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Nieuwsbrief 10 voorwoord  
 
Beste lezeressen en lezers,  
 
Nieuw jaar vol met verwachtingen, dus ook een nieuwe 
jaargang van onze nieuwsbrief. 
 
Wij doen ons uiterste best jullie weer, i.p.v. ons 
ComputerCafé, te voorzien van computerzaken. In deze 10e 
uitgave veel nieuws en tips over de actuele zaken zoals 
Corona en Phishing/Hacking. Windows, Apple en Android 
geven een extra kijkje in hun software. Niet vergeten de 
recepten van Ineke. Aan het einde van de nieuwsbrief wat 
humor en een puzzeltje.   
 
Jullie kunnen ons enorm helpen door onderwerpen waar 
wij iets over kunnen schrijven aan ons op te geven. 
 
Namens de redactie  
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Bericht van het bestuur 
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden. 
 
Op de eerste plaats wensen we iedereen een gezond 2021. 
 
Normaal waren de plannen voor het nieuwe jaar al bekend, maar vanwege Corona 
wachten we nog even. We hopen op meer activiteiten op locatie dan in 2020!! 
 
Als er geen Corona was geweest, dan hadden we in het ComputerCafé een 
presentatie gehad van de Rabobank over “veiligheidsaspecten”. Criminelen worden 
steeds slimmer en dus zullen we alert moeten blijven. Daarom zijn we blij een 
presentatie van de Rabobank als bijlage toe te mogen voegen. De rubriek Phishing 
en Hacking van de nieuwsbrief is al vanaf begin een standaard thema. We hopen 
hiermee jullie op de hoogte te houden van actuele problemen. Ieder probleem dat 
we samen kunnen voorkomen is voor ons allen van belang. Deel jouw informatie of 
ervaring daarom zoveel mogelijk met anderen onder het motto “Samen weten we 
meer”. 
 
Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo (Christ, Teus en Martien) 

 

Website SeniorWeb Mierlo 
Kijk eens op onze eigen website. Hier vind je momenteel  geen nieuws over de 
activiteiten in d’n Inteek natuurlijk, maar wel andere informatie die interessant, 
leuk, goed om te weten is. Vooral op de pagina ‘Links en tips’ vind je allerlei 
informatie over van alles en nog wat. Dingen om te kijken, dingen om naar te 
luisteren en dingen om te doen. Om naar die pagina te gaan  klik hier 
 
Heb je zelf nog leuke tips die we op deze pagina kunnen toevoegen dan kun je die 
toesturen. swmadmi@gmail.com 
Bijdrage: Loekie Ruissen 
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Onze gastvrouw 
 

Uit het kookboek van Ineke 
Iedereen een gezond 2021 en daarom een lekker snel en makkelijk koolhydraatarm 
recept. 
Recept 1 
Peulen kipfilet met perzik  
 
2 personen  

● 400 gram peulen 
● 200 gram kippendij of 

kipfilet in stukjes 
● 150 gr perzik in partjes vers 

of uit blik  
● 1 eetl olijfolie 
● en wat je er bij voegt.  

Bereiding 
● Was de peulen.  
● Haal de punten en draden van de peultjes af.  
● Kook de peulen 5 min als je ze direct gebruikt maar korter als je ze laat 

afkoelen   
● spoel ze dan even koud af. 

 
● Bak de kip al omscheppend gaar en snel lichtbruin in de olijfolie. 
● Roerbak de peulen 5 min mee en voeg op het laatste moment de perzik 

erbij. 
(natuurlijk kun je de perziken er ook apart bij geven als je ze liever koud eet) 

 
● Peper en zout evt kruiden naar smaak toevoegen.  
● Serveer er gebakken aardappels of rijst bij. 
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Recept 2 

Salade van parelcouscous met perzik, 
amandel en granaatappel 

Het 2e recept weer met fruit.  
Een slankrecept om het nieuwe jaar 
goed te beginnen. 

