
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!

Grote	bestanden	versturen	met
WeTransfer
	
Verstuur	eenvoudig	grote	bestanden	via	de
gratis	webdienst	WeTransfer.	Zo	deel	je	tot	2
GB	aan	bestanden	in	één	keer.
	

Grote	bestanden
We	kunnen	vaak	maar	5	of	10	MB	aan
bestanden	per	keer	via	de	mail	sturen.	Maar	via
WeTransfer	kun	je	maar	liefst	2	GB	aan
documenten,	foto's,	video's,	presentaties	en
andere	bestanden	delen.	Het	maakt	niet	uit	of
het	één	heel	groot	bestand	is	of	vele	kleine,	als
het	maar	onder	de	2	GB	blijft.	Dit	is	gratis.
Gebruikers	die	meer	GB	nodig	hebben,	kunnen
de	betaalde	versie	nemen:	WeTransfer	Pro.
Stuur	daarmee	voor	10	euro	per	maand	tot	200
GB	per	keer	(prijs	september	2022).
	

Bestanden	mailen	via
WeTransfer
De	gratis	versie	van	WeTransfer	is	gemakkelijk
te	gebruiken.	Registreren	is	zelfs	niet	nodig:

Ga	naar	Wetransfer.com.
Klik	op	Ik	ga	akkoord.
Klik	op	Upload	bestanden.
Selecteer	de	bestanden	die	u	wilt	versturen.
Klik	op	Openen.
De	geselecteerde	bestanden	komen	in	een
lijst	te	staan.	Klik	onderaan	de	lijst	op	het
plusje	om	meer	bestanden	toe	te	voegen.
Scrol	hiervoor	eventueel	naar	beneden.
Typ	in	het	veld	'Email	naar'	het	e-mailadres
van	de	ontvanger.	Vul	hier	maximaal	drie
adressen	in.
Typ	in	het	veld	'Je	e-mailadres'	uw	eigen	e-
mailadres.	De	ontvanger	kan	daarmee	zien
van	wie	hij	de	bestanden	krijgt	en	eventueel
antwoorden.
Schrijf	in	het	vak	'Bericht'	eventueel	een
toelichting.	Deze	tekst	wordt	meegestuurd
met	de	bestanden.
Klik	op	Versturen.
WeTransfer	mailt	u	een	code.	Open	de	mail
van	WeTransfer	en	vul	de	verificatiecode	in
op	de	webpagina	van	Wetransfer.
Klik	op	Verifieer.

Het	verloop	van	de	upload	is	zichtbaar.	De
geadresseerde	ontvangt	een	e-mail	met	de	link
naar	de	bestanden	en	uw	boodschap.
WeTransfer	bewaart	de	bestanden	zeven
dagen.	Binnen	die	tijd	moeten	de	bestanden
worden	gedownload,	daarna	zijn	ze	niet	meer
beschikbaar.
	

Bestanden	versturen	via
downloadlink
U	kunt	er	ook	voor	kiezen	om	in	plaats	van	een
mail,	een	downloadlink	te	maken.	Handig	als	u
geen	mailadres	van	iemand	hebt,	maar	alleen
contact	via	WhatsApp,	sms	of	sociale	media.

Voeg	bestanden	op	dezelfde	manier	toe	als
hierboven	beschreven.
Klik	op	de	drie	puntjes	naast	'Versturen'.
Zet	een	vinkje	bij	Transfer	link	ophalen.
Klik	op	Creëer	mijn	link.
Klik	op	Kopieer	link.
Plak	de	link	in	een	bericht	of	mail	en
verstuur	deze	zoals	u	gewend	bent.

Klik	op	Meer	versturen?	>	Verder	om	voor
andere	bestanden	een	downloadlink	te	maken.
Of	sluit	het	venster	met	een	klik	op	het	kruisje.

Verschillende
nepmails	uit	naam
Rabobank
	
Een	mail	van	de	Rabobank
in	uw	mailbox?	Pas	op,

want	er	zijn	op	het	moment	veel	nepmails
namens	de	bank	in	omloop.
Banken	zijn	altijd	al	een	gewilde	afzender	van
valse	e-mails,	maar	op	het	moment	zijn	er
opvallend	veel	nepmails	uit	naam	van	de
Rabobank.	De	mails	hebben	verschillende
onderwerpregels.	Meestal	gaat	het	over	een
verlopen	bankpas	of	Rabobank	Scanner.
	
