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Nieuwsbrief 6 voorwoord 
 
Deze nieuwsbrief staat weer vol met artikelen over allerlei onderwerpen. 
De bijlage Android Backup Service gaat over het back-uppen van je Android apparaat 
(telefoon, tablet). 
 
Ook aandacht voor de Rabo ClubSupport waar Seniorweb Mierlo aan deel neemt. Laat 
je stem niet verloren gaan en stem vanaf 5 oktober op ons. 
 
Veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief. 
 
Namens de redactie Martien Verstijnen  
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Bericht van het bestuur 
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden. 
 
In de vorige nieuwsbrief hadden we aangegeven dat voor ons de tijd is aangebroken 
om te evalueren of en hoe we verder gaan met de nieuwsbrief. Wij zijn heel erg blij 
met de ontvangen reacties en daarom één ding is zeker, we gaan er mee door!! 
Omdat de Corona periode langer duurt dan verwacht hopen we hiermee toch een 
ondersteuning te geven. Natuurlijk op locatie is fijner, gezelliger en voor velen 
leerzamer, maar het kan helaas op dit moment nog niet. 
 
Naast vragen krijgen we soms ook tips van lezers, waarmee we uiteraard heel erg 
blij zijn. Als voorbeeld gaf iemand aan een artikel op de landelijk website 
SeniorWeb.nl waarin informatie staat over aandachtspunten bij de aanschaf van 
een laptop. Ook geïnteresseerd hierin, klik dan op deze link zodat je het artikel op je 
gemak kunt lezen. 
 
Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo (Christ, Teus en Martien) 

 

 

 

Rabo ClubSupport 

 
 
Vanaf 5 oktober kun je weer stemmen, als lid van Rabobank Peelland Zuid, op een 
vereniging of stichting in Asten, Deurne, Mierlo en Someren. De vertrouwde naam 
Rabobank ClubKas Campagne is veranderd in Rabo ClubSupport.  
 

 
 
SeniorWeb Mierlo doet dit jaar ook weer mee en we hopen natuurlijk dat jouw stem 
niet verloren gaat en dat je zult stemmen op Stichting SeniorWeb Mierlo. Je stem 
is geld waard. 
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Hoe werkt het? 
Ieder lid kan vijf stemmen uitbrengen via internet (Rabo app of website Rabobank). 
Je mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Als je nog 
geen lid bent kun je aanmelden via internet. 
Je moet wel een rekening bij de Rabobank hebben en internet bankieren hebben 
geactiveerd. Meer info vind je hier. 
 
Heb je hulp nodig bij het stemmen, de stemperiode is vanaf 5 oktober tot 25 
oktober, dan helpen we je er graag mee. 

 

 

 

SeniorWeb Mierlo gaat digitaal 
We willen jullie nogmaals attenderen op het formulier, waarmee je vragen kunt 
stellen en problemen aan ons kunt voorleggen. We proberen zo snel mogelijk een 
oplossing aan te bieden. 
Om naar het formulier te gaan klik hier 
 

  

 

Windows nieuws 
Onlangs wilde ik puntjes plaatsen in een Word document. 
Simpel zal je zeggen, klik op de  ‘punt’  toets van het toetsenbord. 
Maar ja dan komt de punt onderaan te staan…… en dat wilde ik niet!! 
Gezocht en gelukkig gevonden met de App Speciale tekens.  
 

Hoe kan ik de App Speciale tekens vinden? 
● Tik in Zoekpictogram of Zoekvenster ‘Speciale tekens’; 
● Klik op Openen; 
● Venster speciale tekens wordt geopend; 

Kies de volgende instellingen: 
Lettertype: Symbol; 
Op tiende rij, derde vakje zie je een punt; 
Klik hierop; 
Kies voor Selecteren; 
Hierna kun je Kopiëren; 

Ga naar document of e-mail en klik op Plakken 
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In de App Speciale tekens vind je allerlei tekens. 
Voor ons specifiek voorbeeld, kun je ook nog gebruik maken van het 
‘Schermtoetsenbord’.  Als je dit Scherm Toetsenbord icoon niet ziet 
op de taakbalk: 

 
● Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats in de taakbalk; 
● Plaats vink bij Knop 

Schermtoetsenbord weergeven; 
● Klik op Scherm Toetsenbord 

icoon; 
● Een toetsenbord wordt geopend; 
● Kies de stand &123; 
● Klik op  aangegeven teken; 
● Kies punt naast Tab; 

Resultaat ••• 
Met het kruisje kun je Schermtoetsenbord sluiten. 
   

