
Graag	houden	we	u	met	deze	gratis	WijkKlikEmmerhout
Nieuwsbrief	op	de	hoogte	van	het	laatste	computernieuws.
Maar	ook	van	belangrijke	gebeurtenissen	in	onze	wijk	en
daarbuiten.	Daarnaast	delen	we	de	meest	recente	artikelen	en
tips	van	de	website	van:
www.wijkklikemmerhout.nl		&	www.emmerhoutspringlevend.nl

Veel	leesplezier!

Cursus	taal-en
digitaal	vaardig
	
WijkKlikEmmerhout

organiseert	binnenkort,	in	samenwerking	met	het
Taalpunt	van	de	bibliotheek	in	Emmen,	een	cursus	van
tien	lessen	voor	mensen	die,	om	wat	voor	reden	dan
ook,	wat	meer	moeite	hebben	met	lezen	en	schrijven
en	rekenen	(laaggeletterd	zijn)	en	daardoor	ook
moeite	met	de	computer	en	de	telefoon	hebben	(een
geringe	digitale	vaardigheid	hebben).
De	cursus	is	vooral	bedoeld	om	de	mensen	op	een
plezierige	wijze	wat	vertrouwder	met	taal	te	maken,	of
dat	nu	op	papier	is	of	digitaal.

Ben	jij	de	familie-nerd?

Degene	die	je	ouders	helpt
met	hun	e-mails	en	tante
Truus	met	haar	telefoon…De

persoon	aan	wie	iedereen	om	hulp	vraagt	met	hun
computerdingetjes…
Niets	bijzonders,	geen	schokkende	dingen	of	moeilijke
software	zaken,	maar	al	die	gewone	dingen	waar
vooral	senioren	tegenaan	lopen.
Heb	je	een	uurtje	per	week	om	ons,	en	die	mensen	die
het	internet	een	doolhof	vinden,	te	helpen?	Met	humor
en	goed	luisteren	kom	je	een	heel	eind	en	wat	is
leuker	dan	iemand	een	stukje	op	weg	helpen.

Wij	zijn	op	zoek	naar	jou!

Kom	ons	team	versterken	en	wordt	vrijwilliger.
Je	hoeft	er	geen	whizzkid	voor	te	zijn	of	een	stuntman
op	het	toetsenbord.	Gewoon	de	basics	van	Whatsapp
of	Word,	misschien	een	beetje	Excel.	Simpele	dingen
voor	jou	maar	een	onmogelijke	puzzel	voor	een
ander.	
En	je	beschikt	natuurlijk	over	een	grote	dosis	humor
en	geduld	en	empathie	om	ook	onze	senioren	wegwijs
te	maken	in	de	digitale	wereld.
Kom	eens	langs	op	één	van	de	inloopmiddagen,
maandag	en	donderdag,	of	schrijf	een	mailtje	naar:
voorzitter@wijkklikemmerhout.nl

	Ons	adres:
Schanswal	10
7823	TJ	Emmen
Emmerschans

Zou	jij	meer	willen	leren
op	de	computer,	laptop,
IPad	of	smartphone?

In	onze	lessen	kom	je	te	weten	hoe	een	computer,
tablet	en	smartphone	werken..	Wat	internet	precies	is
en	hoe	je	internet	kan	gebruiken.
Het	gebruik	van	Email,	mappen	maken,	bewerken	van
foto`s	of	omgaan	met	de	tablet	/	Ipad.	Of	wil	je	liever
een	cursus	in	Word	of	Excel,	het	kan	allemaal		bij
WijkKlikEmmerhout.
Samen	kijken	wat	je	wilt	leren	en	daar	met	een
vrijwilliger	mee	aan	de	slag.
De	lessen	zijn	zeer	geschikt	voor	ouderen	die	niet
zoveel	ervaring	op	het	digitale	gebied	hebben.

