	langer	op	groen	blijven
staan	om	iedereen	de	tijd	te	geven	om	over	te
steken.
Het	is	de	bedoeling	dat	de	slimme
verkeerslichten	eind	2020	in	gebruik	zullen
worden	genomen	in	de	Oostenrijkse	hoofdstad
Wenen.

Word	jij	onze	nieuwe
vrijwilliger?
				
Kun	jij	je	goed	redden
op	de	computer?	Heb
je	zin	om	jouw	kennis

door	te	geven	aan	anderen?	Wordt	dan
vrijwilliger	bij	ons.	Je	hoeft	niet	alles	te	weten	en
te	kunnen.	Al	kun	je	alleen	maar	de	eerste
beginselen,	ben	je	bij	ons	al	van	harte	welkom.

Ook	wij	weten	niet	alles	en	leren	nog	bij	als	we
iemand	helpen.
Kom	eens	bij	ons	langs	om	te	kijken	en	draai
een	keer	mee	tijdens	een	les	om	te	kijken	of	het
iets	voor	je	is.	Je	kunt	dan	een	indruk	krijgen
over	het	hoe	het	bij	ons	gaat	en	hoe	we	werken.

Bel	voor	meer	info	ons	cursus-secretariaat	:
Ans	Huiskes	06-34181624	of
Hermien	van	der	Weide	06-41720168
	
Of	geef	u	gelijk	op,		klik	dan	hier	voor	het
inschrijfformulier
	

Onze	promotie
film
Heeft	u	al	onze
nieuwe	promotie
Film	bezocht,	

'Nee'	nou	klik	dan	snel	hier

LibreOffice	ondersteunt	niet	langer	32	bit-systemen

De	Document	Foundation	heeft	de	eerste	betaversie	van
LibreOffice	6.3	beschikbaar	gemaakt	en	tegelijkertijd	duidelijk
gemaakt	dat	er	niet	langer	32	bit-versies	zullen	worden
uitgebracht.
	
"LibreOffice	6.3	wordt	medio	augustus	2019	uitgebracht	als	final
versie,	waarbij	LibreOffice	6.3	Beta	1	de	tweede	pre-release	is

sinds	de	ontwikkeling	van	versie	6.3	medio	november	2018	van	start	is	gegaan,"	schijft	X1sc0	in	de
LibreOffice	Blog.	"Sinds	LibreOffice	6.3	Alpha	1,	zijn	er	683	commits	ingediend	bij	de	code	repository	en
141	bugs	zijn	ingesteld	op	FIXED	in	Bugzilla."
Gebruikers	die	deze	versie	alvast	willen	testen	kunnen	deze	hier	downloaden	voor	Windows,	macOS
en	Linux.	Voor	macOS	en	Linux	zijn	geen	32	but-versies	meer	beschikbaar.	Een	32	Bit-versie	voor
Windows	is	nog	wel	aanwezig.
Ondersteuning
Gebruikers	die	nu	nog	een	32	bit-versie	van	LibreOffice	draaien	hoeven	zich	geen	zorgen	te	maken.
Het	pakket	wordt	nog	wel	ondersteund	en	er	zullen	nog	gewoon	beveiligingsupdates	worden
uitgebracht.	Alleen	upgraden	naar	versie	6.3	en	hoger	zal	niet	langer	meer	gaan.
De	uiteindelijke	versie	van	LibreOffice	6.3	zal	in	augustus	worden	uitgebracht.

WIST	U	DAT....?

Eenden	vaak	een	hoog	plekje,
zoals	balkons	of	dakgoten,
uitkiezen	om	een	broednest	te
maken?	Enkele	dagen	nadat	de

kuikens	zijn	uitgekomen,	verlaat	moedereend	haar	nest
en	vliegt	naar	de	begane	grond	om	haar	kuikens	naar
beneden	te	roepen.	De	kuikens	springen	naar	beneden
en	komen	neer	op	de	grond		zonder	zich	te	bezeren.

Meer	lezen	klik	hier
Bron:	Nieuwsbrief	van	de	Kievitsval

Energiemarkt	28	september
2019

Op	zaterdag	28	september
a.s.	is	er	voor	de	2de	keer	een
energiemarkt	in	het
winkelcentrum	van

Emmerhout.	Doel	van	de	markt	is	de	bewoners	van
Emmerhout	informeren,	enthousiasmeren	en	activeren.
	
En	groot	aantal	organisaties	zal	aanwezig	zijn	om	te	laten
zien	waar	zij	mee	bezig	zijn	ten	aanzien	van	energie
besparen	en	opwekken.	Zo	zullen	er	kramen	van	het
Drents	Energieloket,	de	gemeente	Emmen,
woningcorporaties	Lefier	en	Domesta	en
Huurdersfederatie.	Daarnaast	zij	er	diverse	bedrijven
vertegenwoordigd	met	informatie	over	isoleren,
zonnepanelen,	warmtepompen	etc.
Het	Wijkexpeditieteam	‘Emmerhout	EnergieNeutraal	2027
‘is	uiteraard	zelf	ook	present.	De	energiecoaches	van	dit
team	staan	klaar	om	je	vragen	te	beantwoorden.	Wil	je
voor	je	woning	graag	een	energiescan,	dan	kan	dat
geregeld	worden.	Zo	krijg	je	beterbeeld,	waar	je	kunt
beginnen.