 1 persoon / 382 kcal   

● 50 gram parelcouscous 
● 2 eetlepels geschaafde amandelen (7g)  
● 100 gram perzik, in blokjes  
● 2 takjes verse oregano, de blaadjes 
● 50 gram granaatappelpitjes 
● 25 gram veldsla 
● ½ citroen, rasp en sap 
● 1 theelepel olijfolie 

Kook de parelcouscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en laat 
iets afkoelen. Rooster ondertussen de amandelen goudbruin in een droge 
koekenpan op laag vuur. Laat het afkoelen op een bord. Meng de parelcouscous met 
de perzik, oregano, granaatappelpitjes en veldsla. Bestrooi met de citroenrasp en 
amandelen en sprenkel tot slot de olijfolie en het citroensap over de salade. 

Tip: met 547 kcal; serveer met een halve bol mozzarella in dunne plakjes.  

Eet smakelijk  
Ineke 

 

 

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 via het 
digitale ComputerCafé. Kijk op de site voor de opties:  klik hier 
 
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 
Bijdrage Christ Flinsenberg 
Windows 10 versie 20H2, vorige versie was 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Map Downloads is geen Prullenbak 
 
Als je wel eens een document 
gedownload hebt, dan komt dit 
standaard terecht in de map 
Downloads. 
 
Je kunt hier denken aan 
Belastingdocumenten, 
bankafschriften of handleidingen. 
Naast documenten komen in deze map ook *.exe files van 
programma’s, WeTransfer files etc. te staan. 
Je kunt de map Downloads vinden: 

● Open de Verkenner en kijk bij Deze pc 
of 

● Klik op Start - Downloads 
 
Opmerking: 
Als je in het het Start menu geen Downloads ziet, dan kun je dit 
als volgt instellen: 
Ga naar: 

● Instellingen; 
● Persoonlijke instellingen; 
● Start; 
● Klik op “Kiezen welke mappen in Start 

worden weergegeven” 
● Zet de schuif bij Downloads op Aan 

 
Ga eens kijken wat er allemaal in de map Downloads staat. 
Realiseer je dat ieder gebruiker op jouw computer de informatie 
in Downloads kan lezen, wat je misschien eigenlijk liever niet 
hebt. Mijn advies is om documenten in de map Documenten te 
zetten, afbeeldingen in de map Afbeeldingen etc. 
Hierdoor blijft de map Downloads overzichtelijk en wordt het 
geen “Prullenbak” met van alles en nog wat erin. 
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Webpagina bewaren als PDF 
Als je een webpagina wilt bewaren als PDF, hoef je geen extra 
apps te installeren. Dit gaat vrij eenvoudig 
 
Voor Microsoft Edge 
 

● Klik op de drie horizontale puntjes  
(Instellingen en meer); 

● Kies voor Afdrukken; 
● Kies bij printer: Opslaan als PDF; 

● Onder meer instellingen: o.a. Liggend of Staand etc.; 
● Klik op Opslaan; 
● Verkenner wordt geopend; 
● Bepaal in welke map het bestand moet komen; 
● Check en pas evt. bestandsnaam aan; 
● Klik op Opslaan; 

Het PDF bestand staat nu in de opgegeven map. 
 
Voor Google Chrome 
 

● Klik op de drie verticale puntjes  
(Chrome aanpassen en beheren) 

● Kies voor Afdrukken 
Verder zoals beschreven bij Microsoft Edge 

 
Voor FireFox 
 

● Klik op de drie horizontale streepjes  
(Menu openen) 

● Kies voor Afdrukken 
● In Tabblad Afdrukken 
● Kies voor Microsoft Print to PDF 

Verder zoals beschreven bij Microsoft Edge 
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Apple nieuws 
 
Beste Apple-tjes, 
De huidige versie van het iOS systeem is voor de iPhone iOS 14.3, voor de iPad is dit 
iPadOS 14.3. 
 

 
 

  
 

 

  Oppassen!, ook bij Apple   
 
Er circuleren de laatste tijd enkele 
emails binnen de Apple Gebruikers 
om je account te checken.  
 
Dit is een vorm van phishing en 
dus niet op ingaan. 
 
Apple vraagt deze emails aan hen 
te melden. 
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Apps van de dag  

 

Zoeken naar emoji’s 
Emoji's zijn bijna niet meer weg te denken uit berichten via 
Whatsapp, messenger, Twitter etc etc. Niet alleen de emoticons 
in de tekst doen het goed, ook de Memoji-stickers voor iPhone en 
iPad zijn geliefd. Het emoji-aanbod is groot, daarom is het soms 
knap lastig om de juiste emoticon 
te vinden. Gelukkig kun je sinds iOS 
14 eindelijk zoeken naar emoji's. 
Net zoals op de Mac is het dankzij 
iOS 14 mogelijk om op je iPhone te 
zoeken naar de gewenste emoji met 
behulp van tekst. Zoek je dus een 
vlag van een bepaald land, die ene 
groente of een bepaalde 
gezichtsuitdrukking, het is 
eenvoudiger dan ooit. 
 
