
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!																															Om	ons	te	steunen	klik	hier

De	commissie	Naamgeving	zoekt
nieuwe	leden
	
Emmen	is	een	gemeente	die	volop	bouwt.	Komen	er
nieuwe	straten,	parken,	kanalen,	bruggen	en
viaducten?	Dan	hebben	deze	een	naam	nodig.
Hierover	adviseert	de	commissie	Naamgeving.	Wij
zoeken	een	paar	nieuwe	leden.	Denkt	u	mee	over
namen?
	
Wat	vragen	wij	van	de	leden	van	de	commissie
Naamgeving?
Van	de	leden	verwachten	wij	dat	zij	een	band	hebben
met	de	gemeente	Emmen	en	weten	wat	er	speelt.
Ook	hebben	zij	kennis	van:

Historie	en	historische	namen
Politieke	verhoudingen
Ruimtelijke	ontwikkelingen

De	commissie	Naamgeving	heeft	vijf	leden,	die	wij
voor	vier	jaar	benoemen.	Meestal	vergaderen	zij	1	à
2	keer	per	jaar.	De	leden	krijgen	hiervoor	een
vergoeding.
	
Wilt	u	meedenken?
Stuur	dan	vóór		30	januari	2023	een	mail	naar
burgerzaken@emmen.nl.	Daarin	legt	u	uit	waarom	u
graag	meedenkt	en	welke	kennis	en	ervaring	u	heeft.	
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	via
14-0591.

Buurthuis	de	Wilker	Emmerhout

De	Wilker	Emmerhout	is	een	buurthuis	in
Emmerhout,	een	Wijk	in	de	gemeente	Emmen	in
Drenthe.	Het	buurthuis	is	in	2020	geopend	en	biedt
een	gevarieerd	aanbod	van	activiteiten	en	diensten
voor	de	bewoners	van	Emmerhout	en	de	omliggende
dorpen.

Er	worden	verschillende	culturele	activiteiten,
Bingo's,	Sjoelen,	en	andere	evenementen
georganiseerd.	Er	is	ook	een	restaurant	waar
buurtbewoners	elkaar	kunnen	ontmoeten	en	samen
kunnen	genieten	van	een	kopje	koffie	en	thee	en
heerlijk	eten	natuurlijk.

De	Wilker	Emmerhout	is	een	belangrijk
ontmoetingspunt	voor	de	lokale	bevolking	en	is	een
plaats	waar	mensen	samenkomen	om	te	leren,	te
praten,	te	lachen	en	samen	te	genieten.
Meer	lezen
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Computers Vrijwilliger	worden	bij
WijkKlikEmmerhout

Contact

Vragen	of	een	reparatie	computer/laptop?

De	meeste	mensen	hebben	een	laptop,	of	een	computer.
Computers	zijn	elektronische	apparaten	die	voor	veel
doeleinden	worden	gebruikt,	van	het	bijhouden	van
persoonlijke	bestanden	tot	het	runnen	van	bedrijven.	Hun
belangrijkste	functie	is	om
mensen	op	de	meest	efficiënte
manier	te	verbinden	en	te	helpen,
vooral	in	deze	tijd.	Computers
kunnen	echter	traag	en	onstabiel
worden	zonder	regelmatig
onderhoud.	In	sommige	gevallen
kunt	u	uw	computer	het	beste
door	een	vrijwilliger	van	WijkKlikEmmerhout	laten	repareren.

Computersoftware	is	het	onderdeel	van	uw	computer	dat
ervoor	zorgt	dat	uw	computer	blijft	werken	en	waarmee	u	uw
taken	efficiënt	kunt	uitvoeren.	Elke	computer	heeft	regelmatig
onderhoud	nodig	om	functioneel	te	blijven.	Dit	wordt
onderhoud	genoemd	en	het	is	het	proces	van	het	controleren	en
indien	nodig	vervangen	van	onderdelen	in	uw	computer.	Het
updaten	van	uw	besturingssysteem	is	een	andere	manier	om
ervoor	te	zorgen	dat	uw	computer	goed	blijft	werken.

