
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

Veel	leesplezier!																															Om	ons	te	steunen	klik	hier

Inloggen	met
DigiD	bij
Belastingdienst
verandert

	
Inloggen	met	DigiD	bij	de	Belastingdienst	moet	vanaf
1	oktober	met	een	extra	beveiliging.	Dat	kan	met	een
sms-controle	of	de	DigiD-app.
			
De	Belastingdienst	wil	het	inloggen	met	DigiD
op	zijn	website	veiliger	maken.	Daarom	moeten
gebruikers	verplicht	een	extra
beveiligingsmethode	gebruiken.	De	gebruiker
kan	vanaf	oktober	alleen	nog	maar	inloggen	met
een	gebruikersnaam	en	wachtwoord	én	met	een
aanvullende	sms-controle	of	door	de	DigiD-app
te	gebruiken.
	
Extra	beveiliging
Door	de	extra	beveiliging	is	het	moeilijker
iemands	DigiD	te	misbruiken.	Als	iemand	DigiD-
inloggegevens	in	handen	krijgt,	kan	diegene
daarmee	nog	niet	meteen	inloggen.	Hij	heeft
dan	ook	bijvoorbeeld	iemands	telefoon	nodig,
én	moet	dat	apparaat	kunnen	openen.	Zo	niet,
dan	blijven	de	sms	met	de	controle-code	of	de
DigiD-app	onbereikbaar.	Er	is	dan	geen	toegang
tot	gevoelige	gegevens.	Daarom	is	het	altijd
belangrijk	een	smartphone	goed	te	beveiligen,
met	bijvoorbeeld	een	scan	van	de	vingerafdruk.
	
De	DigiD-app
Het	veiligst	is	inloggen	via	de	DigiD-app,	omdat
die	weer	beveiligd	is	met	zijn	eigen	pincode.
Zelfs	als	iemand	een	telefoon	is
binnengedrongen,	is	er	zo	nog	een	extra
beveiliging.
	
	

	
	
	

Onbekend	bellen
	

Standaard	staat	op	een	smartphone
nummerherkenning	aan.	Dit	betekent	dat
wanneer	iemand	belt,	de	ontvanger	van	het
gesprek	het	telefoonnummer	in	beeld	ziet.	Staat
het	nummer	al	in	de	contactenlijst,	dan	ziet	de
ontvanger	de	opgeslagen	naam.	Het	is	mogelijk
om	als	beller	de	nummerherkenning	uit	te
zetten.	De	ontvanger	ziet	dan	niet	uw	naam	of
telefoonnummer.	In	het	scherm	staat	dan	iets
als	'Privé',	of	'Anoniem'.
Dit	is	fijn	als	u	uw	nummer	liever	niet	deelt.
Maar	er	zit	ook	een	nadeel	aan.	Als	degene	die
u	probeert	te	bereiken	de	oproep	mist,	kan	deze
niet	terugbellen.	De	ontvanger	weet	namelijk
niet	wie	gebeld	heeft,	en	heeft	geen	nummer
van	de	beller.	Ook	nemen	veel	mensen
anonieme	telefoontjes	uit	principe	niet	op.

Een	nieuwe	nieuwsbrief
door	Patrick	Huiskes
.
De	aankomende	maanden
staat	de	herfst	en	de	winter
weer	voor	de	deur.
Over	het	algemeen	zijn	we

dan	meer	binnen	dan	buiten,	dus	reden	te	meer
om	weer	lekker	met	de	computer	aan	de	slag	te
gaan.
Wij	kunnen	ons	zo	voorstellen	dat	u	bepaalde
problemen	ondervind	of	dat	en	een	update
vereist	is	of	dat	u	gewoon	meer	wilt	weten	over
het	gebruik	van	uw	apparaat.
Tegenwoordig	is	het	zoeken	op	het	World	Wide
Web	voor	vele	mensen	moeilijk	aangezien
tegenwoordig	vrijwel	alles	via	het	internet	gaat
en	men	bij	bellen	veelal	bandjes	aan	de	telefoon
krijgt.
Ondervind	u	hier	ook	bepaalde	problemen	c.q.
Vragen?
Dan	bent	u	bij	ons	op	het	juiste	adres!
Pc’s,	laptops,	telefoons,	iPads,	niets	is	ons	te
gek.
Ook	voor	het	installeren	van	een	spelletje,	hulp
met	bijvoorbeeld	DigiD,	telebankieren,	online
aankopen	doen	of	gewoon	de	krant	digitaal
lezen,	wij	kunnen	u	helpen.
Met	foto’s	zijn	in	deze	tijden	ook	hele	leuke
dingen	te	doen,	vraag	het	ons	als	u	dat	leuk	lijkt.

