
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!

Nepmail	T-Mobile	over
update
	
Pas	op	voor	een	e-mail
waarin	staat	dat	T-Mobile
zowel	online	als	in	de	app

een	update	krijgt.	Het	gaat	om	een	valse	e-mail.
Door	de	update	zouden	klanten	meerdere
abonnementen	tegelijk	kunnen	beheren.	Ook
kunnen	ze	veiliger	inloggen	met
tweestapsverificatie.	In	de	mail	staat	dat	het	T-
Mobile-account	nog	niet	geverifieerd	is.	Daarbij
staat	een	oproep	dit	nu	te	doen.
Onderaan	de	mail	staat	een	link.	Via	de	link
moet	de	gebruiker	een	nieuwe	login	maken	met
zijn	e-mailadres.	Klik	niet	op	de	link	en	vul	zeker
geen	gegevens	in.	Gooi	de	mail	weg.
	
Mail	controleren
Twijfelt	u	over	de	echtheid	van	een	mail?	U	kunt
dit	soort	berichten	mailen	naar
WijkKlikEmmerhout's	phishingchecker.	U	hoort
uiterlijk	binnen	24	uur	of	het	een	nepmail	is.

Digitaal
Nalatenschap
																							
leven	is	de	afgelopen	twintig
jaar	steeds	digitaler	geworden.
We	zijn	zelf	op	tal	van	vlakken
online	actief.

Daarnaast	regelen	instanties	en	overheden	hun
zaken	steeds	vaker	digitaal.	Iedereen	zorgt
natuurlijk	dat	al	zijn	of	haar	online	gegevens
goed	zijn	beveiligd.	Met	wachtwoorden	die	lastig
te	raden	of	kraken	zijn,	en	die	niemand	kent.

Maar	als	iemand	komt	te	overlijden	zijn	die	goed
beveiligde	accounts	voor	niemand	toegankelijk.
Weinig	mensen	staan	hierbij	stil,	lees	hier
verder	hoe	je	te	werk	gaat	om	dit	te	regelen.

Wie	wordt	de	eerste
kinderburgemeester	van
Emmen?
	
Gemeente	Emmen	zoekt	een
kinderburgemeester.	Kinderen	die	wonen	in
Emmen	en	in	groep	7	of	8	zitten	kunnen	zich
vanaf	nu	aanmelden.
De	kinderburgemeester	is	onder	andere	het
aanspreekpunt	voor	kinderen	in	Emmen	als
zij	ideeën	hebben	voor	de	gemeente.	En
gaat	mee	op	werkbezoek	van	de
burgemeester	en/of	wethouders.	Van	6
januari	2023	tot	en	met	de	zomervakantie
2023	gaat	de	eerste	kinderburgemeester	op
pad.

Kinderburgemeester	zijn	is	speciaal,
bijzonder	en	leuk.	En	natuurlijk	een	eer.
Burgemeesters	hebben	heel	veel	taken.	En
de	kinderburgemeester	mag	bijvoorbeeld
mee	op	pad	naar	de	opening	van	een	nieuwe
school,	werkbezoek	in	Wildlands	of	een
wedstrijd	van	FC	Emmen.	Andere	kinderen
kunnen	bij	de	kinderburgemeester	komen
met	ideeën	over	hoe	Emmen	nog	leuker	kan
worden,	die	deze	dan	weer	bespreekt	met	de
burgemeester.
Bron:	gemeente	Emmen

Tegenwoordig	gaat	alles
via	de	digitale	weg.

Wil	je	deze	weg	ook	leren	kennen?
WijkKlikEmmerhout	kan	je	hierbij	wellicht
helpen.	Wij	geven	lessen	voor	de	computer,
laptop,	tablet,	iPad	en	smartphone.

U	kunt	leren	internetten,	mailen,	mappen
maken,	facebook,	Instagram,	skype,	enz.
Wat	denk	je	bijvoorbeeld	van	een	cursus
Word,	Excel,	One	Drive,	Google	Earth,
Google	Maps,	PowerPoint?

Of	heb	je	nog	niet	zo	lang	geleden	een
smartphone	gekocht	en	snap	je	er	helemaal
niets	van?	Ook	op	het	gebied	van	de
smartphone	kunnen	wij	je	ook	helpen.	Denk
hierbij	aan	het	bellen,	de	contacten	beheren,
WhatsApp,	mailen	op	de	telefoon,	Google
Maps,	foto’s	maken	en	bewerken,	sms,	leren
hoe	de	appstore	werkt	en	hoe	je	apps	moet
downloaden,	enz...