Ons	adres	is:
De	Lemzijde	87
7823	SH	Emmen	(Emmerhout)

Mozilla	Firefox
	
Firefox	is	een	gratis	te	downloaden	internetbrowser	van	het
bedrijf	Mozilla.	Het	biedt	een	alternatief	voor	de
standaardbrowsers	Edge	en	Internet
Explorer.

Download
	
Stap	1:	downloaden

Klik	bovenaan	deze	pagina	op	de
knop	Download.
Mogelijk	opent	een	extra	tabblad	met	de	website	van
Mozilla.	Klik	op	de	knop	Download	Firefox.
Klik	onderaan	het	venster	van	de	browser	op	Uitvoeren.
Als	een	venster	in	beeld	verschijnt	met	de	vraag	om
toestemming	om	wijzigingen	aan	te	brengen,	klikt	u	op
Ja.

Stap	2:	installeren
Het	installatieprogramma	van	Firefox	start.	Het
installeren	kan	enkele	minuten	duren.
Zodra	het	programma	op	de	computer	staat,	opent	het
browservenster.

	
Stap	3:	aan	de	slag
U	kunt	direct	aan	de	slag	met	Firefox.	In	het	vervolg	opent	u
de	browser	door	te	klikken	op	de	Start-knop	>	(Mozilla)
Firefox.

WijkKlik	Phishingchecker
Nepmails	zijn	steeds	lastiger	te	herkennen.	Daarom	geeft
WijkKlik	gratis	advies	bij	verdachte	e-mails.	Als	bezoeker	van
WijkKlikEmmerhout	kunt	u	verdachte	e-mails	naar	ons
toesturen.	U	hoort	uiterlijk	de	volgende	werkdag	of	het	een
phishingmail	is	of	niet.
	
Herken	zelf	phishing
Stuur	uw	e-mail	alleen	naar	WijkKlikEmmerhout	als	u	echt
twijfelt	of	het	een	phishingmail	is	of	niet.	Phishingmails	zijn	te
herkennen	aan	een	of	meer	van	de	volgende	kenmerken:

Er	staan	spelfouten	in	de	e-mail.
De	e-mail	heeft	vaak	een	onpersoonlijke	aanhef.
Bijvoorbeeld	'Geachte	relatie'	of	'Beste	klant'.	Maar	let	op:
ook	wanneer	u	met	naam	en	toenaam	wordt	aangesproken
kunt	u	te	maken	hebben	met	een	phishingmail.
Er	is	zogenaamd	haast	geboden.	U	moet	bijvoorbeeld	snel
betalen.
De	e-mail	is	van	een	vreemd	uitziend	e-mailadres
afkomstig.
De	links	in	de	mail	gaan	naar	webadressen	die	er	vreemd
uitzien.	Controleer	dit	door	met	uw	muisaanwijzer	op	een
link	in	de	mail	te	gaan	staan,	zonder	erop	te	klikken.	U	ziet
het	webadres	nu	in	een	kleine	melding	of	helemaal	onder
in	het	beeldscherm.
	

Stuur	uw	verdachte	mail	naar	ons	toe
Hebt	u	een	verdachte	mail	ontvangen	en	twijfelt	u	of	het
phishing	is	of	niet?	Stuur	de	e-mail	naar	WijkKlikEmmerhout
voor	advies.	Gebruik	hiervoor	het	volgende	e-mailadres:
redactie@wijkklikemmerhout
	
