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Nieuwsbrief 12 voorwoord 
 
Beste allemaal,  
 
Gedurende de lockdown hebben we meer tijd om ons te verdiepen in andere zaken dan die 
waar we in het “oude normaal” geen tijd voor hadden.  
We creëren dan zelf maar een “thuis-school” om bijvoorbeeld meer te leren, te lezen, te 
schrijven (=typen), aan aardrijkskunde te doen (Google Maps, Wikipedia) en te puzzelen.  
Hebben we vragen, dan stellen we die aan Google en helpt dat niet voldoende, dan kunnen 
we de vraag nog altijd aan Seniorweb Mierlo stellen via onze website. 
Als het gaat over rekenen, dan komen op pagina 22 een paar mooie voorbeelden, die ik 
vroeger op school niet kreeg. Een leven lang leren is het motto! 
 
Lezen: We lezen vaak op allerlei media: boeken, tijdschriften, kranten, tv-scherm, 
telefoonscherm etc. Regelmatig komt het voor dat wanneer je een artikel, recept of 
gebruiksaanwijzing leest, dat je dan iets erbij wil noteren om het duidelijker voor jezelf te 
maken. Of je wil het zelf digitaal hebben om het op te kunnen slaan, zodat het gemakkelijker 
is terug te vinden dan door een stapel kopieën of aantekeningen te moeten ploeteren.  
OVERTYPEN IS GEEN OPTIE!!!! 
 
Daarom heb ik in de bijlage van deze nieuwsbrief de App OCR beschreven,  
(presentatie OCR App.pdf) 
OCR staat voor Optical Character Reading. De App opent de camera op je mobiel, je neemt 
een foto van de tekst (waar die ook staat) en de App maakt er digitale tekst van, die je zelf aan 
kunt passen en opslaan. Zo heb ik, als voorbeeld, hoofdstuk 3 Lastdieren uit het boek “De 
man die kon rekenen” van Malba Tahan met behulp van deze App OCR omgezet in digitale 
tekst en in Word geplakt. Zie pagina 21. 
 
Namens de redactie, 
Hans Egmond 
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Bericht van het bestuur 
Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden. 
 
Nu de lockdown weer is verlengd, wordt het duidelijk dat er dit voorjaar geen 
bijeenkomsten op locatie zullen zijn. We hopen in het najaar weer te kunnen starten. 
Zolang zullen we het moeten doen met de informatie in de nieuwsbrief en de online 
activiteiten.  
 
Door de positieve ervaringen van de online Android Club, zijn we inmiddels ook 
gestart met een Windows Club. Ook hier zijn de ervaringen positief en voor de 
huidige situatie is dit een aanvulling op de nieuwsbrief. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar om mee te doen met de online Windows Club. Heeft u een Google 
account en bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar swmadmi@gmail.com en 
geef aan dat u interesse heeft voor de online Windows club.  
 
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. Nieuw toegevoegd is daar de subpagina met ‘handige 
weetjes’. 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 onze pagina kunnen toevoegen dan kun je die 
ons toesturen via swmadmi@gmail.com 
 
Alvast bedankt. 
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Onze gastvrouw 
 

Uit het kookboek van Ineke 
Lieve mensen, dit keer een voor- en een hoofdgerecht voor 2 personen.  
Ik hoop dat het jullie het uit zullen proberen; succes.  
 
Ineke 
 
Gevulde avocado met eiersalade, 
zalm en rivierkreeftjes 
 
Heerlijk en makkelijk voorgerecht 

● Brunch  
● 2 personen  
● 400 kcal voedingswaarden  
● 10 min. bereiden 

  
Ingrediënten 

● 1 eetrijpe avocado 
● ca 90 g gevuld eiersalade 
● 50 g gerookte zalm  
● 50 g verse rivierkreeftjes of garnalen  
● 5 g tuinkers (niet echt nodig)  
● ca 35 g rucola slamelange  

 
Bereiding 

1. Snijd de avocado overlangs doormidden.  
2. Verwijder de pit en schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil, maar 

laat rondom minimaal een ½ cm vruchtvlees zitten. 
3. Snijd het uitgeholde vruchtvlees in kleine stukjes en meng dit met de gevuld 

eiersalade- de helft van de zalm en de helft van de rivierkreeftjes  
4. Vul de avocado schillen hiermee.  
5. Verdeel de sla over de borden.  
6. Leg op ieder bordje een gevulde ½ avocado, en de rest van de zalm en de 

rest van de rivierkreeftjes erover.  
7. Breng op smaak met peper en eventueel zout.  
8. Garneer met de tuinkers. 

 
Combinatietip: Lekker met geroosterd brood. 
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Ovenpasta met spinazie en gerookte zalm 
 
Ingrediënten voor 2 personen 

● 75 gram farfalle of andere korte pasta  
● ½ + ½ eetlepels olijfolie  
● 1 teentje knoflook (geperst) 
● 200 gram spinazie (panklaar)  
● 75 milliliter crème fraîche  
● Sap van ¼ citroen 
● 100 gram gerookte zalm (in reepjes)  
● 3 zongedroogde tomaatjes (in reepjes) 
● 1 eetlepel broodkruim of paneermeel  
● 40 gram Parmezaanse kaas (geraspt) 

 
Benodigdheden: 1 kleine ingevette ovenschaal 
Overige tijden: 10 minuten oventijd 
Bereiden: 

1. Verwarm de ovengrill voor op 200 graden.  
2. Kook de farfalle beetgaar.  
3. Verhit intussen ½  eetlepel olijfolie in een koekenpan en fruit hierin heel 

zacht de knoflook circa 2 minuten, kijk uit het verbrand zo. 
4. Voeg handje voor handje de spinazie toe en laat deze slinken in de pan. 

Meng de crème fraîche en het citroensap door de spinazie en breng op 
smaak met zout en peper. 

