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

Veel	leesplezier!

Verschillende
nepmails	DigiD
	
Oplichters	hengelen	naar	uw
DigD-gegevens.	Diverse

nepmails	proberen	u	te	verleiden	inlognaam	en
wachtwoord	in	te	vullen.
Een	mail	beweert	dat	opnieuw	identificeren
vanwege	de	AVG	(Algemene	verordening
gegevensbescherming)	nodig	is.	Een	ander
bericht	meldt	dat	de	digitale	sleutel	verloopt
vanwege	inactiviteit.	Een	derde	mail
waarschuwt	dat	de	digitale	sleutel	is	verouderd.
	
Ga	er	niet	op	in
In	alle	gevallen	zou	de	gebruiker	zijn	gegevens
moeten	bijwerken.	Het	enige	wat	daadwerkelijk
wordt	bijgewerkt	is	de	fraudelijst	van	de
oplichters	die	deze	mails	sturen.	Ga	er	daarom
niet	op	in.	DigiD	zelf	zegt	het	volgende:	'Let	op,
DigiD	stuurt	u	nooit	berichten	met	een	link	of
QR-code.	Ziet	u	wel	een	link	of	QR-code	in	een
bericht	dat	van	DigiD	lijkt	te	komen?	Scan	de
QR-code	niet	en	klik	niet	op	de	link.'
	
Sms-controle
Beveilig	uw	DigiD	met	sms-controle.	Na
inloggen	wordt	er	een	code	via	sms	verstuurd.
Na	invullen	van	deze	code	op	het	scherm	kunt	u
pas	verder.	Krijgen	criminelen	uw
inloggegevens	in	handen,	dan	zorgt	deze	extra
beveiliging	ervoor	dat	de	DigiD	toch	veilig	is.
Deze	sms-controle	is	een	toepassing	van
tweestapsverificatie.
	
Twijfelt	u	over	de	echtheid	van	een	mail?
Stuur	u	bericht	naar:
	
WijkKlikEmmerhout	zij	kunnen	dit	soort
berichten	ontcijferen	phishingchecker.	U	hoort
uiterlijk	de	volgende	werkdag	of	het	een	nepmail
is.
	

Wat	betekenen	5G,	4G	en	3G?
De	begrippen	4G	en	5G	komen	vaak	langs.	Het
heeft	iets	met	internet	te	maken,	maar	wat
precies?	En	hoe	gebruikt	u	het?
	
Mobiel	internet
Op	de	smartphone	internetten	kan	met	mobiel
internet.	Dit	is	een	betaalde	internetverbinding,
die	mensen	afsluiten	via	de	mobiele	provider.
Dat	zijn	bedrijven	zoals	KPN,	T-Mobile	en
Vodafone.	Dankzij	mobiel	internet	kunt	u	overal
online	zijn.	Dus	ook	op	straat,	in	het	theater	of	in
de	trein.
	
an	0G	naar	5G
Mobiele	netwerken	bestaan	al	lang.	Het	begon
in	1946	met	het	eerste	netwerk,	0G	(generatie
nul).	Dat	leek	nog	niet	op	het	netwerk	zoals	we
het	nu	kennen.	Door	de	jaren	heen	verbeterden
de	netwerken	en	kwam	er	steeds	een	nieuwe
generatie.	In	1991	kwam	2G	(tweede	generatie)
en	werd	het	mogelijk	om	tekstberichten	te
versturen.	In	2003	kwam	3G.	Deze	generatie
maakte	het	mogelijk	om	te	internetten	op	een
mobiel.	De	komst	van	de	opvolgers	4G	en	5G
zorgen	voor	nieuwe	technieken	en	sneller
internet.
	
Voordelen	5G
5G	is	op	het	moment	de	nieuwste	generatie.
Deze	opvolger	van	4G	biedt	verschillende
voordelen,	ten	opzichte	van	de	vorige	generatie.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

	

Ken	je	dat?

