
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

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

Veel	leesplezier!

Wil	jij	ook	leren	om	te	gaan	met	de
computer?

De	kloof	wordt		steeds	groter	tussen	jouw	en	je
(klein)kinderen,	omdat	zij	moeiteloos	met
computers,	tablets	en	smartphones	en	jij	niet.
	
Dan	kunnen	wij	je	verder	helpen!
	
Als	je	bereid	bent	daar	iets	aan	te	doen,	dan
biedt	een	computercursus	wellicht	uitkomst.
In	enige	lessen	kom	je	te	weten	hoe	een
computer,	tablet	of	smartphone	werkt.	Hoe	je
met	toetsenbord	en	muis	omgaat.	Wat	het
internet	precies	is,	hoe	het	werkt	en	hoe	je	er
zelf	mee	kunt	omgaan.
Je	leert	“surfen”	op	de	golven	van	het	internet.
De	lessenreeks	is	bestemd	voor	(jong)senioren
vanaf	50	jaar.
De	lessen	worden	een-op-een	gegeven	en	op
uw	eigen	tempo.
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.
Inloopmiddag:	Maandagmiddag			13.00	uur	–
15.30	uur
																							Donderdagmiddag	13.00	uur	–
16.30uur.
	
Of	bel	voor	meer	informatie:
Hermien	van	der	Weide	Tel:	06	417	201	68
	
Wij	zitten	in	Schanskuil
De	Schanswal	10
7823	TJ		Emmerschans
Voor	de	inloop
dependance	WijkKlikEmmerhout
Lemzijde	87/88
	

Corona

Helaas	zijn	wij	ook
verplicht	om	de	deuren
weer	te	sluiten.	Wij	zullen

dicht	zijn	van	15-12-2020	t/m	28-05-2021.
Uiteraard	houden	wij	u	op	de	hoogte	mocht	de
regering	in	de	tussentijd	anders	beslissen.

Wijzijn	wel	bereikbaar	via	de	telefoon:	06-
41720168	of	06-54363616	en	06-46551148
Voor	technische	vragen	kunt	u	terecht	bij	Tel:
06-54393916.

Ook	kunt	u	terecht	voor	technische	vragen	op
de	inloop	op	maandag	van	13.00	tot	15.30	uur
en	donderdag	van	13.00	tot	16.30	in	onze
dependance	de	Wilker	aan	de	Lemzijde	87/88
Indien	het	coronabesluit	het	toe	laat

Het	Bestuur

	

Windows	10-pc	automatisch
opschonen

Geen	zin	om	zelf	de	pc	te	ontdoen	van
overbodige	bestanden?	Laat	Windows	10
automatisch	onnodige	documenten,
afbeeldingen	en	andere	bestanden	verwijderen.

Slim	opslaan	in	Windows	10
Moderne	harde	schijven	hebben	enorm	veel
opslagruimte.	Maar	downloads,	video's,	foto's
en	andere	bestanden	nemen	bij	elkaar	een
hoop	plek	in	op	de	harde	schijf.	Met	die	functie
'Slim	opslaan'	gooit	Windows	10	zelfstandig
bestanden	die	niet	meer	nodig	zijn,	weg.
Zet	de	optie	'Slim	opslaan'	zo	aan:
Klik	op	de	Startknop.
Klik	op	Instellingen	(het	pictogram	van	het
tandwiel).
Klik	op	Systeem.
Klik	links	op	Opslag.
Klik	bij	'Slim	opslaan'	op	het	schuifje,	zodat
deze	blauw	wordt	en	het	woord	'Aan'	verschijnt.
Is	het	schuifje	al	blauw	en	staat	er	'Aan'	bij?
Dan	is	deze	functie	al	actief	op	de	pc.
Overbodige	bestanden	worden	nu	automatisch
verwijderd.

Contactloos	betalen	aanzetten	of
stoppen

Zet	contactloos	betalen	met	de	pinpas	aan	of
(tijdelijk)	stop	in	een	paar	stappen.	Dat	kan
meestal	via	de	bankieren-app	van	uw	bank.
(Tijdelijk)	stopzetten
Contactloos	betalen	is	snel,	veilig	en
hygiënisch.	U	houdt	de	pinpas	bij	de
betaalautomaat	tot	u	een	piep-geluid	hoort	en
voilà:	u	hebt	betaald.	Bij	bedragen	tot	25	euro
hoeft	u	de	pincode	niet	meer	in	te	toetsen.
Vanwege	de	coronacrisis	is	dit	maximum	tijdelijk
verhoogd	naar	50	euro.	Lees	meer	over
contactloos	betalen	in	het	artikel	‘Hoe	werkt
contactloos	betalen?’.
Veel	bankpassen	zijn	inmiddels	geschikt	voor
contactloos	betalen.	Klanten	kunnen	bij	hun
bank	vaak	zelf	aangeven	of	ze	de	functie	aan	of
uit	willen	zetten.	Dat	kan	ook	tijdelijk,
bijvoorbeeld	wanneer	ze	op	vakantie	gaan.	Het
aan-	en	stopzetten	werkt	per	bank	anders.
Hieronder	leggen	we	voor	een	aantal	grote
banken	uit	hoe	het	in	zijn	werk	gaat.