Geen	ontvangstbevestiging	gekregen?
Er	is	een	kleine	kans	dat	de	verdachte	mail	die	u	naar	ons
doorstuurt,	niet	bij	ons	aankomt.	Daarom	krijgt	u	altijd	een
ontvangstbevestiging	per	mail.	Hebt	u	geen
ontvangstbevestiging	ontvangen?	Dan	is	uw	mail
waarschijnlijk	niet	bij	WijkKlikEmmerhout	aangekomen.
Maak	in	dat	geval	een	schermafbeelding	van	de	verdachte	e-
mail	en	stuur	deze	schermafbeelding	naar	ons	toe	via
bovenstaand	e-mailadres.	Weet	u	niet	hoe	u	een
schermafbeelding	maakt?	Meer	informatie	leest	u	hier:

Schermafbeelding	maken	op	Windows-pc
Schermafbeelding	maken	op	tablet
Schermafbeelding	maken	op	de	Mac

	
Hebt	u	vragen	over	de	Phishingchecker	WijkKlikEmmerhout?
Bel	ons	dan	op	06	–	54	39	39	16.	We	helpen	u	graag!

Een	oude	tablet	nieuw	leven
inblazen:	zo	doe	je	dat
	Als	muis	gebruiken
Computermuizen	met	trackpads	zijn	vaak	behoorlijk	prijzig,
maar	er	zijn	alternatieven.	Wist	je	bijvoorbeeld	dat	je	een	oude
tablet	ook	prima	als	muis	kunt	gebruiken?	Het	enige	dat	je
nodig	hebt,	is	een	app	en	wat	tijd	om	de	boel	te	configureren.
Apps	als	Unified	Remote	maken	het	mogelijk	om	je	oude
tablet	via	wifi	(of	bluetooth)	met	je	computer	te	verbinden.
Vervolgens	gebruik	je	het	tabletscherm	als	input-apparaat	voor
de	desktop	(of	laptop).	Tik	bijvoorbeeld	op	het	scherm	om	iets
te	selecteren,	of	knijp	twee	vingers	samen	om	te	zoomen.

	via	Google	Play

3	eenvoudige	tips	om	je	te	helpen	het
goedkoopste	internetabonnement
maandag	23	januari	2023
Met	de	steeds	hogere	kosten	van
levensonderhoud	is	het	geen
wonder	dat	mensen	op	zoek	zijn
naar	manieren	om	geld	te	besparen.	Een	gebied	waarop	je	veel
geld	kunt	besparen	is	je	internetabonnement.	Kiezen	voor	het
goedkoopste	pakket	betekent	niet	dat	je	moet	inleveren	op
kwaliteit,	er	zijn	genoeg	betaalbare	pakket	beschikbaar	die	aan
al	je	behoeften	zullen	voldoen.	Hier	zijn	een	paar	eenvoudige
tips	om	je	te	helpen	het	goedkoopste	internetabonnement	te
vinden	dat	bij	jouw	levensstijl	en	budget	past.	Lees	snel
verder!	

Meer	lezen

Hallo	medebewoners	uit
Emmen	e.o.

	
Ik	ben	P.A.	Huiskes,	(mede	bestuurslid
van	WijkKlikEmmerhout)	en	ga	u	een
introducerend	verhaal	vertellen	over	het
(onbekende)	PGO,	te	weten,	persoonlijke
gezondheidsomgeving	wat	voor	iedere
Nederlandse	in	werking	treedt	voor	het
jaar	2025.

Ik	vind	het	prettig	om	in	(Jip	en	Janneke)
taal	te	spreken	zodat	het	voor	1	ieder
duidelijk	is.

Lees	meer...

