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Nieuwsbrief 8 voorwoord 
 
Beste lezeressen en lezers,  
 
Dit is de achtste en laatste nieuwsbrief van dit jaar. Twee lekkere recepten van onze 
ComputerCafé-gastvrouw Ineke mochten natuurlijk in deze maand niet ontbreken. 
Bij deze nieuwsbrief een bijlage over de Windows beveiliging en in de nieuwsbrief 
informatie over update versie 20H2 en de vernieuwde Microsoft Edge browser.   
 
We gaan nog een extra Kerst nieuwsbrief uitgeven. Hierin willen wij onder andere onze 
Kerstwensen doen en het lijkt ons leuk als jullie ook een Kerstwens hebben en deze met 
ons willen delen. Wij plaatsen deze wensen dan in de Kerst nieuwsbrief zodat we een 
soort “wensboom” maken voor elkaar.   
 
Wij wensen jullie veel leesplezier en zien met belangstelling jullie Kerstwensen 
tegemoet. 
 
Namens de redactie Christ Flinsenberg 
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Bericht van het bestuur 
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden. 
 
We gaan alweer de laatste maand van het jaar in en is dit “Corona” jaar weer bijna 
voorbij. Iedereen snakt naar het “oude” en laten we hopen dat het volgend jaar 
beter wordt zodat weer ouderwets het ComputerCafé, workshops en clubs 
opgestart kunnen worden. Contact via mail en of videobellen is natuurlijk beter dan 
niets, maar het is voor velen en ook voor ons niet te vergelijken met een gezellige 
bijeenkomst in onze computerruimte. Zodra het duidelijk wordt dat dit weer 
mogelijk is, informeren we jullie uiteraard hierover. Gelukkig steekt het “nieuwsbrief 
team” veel tijd in de samenstelling van de nieuwsbrief zodat jullie zoveel mogelijk 
op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in Windows, Android 
en Apple. We willen bij deze iedereen bedanken die zich hiervoor inzetten. 
 
We zouden dit jaar ons 20-jarig bestaan vieren, maar ook dat kon helaas niet 
doorgaan. Op dit moment is het nog te vroeg om daarvoor een nieuwe planning te 
maken. Ons streven is om dit in 2021, waarschijnlijk in het najaar, te gaan doen als 
het mogelijk is. Hierover zullen we jullie op de hoogte houden. 
 
Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo (Christ, Teus en Martien) 

 

Rabo ClubSupport uitslag 
De uitslag van de Rabo ClubSupport 2020 is bekend. Stichting SeniorWeb Mierlo 
heeft een bedrag van € 261,90 ontvangen. 
 
Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft, heel hartelijk hiervoor bedanken. 
Deze bijdrage zal besteed worden aan de uitgave die gedaan zullen worden in 
verband met ons 20-jarig bestaan. 
 

Nogmaals bedankt!! 
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Kerstkaart actie 
Zoals al in het voorwoord is aangegeven, zouden wij graag van iedereen een 
kerstkaart, kerstwens of kerstgedachte willen ontvangen. Wij zullen deze dan 
verzamelen en aan iedereen rondsturen in de komende Kerstspecial van onze 
nieuwsbrief.  
 
Knutsel zelf iets leuks in elkaar, maak een foto van een leuke kaart, verzin een 
bemoedigend tekstje of spreukje. Stuur dit alles via een email in een bijlage of zet 
dit direct in de email.  Wij zorgen dan, dat dit in de Kerstspecial komt te staan.  
Gaarne jullie bijdragen inzenden voor 15 december. Je kunt het volgende 
adres gebruiken om e.e.a. op te sturen: swmadmi@gmail.com   

Onze gastvrouw 
 

Uit het kookboek van Ineke 
Recept 1 
Italiaanse kerstster a la Caprese 
4 personen ca 30 min, kan als voor- of hoofdgerecht gebruikt worden 
  
Nodig:  

● 1 gekochte of zelfgemaakte 
kerstster of kerstboom als vorm 
ten grote van een plakje 
bladerdeeg  

● 8 plakjes bladerdeeg / 1 ei / 20 g 
sesamzaadjes (even roosteren 
in de koekenpan) / 1 tl zeezout 

● 300 g kleine mozzarella 
bolletjes / 250 g 
cherrytomaatjes /  1 zakje gemengde salade met rucola / olijfolie extra 
vierge / zout / versgemalen peper / 50 ml balsamico glacé (kun je weglaten) 
evt wat poedersuiker. 

 
Bereiding: 

● Verwarm de oven voor op 180 ͒ C  
● Ontdooi het bladerdeeg wat en druk zachtjes 2 plakjes op elkaar en snijd er 

met een mesje per dubbel plakje een ster of kerstboom uit. 
● Kluts het ei, bestrijk de kerststerren ermee en bestrooi ze met sesamzaadjes 

en zeezout. 
● Leg ze op een met bakpapier bekleedde bakplaat en bak ze in de oven in ca 

15 min goudbruin en gaar. 
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● Halveer de cherrytomaatjes en de mozzarella bolletjes. Maak evt de salade 
iets fijner en meng ze met wat olijfolie, breng op smaak met zout en peper. 

