
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

	
Helpt	ʋ	σƞs	ɱet	eeƞ	ƙleiƞe	ɗσƞɑtie	ƙliƙ	ɦieɾ	eƞ	ɗσe	ʋ	gift

Veel	leesplezier!

	"Afterpay	past
beveiliging	aan"

Afterpay	gaat	alsnog	een
betere	gebruikersverificatie
invoeren	om	bestelfraude
tegen	te	gaan.	Dat	meldt	het

bedrijf	aan	de	Consumentenbond.	In	april	riep
de	Consumentenbond	Afterpay	op	om	de
beveiliging	te	verbeteren,	nadat	onderzoek
aantoonde	dat	fraude	via	die	dienst	kinderlijk
eenvoudig	is.

Afterpay	onderzoekt	verschillende
gebruikersverificatietechnieken,	waaronder	iDin.
Daarmee	kan	een	online-dienstverlener	een
opgegeven	naam	checken.	Dat	kan
bestelfraude	helpen	voorkomen	waarbij	uit
naam	van	een	ander	producten	worden	besteld.

Meer	lezen	klik	hier

Leren	omgaan	met	de	DigiD
	
De	digitale	dienstverlening	groeit.	Tegenwoordig
gaat	er	veel	digitaal.	Je	hebt	de	DigiD	nodig	om
je	aan	te	melden	bij	Mijn	Overheid.
Daar	kun	je	je	aanmelden	bij	o.a.	de
belastingdienst,	je	pensioen,	waterschap,	de
gemeente.	En	digitale	contacten	met	de
huisarts,	ziekenhuis,		de	gemeente	of	de
overheid,	heb	je	een	DigiD	nodig.
Of	het	nu	gaat	om	het	aanvragen	van	een
paspoort,	om	het	declareren	van	zorgkosten	of
het	ontvangen	van	berichten	via	Mijn	Overheid.
Voor	communicatie	met	bedrijven	en	overheden
is	toegang	tot	de	digitale	snelweg	wenselijk	en
in	sommige	gevallen	zelfs	verplicht.
CoronaCheck	app	is	de	officiële	bewijs-app	van
Nederland,	ontwikkeld	door	het	Ministerie	van
Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport.	Het	is	een
digitaal	hulpmiddel	om	toegang	te	krijgen	tot
bepaalde	locaties	of	activiteiten	in	Nederland.
Ook	kun	je	met	behulp	van	de	app	reizen	naar
andere	landen.	Dat	kan	als	je	gevaccineerd
bent,	op	het	moment	van	de	test	geen	corona
had	of	kunt	bewijzen	dat	je	eerder	al	corona
hebt	gehad.
	
De	CoronaCheck-app?	Deze	heb	je	nodig	om
toegang	te	krijgen	tot	theater,	musea,
evenementen,	grote	bijeenkomsten,	enz.…
Om	je	hiervoor	aan	te	melden	heb	je	je	DigiD
nodig.	Heb	je	hier	nog	nooit	van	gehoord	en
weet	je	niet	hoe	dit	moet	doen	of	lukt	het	niet?
Wij	kunnen	je	hierbij	helpen.	

	
Voor	meer	informatie	neem	dan	contact	op
met:

Theo	Zwiggelaar																	tel:	06	54393916
Hermien	van	der	Weide						tel:	06	41720168

WijkKlikEmmerhout
zoekt	met	spoed
vrijwilligers.

Voor	inlichtingen	kunt	u
terecht	bij:		
Dhr.	Steffen	Moorman
Tel:	06-46551148

Hoe	verhuis	ik
WhatsApp?

Ik	heb	mijn	Android-
telefoon	ingeruild	voor	een	iPhone.	Alles	werkt,
behalve	WhatsApp.	Het	lukt	niet	om	mijn
chatgeschiedenis	op	mijn	nieuwe	toestel	te
krijgen.	Ben	ik	alles	kwijt?
Ja,	maar	niet	als	je	de	oude	Android-telefoon
nog	hebt	en	kunt	gebruiken.	Maar	ook	dan	is
het	lastig.	Het	vervelende	is	dat	WhatsApp
automatisch	kiest	voor	de	cloudopslag	van	je
telefoon.	Op	een	Android	is	dat	standaard
Google-drive,	op	een	iPhone	iCloud.	Je	kunt	dit
niet	anders	instellen.
Het	verhuizen	is	daardoor	niet	mogelijk	of	heel
omslachtig.	WhatsApp	zei	al	in	2019	te	werken
aan	een	functie	waarmee	je	de	app	op	beide
systemen	tegelijk	kunt	gebruiken.	Dan	is
verhuizen	niet	meer	nodig.	Nu	kun	je	je	data
van	Android	naar	iPhone	overzetten	met	de
gratis	app	Stap	over	op	iOS,	te	vinden	in	de
Play	Store	voor	Google.	Een	korte	handleiding
staat	op	de	website	van	Proximus.

