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Door S. Moorman, 

Secretaris Vereniging  Wijkklik Emmerhout 
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1  Inleiding 

Voor u ligt een rapportage over het jaar 2018 tot eind 2018.  Wijkklik Emmerhout is 

sinds september 2009 actief in Emmerhout. Wijkklik brengt mensen in contact met 

elkaar, activeert hen en laat mensen participeren in de samenleving door middel van 

vooral de informatie en communicatie technologie.  Deze middelen zijn steeds meer 

een noodzakelijk “kwaad” geworden voor  de burgers van nu en de samenleving.  

Zonder kennis over het gebruik van deze technische hulpmiddelen wordt men steeds 

meer afhankelijker van andere mensen in de samenleving. Daar wil Wijkklik 

Emmerhout iets aan doen. Dat geldt voor iedereen. 

Sinds 1 november 2016 is Wijkklik Emmerhout een echte formele vereniging met 

Statuten en een Huishoudelijk Reglement.  We hebben ons ingeschreven bij de 

kamer van koophandel onder nummer KvK 72048409 .  De vereniging Wijkklik 

Emmerhout bestaat op dit moment uit 18 leden. Alle leden zijn vrijwilligers, 

waaronder vier actieve bestuursleden. 

De manier van actief zijn is vooral vraaggericht, waardoor deze wijze van werken 

voortdurend in ontwikkeling is en ook de vrijwilligers/leden steeds opnieuw moeten 

bedenken wat de beste aanpak in déze situatie bij déze cursist is.  Steeds weer 

proberen we mensen met elkaar te verbinden, te achterhalen wat er in de wijk ebeurt 

en op een goede manier mensen te stimuleren actief te zijn en te blijven in de wijk. 

Ook op het gebied van ICT;  onze samenleving en onze overheid gaat dat steeds 

meer als eis stellen. 

Echter: dit kunnen we niet alleen: We hebben alle hulp nodig van onze 

leden/vrijwilligers, maar ook van de gemeente en het rijk, maar vooral ook van de 

wijk Emmerhout zélf.  

 

2.1 Het afgelopen jaar van onze Vereniging Wijkklik Emmerhout 

2018 was een jaar met enkele ups en downs.  Wat gewoon goed bleef gaan is het 

geven van cursussen en het aanbieden van extra activiteiten. Helaas moesten 

enkele cursisten wegens lichamelijke omstandigheden en en andere zaken 

regelmatig verstek laten gaan.  Wat ook zeer onplezierig was, was de 

verstandhouding met de leiding van Op Eigen Houtje. Op een gegeven ogenblik 

werden we gesommeerd om onze beveiligingscamera weg te halen en werd er 

gezegd, dat de huur per direct werd opgezegd. Positief was, dat we alle 

medewerking kregen van Wijkbelangen, de Gemeente en anderen om op een 

positieve manier door te kunnen gaan. 

Dit heeft geleid tot het verhuizen naar een ander pand genaamd de Tussenstee, 

Ravelijn 104 te Emmen.  Een prettige ruimte, waarbij we nu ook de administratie in 

een andere ruimte kunnen verrichten en eventueel cursisten met zeer persoonlijke 

vragen over bijvoorbeeld internetbankieren apart kunnen begeleiden. 
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Wat ideeën betreft: genoeg ideeën om uitvoering aan te geven, maar helaas blijkt het 

steeds weer erg lastig om voldoende mensen te vinden om die ideeën gestalte te 

geven. Hebt u interesse om ons te helpen, neem dan contact met ons op.               

Eén van die ideeën is om een ruimte bij de Recreant, Lemzijde 52A, te gaan 

gebruiken als inloop- en cursus ruimte.   

 

 

2.2 Financiële zaken 

Dankzij ook nu weer een subsidie van Gemeente Emmen en de Burgerbegroting 

Emmerhout hebben we en kunnen we in 2019  een paar grote uitgaven doen, nl: 3 

laptops en een 3 D printer. Wij zijn Wijkbelangen erg dankbaar, dat zij ook dit jaar de 

huur voor hun rekening hebben genomen. Voor volgend jaar willen we als 

WijkklikEmmerhout ook kleine stapjes zetten om hen (Wijkbelangen) te 

ondersteunen. 
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1.   
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3.1  Cursussen 

De aanmelding voor cursussen in de maand september was erg goed. Vrijwel alle 

cursusplaatsen waren bezet en zelfs een begin van een wachtlijst ontstond.  Vele 

van de aangemelde cursisten kwamen ook daadwerkelijk opdagen en gingen weer 

volop  aan de slag met internetten, mailen en diverse andere programma’s.  Nog 

steeds gaat dat bij ons vraag gestuurd.  Soms wordt er zelfs gevraagd om bij 

bepaalde onderdelen  wat meer klassikaal te doen, omdat je zo ook “van elkaar “ 

kunt leren.  Helaas lopen we dan tegen het probleem aan, dat velen elk z’n eigen 

“programma” heeft wat betreft  teksten maken, foto’s bewerken  en mailen. 

