
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!

	

	
De	dienst

Digitaal	Nalaten	van	WijkKlikEmmerhout
geeft	informatie.
	
De	informatie	is	verdeeld	over	twee	richtingen:
	

Zelf	regelen
Onder	deze	knop	vindt	u	informatie	die	u
helpt	uw	digitale	nalatenschap	goed	over	te
dragen	aan	uw	nabestaanden.	Wat	moet	er
gebeuren	met	de	toegang	tot	uw	pc,	tablet	of
smartphone	en	wat	met	uw	belangrijke
accounts	van	bijvoorbeeld	Microsoft	of
Google?	Welke	profielen	hebt	u	op	sociale
media,	en	welke	digitale	abonnementen?
Wat	moet	daarmee	gebeuren	na	uw
overlijden?	Hoe	regelt	u	dit	vooraf?

	
Nabestaanden	
Veel	mensen	bekommeren	zich	niet	om	hun
digitale	nalatenschap.	Wat	doe	je	als
nabestaande	met	de	apparaten,	accounts,
sociale	mediaprofielen	en	abonnementen
van	de	overledene	wanneer	deze	niets	heeft
overgedragen?	Wat	is	er	mogelijk,	wat	niet
en	hoe	regelt	u	het	allemaal?

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik	hier

Hallo
medebewoners
uit	Emmen	e.o.

Ik	ben	P.A.	Huiskes,	(mede	bestuurslid	van
WijkKlikEmmerhout)	en	ga	u	een	introducerend	verhaal
vertellen	over	het	(onbekende)	PGO,	te	weten,
persoonlijke	gezondheidsomgeving	wat	voor	iedere
Nederlandse	in	werking	treed	voor	het	jaar	2025.

Ik	vind	het	prettig	om	in	(Jip	en	Janneke)	taal	te	spreken
zodat	het	voor	1	ieder	duidelijk	is.

PGO,	is	een	vrij,	gratis	en	goed	beveiligd	open	portaal
om	al	uw	medische	gegevens	in	te	zien,	aan	te	passen,
vragen	aan	de	doktersassistente	te	stellen,	en	nog	veel
meer	functies	die	u	zelf	kan	beheren.

Tevens	kunt	u	hier	medicijnen	bestellen,	aanpassen,
bloeddruk	doorgeven,	aantal	gemaakte	stappen
bijhouden,	voedselpatroon	enzovoorts….

Dit	alles	i.v.m.	digitalisering,	personeelstekort,	kosten,
e.d.	maar	vooral	om	u	een	beter	inzicht	te	geven	in	uw
persoonlijke	gezondheidssituatie.

U	zal	denken,	dit	is	wel	heel	persoonlijk	allemaal	en	ik
vertrouw	de	digitale	wereld	niet	of	ik	begrijp	het	niet	zo
goed……u	zit	met	onbeantwoorde	vragen.

Wij	kunnen	u	met	dit	vrij	nieuwe	PGO-systeem	helpen
zodat	u	er	prettig	mee	kan	werken.

Wij	met	al	onze	vrijwilligers	zijn	er	voor	u,	voor	al	uw
vragen,	geen	enkele	vraag	klinkt	ons	vreemd	in	de	oren.

Tegen	een	laag	tarief	helpen	we	u	of	we	staan	u
kosteloos	te	woord	tijdens	onze	inloopmiddagen	onder
het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee.

Auteur:	Patrick	Huiskes.

Ons	adres:
De	Lemzijde	87
7823	GJ	Emmen

																																																																																

	

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	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	in	2023!

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	13.00	–	15.30	uur	of
Donderdagmiddag	13.00	–	16.30	uur.
	
WijkKlikEmmerhout
De	Wilker
De	Lemzijde	87
7823	SH	Emmerhout
	
Bellen	mag	natuurlijk	ook!	Hermien	van	der	Weide			
Tel:06-41720168

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.

	

	
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
	

Bespaar	met	het	ANBO
Zorgcollectief
	
Tot	12%	korting	op	uw	aanvullende
verzekering	én	jaarlijks	€	25,-
lidmaatschapsvergoeding	bij	een
aantal	verzekeraars!
Wij	vinden	het	belangrijk	dat
senioren	een	goede	en	betaalbare
zorgverzekering	hebben.	Hiervoor
heeft	ANBO	met	een	aantal
verzekeraars	speciale	afspraken
gemaakt	binnen	het	ANBO
Zorgcollectief.	In	de	ANBO-
Zorgspecial	leest	u	er	alles	over.
Met	een	overzicht	van	premies	van
deelnemende	verzekeraars	en	wat
u	kunt	besparen	bij	deze
verzekeraars	als	mogelijk	ANBO-lid.