Bron:	SW

Meer	lezen	klik	dan	hier

Ben	jij	de	familie-nerd?

Degene	die	je	ouders	helpt	met	hun	e-mails	en
tante	Truus	met	haar	telefoon…	De	persoon
aan	wie	iedereen	om	hulp	vraagt	met	hun
computerdingetjes…
Niets	bijzonders,	geen	schokkende	dingen	of
moeilijke	software	zaken,	maar	al	die	gewone
dingen	waar	vooral	senioren	tegenaan	lopen.
Heb	je	een	uurtje	per	week	om	ons,	en	die
mensen	die	het	internet	een	doolhof	vinden,	te
helpen?	Met	humor	en	goed	luisteren	kom	je
een	heel	eind	en	wat	is	leuker	dan	iemand	een
stukje	op	weg	helpen.

Wij	zijn	op	zoek	naar	jou!

Kom	ons	team	versterken	en	wordt	vrijwilliger.
Je	hoeft	er	geen	whizzkid	voor	te	zijn	of	een
stuntman	op	het	toetsenbord.	Gewoon	de
basics	van	Whatsapp	of	Word,	misschien	een
beetje	Excel.	Simpele	dingen	voor	jou,	maar
een	onmogelijke	puzzel	voor	een	ander.	
En	je	beschikt	natuurlijk	over	een	grote	dosis
humor	en	geduld	en	empathie	om	ook	onze
senioren	wegwijs	te	maken	in	de	digitale	wereld.
Kom	eens	langs	op	één	van	de	inloopmiddagen,
maandag	en	donderdag,	of	schrijf	een	mailtje
naar:
voorzitter@wijkklikemmerhout.nl

Ons	adres:
Schanswal	10
7823	TJ	Emmen
Emmerschans
WijkKlikEmmerhout	Dependance
Lemzijde	87/88	De	Wilker

Computerhulp	nodig?

Hebt	u	een	vraag	of	een	probleem?
WijkKlikEmmerhout-vrienden	kunnen	hun	vraag
stellen	aan	de	vrijwilligers	van	Pc-hulp.	Nog
geen	vriend,	maar	wel	hulp	nodig?	Ontdek	dan
de	voordelen	van	het	WijkKlikEmmerhout-
vriendschap.

Vriend	worden	van	WijkKlikEmmerhout?	Geen
probleem	klik	hier	en	meld	u	aan
	

KINDERGEDICHTENWEDSTRIJD	loopt	nog
tot	1	MEI"

De	lenteschrijfwedstrijd	van	"Polleke	buitenbieb"	aan	de
Laan	van	het	Kwekebos	375	in	Emmen	loopt	nog	tot	1
mei.	Zowel	volwassenen	als	kinderen	kunnen	hun
gedicht	inleveren	bij	of	per	post	sturen	naar	"Polleke".
Het	gedicht	met	eindrijm	(aabb	of	abcb	enz.)	moet
minimaal	bestaan	uit	10	regels	en	geschikt	zijn	om	voor
te	lezen	aan	kinderen.	Een	luchtig,	fantasierijk	of
hilarisch	gedicht	zoals	bijvoorbeeld	Annie	Schmidt	ons
heeft	nagelaten.	Kiest	men	liever	voor	een	wat
serieuzere	inhoud,	dan	kan	men	een	traditioneel,	maar
wel	zelfgemaakt	"poesievers"	inleveren,	liefst	voorzien
van	een	leuke	tekening,	stempel	of	poesieplaatje.
Vergeet	niet	naam,	adres,	leeftijd	en	telefoonnummer	te
vermelden.	De	drie	winnaars	krijgen	het	gewonnen	boek
thuis	bezorgd.	(Deelnemer	"Merel"	wordt	verzocht
alsnog	haar	adres	door	te	geven:	
pollekebuitenbieb@gmail.com).
	
(NB	"Polleke"	is	nog	op	zoek	naar	poesiealbums	van
vroeger	/	mensen	die	hun	eigen	exemplaar	blijvend
willen	afstaan	i.v.m.	educatieve	doeleinden,	kunnen
deze	bij	"Polleke"	afgeven).

