
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!

Wat	is	Wordle	en
waarom	is	het	zo
populair?
	
	
	De	kans	is	groot	dat	je	de

kleurrijke	blokjes	al	vaak	voorbij	hebt	zien
komen	op	Twitter	of	Facebook.	Ze	zijn	namelijk
het	antwoord	op	een	nieuwe	internetsensatie
genaamd	Wordle.	Wat	moet	je	over	het
puzzelspelletje	weten	en	waarom	is	het	zo
populair?

03-02-2022
Bron:	COpc	

Meer	lezen	klik	hier

Muziek	luisteren	met	Spotify

Luister	naar	miljoenen	liedjes	via	muziekdienst
Spotify.	Zoek	een	lied	of	artiest	en	maak	uw
eigen	afspeellijsten.
Spotify	voor	beginners
Spotify	is	een	dienst	waarmee	je	online	naar
muziek	kunt	luisteren.	Gebruikers	kunnen
albums	en	nummers	van	allerlei	(inter)nationale
artiesten	afspelen.	Wie	een	apparaat	met
internet	heeft,	kan	de	muziekdienst	gebruiken.
Spotify	is	trouwens	een	zogenaamde
streamingdienst.	Dat	betekent	dat	mensen	de
muziek	afspelen	via	internet,	zonder	het	eerst
op	te	slaan	op	een	apparaat.	Anders	dan	bij	een
lp,	cd	of	audiobestand,	is	er	dus	geen	fysiek
product	dat	van	de	koper	wordt.	Via	het
abonnement	krijgt	u	toegang	tot	de	complete
collectie	muziek	die	online	staat.	Dit	zijn	ruim
zeventig	miljoen	nummers.

Meer	lezen	klik	hier

Hdmi	of	DisplayPort:
welke	moet	je
gebruiken?

Als	je	op	zoekt	bent	naar
een	goede

gamingmonitor,	dan	zie	je	soms	door	de	bomen
het	bos	niet	meer.	Veel	factoren	zijn	belangrijk.
Maar	wat	een	doorslaggevende	factor	kan	zijn,
zijn	de	aanwezige	poorten.	Zo	heb	je	vaak	de
keuze	uit	HDMI	of	DisplayPort,	maar	welke	is
beter?				
Helaas	is	er	geen	simpel	antwoord	beschikbaar.
Het	hangt	namelijk	af	van	je	persoonlijke
situatie.	Het	ligt	er	maar	net	aan	wat	je	wil	doen
en	wat	voor	ondersteuning	je	overige	hard-	en
software	aanbiedt.	Bovendien	krijg	je	nog	te
maken	met	versies	van	de	genoemde	poorten,
die	verschillende	specificaties	aanbieden.	Je
moet	als	consument	dus	op	best	wat	dingen
letten.

Verder	lezen	klik	hier

Gratis	software:	de	beste	freeware-tips	van
2022

Gratis	software	is	altijd	fijn,	of	het	nu	gaat	om
video	bewerken,	software	verwijderen	of	een
mindmap	maken.	We	bespreken	de	beste
programma’s	voor	Windows	10	(en	eerder)	die
je	op	dit	moment	kunt	downloaden	en	nieuwe
versies	van	‘evergreens’.	Op	deze	pagina
verzamelen	we	de	beste	freeware	van	2021
voor	je,	en	natuurlijk	ook	nog	de	lijst	van
voorgaande	jaren.
Bij	sommige	freeware	kun	je	een	enge
waarschuwing	van	je	beveiligingsprogramma
verwachten.	Laat	je	niet	afschrikken,	maar	lees
goed	wat	er	aan	de	hand	is	en	of	je	dit	logisch
vindt.	Programma’s	maken	bijvoorbeeld
verbinding	met	internet.	Deze	actie	kan	al	een
reactie	uitlokken	bij	je	beveiliger.	Ook	voor
software	die	relatief	nieuw	is	of	wordt	aangeduid
als	‘zeldzaam’	kun	je	beveiliger	een
waarschuwing	geven.	Vertrouw	je	de	download?
Laat	het	programma	dan	uitvoeren.	Voel	je
twijfel?	Laat	je	download	onderzoeken	door
www.virustotal.com	(dat	doen	wij	ook).	Deze
dienst	controleert	je	programma	met	meer	dan
vijftig	beveiligingsprogramma’s.	Zo	zie	je	snel	of
je	te	maken	hebt	met	een	risico	of	met	een
overijverig	beveiligingsprogramma.