Meer	lezen	over	dit	onderwerp	klik
hier

Twitter Website	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen	december	2022 Bekijk	de	webversie

Bijlage	openen	en	opslaan	in	Gmail
Open	en	download
in	Gmail	bijlagen
op	een	veilige
manier.
	
Bijlagen
Sommige	e-mails
hebben	bijlagen.
Dit	zijn	losse
bestanden	die	bij
een	bericht	zijn
gevoegd.	Ze	staan	dus	niet	in	de	tekst	zelf.
Denk	aan	een	foto,	een	pdf	of	een	Word-
document.	Als	een	bericht	een	bijlage	bevat,
staat	er	in	de	meeste	mailprogramma's	een
pictogram	van	een	paperclip	bij.
	
Bijlage	openen	op	computer
Open	zo	een	bijlage	in	Gmail:

Open	de	website	www.gmail.com	en	log	in.
Bij	e-mails	met	een	bijlage	staat	rechts	van
de	afzender	een	pictogram	van	een
paperclip.	Bijlagen	worden	ook
weergegeven	onder	de	onderwerpregel	in
het	berichtenoverzicht.	Klik	op	een	mail.
Een	voorbeeld	(voorvertoning)	van	de
bijlage	staat	onderaan.	Klik	erop.
De	bijlage	opent	als	voorvertoning.	Klik
linksboven	op	de	pijl	naar	links	om	de	bijlage
te	sluiten	en	terug	te	gaan	naar	de	mail.
	

Bijlage	opslaan	op	computer
Soms	is	het	handig	om	een	bijlage	op	te	slaan
op	de	computer.	Bijvoorbeeld	een	formulier	dat
u	wilt	uitprinten	en	invullen.

Open	de	bijlage	als	voorvertoning	zoals
hierboven	beschreven.
Klik	rechtsboven	op	Downloaden	(de	pijl	die
naar	beneden	wijst).

Het	bestand	wordt	bewaard	in	de	map
'Downloads'.
	
Bijlage	openen	in	Gmail-app
Bekijk	zo	een	bijlage	in	de	app	van	Gmail:

Open	de	Gmail-app.
Eventuele	bijlagen	zijn	zichtbaar	onder	de
desbetreffende	mail.	Tik	op	een	mail	met
een	bijlage.
Scrol	naar	beneden;	de	bijlagen	staan
onderaan	de	mail.
Tik	op	de	bijlage,	bijvoorbeeld	een	foto.
De	bijlage	opent.	Soms	vraagt	het	toestel
met	welk	programma	u	het	bestand	wilt
openen.	Kies	dan	een	app	en	tik	op	Eén
keer	of	Altijd.
Tik	op	de	pijl	naar	links	om	terug	te	gaan
naar	de	mail.
	

Bijlage	opslaan	op	telefoon	of	tablet
Bijlagen	kunt	u	ook	opslaan	op	de	telefoon	of
tablet.	Handig	als	u	een	e-ticket	hebt	voor	een
voorstelling	of	concert.

Open	de	mail	met	de	bijlage.
Scrol	naar	beneden;	de	bijlagen	staan
onderaan	de	mail.
Tik	op	de	pijl	die	naar	beneden	wijst	op	de
bijlage.	Liever	opslaan	in	Google	Drive-in
plaats	van	op	het	apparaat?	Tik	dan	op	dan
op	het	Drive-icoon	in	plaats	van	'Opslaan	op
apparaat'.

De	bijlage	is	direct	opgeslagen	op	het	apparaat.
Kijk	in	de	app	'Bestanden'	om	de	opgeslagen
bijlage	te	openen.

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

Smartphone	van	een	A-merk	voor	een	B-
prijs
	
We	kunnen	er	heel	stiekem	over	gaan	doen,
maar	we	weten	allemaal	wel	dat	er	momenteel
op	de	markt	van	smartphones	twee	merken
domineren;	Apple	en	Samsung.	Waar	we
vroeger	ook	nog	belden	met	een	Siemens	en
een	Nokia,	is	dit	de	laatste	jaren	toch	echt	wel
veranderd.	Dit	komt	niet	alleen	doordat	zij	de
beste	hardware	maken,	ook	de	software	speelt
hier	een	cruciale	rol.

