
 

SeniorWeb Mierlo 

NIEUWSBRIEF 
augustus 2020, jaargang 1, nummer 2 

Tweede nieuwsbrief uit 
het digitale ComputerCafé  

 

Nieuwsbrief 2 voorwoord 
Dit is al weer de tweede nieuwsbrief; we zijn benieuwd, wat u van nummer één 
vond. Laat ons vooral weten, wat u beviel en wat u graag nog zou willen zien. 
 Zonder uw input wordt het erg lastig om zinvolle inhoud te plaatsen, waar u dan 
weer wijzer van wordt. Laat dus van u horen. Zowel positieve als negatieve kritiek is 
welkom, zolang die dan maar opbouwend bedoeld is. 
 
In dit nummer hebben we weer geprobeerd leuke en leerzame artikelen te plaatsen. 
Natuurlijk is dit alles in afwachting van de tijd, dat we weer gezellig bij elkaar 
kunnen komen, want ook wij als docenten en andere vrijwilligers missen jullie en 
jullie vragen zeer.  
 
Wij allen wensen jullie veel leesplezier en blijf vooral veilig. 

 

Bericht van het bestuur 
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden. 
Op de eerste plaats willen wij Noud en Gonny Teunisse van harte feliciteren met hun 
60-jarig huwelijk op 2 augustus. Bijna iedereen weet wel dat Gonny iedere 
dinsdagochtend in het ComputerCafé als gastvrouw voor SeniorWeb Mierlo 
aanwezig is. Gonny is al 20 jaar lid van SeniorWeb Mierlo en daarmee is zij het langst 
actief lid!! 
   
Hopelijk heb je in de eerste nieuwsbrief inspiratie opgedaan of ben je wat wijzer 
geworden. We hebben verschillende positieve reacties ontvangen en daar zijn we 
uiteraard heel erg blij mee. Het kan natuurlijk ook zijn dat je hebt genoten van het 
mooie weer en dat je nog geen tijd hebt gehad om er naar te kijken.  
 
Afgelopen week heb ik zelf in de provincie Overijssel gefietst en dan realiseer je je 
pas hoe mooi Nederland is. Je hoeft echt niet naar het buitenland om te genieten 
van de mooie natuur of omgeving. Jazeker het weer is niet altijd stabiel, maar de 
afgelopen jaren hebben we mooie zomerdagen gehad. 
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Mocht je nog met vakantie gaan, dan hopen we dat het een fijne vakantie wordt 
ondanks de beperkingen ten gevolge van de Corona maatregelen. Voor de 
thuisblijvers hopen we dat de tweede nieuwsbrief je zal boeien en een nuttige 
tijdsbesteding is. 
 
Veel leesplezier en wij vernemen graag jullie reacties.  
 
Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo 
Christ Flinsenberg 

 

 

SeniorWeb Mierlo gaat digitaal 
Scan de QR-code 

 

 en leg je vraag of probleem voor… 

 

 

 

Windows nieuws 
Inmiddels is de update 2004 van Windows 10 al weer enige tijd uit. Hij is normaal 
gesproken beschikbaar via de update functie van het programma. 
  
Mocht die update daar nog niet klaar staan, dan kun je proberen om via de assistant 
alsnog te upgraden, maar de kans is groot, dat je de mededeling krijgt, dat de 
update gefaseerd beschikbaar wordt gesteld en dat je in je update programma 
bericht krijgt, wanneer de update voor je gereed staat.  
 
Dit betekent niets anders dan dat ze de update niet aan iedereen tegelijk 
beschikbaar stellen, maar steeds aan groepen mensen. Je komt dus vanzelf een 
keertje aan de beurt. Waarschijnlijk willen ze zo voorkomen, dat hun servers 
overbelast raken en hebben ze tegelijkertijd de mogelijkheid er nog wat bugs uit te 
halen.  
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Apple nieuws 
 
Beste Appletjes, 
Hoe gaat het met jullie, je iPad veel gebruikt? Videobellen met de voorhanden zijnde 
apps, zoals Facetime, Google DUO, Messenger, Whatsapp of een andere app. In deze 
nieuwsbrief van SeniorWeb Mierlo geven we wat nieuws vanuit de AppleClub. 
Weetjes, toepassingen, nieuwigheidjes en al wat er meer ter tafel komt. 