5. Giet de pasta af. Meng de pasta met de spinazie- roomsaus, zalm en 
zongedroogde tomaatjes in de ovenschaal.  

6. Meng in een kom het broodkruim met de overige ½ eetl olijfolie en 
Parmezaanse kaas en strooi over de pasta.  

7. Dek de pasta de eerste 6-7 min af met aluminium folie. 
8. Gratineer onder de ovengrill in circa 10 minuten goudbruin in het midden 

van de oven. 
Opmerking: let even op of het niet te donker wordt of dat de folie er eerder af moet. 
Eet smakelijk, wij vonden het lekker, wel heb ik de hoeveelheden aangepast van 4 
naar 2 personen, voor ons was de hoeveelheid meer dan genoeg, als je een grote 
eter bent kunt je de hoeveelheid vergroten natuurlijk. 

 

 

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  

5 

https://www.seniorwebmierlo.nl/stel-je-vraag/
https://www.seniorwebmierlo.nl/programma-najaar-2019a/
https://www.seniorwebmierlo.nl/nieuwsbrieven/


maart 2021 jaargang 2 nummer 3
 

 

 

 

 

Windows nieuws 
Bijdrage Christ Flinsenberg 
 
Windows 10 versie 20H2, vorige versie was 2009 
 

 

Taakbalk 
Veelgebruikte programma's vastmaken aan de taakbalk 

Bijdrage Martien Verstijnen 
 
Op de taakbalk vinden we uiterst links de knop om het startmenu 
te openen. Daarnaast zien we ook diverse knoppen waarmee 
programma's gestart kunnen worden. Onder andere Microsoft 
Edge en Verkenner. 
Wist u dat u zelf ook een knop op de taakbalk kunt maken die 
verwijst naar uw favoriete programma? Een programma 
vastmaken aan de taakbalk heet dat. 
En het gaat als volgt: 

● Open menu Start, zoek uw favoriete programma op in 
menu Start en wijs het aan. Klik er met de 
rechtermuisknop op. 

● Wijs Meer aan in het geopende snelmenu en klik 
vervolgens op de optie Aan taakbalk vastmaken. 

Hiermee wordt de knop die naar uw favoriete programma verwijst 
direct op de taakbalk weergegeven. Verwijderen kan ook. 
Dit doet u door met de rechtermuisknop te klikken op de knop op 
de taakbalk. In het snelmenu dat vervolgens geopend wordt kunt 
u klikken op de optie Van de taakbalk losmaken. Hiermee wordt 
de knop direct van de taakbalk verwijderd. 
  
Knoppen op de taakbalk verplaatsen 
 
Wellicht vindt u het handig dat u uw favoriete programma's kunt 
starten via een knop op de taakbalk, maar bent u tegelijkertijd 
niet zo blij met de volgorde waarin ze staan weergegeven op 
diezelfde taakbalk. 
Dan zult u het wellicht fijn vinden om te horen dat u ook de 
weergave van de knoppen op de taakbalk aan uw wensen kunt 
aanpassen. En wel heel simpel door met de muisaanwijzer te gaan 
staan op de knop die u wilt verplaatsen, de linkermuisknop in te 
drukken en ingedrukt te houden terwijl u de muisaanwijzer over 
te taakbalk verplaatst naar de plek waar u de knop wel wilt 
hebben. Vervolgens laat u de linkermuisknop los. 
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  Klembord 

Een gestelde vraag : Waar zit het Klembord? 
Bijdrage Christ Flinsenberg 

Het Klembord is een deel van het werkgeheugen waar 
gekopieerde of geknipte teksten en objecten tijdelijk worden 
bewaard om later geplakt te worden in een Mail, Word of 
fotoprogramma. 
Als je op de printscreen knop van het toetsenbord drukt, dan 
wordt van het scherm een kopie gemaakt. Ga je naar het Word 
document of email en klikt op Plakken ( of Ctr-V ) dan wordt deze 
kopie in het document geplaatst.  
Sinds 2019 zijn de mogelijkheden van het Klembord uitgebreid. 
Telkens als je op printscreen gedrukt hebt, wordt dit bewaard en 
kun je het later gebruiken. Hiervoor moeten dan de volgende 
instellingen worden gedaan: 

● Ga naar >> Instellingen >> Systeem >> Klembord 
● Vink “Aan” bij Klembordgeschiedenis  

Als je nu op de Windows-toets + V drukt, dan krijg je een lijst te 
zien van je “Klembord” geschiedenis. Dus het werkt als volgt 

● Ga naar het Word document of email 
● Ga naar de positie waar het “Klembord” item moet komen 
● Klik op Windows-toets + V  
● Klik op het gewenste Klembord item 
● Het gewenste item wordt nu geplakt  

Opmerking : Klik je op Ctrl+V dan wordt het laatste gemaakte 
“Klembord item” geplakt.  
De tot nu toe beschreven methode houdt in dat bij printscreen 
een kopie van het hele “venster” wordt gemaakt. Zelf vind ik het 
handiger om een gedeelte hiervan te hebben. Indirect kan dit 
natuurlijk door het item in een fotobewerkingsprogramma te 
plakken en vervolgens hiervan een uitsnede te maken. Maar dit 
kan nu handiger: 

● Ga naar >>Instellingen >>Toegankelijkheid >>Toetsenbord 
● “Aan” bij Snelkoppeling voor PrintScreen   

Als je nu op de printscreen knop drukt verschijnt er bovenaan een 
klein venstertje 

Je ziet een + teken op het scherm 
● Verplaats met de muis het + teken naar je beginpunt  
● Houd de linkermuisknop ingedrukt 
● Selecteer wat je wilt hebben  
● Laat linkermuisknop los 

Het geselecteerde is nu gekopieerd. Het plakken gaat nu op de al 
reeds beschreven methode.  
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Apple nieuws 
Bijdrage: Hans Heldens 
 
Beste Apple-tjes, 
Huidige versie voor iPad is iPadOS 14.4 en voor de  iPhone iOS 14.4 
 
Het gonst van de berichten over de komende 14.5 update van het iOS systeem voor 
de iPhone, iPad, Apple Watch en iMac. Deze tussentijdse update wordt meestal 
gezien als een voorbereiding op de jaarlijkse Major Update aan het eind van het jaar. 
De 14.5 update bevat deze keer ook enkele nieuwe functies. 
 
