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Elfde nieuwsbrief uit
het digitale ComputerCafé
Nieuwsbrief 10 voorwoord
Beste lezeressen en lezers,
Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud en wellicht hebben jullie ook goede
voornemens genomen. Bijvoorbeeld met betrekking tot afvallen.
De chocoladeletters, pepernoten, kerststollen en oliebollen hebben bij veel mensen een
positief/negatief effect op het gewicht gehad en daar willen de meesten van ons misschien
wel wat aan gaan doen.
Ineke gaf in de vorige nieuwsbrief al een ‘slank’ recept met daarbij de
aanduiding van de hoeveelheid calorieën. Het bijhouden van calorieën
is voor mij persoonlijk een goed middel om mijn gewicht onder controle
te krijgen.
Onder het kopje ‘apps’ zal ik melding doen van twee apps die mij
daarbij helpen. MyFitnessPAL is een app waarmee ik bijhoud hoeveel
calorieën ik eet. Je kunt allerlei doelen instellen, hele maaltijden
opslaan, voedingsmiddelen toevoegen etc. etc. Je krijgt een positief berichtje als je afgevallen
bent. Dat is leuk en geeft de burger moed.
Je kunt de producten die je eet ook via de barcode die op de verpakking staat scannen en dan
toevoegen aan je overzicht van wat je gegeten hebt.
Voor mij is het een goede stimulans om mijn gewicht in de gaten te houden.
Daarnaast gebruik ik Google fit die je bewegingen e.d. bijhoudt. Ook kun je daar
bloeddrukmetingen toevoegen zodat je daar een mooi overzicht van hebt. Bij mij valt op dat
mijn bloeddruk in de zomer lager is dan in de winter. Grappig om te constateren.
Leuk is dat deze beide apps met elkaar communiceren en het bereikte gewicht dat ik heb
ingevoerd in MyFitnessPAL automatisch in Google Fit verschijnt en andersom worden de
verbruikte calorieën van mijn fietstochtje automatisch verrekend bij de calorieën inname van
die dag in MyFitnessPAL.
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Deze maand is de bijlage door mij verzorgd. Ik had voor het voorjaar
van 2020 een presentatie in voorbereiding over Wikipedia.
“Wikipedia; feit of fictie?”
Door de eerste Corona golf en het stopzetten van de ComputerCafé's is
dat toen niet doorgegaan. Alles kwam toen helaas stil te liggen.
Het verhaal over Wikipedia heb ik nu verder uitgewerkt en in de bijlage
vinden jullie dat bestand genaamd: “Wikipedia; feit of fictie?”
Hierin wordt uitgelegd hoe je de informatie die je op Wikipedia vindt
op waarheid kunt beoordelen.
Heel veel succes met weetjes opzoeken in Wikipedia en een paar kilootjes kwijt te raken (voor
wie dat van toepassing is).
Namens de redactie,
Loekie Ruissen.
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Bericht van het bestuur
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden.
Vanwege de lockdown zijn we nog nooit zoveel online geweest als in deze tijd.
We kunnen nergens naar toe, maar via het internet “reizen” we nog steeds de hele
wereld rond. Mogelijkheden om contact te houden via videobellen zijn er ook
genoeg. Toch lukt het niet altijd de eerste keer, maar uiteindelijk als je maar
volhoudt en met hulp van anderen kom je er wel.
In deze nieuwsbrief wordt extra informatie gegeven over het videobellen
(vergaderen) met Google Meet. We zijn op 12 januari gestart met een bijeenkomst
van de Android club (7 personen) met Google Meet. De ervaring is positief en de 3
vervolg bijeenkomsten (één keer per maand) zijn gepland. Natuurlijk zijn er nog vele
andere mogelijkheden zoals Skype, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, Jitsi,
Facetime etc. Is er belangstelling om een uitleg te krijgen over één van deze
programma’s of andere onderwerpen, dan horen we het graag. Het nieuwsbrief
team staat open voor uw suggesties!!
Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo (Christ, Teus en Martien)

Website SeniorWeb Mierlo
Bijdrage: Loekie Ruissen

Neem eens een kijkje op onze eigen website. Hier vind je nu natuurlijk geen nieuws
over de activiteiten in d’n Intheek, 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
ons toesturen via swmadmi@gmail.com
Alvast bedankt.
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Uit het kookboek van Ineke
Beste mensen,
Onze gastvrouw

