SeniorWeb Mierlo

NIEUWSBRIEF
november 2020, jaargang 1, nummer 7

Zevende nieuwsbrief uit
het digitale ComputerCafé
Nieuwsbrief 7 voorwoord
Beste lezeressen, lezers en genderneutralen,
Alweer de zevende nieuwsbrief uit de koker van SeniorWeb Mierlo. Deze keer met een
lekker recept van onze ComputerCafé-gastvrouw Ineke. Zij heeft een onuitputtelijke
database met lekkere recepten en zij zal elke keer een andere lekkernij presenteren.
Dat belooft wat in de kerstuitgave van onze nieuwsbrief.
Zoals al aangegeven in de vorige nieuwsbrief, gaan we in de bijlage nu uitgebreid in op
de zogenaamde “widgets”. Handige kleine venstertjes met informatie over bv nieuws
en weer.
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Namens de redactie Hans Heldens
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Bericht van het bestuur
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden.
We zijn weer beland in het najaar en dat betekent dat we meer tijd thuis door zullen
brengen. Zeker nu de corona verspreiding is toegenomen, zullen we goed op onszelf
en anderen moeten passen.
Gelukkig gaat de maandelijkse nieuwsbrief door en als je een vraag, opmerking of
suggestie hebt, dan horen we dit graag. In de afgelopen maand kregen we vragen
over Spam en in de rubriek Windows gaan we hierop in.
Ook wij als collega’s zien elkaar nauwelijks, maar gelukkig is er de mogelijkheid van
Videovergadering zodat we elkaar zien en een aantal zaken kunnen bespreken. Als
je nog nooit een Video overleg gedaan hebt, dan is het zeker de moeite waard om
dit eens uit te proberen. Keuze genoeg en op onze eigen site,
www.seniorwebmierlo.nl vind je in de rubriek ‘Links en tips’ bij beeldcontact via
telefoon of tablet hierover informatie. Ook het gezamenlijk werken aan de
nieuwsbrief geeft ons toch nog voldoening nu er op locatie geen bijeenkomsten of
workshops kunnen worden gegeven.
Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo (Christ, Teus en Martien)

Rabo ClubSupport

De stemperiode voor de Rabo ClubSupport is inmiddels verstreken en we wachten
nu met spanning af, hoeveel stemmen Stichting SeniorWeb Mierlo heeft gekregen.

Bij deze iedereen bedankt die op ons gestemd heeft!!
Zodra bekend is welk bedrag SeniorWeb Mierlo heeft ontvangen, informeren we
jullie hierover. Volgens de Rabobank wordt de uitslag bekend gemaakt op 17
november. Spannend!!
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Uit het kookboek van Ineke
Gratinschotel met spinazie-rösti- mozzarella-tomaat
Onze gastvrouw

4 personen/bereidingstijd: ± 15 minuten / oven ± 20-25 minuten
lekker, snel, makkelijk, ook geschikt voor kinderen
Wat heb ik nodig:
● 2 doosjes Aviko Mini Gratins met
rösti en kaas (à 6 stuks) je kunt
ook gewone rösti rondjes nemen,
je proefde de kaas in deze rösti
niet, en is goedkoper.
● Cherrytomaatjes, 250 gr.
gehalveerd of gewone als je die
in huis hebt.
● Mozzarella, 1 bol (van 125 gr.)
liefst Buffel.
● Olijfolie, 2 el.
● Parmezaanse kaas, 25 gr.,
geraspt of gewone geraspte kaas.
● Knoflook, 3 tenen fijngehakt en evt gesnipperd ui als je dat lekker vindt.
● Pijnboompitten, 1 el.
● Verse spinazie, 600 gr.
Bereiding:
● Verwarm de oven voor tot 200-220ºC.
● Verwarm de olijfolie in een koekenpan op lage temperatuur.
● Fruit de knoflook 1 min. en evt de ui.
● Voeg de spinazie in 4-5 porties toe, zet temperatuur hoger en laat het blad al
omscheppend slinken en het vocht verdampen. Schep de spinazie in een
lage ovenschaal (vocht verwijderen).
● Leg de gratins tussen de spinazie. Verdeel de tomaatjes rondom de gratins.
● Halveer de mozzarella en snijd de helften in dunne plakjes. Leg ze op de
gratins.
● Strooi er de (Parmezaanse) kaas, de pijnboompitten en zout (is niet nodig al
zout genoeg door de kaas) en peper naar smaak over.
● Bak de gratinschotel 20-25 min. in de voorverwarmde oven, tot de gratins
goudbruin beginnen te kleuren.
Eet smakelijk, Ineke