Laatste oproep 

Bij deze doe ik een laatste oproep om je op te geven voor een 
videobel-sessie. Je kunt dit doen via het sturen van een mailtje 
aan swmadmi@gmail.com Hierna zal ik dan kontakt met jullie 
opnemen, hoe we dit gaan doen.   

 
Enkele nieuwe iOS 14.5 functies 
Apple gaat gestaag door met het toevoegen van nieuwe functies 

in iOS 14.5 en voegt een langverwachte nieuwe dingen toe en lost ook een 
veelgehoorde klacht op met iPhones met Face ID. Daarnaast zijn er nog 
verbeteringen voor alle iPhone en iPad-eigenaren met iOS 14.5.   
 
Wij behandelen er een paar, te weten: 

● Nieuwe emoji’s 
● App Tracking 
● Herinneringen 
● Muziek 
● Verbeteringen voor Apple kaarten, Safari, iPad, 

 
Nieuwe emoji 
Maak je veel gebruik van emoji’s dan heeft Apple in iOS 14.5 en iPadOS 14.5 meer 
dan 200 nieuwe toegevoegd. Het gaat onder andere om een hart in vuur en vlam, 
een zuchtende emoji, duizelig gezicht met spiraal ogen en relaties met nieuwe 
combinaties van geslacht en huidskleur.  
  
App Tracking regelen 
Apple had al aangekondigd dat in de volgende update de anti-reclametracking 
toegevoegd zou worden. Een app moet nu toestemming vragen om je te mogen 
volgen bij andere apps en diensten. Deze wijziging is omstreden, vooral uit de hoek 
van Facebook en Google. Deze bedrijven zijn namelijk bang dat gebruikers er 
massaal voor kiezen om de app tracking te blokkeren, met als gevolg lagere 
inkomsten voor adverteerders in apps. Als je kiest om het volgen door een app te 
blokkeren, krijg je nog steeds advertenties te zien, maar het verschil is, dat de 
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reclames minder op jouw voorkeuren toegespitst zijn. Wij komen in onze volgende 
nieuwsbrief nader terug op deze App Tracking instelling. 
 
Verbeteringen in Herinneringen-app 
In de Herinneringen-app zitten nu een aantal handige verbeteringen. Zo kun je een 
lijst met taken eindelijk op nieuwe manieren sorteren. Je hebt de keuze tussen 
sorteren op vervaldatum, aanmaakdatum, prioriteit of alfabetisch op naam. 
Handmatige sortering is uiteraard ook nog mogelijk. En mocht je de behoefte 
hebben om een herinneringenlijst uit te printen om zo ouderwets met pen je taken 
af te strepen, dan kan dat nu ook. 
  
Verbeteringen in Muziek-app 
De Muziek-app krijgt ook een aantal verbeteringen. Allereerst vind je in de 
Bibliotheek-sectie een Voor jou gemaakt-knop. Daarmee spring je gelijk naar de 
speciale wekelijkse afspeellijsten, zoals de Favorieten mix, Chill mix en Nieuwe 
muziek mix. Tevens zie je onderaan het album de oorspronkelijke releasedatum 
van het album staan. Je weet op die manier precies wanneer het album uitgebracht 
is. 
  
Ook in de bediening heeft Apple wat aanpassingen gedaan. Er is een nieuw pop-up 
menu dat verschijnt als op de drie puntje naast een nummer tikt. Tussen de 
verschillende onderdelen zit nu een bredere lijn om onderscheid aan te brengen 
tussen drie type acties (bibliotheek en downloads, afspelen en delen en liken of 
afwijzen). Je kan bij sommige nummers ook de songteksten delen, bijvoorbeeld in 
een Instagram Story. Bovendien kun je een nummer nu naar rechts vegen, waarna je 
twee opties krijgt. Je kan met de blauwe knop aangeven dat een nummer als 
volgende afgespeeld moet worden en met de oranje knop zet je het nummer 
onderaan de wachtlijst van volgende nummers. 
Een andere welkome wijziging is dat de naam van een artiest of een nummer weer 
mee scrollt als deze langer is dan het scherm breed is. Je ziet dit vooral op het 
toegangsscherm bij de media bediening. 
 
Overige verbeteringen 
Deze overige nieuwe functies in iOS 14.5 zijn ook nog het vermelden waard: 

● App Apple Kaarten krijgt in iOS 14.5 een meldfunctie, zodat je een ongeval, 
gevaar of een flitser kan melden. Helaas werkt dit nog niet in Nederland. 

● Safari: Safe Browsing in Safari wordt veiliger, doordat Apple het verkeer nu 
via eigen servers laat lopen in plaats van via Google. 

● iPad: Het opstartscherm met het Apple-logo op de iPad ondersteunt nu ook 
de landschapsmodus. 

● iPad: Je kan op de iPad nu ook zoeken naar emoji. Apple voegde dit in iOS 
14 alleen toe op de iPhone, met iPadOS 14.5 vind je dit ook op de iPad. 
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Foto’s en video’s professioneel bewerken 
Bij iedere nieuwe generatie iPhone, en zelfs iPad, wordt het camerasysteem steeds 
verbeterd. De smartphone en tablet kunnen prachtige foto's en video's maken in 
uitzonderlijk hoge kwaliteit. Mocht iets niet goed zijn gegaan, dan kun je achteraf 
eenvoudig de foto's professioneel bewerken. 
 