Ook	kunt	u	bij	ons	terecht	voor	hulp	bij	het
aanvragen	van	DigiD,	leren	telebankieren.
De	kinderen	hebben	vaak	de	tijd	en	het
geduld	niet	om	dit	rustig	uit	te	leggen.

Bij	ons	krijgt	je	in	kleine	groepjes	les	en	kunt
je	het	op	eigen	tempo	leren.
Lijkt	dit	je	iets?		Begin	januari	starten	de
cursussen	weer.
	
Geef	je	dan	nu	op	voor	een	cursus	in
2023!

Of	heb	je	nog	andere	vragen	op	het	gebied
van	computer/	tablet	of	smartphone?
Kom	eens	bij	ons	langs	om	te	kijken	of	wij	je
hiermee	verder	kunnen	helpen
	
Kijk	voor	meer	informatie	op
www.wijkklikemmerhout.nl	of	kom	eens	bij
ons	langs.

Maandagmiddag	13.00	–	15.30	uur	of
Donderdagmiddag	13.00	–	16.30	uur.
	
WijkKlikEmmerhout
De	Wilker
De	Lemzijde	87
7823	SH	Emmerhout
	
Bellen	mag	natuurlijk	ook!
Hermien	van	der	Weide				Tel:	06-41720168
	

	
Woont	u	in
gemeente	Emmen
en	heeft	u	een	laag	inkomen	en	weinig
spaargeld	of	bezit?
	
Dan	kunt	u	misschien	gebruik	maken	van	de
Doe	Mee	webshop.
U	krijgt	dan	een	budget	dat	u	in	de	webshop
kunt	besteden.	U	kunt	uit	verschillende
producten	en	diensten	kiezen,	zoals	een
sportabonnement	of	schoolspullen.	Maakt	u
nog	geen	gebruik	van	de	Doe	mee	webshop
van	de	gemeente	Emmen?	Dan	kunt	u	een
aanvraag	doen	via	berekenuwrechtplus.
Hiervoor	heeft	u	DigiD	nodig.	U	kunt	een
aanvraag	doen	tot	en	met	30	november
2022.	Op	doemee.emmen.nl	staat	hoe	het
werkt,	welke	budgetten	er	beschikbaar	zijn
en	welke	producten	en	diensten	er
beschikbaar	zijn.	Bron	en	beeld:	gemeente
Emmen.	Dan	kunt	u	misschien	gebruik
maken	van	de	Doe	Mee	webshop.
	
U	krijgt	dan	een	budget	dat	u	in	de	webshop
kunt	besteden.	U	kunt	uit	verschillende
producten	en	diensten	kiezen,	zoals	een
sportabonnement	of	schoolspullen.	Maakt	u
nog	geen	gebruik	van	de	Doe	mee	webshop
van	de	gemeente	Emmen?	Dan	kunt	u	een
aanvraag	doen	via	berekenuwrechtplus.

Hiervoor	heeft	u	DigiD	nodig.	U	kunt	een
aanvraag	doen	tot	en	met	30	november
2022.	Op	doemee.emmen.nl	staat	hoe	het
werkt,	welke	budgetten	er	beschikbaar	zijn
en	welke	producten	en	diensten	er
beschikbaar	zijn.	Bron	en	beeld:	gemeente
Emmen.
	
U	krijgt	dan	een	budget	dat	u	in	de	webshop
kunt	besteden.	U	kunt	uit	verschillende
producten	en	diensten	kiezen,	zoals	een
sportabonnement	of	schoolspullen.
Maakt	u	nog	geen	gebruik	van	de	Doe	mee
webshop	van	de	gemeente	Emmen?	Dan
kunt	u	een	aanvraag	doen	via
berekenuwrechtplus.	Hiervoor	heeft	u	DigiD
nodig.	U	kunt	een	aanvraag	doen	tot	en	met
30	november	2022.
	
Op	doemee.emmen.nl	staat	hoe	het	werkt,
welke	budgetten	er	beschikbaar	zijn	en
welke	producten	en	diensten	er	beschikbaar
zijn.
	
.

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
Emmerhoutspringlevend
	

Kom	je	er	even
niet	uit	met	jouw
computer,	tablet
of	smartphone?

