
 

SeniorWeb Mierlo 

NIEUWSBRIEF 
augustus 2020, jaargang 1, nummer 3 

Derde nieuwsbrief uit 
het digitale ComputerCafé  

 
Nieuwsbrief 3 voorwoord  
 
Dit is alweer nieuwsbrief nummer 3 van Seniorweb Mierlo. We hopen dat jullie de 
nieuwsbrieven met plezier lezen. We proberen de inhoud lekker te variëren en ook 
hier en daar een ontspannen, leuke toon toe te voegen. Zo wordt het een 
aangename ervaring, de nieuwsbrief te lezen. 
 
Deze keer in de bijlage het hele verhaal over beeldbellen met je (klein-)kinderen. 
Da’s handig, dan kun je het hele verhaal uitprinten en bij de hand houden als je 
ermee aan de slag gaat. Toen mijn kleinkinderen bij ons logeerden vorige week, (dat 
mag gelukkig weer en knuffelen ook) heb ik op mijn Chromebook online Lingo 
gespeeld met ze. Het hoeft dus niet perse via beeldbellen maar is ook zo leuk om te 
doen. En meteen een taaloefening. Altijd goed. Ja, ja, daar is de schooljuf weer…. 
 
Zoals jullie begrijpen is het voor ons ook zoeken en uitpluizen wat de goede formule 
voor de nieuwsbrief is en we blijven dingen uitproberen. Als jullie nu een tip hebben, 
dan kun je die altijd mailen naar swmadmi@gmail.com. Ook als je de nieuwsbrief 
niet meer zou willen ontvangen, wat ik me bijna niet kan voorstellen, kun je dat ook 
daar laten weten. Dan wordt het geregeld. 
 
Ik wens jullie veel leesplezier! 
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Bericht van het bestuur 
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden. 
 

Gonny en Noud, blij verrast 

Zaterdag 1 augustus hebben Teus en 
Christ namens alle vrijwilligers van 
SeniorWeb Mierlo een prachtige 
Orchidee en een zelf samengesteld 
cadeautje bij Gonny en Noud 
afgegeven. Noud en Gonny vierden 
op 2 augustus hun 60-jarig huwelijk. 
 
Inmiddels is nieuwsbrief 3 
verschenen en de redactieleden 
hebben er weer een mooie editie van 
gemaakt. Wij zouden het op prijs 
stellen als jullie een reactie willen 
geven over de nieuwsbrief. Vragen 
zoals: moeten we ermee doorgaan, 
zijn de onderwerpen interessant, 
missen jullie iets of hebben jullie 
aanvullende ideeën? Wij horen ze 
graag. 

 
Vrijdag 31 juli stond er weer een triest verhaal ‘Ik ben er gewoon in getrapt’ in de ED 
krant. Een oplichtingstruc via de telefoon, waardoor € 25.000 van de rekening werd 
geplunderd. Daarom zal in de nieuwsbrief een rubriek over fraude worden 
opgenomen. Word je gebeld, hang op en bel zelf de bank!! Ook een verzoek voor 
overmaken van geld via WhatsApp, neem eerst contact op met de persoon zodat je 
zeker weet dat het naar de juiste persoon gaat. Om positief te eindigen als we elkaar 
steeds blijven informeren en alert zijn, dan geven we de fraudeurs minder kans om 
toe te slaan.  
 
Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo 
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Vragen aan SeniorWeb Mierlo 
Op onze website is een rubriek geopend, waar u, middels een formulier,  uw vragen 
kunt stellen. Onze medewerkers zullen proberen een oplossing voor uw probleem te 
vinden. 
 
De link naar onze website is: seniorwebmierlo.nl en de naam van de rubriek is: 
STEL JE VRAAG 

  

 

Windows nieuws 
Windows 10 is 5 jaar geleden (officieel 29 juli 2015) geïntroduceerd. 
Een paar feiten: 

● Het aantal apparaten dat op Windows 10 draait is 1 miljard; 
● Sinds de introductie zijn er 9 grote Windows-updates geweest; 
● Het totaal van alle pc’s met Windows 10 wereldwijd bedraagt 52,7%; 
● Er doen 17,8 miljoen mensen mee aan het Windows Insiders. 

 
In de basis is het een stabiel besturingssysteem. Het aantal updates is nog te hoog 
en loopt niet altijd even soepel. Als Microsoft goed betrokken blijft bij de wensen 
van Windows-gebruikers, dan zal het tienjarig jubileum er ook wel komen.  
 