Je	bent	in	een	nieuwe	stad	en	hebt	aan	het
begin	van	de	dag	je	auto	in	die	ene	leuke	straat
weggezet.	Maar	waar	was	dat	ook	alweer?	Naar
rechts	bij	dat	ene	leuke	winkeltje	en	dan	de
tweede	linksaf…	toch?	Om	ervoor	te	zorgen	dat
jij	voortaan	gemakkelijk	weer	je	auto	terugvindt,
geeft	Radar	je	tips!	Als	eerste	tip	kun	je
natuurlijk	altijd	een	foto	maken	van	de	plek	waar
je	auto	geparkeerd	staat,	zodat	je	op	zoek	kunt
gaan	naar	een	vergelijkbare	omgeving.	Op	een
locatie	die	je	niet	kent	kan	dit	echter	alsnog	voor
problemen	zorgen.	Daarom	de	volgende	tips:	
Je	bent	in	een	nieuwe	stad	en	hebt	aan	het
begin	van	de	dag	je	auto	in	die	ene	leuke	straat
weggezet.	Maar	waar	was	dat	ook	alweer?	Naar
rechts	bij	dat	ene	leuke	winkeltje	en	dan	de
tweede	linksaf…	toch?	Om	ervoor	te	zorgen	dat
jij	voortaan	gemakkelijk	weer	je	auto	terugvindt,
geeft	Radar	je	tips!
	
Als	eerste	tip	kun	je	natuurlijk	altijd	een	foto
maken	van	de	plek	waar	je	auto	geparkeerd
staat,	zodat	je	op	zoek	kunt	gaan	naar	een
vergelijkbare	omgeving.	Op	een	locatie	die	je
niet	kent	kan	dit	echter	alsnog	voor	problemen
zorgen.	Daarom	de	volgende	tips:	Lees
daarvoor	hier	verder

	
	

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:
Lemzijde	87/88
7823	SH	Emmen
	

	

Afsluiting	Emmerweg	en
Schansstraat

Van	22	augustus	09.00	uur	tot	woensdag	7	september
15.00	uur	zijn	de	Emmerweg	en	de	Schansstraat	in
Emmen	tijdelijk	afgesloten.	Het	fietspad	langs	de
Emmerweg	blijft	bereikbaar.	De	wegen	worden	dan
aangesloten	op	de	nieuwe	op-	en	afritten	en	rotondes	bij
Emmerschans.
	
De	oversteek	van	de	Emmerweg	naar	het	nieuwe
fietspad	richting	de	Schansstraat	is	wel	afgesloten.
Fietsers	kunnen	via	de	Schanswal	naar	de	Schansstraat
(zie	de	omleidingsroute).
	
Weekendafsluiting	16-19	september
De	N391	–	Emmerweg-Rondweg	ter	hoogte	van
Emmerschans	–	is	afgesloten	in	het	weekend	van	16
september	19.00	uur	tot	19	september	06.00	uur.	In	dit
weekend	worden	het	laatste	nieuwe	asfalt	en	de
markering	aangebracht.

Repair	Café	weer	van
start
	
In	de	Holtingerhof	in	Emmen	wordt
vanaf	woensdag	7	september
wekelijks	een	Repair	Café

gehouden.	Vrijwilligers	repareren	defecte	apparaten,
zoals	bijvoorbeeld	een	koffiezetter,	stofzuiger	of	een
klok.	Belangstellenden	zijn	elke	woensdag	welkom
tussen	13.00	en	16.00	uur.

Vanaf	nu	kunt	u	ook	"de	Wilker	uw
buurthuis"	volgen	op	de	website
www.emmerhoutspringlevend.nl

We	hebben	daarvoor	een	apart	tabblad	gemaakt	aan	de
rechterzijde	van	de	pagina.	Ook	is	het	mogelijk	om
rechtstreeks	te	kijken	op	de	website	van	de	Wilker,	ga
daarvoor	naar	de	Wilker

De	Wilker

	
Stichting	de	Wilker	bevindt	zich	o.a.	aan	De	Lemzijde
87-88	in	de	wijk	Emmerhout	en	aan	de	Nassaulaan	1	in
de	wijk	Oud	Allee	(centrum	Emmen).
Als	Stichting	De	Wilker	slaan	wij	een	brug	tussen
mensen	die	iets	hebben	te	bieden	en	mensen	die
daarmee	geholpen	kunnen	worden.	Als	Stichting	De
Wilker	willen	wij	daarin	een	centrale,	coördinerende,
vernieuwende	en	stimulerende	rol	spelen.