Op	onze	inloopmiddagen	staat	een	spontaan	en
toegewijd	team	voor	u	klaar	waarmee	al	uw
wensen	te	bespreken	zijn.

Wij	verzorgen	ook	reparaties	waar	mogelijk	door
onze	eigen	technische	collega’s.
Huisbezoek	is	ook	mogelijk	en	wij	beschikken
ook	over	een	Team	Viewer	die	op	afstand	u	kan
helpen	zodat	u	de	deur	niet	uit	hoeft.
Ook	voor	het	maken	van	kopieën	kunt	u	bij	ons
terecht	voor	een	hele	schappelijke	prijs.
	
(inloopmiddagen	en	tijden	zie	onderstaande).
Wellicht	kan	het	ter	plekke	opgelost	worden	en
anders	maken	we	een	vervolgafspraak	waarbij
wij	veelal	1	op	1	les	geven	zodat	u	en	onze
vrijwilliger	volledig	op	u	gericht	zijn.
Op	deze	manier	hopen	u	snel	te	kunnen	helpen
en	blijft	uw	privacy	gewaarborgd.
Dit	alles	is	bespreekbaar	onder	het	genot	van
een	kopje	koffie	of	thee.

We	zien	U	graag,	schroom	niet,	en	vraag…
Geen	enkele	vraag	is	ons	vreemd	en	zeker	niet
(dom)	zoals	velen	denken.

Vriendelijke	groet,
Auteur:	Patrick	Huiskes
De	Lemzijde	87
7823	SH	Emmen
	

	
Foto:	Iris	Sijbom
Eén	tegen	eenzaamheid
	
De	gemeente	Emmen	doet	mee	aan	het	landelijk
actieprogramma	Eén	tegen	eenzaamheid.	Doel	van	het
actieprogramma	is	om	te	doorbreken	dat	steeds	meer
mensen	zich	eenzaam	voelen.
Dit	maakte	wethouder	Dewy	Leal	bekend	tijdens	het
symposium	‘IedereenSZaam’	(foto).	“Eenzaamheid	is
een	groeiend	probleem	dat	beslist	niet	eenvoudig	aan	te
pakken	is.	Maar	we	kunnen	wel	beginnen	met	een
goede	samenwerking	waarbij	we	onze	krachten
bundelen	en	samen	aan	de	slag	gaan.	We	willen	het
onderwerp	bespreekbaar	maken	en	mensen	in	onze
gemeente	uit	hun	isolement	halen”	volgens	de
wethouder.
In	de	gemeente	Emmen	zijn	al	mooie	voorbeelden
waarmee	mensen	in	contact	komen	met	elkaar,	zoals	de
Lief	en	Leed	Straten	in	Nieuw-Weerdinge,	de
Noaberhuuzn	van	Stichting	Dorpenzorg,	CHO	50+	in	het
Rensenpark	en	Samen	aan	tafel	in	Angelslo.
	
Eenzaamheid
Eenzaamheid	komt	onder	alle	leeftijden	en	in	alle
bevolkingsgroepen	voor.	Vier	op	de	tien	Nederlanders
geeft	aan	zich	wel	eens	eenzaam	te	voelen.	Onderzoek
wijst	uit	dat	eenzaamheid	serieuze	gevolgen	kan
hebben	voor	de	gezondheid,	zowel	geestelijk	als
lichamelijk.
Kijk	wat	jij	kunt	doen	op	www.eentegeneenzaamheid.nl.
	
Bron:	gemeente	Emmen.	Foto:	Iris	Sijbom.

Eric	van	Oosterhout
blijft	waarschijnlijk
burgemeester
	
De	gemeenteraad	wil	graag	dat	Eric

van	Oosterhout	burgemeester	blijft	bij	de	gemeente
Emmen.	Zij	hebben	dat	besproken	tijdens	de
raadsvergadering	op	donderdag	27	oktober	2022.	Eric
van	Oosterhout	is	in	2017	burgemeester	bij	de
gemeente	Emmen	geworden	voor	een	periode	van	zes
jaar.	Deze	periode	loopt	in	maart	2023	af.	Deze	periode
wil	de	gemeenteraad	graag	verlengen.
	
Positieve	aanbeveling
De	gemeenteraad	heeft	het	advies	aan	de	commissaris
van	de	Koning,	mevrouw	Klijnsma,	laten	weten.	Zij
stuurt	het	advies	door	aan	de	minister	van	Binnenlandse
Zaken	en	Koninkrijksrelaties.	
	
Definitief	besluit
Het	besluit	tot	herbenoeming	wordt	bij	Koninklijk	Besluit
genomen.	Naar	verwachting	zal	de	beëdiging	in	maart
2023	plaatsvinden.

Wat	te	doen	bij	twijfels	over
je	slimme	meter?
	