Valse	e-mails	over	Berichtenbox	van
MijnOverheid

Pas	op	voor	nepmails	over	de	Berichtenbox	en
MijnOverheid.	Fraudeurs	misbruiken	het	feit	dat
de	overheid	veel	brieven	digitaal	verstuurt	via
de	Berichtenbox.
	
Verschillende	nepmails	over	post	in	de
Berichtenbox	van	MijnOverheid	doen	de	ronde.
Let	extra	goed	op	als	u	zo’n	bericht	krijgt.
Internetcriminelen	proberen	via	links	in	de	mails
gegevens	van	mensen	te	achterhalen.

Meer	lezen	klik	hier

Computerhulp	nodig?

Heeft	u	een	vraag	of	een	probleem?	Bij
WijkKlikEmmerhout-vrienden	kunt	u	uw
vraag	stellen	aan	de	vrijwilligers	van	Pc-hulp.
Nog	geen	vriend,	maar	wel	hulp	nodig?	Ontdek
dan	de	voordelen	van	het
WijkKlikEmmerhout-Vriendschap.

Vriend	worden	van	WijkKlikEmmerhout?
Geen	probleem	klik	hier	en	meld	u	aan.
	

6	vragen	over
Windows	11

Met	veel	bombarie
heeft	Microsoft	vorige

maand	Windows	11	gepresenteerd.	Het	nieuwe
besturingssysteem	verschijnt	aan	het	eind	van
dit	jaar.	Wie	nu	Windows	10	gebruikt,	kan	begin
2022	gratis	upgraden.	6	vragen	over	het	nieuwe
Windows	11.

Meer	lezen	klik	hier
Bron:	Digitaal	gids

Juf	Homan	gaat	met
pensioen

We	hebben	afscheid	genomen
van	juf	Astrid	Homan.
Zij	gaat	met	pensioen.

Ze	werd	donderdag	08-07-2021
door	Lydia	Jeuring	en	leerlingen
van	groep	8	op	de	fiets

opgehaald	van	huis.	Op	de	versierde	fietsen	ging	de
stoet	richting		OBS	de	Kubus.
Daar	stonden	alle	kinderen	van	de	school	haar	zingend
op	te	wachten.

Als	verrassing	stond	de	burgemeester	haar	op	te
wachten.
Een	juf	die	43	jaar	in	het	onderwijs	heeft	gewerkt,
waarvan	40	jaar	op	(min	of	meer)	dezelfde	school,	daar
wilde	hij	persoonlijk	afscheid	van	nemen!
Juf	Homan	kreeg	een	mooie	sjerp	om	en	heeft
vervolgens	de	hele	dag	afscheid	genomen	van
leerlingen	en	ouders	of	verzorgers.

Er	kwamen	zelfs	nog	opa’s	en	oma’s	langs	die	ooit	hun
kinderen	in	haar	klas	hadden.
Het	werd	een	hele	gezellige	dag	waar	we	met	veel
plezier	op	terugkijken.
	

De	Italiaanse	Clara	(links)	met	haar	gastgezin	(foto	travel	active)

Anna	uit	België	en	Matías	uit	Mexico
zoeken	een	warm	thuis	in	omgeving
Emmen	

Eind	augustus	is	het	zover!	Tientallen
uitwisselingsstudenten	van	over	de	hele	wereld	maken
hun	droom	waar	door	een	periode	ondergedompeld	te
worden	in	de	Nederlandse	cultuur	en	gewoontes.	Zo	ook
de	Belgische	Anna	en	de	Mexicaanse	Matías.	Voor	hen
zijn	wij	op	zoek	naar	gastgezinnen	die	deze
enthousiaste	studenten	een	warm	thuis	kunnen	bieden
tot	de	zomervakantie	2022.

Meer	lezen	klik	hier

	Gluren	bij	de	Buren
zondag	5	september

Acts	en	tuineigenaren
hebben	nog	twee	weken	om
zich	in	te	schrijven	voor	het
gastvrije	tuinenfestival
Gluren	bij	de	Buren.		Iedere

soort	tuin	of	act	is	welkom:	muzikanten,	dansers,
theatermakers	en	cabaretiers	krijgen	een	podium	op	een
balkon,	dakterras,	in	een	stadstuin	of	jouw	achtertuin.