Uitleg over twee Apps: 

● Plaknotities; 
● Windows Verkenner. 

 

 

Plaknotitie  
U kent ze wel de gele briefjes met aantekeningen. 
Zoiets bestaat ook voor de laptop. 

● Tik in zoekvenster ‘plaknotities’; 
● Open de App Plaknotities 

In de taakbalk komt het icoontje van Plaknotities te staan 
● Klik op + bij notities maken 
● Tik de tekst, als voorbeeld ‘Half drie naar de kapper’  

Op het bureaublad zie je het nu staan 
● Wil je een ander kleur 
● Klik op de drie horizontale puntjes en selecteer 

bijvoorbeeld geel 
Met het bekende kruisje kun je de App sluiten. 
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Windows Verkenner 
De weergave van recentelijk geopende bestanden in ‘Snelle 
toegang’ in de Verkenner is vanuit de Windows Verkenner uit te 
schakelen 

● Open de Windows Verkenner 
● Ga naar Tabblad Beeld 
● Klik op Opties   

Het venster Mapopties wordt geopend, kies voor  
● Tabblad Algemeen 
● Kies Verkenner openen in ‘Snelle toegang’ 
● Klik op Wissen bij 'Geschiedenis van Verkenner wissen' 
● Haal vinkjes weg bij Privacy voor Recentelijk gebruikte 

bestanden weergeven in Snelle toegang 
● Recentelijk gebruikte mappen weergeven in Snelle 

toegang  
● Klik op Toepassen 

 

 

 

Apple nieuws 
 
Beste Apple-tjes, 
Heb je de iOS of iPadOS update 13.6.1 al binnen? Verder in dit nieuwsblokje iets 
over enkele handige apps, die standaard op de iPhone/iPad zijn geïnstalleerd.  

● Apple Support is een geweldige bron van informatie voor je iPhone of iPad 
● Ben je je apparaat kwijt, ben je het verloren of is het gestolen, met “Zoek 

mijn” is deze snel te achterhalen. Ook kan je vrienden zichtbaar op een map 
laten zien, mits deze toestemming hebben gegeven.  

● Al eens aan de slag gegaan met Siri de spraakassistent,  
● Vorige maand ontdekte een Van Gogh historicus de locatie van een van zijn 

laatste schilderijen, Boomwortels, aan de hand van een foto. De app Touch 
Van Gogh geeft ook een erg leerzaam inkijkje in meerdere schilderijen van 
deze Nuenense schilder. 

Nieuw in iOS 14 en iPadOS 14 
● Apple komt met een nieuwe, duurzame en stevige gevlochten oplaadkabel. 

Hierdoor behoren die vervelende kabelbreuken tot de verleden tijd. 
● Nieuwe App Library waarin de App op een nieuwe manier worden 

gesorteerd. 
● Verbeterd overzicht van de bekende widgets, (kleine handige blokken van 

apps op het toegangsscherm) nu ook in kleine vorm zichtbaar te maken en 
als een cluster samen te voegen. 
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  Apps van de dag  

 

 

Apple Support 
Hulp nodig? Krijg de ondersteuning die je nodig hebt voor de 
Apple-producten waar je van houdt, allemaal op één plek. Apple 
Support geeft je gepersonaliseerde toegang tot oplossingen voor 
al je  Apple-producten en -services. Lees hoe je je abonnementen 
beheert, je  Apple ID-wachtwoord reset en meer. Praat met een 
echte persoon om een probleem op te lossen of krijg 
stapsgewijze instructies om het zelf op te lossen. En als je een 
reparatie moet instellen, vindt Apple Support de beste 
ondersteuningsopties die bij jou in de buurt beschikbaar zijn. 
 
Een app die standaard op elk apparaat geïnstalleerd dient te 
zijn. 

 

Zoek mijn 
Met de Zoek mijn-app  kun je een verloren iPhone, iPad, iPod 
touch, Mac of Apple Watch of verloren AirPods terugvinden en er 
een geluid op afspelen. Om een apparaat te kunnen terugvinden, 
moet je Zoek mijn [apparaat] hebben ingeschakeld voordat je 
het kwijtraakte. 
 
Als je je iPad kwijtraakt en je geen toegang hebt tot de Zoek 
mijn-app, kun je je apparaat terugvinden of er een geluid op 
afspelen met Zoek mijn iPhone op iCloud.com. 