 
Als je met Word werkt en je hebt een afbeelding toegevoegd 
dan kan het gebeuren dat de tekst daarom heen gaat 
verspringen. 
We gaan een afbeelding in een Word document plaatsen: 

● Open een Word document; 
● Plaats cursor op een lege positie; 
● Klik op Invoegen; 

● Klik op Afbeeldingen; 
Verkenner venster wordt geopend 
Selecteer de afbeelding die je in het document wilt plaatsen 

● Klik op Invoegen; 
 

Zolang de afbeelding is geselecteerd zie je in het lint verschillende mogelijkheden 
zoals: 

● Bijsnijden; 
● Hoogte en Breedte (behoud van verhouding) aanpassen; 
● Uitlijnen (Links, midden of rechts; 
● Tekstterugloop; 

We bekijken de mogelijkheden bij Tekstterugloop 
● In tekstregel; 
● Om kader; 
● Contour; 
● Transparant; 
● Boven en onder; 
● Achter tekst; 
● Voor tekst; 

Het is even oefenen, maar uiteindelijk lukt het!! 
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In een computertijdschrift stond de volgende Toptip 
Aan einde van tekstregel: 

● Ga naar Pagina-Indeling; 
● Klik op pijltje bij Eindemarkeringen; 
● Optie Tekstterugloop; 
● Cursor gaat naar de volgende regel; 
● Voeg nu de afbeelding in; 

Afbeelding wordt keurig onder tekst gezet. 
De voorbeelden zijn gebaseerd op Word 2013. 
 
Bijdrage van Christ Flinsenberg 

 

 

Apple nieuws 
 
Beste Apple-tjes, 
iOS 14 al binnen? en ook de eerste kleine update iOS 14.0.1? 
 
Een van de opmerkelijkste nieuwe aanvullingen van iOS 14 voor de iPhone en de 
iPad zijn de zgn widgets. (Smartwatch, MacBook en iPod worden hier niet behandeld) 
 
Wat is zo’n widget nu precies? 
Het zijn kleine desktop applicaties voor het beginscherm en een manier om op de 
smartphone van consumenten te komen. Door een widget te maken, kunnen 
smartphonegebruikers informatie van een uitgever direct op de homescreen van 
hun toestel krijgen zonder de app te openen. Onder meer interessant voor nieuws- 
en weersites, agenda meldingen en herinneringen.  

Wat is nu het wezenlijk verschil 
tussen apps en widgets. Apps 
nemen het gehele scherm in 
beslag, terwijl widgets zijn 
gemaakt om op het hoofdscherm 
van de telefoon te plaatsen. Er 
kunnen meerdere van deze 
widgets op het hoofdscherm 
staan. Ze zijn handig om in een 
oogopslag relevante informatie te 
tonen, bijvoorbeeld over het 
weer, de beurskoersen of het 
aantal nieuwe mailtjes. Niet 

iedere telefoon heeft mogelijkheden voor widgets. In de komende nieuwsbrief nr. 7 
is er meer informatie te vinden over deze widgets in de bijlagen. 
 

6 

 



oktober 2020 jaargang 1 nummer 6
 

 

 
iOS 14 / ipadOS 14  

● Apple heeft alweer de volgende update aangekondigd nl. 14.2. Na het 
uitrollen van iOS 14 hebben weer enkele tientallen miljoenen gebruikers 
hun bevindingen en wensen kenbaar gemaakt. Meestal is dit een reden voor 
een update. De grootste “bugs” worden met iOS 14.2 verholpen. 

 
Rode, gele, oranje en groene stippen  
Wat betekenen rode, gele, oranje en groene stippen op iOS 14 op je iPhone en 
iPad? 
 