Meer	lezen	klik	hier

	
Pasloos	pinnen

Ook	voor	de	geldautomaat	heb	je	geen	bankpas
meer	nodig.	Klanten	van	ABN-Amro	kunnen	met
hun	bankapp	een	QR-code	scannen	om	geld	op
te	nemen.	Handig,	maar	is	het	ook	veilig?

Lees	hier	verder	in	pdf

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
	

Meer	doen	met	het	touchpad
	
Met	bewegingen	op	het
touchpad	van	de
Windowslaptop,	regel	je	van
alles.	Denk	aan	onderwerpen

selecteren,	in-	en	uitzoomen	of	schakelen
tussen	vensters.

Wat	is	een	trackpad?
Een	touchpad	of	trackpad	is	een
multifunctioneel	invoerapparaat	om	een	laptop
mee	te	besturen,	net	als	een	muis.	Binnen	het
afgebakende	aanraakvlak	kunt	u	alle	functies
van	een	muis	toepassen,	zoals	rechtsklikken,
linkermuisknop	gebruiken,	dubbelklikken	en
slepen.

Meer	lezen	klik	hier

Straks	geen	Facebook	en
Instagram	meer	in	Europa?

Meta	Platforms	hikt	tegen	de	nogal	strenge	en
onduidelijke	Europese	privacywetgeving	aan.
Volgens	het	kortgeleden	uitgebrachte
jaarverslag	zou	dat	weleens	het	einde	van
diensten	als	Facebook	en	Instagram	in	Europa
kunnen	betekenen.	Hoe	realistisch	is	dit
scenario?
	
Meta	moet	aan	heel	wat	voorwaarden	voldoen
om	persoonsgegevens	van	Europese
gebruikers	op	Amerikaanse	servers	te	bewaren.
Hiervoor	deed	de	multinational	tot	voor	kort	een
beroep	op	de	zogeheten	Privacy	Shield-
overeenkomst.	Dit	was	een	verdrag	tussen	de
Europese	Unie	en	Verenigde	Staten,	zodat
Amerikaanse	bedrijven	op	correcte	manier
persoonsgegevens	van	Europeanen	konden
verwerken.
Het	Europese	Hof	keurde	het	Privacy	Shield-
verdrag	in	de	zomer	van	2020	af.	De	reden	was
dat	de	overeenkomst	niet	voldeed	aan	de
strenge	eisen	van	de	Algemene	Verordening
Gegevensbescherming	(AVG).	Volgens	het	Hof
zijn	de	persoonsgegevens	in	Amerika
kortgezegd	minder	goed	beschermd	dan	in
Europa.	
Sinds	deze	uitspraak	weten	Meta	en	andere
Amerikaanse	(tech)bedrijven	niet	precies	waar
ze	aan	toe	zijn.	Een	nieuw	verdrag	is	er
namelijk	nog	niet,	al	zijn	de	Europese	Unie	en
Verenigde	Staten	wel	in	overleg	over	nieuwe
privacyregelgeving	voor	internationale
datastromen.	Deze	onderhandelingen	duren	nu
al	zo’n	anderhalf	jaar.

Meer	lezen	klik	hier

Nieuwe	ABC-yoga	cursus	in
Emmerhout	en	in	Weerdinge.
	