Allereerst wat nieuws vanuit de AppleClub SeniorWeb Mierlo 

● Laatste versie voor de iPhone is iOS 13.6, voor de iPad is iPadOS 13.6 dit is 
een tussentijdse update met o.a.: 

○ keuze tot automatische update. 
○ ondersteuning voor CarKey, waarmee je je auto met 

nfc-ondersteuning kunt openen. 
○ de Gezondheids-app is enorm verbeterd. 

● Mochten er vragen of opmerkingen over de AppleClub, iPhone of iPad zijn, 
laat het mij gerust weten. Dit kan op diverse manieren: 

○ Via mijn emailadres. 
○ Via een vragenformulier op de website van SeniorWeb Mierlo. 
○  Via Applegroep op onze Facebookpagina. 
○  Via een facetime gesprek. 

● In de bijlage is een artikel gevoegd over AIRDROP . 

  Handige accessoire voor USB aansluiting op iPad of iPhone 

 

Met de Lightning-naar-USB-3-camera-adapter zet je 
eenvoudig foto’s en video’s over van bv. je digitale camera of 
USB stick naar je iPad/iPhone. 
 
Als je de Lightning-naar-USB-3-camera-adapter aansluit 
samen met lichtnetadapter, verruim je de mogelijkheden van 
je iPad/iPhone nog verder. Dan kun je er namelijk ook 
USB-randapparatuur op aansluiten, zoals een hub, 
Ethernet-adapter, audio/MIDI-interface of een kaartlezer voor 
onder meer CompactFlash, SD en microSD. 
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Apps van de dag  

 

 

NASA app (ook geschikt voor Android) 
Ontdek met NASA en ontdek de nieuwste afbeeldingen, video's, 
missie-informatie, nieuws, feature stories, tweets, NASA TV en 
aanbevolen inhoud met de NASA-app. Enkele van de vele 
toepassingen zijn: 

● Bekijk meer dan 17.000 afbeeldingen (en groeit elke dag) 
● Bekijk live NASA TV. 
● Ontdek de nieuwste NASA-missie-informatie, waaronder 

de nieuwste Marslandingen. 
● Bekijk aankomende waarnemings-mogelijkheden van 

ISS-station en ontvang meldingen voordat ze 
plaatsvinden. 

●  Weergeven van ISS en satellietbanen om de aarde. 
● Live streaming video van het High Definition Earth 

Viewing (HDEV) -experiment op het ISS. 
● Sla afbeeldingen op uw apparaat op en gebruik ze als 

achtergrond voor uw slot of startscherm. 

 

DeAfvalApp (o.a. Helmond) 
Met DeAfvalApp kunnen een miljoen Nederlanders op een 
iPhone, iPad, Smartphone of Tablet  zien, wanneer en welk afval 
aan de weg wordt opgehaald. De applicatie verstuurt 
alarmberichten via de standaard kalender van de telefoon. 

 

Facetime 
De gratis Apple App om met andere Apple-gebruikers te 
videobellen.  
U kunt FaceTime gebruiken via wifi of via een mobiel netwerk op 
ondersteunde iOS- of iPadOS-apparaten.  
Maximaal 32 gebruikers.  