De oranje stip  betekent dat een applicatie op je telefoon de microfoon gebruikt. 
Er wordt naar de microfoon geluisterd en er kan worden opgenomen. Deze indicatie 
kan verschijnen wanneer je bijvoorbeeld Siri of Dictation gebruikt en je de iPhone 
nodig hebt om uw spraak naar tekst om te zetten. Ervan uitgaande dat alle apps te 
goeder trouw handelen, mag de oranje stip alleen verschijnen, als je iets doet 
waarvoor de microfoon nodig is. 
Als de oranje stip wordt weergegeven in contexten waarin de microfoon niet nodig 
lijkt te zijn, kan dat erop wijzen dat een app jouw privacy misbruikt. Als je merkt, dat 
de indicatie toch wordt weergegeven wanneer dit niet zou moeten, neem dan 
contact op met de ontwikkelaar om te informeren waarom het wordt gebruikt. Het 
kan gewoon een bug zijn in de app, in plaats van opzettelijke spionage-activiteit. 

 
De groene stip   verschijnt, wanneer een app de 
camera gebruikt, zoals bij het maken van een foto. 
Camera Toegang impliceert ook toegang tot de 
microfoon; in dit geval zie je de oranje stip niet 
afzonderlijk. De groene kleur komt overeen met de 
LED's die worden gebruikt in Apple's MacBook- en 
iMac-producten. 
Als een app toegang heeft tot de camera terwijl dit 
nergens op slaat, kan dit betekenen dat de app 
inbreuk maakt op je privacy. iOS weet niet waarom 
een app op elk moment toegang tot de 

camera-hardware nodig heeft, dus je kunt het beste contact opnemen met de 
ondersteuning kanalen van de app, waar je achterdochtig over bent. Ze doen 
misschien iets schadelijks, in welk geval u de applicatie kunt verwijderen, of het kan 
gewoon een bug zijn. 
Als het groene lampje brandt, betekent dit niet dat de camera feed wordt 
opgenomen en opgeslagen; alles wat iOS weet is dat de app op dat moment 
toegang heeft tot de camera feed. Hij weet niet wat de app met de gegevens doet. 
 
Dan is de rode stip   in feite een indicator van de gebruikte microfoon. Meer dan 
waarschijnlijk is het kleurverschil van de punten een functie van het telefoonmodel 
en een zeer kleine bug. 
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  Apps van de dag  

 

 

Bestanden 
Bestanden is een app voor bestandsbeheer, die is ontwikkeld 
door Apple voor apparaten met iOS 11 en hoger. Met Bestanden 
kunnen gebruikers bladeren door lokale bestanden die zijn 
opgeslagen in apps, evenals bestanden die zijn opgeslagen in 
cloudopslag services, waaronder iCloud, Dropbox, Google 
Drive en OneDrive. Het maakt het opslaan, openen en ordenen 
van bestanden mogelijk, inclusief plaatsing in gestructureerde 
mappen en submappen. iPads kunnen bestanden slepen en 
neerzetten tussen bestanden en andere apps, terwijl 
iPhone-gebruikers beperkt zijn tot slepen en neerzetten in 
Bestanden zelf. Verdere organisatie kan worden gedaan door het 
gebruik van kleurgecodeerd of op maat gemaakt 
Bekijk en beheer uw bestanden vanaf elke iPhone, iPad of iPod 
touch. Met de Bestanden-app kunt u eenvoudig vinden wat u 
zoekt, ongeacht het apparaat dat u momenteel gebruikt. 
Het is dus een eenvoudige manier om bestanden in te zien die je 
op je laptop of desktop hebt gemaakt en opgeslagen op de 
desbetreffende cloudservice. 