Vorige keer heb ik jullie een recept voor een nagerecht gegeven van Perzik met lange
vingers. Dit recept had ik zelf nog niet uitgeprobeerd, nu wel en ik vond het veel te
machtig en te vet. Zo zie je maar, eerst zelf uittesten.
Volgend recept heb ik wel uitgetest en bijgewerkt, hier komt hij.
Gevulde courgette met pizza topping groenten vlees
Maak alvast de voorbereiding door courgette te koken en alles te snijden.
Hoofdgerecht
Pizza liefhebbers opgelet. Met dit
recept maak je binnen 40 minuten
gevulde courgette met pizza topping
voor twee personen!
Deze pizza courgettes zijn een gezond
en lekker alternatief voor een
traditionele pizza. Zo bevat dit gerecht
minder calorieën en meer groente. De
gevulde courgettes zijn lekker om te
eten als lichte lunch, avondmaaltijd.
De courgette is gevuld met tomatensaus, paprika, champignons, ui en salami.
Je kunt hier echter lekker mee variëren door zelf extra toppings toe te voegen, zoals
tonijn, gehakt of olijven. Bij het samenstellen van dit gerecht is ook op de
koolhydraten gelet. Door de courgette en tomatensaus bevat het gerecht iets meer
koolhydraten. Dit gerecht is eerder koolhydraatbeperkt.
Door het vlees te vervangen kun je bijvoorbeeld een vegetarische variant maken.
Verder kun je de gevulde courgette met pizza toppings na het bakken maximaal 2
dagen in de koelkast bewaren. Het is niet mogelijk om de courgettes in te vriezen.
Bereidingstijd: 15 min.
Kooktijd: 25 min.
Totale tijd: 40 min.
Porties: 2 porties
Hoofdgerecht Keuken: Italiaans
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Ingrediënten voor 2 personen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 courgettes
200 gr tomatensaus
1/4 rode ui
1/2 groene paprika
125 gr champignons
60 gr salami
80 gr geraspte mozzarella
Italiaanse kruiden naar smaak
zout en peper naar smaak

Bereidingswijze:
●

●
●
●
●

●
●
●

Was de courgettes en snijd deze in de lengte doormidden. Verwijder met een
lepel het vruchtvlees, daarna de courgette voor koken tot ze licht gaar zijn
ca 3 min. (anders niet gaar in de oven)
Laat ze uitlekken, bewaar het vocht. Verwarm de heteluchtoven voor op 200
graden.
Snijd vervolgens de groene paprika, champignons, ui en salami in kleine
stukjes, ca ½ x ½ cm
Pak de courgettes erbij en plaats deze in een ingevette ovenschotel.
Vul de 4 uitgeholde courgettes met de tomatensaus met wat kookvocht.
Verdeel vervolgens de gesneden groente en salami over de courgettes.
Breng de gevulde courgettes op smaak met Italiaanse kruiden, zout en
peper.
Bestrooi de courgettes ten slotte met fijn gesneden mozzarella en dek de
schotel af met aluminiumfolie.
Bak de courgettes 15 minuten in de voorverwarmde oven.
Verwijder vervolgens de folie en bak nog eens 10 minuten.

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 nieuwsbrieven archief op de site te gaan klik hier
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Windows nieuws
Bijdrage Christ Flinsenberg

Windows 10 versie 20H2, vorige versie was 2009
De website www.GratisSoftware.nl
Via de rubriek ‘Stel je vraag’ kwam de vraag of het nog mogelijk
was om gratis over te gaan van Windows 7 naar Windows 10.
Als ik een softwareprogramma op de pc wil downloaden, ga ik
vaak naar de website www.GratisSoftware.nl
Handig want hier vind je een overzicht van diverse categorieën en
wat ik zocht stond bovenaan als tabblad ‘Windows 10 ook in 2020
nog gratis met Windows 7/8.1 licentie’
Als je een geldige licentie hebt van Windows 7/8 dan is dit dus nog
steeds mogelijk. De vraagsteller geïnformeerd en een paar dagen
later ontving ik een bericht dat het gelukt was.
Hij en wij blij, wat wil je nog meer.