 

Touch Van Gogh 
Wat schilderijen kunnen onthullen. De Engelstalige app voor 
tablets genaamd Touch Van Gogh onthult de geheimen in en 
achter de verf op Van Goghs doeken.  
Ontdek de verbazingwekkende verhalen achter De slaapkamer, 
Daubigny's tuin of Uitzicht vanuit het appartement van Theo en 
leer meer over het laatste onderzoek in het Van Gogh Museum. 
De app bevat informatie over hergebruikte doeken, verf 
verkleuring en Van Goghs gebruik van het perspectief kader. 
Download de gratis app uit de App Store (iOS 6 of hoger) of 
Google Play. De app is gemaakt door het Van Gogh Museum voor 
iedereen die: 

●  de schilderijen van Van Gogh van dichterbij wil bekijken; 
●  meer te weten komen over de werkwijze van Van Gogh; 
●  ontdek de geheimen achter Van Goghs schildertechniek; 
●  meer te weten komen over de geschiedenis van Van 

Gogh;  
● lees meer over het laatste onderzoek naar Van Goghs 

atelierpraktijk.  
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Touch Van Gogh is ontwikkeld in samenwerking met IJsfontein. 

 

Hé Siri… 
Siri is de virtuele spraakassistent van Apple, die je niet alleen op 
de iPhone (vanaf versie 4s) en iPad (vanaf versie 3) kunt 
gebruiken, maar ook kunt benutten als je in het bezit bent van 
andere Apple-producten, zoals de Apple Watch, de Apple 
HomePod en de vierde generatie Apple TV’s (vanaf tvOS 10). 
Daarnaast kunnen sommige AirPlay2-speakers, zoals die van 
Sonos overweg met de functies van de spraakassistent. 
Eind 2016 kreeg de server van Apple twee miljard Siri-verzoeken 
per week. 
 
Apple heeft tijdens WWDC20 (Worldwide Developers Conference) 
aangekondigd, dat de spraakassistent Siri even anders werkt 
dan je nu gewend bent.  
Dit is wat er verandert. De persoonlijke assistent zal niet meer 
het complete scherm in beslag nemen wanneer je haar oproept, 
net zoals dat het geval is bij de Google Assistent. 
 
Nieuw uiterlijk voor Siri in iOS 14 
Wanneer je straks iOS 14 downloadt, dan krijg je ook toegang tot 
een nieuw design voor spraakassistent Siri. Ze zal namelijk in 
beeld gebracht worden middels een nieuw icoon, onderaan het 
scherm. De cirkel vormt dan de bovenste laag van de user 
interface, waardoor je er goed bij kunt. Ook kan ze widgets 
(App-uitbreidingen) presenteren wanneer je daar behoefte aan 
hebt. Ook kan ze gebruikt worden in een compacte modus, 
audio berichten versturen.. 
 
De nieuwe app voor het vertalen van teksten lijkt een goede 
concurrent te worden van de Vertaalapplicatie die Google 
onlangs een update gaf en werkt ook in de landschapsmodus op 
de iPhone. Siri werkt overigens ook anders op iPadOS 14. Je 
zoekresultaten worden onderin beeld weergeven, aan de 
rechterkant, in een compacte modus. Ook hier is het zo dat de 
spraakassistent bovenop de normale interface geplaatst wordt, 
waardoor ze dus altijd goed bereikbaar is. Lees verder 
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Android nieuws 
 
Android 
Google komt met een functie Nearby Share in Android om onderling bestanden uit 
te wisselen. Apple heeft daarvoor Airdrop (zie bijlage Nieuwsbrief 2. 
De Nearby Share functie wordt geïnstalleerd via een update en komt  beschikbaar 
op smartphones met Android 6 en hoger. Ook Chromebooks  krijgen deze functie. 
Google heeft een hulppagina online gezet met details over Nearby Share en uitleg 
over hoe gebruikers de dienst kunnen activeren. Om de functie te gebruiken, moet 
bluetooth aanstaan en moet de telefoon locatiegegevens ontvangen. Als twee 
gebruikers de functie aan hebben staan en vervolgens hun smartphones tegen 
elkaar aan houden, verschijnt er een scherm voor bestandsoverdracht. 
Zodra deze functie beschikbaar komt op de meeste smartphones, volgt meer 
informatie. 
 
Android apps 

               

 

NOS nieuws (zowel voor Android als voor Apple) 
Met de NOS-app ben je altijd en overal op de hoogte van het 
laatste nieuws en de laatste achtergronden. De NOS-app is 
beschikbaar voor iPhone/iPad en Android smartphones en 
tablets. Surf op je mobiel naar de app store voor de 
Apple-versie of naar Google Play voor de android-versie. 
Je kunt zelf selecteren over welke nieuwsitems je notificaties 
(meldingen) wilt ontvangen: Nieuws - sport - wekdienst - Tour 
de France - regionale omroep. 

