
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	recentste	artikelen	en	tips	van	de	website	van:

				www.wijkklikemmerhout.nl		&		www.emmerhoutspringlevend.nl

	
Help	u	ons	met	een	donatie	klik	hier	en	doe	u	bijdrage!

Veel	leesplezier!

Feestdagen	voor
cybercriminelen:	zo
herken	je
nepwebsites.

Webcriminelen	zetten	in	de
decembermaand	een

tandje	bij	door	met	nepwebsites	consumenten
op	te	lichten.	Dat	kan	de	feestdagen	flink
verpesten.
Dit	artikel	is	afkomstig	uit	Trouw.	Elke	dag
verschijnt	een	selectie	van	de	beste	artikelen	uit
de	kranten	en	tijdschriften	op	NU.nl.	Daar	lees
je	hier	meer	over.
De	feestdagen	komen	eraan	en	dat	is	niet
alleen	leuk	voor	de	onschuldige	consument.
Cybercriminelen	zien	in	deze	periode	van	het
jaar	een	buitenkansje	om	mensen	gegevens	af
te	troggelen	en	op	te	lichten.	Hoe	meer	we
online	winkelen	en	bankieren,	hoe	groter	de
kans	dat	ze	beet	hebben.
Bron:	NU.nl

Meer	lezen	klik	hier

Voordelen	van
werken	in	de	cloud?

Door	de	huidige	pandemie	is	het	werken	in	de
cloud	in	een	versnelling	geraakt.	Vanuit	de
verplichte	thuiswerksituatie	zijn	veel	bedrijven
snel	richting	een	hybride	werksituatie	gegaan	of
volledige	remote.	Uiteraard	brengt	dit
verschillende	technische	beperkingen	met	zich
mee	en	is	er	voor	veel	bedrijven	nog	veel	werk
te	verzetten.
Bron:	Technieuws

Meer	lezen	klik	hier

Goede	webshop
inrichten

Steeds	meer
mensen	kopen	hun
spullen	online.	Het	is

daarom	slim	om	(ook)	een	online	webshop	op	te
richten.	Als	je	een	fysieke	winkel	begint,	kun	je
het	online	gedeelte	ernaast	organiseren.	Of	richt
je	juist	puur	op	het	online	gedeelte,	die	keuze	is
aan	jou!	Je	verkoop	neemt	toe	als	je	een	goede
webshop	inricht.	Verdiep	je	hier	dan	ook	zeker
even	in.	Duur	hoeft	het	gelukkig	niet	te	zijn:	je
kunt	zelfs	een	gratis	webshop	maken.	Het	is
vooral	belangrijk	om	hier	echt	even	de	tijd	voor
te	nemen,	zodat	je	de	webwinkel	geheel	naar
wens	kunt	inrichten.	Houd	ook	rekening	met	je
klanten:	hoe	zou	een	ideale	webshop	er	voor	je
potentiële	doelgroep	uitzien?	Dat	is	uiteraard
iets	om	in	je	achterhoofd	te	houden!

Bron:	Technieuws

Meer	lezen	klik	hier

Snelle	en	stabiele
internetverbinding

Het	internet	speelt	in	de	westerse	wereld	een
steeds	prominentere	rol.	Alsmaar	meer
activiteiten	verplaatsen	zich	naar	het	internet.
Neem	bijvoorbeeld	de	maandelijkse	vergadering
met	jouw	collega’s.	Dit	soort	zakelijke
aangelegenheden	vonden	vroeger	alleen	fysiek
plaats.	Maar	met	alle	mogelijkheden	die	het
internet	biedt,	verplaatsen	dit	soort	activiteiten
zich	naar	het	internet.	Het	internet	is	dus	in
allerlei	opzichten	een	uitkomst.	Echter,	de
internetverbinding	moet	wel	snel	en	stabiel	zijn
voor	een	zo	goed	mogelijke	effectiviteit.

Meer	lezen	klik	hier

Foto's	gratis	online
bewerken

U	hoeft	tegenwoordig	niet
meer	eerst	een
computerprogramma	te
installeren	om	uw	digitale

foto's	te	bewerken.	U	kunt	uw	foto's	ook
uploaden	naar	een	online	dienst	en	de
bewerkingen	vervolgens	via	de	webbrowser
uitvoeren.
Op	deze	pagina	geven	we	een	overzicht	van	de
beste	gratis	online	diensten	voor	het	bewerken
van	digitale	foto's.	In	sommige	gevallen	kan	het
toch	handig	zijn	om	gewoon	een
fotobewerkingsprogramma	te	installeren.
Bijvoorbeeld	wanneer	u	niet	altijd	een
internetverbinding	heeft	of	heel	veel	foto's	wilt
aanpassen.	Voor	foto	software	downloads	kijkt	u
in	ons	overzicht	van	gratis
fotobewerkingssoftware.

Bron:	CS

De	mogelijkheden	van	een	slimme
deurbel.