Spreekuur	Wijkexpeditieteam.
Elke	dinsdag	van	13.00	tot	14.00	uur
WijkwijzerEmmerhout
e-mail:	info@emmerhouternergieneutraal.nl

Woon	je	in	Emmerhout	/	Emmerschans	en	was	je
aanwezig	bij	de	buitenspeeldag?	Dan	heb	je	vast	gezien
dat	de	spelcontainer	aan	de	Laan	van	het	Kinholt
helemaal	wit	is	geverfd.	Deze	gaan	we	opleuken	met
Graffiti.	Lijkt	het	jou	leuk	om	hier	aan	mee	te	helpen?
Geef	je	dan	op	via	onderstaande	link	en	dan	zien	we	je
graag	3	juli!
	
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/9199

Wil	je	altijd	op	de	hoogte	zijn	van	de	laatste	activiteiten,
volg	dan	onze	facebookpagina	en	nodig	ons	uit	voor	een
vriendschapsverzoek.	Dan	gaan	wij	je	accepteren	en	kun
je	ons	volgen	in	wat	we	allemaal	aanbieden.

https://www.facebook.com/BuurtsportcoachesEmmenOost

Freerun	Parcour

Er	zijn	er	op	verschillende
plekken	weer	voldoende
activiteiten	in	de	wijk.	Mits
het	weer	het	toelaat.	Zo
niet	gaan	we	naar
binnen.	

De	Spelcontainers	in		Emmerhout	zijn	open.
En	de	Scolarshipper	van	het	kraijcek	foundation	zijn
aanwezig	op	het	Sportplein	Emmerhout.
Video	bekijken	klik	hier

©Video	en	Foto	Sasa	Glisofiç

	

Open	Dag
	
Zaterdag	14	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	open	dag	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.

Cursussecretariaat

Nieuwe
wandelroute
door	Emmerhout

Op	5	juli	as	wordt
er	een	nieuwe
wandelroute	door

Emmerhout	geopend.
Deze	route	maakt	onderdeel	uit	van
het	project	‘Ontmoetingsverhalen’
van	De	Kunstbeweging.
Emmen	is	uitgeroepen	tot	Age
Friendly	Cultural	City,	wat	er	op
neerkomt	dat	Emmen	een
leeftijdsvriendelijke	culturele	stad	wil
zijn.	Een	stad	die	wil	inzetten	op
cultuurparticipatie	voor	jong	én	oud.
Voor	het	project
Ontmoetingsverhalen	Emmerhout
verzamelden	kunstenares	Ellen
Kroeze	en	tekstschrijfster	Elke
Beekman	verhalen	over	plekjes	in
de	wijk	waar	ze	bijzondere
herinneringen	aan	hebben.	Door
deze	locaties	aan	elkaar	te
verbinden	ontstond	er	een
verhalenwandeling	die	wandelaars
door	middel	van	routebordjes
kunnen	lopen.
Bij	elk	routebordjes	kunnen	ze	het
bijpassende	verhaal	beluisteren	via
de	smartphone	of	lezen	in	het
bijbehorende	boekje.	Deze	boekjes
met	routekaart	en	handleiding	zijn
na	5	juli	voor	€10,00	te	koop	bij	de
Wijkwinkel	in	het	winkelcentrum.	In
de	Wijkwinkel	is	na	de	opening	een
expositie	van	de	kunstwerken	die	de
deelnemers	o.l.v.	Ellen	Kroeze
gemaakt	hebben	naar	aanleiding
van	hun	verhalen.	In	het
bloemperkje	tegenover	de
Wijkwinkel	komt	een	startbord	te
staan	waarop	u	meer	kunt	lezen
over	het	project.Voor	meer
informatie	over
Ontmoetingsverhalen	kunt	u
contact	opnemen	met	De
Kunstbeweging	via
info@dekunstbeweging.nl.
De	Kunstbeweging	wenst	u	veel
wandelplezier!

	

Agenda

Uw	evenement	in	de	agenda	op
onze	website.	Dat	kan	geheel	gratis.
Druk	op	de	agenda	aan	de
rechterkant	en	volg	de	instructies.