 

AccuWeather 
Deze app heeft een nieuw ontwerp gekregen om gemakkelijk 
de plaatselijke weersverwachting vinden, wanneer en waar je 
maar wilt. 
Onderaan het scherm is een navigatiebalk voor vandaag, per 
uur en per dag(maand)  + verbeterde radarbeelden en kaarten. 
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Een aantal zomer apps 

 

 

 Google Maps 
Grote kans dat je Google Maps in het dagelijks gebruikt om van 
A naar B te komen, maar Googles kaartendienst heeft meer om 
het lijf. De navigatiedienst is namelijk ook een ideale gids voor 
het ontdekken van lokale attracties, bezienswaardigheden en 
recreatiemogelijkheden. Open simpelweg de Google Maps-app 
op je smartphone en kijk wat er allemaal bij jou in de buurt te 
doen is. Vervolgens vertelt de navigatiedienst automatisch hoe 
druk het op de plaats van bestemming is. Zo kun jij inschatten 
of het wel/niet verstandig is om de plek te bezoeken. 

 

KWF Zonadvies 
In Nederland is huidkanker de meest voorkomende vorm van 
de ziekte en de afgelopen tien jaar is het aantal mensen met 
huidkanker verdubbeld. Om je te helpen beschermen tegen al 
deze narigheid hebben het KWF en Buienradar de koppen bij 
elkaar gestoken en een app ontwikkeld: Zonadvies.KWF  
 
Zonadvies geeft je een persoonlijk advies om je tegen de 
schadelijke impact van de zon te beschermen. De app kijkt 
hierbij naar jouw huidtype, de actuele kracht van de zon en je 
huidige locatie. Zonadvies geeft vervolgens aan tussen welke 
tijden je de zon helemaal moet vermijden. Ook kun je een 
‘insmeer alert’ instellen, zodat je niet vergeet om je in te 
smeren. 

 

Packpoint (reis inpaklijst) 
De meeste mensen vinden op vakantie gaan geweldig, maar dat 
geldt niet voor de voorbereiding. Lijstjes maken, spullen bij 
elkaar sprokkelen, alles in de auto proppen en er vervolgens 
achter komen dat je toch iets vergeten bent. Klinkt dit 
herkenbaar? Probeer dan Packpoint eens. Deze ideale 
inpak-app maakt op maat gemaakte inpaklijsten voor je. Voer 
simpelweg in waar je heen gaat, hoeveel dagen je daar verblijft 
en welke activiteiten op de planning staan. Vervolgens stelt 
Packpoint automatisch een complete inpaklijst voor je samen. 
Deze kun je bovendien met andere reizigers delen, zodat je de 
spullen op de lijst samen bij elkaar sprokkelt. 

 

Reisapp (Buitenlandse Zaken) 
Steeds meer landen openen hun grenzen voor toeristen, maar 
het coronavirus is nog niet verleden tijd. De situatie kan 
daardoor snel omslaan, bijvoorbeeld omdat het virus (lokaal) 
weer uitbreekt. Op dat moment is het handig om Reisapp op je 
Android-telefoon te hebben staan. Deze app, die is ontwikkeld 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, geeft 
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reisinformatie over alle landen in de wereld. Je vindt hierin niet 
alleen welke (lokale) corona maatregelen gelden, maar ziet ook 
welke regio’s je bijvoorbeeld beter kunt vermijden. Tot slot 
staan de contactgegevens van lokale ambassades in Reisapp. 
Ook Hulp bij Nood ontbreekt niet. 

 

VakantieBieb 
Het is inmiddels een traditie geworden, want iedere zomer 
opent de VakantieBieb haar digitale deuren. Dit jaar kun je 
maar liefst 50 boeken lezen. Nieuw dit jaar is, dat er ook 
audioboeken in de zomerse bibliotheek-app staan. Ook 
wanneer je niet zo van het lezen bent, kun je nu dus van een 
goed boek genieten. 
Het aanbod van de VakantieBieb is in twee segmenten 
verdeeld. Naast boeken voor volwassenen vind je ook genoeg 
titels die interessant zijn voor jongeren. Alle genres komen 
voorbij, van thrillers, romans tot aan non-fictie. Nadat je de 
VakantieBieb-app hebt gedownload hoef je alleen even aan te 
melden om te beginnen met lezen (of luisteren). 