Wil	je	sterker	en	leniger
worden?	Een	betere	nachtrust?
Dan	is	yoga	iets	voor	jou.	Er
starten	binnenkort	weer	twee
nieuwe	basiscursussen	onder
leiding	van	Monique	van

Waardenburg.	Gedurende	6	weken	wordt	duidelijk	wat
yoga	precies	inhoudt.
	
Weerdinge	maandag	7	maart	van	10.00			–			11.00	uur	in
het	Dorpshuis.
Emmerhout	donderdag	10	maart	van	19.00	–	20.00	uur
in	De	Wilker
	
Kom	de	eerste	les	gerust	vrijblijvend	meedoen.	De
gehele	cursus	kost	65	euro	(éénmalige	Coronakorting,
normale	prijs	is	75	euro).
Je	legt	met	deze	cursus	een	eerste	basis.	Het	is	niet
moeilijk,	iedereen	kan	meedoen.
Het	is	leuk	en	leerzaam.	Geef	je	snel	op!
	
Monique	geeft	op	donderdagavond	en	op	vrijdagochtend
in	Emmerhout	(De	Wilker)	ook	groepslessen	voor
mensen	die	al	bekend	zijn	met	yoga.	Verder	kun	je	bij
haar	terecht	voor	individuele	yogalessen	of
yogatherapie.	Dat	laatste	kan	behulpzaam	zijn	op	weg
naar	herstel	na	ziekte,	een	blessure	of	als
ondersteuning	tijdens	behandelingen	in	het	ziekenhuis.
	
Opgave	bij	Monique	van	Waardenburg
e-mail:	info@betermetyoga.nl
telefoon:	06-14424679
of	kijk		voor	meer	informatie	op	de	site
www.betermetyoga.nl
	

Internationale	wadvogeltrends	geactualiseerd	
Sovon	Vogelonderzoek	Nederland

25-FEB-2022	–	Eens	in	de	drie	jaar	wordt	de	balans
opgemaakt	van	de	vogels	in	de	internationale
Waddenzee.	Een	recent	verschenen	rapport	toont
interessante	feiten	en	ontwikkelingen.	Zo	zijn	bergeend
en	pijlstaart	sterk	afhankelijk	van	de	Waddenzee,
gedurende	een	deel	van	het	jaar	verblijft	bijna	de
volledige	populatie	er.	Ook	blijken	wormenetende	vogels
het	in	de	Nederlandse	Waddenzee	relatief	goed	doen.
Deel	deze	pagina
Het	tellen	van	watervogels	op	hoogwatervluchtplaatsen
in	de	Waddenzee	is	een	internationale	aangelegenheid.
Sovon	werkt	daarbij	samen	met	Deense	en	Duitse
collega’s.	Niet	alleen	worden	telmomenten	op	elkaar
afgestemd,	ook	de	resultaten	staan	in	gezamenlijke
publicaties	opgeschreven.
De	wadvogeltrends	zijn	onlangs	geactualiseerd.	Eens	in
de	drie	jaar	schrijven	de	Nederlandse,	Duitse	en	Deense
organisaties	voor	vogelmonitoring	in	de	Expert	Group
Migratory	Birds,	in	het	kader	van	het	trilaterale
monitoringprogramma	in	de	Waddenzee	(TMAP),	een
voortgangsrapport.	Dit	geeft	een	actueel	overzicht	van
de	trends	van	watervogels	in	de	internationale
Waddenzee.

Bron:	Nature	Tody	

Meer	lezen	klik	hier
	

De	Wilker

Er	is	een	verandering	van	de	naam	de	Wilker.	De	Wilker
heet	nu	Stichting.

De	Wilker	KVK	84672870.	Stichting	De	Wilker
Henrie	Frieling
Yvonne	Prummel
Jo	Doornbos	&	Corry	Drent

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.

	

	
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	wijkklikemmerhout Facebook

Voor	en	door	mensen				februari	2022 Bekijk	de	webversie

Meer	informatie:	Kijk	op	www.balletschoolemmen.nl	of
stel	u	vraag	via	de	mail	klik	hier.

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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