
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

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

Veel	leesplezier!

Grote	update	WhatsApp
komt	eraan

	
WhatsApp	voert	enkele	belangrijke
veranderingen	door:	grote	bestanden	delen,
emoji-reacties	geven	en	grotere	chatgroepen
starten.
WhatsApp	test	al	geruime	tijd	enkele	nieuwe
opties.	In	de	laatste	update	komen	de
vernieuwingen	voor	iedere	gebruiker
beschikbaar.	De	komende	weken	wordt	de
update	verspreid.	Na	installatie	krijgt	de
gebruiker	de	volgende	mogelijkheden:

Meer	lezen	klik	hier

Hersteloptie	voor
wachtwoord	instellen
bij	Microsoft-account
	
Hoe	voorzichtig	je	ook

bent,	soms	raakt	een	wachtwoord	zoek	of
vergeten.	Nu	de	hersteloptie	van	uw	Microsoft-
account	instellen	biedt	in	zo'n	geval	redding.
	
Wat	is	een	hersteloptie?
Bent	u	onverhoopt	het	wachtwoord	van	het
account	vergeten	dan	kunt	u	het	eenvoudig
herstellen.	Koppel	uw	telefoonnummer	aan	het
Microsoft-account.	Met	een	code	die	u	op	de
telefoon	ontvangt,	kunt	u	het	wachtwoord
wijzigen.	Daarna	hebt	u	weer	toegang	tot	het
account.
Ook	bij	verdachte	activiteit	op	het	account	kan
Microsoft	een	code	naar	het	telefoonnummer
sturen	als	extra	controle	dat	u	het	zelf	bent.
U	kunt	ook	kiezen	voor	een	alternatief	e-
mailadres	als	hersteloptie.	We	gaan	in	dit	artikel
uit	van	een	telefoonnummer.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Hardware	en	software
reparaties	bij
WijkKlikEmmerhout

WijkKlikEmmerhout	voert	reparaties	uit.
Afhankelijk	van	de	hoeveelheid	werkzaamheden
en	exclusief	vervangende	onderdelen	zijn	de
kosten	vanaf	€	5,50	per	uur.	Wil	je	hier	gebruik
van	maken,	kom	dan	bij	ons	langs	tijdens	de
inloopmiddagen.
Als	het	een	kleine	reparatie	is,	kun	je	blijven
wachten	en	wordt	een	kopje	koffie	of	thee
aangeboden.
Is	de	reparatie	groter	of	moeten	er	onderdelen
worden	besteld,	dan	word	er	met	je	overlegd
wat	het	gaat	kosten.	We	kijken	dan	samen	of
het	nog	zinvol	is	om	de	reparatie	uit	te	voeren.
We	maken	dan	een	afspraak	met	je	wanneer	de
reparatie	wordt	uitgevoerd.	Je	kunt	er	dan	voor
kiezen	om	de	computer	bij	ons	achter	te	laten	of
op	een	afgesproken	tijdstip	terug	te	komen.	
Wanneer	je	niet	de	mogelijkheid	hebt	om	bij	ons
te	komen,	dan	hebben	wij	nog	de	mogelijkheid
om	bij	je	thuis	te	komen.
Hier	zitten	wel	hogere	kosten	aan	verbonden.
Je	betaalt	dan	€	15,-	per	uur.	Bovendien	zitten
hier	€	6,50	voorrijkosten	aan	verbonden.

Kom	bij	ons	langs	tijdens	de	inloopmiddag	op
maandagmiddag			13.00	–	15.30	uur	of
donderdagmiddag	13.00	–	16.30	uur.
Maak	een	afspraak	voor	een	huisbezoek	via
Theo	Zwiggelaar,	tel.:	06	543	939	16.
Of	stuur	een	mail
naar	reparatiepc@wijkklikemmerhout.nl	

Na	het	ontvangen	van	uw	mail	nemen	wij	zo
spoedig	mogelijk	contact	met	u	op.
	