 

iMovie 
Met de gratis app iMovie op de iPhone en iPad monteer je zelf 
een film met je eigen vakantiefilm materiaal. Ontdek hoe je clips 
kunt samenvoegen tot een video, effecten en mooie overgangen 
toevoegt en vervolgens deelt met bv je familie. 
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Android nieuws 
 
Android versies 

● Android One is een kale versie van het besturingssysteem Android. 
Telefoons met Android One krijgen snel en regelmatig beveiligingsupdates. 
Verder ontvang je ook software updates  sneller dan op andere 
smartphones. Daarnaast staan er op Android One toestellen geen door de 
fabrikant vooraf geïnstalleerde apps. Het toestel, nadat hij is uitgebracht, 
krijgt minimaal twee jaar lang software-updates. Daarnaast ben je drie jaar 
lang verzekerd van beveiligingsupdates. 

 
● Android Go is Android zoals je gewend bent, maar dan voor smartphones 

met minder krachtige hardware. Door het besturingssysteem minder 
veeleisend te maken is Google erin geslaagd om Android ook voor deze 
toestellen geschikt te maken. Android Go werd samen met Android 8.0 
(Oreo) aangekondigd. Sindsdien verschijnt ieder jaar een nieuwe versie. Go 
is dan ook geen vervanger van het Android-systeem, maar een aangepaste 
versie. Je hebt dus een Android Go-versie van Android 9.0 (Pie) en Android 
10. En wanneer Android 11 later dit jaar verschijnt kun je er vanuit gaan dat 
er spoedig een Android Go-uitvoering wordt uitgebracht. 
Google gaat smartphonemakers voor het blok zetten. Telefoons met 
precies 2GB werkgeheugen (of minder) moeten Android Go krijgen, in 
plaats van de zwaardere versie van Android. 

 
● Android is een besturingssysteem dat vooral ontwikkeld is voor gebruik met 

smartphones en tablets. Het is zelfs het populairste besturingssysteem voor 
smartphones. Door de fabrikanten is daaroverheen een interface gebouwd. 
Versie 10 wordt op dit moment geïmplementeerd door diverse fabrikanten. 
Android 11 is in ontwikkeling en wordt in september vrijgegeven. 

 
Android smartphone bijna aan z’n einde?  
Zo geef je hem een tweede leven! 
Met deze tips geef jij je Android toestel als het ware een tweede leven. 

1. Onderhoud het apparaat (zie Instellingen, Apparaat Onderhoud) of met de 
app CCleaner. 

2. Start je toestel regelmatig opnieuw op. 
3. Verwijder apps die je niet gebruikt. 
4. Gebruik een donkere (zwarte) achtergrond (zie Instellingen, Achtergrond, 

Donkere stand voor Achtergrond en Display, Instellingen Donkere stand). 
5. Maak gebruik van Lite of Go versies van apps. 
6. Schoon Whatsapp op (als je dit gebruikt). Verwijder gedownloade foto’s. 
7. Zet je toestel terug naar fabrieksinstellingen. 

Let op! Maak vooraf een backup van het toestel om terug te zetten. 
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Android apps 
Installeer deze apps of kijk op de website.  

 

 

De Cure Afval App (ook geschikt voor Apple) 
 
Download de Cure app en vergeet nooit meer een inzameldag. 
Waar u ook bent, altijd op de hoogte van uw afvalinzameling.  
Via de app kunt u zien wanneer welk afval bij u wordt 
ingezameld en u kunt automatisch een melding (notificatie) 
krijgen als uw afval opgehaald wordt.  
Let op: hiervoor moet u wel pushberichten toestaan, onder 
instellingen (kunt u linksboven in de app aanklikken) kunt u 
aangeven of u deze meldingen wilt ontvangen en een tijdstip 
aangeven wat voor uzelf het beste uitkomt. 

 

Yellowbrick (ook voor Apple in de AppStore) 
Overal makkelijk en slim parkeren. En geen tijd meer kwijt aan 
het betalen van parkeergeld. Dat is mobiel parkeren: het starten 
en stoppen van de parkeertijd met je mobiele telefoon. Mobiel 
parkeren kan in heel Nederland op straat, in 150 Q-Park garages, 
bij meer dan 160 ParkBee locaties en bij Schiphol. 