Er	zijn	grofweg	twee	besturingssystemen	die	de
markt	beheersen	en	dat	zijn	Android	en	het
Apple-systeem	IOS.	Dit	zorgt	ervoor	dat	vele
mensen	kiezen	voor	een	smartphone	van	één
van	deze	twee	merken.	Puur	om	er	zeker	van	te
zijn	dat	alle	apps	werkzaam	zijn	op	de	telefoon.
Maar	dat	dit	ook	meteen	de	duurste	merken
zijn,	daar	vertellen	we	je	waarschijnlijk	niks
nieuws	mee.	Toch	zijn	er	tools	om	een	A-merk
telefoon	te	gebruiken,	tegen	een	B-prijs.	Hoe	je
dit	doet?	Hier	worden	de	trucs	verklapt.
	
Gouden	oude
Of	ze	echt	oud	zijn?	Dat	ook	weer	niet.	De
versies	volgen	elkaar	tegenwoordig	vooral	heel
snel	op.	Is	de	ene	iPhone	uit,	dan	staat	de
volgende	alweer	klaar.	Daarom	is	het	ook	slim
wanneer	je	op	de	prijs	wilt	letten	om	niet	voor	de
allerlaatste	versie	te	gaan,	maar	juist	voor	de
net	wat	oudere.	Een	nieuwe	iPhone	12	kopen
kan	al	tegen	ene	fractie	van	de	prijs,	in
vergelijking	met	de	laatst	verschenen	versie.
Realiseer	je	dat	je	bij	de	laatste	versie	ook	altijd
de	hype	(en	de	bijbehorende	marketing)	betaalt
en	niet	alleen	het	product.
	
Onbekend	model
Daarnaast	worden	er	vele	modellen	op	de	markt
gebracht,	de	één	is	echter	lang	niet	zo	bekend
dan	de	ander.	Neem	nou	de	Galaxy	A53,	veel
minder	bekend	dan	andere	Samsung-modellen,
maar	wel	een	product	van	topkwaliteit.	Daarom
is	het	aan	te	raden	eens	te	kijken	naar	iets
onbekendere	modellen	van	hetzelfde	merk.	Wel
de	topkwaliteit	van	het	besturingssysteem	en
het	merk,	maar	tegen	een	veel	gereduceerder
tarief.
Kortom,	om	met	een	A-toestel	door	het	leven	te
gaan	hoef	je	niet	altijd	de	hoofdprijs	te	betalen.
Het	gaat	er	vooral	om	dat	je	de	juiste	plekken
en	tips	kent	om	de	kosten	behoorlijk	te	drukken.
Als	je	kiest	voor	een	wat	ouder	model	of	voor
een	onbekender	model,	dan	kies	je	automatisch
wel	voor	kwaliteit,	maar	heb	je	niet	de	hoofdprijs
te	pakken.	Maar	je	bent	wel	jarenlang	verzekerd
van	veel	belplezier!

Help	mee	met	gladheid	bestrijden	in
Emmen

Om	gladheid	te	voorkomen	strooit	Area	Reiniging	zout
bij	sneeuw,	ijzel	of	vorst	in	de	gemeente	Emmen.
Busroutes,	drukke	wegen	en	fietspaden	blijven	daardoor
bruikbaar.	Maar	zij	kunnen	gladheid	niet	alleen
bestrijden.	De	gemeente
Emmen	roept	inwoners
op	om	te	helpen	door	de
eigen	stoep	en/of	straat
schoon	te	houden.
	
Bij	de	Milieustraat	aan
de	Columbusstraat	25	in	Emmen	kun	je	voor	€	5	u	een
emmer	strooizout	van	5	kilo	kopen.	Deze	emmer	kun	je
daar	steeds	gratis	bij	laten	vullen.
Area	strooit	trouwens	niet	overal	in	de	gemeente.
‘Daarom	moeten	we	keuzes	maken.	Elk	jaar	bekijken	we
opnieuw	welke	straten	en	fietspaden	we	moeten
strooien.	We	doen	dit	vooral	op	plekken	waar	veel
inwoners	langsrijden’,	aldus	een
gemeentewoordvoerder.
Area	Reiniging	strooit	ongeveer	270	kilometer	aan
wegen	en	ongeveer	220	kilometer	aan	fietspaden.
Meer	informatie?	Op	emmen.nl	staat	een	kaart	van	de
strooiroute.	Volg	het	twitteraccount	@gladheidemmen
om	te	zien	wanneer	Area	gaat	strooien	of	sneeuw
wegschuiven.
Bron:	gemeente	Emmen

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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