
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

Veel	leesplezier!

Veilig	internet
Bankieren

Op	allerlei	manieren
zitten	oplichters	achter
uw	betaalpas	en	uw
persoonlijke	gegevens

aan.	Dat	doen	ze	via	valse	e-mails,
onverwachte	telefoontjes	of	door	u	aan	te
spreken	op	straat.Marc	van	Veilig	Bankieren	TV
legt	uit	welke	trucs	ze	gebruiken	en	wat	u
ertegen	kunt	doen.	Want	past	u	op	uzelf,	dan
geeft	u	oplichters	geen	kans!

Meer	informatie	klik	hier

Bron:veiligbankieren.nl

Beschadigd	Word-
document	herstellen:

	
Je	hebt	uren,	misschien	zelfs
dagen	aan	een	Word-

document	gewerkt.	Na	een	update	krijg	je	het
bestand	niet	meer	open	en	lees	je	doodleuk	dat
er	een	fout	is	opgetreden.	Is	alles
onherroepelijk	verloren?	Nee,	je	kunt	een
beschadigd	Word-document	herstellen.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Test	met	cd's	kopiëren
in	Windows	11
	
	Microsoft	test	een	functie
in	Windows	11	waarmee
gebruikers	cd’s	kunnen
rippen.	Dat	is	het
kopiëren	van	nummers

naar	de	pc	en	er	digitale	bestanden	van	maken.
De	functie	zit	in	de	Mediaspeler	van	Windows
11.
	
Cd’s	rippen	was	een	aantal	jaar	geleden	heel
populair.	Muziekdiensten	als	Spotify	bestonden
nog	niet.	Wie	muziek	van	een	cd	op	zijn	mp3-
speler	wilde	zetten,	kopieerde	de	nummers	van
cd	naar	computer.	Dat	kon	met	allerlei
programma’s.
	
Muziek	overzetten	met	Mediaspeler
Cd’s	zijn	niet	meer	zo	gangbaar	als	toen.	Maar
Microsoft	denkt	blijkbaar	dat	de	functie	om	cd’s
te	rippen	nog	nodig	is.	In	een	update	die	nu
wordt	getest,	zit	de	functie	verwerkt	in	de
Mediaspeler.	Dat	is	best	een	logische	plek:	het
programma-start	automatisch	als	iemand	een
cd	in	de	lade	van	de	computer	doet.
Het	gaat	hier	om	een	test,	dus	het	is	niet	zeker
dat	de	functie	ook	in	Windows	11	zal	eindigen.

Vragen	of	een	reparatie
computer/laptop?

U	pc	verdiend	een	apk?	Of
een	reparatie,	of	heeft	u
wellicht	een	vraag?	U	kunt
nu	ook	een	afspraak	maken
bij	WijkKlikEmmerhout	via

de	mail.

Klik	hier	om	uw	vraag	of	het	melden	van	een
reparatie.
U	vraagt	wordt	meestal	binnen	24	uur
beantwoordt,	en	reparaties	worden	door	ons
ingepland	u	krijgt	dan	van	ons	een	bericht
wanneer	u,	uw	computer	of	laptop	kan	brengen
of	dat	er	een	eventueel	huisbezoek	moet
worden	ingeplant.

Ons	adres	is:
De	Lemzijde	87
7823	SH	Emmen

VERHALENWEDSTRIJD	VOOR	65
PLUSSERS	!

"Polleke	buitenbieb"	organiseert	dit	kwartaal
vanwege	de	vakantieperiode	een	extra
schrijfwedstrijd	énkel	bedoeld	voor	65-plussers.
De	remmen	mogen	flink	los,	de	inkt	mag	rijkelijk
vloeien,	want	het	thema	is:	"Vroeger!"

Duik	terug	in	uw	geheugen,	dik	de	boel	gerust
flink	aan	of	fantaseer	hoe	u	een	en	ander
misschien	anders	had	willen	doen.	Tekent	u
graag	of	heeft	u	een	leuke	foto	die	past	bij	uw
verhaal?	Stuur	hem	gerust	mee!

Net	als	de	lopende	schrijfwedstrijd	–
handpalmgedichten	–	is	de	uiterste
inleverdatum	1	augustus:		
"Polleke	buitenbieb"	/		Laan	van	het	Kwekebos
375	/	7823	KJ	Emmerhout.	
Onder	vermelding	van	naam,	adres	en	leeftijd.
De	gewonnen	prijzen	worden	thuis	bezorgd
evenals	verkorte	versies	van	de	juryrapporten.
	