4

november 2020

jaargang 1

nummer 7

SeniorWeb Mierlo gaat digitaal
Heb je een vraag of wil je ons een probleem voorleggen? Beschrijf je probleem op
ons formulier ‘Stel je vraag’ en we proberen zo snel mogelijk een oplossing aan te
dragen. Om naar het formulier te gaan klik hier

Windows nieuws
Actuele Windows versie
De huidige Windows versie is 2004.
Microsoft rolt deze en komende maanden versie 20H2 uit.
Sneltoetsen
Een sneltoets is een toetscombinatie waarmee Windows of
een willekeurig actief programma wordt aangestuurd om een
actie uit te voeren. Normaal zijn
hiervoor een aantal muisklikken
nodig. Het voordeel van sneltoetsen
is
dat het sneller werkt en RSI-klachten
kan helpen voorkomen. Natuurlijk
moet je dan weten welke combinatie
van toetsen je moet toepassen. Ik zal me beperken tot de
meest bekende sneltoetsen. De meest gebruikte toetsen
hiervoor, zie onderstaande afbeelding

Sneltoetsen op QWERTY toetsenbord indeling
1. Ctrl toets
2. Alt toets
3. Shift toets
4. Print Screen toets
5. Home toets
6. End toets
7. Esc (Escape) toets
8. Tab toets
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Veel gebruikte sneltoetsen
● Ctrl+C ⇨ Selectie kopiëren
● Ctrl+V ⇨ Selectie plakken
● Ctrl+A ⇨ A
 lles in één keer selecteren
● Ctrl+Z ⇨ Vorige stap ongedaan maken
● Ctrl+Home ⇨ Ga met de cursor naar het begin van het
document
● Ctrl+End ⇨ Ga met de cursor naar het einde van het
document
● Alt+Tab ⇨ Schakelen tussen openstaande
programma’s
Er zijn natuurlijk nog veel meer sneltoetsen, maar als je ze
weinig gebruikt dan vergeet je deze ook weer. Wil je meer
weten over Windows sneltoetsen, klik dan op deze link
Windows sneltoetsen
Webradio
Voor veel mensen is Radio nog steeds een geliefd medium.
Als je wilt luisteren naar een praatprogramma of naar een
bepaalde dj dan is er veel keuze. Zeker als je achter de
computer zit, kun je zenders van over de hele wereld
beluisteren in
digitale
hifi-kwaliteit.
Er zijn verschillende
mogelijkheden om
digitale Webradio te
beluisteren. Bij
gebruik van de pc
hebt u in beginsel
alleen een
internetbrowser nodig. Als eerste voorbeeld blijven we in
Nederland.
Bij een bezoekje aan de site www.nederland.fm vind je daar
alle Nederlandse zenders in een mooi overzicht. Klik op een
zenderlogo en luisteren maar!!
Wilt u luisteren naar zenders van over de hele wereld dan is de
site www.mytuner-radio.com Tik in zoekvak:
● Land van bestemming, evt. regio, genre
Keuze genoeg!!
Nadeel van luisteren via browser is dat zodra de browser sluit,
de muziek ook stopt.
Een app werkt dan wel zo prettig. Die blijft muziek spelen
zolang je wilt. Stop je de muziek zelf ( App sluiten ) of sluit je
Windows af dan wordt de muziek gestopt.
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Als voorbeeld gaan we de App TuneIn installeren en
gebruiken.
● Ga naar www.tunein.com;
● Klik op ‘App downloaden’;
● U kunt bij Privacy item ‘Alles afwijzen kiezen’;
● Bestand Tunein+Setup+1.18.0.exe in map Downloads;
● Dubbelklik hierop en installeer App;
● Na installatie komt Openingsscherm van TuneIn;
● Ik meld me niet aan, maak geen Account en start
direct met Muziek.
Veel luisterplezier!!
Opmerking
Om te sluiten, klik op kruisje
Vind je het niets, dan kun je de App verwijderen zoals andere
Apps:
● Instellingen - Apps - Apps en Onderdelen – TuneIn
1.18.0 Verwijderen

?????
Vraag
van de
week.

