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Kende	je	deze
verborgen	mappen	in
Windows	10	al?

Wie	Windows	zegt,	zegt
mappen.	Elk	onderdeel	van

Windows	10	krijgt	wel	een	eigen	mapje
toegewezen.	De	meeste	daarvan	open	je
nooit	zelf	of	ken	je	wellicht	niet,	omdat	ze
verstopt	zijn.	We	zetten	enkele	van	deze	al
dan	niet	verborgen	mappen	in	Windows	10
graag	even	in	de	spotlight.

Wilt	u	er	meer	over	lezen	klik	hier

Moet	Google	afstand	doen	van
Chrome?

Chrome	is	nog	steeds	één	van	de	meest
populaire	browsers	die	er	is,	maar	het
zou	zomaar	kunnen	dat	Google	er
afstand	van	moet	doen.	Amerikaanse
autoriteiten	vermoeden	namelijk	dat	de
internetreus	zijn	machtspositie	misbruikt.

Meer	lezen	klik	hier

WhatsApp	werkt	vanaf	1	januari
niet	meer	op	deze	oudere

smartphones

WhatsApp	zal	vanaf	1	januari	niet	meer
werken	op	een	aantal	oudere	smartphones.
Dat	kondigt	Facebook,	de	eigenaar	van	de
berichtenapp,	aan.	De	kans	is	klein	maar
mocht	je	nog	gebruik	maken	van	deze
toestellen,	dan	wordt	het	tijd	voor	een
upgrade
Voor	iPhone-gebruikers	gaat	het	om
software	die	ouder	is	dan	de	IOS	9-versie
die	in	2015	uitgebracht	werd.	Concreet	gaat
het	om	de	iPhone	4	of	vroegere	modellen.
Wie	over	een	iPhone	4S,	5,	5S,	5C,	6	en	6S
beschikt,	kan	wel	nog	updaten	naar	IOS9.
Om	na	te	gaan	welk	besturingssysteem	je
gebruikt,	moet	je	naar	Instellingen	>
Algemeen	>	Software-update	gaan

Meer	lezen	klik	hier

Dit	is	waarom	je	wachtwoorden
en	andere	gevoelige	informatie
niet	zomaar	moet	blurren	in	je
documenten

Voor	een	aanzienlijk	deel	van	werkend
Nederland	is	thuiswerken	al	een	maand
of	negen	de	norm,	en	het	lijkt	er	niet	op
dat	daar	heel	snel	verandering	in	komt.
Het	zal	ongetwijfeld	met	enige	regelmaat
voorkomen	dat	er	documenten	met
gevoelige	informatie	moeten	worden
uitgewisseld.	Documenten	waar
bijvoorbeeld	inloggegevens	zoals
gebruikersnamen	en	wachtwoorden	in
staan,	en	misschien	ook
paspoortnummers,	creditcardnummers,
adressen,	burgerservicenummers,
telefoonnummers	en	andere
persoonsgegevens.

Meer	lezen	over	blurren	klik	hier

									

Je	gegevens	op	Facebook	verwijderen

Onze	handige	tip	voor	alle	Facebook	gebruikers	onder	ons.	Want	wisten	jullie	dat	Facebook,	ook
als	je	niet	op	de	app	zit,	al	jouw	gegevens	kan	zien...	meer	lezen	klik	hier

Plusbus	voor	ouderen
in	Emmerhout	stopt
ermee

De	PlusBus	in	Emmerhout
gaat	ermee	stoppen.	De
stichting	kan	het	hoofd	niet

meer	boven	water	houden	sinds	het	uitbreken	van	de
coronacrisis.	In	augustus	vorig	jaar	had	de	bus	al	extra
maatregelen	genomen	rondom	corona	om	meer
passagiers	te	kunnen	vervoeren.
De	bus	rijdt	sinds	2019	en	is	bedoeld	om	ouderen	in
Emmerhout	meer	vrijheden	terug	te	geven.	Mensen	die
slecht	ter	been	zijn	kunnen	met	die	bus	bijvoorbeeld
boodschappen	doen	of	op	bezoek	gaan	bij	vrienden.
Sinds	maart	van	vorig	jaar	staat	de	bus
noodgedwongen	stil.	"De	kosten	lopen	wel	door,	terwijl
er	geen	inkomsten	tegenover	stonden",	aldus	Wytse
Bouma	van	Stichting	PlusBus	Emmerhout.	"Het
bestuur	heeft	nu	verzocht	aan	het	Nationaal
Ouderenfonds	om	het	leasen	van	de	bus	per	1	februari
stop	te	zetten."
Hoop	op	aanloopproblemen
In	augustus	gaf	de	voorzitter	van	de	stichting	nog	aan
dat	het	ging	om	aanloopproblemen.	"De	Plusbus	rijdt	in
veel	gemeenten	en	ook	daar	was	het	begin	vaak	lastig.
Wij	werken	hard	om	de	boel	aan	de	loop	te	krijgen.	Ik
denk	dat	mensen	schromen	om	er	gebruik	van	te
maken",	aldus	Wytse	Bouma.
Het	perspectief	biedt	op	dit	moment	te	weinig	hoop	om
ermee	door	te	gaan.	"We	kunnen	niet	wachten	totdat
iedereen	is	gevaccineerd.	Daarom	trekken	we	nu	de
stekker	eruit."