● Snijd de kerststerren doormidden.  
● Beleg de onderkant met de salade en leg dan de bovenkant er bovenop, 

druppel er wat balsamico glacé overheen en bestuif ze evt met wat 
poedersuiker. 

 
Tip: maak van te voren de vormen van de sterren klaar en leg deze terug in de 
vriezer 
Opm: het lijkt moeilijker dan het is, lees goed door, succes verzekerd. 
 
Recept 2 
Romige perziktoetjes met lange vingers en Licor 43 
Nagerecht met perzik 
Lijkt mij een makkelijk en snel nagerecht (voor kerst b.v.) 
 
Ingrediënten voor 4 à 5 perziktoetjes 

● 250 gram mascarpone 
● 100 ml slagroom 
● 1 zakje vanillesuiker 
● 2 eetlepels suiker 
● ± een half pak lange vingers 
● ± 150 gram perziken uit blik 
● een klein scheutje Licor 43 (of appelsap) 

Bereiding: 
1. Laat de perziken uitlekken en pureer ze vervolgens 

tot puree met de staafmixer. Zet even aan de kant 
voor later gebruik. 

2. Doe de mascarpone, de slagroom, de vanillesuiker en de gewone suiker in 
een beslagkom. Mix met de mixer door elkaar tot een mooie dikke crème. 

3. Zet glaasjes klaar. Doe een scheutje Licor 43 of appelsap in een kommetje. 
Breek wat lange vingers in stukjes en doop ze in de likeur. Bedek de bodem 
van de glaasjes met de stukjes lange vingers. 

4. Schep vervolgens om en om wat van de perzikpuree en het romige mengsel 
in de glaasjes. 

5. Breek opnieuw wat lange vingers in stukjes en doop ze in de likeur. Leg ze in 
de glaasjes en druk lichtjes aan. 

6. Schep de glaasjes tot slot vol met de rest van het romige mengsel en de 
perzikpuree. 

7. Je kunt de perziktoetjes direct serveren, maar als ze minstens een uurtje in 
de koelkast hebben gestaan zijn ze nog lekkerder. Steek er vlak voor het 
serveren nog een lange vinger in. 

 
Fijne gezonde feestdagen en ……  
 
Eet smakelijk, Ineke  
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Hulp op afstand  
Onlangs kregen we een vraag van een regelmatige computercafé bezoeker over een 
probleem met het back-up programma Macrium Reflect. 
Uiteraard hebben we eerst geprobeerd dit telefonisch op te lossen, maar dat bleek 
erg lastig. 
 
Het is telefonisch bijna onmogelijk om door te geven wat er allemaal op het scherm 
staat en wat er gebeurt als je ergens op klikt. 
We hebben besloten om dit anders aan te pakken, namelijk om onze laptops via het 
internet te koppelen, zodat de hulpverlener op afstand mee kan kijken op de andere 
laptop.  
We hebben hiervoor allebei de App Quick Assist gebruikt, die op iedere Windows 10 
computer staat. Je hoeft niets te installeren en je kunt het meteen gebruiken.  
 
Hoe gaat dat dan? 
 

1. Klik links onderin op het scherm op 
het “zoek” icoontje (2e van links)  

 

2. Begin te typen: quick assist     

3. Al heel snel komt er een nieuw 
venster met de tekst Quick Assist App in 
het gekleurde vakje. 

 

4. Klik daarop. Dit doen we allebei, 
terwijl we telefonisch contact houden, 
zo kun je nog steeds met elkaar 
mondeling communiceren.  

 

5. Een nieuw venster opent. De 
hulpverlener kiest op dat schermpje: 
“Ondersteuning geven” en dan moet hij 
zich aanmelden met zijn Microsoft 
Account (mailadres van het account en 
wachtwoord).  
 

 

6. Dan komt een 6-cijferige code op het 
scherm, die 10 minuten geldig is. 
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Het back-up probleem bleek uit 2 verschillende problemen te bestaan.  
1. Het eerste probleem kon opgelost worden doordat de hulpgever het 

bestaande Macrium Reflect programma op afstand kon verwijderen en 
opnieuw installeren. Dat ging prima. 

2. Het 2e probleem bleek lastiger te zijn, hoogst waarschijnlijk komt dat door 
een beschadigd stukje van Windows 10.  We hebben daarom besloten af te 
wachten met verdere acties tot de update van Windows 10 naar versie 20H2 
is geïnstalleerd. 

 
Zoals je ziet is het heel gemakkelijk om twee PC’s/laptops te koppelen voor hulp op 
afstand. Heb je zelf ook een probleem, meld je aan via onze website en stel daar je 
vraag. We nemen dan contact met je op.  
 
Wij kunnen je dus ook op afstand prima coronavrij helpen ! 
 
Bijdrage van Hans Egmond 
 

7. De hulpvrager kiest op zijn venster: 
“Ondersteuning krijgen” en daar kan hij 
de 6-cijferige code die de hulpgever aan 
hem doorgeeft intikken. Al vrij snel is de 
koppeling dan tot stand gebracht en de 
hulpverlener ziet het volledige scherm 
van de hulpvrager op zijn laptop en kan 
met zijn muis de laptop van de 
hulpvrager bedienen alsof hij achter die 
laptop zit. 

