
Vrijwilligers	WijkKlik	bijgeschoold	in
computerbeveiliging
De	docenten	van	WijkKlikEmmerhout	zijn	bijgeschoold	voor	hoe
beveilig	ik	mijn	PC,	Tablet,	iPad,	&	de	telefoon.
Hier	werd	in	behandeld	hoe	de	virussen	op	de	verschillend
apparaten	komen,	en	wat	doet	een	hacker	eigenlijk	en	wat	is	een
trojaans	paard.	Ook	werdt	behandeld	wat	tegenwoordig	echt	een
probleem	is,	computerspionage	met	spyware,	browserkapers,

ransomware	&	Crapware.	Maar	vooral	hoe	voorkom	ik	deze	ongemakken	werd	behandeld.	Nu	kunnen
de	docenten	van	wijkklikemmerhout	het	doorgeven	aan	de	cursisten.	Het	was	een	hele	leerzame
bijeenkomst.	Opgeven	voor	en	volgende	workshop	in	november	over	veiligheid,	klik	dan	hier

Stichting	Maandeeq

Offerfeest

Afgelopen	zaterdag	zijn	we	het	nieuwe	seizoen
begonnen	met	het	Offerfeest,	in	het	Arabisch	zegt	men
Id	al-Adha.	Het	Offerfeest	is	een	Islamitisch	feest	en
wordt	gevierd	ter	nagedachtenis	aan
de	profeet	Ibrahim,	die	bereid	was	zijn	zoon	te	offeren
in	opdracht	van	God.

Toen	Ibrahim	zijn	zoon	ter	ere	van	God	met	een	mes
wilde	doden,	sneed	het	mes	niet.	Vervolgens	klonk	de

stem	van	God	en	die	stuurde	een	engel	naar	profeet	Ibrahim	die	zei	dat	een	ram	de	plaats	van	de	zoon
mocht	innemen.	Daarom	worden	op	deze	dag	door	moslims	dieren	ritueel	geslacht	en	gegeten.

Het	vlees	wordt	verdeeld	onder	armen,	buren	en	familieleden.	Tegenwoordig	worden	er	weinig	tot	geen
dieren	meer	geslacht.	Er	zijn	zelfs	initiatieven	die	geld	schenken	aan	arme	landen	zodat	zij	het
offerfeest	ook	kunnen	vieren.

Het	Offerfeest	van	zaterdag	was	een	groot	succes.	De	opkomst	was	erg	hoog.	Vanaf	14.00	uur	hebben
een	aantal	mensen	samen	gekookt.	Op	het	plein	was	een	springkussen	voor	de	kinderen.	Rond	een
uur	of	5	hebben	we	met	iedereen	gegeten.	Er	was	veel	ruimte	voor	ontmoeten	en	praten.	De	avond
werd	(traditioneel)	afgesloten	met	dansen.

De	Stichting	Maandeeq		organiseert	regelmatig	activiteiten	in	het	bewonersbedrijf.	Met	deze	activiteiten
willen	we	de	wijkbewoners	met	elkaar	in	contact	brengen.	Dit	doen	we	door	iedere	keer	een	thema	te
behandelen	en	samen	te	koken	en	eten.

Komende	thema’s:
23	september:	Geen	geld,	en	dan?
14	oktober:	Lokale	Politiek

Voor	meer	informatie	verwijzen	wij	U	naar	onze	website	www.maandeeq.nl	of	naar	onze
Facebookpagina	Stichting	Maandeeq.
	

Dit	najaar	bij	WijkKlikEmmerhout	Cursus
fotobewerken
	
fotobewerken	met	PIXLR
Lijkt	het	u	het	leuk	om	met	foto’s	te	werken?	Of	iets	te	veranderen?	Er	een	kaartje
van	te	maken?	Foto’s	verkleinen,	vergroten	en	uitsnijden,	verbeteren	en
retoucheren,	werken	met	selecties	en	lagen,	effecten	en	filters	gebruiken,	collages
en	kaarten	maken	en	nog	veel	meer.

WijkKlikEmmerhout	biedt	een	cursus	aan	van	8	lessen	op	de	woensdagmiddag.	Kosten	zijn	€	65,-
inclusief	boek.	WijkKlikemmerhout	zorgt	voor	de	benodigde	software	en	zorgt	ook	de	installatie		hiervan
op	uw	tablet,	ipad	of	PC/laptop.	
De	cursus	start	in	oktober,	zodat	u	met	de	kerst	eigengemaakte	kaarten	kunt	versturen.
Opgeven	voor	15	september	bij	:
Hermien	van	de	Weide		06	417	201	68	Of	Ans	Huiskes	06	341	816	24
.