Idee	voor	mijn
buurt	2022	van
start
	
Heeft	u	een	goed	idee
voor	uw	buurt	om
deze	mooier,	veiliger
of	gezelliger	te
maken?	En	vinden
meer	mensen	in	uw
omgeving	het	een
goed	idee?	U	kunt	tot

1	oktober	ideeën	bij	ons	inleveren	en	wij	kijken
of	we	u	erbij	kunnen	helpen.	Voorbeelden	uit
2021	zijn:	

Insectenhotels	maken	
Een	verkeersbord	‘spelende	kinderen’
plaatsen	
Gezamenlijk	activiteiten	organiseren	voor
twee	woontorens
Het	organiseren	van	‘dauwtrappen’	
Vogelnestkastjes	maken	in	combinatie	met
een	buurtactiviteit	

Meer	informatie
Lees	direct	alle	informatie	en	dien	uw	idee	in.

FotoSasaGlisovic
	
Kabouterpad	Emmerdennen	in	Emmerhout
	
Het	kabouterpad	aan	de	rand	van	Emmen	is
een	mooie	korte	route	voor	groot	en	klein,	door
een	gedeelte	van	natuurgebied	de
Emmerdennen.	De	route	start	op	navigatieadres
Laan	van	de	Bork	101	in	de	wijk	Emmerhout	of
aan	het	zandmeertje	aan	de	Boslaan	in	Emmen.
Je	kunt	kiezen	uit	een	lange	of	verkorte	route.
Tijdens	de	wandeling	kom	je	mooie
houtsculpturen	tegen	en	er	zijn	genoeg	bankjes
voor	een	kleine	pauze.	Let	op:	niet	geschikt	voor
kinderwagen	en	buggy	vanwege	zandpaden	en
vele	heuveltjes.
	
Tijdsduur/afstand:	keuze	uit	korte	route	1,1	km
en	lange	route	2,1	km	
Locatie:
Laan	van	de	Bork	101	of	aan	het	zandmeertje
aan	de	Boslaan	in	Emmen	
Prijs:	gratis

	
Van	Gogh-beleeftuin	in
Schoonebeek
	
De	meest	kleurrijke
bloemen,	eetbare
planten	en	vanaf
volgend	jaar	ook	een
aantal	fruitbomen:	het
grasveld	tegenover	de

kerk	in	Schoonebeek	is	omgetoverd	tot	een	bio-
diverse	beleeftuin.	Het	is	aangelegd	voor	het
aankomende	Van-Gogh	jaar,	op	een	bijzonder
plekje.
"Zie	je	die	paaltjes	rondom	de	tuin	staan?",
vraagt	initiatiefnemer	Bert	Finke	als	hij	naar	vier
kleine	verroeste	paaltjes	wijst.	"Dat	zijn	de
hoeken	van	de	oude	kerk	die	hier	heeft
gestaan."	Het	kerkje,	dat	in	1951	is	afgebroken,
is	terug	te	vinden	op	een	schilderij	van	Vincent
van	Gogh.	"Het	is	de	perfecte	plek	voor	deze
beleeftuin",	legt	Finke	uit.	"Alleen	al	omdat	het
niks	meer	was	dan	een	leeg	stuk	gras."
Wilt	u	meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Bron:	RTV	Drenthe
	

Voortaan	gratis	parkeren	op
gehandicaptenparkeerplaatsen
in	Emmen	centrum
	
Voortaan	is	parkeren	op
gehandicaptenparkeerplaatsen	in	het	centrum
van	Emmen	gratis.	Houders	van	een
gehandicaptenkaart	hoeven	alleen	nog	een
parkeerschijf	achter	de	voorruit	te	plaatsen.
Zij	mogen	dan	maximaal	drie	uren	achter
elkaar	parkeren.	Hiermee	wordt	voorkomen
dat	een	gehandicaptenparkeerplaats	de	hele
dag	bezet	is.	Het	gaat	om
gehandicaptenparkeerplaatsen	die	niet	achter
een	slagboom	zijn	gelegen.	Langer	dan	drie
uur	parkeren	kan	op	een	betaalde
parkeerplaats,	bijvoorbeeld	in	de
parkeergarages.
Houders	van	een
gehandicaptenparkeerplaats	ontvangen
hierover	persoonlijk	bericht.	

Bouw	80	sociale
huurwoningen	in	Emmermeer
	
Aan	de	Valtherlaan	in	Emmermeer	komen
deze	woningen	in	een	groene	en	landelijke
omgeving.	Domesta	is	eigenaar	van	een
aantal	percelen	tussen	de	Valtherzandweg,
Warmeerweg	en	de	Valtherlaan.	In	dit	gebied
stonden	eerder	sociale	huurwoningen	van
Lefier.	Deze	zijn	lang	geleden	gesloopt.
Domesta	heeft	de	grond	van	Lefier	gekocht
en	samen	met	de	gemeente	de
mogelijkheden	onderzocht	voor	de	bouw	van
circa	80	sociale	huurwoningen	in	dit	gebied.
Onder	deze	80	huurwoningen	valt	ook	de
herplaatsing	van	de	locatie	voor
vrouwenopvang	van	Wender.	De	partijen
spreken	nu	samen	de	intentie	uit	om	het	plan
verder	uit	te	werken.
	