👍

Opmerking
Let op bij downloaden in het algemeen. Lees eerst goed en check van te
voren op eventuele virus met de virusscanner. Uiteraard alles wat je
download is op eigen risico.

Videovergaderen met Google Meet
Om contact met elkaar te houden gebruiken we binnen
SeniorWeb Mierlo Google Meet.
Informatie over Google Meet vind je op de landelijke website van
SeniorWeb.nl en als je op onderstaande link klikt kom je bij het
artikel over ‘Hoe werkt videobellen met Google Meet’
Google Meet
De informatie lijkt mij duidelijk en toch lukt het ons ook niet
meteen om met een ander persoon een videogesprek te voeren.
Onlangs heb ik zelf kunnen ervaren dat bijvoorbeeld het
gestuurde e mailbericht niet binnen kwam. Ook was het even niet
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duidelijk hoe je iets kunt laten zien (presenteren). Vandaar dat ik
een extra bijlage Google Meet heb gemaakt waarin de stappen
nog eens worden uitgelegd.
Link openen in een nieuw tabblad
Als je een website pagina bezoekt dan moet je vaak op een link
klikken om meer over het onderwerp te lezen. Officieel heet het
een hyperlink, maar meestal wordt het woord link gebruikt.
Ook het woord koppeling wordt vaak gebruikt.
Ook in onze nieuwsbrief maken we hier gebruik van. Sommigen
vinden het lastig om daarna weer terug te gaan naar de tekst in de
nieuwsbrief waar ze gebleven waren.
Handig is het om de link in een nieuw tabblad te laten openen.
Immers dan kan je gemakkelijk van het ene tabblad naar het
andere tabblad klikken.
Om een link in een nieuw tabblad te openen, kan op verschillende
manieren:
1. Klik met de rechtermuisknop op de link en kies Koppeling
(Link) op een nieuw tabblad openen. Als je met de
rechtermuisknop ergens op klikt, krijg je een menu.
Kleine verschillen in aanduiding zijn er:
Edge en Firefox noemen het een koppeling
Chrome noemt het een link
2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik met de
linkermuisknop op de link.
Een nieuw tabblad wordt geopend, maar het huidige
tabblad blijft zichtbaar. Dus je moet zelf even op het
tabblad klikken om het te kunnen lezen.
3. Houd tegelijkertijd de de Ctrl-toets en Shift-toets
ingedrukt en klik met de linkermuisknop op de link.Een
nieuw tabblad wordt geopend en wordt ook meteen
zichtbaar.
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Apple nieuws
Bijdrage: Hans Heldens

Beste Apple-tjes,
De huidige versie van het iOS systeem is, voor de iPhone iOS 14.4, voor de iPad is dit
iPadOS 14.4. Er wordt weer hard gewerkt aan de volgende update iOS 15, zowel
voor de iPhone als de iPad, verwachting september 2021. Dus even wat rust zou ik
zeggen.
Onze Android Club vrienden van SeniorWeb Mierlo hebben een succesvolle video
bijeenkomst achter de rug. Mocht er onder de Apple gebruikers ook belangstelling
bestaan voor een dergelijk videocontact, laat het mij weten middels een mailtje aan
onze administratie swmadmi@gmail.com
Apple bestanden op Windows PC/laptop
In deze nieuwsbrief laten we twee manieren zien hoe je Applebestanden en Apps
kunt inzien en wijzigen op je Windows laptop of PC. Je dient wel je Apple ID en
password bij de hand te hebben.
1e manier: via de iCloud app, die je gratis
kunt downloaden in de Microsoft Store.
●

Ga naar de Microsoft Store, tik
rechtsboven in het zoekvenster
“iCloud” en download de gratis
iCloud app.