 

8. De hulpvrager hoeft niets meer te 
doen dan mee te kijken wat de 
hulpverlener doet op zijn laptop en zo 
kun je aan de slag alsof je naast elkaar 
zit.  

 

 

 

 

SeniorWeb Mierlo 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 
Als de vraag niet via het formulier opgelost kan worden dan kan het altijd op de 
hiervoor genoemde manier.  
Wist je trouwens dat alle nieuwsbrieven ook op de website te vinden zijn? Om naar 
het nieuwsbrievenarchief op de site te gaan klik hier  
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Windows nieuws 
Windows 10 versie 20H2 
De huidige Windows 10 versie is 20H2 (lees: twintig ha twee). 
 Microsoft rolt deze en komende maanden versie 20H2 uit.  
 
Update naar 20H2 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, brengt Microsoft in het voorjaar en in het 
najaar een ‘grote’ update van Windows 10 uit.  
Waar kan ik zien welke versie van Windows 10 ik nu heb? 

● Instellingen 
● Systeem 
● Info 

Bij Windows-specificaties wordt de Versie vermeld. 
Als bij jouw laptop versie 2004 (lees: twintig nul vier) staat, dan hoef je 
niks te doen en wacht gewoon af tot je een melding ontvangt bij 
Windows Update dat er Onderdelenupdate naar Windows 10, versie 
20H2 gedaan kan worden. 

Klik op Downloaden en installeren als het jou uitkomt. 
 
Opmerking 
Als je huidige versie 2004 is dan gaat deze update best snel, zeker in vergelijking met 
versie 2004. Bij mijn PC was het binnen 15 minuten klaar en dat is wel eens anders 
geweest bij vorige versies. De aanduiding van de versie is gewijzigd. Tot deze update 
hadden de eerste twee cijfers betrekking op het jaartal en de twee laatste  cijfers op 
de maand van uitbrengen van de update. Vanaf deze update zijn de laatste twee 
cijfers vervangen door H1 of H2.  
 
Het update beleid van Microsoft is erop gericht één grote in het voorjaar en één in 
het najaar uit te brengen. 
 
Wat zijn de veranderingen in versie 20H2 t.o.v. 2004? 

Er zijn geen spectaculaire wijzigingen en deze update is bedoeld voor 
betere prestaties en verhelpen van foutjes in de vorige versie 
waardoor het Windows systeem volgens Microsoft weer stabieler is 
geworden. 

 
Zijn er dan helemaal geen ‘zichtbare’ aanpassingen in de herfst update? 
De volgende aanpassingen zijn gedaan: 

● Update van Startmenu en Taakbalk (Uiterlijk) 
● Veranderingen in Edge o.a. toevoeging van Collecties 
● Minder meldingen 
● Info-gegevens van computer te kopiëren 

Je vindt informatie over deze update in het artikel van SeniorWeb landelijk. Als je op 
deze link klikt dan kun je het nog eens rustig lezen. 
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Microsoft heeft in het voorjaar de internet browser Edge vernieuwd. 
Degenen die ook werken met Google Chrome zullen opgemerkt 
hebben dat er grote overeenkomsten hiermee zijn. Dat klopt want 
Edge is nu gebaseerd op open-source van Chromium. Maar natuurlijk 
blijven er wat verschillen tussen Chrome en Edge. 

Nieuw in Edge is het begrip Collecties. Rechts op de adresbalk zie je een nieuw 
icoontje hiervan. 

 
Op de landelijke website van SeniorWeb staat een uitgebreid artikel 
over Collecties, klik op deze link om het volledige artikel te lezen. 
Opmerking: Zie je het icoontje van Collecties niet op de adresbalk: 
Klik op de drie horizontale puntjes (Instellingen en meer) 

● Instellingen 
● Rubriek Uiterlijk 
● Selecteer Knop Collecties weergeven  

 
Andere instellingen van Edge kun je in de 
verschillende rubrieken vinden. In de rubriek 
Privacy, zoeken en services kun je het 
traceringspreventie niveau instellen. Ik heb dit 
op Strikt gezet.  
 
Bijdrage van Christ Flinsenberg 
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Apple nieuws 
Beste Apple-tjes, 
Net zoals Microsoft brengt Apple ook jaarlijkse grote updates uit, meestal in het 
najaar. Waren de laatste update ( 14.1) nog ter voorbereiding van de grote, nu is dan 
eindelijk iOS 14.2, iPadOS 14.2, WatchOS 7.1 en tvOS 14.2 te downloaden. Vergeet 
niet voor de zekerheid het apparaat aan de oplader te hangen. 
 