Na	de	aftrap	door	wethouder	René	van
der	Weide	trokken	ongeveer	15	personen
door	de	straat	om	zwerfafval	op	te
ruimen.

Bewoners	van	de	Laan	van	de	Marel	in	Emmerhout
hebben	zaterdag	voor	de	18de	keer	een	opruimdag	in
hun	buurt	georganiseerd.	Na	de	aftrap	door	wethouder
René	van	der	Weide	trokken	ongeveer	15	personen	door
de	straat	om	zwerfafval	op	te	ruimen.
	

Anne	Pijpker,	van	bewonerscommissie	'Ons	Plein	3e	Erf	Rechts'	vertelt:	"In	de	eerste	jaren	kwam	er
van	alles	uit	de	struiken,	wat	toen	nog	veel	hoger	was,	tuinstoelen	veel	tegels	en	puin.	De	laatste	jaren
gaat	het	vooral	om	zwerfafval.	Het	opruimen	heeft	onze	buurt	veel	gebracht:	de	buurt	ziet	er	schoon	uit,
de	bewoners	groeten	elkaar	en	er	wordt	sneller	bij	elkaar	aangeklopt	voor	hulp.	Het	komt	voor	dat
makelaars	in	hun	advertenties	reppen	over	de	actieve	bewonerscommissie	en	het	opgeruimde	erf.	We
hebben	de	opruimdag	afgesloten	met	een	buurtbarbecue".
	
Gemeente	levert	materiaal
De	gemeente	Emmen	zorgt	ervoor	dat	de	bewoners	hun	werk	goed	kunnen	doen	en	levert	allerlei
middelen	zoals	afvalgrijpers	en	vuilniszakken	om	het	opruimen	makkelijker	te	maken.	Ook	haalt	de
gemeente	het	ingezamelde	zwerfafval	op.	Onder	zwerfafval	wordt	verstaan:	plastic	flesjes,	blikjes	en
ander	verpakkingsmateriaal	dat	mensen	achterlaten	in	de	leefomgeving.	Een	opruimactie	draagt	bij	aan
de	kwaliteit	en	veiligheid	van	je	buurt	en	omgeving.
	
Ook	een	opruimdag	organiseren?
Neem	dan	contact	op	met	de	coördinator	SaMen	Schoon	bij	de	gemeente	Emmen,	via
gemeente@emmen.nl.

Bron:	112

Wijkbelangen
Emmerhout	zoekt
bestuursleden

Tijdens	de	ALV	zou	ook	de	nieuwe	voorzitter	gekozen
worden.	De	plek	die	vrij	kwam	na	het	vertrek	van	Joke
Bakker	uit	het	bestuur.	Helaas	moest	de	kandidaat	op
het	allerlaatste	moment	zijn	kandidatuur	intrekken.	We
zijn	dus	nog	op	zoek.	Ook	voor	Herman	Hemmen
hebben	we	nog	geen	vervanger	gevonden.	Weliswaar	is
het	bestuur	sinds	maart	jl.	versterkt	met	de	komst	van
Willem	Wildeboer	en	Wilma	Winters	er	kan	nog	meer	bij!
Voelt	u	ervoor	om	het	bestuur	te	komen	versterken	en/of
u	wilt	daar	eerst	meer	over	weten:
secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl

BBQ	georganiseerd	door
opeigenhoutje

Op	27	juli	gaf	het	bewoners
bedrijf	op	eigenhoutje	een
BBQ	aan	de	vrijwilligers	en	de
huurders.	Iedereen	genoot
van	de	gezelligheid	de	muziek
en	de	veelheid	van	de	BBQ.
Er	was	dan	ook	een	hele
grote	belanstelling	van	zowel
de	huurders	en	de	vrijwilligers
van	op	eigen	houtje.	Van	de
huurder	waren
WijkKlikEmmerhout,
Allaboutdanceevelienkoning,

en	Stichting	Maandeeq	van	de	partij,	de	vrijwilligers	van
op	eigenhoutje	was	in	grote	gataalen	aanwezig,	ook	het
bestuur	van	opeigenhoutje		was	van	de	partij.	Het	was
een	geslaagde	fijne	middag	en	avond,	dit	ruikt	dus	naar
meer.	Het	koudbuffet	werd	verzorgt	door	No-Nonsens
ook	leverden	zij	de	de	ober	genaamt	Remi.	Hij	had	het
er	erg	druk	mee	gehad,	Dus	alles	met	al	heel	geweldig,
Dank	namens	alle	vrijwilligers	en	de	Huurders	aan	de
organisatie.