De	Wilker	KVK	84672870.	Stichting	De	Wilker
Henrie	Frieling
Yvonne	Prummel
Jo	Doornbos	&	Corry	Drent

Nieuwe	culturele
seizoen	Drenthe	start	in
Emmen	met	Uitfestival
	
	
De	officiële	start	van	het	nieuwe
culturele	seizoen	in	Drenthe	vindt

zaterdag	10	september	plaats	in	Emmen	met	een
speciaal	Uitfestival.	Op	het	programma	staan
verschillende	culturele	activiteiten	en	optredens	van
artiesten.	Hoofdattractie	is	Mécanique	Vivante.
Het	Franse	muziektheatergezelschap	is	in	Emmen
aanwezig	met	een	Bach-orgel	van	sirenes.	Met	een
mobiele	Stop-Go	voorstelling	zorgen	ze	voor	flink	wat
spektakel.	Mécanique	Vivante	geniet	internationale
bekendheid	met	grote	mobiele	(muziek)installaties
waarmee	op	straat	optredens	worden	verzorgd.	De
spectaculaire	constructies	worden	in	een	eigen	grote
werkplaats	in	Zuid-Frankrijk	gefabriceerd.	
Het	Uitfestival	vindt	plaats	in	het	Rensenpark	in	Emmen,
maar	ook	op	andere	locaties	zijn	de	hele	middag
activiteiten.	Een	overzicht	is	te	vinden
op	www.drentseuitmaand.nl.	Wethouder	Dewy	Leal	van
de	gemeente	Emmen	en	Marieke	Vegt,	directeur	van	de
provinciale	Stichting	Kunst	&	Cutuur,	geven	om	13.00
uur	het	startsein.
Het	Uitfestival	is	onderdeel	van	de	Drentse	Uitmaand.
Tijdens	deze	actiemaand	-	traditioneel	in	september	-
geven	diverse	organisaties	in	de	provincie	een
voorproefje	van	de	komende	activiteiten.	Van	festivals
en	workshops	tot	theatervoorstellingen	en
uitmarkten.	Voor	de	inwoners	van	Drenthe	is	dit	hét
moment	om	hun	liefde	voor	kunst	en	cultuur	te
(her)ontdekken.	Het	thema	van	de	Uitmaand	2022	is
dan	ook	Kunst	zoekt	liefde.	
In	de	gemeente	Emmen	worden	naast	het	Uitfestival
nog	meer	activiteiten	georganiseerd	in	het	kader	van	de
Drentse	Uitmaand.	Zo	biedt	Festerica	op	10	september
in	Erica	een	podium	aan	lokale	artiesten	en	bands.	Op
het	festival	staan	onder	andere	tributeband	Queen	Must
Go	On,	rockcoverband	4	of	a	Kind,	bluesmuzikant	Ralph
de	Jongh	en	lokale	acts	Lisa	Ploeger,	Erik	Vinke	en
Sundance	Zuidert.
Op	17	en	18	september	wordt	Folk	an	de	Gruppe
georganiseerd	in	Nieuw-Schoonebeek.	Het	muzikale
programma	bestaat	onder	andere	uit	de	Ierse
folkpunkers	mr.	Irish	Bastaard,	southern	bluesrockband
Voltage	en	singer-songwriter	Nienke	Dingemans.