De	organisatie	van	Gluren	bij	de	Buren	hoopt	zoveel
mogelijk	Emmer	artiesten	een	plek	te	geven.	Het	kan
niet	gek	genoeg,	alle	tuinen	hebben	potentie	om	tot
podium	te	dienen.	De	aanmeldingen	zijn	al	mooi
verspreid	door	heel	Emmen,	bij	iedereen	in	de	buurt
vindt	dus	al	een	optreden	plaats	en	dat	is	precies	wat	wij
willen.

Partner	worden?
Gluren	bij	de	Buren	is	niet	alleen	op	zoek	naar	tuinen	en
artiesten,	maar	ook	naar	lokale	samenwerkingen.
Organisaties	kunnen	als	partner	het	tuinenfestival	zowel
financieel	als	creatief	versterken.	Bij	interesse	kan	men
contact	opnemen	via	emmen@glurenbijdeburen.nl
GLUREN	BIJ	DE	BUREN	EMMEN
Zondag	5	september	2021
12:00	-	17:00
Emmen
Entree:	Pay	What	You	Can
www.glurenbijdeburen.nl
Facebook	evenement:
https://www.facebook.com/events/600197414288387
Instagram:
https://www.instagram.com/gluren_bij_de_buren/

Emmerhout	zou	de	eerste	gasvrije	woonwijk
van	Drenthe	worden.

In	de	jaren	zeventig	was	de	wijk	Emmerhout	nog	een
bedevaartsoord	voor	stedenbouwers.	Vanuit	het	hele
land	kwamen	planologen	en	ambtenaren	naar	Emmen
toe	om	de	eerste	Nederlandse	‘bloemkoolwijk’	met	eigen
ogen	te	zien.	De	wijk	met	woonerven	–	iets	tussen	een
straat	en	plein	in	–	was	rustig	en	groen	opgezet,	met	zo
min	mogelijk	verkeersstraten.	Eén	rondweg	verbindt	alle
woonerven.	Daardoor	heeft	de	wijk	vanuit	de	lucht	iets
van	een	doorgesneden	bloemkool.
Bron:	NRC

Meer	lezen	klik	hier

Verhalen
delen	en
eten
delen

Emmenaren
zijn	er	in	vele	nationaliteiten.	De
Azerbeidzjaanse	Vafa	Jafarova	is
met	drie	andere	vrouwen	bezig	een
recepten-	en	verhalenboek	te
maken,	om	een	brug	te	slaan.	Het
boek	heet	Cosmopolitan	Culinair
Emmen.
De	namen	van	de	gerechten	zijn
even	exotisch	als	hun	uiterlijk.
Sarma.	Plov.	Kharcho-soep.	Het
eten	komt	dan	ook	van	heinde	en
verre,	net	zoals	de	mensen	die	de
recepten	hebben	ingeleverd.	Die
wonen	nu	natuurlijk	in	Emmen,
maar	zijn	opgegroeid	in	Mexico,
India,	Azerbeidzjan,	Servië,	en	nog
veel	meer	landen.	De	lijst	is	lang.
Bron:	DVHN

Meer	lezen	klik	hier

De	website

De	website	Emmerhoutspringlevend
bundelt	de	informatie,	activiteiten	en
ideeën	van	verschillende
organisaties	van	en	voor	alle
bewoners	in	de	gemeente	Emmen.

U	kunt	uw	bijdrage	ook
aanleveren	helemaal	gratis.

Emmerhoutspringlevend	--	is	een
service	van	WijkKlikEmmerhout

De	vrijwilligers	en	het	bestuur	van
deze	bewonersorganisaties	van	de
Wijk	Emmerhout	hebben	de	taken
verdeeld	en	werken	samen	om	van
deze	webkrant	een	digitaal
kloppend	hart	van	de	Wijk	te
maken.	Daarbij	hebben	we	uw
inbreng	nodig!	Het	is	tenslotte	voor
U.

Reacties	op	artikelen,	eigen	stukjes,
mededelingen	of	aankondigingen	
van	activiteiten	kunt	u	allemaal
hierin	kwijt.

De	redactie	plaatst	alles	wat	op	de
Wijk	en	daar	buiten	betrekking	heeft
en	wat	er	toe	bijdraagt	aan	een
leuke	en	actieve	gemeente	voor
iedereen.

Hoe	kan	ik	mijn	stukjes,	foto’s
en/of	andere	zaken	kwijt?

Boven	in	de	website
www.emmerhoutspringlevend.nl
vind	u	twee	knoppen.
Tip	de	redactie	en	uw	bijdrage
hier	kan	u	alles	kwijt!

De	Redactie	
	

Cursus	taal-	en	digitaal
vaardig

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

Meer	informatie	nodig,	bel	met
Steffen	Moorman
Mobiel:	06-46551148	
	

Voor	en	door	mensen		juli	2021 Bekijk	de	webversie

Advertentie

Klik	hier	om	onze	website	te	bezoeken

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.
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