Vragen?
Soms krijgen we een vraag die indirect over hetzelfde thema
gaan:
● Het bericht zie ik niet op mijn telefoon en wel op de
computer.
● Ik zie de ‘Spam’ of ‘Ongewenst’ map in de App Mail
niet en hoe kan ik corrigeren als hierin een mail staat
die geen Spam is.
In eerste instantie lijken deze twee vragen niet zoveel met
elkaar te maken hebben, maar wat kan het geval zijn. Bij de
eerste vraag zou je kunnen denken dat de synchronisatie
misschien uitstaat, maar als andere mails wel op de telefoon
te zien zijn, dan is dit niet waarschijnlijk. Als je op de
smartphone naar een mail wilt kijken, dan staan de
binnenkomende mails in de map Inbox. Als er een mail terecht
is gekomen in de map Spam, dan zie je dat niet direct. Je moet
zelf op de telefoon van map wijzigen om te zien of er een mail
terecht is gekomen in de map Spam. Op de pc zie je de
mappen overzicht wel en daarom kan je daar wel direct zien
als daar een mail staat. Dus op de telefoon af en toe ook in de
map Spam kijken.
De App Mail
Deze laat standaard niet de map Spam zien.
Het is dus handig om in te stellen dat de map Spam in mappen
overzicht komt.
● Open App Mail;
● Klik op Meer;
● Rechter muisklik op Spam;
● Klik op Toevoegen aan Favorieten.
De map Spam komt in de mappenoverzicht te staan. Komt een
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mail hierin, dan komt er een getal te staan.
Staat er een bericht onterecht in de map Spam of Ongewenst
● Klik rechter muisknop op de mail;
● Klik op Markeren als geen ongewenste e-mail;
● De mail wordt teruggeplaatst naar Postvak IN.
Is het bericht van een provider account zoals
...@onsbrabantnet.nl dan kan het zijn dat de optie ‘Markeren
als geen ongewenste e-mail’ er niet bij staat.

Ga dan naar de Webmail van je provider, in dit geval is dat nu
de Webmail van KPN (Inloggen Webmail KPN): KPN Webmail
Ga naar de map Spam waarin bericht staat
Rechter muisklik
Kies voor optie ‘Geen spam’
Bericht wordt verplaatst naar Postvak IN en volgende keer zal
van deze ontvanger het e-mail bericht in Postvak IN komen.
Is het e-mail bericht wel een ongewenst bericht
● Klik rechter muisknop op de mail;
● Klik op Verwijderen;
● De mail wordt verwijderd en komt in de Prullenbak
terecht.
Bijdrage van Christ Flinsenberg
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Apple nieuws
Beste Apple-tjes,
De nieuwe iPhone 12 is uit. Als een van jullie hierover iets te vertellen heeft, horen
wij dat graag. Ikzelf heb een iPhone 2020 SE gekocht, tja kwestie van budget. Tot op
heden ben ik er zeer tevreden over. Deze keer wat info over geluid, zowel herkennen
als gebruik in combinatie met een hoorapparaat.
De laatste versie van het iOS systeem is 14.1, zowel voor de iPad als de iPhone. Dit
alles ter voorbereiding op de grote update iOS 14.2.