Emoji's zoeken op een iPhone 

1. Open het 
emoji-toetsenbord 
 

2. Tik boven het overzicht op 
'Zoek emoji' 
 

3. Vul in het zoekveld de 
gewenste zoekopdracht in 
 

4. Onder het zoekveld 
verschijnen de resultaten 
 

5. Tik op de emoji om deze toe 
te voegen 

 
 
Geen emoji-zoekfunctie voor iPad 
Vreemd genoeg heeft de iPad met 
iPadOS 14 geen ondersteuning 
gekregen voor de emoji- 
zoekfunctie. Dit houdt in dat op een 
iPad het voorlopig niet mogelijk is om te zoeken naar emoticons. 
Of Apple deze functie in een toekomstige update wel zal 
toevoegen is momenteel niet bekend. 
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Batterijgebruik 
Ook al is de batterij van de iPhone en de iPad in de loop der jaren 
sterk verbeterd, intensief gebruik wordt nog steeds afgestraft. 
  
Niemand heeft graag een lege accu 
op het einde van de dag, daarom is 
het goed dat je het batterijgebruik 
van je iPhone of iPad controleert. 
 
Apple biedt je enkele tools om beter 
inzicht te krijgen in je accuverbruik. 
Dat is nuttig, want zo kun je de 
oorzaak opsporen en eventueel 
actie ondernemen. Vaak zijn 
foto-applicaties en games de grootverbruikers, maar ook apps 
zoals WhatsApp kunnen de nodige energie van de batterij vragen. 
 
Sinds iOS 12 wordt het accuverbruik weergegeven in grafieken. 
Open Instellingen ▸ Batterij en open het tabblad 'Afgelopen 24 
uur'. Direct zie je bij 'Batterijniveau' een grafiek verschijnen. Deze 
toont het verloop van de dag inclusief het batterijverbruik en is 
opgebouwd uit kleine staafdiagrammen. De lijn die samengesteld 
wordt, daalt naarmate de batterij leegloopt. 
 
Onderaan deze grafiek zie je de activiteit, in de meeste gevallen 
zal je merken dat de staafdiagrammen bij activiteit toenemen en 
de grafiek afneemt. Donkerblauw geeft aan dat het scherm aan 
was en lichtblauw geeft aan dat het scherm uit was.  
Verder kun je bij batterijniveau duidelijk zien, wanneer je de accu 
hebt opgeladen en hoe snel dit is gegaan. 
Onderaan deze informatie vind je nog steeds het batterijgebruik 
per app terug in een percentage. Tik op 'Toon activiteit' om te 
zien hoe lang je de app hebt gebruikt. Deze tellers worden op nul 
gezet wanneer de batterij weer volledig is opgeladen. 

 

Apple Support App 
Hulp nodig? Krijg de support, die u nodig hebt voor uw favoriete 
Apple producten, en dat allemaal vanaf één plek. Ik heb hier erg 
goede ervaringen mee.  
Apple Support biedt u gepersonaliseerde toegang tot 
oplossingen die u nodig hebt voor al uw producten en 
voorzieningen van Apple. Praat met een echte persoon om een 
probleem op te lossen of ontvang stapsgewijs advies om het 
probleem zelf op te lossen. Nadat u hebt besloten om naar een 
erkende Apple serviceprovider te gaan, helpt Apple Support u 
om een winkel in de buurt te vinden, een afspraak te maken.  
Deze App is gratis en te vinden in de App Store 
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Android Nieuws 

Bijdrage: Martien Verstijnen 
 
Google opslagruimte 
Google is van plan om grote veranderingen door te voeren in de 
online opslagruimte die het aanbiedt aan consumenten.  
Onder andere de gratis onbeperkte opslagruimte van Google 
Foto’s wordt verleden tijd. Wat gaat er precies veranderen?  
We zetten het op een rij. 
 