	
Nu	de	energieprijzen	zo
gestegen	zijn	letten	mensen

veel	meer	dan	eerder	op	hun	energieverbruik.	Dat	merkt
de	redactie	van	Radar	ook,	opvallend	veel	vragen	gaan
over	de	slimme	meter	en	of	het	weergegeven	verbruik
wel	juist	is.	Afgelopen	vrijdag	berichtte	het	Algemeen
Dagblad	dat	30.000	meters	na	een	steekproef
vervangen	moeten	worden.	Hoe	zit	dit?
In	de	studio	van	Radar	heeft	Theo	Scholte	van
Netbeheer	Nederland	uitleg.	Hij	vertelt	dat	er	een
steekproef	is	geweest	van	1,3	miljoen	slimme	meters.
Na	die	steekproef	is	besloten	er	30.000	te	vervangen.
22.000	omdat	ze	verouderd	waren	en	8.000	door
verkeerde	weergave	van	een	deel	van	de	batch	van
deze	meters.	Deze	bevindingen	zijn	geen	reden	om	een
uitgebreider	onderzoek	in	te	stellen,	zo	laat	Netbeheer
Nederland	weten.

Tips	bij	twijfel	over	slimme	meter
Voor	wie	twijfelt	over	de	slimme	meter	heeft	Scholte	een
aantal	tips.	Allereerst:	draai	de	gaskraan	dicht	en	zet	je
schakelaars	om.	Loopt	de	meter	toch	op,	dan	is	er	iets
aan	de	hand.	Ook	kun	je	je	verbruik	vergelijken	met
iemand	die	qua	huis	en	samenstelling	van	het	gezin	een
vergelijkbare	situatie	heeft.	Als	je	er	dan	flink	boven	zit,
is	dat	een	aanwijzing.	Daarnaast	is	het	goed	om	je	te
bedenken	of	er	ten	opzichte	van	eerdere	jaren	iets
veranderd	is.	Is	er	een	energievreter	bijgekomen	in	huis,
bijvoorbeeld	een	vriezer	in	de	schuur?	Op	de	website
van	de	netbeheerders	zijn	meer	tips	te	vinden.	

Controle	van	de	meter	laten	uitvoeren
Wie	wil	nagaan	of	de	meter	kuren	vertoont	kan
verzoeken	of	er	een	monteur	langskomt.	Daar	zit	echter
wel	een	prijskaartje	tot	zo'n	500	euro.	Die	kosten
worden	enkel	vergoed	als	de	meter	inderdaad	niet	in
orde	blijkt.
	

Lees	meer:
Slimme	energiemeters	geven	tot	drie	keer	hogere
standen
Stroomverbruik	verminderen:	met	deze	tips	bespaar
je	ruim	honderd	euro

	
Onze	uit	agenda	is
weer	helemaal	up-
to-date

	
Onze	Sprokel	agenda	is	weer	terug,
deze	kunt	u	vinden	op	de	deze	link
klik	hier
Wij	hebben	vanaf	nu	wat
evenementen	voor	u	bij	elkaar
gesprokkeld	voor	de	maand	oktober.

Dit	zullen	wij	per	maand	doen	ook
voor	de	volgende	maanden	in	2022
&	2023,	dus	kijk	en	geniet.
	

	

Energietoeslag
	
De	prijzen	voor	energie	zijn	de
afgelopen	periode	flink	gestegen.
De	Rijksoverheid	geeft	huishoudens
met	een	inkomen	tot	maximaal
120%	van	de	bijstandsnorm	een
tegemoetkoming	van	1.300	euro
voor	de	hoge	energiekosten	in	het
jaar	2022.	Daarnaast	heeft	het
kabinet	besloten	de	toeslag	van
1.300	euro	in	2023	opnieuw	uit	te
keren.	De	gemeente	betaalt	deze
bedragen	uit.	Wilt	u	de
energietoeslag	voor	2022
aanvragen?	Lees	dan	eerst	de
voorwaarden	om	te	zien	of	u
hiervoor	in	aanmerking	komt.

Klik	hier	om	het	aan	te	vragen

Emmen	investeert
en	biedt	vangnet
voor	inwoners
	
Gemeente	Emmen

kan	in	2023	opnieuw	geld	uittrekken
voor	nieuwe	investeringen.	De
begroting	voor	volgend	jaar	laat	een
gunstig	beeld	zien.	Dat	komt	door
eerdere	bezuinigingen	en	het	stabiel
en	voorzichtig	begroten.	Toch	kiest
het	college	er	voor	om	behoedzaam
te	blijven	voor	de	komende	jaren.
De	ontwikkelingen	rondom	de
energieprijzen,	inflatie	en
rentestijgingen	zorgen	ook	in
Emmen	voor	opgaven	die
onmiddellijk	om	actie	vragen.
Daarom	maakt	gemeente	Emmen
ook	geld	vrij	voor	een	vangnet	voor
inwoners	en	maatschappelijke
instellingen	zoals	dorpshuizen	en
sportverenigingen	die	hulp	nodig
hebben.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik
hier

Plan	voor	vierde
appartementencomplex
aan	het	Waal
Aan	Het	Waal	in	de	Emmer	wijk
Emmerhout	wil	woningcorporatie
Lefier	een	appartementencomplex
bouwen	met	daarin	zo’n	twintig
woningen.
	