Ook is het belangrijk om te vertellen aan elkaar over hoe we les geven, welke 

manieren, methodes we gebruiken en hoe dat gaat.  Vooral vraaggericht werken is 

wat we willen doen.  Op zich goed, maar soms weet de cursist niet altijd wat hij wil 

vragen of wat hij nog niet weet.  Sommigen vallen in de valkuil, dat ze zovéél in één 

keer willen weten, dat ze “overvoerd”  worden.  De valkuil voor ons als docent is, dat 

we  “ze”  teveel willen vertellen en dat doen op een zeg maar niet goed opgebouwde 

manier. Het is belangrijk om hier alert op te zijn. 

 Cursisten met computerprobleempjes:  Een afspraak, die we gemaakt hebben is om “ 

oplossingen  en weetjes”  voor sommige problemen,  die we signaleren en deze dan 

in een map “tips en trucs” doen op alfabetische volgorde,  zodat we van elkaars 

kennis kunnen profiteren.  
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3.2   Inloop 

Nog steeds zijn de inloop uren op de maandagmiddag en donderdagmiddag  een 

succes. Vaak zijn het kleine vragen, maar een enkele keer is men er ook een hele 

middag mee bezig om de vraag of het probleem op te lossen.  De beloning:  een 

dankbaar gezicht van de cursist of klant en een brede smile op het gezicht van 

degene, die de klus geklaard heeft.  

Op dit moment hebben we zelfs iemand in huis, die in staat is om een computer 

volledig en deskundig in elkaar te zetten op zo’n wijze, dat die prettig en goed 

functioneert.  Ook de kosten worden dan tot een minimum gereduceerd. 
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3.3  Verhuizing 

Aan het eind van het jaar 2018 zijn we als WijkKlikEmmerhout verhuisd naar een 

andere locatie, namelijk Ravelijn 104, ook in Emmerhout.  

De reden van de verhuizing was een tweeledige. De sfeer op de oude locatie was 

om te snijden en de vrijwilligers werden soms op een erg vervelende manier 

aangesproken door de leidinggevenden van Op Eigen Houtje, later genoemd Pand 

88.    

Een tweede reden is, dat Pand 88 andere plannen had, denken we, met deze ruimte.  

Wij werden gesommeerd om het pand te verlaten.  

Het lokaal zelf is klein.  Wanneer je er met een grotere groep bent is dat best lastig.  

Aan de andere kant heeft het ook een knusse sfeer, waardoor iedereen het gevoel 

heeft er ook bij te horen. 

Zoals genoemd hebben we nu de beschikking over een administratieve ruimte. Dat is 

een zeer prettig gegeven. Vooral ook omdat we nu privacy gevoelige zaken ook in 

een aparte ruimte kunnen bespreken. 

 

 

  



  
 

20190124.01  jaarverslag  2018 van de vereniging Wijkklik Emmerhout Pagina 11 

 

3.4   Cursus fotobewerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In januari/februari  2018 heeft Wijkklik Emmerhout  deze eerste cursus afgesloten. 

Deze werd door de cursisten als zeer plezierig ervaren. fotobewerking.  Het 

bewerken van foto’s kan op verschillende manieren en met verschillende 

programma’s.  Gekozen is deze keer voor het programma Pixlr.   

Dit is een gratis programma, waarbij ook een boek  te verkrijgen is, die de lesstof 

eenvoudig uitlegt. 

 Met hulp van een docent is het geheel gemakkelijker  onder de knie te krijgen.   
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3.5  Cursus Stamboom onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In 2018 hebben we de plannen meer gestalte gegeven om een cursus stamboom 

onderzoek op te starten.  Iedereen kan nu onder begeleiding beginnen het één en 

ander uit te zoeken over zijn voorouders. Docenten van WijkKlikEmmerhout gaan 

samen met je op pad (een enkele keer ook letterlijk) om gegevens over je voorouders 

te zoeken, te vinden en op te slaan.  We beginnen meestal bij je ouders en van 

daaruit gaan we terug zoeken in de tijd. We gaan de gegevens opslaan met behulp 

van een gratis programma Aldfaer dat alle gegevens netjes voor je bewaart.  