Apps van de dag
Geluiden herkennen met je iPhone en iPad
Je iPhone kan continu op bepaalde geluiden letten, zoals een
huilende baby, een deurbel of een sirene, en je een seintje geven
als deze geluiden worden herkend.
Opmerking: Ga er niet van uit dat je iPhone altijd geluiden
herkent in omstandigheden waarbij je gewond kunt raken, in
risicovolle situaties of noodgevallen of als je navigatie-instructies
nodig hebt.
Geluidsherkenning configureren
● Tik in Instellingen op 'Toegankelijkheid' >
'Geluidsherkenning' en schakel 'Geluidsherkenning'
in.
● Tik op 'Geluiden' en schakel de geluiden in waarvan je
wilt dat je iPhone ze herkent.
Tip: In het bedieningspaneel kun je geluidsherkenning snel in- of
uitschakelen.
Apparaten lokaliseren via Zoek mijn-app
In de vorige versies ook wel bekend als “Zoek mijn iphone”
Naast personen kun je ook al je Apple producten waarop je bent
ingelogd met je Apple ID lokaliseren en eventueel blokkeren
wanneer deze gestolen is. Dit alles kan via het tabblad
'Apparaten'. Goed om te weten, als je gebruikmaakt van delen
met gezin worden hier ook de apparaten van je gezinsleden
getoond.

9

november 2020

jaargang 1

nummer 7

Tik/klik op het apparaat op de kaart of in de lijst om de exacte
locatie te bekijken. Vervolgens kun je een geluid afspelen, route
naar het apparaat starten of deze blokkeren. Dit laatste doe je
door op 'Activeer' te klikken/tikken bij 'Geef op als verloren'.
Verder kun je ook het apparaat op afstand wissen via 'Wis dit
apparaat'. Alle persoonlijke gegevens worden dan gewist, het
apparaat wordt geblokkeerd en kan alleen ontgrendeld worden
door jou.
Ik-tabblad
Tot slot bevat de Zoek mijn-app nog een Ik-tabblad op de iPhone
en iPad. Hierin kun je o.a. aangeven welk apparaat gebruikt
wordt voor je locatie (bij voorkeur een iPhone) en kun je het
delen tijdelijk uitschakelen. Op een Mac kun je het ik-tabblad
openen door via 'Personen' te klikken op 'Ik' en daarna op de
i-knop.
Hoortoestellen gebruiken met de iPhone en iPad
Bij de iPhone kun je gehoorapparaten of toestellen voor
geluidsverwerking met het logo "Made For iPhone" (MFi)
gebruiken en de instellingen daarvan aanpassen.

Een hoortoestel koppelen met de iPhone en iPad
Als je hoortoestel niet wordt weergegeven in Instellingen onder
'Toegankelijkheid' > ' Hoortoestellen', moet je het hoortoestel
met de iPhone koppelen.
1. Open de batterijklepjes op je hoortoestellen.
2. Tik vervolgens op de iPhone in Instellingen op
'Bluetooth' en controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
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3. Tik in Instellingen op 'Toegankelijkheid' >
'Hoortoestellen'.
4. Sluit de batterijklepjes op je hoortoestellen.
Wanneer de naam van het toestel wordt weergegeven onder
'MFi-hoortoestellen' (dit kan ongeveer een minuut duren), tik je
erop en beantwoord je het koppelingsverzoek.
Het koppelen kan ongeveer een minuut duren. Pas als het
koppelen is voltooid, kun je audio streamen of je hoortoestel
anderszins gebruiken. Als het koppelen is voltooid, hoor je een
aantal pieptonen gevolgd door een langere toon en verschijnt er
een vinkje naast het hoortoestel in de lijst 'Apparaten'.
Je hoeft je hoortoestel slechts één keer te koppelen (het kan zijn
dat je audicien dit voor je doet). Wanneer je hierna je hoortoestel
opnieuw inschakelt, wordt automatisch verbinding gemaakt met
je iPhone.