WijkKlikEmmerhout	doet	wat	aan
laaggeletterdheid

WijkKlikEmmerhout	is	erg	betrokken	bij	het	wel
en	wee	van	de	wijkbewoners	in	Emmerhout.
Vooral	mensen	die	door	omstandigheden	niet
goed	mee	kunnen	komen	biedt
WijkKlikEmmerhout	de	helpende	hand.	Wij
kunnen	u	op	de	computer,	laptop	en/of
smartphone	helpen	waar	nodig.	Het	mag	ook
zomaar	een	andere	vraag	zijn.	Wanneer	we
kunnen	helpen,	dan	doen	we	dat.
In	2019	lazen	we	een	artikel	over
laaggeletterdheid	van	de	Nederlandse	taal	in	de
wijk	Emmerhout.	Het	aantal	mensen	dat	veel
moeite	heeft	met	lezen,	spreken	en	schrijven
van	de	Nederlandse	taal	is	erg	hoog	in	deze
wijk.	Als	WijkKlikEmmerhout	dachten	we:	daar
moeten	we	iets	aan	doen.	We	zochten	contact
met	allerlei	groepen	die	ons	zouden	kunnen
helpen.
Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier
	

Veelvoorkomende	problemen	oplossen	in
Windows

Soms	werkt	de	computer	niet	mee.	De	printer
weigert	dienst,	er	komt	geen	geluid	uit	de
speakers	of	Windows-update	geeft	problemen.
Los	het	op	met	bestaande	probleemoplossers
van	Windows.
Probleemoplossers
Windows	10	en	11	hebben	zogeheten
probleemoplossers.	Herstel	daarmee
bijvoorbeeld	de	werking	van	het	geluid	of	het
toetsenbord.	Open	op	een	Windows-10	pc	als
volgt	een	overzicht	met	probleemoplossers:

Klik	linksonder	op	de	Startknop.
Klik	op	Instellingen.	Dat	is	het	pictogram
van	het	tandwiel.
Klik	op	Bijwerken	en	beveiliging.
Klik	links	op	Problemen	oplossen.
Klik	op	Extra	probleemoplossers.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Vrijwilligers	gezocht

Ter	aanvulling	op	ons
leuke	team	zoeken	wij

vrijwilligers	die	het	leuk	zouden	vinden	om
mensen	te	helpen.	Met	behulp	en	de	kennis	die
jij	hebt	van	bijvoorbeeld	een	smartphone,
laptop,	tablet	of	iPad.
Wij	vragen	geen	PC-doctoren,	maar	mensen	die
andere	mensen	willen	helpen.	Dit	is	al	mogelijk
vanaf	1,5	uur	per	week.

Jij	zou	ons	team	versterken	maar	vooral	……
mensen	helpen	die	met	een	vraag	zitten.
Wellicht	kun	jij	ons	versterken!!!
Een	informatief	gesprekje	met	een	(vrijwillig)
kopje	koffie	of	thee	kan	altijd	bij	ons.
Voor	info.	Hermien	van	de	Weide	Tel.	06-
41720168	of	mailen	naar
voorzitter@wijkklikemmerhout.nl

WijkKlikEmmerhout
Lemzijde	87
7823	SH	Emmen
www.wijkklikemmerhout.nl
	

Computervaardigheid

Voor	bijna	elk	beroep	heb	je
een	basis	voor
computervaardigheden
nodig	en	privé	wordt	de

digitale	wereld	steeds	belangrijker.
En	ook	wanneer	het	geen	vereiste	is,	is	het	zeer
handig.
Niet	alleen	voor	je	werk,	maar	ook	in	het
dagelijks	leven.
Bijvoorbeeld	om	snel	en	op	afstand	te	kunnen
communiceren	met	collega’s,	familie	en
vrienden.	Of	artikelen	te	bestellen	via	internet
en	veilig	bankzaken	te	regelen,	spelletjes
spelen	of	de	media	te	volgen.
Met	de	hulp	van	onze	vrijwilligers	kunt	je	binnen
afzienbare	tijd	alle	vaardigheden	opdoen	die	op
jou	van	toepassing	zijn	op	je	computer,	laptop,
tablet	of	mobiele	telefoon.

Waarom	Wijkklik	Emmerhout?
Niets	moet,	bijna	alles	kan,	werken	op	je	eigen
tempo,	1	op	1	les.
Cursussen,	reparaties,	huisbezoek	en	hulp	op
afstand	(team-viewer)	behoren	o.a.	tot	de
mogelijkheden.
Geen	verborgen	kosten,	duidelijkheid	vooraf.
Geen	vraag	is	ons	te	gek,	wij	kijken	naar
oplossingen.
Ons	spontane	team	ontvangt	u	graag
vrijblijvend	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie
of	thee.

Onze	cursussen	en	lessen
computervaardigheden	zijn	bestemd	voor
iedereen	die	algemene	computerkennis	en
vaardigheden	wil	opdoen	voor	zijn	of	haar	werk
en/of	privédoeleinden.
Stap	voor	stap,	op	jouw	eigen	tempo	proberen
wij	je	vragen	op	te	lossen.
Ook	al	is	het	maar	om	een	spelletje	te
installeren.	WIJ	HELPEN	JE.
Na	afloop	van	de	lessen	kun	je	veilig	omgaan
met	veel	gebruikte	computerfuncties.
Je	zult	al	snel	merken	hoe	handig	dat	is.

