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Eerste nieuwsbrief uit
het digitale ComputerCafé
Wij missen jullie
Wat zijn we toch gewoontedieren. Wat waren we gewend om elke dinsdagochtend
vroeger op te staan, de laptoptas in te pakken, de muis eten te geven, het keyboard
te poetsen en de usb kabeltjes bij elkaar te zoeken. Nog even wat losse euro’s in de
zak en op naar het ComputerCafé. Deur open, ha daar heb je Martien al, zit zoals
gewoonlijk al achter zijn ontbijtje. Vaste plek heeft die gast. Willy zal wel snel
komen. Christ is de plugger van dienst en loopt de stekkers in het stopcontact te
stoppen. “Goeie merruggu desche merruggu”, zo te horen is de AppleGoeroe ook al
binnen. De zaal vult zich langzaam met bezoekers, ieder met hun eigen laptop,
tablet en smartphone. “Christ luister eens, die Windows 10 update is wel erg traag
zeg, bel Bill eens op, wil je”. Het klinkt vertrouwd, het ruikt vertrouwd, het smaakt
vertrouwd en we gaan op onze vertrouwde plaats zitten. Even kijken wie de
presentatie gaat houden. TTTTRRRRRRing er gaat een bel af, doe mijn ogen open
en lig naar het plafond te kijken realiserend, er is vandaag geen ComputerCafé. Wat
mis ik dit!!!

Mededeling van het bestuur
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden.
Het is al ruim vier maanden geleden, dat we elkaar gezien hebben door de uitbraak
van het Coronavirus. We hadden zoveel mooie plannen voor dit jubileumjaar, maar
helaas hebben we deze moeten afzeggen en hebben de activiteiten doorgeschoven
naar het volgend jaar. Zodra er wat meer bekend is, informeren wij jullie hierover.
Wij weten dat, zeker voor mensen die alleen wonen, het erg moeilijk is in deze tijd.
Gelukkig werkt het weer goed mee om, als u kunt, fijn naar buiten te gaan.
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Omdat onze gewone activiteiten zoals workshops en ComputerCafé nog niet
kunnen worden opgestart, immers wij zijn een groep met een hoog risico, blijft het
voor ons nog steeds een moeilijke situatie. Daarom hadden we jullie in een mail
gevraagd hoe SeniorWeb Mierlo eventueel kan helpen. Hieruit zijn een aantal
suggesties naar voren gekomen zoals een nieuwsbrief en ondersteuning via
Videobellen.
Het resultaat is, dat we de eerste nieuwsbrief van SeniorWeb Mierlo kunnen
aanbieden. Ook gaan we starten met zoals wij het genoemd hebben, het Digitaal
ComputerCafé.
Veel leesplezier en wij vernemen graag jullie reacties.
Het bestuur van SeniorWeb Mierlo

SeniorWeb Mierlo gaat digitaal
Een van de sterke punten van ons gezellige café is dat er steeds iemand is die voor
heerlijk verse koffie met een gezellig koekje erbij zorgt. En je ziet steeds andere
mensen. Sommigen zie je iedere week zoals hierboven genoemd en sommigen maar
een enkele keer.
En natuurlijk is het eigenlijke doel van het ComputerCafé om iedereen die een vraag
heeft over een computerprogramma, app, telefoon, instelling etc. etc. te helpen en
voor een oplossing voor het probleem te zorgen. Voor koffie met een koekje zul je
zelf moeten zorgen, maar….. voor het antwoord op je vraag, de oplossing voor je
probleem, kun je ons voortaan bereiken in het Digitaal ComputerCafé. Je kunt hier
al je problemen (die iets met computers te maken hebben) aan ons voorleggen en je
krijgt zo snel mogelijk een oplossing. Het is effe wennen, maar het kan even niet
anders. Om naar het formulier te gaan klik hier
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Windows nieuws
●
●
●

Heeft u de Windows 10 update versie 2004 al binnen?
Neem hier gerust de tijd voor!
Voor meer informatie over deze laatste grote update is een bijlage
toegevoegd van Christ Flinsenberg.