Android nieuws
Gebruik Google Contacten als digitaal adresboek, als plek voor een back-up van
contactinformatie of om contacten uit te wisselen tussen apparaten.
Waarom Google Contacten?
De computer, smartphone en tablet hebben allemaal een eigen
applicatie voor het bijhouden van contactpersonen. Maar wie deze
contactinformatie ook op een ander apparaat wil gebruiken, moet
alles overtypen. Met Contacten van Google hoeft dat niet. De dienst
kopieert namen, e-mailadressen en telefoonnummers naar uw persoonlijke online
opslagruimte die gekoppeld is aan uw Google-account. Zo kunt u ook op andere
apparaten makkelijk bij deze contactgegevens. Dit geldt voor bijvoorbeeld Gmail,
Agenda en Drive.
Dit zijn de kenmerken:
● al uw contacten bij elkaar op één plek,
● gratis beschikbaar online in uw browser,
● heeft een app voor Android,
● inloggen met uw Google-account,
● importeer eenvoudig contacten uit andere e-maildiensten,
● exporteer uw contactenlijst,
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deel uw contacten op in groepen en categorieën,
altijd en overal bij uw contactenlijst.

In Windows (PC of laptop) gebruik je de Google app Contactpersonen
In Android (smartphone of tablet) gebruik je de app Contacten.

Android apps
Voedingscentrum-app ‘Kies Ik Gezond?’
Gezonder kiezen op basis van wat jij belangrijk vindt? Wil je
bijvoorbeeld letten op suiker, vet of zout? Heb je een allergie? Of
wil je zien of een product vegetarisch is? Scan of zoek een product
met de ‘Kies Ik Gezond?’-app. Bepaal zelf waar je op wilt letten. De
app helpt je kiezen.
Klik hier en ga naar de site van het voedingscentrum voor meer
informatie.
Zowel voor android als voor apple
Online eten bestellen
In deze barre tijden moeten we de restaurants in onze regio extra
steunen door daar een keer ons eten te bestellen.
Een handige app hiervoor is Thuisbezorgd.nl
Kijk hoe het werkt in dit filmpje klik  hier
Je kunt natuurlijk ook gewoon naar de site van je favoriete
restaurant gaan. Eet smakelijk!
Salvidas Alarm
Het Salvidas Alarm verstuurt automatisch een alarmbericht,
wanneer u niet in staat bent zelf op de 'groene alarmknop' te
drukken. U kunt zelf bepalen wie (een vriend, vriendin, familielid of
zorgverlener) het alarmbericht zal ontvangen, bij het instellen van
het Salvidas Alarm.
Klik hier voor een video met uitleg of kijk op www.salvidas.nl.
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Corona Nieuws
CoronaMelder-app
De landelijke invoering van de Nederlandse CoronaMelder-app is vrijgegeven.
CoronaMelder App
De CoronaMelder helpt nieuwe besmettingen in kaart te brengen en
voorkomt zo verdere verspreiding van het virus. De app
waarschuwt je als je enige tijd in de buurt bent geweest bij iemand
die besmet is met het coronavirus. Je krijgt in de app ook advies
wat je dan kunt doen om te voorkomen dat je het virus onbewust
op anderen overdraagt.
Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid. Om
naar de site te gaan klik hier
Steffie.nl
Op Steffie.nl vind je stap-voor-stap uitgebreide uitleg in eenvoudige
taal over de werking van de CoronaMelder app. Om naar de site te
gaan klik hier
De app werkt met iPhones die draaien op iOS 13.5 of hoger en op
Android-telefoon met Android 6.0 of hoger.
Hoe werkt de CoronaMelder App
Op de website van SeniorWeb Nederland staat een volledige
beschrijving van de werking en de installatie. klik hier
Corona Dashboard RIVM
Het RIVM heeft het corona dashboard ontwikkeld waar je de cijfers
nauwgezet kunt volgen.
Je kunt je eigen gemeente invullen en dan zie je hoe het er in jouw
woonplaats voor staat met de cijfers.
Om naar het corona-dashboard te gaan klik hier
Bijdrage: Loekie Ruissen
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Coronalocatie.nl