Kom	voor	meer	informatie	eens	bij	ons	langs
tijdens	de	inloopmiddagen:
Maandagmiddag					13.00		–		15.30	uur
Donderdagmiddag		13.00		–		16.30	uur
Of	bel	met:	Hermien	van	der	Weide	06-
41720168

Ons	adres:
De	Wilker
De	Lemzijde	87
7823	SH		Emmen
	

Open	tuinen
carrousel	Drenthe
	

Dit	jaar	gaan	er	weer	ruim	80	Drentse	tuinen	verdeeld
over	4	regio's	voor	u	open.
De	meeste	deelnemers	aan	hert	carrousel	zijn	lid	van
één	van	de	acht	afdelingen	van	Groei	&	Bloei	in

de	provincie	Drenthe.	In	de	maanden	mei,	juli,	augustus
en	september	zijn	er	steeds	in	een	andere	regio	een
flink	aantal	enthousiaste	tuineigenaren	die	graag	hun
tuin	aan	u	willen	laten	zien.

Meer	lezen	klik	hier

Area	Reiniging	is	deze	week
begonnen	met	het	plaatsen
van	de	GFE-zuilen

Voor	bewoners	van	flats,
appartementen	en
bovenwoningen	(hoogbouw)	in

de	gemeente	Emmen.	Deze	bewoners	hadden	nog
geen		mogelijkheid	om	hun	Groente-,	fruit-	en
Etensrestenafval	(GFE)	te	scheiden.	In	het	totaal
worden	er	260	GFE-zuilen	geplaatst.
Wethouder	René	van	der	Weide	(foto)	is	blij	dat	de
containers	nu	geplaatst	worden.	“Gelukkig	kunnen	we
nu	beginnen	met	het	plaatsen	van	de	GFE	zuilen.	We
hadden	deze	graag	eerder	willen	plaatsen,	maar	door
langere	levertijden	was	dit	helaas	niet	mogelijk.	Daarom
zijn	we	onze	inwoners	tegemoet	gekomen	door	geen
kosten	te	rekenen	voor	10	zakken	restafval.’
	
Milieupas
Om	te	voorkomen	dat	men	andere	soorten	afval	in	de
GFE-zuil	doet,	kunnen	inwoners	de	zuil	openen	met	hun
milieupas.	Het	storten	van	Gfe-afval	in	deze	zuil	is
gratis.	Als	er	in	de	buurt	een	GFE-zuil	wordt	geplaatst,
krijgen	de	bewoners	van	hoogbouw	ook	een	gratis	bio-
box	met	een	rolletje	biologisch	afbreekbare	zakjes.	Zo
kunnen	ze	in	huis	alvast	makkelijk	hun	GFE-afval
scheiden.
	
Waarom	diftar?
De	Rijksoverheid	moedigt	recyclen	aan	door	er	geld
voor	te	geven.	Recyclen	levert	dus	geld	op.
Daarentegen	kost	restafval	geld	omdat	het	wordt
verbrand.	Om	het	inzamelen	van	afval	goed	en
betaalbaar	te	houden,	heeft	de	gemeente	Emmen
daarom	per	1	januari	een	nieuw	afvalsysteem:	diftar.
Met	dit	systeem	kan	ze	inwoners	belonen	die	goed	hun
afval	scheiden.
	
	
Bron:	gemeente	Emmen.	Foto:	Sasa	Glisovic
	

	
BARREL	Food	Truck
Fest

Dat	over	anderhalve
week	wordt	gehouden
in	Emmen.

Streetfood	wordt	geserveerd	in	ontelbare	variaties	door
prachtige	kleurrijke	foodtrucks.	Er	klinken	drie	dagen
lang	zomerse	beats	van	DJ	Bojan	Aleksander	uit	de
boxen.	Zitplaatsen,	hangplekken,	dansplekken,
geweldige	drankjes	in	de	bar	en	een	relaxte	sfeer	zodat
je	je	er	uren	kunt	vermaken.

De	foodtrucks	worden	bemand	door	echte	foodlovers.
Met	veel	plezier	leggen	zij	kilometers	af	om	Emmen
kennis	te	laten	maken	met	hun	heerlijke	gerechten.
BARREL	opent	het	Pinksterweekend	op	vrijdagmiddag	3
juni	om	16.00	uur.	Een	ideaal	moment	om	de
vrijdagmiddagborrel	te	vieren	met	collega’s	en	vrienden.