Met iCloud voor Windows bewaar je je foto's,
video's, e-mail, agenda, bestanden en andere belangrijke informatie in iCloud en op
je Windows-pc.
iCloud Drive
● Bewaar en open al je bestanden veilig op iCloud Drive.
● Deel direct vanuit de Verkenner een map of bestand met vrienden, familie
en collega's
● Bespaar ruimte op je pc door je bestanden alleen op iCloud Drive te
bewaren.
● Kies bestanden en mappen die je lokaal op je pc wilt bewaren zodat je ze
zelfs kunt gebruiken wanneer je offline bent
iCloud-foto's
● Houd je fotobibliotheek up-to-date op al je apparaten.
● Download lichte versies van foto's en video's uit iCloud-foto's automatisch
naar je pc en download de volledige versies alleen als dat nodig is
● Maak gedeelde albums aan en nodig anderen uit om hun eigen foto's,
video's en commentaar te plaatsen.
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Mail, Contacten, Agenda's, Taken en Bladwijzers
● Houd e-mail, contacten, agenda's en taken up-to-date op al je apparaten.
● Deel agenda's en takenlijsten met andere iCloud-gebruikers.
● Bladwijzers van Internet Explorer, Firefox of Google Chrome blijven
automatisch up-to-date met Safari.
iCloud voor Windows vereist:
● Outlook 2016 of later (voor Mail, Contacten, Agenda's)
● Internet Explorer 11 of later, Firefox 57 of later, of Google Chrome 73 of later
(voor Bladwijzers)
2e manier: iCloud via je webbrowser
1. Open je webbrowser (Chrome, Edge of Firefox)
2. Tik in de adresbalk : www.icloud.com
3. Geef je Apple ID met password in
Het beginscherm van het overzicht komt naar voren.

We zien nu welke apps je kunt openen op je PC/laptop. Erg handig is dat je hier dus
een overzicht van je foto’s, contacten, mail, agenda en ook notities te zien krijgt.
In al deze apps kan je wijzigingen aanbrengen, die meteen zichtbaar zijn op je iPad
of iPhone. Dus ook het printen via je laptop is dus mogelijk.
Als extra’s zijn de volgende apps opgenomen:
● Pages (Apple’s evenknie voor Word)
● Numbers (Apple’s evenknie voor Excel)
● Keynote (Apple’s evenknie voor Powerpoint)
● iPad of iPhone kwijt? Gebruik “Zoek iPhone”
● Ook is de app iCloud drive opgenomen, waarover we onder “1e manier….”
eerder hebben geschreven
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Apps van de dag
CATAN
Speel je favoriete spel CATAN (ook wel bekend als Kolonisten van
Catan) altijd en overal: het originele bordspel, het kaartspel, de
extensies, en ‘CATAN – De opkomst van de Inca's’ in één app!
Een erg leuk spel dat samen met anderen, maar ook alleen kunt
spelen. Speel je alleen. dan speel je tegen de computer.
Na een lange reis van grote ontbering, hebben je schepen
eindelijk de kust van een onbekend eiland bereikt. Andere
ontdekkingsreizigers zijn echter ook op Catan geland: de race om
op het eiland te vestigen is begonnen!
Ik speel dit spel al jaren, ook als bordspel.
Een aanrader!!!!

Updates
Even een herinnering.
Heb je de automatische update aanstaan?
● Instellingen >> Algemeen >> Automatische
updates >> beide schakelaars op groen……….
● Instellingen >> App Store >> Automatische
Downloads >> beide schakelaars op groen…...
Zet “Beoordelingen en recensies” niet aan, evenals
“Ruim apps op”
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Android Nieuws
Bijdrage: Martien Verstijnen