Bankpas	of	Rabobank	Scanner
Om	problemen	te	voorkomen	is	een	nieuwe
bankpas	of	Rabobank	Scanner	nodig.	De	link
om	die	aan	te	vragen	staat	in	de	e-mail.	Via	de
achterliggende	website	vissen	criminelen	naar
persoonsgegevens.	Klik	niet	op	de	link	en	vul
geen	gegevens	in.	Beantwoord	de	mail	ook	niet,
maar	gooi	hem	gelijk	weg.
	
Mails	uit	naam	bank
Let	bij	een	e-mail	die	afkomstig	lijkt	van	een
bank	altijd	extra	goed	op.	Twijfelt	u	over	de
echtheid	van	een	mail?	Stuur	deze	dan	naar
onze	phishingchecker.	U	hoort	uiterlijk	de
volgende	werkdag	of	het	een	nepmail	is.

Digitale
notitieblaadjes	met
Plaknotities
	

Iets	onthouden	tijdens	het
computeren?
Plak	een	digitale	Post-it	op	het	bureaublad	van
een	Mac	met	de	app	Plaknotities.
	
Plaknotities
Even	iets	noteren,	terwijl	u	op	de	Mac	zit.	Een
adres,	lekker	recept	of	iets	wat	u	niet	wilt
vergeten.	Het	kan	gewoon	digitaal	met	app
Plaknotities.	Dit	programma	is	de	digitale	variant
van	de	bekende	gekleurde	Post-it	plakbriefjes.
	
Nieuwe	plaknotities	toevoegen
Maak	een	nieuwe	notitie	aan	in	de	app.

Klik	op	het	pictogram	van	de	Finder	(het
lachende	gezichtje).
Klik	op	Apps.
Dubbelklik	op	Plaknotities.
Een	lege	plaknotitie	komt	in	beeld.
Klik	op	het	gele	blaadje	en	typ	een	bericht.
Wilt	u	nog	een	notitie	toevoegen?	Klik	op	het
gele	blaadje.
Klik	in	de	menubalk	op	Archief	>	Nieuwe
notitie.

Plaknotities	verplaatsen
Bepaal	zelf	waar	op	het	bureaublad	de	notities
staan.

Klik	op	de	donkergele	rand	van	de	notitie	en
houd	de	muisknop	ingedrukt.
Versleep	de	notitie	naar	de	juiste	plek.
Laat	de	muisknop	weer	los.

Als	de	notities	veel	ruimte	innemen	kunt	u	ze
ook	minimaliseren.	Dan	is	alleen	een	dunne
balk	met	de	eerste	regel	van	de	notitie
zichtbaar.	Klik	daarvoor	op	het	vierkantje
rechtsboven	in	de	notitie.
	
Plaknotities	verbergen
Een	bureaublad	vol	met	Post-its	is	niet	altijd
even	fijn.	Daarom	is	het	handig	om	soms	alle
notities	te	verbergen.

Klik	op	een	plaknotitie.
Klik	in	de	menubalk	op	Plaknotities.
Klik	op	Verberg	plaknotities.
Wilt	u	de	notities	weer	in	beeld?	Klik	dan	op
het	Dock	op	het	pictogram	van	Plaknotities
(een	geel	notitieblaadje).

Kleur	van	plaknotities	aanpassen
Geef	notities	verschillende	kleuren	om	overzicht
aan	te	brengen.

Klik	op	de	notitie	die	u	een	andere	kleur	wilt
geven.
Klik	in	de	menubalk	op	Kleur.
Klik	op	de	gewenste	kleur.
	

Opmaak	van	plaknotities	aanpassen
Handig	die	notities,	maar	ze	moeten	natuurlijk
wel	goed	leesbaar	zijn.	Het	is	gelukkig	mogelijk
om	de	tekst	op	te	maken.	Bepaal	zelf	onder
andere	het	lettertype	en	de	lettergrootte.