 

Podcasts 
Wikipedia omschrijft een podcast als: “Een podcast is een 
audio-uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt 
aangeboden door middel van een online bestand zgn webfeeds”. 
Dankzij de introductie van draagbare mp3-spelers zoals de iPod 
was deze vorm van uitzenden snel populair onder 
radioamateurs. De term podcast is dan ook een samentrekking 
van iPod en broadcast (Engels voor ‘uitzenden’).” 
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Podcasts zijn er in allerlei vormen en lengtes. Van sport, 
technologie, muziek, boeken, luisterverhalen tot nieuws en 
achtergronden. Ook je favoriete radioprogramma kun je 
terugluisteren via een podcast. Luisteren kan via je smartphone, 
laptop, pc, tablet of Smart TV. Zelf proberen? Download deze 
app, zoek een leuke podcast uit en luister direct. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Android nieuws 

Wat is er nieuw in Android 11? 
Google heeft nieuwe functies aangekondigd die je moeten gaan 
helpen bij het vinden van belangrijk zaken op je telefoon. 
Daarnaast vind je eenvoudigere manieren die je helpen met het 
beheren van je gesprekken, je smarthome-apparaten, privacy en 
nog veel meer. 

1. Gesprekken tussen berichten-apps verplaatst naar een speciale daarvoor 
ingerichte ruimte in het in het notificatiescherm. Op deze manier kun je je 
gesprekken gemakkelijk op één plek beheren. 

2. De berichten verschijnen in kleine Bubbels die op het scherm komen in een 
overlay. Tik je op een Bubble dan krijg je een preview van je gesprek waarin 
je meteen kan antwoorden, en zo reageer je sneller dan wanneer je de app 
moet openen. 

3. Google komt eindelijk met een ingebouwde schermopname-functie in 
Android 11. Je kan dus vanuit het meldingenscherm meteen vastleggen en 
delen wat er op je telefoon gebeurt. Je kan kiezen tussen een 
schermopname met geluid van je microfoon, van je apparaat of beide. Een 
extra schermopname-app is nu niet meer nodig. 

4. Google zorgt ervoor dat je niet langer in de Google Home-app hoeft te 
duiken om al je slimme apparaten terug te vinden. Als je de powerknop nu 
ingedrukt houdt, dan zie je in een oogopslag al je slimme apparaten die je 
meteen kan bedienen.  

5. De media bediening verhuist in Android 11 nu definitief naar de snelle 
instellingen en krijgen  een opvallende plaats helemaal bovenaan het 
meldingenscherm. 

6. Twee jaar geleden lanceerde Google een draadloze variant  van Android 
Auto.Nu wordt deze ondersteunt in Android 11. Je moet hiervoor wel een 
geschikte auto hebben. Helaas vallen Nederland en België nog steeds uit de 
boot, want Android Auto is hier nog niet gelanceerd. 

7.  Bij elke nieuwe Android-versie geeft Google ons meer controle over de 
manier waarop apps met toestemmingen omgaan, en dat is ook in Android 
11 niet anders. Bij Android 10 konden we apps al toestemming geven tot een 
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apparaat functie als ze worden gebruikt, maar nu kunnen we een app ook 
eenmalige toestemming. 

8. Soms heb je apps op je telefoon die je een tijdlang niet meer gebruikt. Als je 
ze niet verwijdert, bleven ze tot voor kort hun toestemmingen behouden. 
Daar brengt Google nu verandering in, want als je een app maandenlang 
niet hebt gebruikt dan resetten daarmee ook de rechten van die app. 
Standaard is het automatisch resetten van de rechten actief bij apps, maar 
apps kunnen ook aan gebruikers de toestemming vragen om het 
automatisch resetten uit te schakelen. 

9. Google introduceert in Android 11 een verbeterde versie van Project 
Mainline. Dit project splitst de kern van Android op in 22 verschillende 
modules. Hierdoor kan het bedrijf eenvoudig oplossingen voor beveiligings- 
en privacyproblemen vanuit de Play Store naar je telefoon versturen. De 
updates worden dan op dezelfde manier als je apps bijgewerkt.  

Klik hier voor een overzicht van de toestellen die Android 11 krijgen. 

 

 Android apps 

 

Google Drive 
In Google Drive kun je op een beveiligde manier al je bestanden 
opslaan en openen vanaf elk apparaat. Je kunt makkelijk anderen 
uitnodigen om je bestanden of mappen te bekijken, te bewerken of 
erop te reageren. 
 
Met Drive kun je het volgende doen: 

● Je bestanden beveiligd opslaan en openen vanaf elk 
apparaat. 

