
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!

Hoewel	Microsoft	lange
tijd	niet	van	plan	was

Om	ooit	nog	een	opvolger
van	Windows	10	uit	te	brengen,	is	het	moment
toch	gekomen.	Windows	11	is	een	feit	en
verschijnt	eind	dit	jaar.	Wat	betekent	dit	voor	de
ondersteuning	van	Windows	10?
Windows	11	brengt	onder	de	motorkap	weinig
veranderingen	mee,	maar	komt	wel	met	enkele
nieuwe	interessante	functies	zoals	widgets,	een
integratie	van	Teams,	de	ondersteuning	van
enkele	Android-apps	en	nog	veel	meer.	Toch	zal
niet	iedereen	willen	overstappen	naar	het
nieuwe	besturingssysteem.	Of	kúnnen
overstappen,	want	oudere	computers	zullen
mogelijk	moeite	hebben	om	Windows	11	te
draaien.

Meer	lezen	klik	hier
	

Vragen	of	een	reparatie
computer/laptop?

Uw	pc	verdient	een	apk.	Of
een	reparatie,	of	heeft	u

wellicht	een	vraag?	U	kunt	nu	een	afspraak
maken	bij	WijkKlikEmmerhout	via	de	mail.

Klik	hier	om	uw	vraag	te	stellen	of	het	melden
van	een	reparatie.
U	vraag	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	ingepland..

Ons	adres	is:
Lemzijde	87
7823	SH	Emmen

Digitale	handtekening
zetten,	hoe	werkt	dat?

Digitale	handtekening

Een	digitale	handtekening	werkt	eigenlijk	zoals
een	gewone	handtekening.	Het	is	om	aan	te
geven	dat	de	inhoud	van	een	document	juist	is
en	dat	u	akkoord	gaat.

Wilt	u	iets	ondertekenen,	maar	kan	dat	niet	op
locatie	of	per	brief?	Dan	is	een	digitale
handtekening	een	uitkomst.

Meer	lezen	klik	hier

Foto's	ordenen
zonder	programma

Voor	eenvoudig	fotobeheer	is	helemaal	geen
programma	nodig.	Breng	de	foto’s	onder	in
mappen	en	submappen	en	sorteer	ze	op	naam.

Een	basisindeling	in	mappen
Maak	via	de	Verkenner	een	map	waarbinnen
alle	andere	komen.	Met	als	naam	bijvoorbeeld
‘Alle	foto’s’.	Daarbinnen	komen	dan
basismappen.	Een	indeling	op	jaargang	ligt	voor
de	hand:	een	map	‘2021’,	‘2020’,	‘2019’
enzovoorts.

Meer	lezen	klik	hier

Foto	bewerking	kunt	u	ook	leren	bij
WijkKlikEmmerhout.
Geef	u	op	via	deze	knop	vul	het	formulier	in	en
verzend	hem.
WijkKlikEmmerhout	neemt	zo	spoedig	mogelijk
contact	met	u	op.

Telefonische
oplichting	en	spoofing

Oplichting	via	de	telefoon	neemt	toe.	Criminelen
doen	zich	bijvoorbeeld	voor	als	Amazon,	bank,
Fraudehelpdesk	of	politie.	Ga	niet	in	op	de
verzoeken	om	je	computer	over	te	nemen	of	om
een	website	te	bezoeken.

Geautomatiseerde	oproepen	met	computerstem
Laat	je	pc	niet	overnemen
Niet	nieuw,	toch	veel	slachtoffers
Tips	tegen	telefonische	oplichting

17-11-2021
Bron:	Digitaalgids

Meer	lezen	klik	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:
Lemzijde	87/88
7823	SH	Emmen
Emmerhout
	

Internetbankieren:
hoe	doe	je	dat	veilig?

Bankieren	via	internet	is	in	Nederland	behoorlijk
veilig.	Toch	komt	fraude	helaas	nog	voor.
Gelukkig	ben	je	redelijk	goed	beschermd	als	het
toch	fout	gaat.	Wat	kun	je	doen	om	veilig	te
internetbankieren?		Ingrid	Zuurmond	,	Expert
Geld	&Verzekering	Bijgewerkt	op:	21	september
2021

Wij	geven	je	6	tips	om	veilig	te
internetbankieren.	

1				Zorg	voor	een	veilige	computer
2				Wees	voorzichtig	met	je	gegevens
3				Ga	niet	in	op	e-mail	of	telefoontjes	Bank
4				Zorg	voor	een	'groene'	https-verbinding
5				Bij	mobiel	bankieren:	let	op	pottenkijkers
6				Gebruik	een	vertrouwd	netwerk

Bankklanten	die	zich	aan	5	veiligheidsregels
houden,	lopen	geen	risico	om	op	te	draaien
voor	schade	bij	fraude.	Lees	meer	over	de
veiligheidsvoorschriften	voor	internetbankieren.
	

Bent	u	tussen	de	69	en
73	jaar	oud?