	

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	
	

Aannemers	gezocht
voor	aanbesteding	Wmo
	
Inwoners	kunnen	soms	hun	woning
laten	aanpassen	via	de	Wmo.
Hiervoor	dienen	ze	een	aanvraag	in
bij	de	gemeente.	En	als	de
aanvraag	is	goedgekeurd,	geeft	de
gemeente	een	aannemer	de
opdracht	om	de	woning	aan	te
passen.	In	september	start	de
gemeente	Emmen	een	meervoudig
onderhandse
aanbestedingsprocedure	met	als
doel	het	afsluiten	van	een
raamovereenkomst	Wmo
Woningaanpassing.	We	willen	drie
aannemers	een	contract	geven	die
de	komende	jaren	de	opdrachten
kunnen	uitvoeren.	Bent	u	aannemer
en	heeft	u	interesse	om	mee	te
doen	aan	deze
aanbestedingsprocedure?	Geef	dit
dan	uiterlijk	7	september	aan	ons
door.
Wie	zoeken	wij?
Voor	de	inschrijving	zoeken	we
aannemers	die	aan	de	volgende
voorwaarden	voldoen:
1.	 U	kunt	bouwkundige
werkzaamheden	uitvoeren	in	het
kader	van	de	Wmo.	

2.	 U	kunt	jaarlijks	ongeveer	zes
grotere	en	tien	kleinere
opdrachten	in	de	gemeente
Emmen	uitvoeren.	

3.	 U	kunt	en	wilt	als	één	van	de
drie	gecontracteerde	aannemers
de	komende	vier	jaar	de	Wmo-
woningaanpassingen	realiseren.	

Werkzaamheden
De	grotere	opdrachten	bestaan
vooral	uit	aanbouw	van	een	ruimte
of	grotere	aanpassing	van	een
bestaande	ruimte.	De	kleinere
opdrachten	bestaan	uit	kleinere
bouwkundige	aanpassingen	aan
een	woning,	zoals	het	verbreden
van	een	doorgang.	Met	deze
aanpassingen	kunnen	de	bewoners
langer	zelfstandig	blijven	wonen.
Voor	de	komende	vier	jaar
verwachten	we	in	totaal	zo’n	drie
miljoen	euro	te	besteden	aan	deze
werkzaamheden.	Gemiddeld	gaat
het	om	ongeveer	twintig	grotere	en
dertig	kleinere	opdrachten	per	jaar.
Procedure
Als	u	interesse	heeft,	dan	kunt	u
ons	dit	tot	en	met	7	september	2022
laten	weten.	De	aannemers
waarvan	de	kans	groot	is	dat	zij
kunnen	voldoen	aan	bovenstaande
voorwaarden	komen	op	een	lijst	van
geschikte	kandidaten.	Uit	de
geschikte	kandidaten	kiezen	wij
maximaal	vier	lokale	aannemers	en
in	totaal	zes	aannemers.	Als	er
meer	geschikte	kandidaten	zijn,	dan
gaan	wij	loten.	De	kandidaten	die
via	de	loting	zijn	uitgekozen,	krijgen
een	uitnodiging	om	een	offerte	voor
de	meervoudig	onderhandse
aanbestedingsprocedure	in	te
dienen.	De	drie	aannemers	met	de
beste	prijs-kwaliteitverhouding
krijgen	een	raamovereenkomst.	Na
afsluiting	van	de	raamovereenkomst
leggen	wij	in	minicompetitieverband
de	grotere	opdrachten	voor	aan
deze	drie	gecontracteerde
aannemers.	De	kleinere	opdrachten
wijzen	we	gelijkmatig	toe	aan	één
van	de	drie	aannemers.
	
Meer	informatie	en	aanmelden
Wilt	u	als	aannemer	meedoen	met
deze	aanbestedingsprocedure?
Meld	u	dan	aan	via	het
contactformulier.	Dit	kan	tot	en	met
7	september.	Wilt	u	meer
informatie?	Vul	uw	vraag	in	via	het
contactformulier.	

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen			augustus	2022 Bekijk	de	webversie

De	webmail-omgeving	van	Gmail	krijgt	een
ander	uiterlijk.

De	komende	tijd	krijgt	iedereen	de	vernieuwde
omgeving	te	zien.	Dat	kan	wel	even	duren,
Google	is	al	sinds	begin	dit	jaar	bezig	met	de
verspreiding	ervan.
	