Upgrade 14.2 
In de onderstaande blokjes gaan we wat dieper in op enkele 
upgrades. 

 
iOS 14.2 iPhone bevat de volgende verbeteringen voor je iPhone: 

● Meer dan 100 nieuwe emoji's, waaronder dieren, voedsel, gezichten, 
huishoudelijke voorwerpen, muziekinstrumenten, gender inclusieve emoji's 
en meer 

● Acht nieuwe achtergronden voor zowel de lichte als de donkere modus 
● Meldingen over het geluidsniveau van koptelefoons om je te waarschuwen 

wanneer het geluidsniveau van invloed kan zijn op je gehoor 
● Nieuwe AirPlay-regelaars voor het streamen van materiaal door je hele huis 
● Optie om statistieken te verstrekken over blootstellingsmeldingen aan 

deelnemende volksgezondheidsinstanties, waarbij je identiteit beschermd 
blijft 

 
Deze versie verhelpt ook enkele van de volgende problemen: 

● Apps konden in de onjuiste volgorde staan in het dock op het beginscherm 
● Het toetsenbord op het toegangsscherm kon aanrakingen missen wanneer 

je de toegangscode probeerde in te voeren 
● Mogelijk werd er geen materiaal weergegeven in de Foto's-widget 
● In de Weer-widget kon de maximale temperatuur in Celsius worden 

weergeven wanneer de eenheid was ingesteld op Fahrenheit 
● De neerslaggrafiekbeschrijving voor het volgende uur in Weer gaf mogelijk 

onjuist aan wanneer de neerslag zou stoppen 
● Dictafoon-opnamen werden onderbroken door inkomende oproepen 
● In het CarPlay-dashboard kon ten onrechte 'Speelt niets af' komen te staan 

wanneer er audio werd afgespeeld 
● Het draadloos opladen van apparaten kon worden verhinderd 
● Blootstellingsmeldingen waren uitgeschakeld wanneer je de iPhone had 

hersteld vanaf een iCloud-reservekopie of wanneer je gegevens naar een 
nieuwe iPhone had gekopieerd met behulp van iPhone-migratie 
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  Appbibliotheek deel 1, een slimme weergave van je iPhone apps 
Eén van de belangrijkste toevoegingen aan iOS 14 is de appbibliotheek. Met behulp 
van deze slimme functie is het mogelijk om automatisch jouw geïnstalleerde iPhone 
apps te sorteren op categorie. Daarnaast kun je de apps ook gemakkelijker 

terugvinden dankzij een alfabetische 
weergave. 

 
De appbibliotheek is standaard aanwezig 
en kan zelfs de verschillende 
app-pagina's met je eigen indeling 
vervangen. Bij het installeren van apps 
kun je ervoor kiezen om de apps alleen in 
de appbibliotheek te plaatsen. Handig 
voor apps die je niet zo heel vaak 
gebruikt.  

 
Appbibliotheek openen op een iPhone 

1. Ontgrendel je iPhone met iOS 14 of nieuwer 
2. Navigeer naar het beginscherm (overzicht van alle apps) 
3. Veeg nu van rechts naar links 
4. Blijf door vegen tot je de appbibliotheek te zien krijgt 

 
De appbibliotheek vind je dus na de laatste app-pagina terug. Onmiddellijk wordt er 
automatisch een weergave getoond van alle geïnstalleerde apps. 
  
Appbibliotheek gebruiken op een iPad 
Helaas is er slecht nieuws te melden voor 
iPad-eigenaren. Het handige overzicht voor je apps 
is niet aanwezig in iPadOS 14. Dit wil zeggen dat je 
de appbibliotheek niet kunt raadplegen op een 
iPad en de functie exclusief voor iPhone is. Waarom 
Apple deze keuze heeft gemaakt is niet bekend. 
 
Werking van de appbibliotheek uitgelegd 
Zodra je jouw persoonlijke bibliotheek voor apps 
hebt geopend krijg je een weergave te zien van al je 
geïnstalleerde apps. De inhoud van deze pagina 
wordt automatisch gegenereerd op basis van 
verschillende categorieën. 

● Zoekveld: direct zoeken naar een app 
(alfabetische weergave) 

● Suggesties: Apps die je vaak gebruikt op 
een bepaald tijdstip 

● Pas toegevoegd: Applicaties die je recent 
hebt geïnstalleerd 

● Appfragmenten: Overzicht van App Clips die je recent hebt gebruikt 
● Overige categorieën 
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De tegels geven standaard vier apps weer die je meteen kunt aantikken om ze te 
openen. Worden er meerder exemplaren gevonden, bijvoorbeeld als een bepaalde 
categorie meer dan vier apps bevat, dan wordt er een overzichtspagina geopend 
wanneer je op de kleine iconen tikt. 
Goed om te weten, de drie grotere iconen worden bepaald op basis van gebruik. 
Heb je een applicatie onlangs of vaak gebruikt? Dan zal deze app groot verschijnen 
en niet bij de kleine apps.  
 
Alfabetische weergave 
Alle onderdelen in de 
appbibliotheek worden alfabetisch 
weergegeven. Zodra je een 
categorie opent worden alle 
gevonden apps netjes 
gerangschikt. Ook na het tikken op 
de zoekveld verschijnt er een hele 
lijst met apps, allemaal gesorteerd 
op alfabetische volgorde. 
 
Ontstaan van de appbibliotheek 
De reden waarom Apple de 
appbibliotheek heeft 
geïntroduceerd is vrij logisch.  
De meeste mensen zullen de eerste 
twee beginschermen van apps wel kennen, maar daarna minder goed. Dankzij de 
bibliotheek zijn alle apps ondergebracht in slimme categorieën en kun je ze 
makkelijkere raadplegen. Het is zelfs zo dat je beginschermen kunt verbergen of een 
applicatie alleen aan de appbibliotheek toevoegen. 