Alles	over	wekker	Android

	

De	Klok-app	van	Android	kan	meer	dan	de
tijd	laten	zien.	Zet	een	wekker	om	op	tijd
wakker	te	worden	of	als	herinnering	aan
een	afspraak.
Google,	Samsung	of	ander	merk?
De	meeste	fabrikanten	van	Android-
telefoons	hebben	hun	eigen	Klok-app	en
dus	ook	een	eigen	wekker-functie.	Over
het	algemeen	zijn	de	mogelijkheden	en	de
stappen	in	die	apps	vergelijkbaar.	Toch
kunnen	ze	per	merk	(Nokia,	LG,	Samsung,
Huawei,	Google)	verschillen.	Raadpleeg
de	gebruiksaanwijzing	van	de	telefoon	als
u	er	niet	uitkomt	met	onze	instructies.
Daarnaast	hebben	sommige	toestellen
standaard	een	klok	van	Google.	Deze	app
is	ook	te	downloaden	via	Google	Play
Store.	Dit	artikel	behandelt	de	Samsung-
klok	en	de	Google-klok.

Meer	lezen

Pdf	splitsen
	
Aan	een	pdf	meerdere	aparte	pdf's	maken
met	specifieke
pagina's?	Dat	kan!
Splits	online	gratis
uw	bestanden.
Pdf	splitsen?
Een	pdf	splitsen
kan	hartstikke
handig	zijn.
Bijvoorbeeld	wanneer	u	maar	een	klein
gedeelte	van	een	grote	pdf	nodig	hebt.
Maar	het	kan	ook	dat	de	tickets	voor	een
voorstelling	voor	de	hele	familie	in	één
document	staan.	Het	is	dan	handig	als
iedereen	zijn	of	haar	eigen	ticket	bij	de
kaartjescontrole.	U	kunt	da	n	van	alle
pagina's	in	de	pdf	een	apart	bestand
maken.	Of	misschien	hebt	u	een	ticket	te
veel.	U	kunt	dit	dan	doorverkopen	op
TicketSwap.	Ook	dan	is	het	verstandig	om
van	dit	ticket	een	aparte	pdf	te	maken.	Zo
krijgt	degene	die	het	ticket	koopt	niet	per
ongeluk	alle	tickets	in	handen.	En	dit	kan
allemaal	gratis	online.
Bron:	SW
Meer	lezen
it	is	het	blok	Tekst.	Als	u	deze	tekst
aanklikt,	kunt	u	deze	wijzigen.	Aan	de
linkerkant	krijgt	u	twee	tabs	te	zien.	Onder
de	tab	Inhoud	kunt	u	uw	tekst	invoeren	en
iets	opmaken.	Hier	kunt	u	ook	de	titel	van
dit	blok	aanpassen.	Onder	de	tab
Vormgeving	doet	u	de	grote	opmaak,	van
de	titel,	de	tekst	en	het	vak.

Wilt	u	weer	naar	het	overzicht	van	blokken
en	de	opties	voor	algehele	opmaak?	Sla
dan	uw	blok	op	of	klik	op	de	buitenkant
van	uw	nieuwsbrief.

Meer	Lezen

Creatieve	sjablonen	gebruiken
in	Word

	

Word	heeft	duizenden	sjablonen	voor
allerlei	gelegenheden.	Deze
voorbeelddocumenten	zijn	gratis	te
downloaden	en	handig	in	het	gebruik.
Wat	is	een	sjabloon?
Wie	een	document	wil	maken	voor	een
bepaalde	gelegenheid,	kan	zichzelf	heel
wat	tijd	en	moeite	besparen	door	eerst	te
kijken	of	er	een	sjabloon	voor	is.	Sjablonen
zijn	voorbeeldbestanden	voor	allerlei
gelegenheden.	Van	kalenders	tot	aan
uitnodigingen	en	van	schema's	voor	van
alles	tot	aan	oorkondes.	Een	sjabloon	heeft
een	bepaalde	vormgeving	gekregen,	maar
die	kunnen	mensen	aanpassen.	Elk
sjabloon	heeft	andere	onderdelen	om	aan	te
passen.	Het	handigst	is	een	sjabloon	te
kiezen	dat	redelijk	aansluit	bij	uw	wensen.
Sla	het	bestand	op	en	doe	ermee	wat	u
goeddunkt:	uitprinten,	mailen,	online
zetten…