De	laatste	jaren	is	de	slimme	deurbel	in
populariteit	toegenomen.	Een	deurbel	met
camera	geeft	verschillende	mogelijkheden	en
geven	bijvoorbeeld	toevoegingen	welke
bijdragen	aan	de	veiligheid.	

Een	video	deurbel	is	een	slimme	deurbel	welke
connectiviteit	heeft	met	internet	en	gekoppeld
kan	worden	via	een	app	of	integraties	met
smarthome.
Een	slimme	deurbel	werkt	bijna	hetzelfde	als
een	‘gewone’	deurbel,	maar	bij	een	slimme
deurbel	ontvang	je	een	melding	–	waarmee	je
direct	kan	zie	wanneer	er	iemand	aanbelt.	Ook
wanneer	je	niet	thuis	bent	kun	je	via	de	app	op
je	smartphone	communiceren.	Zolang	je
smartphone	is	verbonden	met	het	internet	weet
je	altijd	wie	er	voor	de	deur	staat.
Meer	lezen	klik	hier
Bron:	Technieuws

TomTom-app

TomTom	heeft
nog	altijd	een
flinke	doelgroep
die	gebruik
maakt	van	de

navigatiesystemen	als	TomTom	Go-app	voor	de
smartphones.	Echter	is	er	vooral	concurrentie
met	de	gratis	alternatieven	als	Google	Maps.
TomTomnavigatie	flink	duurder
De	TomTom	Go-app	vereist	een	losstaand
abonnement.	Deze	week	heeft	de	provider	de
abonnementsprijzen	flink	verhoogd.
Het	abonnement	met	een	looptijd	van	een
maand	voor	Tomtom	Go	kost	in	de	toekomst
7,99	euro,	eerder	was	de	prijs	1,99	euro.
Hiermee	is	de	prijs	verviervoudigd.	De	overige
abonnementsvormen	van	de	TomTom	Go	app
zijn	minder	hard	gestegen.
Voor	een	abonnement	met	de	looptijd	van	drie
maanden	betaal	je	nu	13,99	euro	in	plaatst	van
4,99	euro.	Het	jaarabonnement	stijgt	in	prijs	van
12,99	euro	naar	39,99	euro	gegaan	en	is
hiermee	drie	keer	duurder.
Of	de	abonnementskosten	alleen	worden
aangepast	voor	de	nieuwe	abonnees	is
voorlopig	onduidelijk.
TomTom	GO	Navigatie	downloaden
TomTom	GO-navigatie	is	te	downloaden	vanuit
de	Google	Play	en	iOS	store.

VIP!	Emmen	in	gesprek	met	Steffen,
secretaris	van	Vereniging	WijkKlikEmmerhout

Meer	weten	over	hoe	een	computer/	laptop/	tablet/	iPad
of	smartphone	werkt,	wat	je	er	allemaal	mee	kan	of	een
niet	goed	werkend	apparaat	laten	repareren,	hiervoor
kan	je	allemaal	terecht	bij	WijkKlik	in	Emmerhout.
In	2009	begon	een	groepje	vrijwilligers	buurtbewoners	te
helpen	met	computerproblemen,	m.n.	ouderen.	Toen
Steffen	in	Emmen	kwam	te	wonen	heeft	hij	zich	bij	deze
groep	vrijwilligers	aangesloten.	De	vraag	naar
computerhulp	groeide	snel	en	in	2018	is	de	vereniging
WijkKlikEmmerhout	opgericht.

Meer	lezen	klik	Hier

Kerst	drive-thru
in	plaats	van
koffietafel.

																																										Eigen	foto

Vanwege	corona	geen	gezellige	koffietafel,	maar	een
heuse	kerst	drive-thru	afgelopen	donderdag	voor	de
leden	van	de	Reumapatiëntenvereniging	Emmen	en
Omstreken.

Bijna	70	leden	stapten	in	de	auto	om	in	automuseum
Myskery	aan	de	Odoornerweg	in	Emmen	hun
kerstpakket	af	te	halen.	Even	uitstappen	voor	een	kop
koffie	en	plakje	kerstbrood	zat	er	niet	in.	Het	mondkapje
moest	op	blijven	en	er	werd	alleen	even	gestopt	om	het
kerstpakket	aan	te	nemen.	Dat	was	met	onder	meer
kerstbrood,	chocolade	een	banketstaaf	en	kerstkransjes
goed	gevuld.

Bron:	Emmen

									NieuwsNL

	

Vriend	worden	van	WijkKlikEmmerhout

Buiten	een	dreigende	wolkenlucht	met	af	en	toe	een
opklaring	ertussen.	De	wind	giert	en	huilt	om	het	huis	en
ramen	en	deuren	zitten	potdicht.		Geen	enkele	reden	om
naar	buiten	te	gaan.
	