Zo kun je de media automatisch verbeteren of tot in detail bewerken. Denk hierbij 
aan het aanpassen van de belichting, gloed, kleuren, details en meer. Naast foto's is 
het ook mogelijk om video's op deze manier te bewerken. 
 
Video's en foto's bewerken op een iPhone of iPad 

● Open een foto of video in Foto's 

● Tik in de knoppenbalk op 'Wijzig' of ... 
● De bewerkingsopties worden geopend 
● Video's en foto's bewerken op een iPhone of iPad 

 
 

Onder de foto verschijnen alle bewerkingsmogelijkheden op een rij, zo kun je direct 
op het toverstafje tikken om de foto of video automatisch te verbeteren. Door op de 
overige iconen te tikken kun je andere opties raadplegen en aanpassen. Door de 
schuifschakelaar naar links of rechts te vegen is het mogelijk om de 
bewerkings-toepassing aan te passen. 
Naast het professioneel aanpassen van de foto of video is het ook mogelijk om te 
tekenen, tekst en meer toevoegen op de media via de markeerfunctie. Deze kun je 
raadplegen door op de ...  drie bolletjes te tikken en te kiezen voor 'Markering', via 
deze weg kun je de foto of video ook bewerken met andere apps. 
 
Een leuke app om foto’s te bewerken is de My Sketch app, zie verderop. 
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Night Shift gebruiken op een iPhone, iPad en iPod touch 
Night Shift maakt de kleuren van het scherm na zonsondergang automatisch 
warmer, wat prettiger is voor uw ogen. 
 
Informatie over Night Shift 
Night Shift maakt gebruik van de klok en de geografische 
locatie van het apparaat om te bepalen wanneer de zon 
ondergaat op uw locatie. De kleuren op het beeldscherm 
worden dan automatisch warmer gemaakt. In de 
ochtend worden weer de normale instellingen gebruikt. 

Night Shift inschakelen 
Night Shift kan op twee manieren worden in- en 
uitgeschakeld: 

1. Open het bedieningspaneel.  
Druk stevig op het symbool voor de regeling van 
de helderheid en tik op om Night Shift in of uit te 
schakelen. Dit is de  middelste van de drie 
icoontjes. 
 

2. Ga naar 'Instellingen' > 'Scherm en 
helderheid' > 'Night Shift'  
Op hetzelfde scherm kunt u een planning instellen om Night Shift in of uit te 
schakelen en de kleurtemperatuur aan te passen. 
 

Night Shift is standaard ingeschakeld van zonsondergang tot zonsopkomst. 
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Apps van de dag  

 

Hé Siri, noodoproep! 
 
Ben je in gevaar? Dan zou Siri ooit je leven kunnen redden.  
Vanaf iOS 14.5 kun je de spraakassistent vertellen dat je in nood 
bent, waarna Siri de hulpdiensten belt. Voordat hij contact 
opneemt toont Siri een timer van 5 seconden. Zo is er nog tijd om 
het gesprek te annuleren. Erg handig als je bent gevallen en er is 
niemand in de buurt en je iPhone ligt buiten handbereik, maar 
Siri luistert wel. 

 

My Sketch 
De gratis My Sketch App is een app met meer dan 11 miljoen 
gebruikers en ontworpen voor de iPad. Als je van je foto’s iets 
speciaals wilt maken, is deze app het proberen waard. 
 
Kenmerken 

● Verander uw foto's in prachtige realistische schets 
● Maak onbeperkt schetsen 
● Hoge resolutie 
● Foto's kunnen rechtstreeks vanuit Camera of Fotoalbum 

worden gemaakt 
● Kies 20 verschillende soorten schetsen 
● Aanpassing van helderheid en contrast om de beste 

schets resultaten te bereiken 
● Delen via Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr en e-mail 
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Android Nieuws  
Bijdrage: Martien Verstijnen 

Foto’s overzetten 
Foto's van Android apparaat  overzetten naar PC/laptop 
Foto's van een  Android apparaat handmatig overzetten naar de computer, gaat met 
een USB-kabel. Deze kabel heb je gekregen bij de telefoon. Dit is hetzelfde snoertje 
waarmee je het apparaat oplaadt. Zet als volgt foto's en video's over van de 
smartphone naar de computer: 

● Verbind de telefoon met de computer via de USB-kabel. 
● Op de telefoon verschijnt de melding 'Toegang tot apparaatgegevens 

toestaan'. Tik op Toestaan. 
● Verschijnt er geen melding, veeg dan van de bovenrand van het scherm naar 

beneden.  
   Tik in het snelmenu op USB voor bestanden overzetten. 

 
 

● Kies onder 'USB bediend door' of 
u de smartphone wilt bedienen 
vanaf de computer wanneer die is 
aangesloten, of zoals altijd vanaf 
de telefoon 

● Kies onder 'USB gebruiken voor' 
voor Afbeeldingen overzetten. 

● Open op de computer de 
Verkenner. 

● Klik in de linkerkolom op Deze pc. 
● De verkenner toont de inhoud van 

'Deze pc'.  
Onder 'Apparaten en stations' staan de schijven en externe apparaten die met de 
computer zijn verbonden. Daartussen staat ook de naam  van de telefoon. Dubbelklik 
hierop. Elk merk telefoon gebruikt andere mappen indelingen. Bij sommige telefoons 
staan alle foto's in de map 'Pictures'. Blader eventueel door de mappen om de map 
met foto's te vinden. 
    Dubbelklik bij Samsung op de map Phone > DCIM > Camera. 
    Bij gebruik van een SD kaart klik op de Card > DCIM > Camera. 

● Klik op de foto die je wilt kopiëren naar de computer.  
   Wilt je meerdere foto's kopiëren, houd dan de Ctrl-toets ingedrukt terwijl  
   je op de foto's klikt. Ook de Shift-toets kun je gebruiken. 