Heb	je	nog	andere	vragen	op	het	gebied	van
computer,	tablet	of	smartphone?
Kom	eens	bij	ons	langs	om	te	kijken	of	wij	je	hiermee
verder	kunnen	helpen
	
Ga	voor	meer	informatie	naar:
www.wijkklikemmerhout.nl.
	
Meer	info?
Kom	eens	bij	ons	langs:				
De	Schanskuil
De	Schanswal	10
7823	TJ		Emmerschans.
	
Wij	zijn	voor	informatie	aanwezig	op:
maandagmiddag	van	13.00	uur	tot	15.30	uur
donderdagmiddag	van	13.00	tot	16.30	uur.
	
Of	bel	voor	meer	informatie:								
Hermien	van	der	Weide					06	417	201	68
	

WijkKlikEmmerhout	meer
dan	alleen	computercursus.

Naast	het	geven	van
computerlessen	biedt

WijkKlikEmmerhout	mensen	met	een	beperking	een
plaats	waar	ze	hun	talenten	kunnen	toepassen	en	op
deze	manier	een	waardevolle	inbreng	hebben.	Zo	er
mensen	bij	ons	actie
f	die	hele	goede	kennis	hebben	van	computers	waar
ook	de	mensen	van	buitenaf	graag	gebruik	van
maken.	Sinds	kort	maken	zij	zelfs	laptops	die	erg	traag
geworden	zijn	weer	sneller	door	wat	technische
ingrepen.	We	krijgen	ook	veel	mensen	binnen	via	de
gemeente	die	iets	moeten	doen	voor	hun	uitkering	en
begeleiden	hen	om	weer	terug	te	keren	naar	de
arbeidsmarkt.	Kortom	WijkKlikEmmerhout	doet	heel
veel	dingen	buiten	de	reguliere	cursussen	om.	

Meer	lezen	klik	hier

Overname	bakkerij	Kolkman

Per	1	oktober	neemt	Echte	bakker	Sieben	bakkerij
Kolkman	over.	Bakkerij	Kolkman	heeft	winkels	in
Schoonebeek	en	Emmen	(Emmerhout).	Echte	bakker
Sieben	heeft	winkels	in	Schoonebeek,	Klazienaveen
en	Coevorden	en	levert	veel	brood	en
banketproducten	aan	supermarkten	en	instellingen.
	
Bakkerij	Kolkman	wilde	al	enige	tijd	het	bedrijf
verkopen	in	verband	met	de	leeftijd	van	de
ondernemers	en	omdat	de	derde	generatie	andere
toekomstplannen	heeft.
Met	de	verkoop	komt	er	na	bijna	74	jaar	een	einde	aan
bakkerij	Kolkman	een	bekende	naam	in	zuidoost
Drenthe.
	
De	twee	familiebedrijven	waren	al	geruime	tijd	met
elkaar	in	gesprek	over	de	mogelijkheden	van	een
overname	door	bakkerij	Sieben.
Beide	bakkerijen	leveren	een	breed	assortiment	met
een	kwalitatief	hoog	niveau	en	hebben	de	klant	hoog
in	het	vaandel	staan.	Alle	medewerkers	van	bakkerij
Kolkman	gaan	mee	over.	Hierdoor	worden	de	klanten
van	bakkerij	Kolkman	blijvend	geholpen	door	de
vertrouwde	verkoopgezichten.
De	familie	Kolkman	is	verheugd	dat	het	bedrijf	wordt
overgenomen	door	een	collega	bakker	waarmee	we	al
jaren	goede	contacten	en	samenwerking	hebben.
	
Voor	de	familie	Sieben	is	de	overname	een	belangrijke
stap	voor	de	toekomst	van	hun	bedrijf.

Vuilnisbelt
aan	de
Schansstraat
krijgt	een
koffiecorner
en
roetsjbaan.