 

 

 

Apps van de dag  

 

DiabetesPal 
Diabetes Pal is een diabetesbeheersoftware bedoeld voor Mac- en 
iOS-gebruikers. De verschillende versies bieden naadloze 
synchronisatie tussen de verschillende apparaten. Met sommige 
glucosemeters kan men via een BlueTooth verbinding 
automatisch de waardes inlezen. 
 
Belangrijkste kenmerken 
Registreer alle relevante informatie voor uw 
diabetesmanagement: 

● Bloedsuiker 
● Insuline (bolus, basaal) 
● Medicijnen 
● Keton in mmol / L en vrije vorm 
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● HbA1C 
● Gewicht en lengte 
● Koolhydraten 
● Duur van de 

activiteiten 
● Bloeddruk 
● Pols 

Begrijp uw gegevens met 
mooie ingebouwde 
grafieken: 

● Bloedsuiker grafiek 
● Insuline grafiek 
● Bloedsuiker op tijd 

van de dag 
● HbA1C-grafiek 
● Grafiek 

Standaarddag / 
Standaardweek om 
verschillende dagen / 
weken in één grafiek 
te vergelijken 

● Bloeddruk grafiek 
 
 
 
Alle rapporten en grafieken kunnen ook worden afgedrukt of naar 
uw arts worden gestuurd. 
 
Internationale eenheden voor 
de verschillende metingen zijn 
configureerbaar (mmol / L, mg / 
dL,%). Als u deze voorkeuren 
wijzigt, worden bestaande 
vermeldingen ook automatisch 
in deze eenheden omgezet. 
 
De applicaties zijn beschikbaar 
in de App Store en moeten 
afzonderlijk worden 
gedownload en gelicentieerd. 
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Pillboxie 
Pillboxie is een app voor iPhone, iPad en iPod touch met iOS 
versie 9.0 of hoger, geschikt bevonden voor gebruikers met 
leeftijden vanaf 4 jaar. 
 
Pillboxie is de gemakkelijke manier om uw medicijnen te 
onthouden. Andere med-herinnerings-apps zijn ofwel te 
ingewikkeld of gewoon 
ronduit saai. Pillboxie 
is gemakkelijk omdat u 
hiermee “ visueel” uw 
medicijnen kunt 
beheren. Een 
herinnering plannen is 
net zo eenvoudig als 
een pil in een 
pillendoosje laten 
vallen. 
 

● Ontworpen en 
ontwikkeld 
door een 
geregistreerde 

verpleegkundige. 
● Plan herinneringen door pillen in een pillendoosje te 

laten vallen. 
● Herinnert u er op tijd aan, zelfs als uw apparaat slaapt. 
● Geen netwerkverbinding nodig! 
● Gebruik Pillboxie op uw iPhone, iPad of iPod Touch. 
● Aangename herinneringsgeluiden maken Pillboxie tot een 

comfortabele aanvulling op uw dag. 
● Pas je medicijnen aan met talloze combinaties van 

soorten medicijnen en kleuren. 
● Pixelperfecte originele graphics zien er geweldig uit op 

Retina-displays. 
● Bekijk een lijst van welke medicijnen "vandaag moeten 

worden afgeleverd" en vink ze af terwijl u bezig bent. 
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Android nieuws 
Contactloos betalen met de smartphone 
Zelfs de portemonnee kan thuis blijven dankzij de mogelijkheden van de 
smartphone met NFC chip. Met dit apparaat kunt u contactloos betalen.Overal waar 
de mogelijkheid bestaat tot contactloos betalen, kan ook met veel smartphones 
worden afgerekend. Dit verloopt op dezelfde manier als contactloos betalen met 
een pinpas en is net zo veilig. 
 
Is contactloos betalen veilig? 
Ja, contactloos betalen is heel veilig. Kleine bedragen (tot 25 euro) kunnen worden 
afgerekend zonder dat er om een pincode wordt gevraagd. Maar bij grotere 
bedragen moet altijd de pincode worden ingetoetst. En ter beveiliging wordt na elke 
50 euro (bij elkaar opgeteld) aan contactloze betalingen ook om de pincode 
gevraagd. Verhalen over fraudeurs die via de contactloze betaalmogelijkheid geld 
afhandig maken zijn pure bangmakerij. In de praktijk komt dat niet voor. Bovendien 
kan nooit meer dan 50 euro worden buitgemaakt door de pin beveiliging. Ter 
geruststelling hebben alle banken toegezegd eventuele geleden schade te 
vergoeden. 
 
Hoe werkt contactloos betalen met de smartphone? 
Bij alle betaalautomaten die geschikt zijn voor contactloos betalen kan ook met de 

smartphone worden afgerekend. Deze zijn te herkennen aan het logo  .  
Activeer het scherm van de smartphone en houdt het toestel in de buurt (maximaal 
10 cm) van de betaalautomaat. Binnen een seconde is de betaling verwerkt. 
 