	

Vriend	worden	van	WijkKlikEmmerhout

Buiten	een	dreigende	wolkenlucht	met	af	en	toe	een
opklaring	ertussen.	De	wind	giert	en	huilt	om	het	huis	en
ramen	en	deuren	zitten	potdicht.		Geen	enkele	reden
om	naar	buiten	te	gaan.
	
Daarnaast	mogen	we	ook	niet	zoveel	meer:	
Boodschappen	doen	mag	nog	wel	in	je	eentje,	maar	wél
met	een	mond-neuskapje	voor.	Ik	haat	die	dingen:		als
brildrager	beslaan	die	brillenglazen	van	mij	wanneer	ik
even	buiten	gewandeld	heb,	en	dan	zie	ik	bijzonder
weinig.	Gelukkig	mag	naar	buiten	gaan	nog	wel	en	een
stukje	fietsen	mag	ook	nog	wel.	Verder	niet	zo	veel.	
Eigenlijk	hebben	we	er	allemaal	een	beetje,	wat	zeg	ik,
heel	veel	genoeg	van.	Al	die	beperkingen	en	juist	die
dingen	die	we	leuk	vinden,	mogen	we	juist	niet	of	veel
minder.	Gezellig	winkelen,	op	een	terrasje	zitten.	Helaas
dat	mag	nog	niet.

Meer	lezen	klik	hier

Gratis	vogel	cursus

Het	wordt	weer	lente	en	we	willen	naar	buiten.	Leuke,
fijne	en	prettige	dingen	doen.	Helaas	kan	dat	nog	steeds
niet	zoals	we	dat	zouden	willen:	winkelen,
boodschappen	doen,	gezellig	op	een	terrasje	zitten.	
Wat	echter	wél	kan	is	de	ruimte	opzoeken,	die	we	wel
hebben:	in	ons	huis	en	rondom	ons	huis	kunnen	we	nog
wel	leuke	dingen	doen	en	zien.
Een	tijdje	terug	zat	ik	wat	te	kijken	op	internet	en	kwam
ik	de	website	tegen,	die	me	boeide:
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-
over-vogels/online-vogelcursussen/cursus-tuinvogels-in-
nederland	

De	vogelbescherming	Nederland	geeft	via	internet	10
lessen	over	vogels	rondom	het	huis:	erg	boeiend,
compleet	met	foto’s	en	vogelzang.	Heel	duidelijk	het
verschil	aangevend	tussen	een	mannetje	en	vrouwtje	en
de	diverse	geluiden	(zang)	die	de	vogels	maken.

Steffen	Moorman

Meer	lezen	klik	dan	hier
Bron:		vogelbescherming	Nederland.	

Computercursussen	vaak	drempel	voor
senioren	terwijl	ze	van	pas	kunnen	komen	in
tijden	van	eenzaamheid.

Bent	u	al	digitaal	mobiel?	In	deze	tijd	van	corona	kan
ouderdom	kan	ook	fysieke	mobiele	beperkingen
opleveren	waardoor	we	meer	aangewezen	worden	op
andere	mogelijkheden	om	te	communiceren,
bijvoorbeeld	voor	een	digitaal	uitje	of	om	ons	te
vermaken.	De	computer,	tablet	of	smartphone	kan	ons
daarbij	helpen.	Het	is	dan	wel	belangrijk	dat	we	met
deze	middelen	een	beetje	overweg	kunnen.
Wij	helpen	graag	om	dit	met	uw	eigen	tablet,	laptop	of
smartphone	te	gaan	doen.
Dit	geldt	ook	voor	mensen	die	wat	meer	moeite	hebben
met	het	lezen	en	schrijven.
Aan	de	orde	komen	onder	meer:	zoeken	op	internet,
het	gebruik	van	YouTube,	online	shoppen,
beeldbellen	en	e-mailen
Zodra	er	weer	ruimte	is	om	samen	veilig	weg	te	kunnen,
starten	we	in	september	weer	met	de	cursussen.
Op	corona	veilige	manier	hebben	wij	de	inloop	gestart
vanaf	een	dependance.	Daarvoor	zitten	we	in	De	Wilker
aan	de	Lemzijde	87-88.		
U	kunt	bij	ons	komen	voor	vragen	op		het	gebied	van
computer,	smartphone	of	andere	digitale	vragen.	Denk
hierbij	aan	het	inschrijven	en/of	aanmelden	bij
verschillende	sites	of	organisaties.
Op	deze	locatie	voeren	wij	ook	reparaties	uit	aan
computers	en	helpen	we	met	het	herstellen	en	bijwerken
van	uw	computer,	tablet	of	smartphone.
Ook	kunt	u	zich	hier	inschrijven	voor	een	cursus	bij	ons.
	