Wij	staan	voor	je
klaar	om	samen	een	oplossing	te	vinden.	
Je	kunt	bij	ons	terecht	voor	vragen	op	digitaal
gebied.
Vaak	horen	we	dat	ouderen	in	het	gebruik	van
de	computer,	de	tablet	of	smartphone	wat	extra
hulp	en	steun	nodig	hebben.
Gewoon	vragen	als	hoe	werkt	dit...,	hoe	doe	je
dat	...?
Voor	al	die	kleine	probleempjes	kun	je	bij	ons
terecht.

Denk	dan	eens	aan	de	inloopmiddag	op
maandag	of	donderdag.
Voor	vragen	of	reparatie	over	de	computer,
laptop,	tablet	of	smartphone.
Maak	voordat	je	bij	ons	langs	komt	eerst	even
een	afspraak.
Dan	kunnen	wij	blijven	voldoen	aan	de	RIVM-
regels.
Voor	meer	informatie	kun	je	bellen	met:
Hermien	van	der	Weide	0641720168
Kijk	voor	meer	informatie	op
www.wijkklikemmerhout.nl.

Maandag	inloop	tussen								13.00	-	15.30	uur
Donderdag	inloop	tussen					13.00	-	16.30	uur

Ons	adres	is:					
De	Wilker
De	Lemzijde	87
7823	SH	Emmen
	

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen			november	2022 Bekijk	de	webversie

Meterstanden	bijhouden	in
Excel

Houd	het	verbruik	aan	stroom	en	gas	bij	in
Excel	en	krijg	inzicht	in	uw	jaarverbruik.
	
Excel-bestand	downloaden
Wie	inzicht	wil	krijgen	in	zijn	energieverbruik,
maar	hiervoor	liever	geen	App	wil	gebruiken,
kan	per	dag,	wekelijks	of	maandelijks	de
meterstanden	in	een	Excel-bestand	zetten.

Een	mooi	Exel	bestand	gemaakt	door	Wim	de
Groot	kunt	u	downloaden	klik	daarvoor
onderaan	de	tekst	op	hier.
Download	het	bestand,	zoek	het	op	in	de	map
'Downloads'	en	dubbelklik	erop	om	het	te
openen	in	Excel.	Het	Excel-bestand	gaat	ervan
uit	dat	u	wekelijks	de	meterkast	induikt	om	de
meterstanden	te	noteren.	Het	levert	wel	wat	op:
u	krijgt	een	voorspelling	van	uw	verbruik.

Het	bestand	bestaat	uit	de	tabbladen	'Gas',
'Dagstroom'	en	'Nachtstroom'	ook	is	er	de
mogelijkheid	om	een	Excelsheet	van	u	dag	en
maand	verbruik	en	zonnepanelen	te
downloaden.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

App	Foto's	Windows	11	verbonden	met
iCloud
	
De	vernieuwde	foto-app	in	Windows	11	toont
direct	alle	foto's	uit	iCloud.	Handig	voor
iPhone/iPad-bezitters.
Wie	foto's	opslaat	in	iCloud	ziet	ze	binnenkort
vanzelf	ook	terug	in	de
app	Foto's	van	Windows
11.

De	enige	voorwaarde	is
dat	de	app	iCloud	voor
Windows	geïnstalleerd	is
op	de	computer.

Microsoft	is	op	woensdag	9	november	gestart
met	de	uitrol	van	de	nieuwe	optie.	Het	kan	nog
even	duren	voordat	het	op	alle	computers	werkt.

Printerproblemen	oplossen	in
Windows
	
Werkt	de	printer	niet	meer
in	Windows?	Koop	niet
gelijk	een	nieuw
exemplaar.	Probeer	het
probleem	eerst	op	te
lossen.
	
Problemen	na	update
Elke	update	van	Windows	brengt	kinderziektes
met	zich	mee.	Een	bekend	probleem	is	dat
randapparatuur	niet	meer	werkt.	Vooral	printers
laten	het	afweten.	Niet	elk	probleem	is
gemakkelijk	op	te	lossen,	maar	er	zijn	wat
zaken	die	u	zelf	kunt	doen.
	