Met welke smartphones? 
Momenteel kunnen alleen mensen met een Android-toestel en ING-klanten met een 
iPhone contactloos betalen. Apple (de maker van de iPhone) gebruikt voor 
contactloos betalen Apple Pay, maar dit is nog niet voor alle banken beschikbaar. 
 
Apps 
Wie contactloos wil betalen via de smartphone moet een speciale app van de eigen 
bank installeren en activeren. Elke bank heeft hierover een eigen pagina met meer 
informatie: 

● ABN AMRO 
● ING Android 
● ING iPhone 
● Rabobank 
● ASN 
● SNS 
● RegioBank 
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https://www.abnamro.nl/nl/prive/apps/wallet/index.html
https://www.ing.nl/particulier/mobiel/mobiel-betalen/index.html
https://www.ing.nl/particulier/betalen/betalingen-doen/apple-pay/index.html
https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/betaaldiensten/rabo-wallet/
https://www.asnbank.nl/service-en-contact/betalen-met-je-mobiel.html
https://www.snsbank.nl/particulier/service/sns-mobiel-betalen.html
https://www.regiobank.nl/service/betalen/mobiel-betalen-activeren.html
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Kosten van contactloos betalen 
De meeste banken vragen nu nog geld voor het gebruik van de contactloze 
betaalmethode via de smartphone. Alleen bij ING, ABN AMRO en ASN is het gebruik 
(voorlopig) gratis. Meestal liggen de kosten op 0,50 euro per maand. 
 
Tips voor veilig contactloos betalen 

1. Bij diefstal of verlies van je betaalpas of mobiele telefoon kan voor maximaal 
€ 50 zonder pincode worden betaald. Meld diefstal en verlies altijd zo snel 
mogelijk bij je eigen bank. Er geldt geen eigen risico als iemand anders 
contactloos betaalt.  

2. Schakel contactloos betalen uit als je het niet gebruikt. Dit kan via 
internetbankieren en bij een aantal banken via de app. Alleen bij ABN Amro 
kun je dit niet uitschakelen en moet je een nieuwe pas aanvragen. 

3. Blokkeer de NFC-chip in de betaalpas met metaal. Dat kan bijvoorbeeld met 
aluminiumfolie of met een speciaal hoesje of speciale portemonnee. 

4. Scherm bij het pinnen de hand waarmee je de pincode intoetst af met je 
andere hand. 

5. Verlaag de daglimiet (voor Rabobank-klanten de weeklimiet) voor 
contactloos betalen naar een zo laag mogelijk bedrag. ING-klanten kunnen 
de betaallimiet voor Apple Pay niet aanpassen. 

 Android apps 

 

MedApp Grip op medicatie 
Gebruikt u medicijnen? Het juist innemen van uw medicijnen is 
van levensbelang. En meerdere medicijnen en verschillende 
innamemomenten maken het nog ingewikkelder. Welke pil moet 
ik innemen en wanneer? Waar is de bijsluiter gebleven en hoeveel 
medicijnen heb ik nu nog op voorraad?Wij maken 
medicijngebruik makkelijker. Door u op tijd te herinneren met 
medicijnwekkers. Door u te helpen uw medicijnlijst eenvoudig te 
beheren en na te bestellen. En door uw medicijnen gratis thuis te 
bezorgen. 

 

Spraak naar tekst 
Deze app  is de gemakkelijkste manier om uw spraakberichten 
naar tekst te typen. 
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BuitenBeter 
Met de BuitenBeter app meld je een probleem snel en makkelijk 
bij je gemeente. Meteen op de plek én het moment dat jij het 
signaleert! 
Zowel voor android als voor Apple klik hier 
 

 

 
Whatsapp 
 
Zoekmenu 
In Whatsapp is een nieuwe functie beschikbaar: het zoekmenu. 
Ga naar je beginpagina in Whatsapp en klik rechtsboven op het loepje / 
vergrootglas. 
 

 
 
Dan krijg je onderstaand menu: 
 

 
 
Je kunt op deze manier al deze items in al je gesprekken doorbladeren.  

Klik bijvoorbeeld op   en je krijgt alle foto’s te zien die je in Whatsapp hebt 
staan. Handig als je een bepaalde foto zoekt, maar je niet meer precies weet wie 
hem gestuurd heeft of als je wilt opruimen. 
 
Bijdrage: Loekie Ruissen 
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https://www.buitenbeter.nl/index.html
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WhatsApp-opslagbeheer: makkelijker bestanden wissen 

WhatsApp neemt al snel een aanzienlijk deel van je telefoon geheugen in beslag  als 
je veel foto's, gif's en video's met vrienden en familie uitwisselen. Je kan deze 
bestanden verwijderen, maar alleen allemaal in één keer. Gelukkig kun je nu in de 
nieuw versie zelf kiezen welke bestanden worden verwijderd. WhatsApp maakt de 
nieuwe opslagfunctie bekend 

Zo werkt het 

Je kan met het nieuwe hulpmiddel zelf bepalen welke informatie je op je telefoon 
wilt bewaren en welke bestanden je juist wilt weggooien. 