Android 11 update
Android 11 is in september uitgebracht, maar lang niet alle gebruikers met een
geschikt toestel hebben de update gekregen. Welke toestellen krijgen de update
en wanneer?
Het is inmiddels een populair gezelschapsspel onder Android-gebruikers: wanneer
krijgt mijn tablet of telefoon de nieuwste update? Elk jaar brengt
Google een nieuwe Android-versie uit in de maand september. Dit
jaar was dat Android 11. Maar die versie is niet direct beschikbaar
op geschikte toestellen. Fabrikanten hebben tijd nodig om de
update aan te passen voor hun toestellen. De paradepaardjes
(lees: duurste toestellen) zijn natuurlijk als eerste aan de beurt.
Toestellen die al wat langer verkocht worden zijn hekkensluiter.
Veel fabrikanten geven alleen aan welke toestellen de update krijgen. Alleen Samsung
heeft inmiddels bekendgemaakt welke toestellen de update in welke maand krijgen.
Samsung
Samsung heeft de planning inmiddels bekend gemaakt. De S20, S20 Plus en S20 Ultra
krijgen de update in 2020. De rest is aan de beurt in 2021.
● Januari: Fold, S10e, S10, S10 Lite, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, Note 20,
Note 20 Ultra, Z Flip en Z Fold 2.
● Februari: S20 FE.
● Maart: A51, M21, M31, M31s, Note 10 Lite, Tab S7, Tab S7 Plus, XCover Pro.
● April: A40, A71.
● Mei: A42 5G, A50, A70, A80, Tab S6 Lite.
● Juni:A21s, A31, A41.
● Juli: A2De, Tab S5e, Tab S6.
● Augustus: A20s, A30s, Tab A 10.1, Tab Active Pro, Xcover 4S.
● September: A10, Tab A 8.
Overige fabrikanten
Van overige fabrikanten is alleen bekend welke toestellen zeker de update naar
Android 11 krijgen.
● Nokia: 1.3, 2.2. 2.3, 2.4, 3.2, 3.4, 4.2, 5.3, 6.2, 7.2, 8.1, 8.3 5G, 9 PureView.
● LG: G8 ThinQ, G8s ThinQ, G8x ThinQ, V50 ThinQ, V60 ThinQ, Velvet.
● Sony: Xperia 1, Xperia 1 II, Xperia 10 II, Xperia 5, Xperia 5 II, Xperia XZ3.
● Motorola: Edge, Edge Plus, G 5G Plus, G Pro, G8, G8 Power, G8 Plus, g9 Plus,
One Action, One Fusion Plus, One Hyper, One Vision.
● OnePlus:6, 6T, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro, 8, 8 Pro, Nord, Nord N10 5G.
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Android apps
MyFitnessPAL
In het voorwoord is al uitgebreid verteld over deze app.
Wil je eerst een instructiefilmpje zien? klik hier
De app heeft inmiddels een update gehad, maar het meeste in
het filmpje is hetzelfde gebleven.
Deze app is zowel voor Apple als Android gebruikers te
downloaden.
Om naar de Playstore te gaan klik hier
Google Fit
En over deze app is ook al e.e.a. verteld het voorwoord.
Ik heb geen Nederlands instructiefilmpje gevonden.
Klik hier om naar een Engelstalig filmpje te gaan.
Om de app te downloaden: klik hier
Google Lens
Google lens bestaat al sinds 2017, maar is nu echt uitgegroeid tot
een onmisbare app. Google Lens herkent meer dan een miljard
objecten. De app werkt met de camera of eerder gemaakte foto's
maar kan ook met behulp van de camera teksten vertalen. Fijn als
u in het buitenland verblijft en wilt weten wat er op een bord
staat. Of richt de camera op een menukaart om erachter te
komen wat de pot schaft. Een mooie stoel gezien in een hippe
koffietent? Google Lens vertelt direct waar deze of een
vergelijkbare stoel te koop is.
Google lens is te gebruiken in de zoekbalk van de Google app. Tik
op het icoontje (naast de microfoon).
Je kunt de app ook apart downloaden in de Play store.
en een handleiding staat op Seniorweb Lees meer
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WhatsApp
Privacybeleid
WhatsApp-gebruikers kregen vorige week te maken met een pop-up waarin
gevraagd werd ‘akkoord te gaan’ met nieuwe privacyvoorwaarden. Voorwaarden
waarin werd aangegeven dat er mogelijk data met Facebook gedeeld zouden
worden. Na een flinke nieuwsgolf is WhatsApp op de beslissing teruggekomen: het
beleid zal nu pas later in werking treden. Lees meer
WhatsApp Web
WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om WhatsApp Web te gebruiken zonder dat
je telefoon verbonden moet zijn. Je kan dan tot vier apparaten tegelijk gebruiken
met WhatsApp. De functionaliteit verschijnt binnenkort in de bètaversie van
WhatsApp.
Zo werkt WhatsApp Web
WhatsApp Web is WhatsApp zoals je gewend bent, maar dan via de browser van je
computer. Berichten typ je op het toetsenbord van je desktop of laptop. Je kunt
nieuwe chats starten, reageren op lopende gesprekken of bijvoorbeeld een
groepsgesprek beginnen.
Het maakt niet uit welke browser je gebruikt. De dienst werkt in alle bekende
programma’s zoals Google Chrome, Opera, Brave, Safari, Firefox en Edge.
Inloggen bij WhatsApp Web doe je zo:
1. Pak je computer erbij en open je favoriete browser;
2. Open de officiële website van WhatsApp Web (web.whatsapp.com);
3. Pak je Android-smartphone erbij en open WhatsApp;
4. Tik op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘WhatsApp Web’;
5. Druk op het plus-teken rechtsboven en scan de QR-code van je computer;
6. Je bent nu ingelogd op de webversie van WhatsApp.
WhatsApp Web is een verlengstuk van de chat-app op je smartphone. Kortom: het
werkt niet wanneer je telefoon uitstaat. Berichtjes die je via de app-versie
verstuurt zijn dus zichtbaar op de webversie, en andersom. Ook kun je in de
browserversie bijvoorbeeld foto’s versturen en chats van contacten bekijken.
Je kunt de webversie op zoveel mogelijk computers gebruiken als je zelf wil.
Zodra je eenmaal bent ingelogd navigeer je simpelweg naar
www.web.whatsapp.com op je computer, waarna alle berichten automatisch
openen.
WhatsApp Desktop op je computer
De webversie van WhatsApp is niet altijd even stabiel. Wanneer je continu met
anderen kletst is het misschien verstandiger om WhatsApp te downloaden op je
computer. Op die manier staat er niet continu een tabblad open, maar gebruik je
WhatsApp zoals ieder ander computerprogramma. Download WhatsApp Desktop
voor je computer (gratis) (www.whatsapp.com/download)
Er is ook een filmpje op Youtube beschikbaar over het Instellen Whatsapp Web.
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Corona Nieuws
Bijdrage: Loekie Ruissen