In	de	winter	kregen	zakelijke	gebruikers	de
andere	mailomgeving	al	te	zien.	Na	een	test
onder	particulier	gebruikers	is	het	nu	tijd	voor
grootschaliger	verspreiding.	Het	is	niet	te
voorspellen	wanneer	u	de	nieuwe	omgeving	te
zien	krijgt.	Hij	wordt	automatisch	ingevoerd.
Dit	verandert	er	in	Gmail
Geen	paniek,	want	uw	mails	blijven	gewoon
waar	ze	waren,	in	de	inbox.	Het	gaat	vooral	om
de	linkerbalk.	Die	wordt	rustiger,	met	grote
knoppen	voor	onder	meer	de	chatdienst	Chat
en	de	vergaderopties	Meet.	Die	knoppen	zijn
trouwens	te	verbergen	voor	wie	ze	niet	gebruikt.
De	knoppen	krijgen	pastelkleuren	en	ronde
hoeken,	waardoor	ze	er	vriendelijker	uitzien.
Vindt	u	de	nieuwe	mailomgeving	niet	prettig?
Het	blijft	mogelijk	om	de	oude	mailomgeving
terug	te	zetten.	Daarvoor	klikt	u	op	het	tandwiel
en	bij	‘Snelle	instellingen’	op
Terug	naar	de	oorspronkelijke	Gmail-
weergave.

3	minuten	van	u	tijd	om	onze	nieuwsbrief	helpen
te	verbeteren	klik	hier.

Belangrijke	veiligheidsupdate
iPhone,	iPad	en	MacBook
	
Apple	roept	gebruikers	van	een	iPhone,	iPad	en
MacBook	op	om	hun	apparaat	te	updaten.	De
update	dicht	een	gevaarlijk	beveiligingslek.
Apple	bracht	eind	vorige	week	een	update	van
iOS	15	uit	voor	iPhones	en	iPads.	Ook	is	er	een
update	voor	MacBooks	met	het
besturingssysteem	Monterey.	In	de	oudere
software	zaten	twee	beveiligingslekken.
Hierdoor	konden	aanvallers	op	afstand	de
controle	over	het	apparaat	overnemen.	De
nieuwe	versies	verhelpen	deze
beveiligingsproblemen.	Het	is	daarom	belangrijk
deze	te	installeren.
	
Update	apparaat
Controleer	of	uw	apparaat	de	nieuwste	update
al	heeft.	Klik	daarvoor	op	de	app	Instellingen	>
Algemeen	>	Software-update.	Voor	een
iPhone	is	dat	iOS	15.6.1	en	voor	een	iPad	gaat
het	om	iPadOS	15.6.1.	Is	dat	niet	het	geval?	Zet
dan	de		de	nieuwste	versie	op	u	apparaat
Apple	bracht	voor	de	MacBook	het	update
macOS	Monterey	12.5.1	uit.	Ook	voor	bezitters
van	de	laptop	van	Apple	is	het	belangrijk	om	de
nieuwste	update	van	het	besturingssysteem	te
installeren.

Petitie	behoud	stadsbussen
	
	

Wij
inwoners	van	de	gemeente	Emmen

constateren
dat	met	het	schrappen	van	de	stadslijnen	naar
Emmerhout	en	Angelslo	het	openbaar	vervoer
binnen	onze	gemeente	en	vanuit	deze	wijken
drastisch	wordt	afgeschaald.
dat	deze	keuze	ernstige	gevolgen	heeft	voor	de
toegankelijkheid	van	het	ziekenhuis	voor	inwoners
van	de	verschillende	wijken	in	Emmen.
dat	deze	bezuiniging	mensen	met	een	lager
inkomen,	jongeren,	ouderen	en	chronisch	zieke
mensen	buitenproportioneel	raakt.

en	verzoeken
dat	het	OV-bureau	de	stadslijnen	1	en	2	niet	schrapt	en
een	vuist	maakt	naar	de	overheid	om	meer	te	investeren
in	het	OV	in	de	regio.

Onderteken	de	PETITIE	en	ga	naar	Behoud	de
stadsbussen

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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