Het	gebouw,	dat	zes	bouwlagen
moet	gaan	tellen,	wordt	qua	uiterlijk
hetzelfde	als	de	drie	woongebouwen
die	nu	al	aan	Het	Waal	staan.

Het	Waal	ligt	vlak	bij	het
winkelcentrum	en	de	Houtweg,	de
doorgaande	weg	door	Emmerhout.
Het	perceel	waar	Lefier	wil	gaan
bouwen,	is	nu	nog	een	grasveld.	Het
bestemmingsplan	staat	de	bouw	van
een	extra	appartementencomplex
op	dit	perceel	toe.	Dit	betekent	dat
geen	langdurige	procedures	nodig
zijn	voordat	Lefier	er	aan	de	slag
kan.
	
De	verwachting	is	dat	de	leiding	van
de	woningcorporatie	eind	dit	jaar
een	definitief	besluit	neemt	over	het
project.	Uitgangspunt	is	een	pand
met	huurappartementen.	In	welke
prijscategorie	is	nog	onderwerp	van
onderzoek,	aldus	Lefier.	Gaat	de
leiding	eind	dit	jaar	akkoord	met	het
plan,	dan	is	de	verwachting	dat	er	in
de	loop	van	2023	wordt	begonnen
met	bouwen.
Bron:jan-	willem	Horstman	foto	Lefier

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen				oktober	2022 Bekijk	de	webversie

Foto:	Sasa	Glisovic

Accounts	goed	beveiligen	lastig
voor	veel	senioren
	
Wachtwoorden	onthouden,
nieuwe	manieren	van
beveiligen	gebruiken	en	weten
wat	de	begrippen	betekenen.
Veel	ouderen	hebben	er
moeite	mee.
Online	heb	je	overal	accounts
voor	nodig.	Daarvoor	moet	je	ook	veel
wachtwoorden	onthouden.	Veel	ouderen	vinden
dit	lastig.	Net	als	nieuwe	beveiligingsmanieren,
zoals	vingerafdrukherkenning.	Ook	termen	als
accounts,	inloggen	en	verificatie	zorgen	voor
problemen.	Een	op	de	vijf	ouderen	begrijpt	niet
(goed)	wat	die	woorden	betekenen.	Dat	komt	uit
onderzoeken	tussen	bijna	900	ouderen.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Microsoft	neemt	afscheid	van
naam	Office
	
Microsoft	Office	heet
binnenkort	Microsoft	365.
Office	is	een
softwarepakket	dat
programma's	bevat	als
Word,	Excel	en	Outlook.
Microsoft	neemt	met	deze
stap	afscheid	van	de
merknaam	Office.	De	onlineomgeving
Office.com	is	als	eerste	aan	de	beurt.	In
november	wordt	deze	omgedoopt	tot
Microsoft365.com.	Daarna	volgen	in	januari
2023	de	Office-app	op	Windows	en	de	mobiele
Office-app.	Gebruikers	van	deze	apps	zullen	na
een	update	de	naamswijziging	zien.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

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

Stroomverbruik	van	opladers

Opladers	van
telefoons	en
tablets	gebruiken
stroom	als	ze
onbenut	in	het
stopcontact
zitten.	Wat	is	de
besparing	als	je
ze	eruit	haalt?
Stekker	in
stopcontact
laten	zitten?
Veel	mensen	laten	hun	oplader	standaard	in	het
stopcontact	zitten,	of	er	nu	een	telefoon	of	tablet
aan	zit	of	niet.	Dat	is	gemakkelijk.	Maar	ook
onbenut	gebruiken	opladers	(net	als	andere
elektrische	apparaten)	een	klein	beetje	stroom.
Dat	heet	sluipverbruik.	Voor	telefoon-	of
tabletopladers	valt	het	mee	hoeveel	dat	verspilt.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Wijziging	spreekuur	Wijkagent	en
team	gebiedstoezicht.

De	wijkagent	is	met	ingang	van
donderdag	20	oktober	2022	niet	meer
op	woensdag	maar	op	donderdag	van
10.00	tot	12.00	uur	in	de	Wijkwijzer
Emmerhout.
	

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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