● Rechtsklik op een geselecteerde afbeelding en klik op Kopiëren. 
● Open in de Verkenner de map op de computer waar je de foto's wilt 

kopiëren. Zorg dat je vooraf indien nodig een nieuwe map hebt aangemaakt. 
● Rechtsklik op een leeg (wit) stuk in de map en klik op Plakken. 

   De foto's worden in de map geplaatst.  
   Je kunt deze methode ook andersom gebruiken, dus om foto's van de  
   computer naar de smartphone te kopiëren. 
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 Android apps 

 

Calculator Plus 
De ideale rekenmachine voor Android. Door het slimme en fraaie 
ontwerp  gemakkelijk te gebruiken en werkt veel beter dan een 
gewone rekenmachine. 
 
Ik maak het rekenen graag zo gemakkelijk mogelijk. Ik onthoud 
alles wat je uitrekent. Je kunt het altijd weer opzoeken, zodat ik 
het ideale hulpje ben voor het optellen van ontvangsten en 
saldo's en zelfs voor het berekenen van belastingen. En als je even 
iets anders gaat doen, zijn alle gegevens nog gewoon beschikbaar 
wanneer je weer terugkomt. Je hoeft nooit meer twee keer 
dezelfde berekening in te voeren. 
Ik maak heel effectief gebruik van het mooie, grote scherm van je 
telefoon of tablet: 

● Nooit meer vergeten waar je bent gebleven in een 
berekening: ik laat altijd precies zien wat er gebeurt 

●  Ik onthoud alles. Dus als je na een pauze weer terugkomt, 
kunt je gewoon verdergaan waar je gebleven was 

● De berekeningen verschijnen in een elegant en duidelijk 
lettertype, met punten en komma's op de juiste plaatsen 

● Je kunt typefouten gemakkelijk verbeteren met 
Backspace (zonder helemaal opnieuw te beginnen) 

●  In het geheugen kun je een lopend totaal bijhouden dat 
altijd zichtbaar blijft 

● De procent toets laat duidelijk zien hoe de procenten 
worden uitgerekend 

●  NIEUW! Veeg de geheugentoetsen opzij om extra 
wiskundige functies zichtbaar te maken! 

● Dankzij mijn slimme en aantrekkelijke ontwerp kun je heel 
gemakkelijk berekeningen maken op je telefoon of tablet 

 
Dankzij Calculator Plus en je telefoon of tablet heb je nooit meer 
een andere rekenmachine nodig. 
 
Deze versie van Calculator Plus wordt ondersteund door reclame. 
Er is ook een reclamevrije versie verkrijgbaar. 

14 



maart 2021 jaargang 2 nummer 3
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aangifte 2020 
Zoals gebruikelijk kun je ook dit jaar weer op twee manieren 
aangifte doen, via de website Mijn Belastingdienst of via de app 
Aangifte 2020. Deze app werd jaarlijks op 1 maart geüpdatet 
maar er staat nu al een nieuwe versie in de Play Store. 
Om de belastingaangifte eenvoudiger te maken, zijn er gelukkig al 
veel gegevens voor particulieren vooraf ingevuld en dat geldt ook 
voor de nieuwe Aangifte 2020-app. Zo gaat de aangifte niet alleen 
sneller, het vermindert ook de kans op onbedoelde fouten. 
 
Volgens de Belastingdienst is er 
een grote kans dat je de app 
Aangifte 2020 kunt gebruiken.  In 
een aantal gevallen is dit niet 
mogelijk. Heb je in 2020 
bijvoorbeeld niet het hele jaar 
dezelfde fiscale partner gehad, 
een huis gekocht of verkocht, 
een restschuld voor een 
vroegere eigen woning gehad of 
een lening voor je eigen woning 
afgesloten bij familie of bij een 
buitenlandse bank? Dan kun je 
de app niet gebruiken. 
In de Play Store-omschrijving 
kun je zien in welke situaties je 
de app niet kunt gebruiken. Het 
alternatief is de aangifte via Mijn 
Belastingdienst doen.  
 

Het inloggen in de app vindt plaats via DigiD. Nadat je bent 
ingelogd, toont de app vanaf 1 maart de bij de Belastingdienst 
bekende gegevens. Deze gegevens moet je goed controleren. Als 
ze vervolgens kloppen, dan kun je de aangifte met de app doen. 
Kloppen de gegevens niet of ontbreekt er iets? Dan kun je je 
aangifte via de website Mijn Belastingdienst indienen. Via de 
website kun je namelijk gegevens wijzigen, in de app is dit niet 
mogelijk. Klopt de gegevens wel? Dan kun je je aangifte meteen 
ondertekenen en verzenden. 

De app om aangifte inkomstenbelasting 2020 te doen is nu gratis 
te downloaden in de Play Store en kan vanaf 1 maart gebruik 
worden.  
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Corona Nieuws 
Bijdrage: Loekie Ruissen 
 

 

Temperatuur Vaccin 
Het corona vaccin van Pfizer en BioNTech kan als het uit de ultra 
koude vriezer is gehaald nog twee weken lang in een minder 
koude vriezer worden opgeslagen, zeggen de farmaceuten 
vrijdag. Op dit moment kunnen de vaccins, nadat ze uit de vriezer 
van -70 graden zijn gehaald, vijf dagen in de koelkast worden 
bewaard. Lees verder 

Hooikoortsklachten kunnen worden verward met corona 
klachten 
Niet eerder was het zo warm op 21 februari en het blijft warm. 
Hierdoor kunnen we ook snel  weer meer pollen verwachten van 
bijvoorbeeld de  hazelaar en elzen. De hooikoortsklachten 
kunnen veel lijken op die van het coronavirus. Lees meer 