1. Ga naar de drie puntjes rechtsboven in WhatsApp 
2. Tik op 'Instellingen' 
3. Tik op 'Opslag en data’' 
4. Tik op 'Opslag beheren' 

Je komt nu in een scherm terecht waar je 
kunt zien hoeveel ruimte WhatsApp op je 
telefoon inneemt en wat de grootste 
bestanden zijn. Er zijn twee onderdelen, een 
met alle bestanden die groter zijn dan 5MB 
(inclusief het totale aantal opslag dat die 
bestanden gezamenlijk innemen) en een met 
vaak doorgestuurde foto’s en video’s. Je kan 
bij beide sorteren op nieuwste, oudste of 
grootste. 

Daaronder kun je per gesprek zien welke 
media er zijn uitgewisseld. Alle bestanden 
worden hier wel op een hoop gegooid, maar 
je kan er wel sorteren op nieuwste, oudste of 
grootste. Daarnaast kun je per gesprek zien 
hoeveel opslag alle bestanden gezamenlijk 
innemen. 

Je kan per chat bestanden selecteren door 
deze ingedrukt te houden. Deze  krijgen dan 

een vinkje . Klik op de prullenbak om 
ze te verwijderen. 

Whatsapp berichten met vervaldatum 
Whatsapp heeft een nieuwe functie “Berichten met vervaldatum” gekregen 
waarmee je berichten automatisch in je gesprekken kan laten verdwijnen. Deze 
functie komt op steeds meer telefoons beschikbaar.  
 
Wat kun je met berichten met vervaldatum? 
Veel mensen bewaren WhatsApp-berichten voor altijd op hun telefoon. Het is 
natuurlijk fijn om herinneringen van vrienden en familie te hebben. Maar de meeste 
berichten die we verzenden hoeven niet eeuwig te worden bewaard. 
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Zodra berichten met vervaldatum zijn ingeschakeld, verdwijnen nieuwe berichten 
die naar een chat zijn verzonden na zeven dagen.  Bij een chat met één andere 
persoon, kunnen beide deelnemers berichten met vervaldatum uitschakelen. Bij 
groepen stellen beheerders dit in. 
 

Zo schakel je de berichten met vervaldatum in 

Elk van de gebruikers kan berichten met 
vervaldatum inschakelen in een individuele chat. 
Eenmaal ingeschakeld, verdwijnen de berichten 
in de chat na zeven dagen. 

1. Open de WhatsApp-chat 
2. Tik op de naam van je contact 
3. Tik op 'Berichten met vervaldatum' 
4. Indien gevraagd, tik op 'Doorgaan' 
5. Selecteer 'Aan' 

Bijdrage: Martien Verstijnen 

 
 

Corona Nieuws 

 
Vaccins 
Het laatste nieuws over de vaccins is te volgen op de nieuwssites. 
De stand van zaken van vandaag (24 november 2020) vind je op 
de site van nu.nl  
 

 
Corona App 
Heb jij hem al gedownload? Het is belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen dit doen. Meer informatie en de link naar je store: klik hier 
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https://www.nu.nl/coronavirus/6092098/deze-coronavaccins-wil-nederland-gaan-gebruiken-en-dit-zijn-de-verschillen.html
https://coronamelder.nl/?utm_campaign=vws-corona-06-2020&utm_medium=search&utm_source=bing&utm_content=ron-search-alg&utm_term=searchad-multi-device-cpc-performance
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Regels 
En natuurlijk houden we ons aan de regels. Even je geheugen 
opfrissen? klik hier 
 
Dashboard 
De actuele stand van zaken vind je in het Corona Dashboard. 
 Klik hier 
 
Bijdrage: Loekie Ruissen  

 

Phishing en Hacking  
Bijdrage Thom Bloks 

Een paar tips om hackers buiten de deur te houden: 
● Zorg dat je updates direct installeert of zet automatische updates aan. Zo 

heb je altijd de meest veilige versie 
● Maak zo min mogelijk gebruik van openbare wifi, dat is vaak slecht 

beveiligd. Als je het toch doet: gebruik een VPN-verbinding 
● Versleutel de data op je apparaten 
● Voorkom dat hackers mee kunnen kijken en luisteren tijdens het 

computeren. Zet de microfoon uit en dek de webcam af 
● Gebruik sterke wachtwoorden. Deze vormen een slot op je accounts en 

apparaten. Doe de Wachtwoord-test en lees de tips voor de sterk 
wachtwoord 

● Stel tweestapsverificatie in. Mocht je wachtwoord toch gestolen zijn, dan 
vormt dit een extra slot. 