Geschreven	door:		Sander	Foekens

	

Wanneer	krijg	jij	je
vaccin?

De	eerste	vaccinaties	in
Nederland	werden	woensdag	6
januari	toegediend,	twee	dagen

vroeger	dan	gepland.	Wanneer	ben	jij	aan	de	beurt?
Dat	vertelt	het	vaccinatieplan	van	de	overheid	je.
	
Minister	van	Volksgezondheid	Hugo	de	Jonge
presenteerde	maandag	het	vaccinatieplan	voor
Nederland:	een	voorlopige	planning	van	welke
bevolkingsgroepen	op	welk	moment	gevaccineerd
kunnen	worden.	Hoezo	voorlopig?	De	daadwerkelijke
planning	hangt	af	van	de	goedkeuring,	werking,
levering	en	distributie	van	de	vaccins.	

Meer	lezen	klik	hier
	

Snert	actie	bij	de	Wilker

Eerste	kerstdag	waren	er
voldoende	vrijwilligers	aanwezig	om
de	mensen	die	kwamen	te
	voorzien	van	een	heerlijk	kop
snert.	Het	verliep	soepel	en	over	de
afname	waren	ze	tevreden.

Ze	hadden	iets	meer	drukte	verwacht,	maar	de
gezelligheid	die	het	met	zich	meebracht	is	ook	heel
belangrijk	in	deze	tijd.
Jo,	de	beheerder	van	de	Wilker	moest	er	verschillende
malen	tussenuit	om	de	mensen	die	slecht	ter	been
waren	te	voorzien	van	een	heerlijke	kop	snert.

Ook	op	het	gemeentehuis	is	dit	niet	ongemerkt	voorbij
gegaan.	De	fractie	voorzitter	van	50+	Johan	Grethe
kwam	even	kijken.	Hij	prees	het	geweldige	iniatief	van
de	Wilker.

Volgens	de	eigenaar	van	het	pand	“Henry	Frieling”
Makelaar	zou	dit	wel	een	vervolg	kunnen	hebben.
	

De	Computer	in
coronatijd

Zou	jij	ook	eens	wat	(meer)
willen	leren	op	het	gebied
van	de	computer,	laptop,
Ipad	of	smartphone?

In	deze	tijd	van	de	corona	biedt	het		tal	van
mogelijkheden	om	toch	het	contact	te	onderhouden
met	de	(klein)kinderen,	familie	en	vrienden.
In	onze	lessen	kom	je	te	weten	hoe	een	computer,
tablet	of	smartphone	werken.	Hoe	je	met	toetsenbord
en	muis	omgaat.	Wat	het	internet	precies	is	en
natuurlijk	hoe	je	het	internet	kan	gebruiken.
Ook	het	gebruik	van	Email,	mappen	maken,	bewerken
van	foto`s	en	omgaan	met	de	tablet	of	Ipad.	Of	wilt	u
liever	een	cursus	in	Word	of	Excel	of	foto	bewerken,
het	kan	allemaal		bij	WijkKlikemmerhout.
	
Samen	kijken	we	wat	je	wilt	leren	en	daar	ga	je	samen
met	een	vrijwilliger	mee	aan	de	slag.
De	lessen	zijn	zeer	geschikt	voor	ouderen	die	nog	niet
zoveel	ervaring	met	de	computer	hebben.
Geef	je	op	voor	het	nieuwe	seizoen!!
	
Zodra	de	lessen	weer	beginnen,	krijg	je	van	ons
bericht.
Ga	voor	meer	informatie	naar:
www.wijkklikemmerhout.nl.