Klik	op	een	notitie.
Selecteer	de	tekst.
Klik	in	de	menubalk	op	Lettertype.
Klik	op	Toon	lettertypen.
Een	apart	venster	opent.	Klik	onder	'Familie'
op	het	gewenste	lettertype.
Klik	onder	'Grootte'	op	de	gewenste	grootte
van	de	letters.
Sluit	het	venster	via	het	rode	bolletje	in	de
linkerbovenhoek.
	

Plaknotities	verwijderen
Een	notitie	niet	meer	nodig?	Verwijder	het
plakbriefje.

Klik	op	de	plaknotitie.
Klik	linksboven	bij	de	notitie	op	het
vierkantje.
Klik	op	Verwijder	notitie.

Emmerhout
vraagt	eigen
wijkcentrum

Emmerhout	heeft
dringend	behoefte	aan
een	eigen	wijkcentrum,	stelt	de	wijkvereniging.	,,We
doen	we	het	nu	al	vijftien	jaar	zonder.	Onwaardig	voor
een	actieve	en	levendige	wijk,”	stelt	voorzitter	Wytse
Bouma	van	Wijkbelangen.
	
Emmerhout	is	de	derde	wijk	die	na	de	Tweede
Wereldoorlog	in	Emmen	verrees.	Momenteel
wonen	er	ruim	zevenduizend	mensen.	Tot	2007
had	de	wijk	een	groot	eigen	wijkcentrum,	’t
Bintholt	genaamd.	Maar	in	de	aanloop	naar	de
bouw	van	een	nieuw	winkelcentrum	gingen	de
deuren	van	’t	Bintholt	op	slot	en	verhuisden	de
vaste	gebruikers	naar	het	pand	De	Tussenstee,
op	de	grens	met	Emmerschans.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier
Bron:	DVHD	/	Foto	WijkKlikEmmerhout

Actie	voor
rolstoelbus:
‘Alles	voor
de	kids!’

	
Een	doneeractie	voor	de	aanschaf	van	een
rolstoelbus	bestemd	voor	de	Emmense	Elly
Hamstra	en	haar	twee	kinderen	heeft	tot	nu
ongeveer	12.000	euro	opgeleverd.
Moeder	Elly,	Micha	(5)	en	Amy	(3)	zijn	door	een
erfelijke	ziekte	voor	lange	afstanden	op	een
rolstoel	aangewezen.	De	aanschaf	en
aanpassing	hiervan	zijn	voor	het	gezin	niet	te
betalen.	‘Met	drie	rolstoelen	passen	we
onmogelijk	in	een	personenauto.	Een	speciale
bus	is	dus	noodzaak	maar	daarvoor	hebben	we
40.000	euro	nodig.	Dit	kunnen	we	niet	opbrengen
want	we	hebben	al	te	maken	met	extra	hoge
zorgkosten’,	legt	Elly	Hamstra	uit.

Meer	lezen	klik	hier
	

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	een	cursus	fotobewerking	met	Inpixio.
Zelfgemaakte	foto’s	bewerken	en	verbeteren.
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!

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	inloop	13.00	–	15.30	uur	of
Donderdagmiddag	inloop	13.00	–	16.30	uur.

WijkKlikEmmerhout
De	Wilker
De	Lemzijde	87-88
7823	SH	Emmerhout

Bellen	mag	natuurlijk	ook!
Hermien	van	der	Weide					06-41720168
	

	
	

Leren	omgaan	met	de	Computer,	laptop,
iPad,	of	mobiele	telefoon?
	
Dan	bent	u	bij	ONS	aan	het	juiste	adres!
In	deze	voor	velen	moeilijke	tijden	is	het
tijdperk	van	de	virtuele	wereld	snel	aan	het
veranderen	wat	problemen	c.q.	vragen	op
kunnen	leveren.

Wij	staan	met	ons	professionele	en
spontane	team	klaar	om	u	te	helpen	met
alle	problemen	/	vragen	over	bovenstaande
apparaten.
U	heeft	de	mogelijkheid	om	les	te	krijgen
(vaak	1	op	1)	zodat	u	op	een	goede	manier
meer	inzicht	kunt	gaan	krijgen	in	deze
apparaten	en	op	Uw	eigen	tempo.