Einde gratis opslagruimte Google Foto’s 
Bij Google Foto’s heb je tot nu toe de mogelijkheid om je foto’s op twee manieren op 
te slaan. Je kunt ze in originele resolutie opslaan, of in hoge kwaliteit. Google past 
bij die laatste manier een lichte mate van compressie toe, die je niet zou moeten 
kunnen zien. Wanneer je kiest voor opslaan in hoge kwaliteit, gaat dit niet van de 
online opslagruimte af. Hierdoor kun je oneindig veel foto’s opslaan in je 
Google-account, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je ze ooit kwijt moet raken. 
 
Echter gaat er volgens Google vanaf 1 juni 2021 wat veranderen. Vanaf die datum 
gaan ook foto’s in hoge kwaliteit gelden voor de online opslagruimte. Afhankelijk 
van hoeveel foto’s je in je account hebt, kan dit aardig wat ruimte in beslag gaan 
nemen. Mogelijk met als gevolg dat de 15GB gratis cloudopslag niet toereikend is 
voor je. Dit betekent in dat geval, dat wanneer je meer ruimte nodig hebt, je moet 
gaan betalen en moet upgraden naar een Google One-account.  
 
Overigens is er ook nog een -beetje- goed nieuws. De wijziging geldt vanaf 1 juni 
2021, maar niet voor eerdere back-ups. Via deze pagina van Google krijg je te zien 
voor hoeveel tijd je nog waarschijnlijk genoeg hebt aan de resterende opslagruimte. 
 
Accounts die twee jaar lang niet gebruik hebben gemaakt van de Gmail, Drive of 
Foto’s opslagruimte, of langer dan twee jaar over het limiet zitten zonder hierop 
actie te ondernemen, kunnen op inactief gezet worden. Eventueel kun je hiervoor de 
instellingen aanpassen in je Google-account. 

Dichtbij delen: zo gebruik je de functie 

Met de Dichtbij delen-functie wissel je snel bestanden uit 
tussen Android-telefoons. Daarbij gaat het om allerlei 
soorten bestanden, zoals afbeeldingen, documenten of 
pdf's. De functie is op steeds meer smartphones en 
tablets te gebruiken. 
Via onderstaande stappen deel jij snel een bestand:  

1. Kies het bestand dat je wil versturen en kies voor ‘Delen’; 
2. Klik op de ‘Dichtbij delen’-optie ; 
3. Kies het juiste toestel om het bestand naar te versturen. 
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Instellingen van Dichtbij delen 
De eerste keer dat je deze functie gebruikt krijg je verschillende opties te zien. Wil je 
die later nog eens rustig bekijken, volg dan onderstaande stappen: 

1. Ga naar Instellingen van je smartphone; 
2. Ga naar ‘Google’ en ‘Apparaatverbinding’; 
3. Ga naar ‘Dichtbij delen’; 
4. Zet deze Aan en pas eventueel instellingen aan 

 
Allereerst kun je daar nummer verificatie in- of uitschakelen met behulp van een 
vinkje. Daardoor zien contacten jouw apparaat wel of niet via je telefoonnummer. 
Ook kies je daar het account waarmee je Dichtbij delen wil gebruiken. Tevens pas je 
daar de naam van het apparaat aan.  
Via de optie ‘Zichtbaarheid van apparaat’ schakel je in wie jouw toestel wel of niet 
ziet. Daarbij gaat het om personen die de Dichtbij delen-functie ook hebben 
ingeschakeld. Kiezen kun je uit ‘alle contacten’, ‘sommige contacten’ of ‘verborgen’. 
Met de tweede optie kies je zelf welke contacten wel of niet bestanden met jou 
kunnen delen via deze manier. Wil je niks ontvangen, dan kies je voor de 
‘verborgen’-optie. 
 
Ook kun je de instellingen voor datagebruik aanpassen. Daar heb je drie opties: 
‘data’, ‘alleen wifi’ of ‘zonder internet’. Kies je voor de eerste optie, dan ga je ermee 
akkoord dat er mobiele data gebruikt kan worden om kleine bestanden te delen. 
Met de tweede mogelijkheid wordt alleen een wifi-verbinding gebruikt, maar nooit 
mobiele data. De derde optie spreekt voor zich: via die weg worden bestanden altijd 
offline gedeeld. 
 