Bel	voor	meer	informatie:
Hermien	van	der	Weide						06	417	201	67
Theo	Zwiggelaar																	06	543	939	16

Emmen	wil	voormalige
school	terug

De	gemeente	Emmen	stapt
naar	de	rechter	om	het
voormalige	schoolgebouw	van
De	Tondel	in	de	wijk
Emmerhout	weer	in	bezit	te
krijgen.	De	stichting	Pand	88
had	het	onderkomen	volgens
haar	niet	mogen	verkopen	aan
de	Emmer	makelaar	Henrie
Frieling.
Volgens	wethouder	Jisse	Otter
(Wakker	Emmen)	rest	weinig
anders	dan	een	juridisch
gevecht,	want	de	laatste
maanden	lukte	het	niet	met
betrokkenen	tot	een	goede
oplossing	te	komen.	De
gemeente	heeft	beslag	gelegd
op	het	gebouw	aan	de
Lemzijde	en	op	de
bankrekening	van	Pand	88.
De	gemeente	deed	het	oude
schoolgebouw	in	2014	voor
een	symbolisch	bedrag	over
aan	de	stichting
Bewonersbedrijf	Op	Eigen
Houtje.	In	de	leveringsakte
werd	volgens	Otter	de
verplichting	opgenomen	het
gebouw	terug	te	geven	aan	de
gemeente	als	de	stichting	om
wat	voor	reden	dan	ook
ophield	te	bestaan.
Op	Eigen	Houtje	wilde	sociale
instanties,	verenigingen	en
ondernemingen	in	de	wijk	een
onderkomen	bieden.	Hieraan
was	behoefte	na	de	sloop	van
wijkgebouw	Bintholt	in	het
winkelcentrum.	Door	het
vangen	van	huur	en	het
organiseren	van	activiteiten
moest	het	bewonersbedrijf	zijn
eigen	broek	ophouden.	Daar
kwam	niets	van	terecht.	In	de
jaren	die	volgden	waren	er
voortdurend	tekorten.
In	2018	werd	het
bewonersbedrijf	omgezet	in
een	sociale	onderneming,
Pand	88	geheten.	Volgens	de
wethouder	nam	Pand	88
daarbij	alle	verplichtingen	van
het	bewonersbedrijf	over.	Het
jaar	daarop	stond	het	bestuur
van	Pand	88	volgens	de
wethouder	bij	de	gemeente	op
de	stoep	vanwege	geldgebrek
en	werd	er	gesproken	over	het
terug	geven	van	het	gebouw
aan	de	gemeente.
Dat	gebeurde	niet.	In	mei	2020
kwam	het	bericht	dat	makelaar
Henrie	Frieling	eigenaar	was
geworden.	Dit	is	strijdig	met
eerdere	afspraken	en	dus
onacceptabel,	aldus	de
gemeente.

Jan	Willem	Horstman	DvhN

Reactie	lezer	uit
Emmerhout
De	Miniman	28-01-2021	DvhN

Lezer	uit	Emmen	las	tot	zijn
stomme	verbazing	dat	de
gemeente	het	voormalig
schoolgebouw	van	de	Tondel
in	de	wijk	Emmerhout	terug	wil
hebben.	Emmen	vindt	dat	de
hier	in	gevestigde	sociale
onderneming	het	pand	niet
had	mogen	verkopen	aan	een
makelaar.	Volgens	lezer	heeft
de	verantwoordelijke
wethouder	Jisse	Otter	er	wel
erg	lang	over	gedaan	om	in
actie	te	komen.	,,	Omdat	de
inwoners	van	Emmerhout	al
heel	veel	bij	de	gemeente	aan
de	bel	hebben	getrokken
omdat	alles	mis	ging,	wat	mis
kon	gaan.	Een	van	de
huurders	heeft	zelfs	nog
ingesproken	op	het
gemeentehuis.”
Overigens	ziet	Emmenaar
liever	dat	de	gemeente	nu	de
gang	naar	de	rechter	staakt,
omdat	hij	wel	vertrouwen	heeft
in	de	nieuwe	eigenaar	van	het
gebouw.	,,De	inwoners	van	de
wijk	zijn	nu	namelijk	erg	in	hun
sas	omdat	er	eindelijk	eens
iemand	is	die	de	kar	wel	kan
trekken.	En	ook	de	vorige
huurders	van	het	pand	willen
graag	weer	een	plek	in	het
gebouw.
Bron:	DvhD
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