Bewoners	Laan	van
het	Kinholt
geschrokken	van
beleid	Lefier	en
Gemeente	Emmen.

Herhaaldelijk	hebben	bewoners	van	het	derde	Hofje
links,	Laan	van	het	Kinholt,	bij	lefier	geklaagd	over	de
verhuur	van	de	duplexwoningen	die	toegewezen	worden
aan	bewoners	die,	zo	lijkt	het,	nergens	anders	meer	een
woning	toegewezen	krijgen.	De	omwonende
huiseigenaren	ervaren	dit	is	een	waardedaling	voor	hun
woning.
Volgens	Lefier	is	er	geen	probleem,	maar	uit	de	foto’s
blijkt	dat	er	veel	grofvuil	in	de	buurt	van	de	containers
gestort	wordt.
	
Ook	zijn	er	klachten	over	het	onderhoud	van	de
parkeerplaatsen	waar	het	onkruid	welig	tiert.	De
gemeente	Emmen	wijst	hiervoor	naar	Area	die	het
onderhoud	voor	de	gemeente	uitvoert	en	Area	verwijst
weer	naar	de	gemeente	die	een	gradatiebeleid	in
onderhoud	van	het	groen	hanteert.	Gradatie?	Hoe	zo?
Zijn	er	gebieden	in	Emmen	waar	het	onderhoud	niet	zo
van	belang	is	als	in	andere	gebieden?
De	redactie	heeft	23	juli	een	reactie	gevraagd	van	de
gemeente	Emmen	en	Lefier,	het	antwoord:	“We	hebben
uw	klacht	doorgezonden	naar	de	verantwoordelijke
afdeling”.
	

Ondergrondse
verzamelcontainers	-	Area
Reiniging

In	Emmen	gaan	250	nieuwe,
ondergrondse	verzamelcontainers
de	grond	in.
Bij	alle	woongebouwen,	zoals	voor
appartementen,	in	de	gemeente
Emmen	worden	dit	jaar	nieuwe,
ondergrondse	verzamelcontainers
voor	restafval	geplaatst.	Deze
containers	zijn	voorzien	van	een
toegangssysteem.	De	locaties	waar
al	ondergrondse	containers	zijn
gerealiseerd	krijgen	dit	systeem
ook.	Daardoor	kunnen	alle
bewoners	van	appartementen	in
Emmen	hun	restafval	straks	kwijt
met	behulp	van	hun	milieupas.
Verder	worden	de	sorteerstraten	bij
dertien	winkelcentra	vernieuwd.	In
totaal	gaat	het	om	250	nieuwe,
ondergrondse	containers.

Voor	meer	info	klik	hier

Toermalijn	gaat
voorlopig	nog	geen
gebruik	maken	van
leegstaande	school	in
Emmerhout.

De	kinderen	van	de	christelijke
basisschool	De	Toermalijn	aan	de
Sparrenlaan	in	Emmen	verhuizen
voorlopig	niet	naar	het	pand	van
basisschool	Kristalla	aan	de	Laan
van	het	Kinholt.	Dat	laat
bestuursvoorzitter	John	van
Meekeren	van
scholengemeenschap	Primenius,
waar	de	Toermalijn	en	Aventurijn
onder	vallen,	weten.
De	verhuizing	zou	noodzakelijk	zijn
vanwege	de	beoogde	verbouwing
van	het	provinciaal	monumentale
pand	aan	de	Sparrenlaan.

bron	emmen.nu

Basisscholen,	BSO	en	bibliotheek	in
nieuw	kindcentrum

Het	heeft	even	geduurd,	we	zijn	omgereden	en	er	is
verhuisd.	Enige	maande	geleden	werd	begonnen	met
aanpassing	van	de	kruisingen	Kwekebos	-	Houtweg	en
Iemenhees	-	Houtweg.	het	omrijden	is	n	u	gedaan	en	we
zijn	ondertussen	gewend	aan	de	nieuwe	verkeerssituatie.

Eind	juli	was	het	helemaal	spannend,	op	dat	moment
wered	de	inventaris	verhuisd	van	de	Kubus	en	Kristalla,

door	de	wegwerkzaamheden	moesten	de	verhuiswagens	omrijden	via	Emmerschans.	Al	deze
problemen	zijn	nu	achter	de	rug	en	vanochtend	(4	september)	is	de	basisschooljeugd	verwelkomd	op
hun	nieuwe	lokatie.