Het	is	vanwege	de	coronamaatregelen	noodzakelijk	om
van	tevoren	een	afspraak	te	maken	voordat	u	bij	ons
langs	komt.
	
Voor	meer	informatie	kunt	u	bellen	met:	
Hermien	van	der	Weide			06-41720168
Theo	Zwiggelaar														06-54393916
	

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	
	

Beter	met	Yoga

Wilt	u	graag	in
beweging	komen?	
Meld	je	dan	aan	om
je	lichamelijke

conditie	op	wat	voor	manier	dan	ook
op	peil	te	brengen.	
Het	is	leerzaam	en	gezellig!

U	kan	mij	ook	bereiken	via:

E-mail:	info@betermetyoga.nl
Tel:					06	14424679
Voor	nog	meer	informatie	kan	je	ook
terecht	op	www.betermetyoga.nl.

	

Heeft	u	ook	groene	vingers.

Weet	u	niet	wat	u	moet	doen	of	zit	u
hele	dagen	thuis?	Kom	naar	buiten
en	ga	samen	met	de	Wilker	in	de
tuin	bezig,	er	is	genoeg	te	doen.	Wij
starten	altijd	met	een	heerlijk	kopje
koffie,	en	dan	gezamenlijk	aan	een
leuke	klus	beginnen	in	de	tuin.	Komt
u	Ook?

Meld	u	aan	bij	de	beheerder!
	

Cursus	taal-	en	digitaal
vaardig

WijkKlikEmmerhout	organiseert	in
samenwerking	met	het	Taalpunt
van	de	bibliotheek	in	Emmen	een
cursus	taal-	en	digitaal	vaardig.	De
cursus	van	tien	lessen	is	voor
mensen	die,	om	wat	voor	reden	dan
ook,	wat	meer	moeite	hebben	met
lezen,	schrijven	en	rekenen
(laaggeletterd	zijn).	Hierdoor
hebben	zij	ook	moeite	met	de
computer	en	telefoon-	(een	geringe
digitale	vaardigheid).
De	cursus	is	vooral	bedoeld	om
mensen	op	een	plezierige	manier
wat	vertrouwder	met	taal	te	maken,
op	papier	of	digitaal.

Meer	informatie	nodig,	bel	met
Steffen	Moorman
Mobiel:	06-46551148	
	

Inleveren
insulinenaalden

Insulinenaalden,
lancetten	of	wegwerpspuiten	veilig
afvoeren,	dan	kunt	U	een
naaldencontainer	gebruiken.	Als
deze	vol	is	kon	U	ze	in	de	apotheek
inleveren.
Tegenwoordig	is	bij	o.a.	het	Zilveren
Kruis	dat	de	naalden	centraal
worden	geleverd	en	dat	U	ze	dus
niet	meer	bij	Uw	eigen	apotheek
kunt	halen.	Daarom	zeggen	de
apotheken	dan	nu	ook:	wij	mogen
ze	niet	leveren,	dus	wij	nemen	uw
naalden	ook	niet	aan.	Gaat	U	maar
naar	de	milieustraat	in	uw
gemeente.	Helaas	is	dit	niet	voor
iedereen	mogelijk.	En	dan?
De	één	bewaart	ze	en	verzamelt	ze
netjes	om	af	te	voeren,	maar	weet
niet	hoe.
De	ander	gooit	ze	gewoon	bij	het
huisafval,	is	niet	de	bedoeling,	maar
ja	waar	moet	je	er	anders	mee
heen?
Dien	dan	een	klacht	in	bij	uw
zorgverzekering.
Zonder	geluid	van	de	mensen	die
hier	mee	te	maken	hebben,	denken
zei	dat	alles	soepel	verloopt.
Dus	loopt	U	hier	ook	tegenaan?
Neem	dan	contact	op	met	uw
zorgverzekering	en	dien	een	klacht
in.	Zij	kunnen	dan	een	beter	beeld
hiervan	krijgen	en	meedenken	over
oplossingen	om	gebruikte	naalden
dichter	bij	huis	in	te	kunnen	leveren.

	

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen				april	2021 Bekijk	de	webversie

©		Foto	-	Sasa	Glisovic	huisfotograaf	wijkklikemmerhout

Ander	nieuws	uit	Emmerhout

Voorjaar	2021

Klik	hier	voor	een	overheerlijk	Indiaas	recept

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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