In maart zijn er weer verkiezingen 
Op 15, 16 en 17 maart vinden de tweede kamer verkiezingen 
plaats. Voor ouderen en kwetsbaren zijn er drie opties: vervroegd 
stemmen (op 15 en 16 maart), per volmacht stemmen of per brief 
stemmen. In dit filmpje van nu.nl wordt dit uitgelegd. Om het 
filmpje te kijken klik hier 

 

Steunpunt corona zorgen 
De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen van de 
overheid om het virus onder controle te krijgen, hebben grote 
gevolgen voor ons allemaal. Het raakt ons in het dagelijks leven, 
privé en in het werk. Als je je zorgen maakt, en op zoek bent naar 
hulp of informatie over hoe je met je zorgen en gevoelens om kan 
gaan in de corona crisis, dan vind je op het Steunpunt Corona 
Zorgen tips, adviezen en verwijzingen naar andere organisaties 
die je verder kunnen helpen. Ga naar de site 
Persconferentie van 23 februari jl. 
De hoofdpunten: 

● De lockdown en de avondklok blijven nodig 
● De basisregels blijven belangrijk 
● Het onderwijs gaat gedeeltelijk open 
● Kappers en masseurs mogen weer starten 
● Tot en met 26 jaar mag je weer buiten sporten 
● Winkelen mag op afspraak 
● Het vliegverbod op bepaalde landen blijft van kracht 

De hele persconferentie nog eens bekijken? klik hier 
De persconferentie in eenvoudige taal: klik hier 
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Hoe zit het met het datalek bij de GGD? 
Op de website van SeniorWeb landelijk wordt haarfijn uitgelegd 
wat er is gebeurd en waar je op moet letten. Om het artikel te 
lezen klik hier 

 

 

Phishing en Hacking 

Bijdrage Thom Bloks 

Deze keer wat algemenere tips om Hacking en Phishing te voorkomen want 
voorkomen is altijd nog beter dan genezen!! 
 

● De bank vraagt je nooit om vanuit een e-mail direct in te loggen in Rabo 
Online Bankieren. 

● De bank vraagt je nooit naar beveiligingscodes. 
Beveiligingscodes zijn je pincode, toegangscodes of de inlog- en signeercodes. Dit 
zijn codes die je met je (Rabo) Scanner aanmaakt. Geef deze codes nooit door aan 
anderen. 
Vertrouw je een e-mail niet? Stuur deze dan door naar valse-email@(rabo)bank.nl 
en verwijder de e-mail hierna direct. 
 
Tips om je router te beveiligen 
Even je updates checken, voordat ze je hacken. 
 
Onze levens zijn steeds meer verbonden met het internet. Door je smart TV, een 
slimme thermostaat, of draadloze printer. Fijn, want zo maken ze jouw dagelijks 
leven makkelijker. Maar ook kwetsbaarder. Via deze verbonden apparaten kunnen 
criminelen digitaal bij je inbreken. En zo je gezin begluren, je privé gegevens stelen, 
of je apparaat overnemen. Hoe voorkom je dit? Simpel.  
Software updates zorgen ervoor dat je apparaten veilig blijven. Vergeet daarbij niet 
je router (ook wel modem). Je router werkt als de voordeur naar het internet. 
Belangrijk dus dat je je router goed beveiligt. 
Je router is voor een hacker makkelijk te vinden, omdat die direct aan het internet 
staat aangesloten. 
Als een hacker eenmaal toegang heeft, kan hij alle data uit je netwerk zien of 
onderscheppen. 
Via je router kunnen hackers toegang krijgen tot andere slimme apparaten in je 
huis. 
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Tips om je router te beveiligen 
Gebruik de router die je internetaanbieder bij je abonnement levert, in plaats van 
een eigen router. Op deze manier worden updates uitgevoerd door je 
internetaanbieder. 

● Stel een sterk wachtwoord in voor de WiFi verbinding via je router en zorg 
dat je veilige instellingen gebruikt. 

● Schakel UPnP uit op de Router. Via UPnP kunnen hackers namelijk toegang 
tot je slimme apparaten krijgen. Hoe je UPnP uitschakelt vind je in de 
handleiding van de router. 

● Schakel de optie om je router op afstand te beheren uit. 
● Stel WPA2 in* op je Access Point of router 

 
Hoe update ik mijn router? 
Zoek online naar de juiste software update. Type het merk, soort apparaat en 
‘update’ in de zoekbalk. Bijvoorbeeld ‘Netgear router update’. 
Volg de instructies van de fabrikant. Schakel, als dat kan, automatische updates in. 
Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de fabrikant. 
 
Zorg dat het coronavirus je online veiligheid niet aantast 
Het coronavirus is momenteel hét onderwerp van gesprek. Ook al zien we elkaar 
veel minder in de offline wereld, op sociale media en in online vergaderingen begint 
bijna ieder gesprek hierover. Over wel of niet hamsteren, kinderen wel of niet met 
vriendjes spelen, wel of geen verjaardag vieren, hoe organiseren we ons werk naast 
onze zorgtaak (en waar kunnen we nog WC-papier kopen). 
 
Ook komen er steeds berichten over oplichterij aan de deur en via phishing. Om een 
paar voorbeelden te noemen: 

1. valse collectes 
2. valse e-mails over tools voor thuiswerken die van je bedrijf lijken te komen 
3. betaalverzoeken voor aankopen die je niet gedaan hebt 
4. websites die nog wél mondkapjes kunnen leveren 

  
Op Veiliginternetten.nl informeren we je over hoe je jezelf op het internet beschermt 
tegen kwaadwillenden. Op deze pagina delen we de informatie van onze partners. 
Maar hier alvast een paar tips:  

● Voor ondernemersvragen mbt veilig internetgebruik:  
Digital Trust Center  en werkthuisveilig.nl (samenwerking van 
brancheverenigingen van hosting- en cloud providers, internetproviders en 
branchevereniging cybersecurity sector) 

● Melden van internetfraude: Fraudehelpdesk 
● (Online) aangifte doen van internetoplichting bij de Politie en klik op 

(Internet)oplichting 
● Voor informatie over verschillende manieren van oplichting rondom het 

coronavirus kan je ook kijken op de website van Opgelicht?! 
● Op de website van Digivaardig in de zorg vind je een pagina met informatie 

over beeldbellen. Sommige informatie gaat specifiek over beeldbellen in de 
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zorg, maar andere informatie is geschikt voor iedereen die wil beeldbellen 
of online vergaderen. 