 

Overal ter wereld zorgeloos hardlopen en wandelen 
Met eRoutes kun je overal ter wereld hardlopen en wandelen 
zonder je zorgen te maken over de route. Deze gratis app biedt 
verrassende routes en routegeleiding. Selecteer je gewenste 
afstand en krijg verschillende routes om uit te kiezen vanaf je 
locatie. Met beeld-en stemnavigatie word je over 
wandelvriendelijke wegen en paden geleid. Waar je begint, 
eindig je ook. Ontdek vandaag nog een nieuwe route vanaf je 
voordeur, hotel of camping. 

 

AW Reader  (Androidworld.nl) 
Nieuws algemeen, Apps en games, Smartphones en tablets, 
Reviews, Prijsvergelijker. 
Dit alles over Android. 

 

Android Planet (Androidplanet.nl) 
Nieuws, Apps, Tips, Videos, Reviews, Versies, Deals 
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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. Voor 
meer informatie klik hier.  Wij houden jullie verder op de hoogte. 
Phishing 
AMSTERDAM - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarschuwt 
voor een smsje met de aanbeveling om de corona-app te downloaden. Dat smsje is 
nep. Het gaat om phishing. De CoronaApp is nog NIET te downloaden. 
 
Het ministerie bevestigt dat er dergelijke sms'jes in omloop zijn. Daarbij wordt 
mensen gevraagd om de CoronaMelder-app of de CoronaApp te downloaden. De 
sms'jes zijn echter vals. 
 
Klik dus niet op de link, vraagt het ministerie. Hoewel op je telefoon kan 
verschijnen dat het smsje van ’RIVM’ afkomstig is, is het afkomstig van criminelen 
die zich voordoen als het RIVM 

 

 

 
 
 

 

Backuppen 
Back-uppen is erg belangrijk om af en toe te doen! Zeker als je belangrijke gegevens, 
bestanden of foto’s niet kwijt wil raken als de computer het onverhoopt begeeft. 
Daarom hebben wij zowel in oktober 2018 en in oktober 2019 twee soorten 
workshops gehouden. 

● In de eerste workshop leerde je een back-up te maken. En dit dan ook 
meteen te doen op je eigen computer!  In de tweede workshop leerde je hoe 
je die back-up kunt onderhouden en daardoor de meest recente bestanden 
ook veilig te stellen. 

● De tweede workshop is vooral bedoeld om, als je je nog niet zo zeker voelt 
om zelfstandig thuis een nieuwe back-up te maken, dit samen te doen onder 
begeleiding. 

Wij hopen dat het voor de deelnemers van die workshops inmiddels gesneden koek 
is en dat er af en toe een nieuwe back-up wordt gemaakt. 

Een goed moment om dat weer eens te doen is bijvoorbeeld na de laatste grote 
update van Windows. En natuurlijk ook om je laatste vakantiefoto’s veilig te stellen. 
Het zou jammer zijn als de computer crasht na de laatste vakantie en je nog geen 
back-up hebt gemaakt. Je moet dan je vakantie nog eens over doen natuurlijk. 

Heb je nog geen ervaring met back-uppen, dan is de eerste workshop een hele 
nuttige, je krijgt uitleg en je maakt meteen een back-up van je eigen laptop op jouw 
eigen externe harddisk. 

Heb je het al eens eerder gedaan en je bent niet helemaal zeker van je zaak, dan is 
de tweede workshop een aanrader. 
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Facebook 
Natuurlijk heeft SeniorWeb Mierlo ook een Facebook pagina. Hierop worden actuele 
nieuwtjes en updates van de website vermeld.  
Typ in het zoekvenster “Seniorweb Mierlo” en je ziet wat er op onze facebookpagina 
gepubliceerd is. 
 