Meer	lezen

Jayvion	Hasewinkel	(11)	eerste
kinderburgemeester	van	Emmen
				
Jayvion	Hasewinkel	(11)	uit	Emmen	wordt	de	eerste
kinderburgemeester	van	de	gemeente	Emmen.	Bijna
30	jongens	en	meisjes	in	de	basisschool	leeftijd
solliciteerden	naar	de	functie.	Ze	stuurden	mailtjes,
striptekeningen	en	maakten	filmpjes	om	hun
motivatie	onder	de
aandacht	te
brengen.
De	inzendingen
werden
beoordeeld	door
een	jury	die
bestond	uit
burgemeester	Eric
van	Oosterhout,	wethouder	Dewy	Leal	en	de
raadsleden	Marinus	Kasteleijn,	Monique	Hekhuis	en
Joey	Koops.	Uit	de	drie	overgebleven	kandidaten
werd	Jayvion	Hasewinkel	gekozen	als
kinderburgemeester.

Toeslagen	berekenen,	aanvragen	of
controleren

Op	welke	toeslagen
hebt	u	recht?
Controleer	het	op	de
site	Mijn	Toeslagen
van	de	Belastingdienst
en	vraag	de	toeslagen
gelijk	aan.
	
Toeslagen	controleren
Toeslagen	zoals	huur-	en	zorgtoeslag	moet	u	zelf
aanvragen.	Het	is	dus	hartstikke	belangrijk	om	te
weten	waar	u	recht	op	hebt.	Anders	loopt	u
misschien	zomaar	geld	mis.	Krijgt	u	al	toeslag	van
de	overheid?	Dan	is	het	verstandig	om	de	gegevens
ieder	jaar	te	controleren	en	aan	te	passen.	Want	wie
te	veel	krijgt,	moet	de	toeslag	later	terugbetalen.
Meer	Lezen

Steeds	meer	digitale	zorg

Zorgverleners	maken	steeds	meer
gebruik	van	digitale	zorg.	Maar
patiënten	zijn	nog	terughoudend.
Ze	weten	niet	goed	welke
mogelijkheden	er	zijn.
In	alle	zorgsectoren	komt	in	2021
meer	digitale	zorg	voor	dan	in	2019.	Dat	blijkt	uit	de
E-healthmonitor	van	het	ministerie	van
Volksgezondheid.	Het	onderzoek	geeft	inzicht	in	het
aanbod	en	gebruik	van	digitale	zorg.

Meer	lezen

Kabouterpad	Emmen	nieuws

Het	nieuwe	jaar	is	super	gaaf	gestart	met	het	plaatsen	van	twee	schitterende	nieuwe	kabouters,	een	prachtige
vlinder	en	een	geweldige	slak!
	
Wat	een	super	begeleiding	van	Staatsbosbeheer!	Wenda	en	Gerrit-Jan	onwijs	bedankt.	Natuurlijk	ook	een	groot
compliment	voor	de	woodcarvers	Albert	en	Jeroen,	wat	een	talent	en	wat	een
mooie	aanwinst	voor	de	route.	De	kabouters	worden	in	de	loop	van	de	week	nog
afgewerkt,	eentje	wordt	gekleurd	net	als	de	bestaande	grote	kabouter.
	
Onze	speciale	dank	voor	iedereen	die	via	Wijkbelangen	gestemd	hebben	op	onze
plannen,	zonder	dat	was	dit	allemaal	niet	mogelijk	geweest.
	