● Snel toegang krijgen tot recente en belangrijke bestanden. 
● Bestanden zoeken op basis van naam of content. 
● Bestanden en mappen delen en er rechten voor instellen. 
● Je content onderweg bekijken terwijl je offline bent. 
● Meldingen ontvangen over belangrijke activiteit voor je 

bestanden. 
● De camera van je apparaat gebruiken om papieren 

documenten te scannen. 
 
In Google Drive  kun je zien van welke apparaten een back up is 
gemaakt. Klik in de app op het  menu (3 liggende streepjes) en kies 
Back-ups. Dan zie je de apparaten waarvan een back-up is gemaakt 
met datum. 
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Google-accounts krijgen in totaal 15 GB gratis opslag voor Google 
Drive, Gmail en Google Foto's. Voor nog meer opslag moet je 
betalen. 

 

Apparaatonderhoud 
De functie voor apparaat onderhoud geeft een overzicht van de 
status van de batterij, opslag, RAM en  systeembeveiliging van je 
apparaat. Je kunt het apparaat ook automatisch optimaliseren met 
slechts één tik van je vinger.  
Tik hiervoor vanaf het Startscherm op ‘Instellingen’ en dan op 
‘Apparaatonderhoud’ en ‘Nu optimaliseren‘. 
 
Geheugen  
Maak geheugen vrij door apps in de achtergrond te sluiten.  
Tik op Opschonen. 
 
Opslag  
Maak opslagruimte op telefoongeheugen of SD-kaart vrij door 
ongebruikte gegevens te verwijderen  
(Documenten,Afbeeldingen, Video’s,Audio,Apps) 
 
Batterij 
 - Batterijverbruik 
 - Energiebeheer 
 - Snel opladen 
 
Beveiliging 
Telefoon scannen(alle apps worden gescand). 

 

 

 

CoronaApp-melder 
 
Landelijke invoering Nederlandse CoronaMelder-app nog steeds niet 
vrijgegeven. 
Wij schorten de informatie over de coronamelder-app even op, totdat er een 
definitief besluit is gevallen. 
 
 Meer informatie is te vinden op de website 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app 
 
De app werkt met iPhones die draaien op iOS 13.5 of hoger en op 
Android-telefoon met Android 6.0 of hoger. 
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Phishing en Hacking 
Weet jij wanneer je te maken kan hebben met phishing? Weet je wanneer je moet 
opletten? 

● Er wordt je gevraagd om geld over te maken. 
● Er wordt je gevraagd om in te loggen of om je persoonsgegevens te mailen. 
● Er is haast bij. 

Als dit het geval is weet je voortaan wat je te doen staat! Eerst checken, dan klikken! 
Klik niet zomaar op een link. 
 
Nogmaals de link naar een aantal filmpjes over (Internet)veiligheid, aangeboden 
door de overheid: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/ 
 
Voorkom oplichting door een webshop; hier vindt u een paar tips om oplichting 
door een webshop te voorkomen: 
https://www.fraudehelpdesk.nl/fraude/voorkom-dat-u-opgelicht-wordt-door-een-
webshop/  

 

 

Youtube Filmpje 
In het filmpje kun je dè oplossing zien voor probleem dat iedereen de hele tijd maar 
op zijn schermpje zit te loeren in plaats van gewoon te genieten van wat er om je 
heen te zien en te beleven is. Klik hier 
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Valt er nog wat te lachen... 

De gebruiker belt en zegt dat haar computer niet kan worden ingeschakeld. Ik vroeg 
haar om de snoeren te controleren om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten aan 
de achterkant van haar computer en in het stopcontact. Ze vertelt me dat ze het 
heeft gedaan en dat het nog steeds niet wil opstarten. Ik ga naar haar klas en kijk 
naar de snoeren en ontdekte dat terwijl de computer stevig in de stekkerdoos zat, 
de stekkerdoos niet in de muur was gestoken …

 
Een gebruiker belt en zegt: "Ik heb net papier in de printer gedaan en er wordt nog 
steeds niets afgedrukt." Ik zei: "oké, ik kom er zo naar kijken." Toen ik de papierlade 
opende, was het pak papier nog steeds ingepakt! Zucht… 
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