Zie je een Facebookaccount niet zitten? Je kunt ook een ‘leeg’ Facebook Account 
maken, zonder alles over jezelf online te zetten. Dan heb je wel de lusten en niet de 
lasten. Je hoeft niet eens perse een foto te plaatsen. Je kunt al volstaan met alleen 
je naam en een geboortedatum (en dat hoeft  niet de jouwe te zijn, als je maar ouder 
dan 12 bent). De rest kun je leeg laten. 
Je krijgt op je startpagina berichten binnen van je Facebook vrienden. Die vrienden 
kies je zelf. Ook daar kun je geen actie in ondernemen, geen vrienden zoeken en 
contact mee maken,  en dan komt er ook niets op je startpagina binnen. Maar dan 
heb je er ook niet veel aan. Misschien kun je je kinderen, of een goede vriend 
opzoeken en een uitnodiging sturen. Je doet dit via het kopje ‘vrienden’. 
Je zou natuurlijk wel vriend kunnen worden van Seniorweb Mierlo, dan krijg je al 
onze facebook berichtjes wel binnen op je startpagina.  

 

 

Phishing en Hacking 
U heeft natuurlijk al lang een keertje het woord Phishing gehoord. Wat is phishing 
nu precies?: 

● Met phishing probeert iemand je gegevens te achterhalen of je geld te laten 
betalen. Oplichters sturen je een e-mail, appje of betaalverzoek met een 
foute link. Deze link leidt je naar een nep-website waar je gevraagd wordt 
om je persoonlijke gegevens achter te laten of een betaling te doen. 
 

Men probeert je te doen geloven dat je bijvoorbeeld een appje krijgt van een van je 
(klein)kinderen of een goede kennis met de smoes dat hun oude telefoonnummer 
om een of andere reden niet meer geldig is en dat ze een nieuw nummer hebben. 
Snel genoeg daarna komen ze met het verhaal dat ze dringend een rekening moeten 
betalen maar niet bij hun internetbankieren kunnen en of jij het voor kunt schieten. 
Ze betalen natuurlijk zo snel mogelijk terug. NIET DUS. 
Wat kun je doen om te voorkomen dat je hier in trapt; de verleiding om ze te geloven 
zal groot zijn want ze gebruiken de afbeelding van de persoon die ze claimen te zijn. 

● Maak aan kinderen, familie  en vrienden duidelijk dat jij zelf  NOOIT zelf om 
geld zult vragen via whatsapp, chat of mail maar als dat ooit nodig mocht 
zijn altijd van persoon tot  persoon en dat je dat ook van hen verwacht.  

● Verwijder nooit meteen het oude telefoonnummer wanneer je op deze 
manier benaderd wordt. 

● Als iemand je op die manier benadert geef dan aan dat je op dat moment 
even geen tijd hebt en of ze later nog even terug kunnen bellen. Probeer 
dan zelf de persoon te bellen/appen via het oude telefoonnummer en vraag 
of ze jou net ge-appt hebben om geld. 

 
Ook kan het gebeuren dat je benaderd wordt door een bankmedewerker die je om 
je gegevens vraagt. TRAP DAAR NIET IN. Bankmedewerkers vragen NOOIT om 
gegevens via mail of whatsapp. Die sturen altijd een ‘echte’ brief. 
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Wat is Hacken? 
Bij hacking probeert iemand binnen te dringen in andermans computer. Het is 
strafbaar als dit gebeurt zonder toestemming van de eigenaar van die gegevens. 
Doel van de criminele hacker is de computer overnemen of gegevens stelen of 
onbruikbaar maken. 
Hackers proberen toegang tot computers te krijgen door: 

● Het raden of achterhalen van iemands inloggegevens. 
● Iemand te dwingen zijn gegevens te vertellen (door bedreiging of chantage). 
● Phishing of social engineering. 
● Gebruiken van inloggegevens die zijn buitgemaakt bij andere gehackte 

websites. 
 
Wat kunt u doen tegen hacken? 
Als u wilt voorkomen dat u slachtoffer wordt kunt u de volgende maatregelen 
nemen: 

● Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra ze 
beschikbaar zijn. 