Bij	ons	geldt	….	Géén	enkele	vraag	is
vreemd	of	dom.
Voor	informatie	hebben	wij
Inloopmiddagen.
Hier	kunt	u	zonder	afspraak	binnenlopen
en	horen	wij	uw	vragen/problemen	aan	en
komen	wij	met	een	voorstel	en	de
mogelijkheden.
Inloopmiddagen:
Maandagmiddag	13.00	–	15.30	uur.
Donderdagmiddag	13.00	–	16.30	uur.
Zie	ook:	www.wijkklikemmerhout.nl
of	kom	gewoon	gezellig	langs.
U	kunt	ook	bellen	met	Hermien	van	de
Weide	tel.	0641720168
Meer	lezen	klik	Hier
	
Auteur:	Patric	Huiskes
	

Twitter Website Facebook

Voor	en	door	mensen			september	2022 Bekijk	de	webversie

E-mail	valse	winactie	zomervakantiespel
	
Pas	op	voor	een	nepmail	met	het	onderwerp
'Gemiste	oproep
klantenservice'.	Het	gaat	om
een	valse	winactie	uit	naam
van	Bol.com.
Criminelen	misbruiken	vaker
de	naam	van	Bol.com	voor
mails	met	valse	winacties.
Maar	de	mail	die	nu	de	ronde	doet	is
verraderlijk.	De	ontvanger	wordt	met	zijn	echte
naam	aangesproken.	In	de	mail	staat	dat	er	een
paar	keer	is	geprobeerd	om	diegene	telefonisch
te	bereiken.	Omdat	het	niet	lukte,	proberen	ze
het	nu	via	e-mail.
	
Spel	gewonnen
Bol.com	zou	klanten	willen	helpen	met	plezier
maken.	Daarom	heeft	het	bedrijf	1000	klanten
geselecteerd	voor	een	speciaal
zomervakantiespel.	Helaas	gaat	het	niet	om	een
echte	mail	van	Bol.com.	Ga	daarom	niet	op	de
e-mail	in.	Klik	ook	niet	op	de	links	of	de	bijlage,
maar	gooi	de	mail	weg.
	
Phishingchecker
Twijfelt	u	over	de	echtheid	van	een	mail?	Wij
hebben	de	mogelijkheid	om	uw	mail	te
controleren	stuur	deze	mail	door	naar	de
phishingchecker.	U	horen	uiterlijk	de	volgende
werkdag	of	het	een	nepmail	is.

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

App	Coronamelder	mag	in	de
mottenballen
	
De	Coronamelder,	niet	te
verwarren	met	de	app
CoronaCheck,	was	al	een
paar	maanden	buiten
gebruik	en	verdwijnt	nu
definitief.	Zorgminister
Kuipers	wil	definitief
kappen	met	de	app.
Oktober	2020	werd	een	tijdelijke	wet	van	kracht
die	de	app	CoronaMelder	mogelijk	maakte.	De
app	waarschuwde	gebruikers	die	in	de	buurt
waren	geweest	van	een	met	corona	besmet
persoon	(die	dan	wel	ook	de	app	moest
hebben).	De	app	werd	in	april	2022	buiten
gebruik	gesteld.	Maar	de	tijdelijke	wet	voorziet
in	een	heractivering	ervan,	mocht	dat	nodig	zijn.
Die	wet	loopt	op	10	oktober	af	en	zorgminister
Kuipers	wil	hem	niet	verlengen.	Daardoor
verdwijnt	de	app	CoronaMelder	definitief.	Wie
hem	nog	op	de	telefoon	heeft	staan,	kan	hem
verwijderen
App	CoronaCheck
Let	er	wel	op	dat	u	de	juiste	app	weghaalt.
Behalve	de	CoronaMelder	is	er	ook	de	app
CoronaCheck.	Die	geeft	aan	dat	de	gebruiker	is
gevaccineerd,	negatief	getest	of	onlangs	is
hersteld	van	corona.	CoronaCheck	is
momenteel	in	Nederland	buiten	gebruik,	maar	is
soms	in	het	buitenland	nog	nodig.	Laat	die	app
voorlopig	op	uw	toestel	staan.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	en	hoe	verwijder
ik	hem?	klik	hier