Kwaliteitsimpuls	openbaar	gebied
De	plannen	passen	volgens	wethouder	Jisse
Otter	goed	in	het	nieuwe	coalitieakkoord	van
de	gemeente.	“Wij	vinden	het	belangrijk	dat	er
voor	iedere	portemonnee	een	passende
woning	is.	Daarom	zetten	we	onder	andere	in
op	het	bouwen	van	nieuwe	woningen”.	Bert
Moormann,	directeur	van	Domesta	vult	aan:
“In	dit	mooie	gebied	kunnen	we	een
belangrijke	bijdrage	leveren	aan	de
ontwikkeling	van	sociale	huurwoningen	in
Emmen.	Met	de	komst	van	de	woningen	krijgt
het	openbaar	gebied	een	kwaliteitsimpuls.
Ook	willen	we	het	groene	karakter	van	de
plek	zoveel	mogelijk	in	stand	houden.”
	
In	samenspraak	met	de	buurt	
Domesta	wil	het	plan	verder	uitwerken	in
samenspraak	met	de	buurt.	Zij	worden	de
komende	periode	regelmatig	geïnformeerd
door	bijvoorbeeld	bijeenkomsten.	De
verwachting	is	dat	Domesta	in	2025	kan
beginnen	met	bouwen.	

Twitter www.wijkklikemmerhout.nl Facebook www.emmerhoutspringlend.nl

Voor	en	door	mensen				juli	2022 Bekijk	de	webversie

Taal-	en	digitaal	vaardig

Tegenwoordig	gaat	alles	via	de	digitale	weg.
Wilt	je	deze	weg	ook	leren	kennen?	Maar	heb	jij
of	ken	je	iemand	die	moeite	heeft	met	lezen	en
schrijven?
WijkKlikemmerhout	kan	je	hierbij	wellicht
helpen.
WijkKlikEmmerhout	geeft	samen	met	het
Taalpunt	van	de	bibliotheek	in	Emmen	een
cursus	voor	mensen	die	wat	meer	moeite
hebben	met	lezen	en	schrijven	(laaggeletterd
zijn).
Hierdoor	is	er	vaak	ook	moeite	met	de	computer
en	telefoon	(een	geringe	digitale	vaardigheid).
De	cursus	is	bedoeld	om	je	op	een	plezierige
wijze	wat	vertrouwder	met	taal	te	maken.
Of	dat	nu	op	papier	of	digitaal	is.

Voor	verdere	inlichtingen	neem	contact	op	met
Steffen	Moorman	0646551148
	

Nepmail	teruggave	belasting	door	COVID-19
	
Kijk	uit	voor	een	mail	uit	naam	van	de	overheid
over	belastingteruggave.	De	ontvanger	zou	geld
terugkrijgen	vanwege	de	gevolgen	van	corona.
De	mail	begint	met	de	melding	dat	het	om
essentiële	informatie	gaat.	Daarbij	staat	het	e-
mailadres	van	de	ontvanger.	Daarna	volgt	uitleg
dat	de	overheid	279,99	euro	teruggeeft.					De
ontvanger	van	de	mail	krijgt	dat	geld	vanwege
de	financiële	gevolgen	van	de	coronapandemie.
	
Rechtstreeks	naar	MijnOverheid
Onderaan	de	mail	staat	een	link	om	het	geld
terug	te	vragen.	De	link	leidt	naar	een	website.
Daarop	moet	de	bezoeker	verschillende
persoonlijke	gegevens	invullen.	Criminelen
gaan	daarna	met	deze	gegevens	aan	de	haal.
Klik	daarom	niet	op	de	link.	Vul	ook	geen
gegevens	in.	MijnOverheid	stuurt	nooit	een	mail
met	een	link.	In	echte	mails	staat	alleen	de
boodschap	dat	er	een	bericht	klaarstaat	op
MijnOverheid.	Daar	moet	u	rechtstreeks	via	de
website	of	app	naartoe.

Nieuwe	computer	kopen?
	
Gaat	u	voor	het	eerst	een	computer	kopen,	of	is	er	een

nieuwe	nodig?	Maak	een	doordachte	keuze.

Computers	zijn	er	in	alle	soorten	en	maten.	De
prijzen	én	de	specificaties	verschillen	enorm	per
merk	en	model.
Belangrijk	is	dat	de
computer	past	bij	uw
wensen.	Maar	ook	dat
de	computer
voldoende	capaciteit
heeft	om	bijvoorbeeld
nieuwe	versies	van
het	besturingssysteem	aan	te	kunnen.
Een	desktopcomputer	staat	op	een	vaste	plek	in
huis	en	is	dus	niet	verplaatsbaar,	zoals	een
laptop.	Liever	een	laptop?

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier.

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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