Apple nieuws
●
●
●

Binnenkort een grote update te verwachten voor de iPad → iPadOS 14
Voor de iPhone → iOS 14
De niet doorgegane laatste AppleClub sessie wordt verschoven naar het
einde van het jaar of begin 2021

●

Bij de volgende nieuwsbrief is een artikel gevoegd over AIRDROP

.

Apps van de dag
Spotify - Muziek en podcast
Spotify is de beste manier om naar muziek en podcasts te
luisteren op je mobiel of tablet.
Zoek naar alle nummers, artiesten of albums en luister gratis.
Maak en deel je afspeellijsten. Stel je grootste en beste
muziekverzameling ooit samen.
FreeCell Solitaire - Kaartspel
Het populaire kaartspelletje dat je vroeger op je computer
speelde nu ook als app beschikbaar in de App Store. Gewoon om
even iets leuks te doen op je iPhone of iPad.
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Android nieuws
●
●
●
●

De Android versie 10 wordt op dit moment verspreid
Welke apparaten krijgen deze update Lees meer
Wat zijn de nieuwe aanpassingen in deze versie Lees meer
De uiterlijk van de app Google Foto’s is ingrijpend gewijzigd.

Het icoon is gewijzigd
Nieuwe navigatie tabs onderaan het scherm:
● Foto’s met de gebruikelijke foto’s en video’s
● Zoeken met de zoekfunctie zoals we deze kennen van Google.
Bovenaan het scherm is interactieve kaartweergave. Klik hierop en je vindt
alle foto’s overal op de kaart. Ze worden namelijk gepind op basis van de
locatiegegevens.
● Bieb met allerlei functies als Fotoboek maken, Favorieten, Tools, Archief en
Prullenbak.
Seniorweb heeft voor de leden een online cursus.

Corona nieuws
De nieuwe app zal CoronaMelder gaan heten. Op dit moment worden er testen
uitgevoerd in Twente. Daarna zal beslist worden door de Regering of deze app
verder zal worden uitgerold. Inmiddels is besloten dit op 1 september te doen. Wij
houden jullie verder op de hoogte.

Backuppen
Een backup maken ….. tja, wanneer doe je dat eigenlijk, het komt nooit uit om dat
eens uitgebreid te doen. En uhh, hoe moet dat ook alweer?
In de volgende nieuwsbrief besteden we daar aandacht aan !!
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Beeldbellen
In Corona tijd is er waarschijnlijk vaker dan daarvoor online contact geweest met de
(klein-)kinderen. Ook met kleinkinderen die ver weg wonen en je niet zo vaak ziet
kan het een fijne optie zijn. Hiervoor zijn een aantal programma’s te gebruiken. Klik
hier om naar de landelijke site te gaan met informatie over de verschillende
mogelijkheden. Ook op onze eigen site vind je informatie hierover.
Waar let je op vóór je contact maakt. Hierna enkele tips.

Beeldbellen - tips
Geluid
Gebruik de oordopjes die bij je telefoon geleverd zijn. Deze hebben een ingebouwd
microfoontje, te herkennen aan een paar hele kleine gaatjes in het blokje waar de
snoertjes bij elkaar komen. Als je deze aansluit aan je laptop/Chromebook/tablet/PC
wordt de microfoon en het luidsprekertje van het apparaat geblokkeerd, waardoor
het geluid alleen door het microfoontje aan je oordopjes gaat. Als iedereen die
meedoet zulke oordopjes gebruikt dan zul je merken dat het geluid een stuk
prettiger wordt en minder of helemaal geen galm meer zal hebben.
Zet je radio en andere geluidsbronnen uit.
Beeld
●
●
●
●
●

Ga niet voor het raam zitten, dan word je een donker silhouet;
Zorg voor een rustige achtergrond;
Zorg dat er wat ruimte is tussen jou en de wand achter je;
Zet je camera op ooghoogte en probeer er zo vaak mogelijk in te kijken, dan
kijk je namelijk je kleinkind aan;
Als het onrustig verloopt (als er veel mensen tegelijk deelnemen), spreek
dan af dat je je hand opsteekt als je iets wilt zeggen.

Volgende keer: Bijgekletst en wat ga je daarna met je kleinkinderen doen?
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