Daarnaast	mogen	we	ook	niet	zoveel	meer:	
Boodschappen	doen	mag	nog	wel	in	je	eentje,	maar	wél
met	een	mond-neuskapje	voor.	Ik	haat	die	dingen:		als
brildrager	beslaan	die	brillenglazen	van	mij	wanneer	ik
even	buiten	gewandeld	heb,	en	dan	zie	ik	bijzonder
weinig.	Gelukkig	mag	naar	buiten	gaan	nog	wel	en	een
stukje	fietsen	mag	ook	nog	wel.	Verder	niet	zo	veel.	
Eigenlijk	hebben	we	er	allemaal	een	beetje,	wat	zeg	ik,
heel	veel	genoeg	van.	Al	die	beperkingen	en	juist	die
dingen	die	we	leuk	vinden,	mogen	we	juist	niet	of	veel
minder.	Gezellig	winkelen,	op	een	terrasje	zitten.	Helaas
dat	mag	nog	niet.

Meer	lezen	klik	hier

Gemeente	komt
mensen	met
medisch	afval
tegemoet.

Inwoners	van	de
gemeente	Emmen	die	meer	huishoudelijk	afval	hebben
door	een	chronische,	medische	aandoening,	kunnen
vrijstelling	krijgen.	Dat	betekent	dat	ze	enkele	gratis
ledigingen	van	de	grijze	container	(restafval)	of	enkele
gratis	zakken	in	de	ondergrondse	container	kunnen
gooien.
Mensen	met	een	chronische,	medische	aanwijzing,
kunnen	onvermijdbaar	medisch	afval	hebben,
bijvoorbeeld	stoma-,	incontinentie-	en	dialysemateriaal.
Dit	zorgt	ervoor	dat	hun	grijze	container	(restafval)
sneller	vol	raakt,	waardoor	deze	vaker	geleegd	moet
worden.
Klik	hier	voor	meer
	

Wijkzorg	Tangenborgh	viert
15-jarig	bestaan
	
Interview	met	Ria	Bol	-	de	Roo.
56	jaar,	20	jaar	werkzaam	als
verzorgende	IG	binnen	Zorggroep
Tangenborgh
	
In	gesprek	met	Ria	Bol,	een
bevlogen	wijkzorgmedewerker
binnen	Zorggroep	Tangenborgh.	Ria
is	vanaf	dag	één	werkzaam	binnen
de	wijk	in	regio	Klazienaveen.	Dit
heeft	zij	samen	met	twee	collega’s
in	2003	vanuit	‘Woon-	en
zorgcentrum	Dillehof’	opgestart.	Zij
zijn	hiermee	in	‘De	Melde’	gestart,
hier	woonde	destijds	een	aantal
mensen	met	een	kleine	zorgvraag.
Door	hierop	in	te	spelen	was	er	voor
de	klant	de	mogelijkheid	om	thuis	te
kunnen	blijven	wonen.	De	eerste
stappen	in	wijkzorg	door	Zorggroep
Tangenborgh!
	
Op	de	vraag	of	Ria	ervan	op	de
hoogte	is	dat	wijkzorg	Tangenborgh
15	jaar	bestaat,	antwoordt	ze	dat	ze
zich	hier	niet	van	bewust	is,	omdat
het	15	jaar	geleden	klein	is
begonnen,	naast	het	zorgwerk	in	de
woonzorglocaties.	De	zorg	in	de	wijk
heeft	zich	daarna	snel	uitgebreid
binnen	de	regio.

Meer	lezen	klik	dan	hier
	

Emmen	pakt	Boermarkeweg
aan

De	gemeente	Emmen	gaat	komend
voorjaar	Boermarkeweg	aanpakken.
Doel	is	de	doorstroming	op	deze
weg	te	verbeteren.
Er	worden	extra	opstelvakken
aangelegd	voor	verkeer	dat	rechtsaf
wil	slaan	in	de	richting	van	de	Van
Schaikweg.	De	verkeerslichten
worden	gekoppeld	om	een
zogenoemde	‘groene	golf’	te
scheppen.	Ten	slotte	is	het	plan	om
de	Angelsloërdijk	voor
gemotoriseerd	verkeer	af	te	sluiten
van	de	Boermarkeweg	en	aan	te
sluiten	op	de	Statenweg.
Bron:	Emmen

									Nieuws.nl

Meer	lezen	klik	hier
	

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen			december	2021 Bekijk	de	webversie

	De	Wilker	is	een	stichting
geworden.

Dit	is	een	leuke	bijkomstigheid	voor
de	wijk	Emmerhout,	waar	al	lang
gevraagd	wordt	om	een	buurthuis.
Nadat	de	Bintholt	nu	al	vele	jaren
geleden	is	verdwenen	als		buurthuis
is	er	nu	weer	gelegenheid	voor	een
heerlijk	avondje	kaarten,	bingo	of
een	feestje	te	geven.	Meer	weten	
kijk	ook	eens	op	de	website	van	de
Wilker	bij	activiteiten	en,	of	het
menu.	Hiervan	kun	je	na	de
lockdown	ook	weer	lekker	genieten,
b-v	de	lekkere	macaroni	van	Corry.
www.dewilker.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.
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