Met de optie Dichtbij delen, ook wel Nearby Share genoemd, deel je dus snel en 
draadloos bestanden met andere apparaten. Dat werkt vanaf Android 6.0 en later 
ook met Chromebooks. 
 
De geselecteerde ontvanger krijgt een notificatie binnen en kan het bestand dan 
ontvangen of afwijzen. Er wordt altijd gekozen voor het type verbinding met de 
beste stabiliteit en snelheid.  
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 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. 
 
Google-accounts krijgen in totaal 15 GB gratis opslag voor Google 
Drive, Gmail en Google Foto's. Voor nog meer opslag kun je extra 
opslag bijkopen. Dit gebeurt met een Google One abonnement. 
 

 

Google One 
Met de Google One-app kan je je abonnement van de Google 
One-dienst beheren. Je kan je opslag inzien per lid van je familie, 
upgraden en precies zien of de meeste opslag naar Gmail, Google 
Foto's of Google Drive gaat. Contact opnemen met de servicedesk 
van Google kan ook.  
Aan de slag gaan met Google One 
Alle Google-accounts beschikken over maximaal 15 GB aan gratis 
opslagruimte. Wil je meer opslagruimte, toegang tot 
Google-experts, speciale voordelen en andere functies van 
Google One, dan moet je upgraden naar een ander abonnement. 

● Zorg ervoor dat je op je computer bent ingelogd op je 
Google-account. 

● Ga in een browser naar one.google.com. 
●  Klik bovenaan op Upgraden. 
● Kies je nieuwe opslaglimiet. 
● Controleer de prijs en betaaldatum van het nieuwe 

abonnement en klik daarna op Doorgaan. 
● Selecteer een betaalmethode en klik op Abonneren om je 

Google One-abonnement te bevestigen. 
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Bijdrage Martien Verstijnen 

Abonnementen 
 

 
Google One-leden kunnen de abonnements functies (opslag, 
voordelen, support) met vijf gezinsleden delen. Elk gezinslid 
krijgt standaard 15 GB opslagruimte, en de rest van de 
opslagruimte wordt verdeeld tussen de leden van de gezinsgroep. 

Opslag  Per maand  Per jaar 

15 GB  Gratis   

100 GB   €1,99    €19,99  

200 GB   €2,99    €29,99  

2 TB   €9,99    €99,99  

 

WhatsApp Nieuws 
Bijdrage: Martien Verstijnen  
WhatsApp verdwijnt van enkele smartphone 
WhatsApp werkt vanaf 1 januari 2021 niet meer op een aantal oudere telefoons. 
Dat heeft Facebook, de eigenaar van de chatdienst, aangekondigd. Zo 
controleert je of het om jouw toestel gaat. 
 
Android 
Android toestellen moeten een recenter besturingssysteem hebben dan 4.0.3. 
Besturingssysteem controleren 
Controleer welk besturingssysteem je hebt door onderstaande stappen uit te 
voeren. 

1. Ga naar Instellingen. 
2. Ga naar Info telefoon. 
3. Het Android-versienummer staat hier vermeld of zit onder de knop 

Softwaregegevens. 
iPhone 
iPhones moeten een recenter besturingssysteem hebben dan iOS 9. Dat betekent 
dat WhatsApp niet meer werkt op een iPhone 4 of oudere modellen. Wie een 
iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 of 6S heeft, kan wel nog updaten naar IOS 9. 
Besturingssysteem controleren 
Controleer met onderstaande stappen welk besturingssysteem je hebt. 

1. Ga naar Instellingen. 
2. Ga naar Algemeen. 
3. Klik op Info. 
4. Bij het kopje 'Softwareversie' ziet je het huidige besturingssysteem 
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staan. 
 
Veiligheid 
De reden dat WhatsApp niet meer wordt ondersteund op oudere smartphones 
heeft te maken met veiligheid. Omdat oudere besturingssysteem niet meer 
worden geüpdatet, wordt het aantrekkelijker voor hackers. Lekken worden 
bijvoorbeeld niet meer gerepareerd. 