Printer	nakijken
Kijk	eerst	of	de	printer	geschikt	is	voor	de
Windows-versie	op	uw	computer.	Oudere
modellen	worden	niet	altijd	meer	ondersteund.
Op	de	website	van	de	fabrikant	van	de	printer
staat	vaak	voor	welke	Windows-versies
bepaalde	printers	geschikt	zijn.	Komt	u	er	niet
uit?	Stel	uw	vraag	dan	aan	de	helpdesk	van	de
fabrikant.	Meestal	kan	dat	via	de	website.	Soms
is	er	ook	telefonische	hulp	beschikbaar.	Als	u	de
printer	niet	aan	de	praat	krijgt,	kunt	u	de
volgende	stappen	proberen.	Maar	de	kans
bestaat	dat	de	printer	te	oud	is	voor	de	nieuwe
Windows-versie.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Elgato	Stream	Deck+	voorzien	van
draaiknoppen	en	touchscreen
		
Elgato	heeft	vandaag	een	nieuwe	versie	van
zijn	Stream	Deck	op	de	markt	gebracht.	De
nieuwe	versie	heeft	de	naam	Stream	Deck+
meegekregen	en	heeft	de	beschikking	over	een
aantal	draaiknoppen	en	een	touchscreen.	
Via	de	software	is
het	mogelijk	om
functies	te	koppelen
aan	de
functieknoppen,	om
zo	handige
snelkoppelingen	te	configureren	voor	bepaalde
functionaliteiten.	De	Stream	Deck+	beschikt
over	acht	instelbare	knoppen.	Naast	de
functieknoppen	zijn	er	ook	vier	draaiknoppen
aanwezig	en	een	touchscreen.
De	draaiknoppen	zijn	ideaal	voor	het	mixen	van
geluid	en	voor	het	in-	en	uitzoomen	van	een
camera.
	

Beschikbaarheid
Elgato	heeft	de	Stream	Deck+	per	direct
uitgebracht	voor	een	bedrag	van	230	euro.

Bron:	technews

Foto:	Gerrit	Oost

Emmen	van	Boven	(4):	Hunebed,	D45
Emmerdennen
	

	
Verdwalen	in	je	eigen	omgeving	zal	niet	snel
gebeuren.	Als	bewoner	ken	je	de	weg	vaak	met
de	ogen	dicht.	Of,	zoals	Daniel	Lohues	het	zo
mooi	verwoordde:	Elke	straote	ken	ik,	elke
bocht.	Anders	wordt	het	als	je	het	vanuit	de
lucht	bekijkt.	En	dat	deed	Berry	Huizing-Majoor
deze	week,	boven	hunebed	D45	in	de
Emmerdennen.
Afgelopen	maandag	publiceerden	we	deze	foto
met	de	vraag	welk	deel	van	Emmen	er	op	staat.
Dat	is	voor	Gerrit	Bos	wel	duidelijk.	‘Van
bovenaf	zien	we	de	Emmerdennen	met	daarin
het	hunebed	D45	aan	het	Matenpad.	Met	in	de
verte	zicht	op	de	wijk	Emmerhout.		Of	heeft	u
misschien	nog	een	mooie	‘foto	van	boven’	of
een	andere	foto	van	Emmen	die	het	publiceren
waard	is?	Laat	het	ons	weten	via	mail
emmen@nieuws.nl	of	tel.	06-51199666.
kijk	voor	meer	op	Emmen-nieuws
	
Door	Martin	Laning.	Foto:	Berry	Huizing-
Majoor.
	

Emmen	gaat	Mtb-routes	vernieuwen						
																																																																																																							
Zondagochtend:	je	stapt	op	de	mountainbike
om	een	rondje	te	fietsen	door
het	Noordbargerbos,
Emmerdennen/Valtherbos	of
Parc	Sandur/Rietlanden.	Je
bent	al	lekker	onderweg	tot	er
een	boomstronk	in	het	pad	ligt.	Je	baalt,	maar
fietst	verder;	o	nee…	een	gat	in	het	pad.	Dat	is
vervelend.	Maar	goed	nieuws!

De	gemeente	Emmen	gaat	deze	routes
herstellen	en	onderhouden.	Zo	heb	jij	hier
binnenkort	geen	last	meer	van	als	je	op	de
MTB	stapt.	Er	worden	plannen	gemaakt	om	de
routes	te	vernieuwen.	De	gemeente	doet	dit
samen	met	FTC	Emmen,	Staatsbosbeheer	en
Recreatieschap	Drenthe.
	
	
Bron:	gemeente	Emmen.
	
	

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	eventuele	huisbezoek	moet
worden	ingeplant.

Ons	adres	is:
Lemzijde	87
7823	SH	Emmen

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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