 

 

 

Corona nieuws 
Coronamelder App 
Op 17 augustus wordt de app eerst in de regio’s Twente en Rotterdam-Rijnmond in 
de praktijk getest. Op 1 september is het de bedoeling, dat de app in alle 25 
GGD-regio’s te gebruiken is. De komende weken wordt dit intensief samen met 
GGD’en voorbereid. De praktijktesten zullen in de regio’s alleen starten wanneer de 
Autoriteit Persoonsgegevens een positief advies over de app uitbrengt. Dat advies 
was positief en nu uitgetest. Ook wordt er voor 1 september nog een veiligheidstest, 
een zogenoemde 'Pen-test' (Hack Test), gedaan op de definitieve app. Na de 
landelijke invoering blijft de app ook voortdurend op veiligheid getest worden. 
 
Vanaf 17 augustus komt de CoronaMelder beschikbaar in de appstores, omdat 
begrenzing tot een regio in de appstores niet mogelijk is. Daarmee is de app voor 
iedereen te downloaden, maar buiten de test regio's nog niet volledig 
bruikbaar. 

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. 
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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 

 

 

 

Over ‘Hé, Siri’ gesproken 
 
‘Man met de microfoon’ is een radioprogramma gemaakt door Chris Bajema.  
In maart is hij, door de lockdown, gestart met een podcast ‘Lock Down’: Mensen 
kunnen hem bellen en drie trefwoorden inspreken die te maken hebben met een 
verhaal over een lockdown, of in een sfeer van  opgesloten zijn. Leuke ingang voor 
prachtige verhalen. Ik heb er met genot naar geluisterd. Zijn aankondiging was 
altijd:  “Dit is aflevering .. in de serie uitzendingen ‘Lock down’ …..” 
Op een gegeven moment was er een mevrouw die had ingesproken. Zij vroeg hem of 
hij de aankondiging van het programma op een andere manier wilde doen, want 
iedere keer als hij zei: “in de serie…” reageerde haar ‘Hé, Siri’ van haar iPad. Niet 
handig dus. Hij heeft hieraan gehoor gegeven en de aankondiging aangepast. 

 

 

Phishing en Hacking 
In de vorige uitgave heb ik u al gewaarschuwd voor phishing trucs bij gebruik van 
met nadruk bij WhatsApp. 
 
Bankmedewerker  
Nu kan het u ook overkomen, dat u een telefoontje krijgt van een 
'bankmedewerker', die u vertelt, dat er een poging is gedaan om uw rekening te 
hacken en dat u snel uw spaargeld in veiligheid moet brengen. Daar heeft de bank al 
een speciale rekening voor gemaakt aldus de medewerker.  
Onlangs stond er nog een verhaal in de krant van iemand die dit was overkomen. 
Die persoon is nu dus vele duizenden euro's aan spaargeld kwijt, want natuurlijk 
was het geen bankmedewerker maar een crimineel. De man vertelde, dat de 
persoon aan de telefoon heel vertrouwd overkwam en dat hij het dus onmiddellijk 
geloofde, toen zij met haar verhaal kwam. LAAT U DUS NIET BEETNEMEN. Een 
bankmedewerker zal u NOOIT per telefoon benaderen om een financiële transactie 
te doen. 
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Mocht u dus een telefoontje krijgen van iemand met  een gelijkaardig verhaal, of dat 
nu van een bank komt of van een overheidsinstelling, zeg dan dat ze u maar een 
brief moeten sturen om het goed uit te leggen. In het geval dat uw rekening echt 
gehackt zou kunnen worden, dan kan dat alleen omdat de criminelen gegevens 
hebben van uw rekeningnummer, bankpas en pincode. Zolang u dus heel zorgvuldig 
bent met die gegevens, kan u niets overkomen en mocht het ze wel gelukt zijn, dan 
is de bank verantwoordelijk en moeten die de schade vergoeden. 
 
GGD-medewerker 
Een nieuwe truc is dat u gebeld wordt door een medewerker van de GGD die u 
meedeelt, dat u in contact bent geweest met een persoon die besmet is met het 
Covid-19 virus. Hij mag u niet vertellen, wie het is vanwege privacy maatregelen, 
maar u wordt verzocht uw naam en adresgegevens door te geven, zodat ze u een 
testpakket kunnen toesturen. Ook willen ze uw bankrekeningnummer en pincode 
hebben, zodat ze het testpakket kunnen sturen. Dit zou dan zijn voor de 
administratiekosten van het verzenden en voor de uitslag. 
  