In	februari	2018	adviseerde
de	Gezondheidsraad	om
mensen	vanaf	60	t/m	75	jaar
om	de	5	jaar	uit	te	nodigen

voor	een	gratis	pneumokokkenprik.1
In	verband	met	de	uitbraak	van	het	coronavirus	heeft	de
Gezondheidsraad	in	april	2020	geadviseerd	alle	70	tot
79-jarigen	vaccinatie	tegen	pneumokokken	aan	te
bieden,	te	beginnen	bij	de	oudsten	en	afhankelijk	van	de
beschikbaarheid	van	het	vaccin.2	Daarom	waren	in	het
najaar	van	2020	eerst	alle	73	t/m	79-jarigen	aan	de
beurt.	In	het	najaar	van	2021	ontvangen	69	t/m	73-
jarigen	(d.w.z.	geboren	tussen	1948	en	1952)	een
uitnodiging	voor	een	gratis	pneumokokkenprik.1
Pneumokokkenziekte	wordt	veroorzaakt	door	de
pneumokok.	Dit	is	een	bacterie	die	in	de	neus-keelholte
zit	en	normaal	gesproken	geen	ziekte	veroorzaakt.	In
sommige	gevallen	kan	de	pneumokok	luchtweginfecties
veroorzaken	zoals	oor-	en	longontsteking.	Vooral	jonge
kinderen,	60-plussers	en	mensen	met	een	verminderde
afweer	lopen	een	verhoogd	risico	op
pneumokokkenziekte.	Longontsteking	door	de
pneumokok	is	het	meest	voorkomende	ziektebeeld	bij
60-plussers.3
In	sommige	gevallen	kan	de	bacterie	ook	ernstige
longontsteking,	bloedvergiftiging	en
hersenvliesontsteking	veroorzaken.	Men	spreekt	dan
van	invasieve	pneumokokkenziekte.	Elk	jaar	worden
1800	60-plussers	opgenomen	in	het	ziekenhuis	met
invasieve	pneumokkenziekte.	Ongeveer	1400	daarvan
hebben	een	ernstige	longontsteking.	Naar	schatting
komt	15%	van	de	60-plussers	die	in	het	ziekenhuis	zijn
opgenomen	met	pneumokokkenziekte	te	overlijden.3
Binnen	het	Nationaal	Programma
Pneumokokkenvaccinatie	Volwassenen	(NPPV)	is
gekozen	voor	een	vaccin	dat	bescherming	biedt	tegen
de	meest	voorkomende	typen	van	de	pneumokok.
Vaccinatie	kan	ziekte	en	sterfte	veroorzaakt	door
pneumokokken	verlagen.3
Weten	of	vaccinatie	voor	u	wordt	aanbevolen?	Check
het	op	prikwijzer.nl

NL-NON-01592
RIVM.	Pneumokokkenprik	ouderen	najaar	2020.
rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-
najaar-2020/achtergrondinformatie
Gezondheidsraad.	COVID-19	en	vaccinatie	tegen
pneumokokken.	Den	Haag:	Gezondheidsraad,	2020;
publicatie-nr.	2020/04
Gezondheidsraad.	Vaccinatie	van	ouderen	tegen
pneumokokken.	Den	Haag:	Gezondheidsraad,	2018;
publicatie-nr.	2018/05

Tegenwoordig	gaat
alles	via	de	digitale
weg.

Tegenwoordig	gaat	alles
via	de	digitale	weg.
Wil	je	deze	weg	ook	leren
kennen?
WijkKlikemmerhout	kan	je

hierbij	misschien	helpen.	We	geven	lessen	voor	de
computer,	laptop,	tablet,	Ipad	en	smartphone.
U	kunt	leren	internetten,	mailen,	mappen	maken
facebook,	Instagram,	skype,	enz...	Of	wat	denk	je
bijvoorbeeld	van	een	cursus	Word,	Excel,	One	Drive,
Google	Earth,	Google	Maps,	PowerPoint	of	Publisher?
Of	heb	je	nog	niet	zo	lang	geleden	een	smartphone
gekocht	en	snap	je	er	helemaal	niets	van?	Ook	over	de
smartphone	kunnen	we	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	80%	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	2022!
Of	heb	je	nog	andere	vragen	over	computer	/		tablet	of
smartphone?
Kom	eens	bij	ons	langs	om	te	kijken	of	we	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
Tel:06-41720168

	
	

#	GEZOCHT	#		
			sponsoren

Voor	kerstdiner	De
Wilker	Emmerhout
Emmen.	O.a.	groente,
vlees,	aardappelen,
toetje	etc.		Het	kerstdiner

zal	plaatsvinden	op	24	december	voor	alleenstaanden
en	eenzame	mensen.
Wilt	u	iets	sponseren,	mail	naar	info@dewilker.nl

	

Foto:	Guido	Hansman

Bouw	ongelijkvloerse
aansluiting	Emmerschans	is
van	start	gegaan

De	aanleg	van	de	ongelijkvloerse
aansluiting	Emmerschans	bij
Emmen	is	dinsdag	begonnen.	Met
het	weggraven	van	grond	gaven
gedeputeerde	Cees	Bijl	en
wethouder	René	van	der	Weide	het
startsein	voor	de	werkzaamheden.
	