De	gemeente
Emmen	heeft	plannen	gemaakt	voor	de	herinrichting
van	de	vuilnisbelt	aan	de	Schansstraat.	Er	wordt
ondermeer	gedacht	aan	de	realisering	van	een
koffiecorner	en	een	uitkijkpunt.	Ook	wordt	er	gedacht
aan	een	roetsjbaan.	Geruchten	gaan	dat	hier	niet
iedereen	blij	mee	is.	Er	zullen	naar	vermoeden	dan
ook	veel	mensen	zijn	die	daartegen	bezwaar	gaan
aantekenen,	omdat	zij	hun	rust	zien	verdwijnen	en	een
stil	wandelgebied	wordt	verstoord.

Redactie:	Emmerhoutspringlevend

Bekendmaking	per
mail	ontvangen?

Steeds	meer
inwoners	kiezen
ervoor	om

bekendmakingen	over	hun	buurt	of	wijk	digitaal
te	ontvangen,	Denk	hierbij	aan	vergunningen,
(bouw)	plannen	en	regelgeving	zoals	de
verbouwing	van	een	huis	of	een
terrasvergunning.	Inmiddels	hebben	meer	dan
110.00	mensen	een	abonnement	op	de	e-
mailservice	'Over	uw	buurt'	van	Overheid.nl
Wilt	u	dit	ook?	U	kan	gewoon	de	app
dowloaden	voor	Apple	(iOS),	Andriod	en
Windows.	Wilt	u	gewoon	een	mail	ontvangen
dan	kan	u	zich	inschrijven	via
overuwbuurt.overheid.nl	Daar	kunt	u	zelf
bepalen	welk	type	berichte	wilt	ontvangen.

Gemeente
Dichter	

going	back
	
in	bloedhete	hitte	naar
retromomenten
toen	de	Earrings	nog	in
meervoud	zongen
en	wij,	in	Tin	Pan	Alley,
ineengedrongen,
genoten	van	in	vergetelheid
verdronken	talenten
		
Blizzards,	Motions,	Stealers
Wheel,	Moan
Super	Sister,	Argent,	in	de	hal
der	verdoemden	
																															
Bram	en	Freek,	die	de	koffiebar
kerststal	noemden,
Roel	Blauw	vulde	gaten	met	z’n
grammofoon
	
en	nu,	met	een	pilsje,	tussen
plastic	gezeten,
worden	op	de	oevers	van
Rietplas,	terug	in	’t	verleden,
Waterboys,	Blöf,	Rowwen
Hèze,	muzikale	poëten,											
	
door	ouderen	van
tegenwoordig	heftig	aanbeden,
moeten	Sven	Hammond	en
Kovacs	hen	doen	vergeten
en	blijft	het	een	strijd	tussen
wat	was	en	het	heden
	
©	Eddie	Zinnemers,	Emmen,
7	juni	2016
	

Praatje
gemaakt	met
Jo	en	Corrie
in		De	Wilker
	

Maandag-avond,	rond	half
acht,	schuif	ik	voor	een	praatje
aan	bij	Jo	Doornbos	en	Corrie
Drenth	op	het	buitenterras	van
de	Wilker	in	Emmerhout.	Het	is
bijna	eind	september	en	de
temperatuur	is	prima	om	nog
lekker	buiten	te	kunnen	zitten.
Binnen	zijn	de	tafels
gerangschikt	op	een	redelijke
afstand	van	elkaar	in	verband
met	het	Corona	virus	en	er
worden	handen
gedesinfecteerd	en	de
verplichte	gezondheids
formulieren	ingevuld	en	dan
kan	er	gesjoeld	worden	door	de
inmiddels	aanwezige	leden	van
de	sjoelclub.
Jo	is	sinds	23	augustus
beheerder	van	De	Wilker,	met
Corrie	als	zijn	rechterhand.

Meer	lezen	klik	hier
Door	Greet	Meeuwsen

	

Is	weer	open.	Na	een	lange
periode	van	onrust	is	de	rust
wedergekeerd.	En	kunnen	de
trekkers	van	de	Wilker	weer
van	start.