NIEUWE	SCHRIJFWEDSTRIJD
	Mijn	leven	als	dier!
De	herfstwedstrijd	van	"Polleke	buitenbieb"	luidt
als	volgt:	
schrijf	een	verhaal	(in	het	Nederlands,	Engels	of
Drents)	over	een	geliefd	huisdier,	interessant
(safari)dier	of	gefantaseerd	fabelwezen.	In	de	ik-
vorm!
Uzelf	kruipt	dus	in	de
huid	van	bijvoorbeeld
een	konijn,	parkiet,
draak,	leeuw	of
kameleon.	Laat	de	jury
mee	op	jacht	gaan,
stoeien,	vliegen,	klimmen	of	een	winterslaap
houden.	Wat	u	maar	wil!	U	kunt	de	betrokkenheid
eventueel	vergroten	door	gebruik	te	maken	van
zintuiglijke	indrukken	die	u	meeneemt	in	uw
beschrijvingen.	
	
Kinderen	die	nog	niet	kunnen	lezen	en	schrijven,
mogen	een	tekening	inleveren	van	hun
lievelingsdier	of	speelgoedknuffel.	
Inzendingen	moeten	vóór	1	november	binnen	zijn
bij	"Polleke	buitenbieb"	aan	de	Laan	van	het
Kwekebos	375	in	Emmerhout	(7823	KJ).	Onder
vermelding	van	naam,	adres	en	leeftijd.	De
winnaars	krijgen	hun	gewonnen	prijs
thuisbezorgd,	samen	met	een	verkorte	versie	van
het	juryrapport.	
"Polleke	buitenbieb"	heeft	sinds	corona	uitbrak
een	24/7	gratis	uitleen	van	pakweg	400	boeken
buitenshuis	voor	kinderen	en	(jong)	volwassenen:
zölf	kaizen!	
Regelmatig	worden	de	collecties	aangevuld	en
gerouleerd.
	

Street	art	festival	komt	naar
Emmerhout

Ruim	een	jaar	na	het	succes	van	het
kleurrijke	street	art	evenement	in	de
olifantenstallen	van	het	Rensenpark	in
Emmen,	komt	de	kunst	organisatie	Writer’s
Block	terug	voor	een	nieuw	street	art
festival.	Ditmaal	zal	het	evenement
plaatsvinden	in	Emmerhout.	In	de	dagen
van	28	september	tot	2	oktober	verfraaien
kunstenaars	de	wijk	en	vinden	er
workshops	en	tours	plaats.

De	kunst	en	bijbehorende	festiviteiten
zullen	voornamelijk	worden	gerealiseerd	in
de	buurt	van	het	winkelcentrum	van
Emmerhout	wat	fungeert	als	het
middelpunt	van	de	wijk.	Street	Artist	uit
binnen-	en	buitenland	transformeren
tijdens	de	week	vijf	wanden	in	Emmerhout.
Ook	is	er	tijdens	het	festival	plek	voor
street	art	workshops	in	het	weekend	van	1
en	2	oktober	en	worden	er	rondleidingen
georganiseerd	langs	de	werken.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Emmen	gaat	voor	grote	groei
woningen

			Foto:	Freepik

Dat	is	het	voornemen	van	het	college	van
burgemeester	en	wethouders.	Alle	plannen
voor	wonen	in	gemeente	Emmen	zijn
beschreven	in	de	nieuwe	Woonvisie
‘BuitengeWoon	Thuis	in	Emmen’.	Deze
woonvisie	is	de	start	voor	een	grote	groei
in	de	kwaliteit	en	het	aantal	woningen	in
onze	gemeente.	Er	is	een	grote	vraag	naar
verschillende,	goede	en	betaalbare
woningen.	Daarom	is	Gemeente	Emmen
van	plan	om	meer	te	groeien.	Het	doel	is
om	tot	aan	2030	in	totaal	4000	woningen
bij	te	bouwen,	waarbij	er	in	alle	dorpen	en
wijken	nieuwbouwmogelijkheden	komen.	
De	woningmarkt	is	de	afgelopen	jaren
enorm	veranderd.	De	vraag	naar	woningen
is	groot	geworden.	De	verwachting	is	dat
huishoudens	groter	worden	en	er	gebeurt
veel	in	het	onderwijs,	in	het	aanbod	aan
werk	en	in	verhuizingen	naar	de	gemeente.
Meer	lezen	klik	hier

Advertentie

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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