Woningbranden	Ln	vd
Eekharst

De	brandweer	rukte	maandag	14
augustus	uit	voor	een	woningbrand
aan	de	Laan	van	de	Eekharst.	Buren

hadden	de	brandweer	gewaarschuwd.	Omdat	het	niet
duidelijk	of	er	nog	mensen	in	het	pand	waren	is	ook	de
ambulancedienst	ter	plaatse	gekomen.	Het	is	niet
duidelijk	hoe	de	brand	is	ontstaan.

In	de	nacht	van	16	op	17	augustus	werd	de	brandweer
rond	2	uur	opnieuw	gealarmeerd	voor	een	woningbrand
aan	de	Laan	van	de	Eekharst.	De	brandweer	wist	die
dinsdagnacht	een	nog	onbekende	persoon	te	redden	uit
de	brandende	woning.	Deze	persoon	is	met	onbekende
verwondingen	naar	het	ziekenhuis	gebracht.	

bron:	112drenthe

Circus	in	de	zorg
	
bij	woon-	zorgcentrum	De	Schans
op	woensdag	13	september
De	coorstellingen:	11.00u;	13.30u	en
15.30u.	Kaartje	(€	5,00	pp)

reserveren	via	abschans@tangenborgh.nl	of	aan	de
kassa	Vol	=	VOL	Vermeld	naam,	aantal	en	voorkeurstijd.
U	krijgt	bericht	terug.
	

***Iedereen	is	van	harte	welkom***

Op	onze	site	staat	een	agenda	met	activiteiten	in	Emmen	en
omgeving;	Klik	hier	en	kijk	wat	er	te	doen	is!

De	volgende	nieuwsbrief	zal	verschijnen	op	maandag	2	oktober.
Heb	jij	ook	een	bijdrage,	stuur	deze	dan	voor	25	september	naar

nieuws@wijkklikemmerhout.nl

Een	foto	erbij	is	natuurlijk	erg	leuk,	stuur	deze	dan	apart	mee.

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen					juli-augustus	2017 Bekijk	de	webversie

Cursussen	bij	WijkKlik		binnenkort	weer	van	start
De	afgelopen	week	hebben	alle	cursisten	van	het	komende	seizoen	een	brief	van	ons	ontvangen.
Hierin	staat	vermeld	wanneer	en	hoe	laat	voor	jou	de	cursus	van	start	gaat.	Indien	je	onverwachts
verhinderd	of	ziek	bent,	dan	graag	even	een	telefoontje	aan	de	contactpersoon	die	onder	aan	de	brief
vermeld	staat.	
Indien	er	niet	afmeld	wordt,	dan	wordt	de	gemiste	les	de	erstvolgende	keer	verrekend!
	
Wij	kijken	er	naar	uit	om	iedereen	zo	goed	mogelijk	te	helpen.De	lesruimte	van	de	WijkKlik		is	gewijzigd,
wel	zitten	we	nog	in	Op	Eigen	Houtje.	We	zijn	van	de	oude	ruimte	verhuisd	naar	een	andere	ruimte.	De
ingang	blijft	hetzelfde,	in	plaats	van	meteen	naar	links	het	lokaal	in	te	lopen,	ga	je	nu	gewoon
rechtdoor.	Tot	ziens	tijdens	de	cursus	in	de	digikamer	van	WijkklikEmmerhout

Ander	Emmerhout's	nieuws

(advertentie)

Adverteren	op	één	van
onze	sites	of	via	deze
maandelijkse
nieuwsbrief?
Weet	u	dat	onze	sites
emmerhoutspringlevend.nl	en
wijkklikemmerhout.nl	samen	per
maand	zo’n	2.000	bezoekers
ontvangen?	Voor	u	de	uitgelezen
kans	om	in	de	eigen	omgeving	te
adverteren.

Er	zijn	diverse	mogelijkheden.

Gezocht:	contactpersoon

speelvoorzieningen

Het	bestuur	van	Wijkbelangen	zoekt
uitbreiding	van	een	wijkbewoner(s)	die
met	name	de	taken	van	Herman
Hemmen	wil(len)	overnemen.	Dat	kan
door	één	persoon	gedaan	worden,
maar	het	zou	ook	prima	door	twee
mensen	samen	gedaan	kunnen
worden.

Herman	heeft	aangegeven	dat	hij	altijd
voor	hulp	benaderd	mag	worden.	Het
hebben	van	kinderen	is	trouwens	geen
voorwaarde.
Herman	heeft	zelf	twee	jongens	maar
deze	zijn	al	jaren	de	deur	uit	en	dan	is
geen	enkele	belemmering	geweest
voor	zijn	werk	als	contactpersoon
speelvoorzieningen.

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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