Coronalocatie.nl  is een interessante website om te zien waar in
Nederland nieuwe besmettingen zijn gekomen in de afgelopen
week. In één oogopslag laat dit zien hoe het coronavirus zich door
heel Nederland ontwikkelt. Het lijkt een beetje op buienradar. Je
kunt inzoomen naar de plaats waar je je bevindt en je kunt
rechtsboven in beeld een gemeente intikken om te zien hoe daar in
een straal van 2.5 km nieuwe besmettingen zijn ontstaan.
Bijdrage: Hans Egmond
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Phishing en Hacking
Sms over conservatoir beslag? Let op!
Momenteel ontvangen we meldingen over Sms-berichten die zogenaamd van een
groot incassobureau afkomstig zouden zijn. De betreffende berichten zijn echter
nep.
De tekst van de Sms luidt: Uw openstaande schuld van EUR €******* is na meerdere
herinneringen niet voldaan. Op *********** zal de gerechtsdeurwaarder overgaan
tot conservatoir beslag. U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het
gehele bedrag te voldoen op IBAN: DE*********************** en daarvan een
betaalbewijs te sturen naar *********@hotmail.com
Opvallend zijn het Duitse rekeningnummer en het hotmail-adres.
Heeft u ook zo’n bericht ontvangen? Meld het bij de fraudehelpdesk en verwijder
hem daarna uit uw inbox.
Fraudehelpdesk
Hier een link naar een aantal waarschuwingsvideos over fraude:
https://www.fraudehelpdesk.nl/kennis/videos-over-fraude/
Verlies je hart niet aan datingfraude:
Social media bieden bijna onbegrensde mogelijkheden contact te onderhouden met
anderen. Maar er zijn ook enkele risico’s verbonden aan al dat digitale
berichtenverkeer. En net zoals in het echte verkeer, wordt de kans op ongelukken
kleiner wanneer je je van die risico’s bewust bent….
Eindelijk heeft u via internet de partner van uw dromen gevonden. Begripvol,
ondernemend en lief. Maar is deze persoon ook écht wie hij of zij zegt te zijn?
Uw partner bevindt zich in het buitenland, heeft opeens geld nodig en vraagt u om
te helpen. Hij of zij wil bijvoorbeeld graag naar u toe komen maar moet eerst nog
financiële verplichtingen afhandelen. Hoewel uw partner niet onbemiddeld is, kan
hij of zij tijdelijk niet bij zijn of haar geld komen. Natuurlijk wordt u terugbetaald
zodra de bankrekening weer beschikbaar is. En steeds opnieuw blijven er financiële
problemen opduiken die uw partner met uw hulp wil oplossen.
Misschien zijn er inmiddels bij u al wat alarmbellen afgegaan. En misschien heeft u
die genegeerd omdat u de prille liefde niet stuk wilt maken. Maar als u in het
bovenstaande uw eigen situatie herkent, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk met
oplichting te maken.
De rest van het artikel en tips vindt u op:
https://www.fraudehelpdesk.nl/campagnes/verlies-je-hart-niet-aan-datingfraude/
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Nooit bellen
Denk er aan: Een bankmedewerker zal u NOOIT bellen. Zeker niet met de vraag om
geld over te maken naar een andere rekening. Hang op en bel zelf de bank ter
controle.
https://www.veiligbankieren.nl/
Vergeet ook niet de VIN-fraude. VIN staat voor Vriend In Nood. Een vriend neemt via
Whatsapp contact op dat het telefoonnummer is gewijzigd en of je een paar
rekeningen kunt voorschieten want hij kan ook nog niet bij zijn bankrekening.
Nodeloos om te Zeggen dat het niet je echte vriend is maar een oplichter. NIET
INTRAPPEN dus. Het kan natuurlijk zogenaamd je zoon of dochter zijn dier vraagt
om een rekening voor te schieten.
Bijdrage Thom Bloks

Youtube Filmpje
Hoe tijdschriftredacteuren de modellen in hun bladen ‘bewerken’. Hoe echt is het
allemaal? klik hier
Bijdrage: Loekie Ruissen

Valt er nog wat te lachen…
Kun je alles met je iPad? klik hier
Wie ooit gezegd heeft dat technologie papier zal vervangen, heeft vast en zeker
nooit zijn billen afgeveegd met een iPad.
Ik kan niet meer verder in beeld met mijn muis, mijn muismat is op.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf
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Nieuwsbrieven archief
Mochten jullie oudere nieuwsbrieven willen bekijken, ga hiervoor dan naar ons
archief op de SeniorWeb Mierlo website. Hier staat een overzicht van
nieuwsbrieven en bijlagen.
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