Vaccins
Hoe werken de vaccins op het virus?
Voor het filmpje klik hier
Ontstaat met het corona vaccin groepsimmuniteit?
Een filmpje wat dit duidelijk uitlegt Klik hier
Twee vaccins goedgekeurd en de rest?
Op 10 januari zijn twee corona vaccins goedgekeurd door de EMA
(Europees Medicijn Agentschap) : zo staat het met de rest.
klik hier
Het derde goedgekeurde vaccin
Op 29 januari is ook het AstraZeneca vaccin goedgekeurd door de
EMA. Voor het artikel van nu.nl hierover: klik hier
Ook het vaccin van Janssen nadert die status. Over dit vaccin
lezen? klik hier
Het vaccin van AstraZeneca en van Janssen werken op een
andere manier op het virus. Meer lezen? klik hier
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Straatbeelden: Nederland voor en na de harde lockdown en
avondklok
Het straatbeeld is natuurlijk totaal anders na de harde lockdown
van half december. In deze beelden zie je voor en na met elkaar
vergeleken. Om de beelden te kijken klik hier
na de invoering van de avondklok ging het in veel steden mis,
maar er zijn veel plekken in Nederland waar de avondklok goed
aangehouden wordt. Kijk dit filmpje van Omroep West gemaakt
op 24 januari maar eens. klik hier
Vaccinatie
Wanneer ben ik aan de beurt voor vaccinatie?
Overzicht: Wie kan zich wanneer laten inenten tegen het
coronavirus? Klik hier
Alles over de vaccinatie
Alle informatie over de vaccinatie vind je op corona vaccinatie.nl.
Om naar de site te gaan klik hier
Telefoonnummer
Liever telefonisch vragen stellen? Bel dan 0800-1351
Steffie
Informatie over de vaccinatie in begrijpelijke taal klik hier
Persconferentie 20 januari
Wil je de laatste persconferentie in eenvoudige taal nalezen?
klik hier
Soorten corona testen
Verschillende testen kunnen laten zien of u corona heeft. De
overheid gebruikt PCR-testen en 2 soorten sneltesten. Door
sneltesten worden de wachttijden korter en weten mensen
sneller de uitslag. Maar niet alle testen zijn voor iedereen
geschikt. De betrouwbaarheid van een test verschilt per situatie.
De GGD zorgt ervoor dat u de juiste test krijgt bij uw situatie. lees
meer
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Phishing en Hacking
Bijdrage Thom Bloks