Trap hier dus niet in. Testpakketten voor thuis zijn niet goedgekeurd en de testen 
via de GGD zijn gratis. Dit zijn dus criminelen, die een slaatje proberen te slaan uit de 
huidige situatie. 

 

 

Tip 
Door in het Google zoekvenster je hele vraag in te typen krijg je vaak antwoord op je 
vraag.  

 

 

Valt er nog wat te lachen... 
 
Een vrouw belt naar de helpdesk en zegt dat haar computer niet meer werkt. 
de helpdesk vraagt wat er op het scherm staat, de vrouw antwoordt: een bloempot, 
dat kan toch geen kwaad zeker. 
 
Helpdesk: "Hoe kan ik je helpen?" Klant: "Ik ben mijn eerste e-mail aan het 
schrijven." Helpdesk: "OK, en wat is het probleem?" Klant: "Wel, ik krijg wel de letter 
a, maar hoe zet ik er nu een rondje omheen?" 

12 

 



augustus 2020 jaargang 1 nummer 3
 

 

 

 

 

 

Hé Siri…(vervolg) 
Siri is een functie/optie op je iPhone en iPad en is standaard geïntegreerd in iOS. Siri 
is eigenlijk een persoonlijke assistent, die werkt met spraakherkenning. Siri kan je 
helpen bij het uitvoeren van eenvoudige taken met behulp van commando's. Deze 
kun je gewoon uitspreken als een natuurlijke taal, de spraakassistent begrijpt dit en 
zal proberen je te helpen. 
 
Siri maakt hier gebruik van de microfoons van je iPhone of iPad, lokale gegevens en 
gegevens op het internet. Om Siri te kunnen gebruiken moet je verbonden zijn met 
het internet, dit kan via het mobiele netwerk zijn of wifi. 
 
Siri activeren en instellen 
Wanneer je een iDevice voor het eerst instelt, krijg je de vraag of je Siri wil activeren 
of niet. Wanneer je dit nog niet hebt gedaan kun je Siri eenvoudig achteraf activeren 
via de instellingen in iOS. 
 

● Open Instellingen 
● Navigeer naar 'Siri (en zoeken)' 
● Schakel 'Luister naar Hé Siri' in 

 

13 

 



augustus 2020 jaargang 1 nummer 3
 

 

Wat is ”Hé, Siri” en overige instellingen? 
Met behulp van Hé, Siri kun je de assistent gebruiken zonder een knop te moeten 
indrukken. Je zegt dan 'Hé, Siri' gevolgd door het commando. Hoe dit precies werkt 
lees je hier uitgebreid terug. De gesproken feedback-instelling heeft te maken met 
het geluid dat Siri produceert. Standaard zal Siri het antwoord uitspreken met 
geluid, dit kun je beïnvloeden via deze instellingen. 
 
Siri gebruiken en enkele voorbeelden 
Zodra je Siri hebt geactiveerd, kun je de assistent op elk moment raadplegen door 
de thuisknop ingedrukt te houden. De siri-golven worden geactiveerd en spreek 
vervolgens je commando of vraag uit. Siri zal hier antwoord op geven, tik op de 
microfoon om nog een vraag te stellen of om een commando uit te voeren. Druk op 
de thuisknop om het Siri-scherm te verlaten. 
 
Siri voorbeelden en commando's 
Siri kun je echt alles vragen en zal overal op reageren, of de spraakassistent ook echt 
een antwoord weet moet dan nog blijken. Siri kun je onder meer vragen naar de 
weersverwachting, maar ook naar video's van een bepaalde fenomeen of te zoeken 
naar recepten. Daarnaast kun je ook commando's geven zoals het openen van een 
app, iemand een bericht te sturen, een afspraak inplannen voor morgen, etc. 
Hieronder vind je een lijst van enkele Siri-commando's en vragen. 
 

● "Heb ik een paraplu nodig vandaag?" 
● "Stuur [naam] een bericht via WhatsApp" 
● "Zet een wekker voor half 8 morgenvroeg" 
● "Toon mijn foto's van vorige week" 
● "Speel mijn nieuwste album af" 
● "Mail Tim over de vakantie" 

 
Nog meer voorbeelden?  
Druk dan de thuisknop in om Siri te activeren. Wacht enige momenten tot Siri stopt 
met luisteren, tik daarna op het vraagteken onderaan het scherm, vervolgens kun je 
een hoop voorbeelden bekijken. 
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