Slagroom
patronen
gevonden	nabij
het	sportveld
Lemzijde

Volgens	de	melder
"die	onbekend	wil	blijven"	worden	er
de	laatste	tijd	steeds	slagroom
patronen	met	ballonnen	gevonden
bij	het	sport	terein	aan	de	lemzijde.
Deze	worden	vermoedelijk	gebruikt
door	de	jeugd	om	te	inhaleren.	Een
oproep	aan	u,	ziet	u	ook	iets
verdachts	of	weet	u	wie	deze
jongeren	zijn	meld	dit	dan	aan	de
politie.	Tel:	0900-8844
	

Autobrand
parkeerplaats
winkelcentum
Emmerhout

De	brandweer	van
Emmen	is	zaterdag
22	juni	gealarmeerd
voor	een	autobrand	op

de	Houtweg.	De	melding	werd	om	21:20	opgenomen
door	de	brandweer,	die	met	spoed	ter	plaatse	is	gegaan.
Ter	plaatse	gekomen	hebben	ze	nogal	een	felle
autobrand	geblust.	Over	de	oorzaak,	is	tot	op	heden
niets	bekend.

De	Redactie:	Emmerhoutspringlevend
Foto's	Sasa	Gilsoviç

	

De	beweegtuin
verovert	Nederland.

Wil	je	een	beetje
meetellen	als	stad	of
dorp	dan	heb	je	er	een!
											
En........Emmerhout	telt

mee!
Sinds	10	juni	kunnen	sportieve	senioren	hiervan	gebruik
maken,	maar	niet	alleen	ouderen	mogen	er	gebruik	van
maken.
Op	de	eerste	dag	werd	er	een	meisje	van	rond	de	12
jaar	op	de	toestellen	gespot.
De	beweegtuinen	zijn	bedoeld	om	een	gezondere
levensstijl	te	ontwikkelen.
In	Emmerhout	is	deze	beweegtuin	te	vinden	aan	Het
Waal	tegenover	nr.	400.
12-06-2019

Redactie:	Emmerhoutsringlevend

Foto:	Sasa	Gilsovic

Contactpersonen	gezocht.

Voor	de	volgende	speel-
voorzieningen	in	Emmerhout	zoeken
we	nog	een	contactpersoon.	Wilt	u
graag	een	veilige	en	schone
speelplek	aarzel	dan	niet	en	loop
even	binnen	bij	de	Wijkwijzer	in
Emmerhout.
Meer	lezen	klik	hier

Wil	je	meer	leren	over	e-mail
op	jouw	computer	of	tablet?

Leer	hoe	je	mappen	moet	maken	en
bestanden	daarin	kunt	zetten,	zodat
je	overzicht	houdt	op	uw	computer.
Kom	dan	eens	bij	ons	langs	om	te
kijken	of	wij	je	hiermee	verder
kunnen	helpen.	Heeft	u	nog	andere
vragen	op	het	gebied	van	computer
/		tablet	of	telefoon?	Wellicht	kunnen
wij	je	helpen.
Kom	hiervoor	naar	ons	toe	en	wij
helpen	u	graag.
Kijk	voor	meer	informatie	op
www.wijkklikemmerhout.nl	of	kom
gewoon	eens	bij	ons	langs.
Elke	donderdagmiddag	inloop
tussen	13.00	–	16.30	uur.

WijkKlikEmmerhout
De	Tussenstee
Ravelijn	104
7823	TG		Emmerschans
Bellen	of	Mailen	mag	natuurlijk	ook!
Hermien	van	der	Weide		06-
41720168.			M:	H	v/d	Weide
Ans	Huiskes	06-34181624																
																									M:	A.	Huiskes
	

Energiemarkt	28	september	2019

Op	zaterdag	28	september	a.s.	is	er	voor	de	2de	keer	een
energiemarkt	in	het	winkelcentrum	van	Emmerhout.	Doel	van	de
markt	is	de	bewoners	van	Emmerhout	informeren,
enthousiasmeren	en	activeren.
	
En	groot	aantal	organisaties	zal	aanwezig	zijn	om	te	laten	zien
waar	zij	mee	bezig	zijn	ten	aanzien	van	energie	besparen	en

opwekken.	Zo	zullen	er	kramen	van	het	Drents	Energieloket,	de	gemeente	Emmen,	woningcorporaties
Lefier	en	Domesta	en	Huurdersfederatie.	Daarnaast	zij	er	diverse	bedrijven	vertegenwoordigd	met
informatie	over	isoleren,	zonnepanelen,	warmtepompen	etc.
Het	Wijkexpeditieteam	‘Emmerhout	EnergieNeutraal	2027	‘is	uiteraard	zelf	ook	present.	De
energiecoaches	van	dit	team	staan	klaar	om	je	vragen	te	beantwoorden.	Wil	je	voor	je	woning	graag
een	energiescan,	dan	kan	dat	geregeld	worden.	Zo	krijg	je	beterbeeld,	waar	je	kunt	beginnen.

Spreekuur	Wijkexpeditieteam.
Elke	dinsdag	van	13.00	tot	14.00	uur
WijkwijzerEmmerhout
e-mail:	info@emmerhouternergieneutraal.nl

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen			juni	2019 Bekijk	de	webversie

Ander	Nieuws	uit	Emmerhout

Advertentie

Voor	al	u	houtrotsanering

Laan	van	de	Eekharst	383
7823AJ	Emmen
Tel:	06-24293360
b.maarschalkerweerd@hotmail.com
www.houtbouw.org

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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