Het	Kabouterpad	Emmen	is	een	wandelroute	speciaal	voor	kinderen	van
ongeveer	2	tot	8	jaar	en	voor	hun	ouders	en	opa’s	en	oma’s.	De	route	is	gratis
toegankelijk.	De	lengte	is	2	kilometer	voor	de	hele	route	of	ongeveer	1	kilometer
als	je	de	korte	route	neemt.	Het	begin	van	de	route	is	aan	de	Laan	van	de	Bork
ter	hoogte	van	huisnummer	101.
Er	zijn	inmiddels	10	grote	beelden	langs	de	route	geplaatst	gemaakt	door
woodcarvers.	Daarnaast	is	de	permanente	route	voorzien	van	deurtjes	en
waslijntjes,	boomstronken	en	boomstammen	waar	de	kabouters	in	wonen.	Om
de	2	à	3	maanden	organiseren	vrijwilligers	animatie	en	worden	er	ongeveer	100
kabouters	langs	de	route	geplaatst.	Deze	evenementen	worden	aangekondigd	op	de	Facebookpagina	“Kabouterpad
Emmen”.
	
Binnenkort	meer	over	een	activiteit	die	we	in	februari	willen	organiseren	bij	schemering…
	

De	Lemzijde	87
7823	SH	Emmen
Tel:	06-54	39	39	16
E-mail:	redactie@wijkklikemmerhout.nl

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	penningmeester@wijkklikemmerhout.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://www.wijkklikemmerhout.nl/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+Oktober&utm_medium=email
https://www.emmerhoutspringlevend.nl/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+Oktober&utm_medium=email
https://www.doneeractie.nl/help-ons-door-een-donatie-te-doen/-50207?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+Oktober&utm_medium=email
mailto:burgerzaken@emmen.nl
https://www.dewilker.nl/
https://www.facebook.com/Wijkklik
http://wijkklikemmerhout.nl/
http://emmerhoutspringlevend.nl/
https://wijkklikemmerhout.email-provider.eu/web/c4ik0qcbzz/bnuqlau6bi
http://www.example.net/
https://www.wijkklikemmerhout.nl/wke
https://form.jotform.com/221695011551348
https://form.jotform.com/223615236029351
http://www.example.net/
https://www.mozilla.org/nl/
https://www.seniorweb.nl/inloggen?ReturnUrl=%2Fphishing
https://www.personalcomputercare.nl/computervragen/tips/hoe-maak-ik-een-printscreen-computer.htm
https://www.paradigit.nl/tips/hoe-maak-ik-een-screenshot-op-mijn-tablet/
https://www.take-a-screenshot.org/nl/mac.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Relmtech.Remote
https://www.wijkklikemmerhout.nl/wke
https://www.emmerhoutspringlevend.nl/welkom
https://krachtvandeveenkolonien.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.deskclock&hl=nl&gl=US
https://www.wijkklikemmerhout.nl/wke/h/1892/280/6911/Over-ons/Alles-over-wekker-Android
https://www.ticketswap.nl/how-does-it-work?utm_campaign=google_performance-max_nl_dutch&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=&utm_term=_&adgroupid=&gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok2G2h4Tg5hKr6YZSZOUQb0RC-lXANCCzDbBtiHzhSERTHOo3sh9wVBoCJG0QAvD_BwE
https://www.wijkklikemmerhout.nl/wke/h/1892/280/6901/Over-ons/Pdf-splitsen
https://www.wijkklikemmerhout.nl/wke/h/1892/281/6910/Over-ons/Creatieve-sjablonen-gebruiken-in-Word
https://www.emmerhoutspringlevend.nl/welkom/h/1248/199/6876/Berichten/Toeslagen-berekenen--aanvragen-of-controleren
https://www.wijkklikemmerhout.nl/wke/h/1892/281/6866/Over-ons/Steeds-meer-digitale-zorg
http://www.example.net/
mailto:redactie@wijkklikemmerhout.nl
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://wijkklikemmerhout.email-provider.eu/unsubscribe/c4ik0qcbzz/bnuqlau6bi
https://wijkklikemmerhout.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=c4ik0qcbzz&l=__________&m=__________
mailto:penningmeester@wijkklikemmerhout.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-c4ik0qcbzz-bnuqlau6bi