Voor	een	veilige	en	vlotte
doorstroming	op	de	weg	tussen
Emmen	en	Veendam	(N391-N366)
bouwt	de	provincie	de	weg	om	tot
een	weg	zonder	rotondes	en
verkeerslichten.	Bijna	alle	rotondes
in	deze	weg	buiten	de	bebouwde
kom	zijn	vervangen	door	een
ongelijkvloerse	aansluiting.	Als
Emmerschans	gereed	is,	wordt	de
rotonde	Pottendijk	omgebouwd	tot
een	ongelijkvloerse	aansluiting.	De
bouw	hiervan	start	in	de	zomer	van
2022.	Als	beide	projecten	zijn
afgerond,	geldt	voor	de	hele	weg
een	maximale	snelheid	van	100
kilometer	per	uur.

Meer	lezen	klik	hier
Bron:	Emmer	Courant

	

Toeslagen	berekenen,
aanvragen	of	controleren.

Op	welke	toeslagen	hebt	u	recht?
En	is	de	zorg-	of	huurtoeslag	niet	te
hoog	of	laag?	Bereken	het	op
Toeslagen.nl	en	vraag	de
tegemoetkomingen	daar	ook	aan.

Waarom	controleren?
Toeslagen	zoals	huur-	en
zorgtoeslag	of	kinderopvangtoeslag,
moet	u	zelf	aanvragen.	Het	is	dus
hartstikke	belangrijk	om	te
berekenen	waar	u	recht	op	hebt.
Anders	loopt	u	misschien	zomaar
geld	mis.	Wie	wel	al	een
tegemoetkoming	krijgt	van	de
overheid,	kan	beter	ieder	jaar	zijn
gegevens	controleren	en	wijzigen.
Want	wie	te	veel	krijgt,	moet	de
toeslag	later	terugbetalen.
Toeslagen	aanvragen	of	wijzigen
Op	de	site	Toeslagen.nl	van	de
Belastingdienst,	staat	alle
belangrijke	informatie	over
toeslagen.	Bereken	hier	op	welke
toeslagen	u	recht	hebt	en	hoe	hoog
het	bedrag	is	van	de	toeslagen.
Vervolgens	vraagt	u	ze	ook	via	deze
site	aan.	Daar	hebt	u	uw	DigiD-
inloggegevens	voor	nodig.
Ga	naar	www.toeslagen.nl

Log	in	met	uw	DigiD
Op	het	welkomstscherm	staat	welke
toeslagen	u	krijgt.	Onder	'Status
laatste	wijzigingen'	ziet	u	welke
wijzigingen	er	zijn	doorgevoerd	door
u,	uw	toeslagpartner	of	door	de
Belastingdienst.	Wijzigt	er	iets	in	uw
inkomen,	krijgt	u	een	toeslagpartner
of	wilt	u	gewoon	berekenen	waar	u
recht	op	hebt?	Klik	dan	in	de
menubalk	op	Actuele	berekening.
Klik	op	het	gewenste	onderdeel
zoals	Zorgtoeslag	of	Huurtoeslag.
Afhankelijk	van	of	u	een	toeslag
krijgt,	staat	hier	informatie.
Krijgt	u	nog	geen	toeslag,	maar
denkt	u	daar	wel	recht	op	te
hebben?	Klik	dan	op
Proefberekening.	Een	nieuw	scherm
opent.	Vul	hier	alle	informatie	in	en
kijk	of	u	recht	hebt	op	een	toeslag.
Hebt	u	recht	op	toeslag?	Klik	dan	bij
het	tabblad	'Mijn	toeslagen'	onder
'Toeslagenoverzicht	[jaartal]'	achter
de	juiste	toeslag	op	Aanvragen	en
doorloop	de	stappen.
Krijgt	u	al	toeslag,	maar	wijzigt	uw
situatie?	Klik	dan	op	de	regel	Klik
hier	om	de	laatste	gegevens	te	zien
waarmee	we	uw	toeslag	hebben
berekend	of	om	uw	gegevens	te
wijzigen.
In	het	overzicht	staat	welk
toeslagbedrag	u	maandelijks
ontvangt	en	wat	uw
toetsingsinkomen	is.	Controleer
deze	gegevens.	Wijzigt	er	iets?	Klik
dan	rechts	in	het	menu	onder
'Wijziging	doorgeven'	op	de	optie
die	van	toepassing	is.	Bijvoorbeeld
Ik	ga	trouwen	of	Er	wijzigt	iets	in	het
vermogen.
Doorloop	de	stappen.
Alle	wijzigingen	doorgegeven?	Klik
in	de	menubalk	op	uw	naam	>
Uitloggen.

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen			november	2021 Bekijk	de	webversie

Haal	je	tekening	bij	de	Wilker.	Ga	hem	kleuren	en
plakken	en	lever	hem	weer	in	voor	4	december	bij	de
Wilker.

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	voorzitter@wijkklikemmerhout.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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