 

4 Samenwerking 

We werken met veel groepen in de wijk samen. In willekeurige  
volgorde: 
 

 

4.1  Wijkbelangen 

Wijkbelangen Emmerhout is een erkende overlegpartner van de  
gemeente Emmen. Als vereniging hebben we oog voor de belangen van de 
wijkbewoners in de meest brede zin.  
 
Wijkbelangen Emmerhout wil er aan bijdragen dat onze wijk een  
fijne plek is om te wonen, waar voor men prettig samenwoont met anderen, waar 
wijkbewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en bereid zijn 
elkaar te helpen daar waar dat gevraagd wordt. 
 

Aan de vereniging Wijkklik Emmerhout wordt door Wijkbelangen financiële 
ondersteuning gegeven 
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4.2  De Tussenstee    
 

De Tussenstee is een centrum, waarin veel verschillende activiteiten gehouden 
worden. Het dienstencentrum voor ouderen is een actieve club met een groot 
aanbod aan activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in de Tussenstee aan de 
Ravelijn, nr 104.  Doelgroep voor de meeste  ontspanning- en bewegingsactiviteiten 
is de 60 plusser. 
In dit gebouw heeft Wijkklik Emmerhout nu ook een eigen stek. Ook heeft De 
Sprokkel een plek gevonden in dit gebouw. 
 
 

4.3  Maandeeq 

Stichting Maandeeq in Emmen Stichting Maandeeg zet zich in om de 

maatschappelijke positie van diverse gemeenschappen te bevorderen. In het 

bijzonder steunt zij Somaliland. 'Dit vergeten Oost Afrikaanse succesverhaal is ons 

land van herkomst.' Maandagavond hebben wij onze droom voor erkenning kunnen 

delen met medewijkbewoners, gebiedscoördinators van de gemeente Emmen, lokale 

bedrijven en plannen makers van de burgerbegroting Emmerhout, aldus de 

woordvoerder van Maandeeq. De bijeenkomst vond plaats in het bewonersbedrijf Op 

eigen houtje.  

 

4.4  DC 

 Met ingang van 5 september 2016 is WijkKlikEmmerhout officieel benoemd als 

erkend leerbedrijf voor studenten van het DC (Drenthe College). Dat wil zeggen dat 

studenten van het DC ook bij ons terecht kunnen om aan de stageverplichtingen te 

voldoen en de vrijwilligers van WijkKlikEmmerhout mogen hen begeleiden op hun 

vakgebied. Het bestuur van WijkKlikEmmerhout hoopt dat dit ook haar positie in de 

wijk nog meer gaat bevorderen. 

  

4.5  Wijkwijzer 

Bij Wijkwijzer Emmerhout kunt u terecht met allerlei hulpvragen, b.v. het aanvragen 

van  bepaalde rechten, het invullen van formulieren, bellen naar allerlei instanties. 

Allerlei praktische zaken waar u moeite mee heeft. Samen kijkt Wijkwijzer met 

betrokkenen hoe het kan worden opgelost. Mocht u digitale hulp nodig hebben, dan 

kunt u  doorverwezen worden naar Wijkklik Emmerhout. 
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4.6  Sedna  

De groep Sedna is onderverdeeld in gebiedsteams. Emmerhout hoort bij 

Gebiedsteam Oost. 

Bij Gebiedsteam Emmen Oost kunt u terecht voor: 

buurtmaatschappelijk werk 
buurtwerk 
schoolmaatschappelijk werk 
ondersteunend sociaal werk 
jongerencoach 
Web in de Wijk (WiW) Wijkklik 

 

 

5 Plannen voor de toekomst 

 

5.1  Doorgaan met vaker en méér cursussen 

 

5.2  Cursus fotobewerking met Pixlr 

 

5.3  Cursus websites bouwen 

 

  5.4  Cursus genealogie (stamboom onderzoek) met programma  Aldfaer 

 

  5.5  Ondersteuning digitaal contact met de overheid uitbreiden 

 

5.6  Activiteiten voor jongeren gaan organiseren 

 

5.7  Activiteiten met 3 D printen 