Spoofing
Onderstaande mailtje kreeg ik onlangs binnen, vanaf het volgende adres:
Rabobank <klantinfo.rabobank@planet.nl>
Beste Heer/Mevrouw
Door onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevens
gekoppeld aan uw emailadres tot op heden nog geen gebruikt maakt van de
nieuwe verbeterde beveiligde betaalpas die de Rabobank momenteel verstrekt
aan haar klanten.
Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn betreft de
benodigde actuele bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te
stappen naar het betaalgemak van onze nieuwe betaalpas.
Melding!
Houdt uw Rabo scanner gereed, volg de gegeven instructies op uw scanner.
Ga naar Rabo/verbetering/traject <https://s.id/Rabo-Traject2021-> voor het
vervangen van uw oude betaalpas.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Rabobank
Michelle oosterhout
Directeur Particulieren en Bedrijven
U snapt natuurlijk dat ik hier niet intrapte. Het afzenderadres is niet correct.
De rabobank werkt vanaf een eigen server en die eindigt nooit op Planet.nl maar op
rabobank.nl
U ziet dus dat u heel voorzichtig dient te zijn met dergelijke mails. Gelukkig had mijn
mailprogramma het al in de SPAM-map gezet maar ondanks dat vertrouwde ik het
toch al niet. U dus ook niet :)
Ook de KPN waarschuwt nu voor spoofing. U krijgt een mailtje met de mededeling
dat er een pakketje voor u klaar ligt en of u maar even de portokosten wilt
overmaken. Voor het gemak wordt een link bijgevoegd. NIET intrappen dus.
Inmiddels zijn er al een paar banken die de schade die geleden wordt door spoofing
vergoeden maar het is natuurlijk altijd beter om geen schade te lijden door er niet in
te trappen.
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Inmiddels weet u ook wel dat medewerkers van Microsoft of Google of van een
antivirus programma u echt niet opbellen met de melding dat u een virus op uw
computer heeft. Gewoon meteen opleggen als er zo iemand belt en eventueel
advies vragen aan iemand van Seniorweb pover wat te doen.
Vaccinatie fraude
Er zijn ook meldingen dat criminelen u bellen of appen met de mededeling dat u
eerder aan de beurt kunt komen voor vaccinatie tegen Corona. Of u dan maar een
bepaald bedrag wilt overmaken. Trap hier niet in. De vaccinatie is gratis en u krijgt
vanzelf bericht wanneer u aan de beurt bent. Er is geen manier waarop u voorrang
kunt krijgen op de vastgelegde volgorde.
Lees hier meer over pre-texting op het Max Meldpunt. U leest hier hoe criminelen te
werk gaan om zo geloofwaardig mogelijk over te komen.

Youtube Filmpje
Wat is er over jou te vinden op het internet?
In dit filmpje wordt een aantal bezoekers aan een waarzegger verrast door de feiten
die deze waarzegger over hen te weten is gekomen.
Hoe? Dat zie je op het eind van het filmpje. klik hier

Valt er nog wat te lachen…
Ik ben in mijn 2e week quarantaine maar een gesprek met een spin begonnen, hij
was webdesigner
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van
de stoel
Klant: Ik heb een belangrijk databestand op mijn cd en mijn programma heeft een
fout geconstateerd in het bestand
helpdesk: Kunt u een kopie maken van de cd en naar ons opsturen?
Klant: kan ik het niet meteen faxen want ik heb hier een kopieerapparaat?
Stel dat de avondklok ingaat om 21.00 uur en ik krijg ruzie met mijn vrouw en zet
haar buiten, wordt ze dan meegenomen? En voor hoelang?
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Puzzelen
Bijdrage Hans Egmond

Woordpuzzel

We nemen vanaf nu in de komende corona nieuwsbrieven een puzzeltje op. Onze
hersenen moeten natuurlijk ook in beweging blijven.
Oplossing van de puzzel
Uit de vorige nieuwsbrief nr 10: Inzending is gesloten
Gehusselde woorden

Oplossing

Nieuwe puzzel
Gehusselde woorden

Oplossing

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. Tot uiterlijk 23 februari kun je je oplossing insturen.
Vermeld in het onderwerp: Puzzel. Schrijf je naam erbij, dan doe je mee.
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We publiceren hier en in 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.
Top 5 ranglijst inzenders
Plaats

Naam

Aantal goede inzendingen

1

Harrie Hendriks

1

2

Ineke de Jonge

1

3

Jan-Hein van Bree

1

4

Leny Nabuurs

1

5

Veel plezier !
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