Daarnaast wijzen we je graag op een heel belangrijk tip die je goed kan helpen om 
veilig gebruik te maken van het internet: Eerst checken, dan klikken! 
 
LET OP!!! 
Het is mogelijk dat u een telefoontje krijgt van mensen die zeggen dat ze van de GGD 
of een andere gezondheidsinstantie zijn met de mededeling dat u (versneld) aan de 
beurt bent voor uw vaccinatie en of u even de administratiekosten per Tikkie wilt 
overmaken. TRAP HIER NIET IN. De vaccinatie is GRATIS en u krijgt PER BRIEF 
bericht wanneer u een afspraak kunt maken voor uw vaccinatie. Wanneer u iets per 
Tikkie zou betalen aan deze mensen hebben ze de beschikking over uw 
bankgegevens en loopt u een groot risico uw (spaar)geld kwijt te zijn. Niet doen 
dus!!! 

 

Kaartje sturen? 
 
Zie je er nu tegenop om iemand een kaartje te sturen? Want je moet naar de winkel 
om een kaart uit te zoeken, postzegels te  kopen, door  slecht weer etc. etc. Maar dat 
hoeft ook helemaal niet. Je hoeft écht de deur niet uit om iemand een kaartje te 
sturen. Dit kan gewoon vanuit huis op je computer. Type ‘kaart versturen’  in je 
zoekvenster en je krijgt verschillende leveranciers die dat voor je in orde kunnen 
maken.  
Kies vervolgens een leuke kaart uit. Vaak kan dat op categorie. Vervolgens ga je de 
kaart van jouw keuze bewerken, dat wil zeggen de tekst typen die je wilt schrijven. 
Kies een leuk lettertype en de kleur van je tekst en klaar. Dan moet je nog de 
geadresseerde invoeren en uiteindelijk natuurlijk de kaart betalen. In een 
kwartiertje  heb je je kaart klaar en deze wordt de volgende dag bezorgd. 

 

Youtube Filmpje 
Deze keer een filmpje (7 min.) over hoe je smartphone internetreclames stuurt die 
voor jou mogelijk  interessant kunnen zijn. Om te kijken: klik hier 
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Valt er nog wat te lachen…  
● Op de digitale snelweg kun je ook verongelukken 
● Waarom zijn mensen met een @home e-mailadres niet altijd thuis? 

 
Vroeger kregen de gasten koffie, nu een WiFi code. Dat leidt ook tot leuke 
benamingen voor draadloze internetverbindingen. Enkele voorbeelden ter 
inspiratie. 

● Michiel de Router 
● Martin Router King 
● Hutspot 
● Het beloofde lan(d) 
● Wifi Soerjadi 
● Router zoekt paard 
● Ga weg 

 
Een klant heeft geen internetverbinding en moet zijn modem resetten. 
Helpdesk: Heeft u ergens een paperclip bij de hand, meneer? 
Klant: Ja, klein momentje hoor. 
Helpdesk: Dan mag u hem even openvouwen. 
Er volgt een hoop gestuntel, gepuf  en gerommel. 
Klant: Nou, ik krijg hem met geen mogelijkheid open hoor. 
Helpdesk: Wat voor een paperclip gebruikt u dan in hemelsnaam? 
Klant: Paperclip?, ik krijg het modem niet opengevouwen!

 
Een dom blondje bij de McDonalds:  
Zo, het is hier veel goedkoper dan bij de Apple Store! 
Medewerker: Hoe dat zo? 
Blondje: Waar anders koop je een Mac voor maar € 2,60. 

 

Weetjes 
 
Mail 
Het woord ‘mail’ is een stuk ouder dan het verschijnsel e-mail – ook in het 
Nederlands. (Ludo Permentier / INT) 
“De spellingchecker van Microsoft Word protesteert met een rood slangetje als ik de 
uitdrukking ‘heen-en-weergemail’ durf te gebruiken. Hij stelt voor dat ik iets schrijf 
over ‘weer email’. Maar ik zoek het vandaag niet bij de potten en pannen, 
geëmailleerd of niet. Ik probeer hier aan te tonen dat het woord mail erg oud is, veel 
ouder dan Microsoft Word”.  Verder lezen? 
Bron: Instituut voor de Nederlandse Taal 
 
@ 
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Wij gebruiken de @ als we een mailadres willen typen. Dit teken is niet speciaal 
daarvoor ontworpen maar is al veel ouder. Het oudste bekende document waarin 
een @  is gebruikt dateert van 1536. Meer lezen? Ga naar de wikipedia pagina 
hierover  klik hier 
 

 

Rekenen met lastdieren 
vervolg van artikel in het voorwoord 
Bijdrage Hans Egmond 
 
Hoofdstuk 3 Lastdieren uit het boek “De man die kon rekenen” 
 
Het gaat natuurlijk over rekenen: Wij hebben allemaal een rekenmachine 
(computer of telefoon) waarvan we elke dag gebruik maken. Soms rekenen we 
ook nog uit het hoofd! 
Ik heb onderstaand hoofdstuk vanuit Word in deze brief geplakt om te laten weten 
dat er mensen zijn die heeeeel goed kunnen hoofdrekenen ! 
 