● Maak gebruik van een virusscanner, firewall. 
anti-spyware-advertentieblokkers. (apps die advertenties tegenhouden die 
een virus kan bevatten) en veilige websites. 

● Gebruik een goed wachtwoord en verschillende wachtwoorden voor al uw 
websites. Een zin is gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te 
achterhalen. 

●  Maak regelmatig een back-up van uw documenten. 
●  Klik niet op onverwachte linkjes. 
● Geef nooit uw inloggegevens af. 
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  Wachtwoorden

 
 
 

 

Beeldbellen 2 
Bijgekletst en wat ga je daarna met je kleinkinderen doen? 
 
Tijdens het bijkletsen kun je gewoon iets drinken met iets lekker erbij. Dat zou je 
immers ook doen als ze daadwerkelijk bij je op bezoek zouden zijn (of jij bij hen) en 
maakt het extra gezellig. 
Via de camera kun je ook gewoon iets laten zien, een nieuwe armband o.i.d.  
Dan ben je op een gegeven moment zo’n beetje uitgepraat en wat ga je dan doen? 
Hieronder enkele suggesties: 
 
Pim pam petten  
Je kunt het spel, als je dat hebt, gewoon gebruiken. Je houdt het kaartje met de 
vraag voor de camera, laat het ze voorlezen (meteen een leesoefening). Draai de 
letter en noem deze.  
Misschien heb je zelf andere spelletjes die je ook op deze manier kunt doen? 
 
Dobbelspel 
Maak 6 vragen bijvoorbeeld: 

1. Wat vind je het leukst op school? 
2. En hebben jullie dat wat je het leukst vindt op school vandaag ook gedaan? 
3. Wat eten jullie vanavond? 
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4. In welk boek ben je aan het lezen? 
5. Welk spelletje speel je het liefst? 
6. Welke kleuren zie je in de kamer? 

Download op je telefoon een dobbelsteen app. Bijvoorbeeld ‘Dice’. 
Dobbel een cijfer en laat dit via je camera zien aan je kleinkind. Deze vraag moet dan 
beantwoord worden. Gooi je vier, dan moet vraag vier beantwoord worden etc. 
 
Lezen 
De bibliotheek heeft voor alle leeftijden leuke boeken. 
Lees een mooi verhaal voor. 
Pak ook eens een bundel met gedichten. 
Mocht je kleinkind wat problemen hebben met leren lezen zou je kunnen kijken of je 
(evt. via de bieb) hetzelfde boekje kunt bemachtigen en dan lees jij het voor en kan 
je kleinkind meelezen in zijn/haar eigen exemplaar of je leest om de beurt een 
stukje. 
 
Lunchen 
Laat je kleinkind opsommen wat je allemaal kunt eten bij de lunch. Of maak op 
dezelfde manier een ‘fruitsalade’.  
 
Bootje vouwen 
Ga samen een bootje vouwen (of een kraanvogel als je die kunt) en leer je kleinkind 
via het beeldbellen manier hoe dat moet. 
 
Actief 
Laat je kleinkind zo snel mogelijk iets halen dat bijvoorbeeld blauw, rood, vierkant, 
rond, klein, groot etc. is en neem de tijd op met een stopwatch. 
 
Volgende keer: hoe kan ik bestanden die op de computer staan of websites laten 
zien aan mijn kleinkinderen? Het hele verhaal over beeldbellen zal dan als bijlage 
worden toegevoegd aan nieuwsbrief 3. 

 

 

Als we het dan toch over humor hebben 
Een klant kreeg een melding bij installeren. 
Helpdesk: Hoe kan ik u helpen 
Klant: Ik moet any key indrukken; waar zit deze? 

 
Mevrouw: Helpdesk? 
Helpdesk: Ja. 
Mevrouw: Mijn computer doet het niet! 
Helpdesk: U zit nu achter uw computer? 
Mevrouw: Ja... 
Helpdesk: Wat ziet u nu? 
Mevrouw: Allemaal draden... 
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