Jo	Doornbos,	de	beheerder	van
de	Wilker	en	Corry	Drent	zijn
samen	bezig	om	het	dit	keer	tot
een	succes	te	maken.

Sinds	het	begin	van	Op	Eigen
Houtje	aan	de	Lemzijde	87/88
is	er	van	alles	mis	gegaan.
Volgens	zeggen	hebben	vooral
de	laatste	beheerders	er	een
potje	van	gemaakt	en	alles
afgebroken	en	huurders
weggestuurd.

Jo	en	Corry	zijn	nu	volop	bezig
en	hebben	alles
schoongemaakt	en	opgeknapt.
Het	terras	is	weer	in	een
schone	toestand	gebracht
zodat	mensen	er	weer	heerlijk
gebruik	van	kunnen	maken.

Zo	is	er	weer	op	iedere
maandagavond	sjoelen.	Elke
woensdag	kunt	u	er	terecht
voor	de	knutselclub	van	14.00
tot	15.30	uur.	Vanaf	het
sportplein	tegenover	de	Wilker
is	het	makkelijk	om	even	een
ijsje	te	halen	of		een	glaasje	fris
te	gaan	drinken	op	het	terras.
Iedere	1ste	vrijdagavond	van	de
maand	is	er	een	grote	bingo
met	leuke	vleesprijzen.	De
kosten	zijn	€	6,00	inclusief	de
super	ronde.

Men	kan	er	op	alle	dagen
terecht	voor	een	heerlijk	kopje
koffie.	Behalve	op	zaterdag	en
zondag.	Voor	de	prijs	hoeft	u
het	niet	te	laten	want	een	kopje
koffie	kost	er	€	1,00.

Tevens	zijn	Jo	en	Corry	op
zoek	naar	vrijwilligers	voor
hand	en	span	diensten.

Jo	heeft	een	mooie	slogan:
niet	goed	vertel	het	ons,	wel
goed	vertel	het	anderen.
	

Van	Ginkel	Verhuur

Willem	Barentszstraat	7Q
7825	VZ	Emmen
Postadres:
Laan	v/h	Kinholt	363
7823	GJ	Emmen

E-mail:
vanginkelverhuur@outlook.com
Telefoon:	Uitsluitend	contact	via
email
Mobiel:				Uitsluitend	contact	via
email
Website	klik	hier
	

Expositie	Noaber	Kunst

12	Amateurkunstenaars	uit	het
appartementengebouw	De
Kievitsval	in	Emmerhout	laten
hun	werk	zien.
	
Tot	11	oktober	is	op	De
Verdieping	van	het	Centrum
voor	Beelden	Kunst	in	Emmen-
De	Fabriek,	het	werk	te	zien
van	een	groep
amateurkunstenaars	met	een
bijzondere	samenstelling.	Het
is	geen	vereniging,	ze	maken
niet	gezamenlijk	kunst	of
hebben	les	van	dezelfde
docenten.	De	samenstelling
komt	voort	uit	het	feit	dat	ze
allemaal	in	het
appartementengebouw	De
Kievitsval	wonen.	De	gedachte
achter	deze	expositie	is	om
door	middel	van	kunst
verbinding	te	maken	tussen
bewoners	van	de	tachtig
appartementen.
De	tentoonstelling	laat	een	zeer
gevarieerd	aantal	kunstwerken
zien	met	schilderijen,	beelden
en	foto’s.
Adres:	CBK	–	De	Fabriek
Ermerweg	88b,	7812	BG
Emmen
open	donderdag	tm	zondag
van	13.00-17.00	uur.
(toegang	gratis)
	

Facebook Twitter Wijkklikemmerhout Emmerhoutspringlevend

Nieuwbrief	september	2020 Bekijk	de	webversie

Het	geheim	van	de	glazenbol
Ingestuurd	door:		Pim	Koops	van	't	Jagt

Advertentie

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	voorzitter@wijkklikemmerhout.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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