Lastdieren 
We waren al een paar uur vanuit Bagdad zonder stoppen onderweg, toen zich 
deze gebeurtenis voordeed, en waarbij mijn metgezel Beremiz zijn talenten kon 
inzetten als gewaardeerd toepasser van algebra. 
Vlakbij een oude herberg zagen we drie mannen met een kudde kamelen in verhit 
debat met elkaar. Hun boze uitroepen waren al van ver te horen: "Dat kan 
helemaal niet!", "Pure roverij!", "Ik peins er niet over!" 
De schrandere Beremiz vroeg hun waarover ze ruzie maakten. “We zijn broers,” 
legde de oudste uit en hebben deze 35 kamelen geërfd. Mijn vader sprak de 
nadrukkelijke wens uit dat de helft daar- 
van voor mij was, een derde voor 
mijn broer Hamed, en een negende 
voor Harim, de jongste. Niettemin 
weten we niet hoe we die verdeling 
moeten maken, en elk voorstel dat 
wordt gedaan, wordt door de 
anderen weerlegd. Geen van de 
geboden oplossingen is tot nog toe 
acceptabel gebleken. Als 17 1/2 de 
helft van 35 is, als zowel een derde 
als een negende van dat aantal geen 
heel getal oplevert, hoe kunnen we 
dan een verdeling maken?” 
 
‘Heel simpel,’ zei de man die kon 
rekenen. ‘Ik garandeer jullie een 
eerlijke verdeling, maar alleen als ik 

21 

https://nl.wikipedia.org/wiki/@


maart 2021 jaargang 2 nummer 3
 

 

 

het schitterende dier dat ons op dit zeer gunstige moment hier bracht aan de 
erfenis van die 35 kamelen toevoeg”. Nu vond ik dat ik tussenbeide moest komen. 
“Een dergelijke onzinnigheid kan ik toch niet toestaan. Hoe moeten we nu onze 
reis voortzetten als we zonder kameel komen te zitten?” “Maak je maar geen 
zorgen, beste vriend” zei Beremiz op een fluistertoon. “Ik weet heel goed wat ik 
doe. Geef me je kameel dan zal je zien waartoe dat leidt.” Hij klonk zo overtuigend 
in wat hij zei, dat ik geen moment meer aarzelde en hem mijn prachtige Jamal 
overhandigde, die vervolgens aan de andere dieren werd toegevoegd die tussen 
de drie broers moesten worden verdeeld. 
 
“Beste vrienden,” zei hij, ”ik ga nu een eerlijke en juiste verdeling van de kamelen                             
maken, waarvan er nu, zoals jullie zien, 36 in aantal zijn.” Hij wendde zich tot de                               
oudste broer, en sprak als volgt: “Jij zou de helft van 35 hebben gekregen, wat 17                               
1/2 is. Nu ontvang je de helft van 36, en dat is 18. Jij hebt dus niets om over te                                       
klagen, want deze verdeling levert je winst op.” 
 
Tegen de tweede erfgenaam zei hij: “En jij, Hamed, zou een derde van 35 hebben                             
gekregen, wat 11 en een beetje is. Nu krijg je een derde van 36, wat 12 is. Daar kan                                     
je niets tegen hebben, want deze verdeling levert je winst op.” 
 
Ten slotte sprak hij de jongste broer toe. “En jij, jonge Harim Namir, zou, volgens                             
de laatste wens van je vader een negende van 35 krijgen, ofwel 3 kamelen en een                               
stuk van een vierde. Maar nu geef ik je een negende van 36, ofwel 4. Je wordt daar                                   
beduidend beter van, waarvoor je me dankbaar kunt zijn.” 
Vervolgens sloot hij zijn betoog met grote beslistheid af met de volgende                       
opmerking: “Na deze gunstige verdeling waar jullie allemaal beter van werden,                     
krijgt de oudste 18 kamelen, de volgende 12 en de jongste 4, en komen we op een                                 
totaal van 18 + 12 + 4, is 34 kamelen. En blijven er van de 36 kamelen 2 over. Een                                       
daarvan behoort zoals jullie weten aan mijn vriend uit Bagdad. De andere komt                         
mij rechtmatig toe als beloning voor het oplossen van het lastige probleem van de                           
erfenis naar ieders tevredenheid.” 
 
"Vreemdeling, wat een intelligent mens ben jij!' riep de oudste van de drie broers                           
uit. "We gaan met je oplossing akkoord omdat wij erop vertrouwen dat die met                           
recht en in billijkheid werd bereikt." 
De schrandere Beremiz, de man die kon rekenen, koos een van de beste kamelen                           
van de kudde uit, gaf mij de teugels van mijn eigen dier, en zei: 'Nu kan je tevreden                                   
en gerieflijk de reis vervolgen op je eigen kameel, beste vriend. Ik heb voor mijn                             
eigen transport gezorgd.  
En we reisden voort, richting Bagdad. 

Tenslotte nog een voorbeeld uit dezelfde categorie: Heb ik wel 10 vingers ? 
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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.  
 
Oplossing van de puzzel uit de vorige nieuwsbrief (nr 11): Inzending is gesloten 
Oplossing NB11: 

Nieuwe puzzel NB12: 

Gehusselde woorden    Oplossing   

   

Gehusselde woorden  Oplossing  
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Deze puzzel kun je eventueel printen om in te vullen (zie bijlage Puzzel 12) bij deze 
nieuwsbrief). De 7 gevonden woorden kun je gewoon als tekst mailen naar 
swmadmi@gmail.com. Tot uiterlijk 30 Maart kun je je oplossing insturen. 
Vermeld in het onderwerp: Puzzel 
Schrijf je naam erbij dan doe je mee. 
 
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.  
 
Ranglijst top 5 inzenders 
 

 
 
Veel plezier ! 

 

Plaats  Naam  Aantal goede inzendingen 

1  Harrie Hendriks  2 

2  Ineke de Jonge  2 

3  Leny Nabuurs  2 

4  Jan-Hein van Bree  1 

5  Paula van de Rijt  1 
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