● Gebruik overal verschillende wachtwoorden. Moeite met onthouden? 
Gebruik een wachtwoordmanager 

● Geef nooit je wachtwoord aan een ander 

  Marktplaats 
Oplichters gebruiken op Marktplaats een nieuwe variant van phishing, waarschuwt 
de Fraudehelpdesk. Met een smoes over een verzendlabel worden verkopers naar 
een phishing  website gestuurd. 
De Fraudehelpdesk waarschuwt voor de nieuwe vorm van oplichting via onder 
andere Marktplaats. Verkopers worden benaderd door een oplichter die zich 
voordoet als koper. Hij vraagt of het product kan worden opgestuurd en belooft het 
bedrag plus verzendkosten over te maken. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
http://www.jewachtwoord.nl/
https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/situatie/mijn-wachtwoord-123456/
https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/situatie/mijn-wachtwoord-123456/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-tweestapsverificatie/
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/moeite-met-het-onthouden-van-je-wachtwoord-gebruik-een-wachtwoordmanager/


december 2020 jaargang 1 nummer 8
 

 

 

 

   

 

De verkoper wordt gevraagd eerst een speciaal verzendlabel aan te maken waar alle 
adresgegevens van de koper al in zouden staan. Daarvoor stuurt hij een linkje via 
WhatsApp of sms. 
Dat linkje gaat echter naar een phishingsite, waar de verkoper naar zijn of haar 
bankrekeningnummer en pasnummer wordt gevraagd. Die gegevens kan de 
oplichter vervolgens misbruiken. 

  Spoofing! 
Techniek waarbij een afzender van een mail of de makers van een site zich voordoen 
als iemand anders of een ander bedrijf of instelling. 
 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die zegt dat hij van uw bank is en dat iemand 
probeert om uw rekening te hacken en dat je het geld zo snel mogelijk moet 
overboeken naar een speciale kluis en dat hij je daarbij wel zal helpen.  Het 
telefoonnummer dat je ziet is ook het nummer van de bank; het wordt echter 
misbruikt om u te misleiden. Als zo iemand belt hang dan meteen op. Bel eventueel 
zelf uw eigen bank om het te controleren. 

  PostNL 
Op zondag 15 november kreeg ik om 22.00 uur een sms-je van een mobiel nummer 
(06-15391456) met de mededeling dat mijn pakketje was aangekomen in het 
sorteercentrum van Postnl met de vraag of ik de verzendkosten à €6,95 over wilde 
maken. Er was een link bijgevoegd naarPostnl.info waar ik kon aangeven welke 
bank ik wilde gebruiken etc. U zult begrijpen dat ik daar maar verder niet op 
gereageerd heb. Ik heb bij fraudemelding.nl aangegeven dat ik dit bericht heb 
binnengekregen.  
 
Bij deze dus de waarschuwing voor het geval u ook zo’n sms-je krijgt. Ik geloof niet 
dat de post je per sms om zoiets vraagt en zeker niet op zondagavond om deze tijd. 
Die zouden het pakketje aan de deur afgeven met de melding dat er nog 
verzendkosten verschuldigd zijn.  
 
Ook via de mail kreeg ik een dergelijke melding; ditmaal afkomstig van het 
Regionaal Douanekantoor met de oproep een paysafe code te kopen.  
Mooi niet dus. Wees gewaarschuwd. 

 

Youtube Filmpje 
Computer les in het west-vlaams Klik hier 
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https://www.youtube.com/watch?v=yjUiY0fGY1Y
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Valt er nog wat te lachen… 
Het beurtbalkje 
Ik sta bij de kassa van Albert Heijn met slechts een paar producten op de band. De 

vrouw achter me begint haar spullen ook 
uit haar winkelwagentje te halen. Ze legt de 
producten dicht bij die van mij. Om 
verwarring te voorkomen pak ik een stokje 
die bij supermarkten ‘beurtbalkje’ wordt 
genoemd en leg dit tussen onze 
boodschappen. 
Als het kassameisje mijn laatste product 
heeft gescand pakt ze het beurtbalkje op. 
Ze draait het een paar keer en is duidelijk 
op zoek naar een barcode. 

Ze kan de streepjescode niet vinden en vraagt me, ‘Weet u hoeveel dit kost?’ 
Ik antwoord haar, ‘ik ben van gedachten veranderd, ik denk dat ik dit product 
vandaag niet koop’. 
Ze zegt ‘O’ en legt het beurtbalkje achter haar bij de andere niet-afgerekende 
producten. 
Ik betaal mijn boodschappen en vertrek. 

Verzuchting van een helpdesk medewerker: "Ik vind het vreemd dat er bijna geen 
handleidingen te vinden zijn die na de instructie "press any key" eerlijk genoeg zijn 
om toe te voegen: "behalve Shift, Caps Lock, Control, Alt, Num Lock, Scroll Lock...."

Klant: "Ik wil in het rood printen, maar het lukt niet." 
Helpdesk: "Heb je wel een kleurenprinter?"  
Klant: "Aaaah.................... dank je."

Klant: "Ik ben gecrashed!" 
Helpdesk: "U bent gecrashed?" 
Klant: "Ja, mijn spelletje doet het niet meer." 
Helpdesk: "Oké druk op Control-Alt-Delete om opnieuw op te starten.." 
Klant: "Nee, hij is niet gecrashed, ik ben gecrashed." 
Helpdesk: "Huh?" 
Klant: "Ik ben met mijn spelletje gecrashed. Dat zei ik toch? Nu doet hij het niet 
meer." 
Wat bleek. De klant speelde het spel Lunar Lander en was neergestort met zijn 
ruimteschip. 
Helpdesk: "Druk eens op "New Game"." 
Klant: [pauze] "Wauw! Waar heb je dat geleerd? Bedankt!" 
 
Thom Bloks 
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