De	avonduren	worden	opgeluisterd	met	live	muziek.	Met
vrijdagavond	van	21.00	tot	22.00	uur	een	optreden	van
Marth	met	gastmuzikant	Jan	Terlouw	jr.
Zaterdag	4	juni	van	21.00	tot	22.00	uur	is	er	Nederpop
van	Fred	Goverde.	Fred	Goverde	en	zijn	band	leveren
prikkelende	Nederlandstalige	poëzie	met	een	flinke
dosis	garagerock-attitude.	De	zondagavond	wordt
heerlijk	relaxt	afgesloten	met	Pieternel	(20.00	–	21.00
uur).	Deze	avontuurlijke	‘Nashville-girl’	uit	Amsterdam
verlegt	de	grenzen	van	het	genre	op	een	onverwachte
manier.
	
Raadhuisplein	Emmen	|	Toegang	is	GRATIS
Vrijdag	3	juni	16:00	–	00:00	uur
Zaterdag	4	juni	12.00	–	00.00	uur
Zondag	5	juni	12.00	uur	–	23.00	uur
	
	Bron:	Emmen	Nieuws.nl
Foto:	Chantal	Eelen.
	

Nederland	mag	zich	opmaken
voor	een	zomer	met	flink	wat
wespenplagen.

Dat	voorspelt
ongediertebestrijdersplatform
Beestjes	Kwijt	op	basis	van	haar
dagelijkse	cijfers.	“We	zien	in	april
en	de	eerste	weken	van	mei	een
toename	van	maar	liefst	450%	in
zoekopdrachten	op	Google	die	met
wespenbestrijding	te	maken
hebben,	in	vergelijking	met	vorig
jaar”,	vertelt	Merijn	Janssen,
directeur	van	het	platform.	“Wat	dat
zegt?	Dat	we	in	de	maanden	juni,
juli,	augustus	en	september	mogen
rekenen	op	flink	wat	overlast	van
wespen.”
	
Vorig	jaar	kende	Nederland	juist	een
heel	rustige	wespenzomer	die	ook
pas	laat	in	augustus	op	gang	kwam.
“Dat	had	toen	alles	te	maken	met
een	koud,	nat	en	winderig	voorjaar”,
weet	Janssen.	“We	maken	nu	een
heel	rustig,	relatief	warm	voorjaar
mee	en	dat	zie	je	direct	terug	in	de
ontwikkeling	van	insecten	en	de
groei	van	hun	nesten.	Dat	gaat	dan
hard!	Zo	zullen	we	deze
zomer	bijvoorbeeld	ook	meer	last
hebben	van	mieren	dan	vorig	jaar.
We	zien	dat	niet	alleen	aan	onze
cijfers,	onze	bestrijders	bevestigen
het	beeld.”
	
Bron	en	foto:	Beestjes	Kwijt.

BIJZONDERE	INZENDINGEN	BIJ
POLLEKE	BUITENBIEB

Inmiddels	is	de	deadline	van	de
twee	lentewedstrijden	van	"Polleke
buitenbieb"	te		Emmerhout
verstreken	en	zijn	de	winnaars
bekend.	De	opdracht	van	de
schrijfwedstrijd	was:	maak	zelf	een
gedicht	en	zet	de	woorden	daarna
over	in	brailletekens	met	pen	op
papier.	De	wonderlijkste	inzending
kwam	vanuit	Turkije.	Voorzien	van
een	tiental	fraaie	postzegels	en	na
een	lange	reis	arriveerde	een	grote,
geïmproviseerde	envelop	enigszins
gehavend	bij	Post.nl,	die	er	een
transparante	zak	omheen	deed	en
de	juist	postcode	aanbracht.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik
hier

	

Vijver	verspreidt	putlucht	in
Emmerhout:		

In	februari	overspoelde	de	vijver
nog,	maar	leidde	dit	niet	voor
stank
Bewoners	van	de	Laan	van	de
Eekharst	en	de	Kerspellaan	in
Emmen	zijn	helemaal	klaar	met	de
overstortvijver	in	de	buurt.	Sinds
eind	vorige	week	verspreidt	het
water	een	enorme	stank.
Na	een	zware	regenbui	op	vrijdag,
waarbij	in	korte	tijd	vijftien	tot	twintig
millimeter	water	viel,	is	volgens
omwonenden	de	lucht	in	de	buurt
niet	meer	te	harden.	"Als	de	wind
verkeerd	staat,	dan	moeten	we	de
ramen	dicht	houden",	zegt
buurtbewoonster	Marieke	Schott.
"Bovendien	gaan	de	vissen	in	de
vijver	dood."

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik
hier

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen	Mei	2022 Bekijk	de	webversie

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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