WhatsApp privé beantwoorden 

Als je veel in WhatsApp-groepsgesprekken zit, heb je vast wel eens dat twee 
mensen met elkaar beginnen te praten en er hierdoor een soort privé gesprek 
ontstaat. Vaak is dat niet fijn, want je moet later dan door tientallen berichten 
heen ploegen, die vaak voor jou helemaal niet relevant zijn. Daarom introduceert 
WhatsApp een functie om in groepsgesprekken privé op iemand te antwoorden. 
Dit is hoe het werkt: 

1. Tik op het bericht in 
een groepsgesprek 
waar je op wil 
reageren, en houd 
even ingedrukt; 

2. Druk hierna op de 
drie puntjes 
rechtsboven; 

3. Kies voor ‘Privé beantwoorden’ om een reactie te schrijven. 
 
Vervolgens stuurt WhatsApp je door naar de één-op-één-chat met de persoon die 
je al hebt, waarbij je wel ziet dat je reageert op een bericht uit het groepsgesprek. 
Hierdoor kun je verder chatten, zonder dat je de andere deelnemers van het 
groepschat lastigvalt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona Nieuws 
Bijdrage: Loekie Ruissen 
 

 

Vaccineren toch vervroegd, ziekenhuispersoneel als eerste 
aan de beurt klik hier 
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Mutatie in (corona-) virus 
Voor een kort animatiefilmpje hierover klik hier 

 

Lock down tot 19 januari 2021 
meer lezen? klik hier  

Welke winkels zijn nog open? Klik hier 
Dat wordt dus online inkopen doen. Tips daarover vind je op de 
landelijke site van Seniorweb 

De algemene corona regels: klik hier 

Tips voor als je je somber voelt Klik hier 

 

 
 

Corona blog nu.nl 
Actueel corona  nieuws uit binnen- en buitenland in de blog van 
nu.nl klik hier 
 
Nederland start het laatst 
Hoe komt het dat wij het laatst beginnen met vaccineren? 
Lees hier de achtergronden daarvan: klik hier 
 
Tekorten aan laptops en computers 
Artikel op Nu.nl over tekorten aan laptops en computers door 
corona. Lezen? klik hier  
 
Thuistesten 
In midden Brabant is een pilot gestart. Lees verder  
 
Contactloos betalen 
Vooral ouderen zijn overgestapt op contactloos betalen. Lees 
verder 
Wil je ook overstappen op contactloos betalen en heb je daar wat 
hulp bij nodig? Klik hier om naar de landelijke website te gaan 
voor meer informatie en instructies. 

 

 
 

Corona app 
Hoe succesvol is de corona app (30 december 2020)  
In Trouw stond hierover een artikel. Om naar het artikel te gaan 
klik hier 
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https://www.youtube.com/watch?v=s4x9R4nmRZg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/12/14/coronavirus-overzicht-nederland-in-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/winkelen-en-boodschappen-doen
https://www.seniorweb.nl/zoeken/term/online%20winkelen/pagina/1/periode/nofilter/soort/nofilter
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/somber-of-gespannen-door-het-coronavirus
https://www.nu.nl/coronavirus/6036016/meer-dan-165000-mensen-in-duitsland-gevaccineerd.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6099470/rivm-de-door-ons-voorbereide-strategie-past-niet-goed-bij-eerste-vaccin.html
https://www.nu.nl/tech/6098588/fabrikanten-tekort-aan-computers-en-laptops-door-corona-houdt-tot-2022-aan.html?redirect=1
https://www.nu.nl/facebooklinks/6098276/tilburg-start-proef-met-thuis-testen-op-corona.html
https://www.nu.nl/economie/6098136/vooral-ouderen-betalen-steeds-vaker-contactloos-sinds-uitbraak-corona.html
https://www.nu.nl/economie/6098136/vooral-ouderen-betalen-steeds-vaker-contactloos-sinds-uitbraak-corona.html
https://www.seniorweb.nl/zoeken/term/contactloos%20betalen/pagina/1/periode/nofilter/soort/nofilter
https://www.trouw.nl/binnenland/hoe-succesvol-is-de-corona-app~bbe88a94/
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Phishing en Hacking 

Bijdrage Thom Bloks 

De afgelopen nieuwsbrieven heb ik u al veel verteld over Hacking, Phishing en 
Spoofing. Deze vormen van oplichting vat men ook wel samen met de term: 
cybercrime. Daar zijn nog wel meer vormen van, maar die zijn in dit kader minder 
interessant voor ons. 

Rabobank 

Banken spelen natuurlijk een grote rol bij dit probleem aangezien hun klanten vaak 
gedupeerd worden door de criminelen en niet alle banken vergoeden alle vormen 
van oplichting. Ook wanneer de bank de schade wel vergoed, kost dit natuurlijk de 
maatschappij, dus ons, vele miljoenen per jaar. De banken doen dan ook hun best 
om hun klanten te waarschuwen tegen alle mogelijke vormen van fraude. 

 De Rabobank heeft een presentatie gemaakt over het verschijnsel cybercrime en 
die zouden we natuurlijk gepresenteerd hebben in ons computercafé wanneer de 
omstandigheden normaal waren geweest. Vanwege Covid-19 kan dit natuurlijk niet, 
dus hebben we besloten om die presentatie als bijlage en special bij deze 
nieuwsbrief te doen. 

De presentatie bestaat uit een quiz, waarin u kunt toetsen of u alles goed begrepen 
heeft wat ik u de afgelopen nieuwsbrieven verteld hebt en waarmee u dus aantoont 
dat u goed op de hoogte bent van verschillende vormen van Internetfraude en er zit 
wat extra informatie in over zaken, die samenhangen met Internetfraude.  
Zeer leerzaam dus. De antwoorden zitten overigens ook in de quiz, dus u kunt uzelf 
controleren 😊. 

Wij zijn natuurlijk de Rabobank zeer dankbaar voor het ter beschikking stellen van 
dit materiaal. 

Pakketdienst 

Onlangs werd het op TV ook al weer gemeld dat men sms’jes krijgt van een 
pakketdienst met de mededeling dat er een pakje klaar ligt met daarbij een link om 
het pakje te volgen. Wanneer je daarop klikt kom je op een site terecht waar 
gevraagd wordt je bankgegevens in te vullen. NOOIT DOEN dus. Kijk goed naar het 
webadres.  Daar staat bijna nooit de naam van de pakketdienst correct vermeld en 
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pakketdiensten hebben je bankgegevens NIET nodig om je pakje te bezorgen. 
Overigens zullen bedrijven die pakjes opsturen er altijd voor zorgen dat er 
voldoende bezorgkosten op betaald zijn en krijg je dus nooit een rekening voor te 
weinig betaalde porto. Wees gewaarschuwd dus. 

 

Youtube Filmpje 
Mag ik de foto’s van uw kinderen zien? 
In dit filmpje wordt aan mensen gevraagd of ze foto’s van hun kinderen willen laten 
zien aan een onbekende. Kijk hoe mensen reageren  en vergelijk dat eens met wat 
mensen allemaal op internet zetten. 
klik hier 

 

Valt er nog wat te lachen… 
 
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...." 

 
De ATM gleuf 
Bij een internetcafé in de hoofdstad zie ik een vrouw haar creditcard met een korte 
beweging een paar keer in en uit een floppy drive steken. Benieuwd naar haar 
antwoord, vraag ik haar wat ze deed. ‘Ik ben aan het winkelen op internet en ze 
blijven vragen om mijn creditcard’. 
Logisch dat ze, zoals ze zei, de ATM-gleuf gebruikte 

 
Klant: "Ik kan geen e-mail versturen." 
Helpdesk: "Vertel me wat u doet om het te versturen?" 
Klant: "Ik schrijf het op een stukje papier, doe het in de gleuf van de 
computer en druk op 'verzenden'." 
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Woordpuzzel 
 

Puzzelen 
bijdrage Hans Egmond   
 
We nemen vanaf nu in de komende corona nieuwsbrieven een puzzeltje op. Onze 
hersenen moeten natuurlijk ook in beweging blijven.  
 

 
Deze puzzel kun je eventueel printen om in te vullen (zie de bijlage bij deze 
nieuwsbrief). De 7 gevonden woorden kun je gewoon als tekst mailen naar 
swmadmi@gmail.com. Vermeld in het onderwerp: Puzzel 
 
We publiceren  in de volgende nieuwsbrieven een top 5 ranglijst van inzenders met 
de meeste goede oplossingen. De winnaar hiervan krijgt een kleine attentie na 
afloop van de corona beperkingen. Schrijf je naam erbij dan doe je mee. 
 
Veel plezier ! 

Gehusselde woorden 

 

Oplossing 
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