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Veertiende nieuwsbrief
uit het digitale ComputerCafé

Nieuwsbrief 14 Voorwoord

Beste allemaal,

De laatste jaren bracht Microso� een grote update uit in het voorjaar. Dit jaar zal dat naar
verwachting pas in juni zijn, zodat we over de aanpassingen nog geen informatie kunnen
geven.
Er is wel bekend dat definitief afscheid genomen wordt van de Internet Explorer en dat de
vernieuwde browser Microso� Edge in Windows 10 de standaard browser van Microso� wordt.
Natuurlijk kunt u zelf bepalen welke browser u standaard gebruikt, maar omdat de
vernieuwde browser Microso� Edge gebaseerd is op het Chromium platform, zijn er grote
overeenkomsten met de browser Google Chrome. Daarom heb ik in de bijlage algemene
informatie over Microso� Edge toegevoegd. Naast de overeenkomsten met Google Chrome
zijn er ook enkele verschillen. Als voorbeeld in deze nieuwsbrief de mogelijkheid om in
Microso� Edge een website op te slaan als een App. Hierna kun je zoals met andere Apps deze
aan Start vastmaken of op de taakbalk plaatsen. Ook laten we zien hoe je in het algemeen een
snelkoppeling kunt plaatsen op het Bureaublad.
Wij wensen jullie veel leesplezier.

Namens de redactie,
Christ Flinsenberg
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Bericht van het bestuur

Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden.

Als we een “normaal jaar” hadden gehad, dan was nu het moment gekomen, dat we
de voorjaarsactiviteiten zouden afsluiten en evalueren. Altijd was het weer
spannend om te zien hoeveel bezoekers er in het ComputerCafé waren geweest en
wat de reacties waren op de Workshops en Clubs. Dit alles is helaas voor dit voorjaar
niet van toepassing. Hebben we dan helemaal geen activiteiten gehad?
We hebben met z’n allen veel tijd gestoken in de nieuwsbrief, in de rubriek “Stel een
vraag” en in de Online clubs voor Android en Windows. Hierdoor hebben we
tenminste nog contact met jullie gehad. We hopen dat er in het najaar een frisse
herstart kan worden gemaakt en dat we weer op locatie kunnen zijn.
Als er nu geen onverwachte tegenvallers in de vaccinatie en in de Coronabestrijding
meer komen, dan hopen we hier met z’n allen op!!

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.
Deze maand zijn weer twee nieuwe links toegevoegd:
een virtuele rondgang door het Achterhuis van Anne Frank en een link naar de
visdeurbel in de Utrechtse grachten. 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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Onze gastvrouw

Uit het kookboek van Ineke

Broodschotel andijvie-ham-kaas

Lieve mensen een makkelijk recept en snel klaar van b.v. overgebleven stokbrood,
die je 1 dag van te voren al kunt klaar maken.

Hoofdgerecht:
● bereiden 15 min,  25 min oventijd
● 2-3  personen

Ingrediënten:
● ½  stokbrood of ⅓ casinobrood
● 125 g achterham of salami
● 1½  el olijfolie
● ½  el gedroogde Provençaalse kruiden
● ½  rode ui, in ringen of vervangen voor grote

champignons of beide
● 1-2 tomaten, in plakken
● 125-150 gr. andijvie of spinazie
● 100 gr. gemalen oude kaas 48+

Materialen:
● ovenschaal ca. 20 x 30 cm, ingevet

Bereiden:
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
2. Snijd het stokbrood in sneetjes van ca. 1½ cm.
3. Snijd de ham in reepjes.
4. Schenk 1 eetlepel olie in de ovenschaal en meng deze met de Provençaalse

kruiden en peper en zout naar smaak.
5. Leg de andijvie er op met de reepjes ham, en steek er dakpansgewijs het

brood, de ui, de tomaten in en sprenkel er nog wat olijfolie en kruiden op.
6. Bestrooi met de kaas en zet de schaal in het midden van de hete oven.
7. Bak de broodschotel in ca. 25 min. goudbruin.

Tip:
U kunt dit gerecht 1 dag van tevoren bereiden. Laat afkoelen tot kamertemperatuur
en bewaar afgedekt in de koelkast. Verwarm dan de oven voor op 180 graden,
daarna 30 min. in het midden van de oven zetten.
U kunt ook een stokbrood van de vorige dag of sneetjes brood gebruiken.

Smakelijk eten.
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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

Windows nieuws
Bijdrage Christ Flinsenberg

Windows 10 versie 20H2, vorige versie was 2009

Favoriete Website als App
In de bijlage Microso� Edge kunt u algemene informatie vinden.
Misschien gesneden koek voor u, maar dat is niet voor iedereen.
Naast de overeenkomsten met Google Chrome, hebben de
browsers ook zo hun eigen “smaak”.
In de vernieuwde Microso� Edge bestaat de mogelijkheid om je
favoriete website, email programma of YouTube toe te voegen als
een App.  Dit gaat als volgt

● Open Microso� Edge
● Ga naar de website, die je als app wilt toevoegen

(voorbeeld SeniorWeb Mierlo)
● Ga naar … (Instellingen en meer)
● Klik op Apps
● Klik op Deze site installeren als een app
● Klik op Installeren

Je kunt nu de geïnstalleerde app terugvinden bij alle Apps
In ons voorbeeld onder de letter S
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Je kunt nu zoals bij alle andere apps deze:
● Aan Start vastmaken ( Start – Rechtermuisklik – Aan Start

vastmaken )
● Op de taakbalk plaatsen ( Start – Rechtermuisklik – Meer –

Aan de Taakbalk vastmaken )
Opmerking
Je kunt de App zoals ook bij andere Apps verwijderen via
Instellingen – Apps – Klik op de gewenste App - Verwijderen

Snelkoppeling op Bureaublad
Je kunt nog steeds een snelkoppeling maken op het Bureaublad.
Maar even ter opfrissing: Het Bureaublad is eigenlijk een map
Hier kun je dus zowel snelkoppelingen alsook data informatie
vinden.
Voorbeeld van de mogelijkheden, zie plaatje --->

● Dit is een snelkoppeling naar het
bestand Nieuwsbrief 12 (Kenmerk
gebogen pijltje)

● Dit is het document Nieuwsbrief 12
● Prullenbak (map met verwijderde

bestanden)

Als je een snelkoppeling of bestand van het
Bureaublad wilt verwijderen:

● Rechtermuisklik op de snelkoppeling of
bestand

● Klik op verwijderen
Als je nu in de Prullenbak kijkt, dan zul je in dit voorbeeld zowel de
snelkoppeling als het bestand vinden. Heb je een vergissing
gemaakt, dan kan je deze op de volgende manier terugzetten.

● Open de Prullenbak
● Selecteer het bestand en klik op De geselecteerde items

terugzetten
Het bestand wordt weer keurig teruggeplaatst op het Bureaublad.
Ditzelfde gebeurt ook met de snelkoppeling.

Het maken van een snelkoppeling kan op meerdere manieren:
● Direct bij de installatie van een programma
● Vanuit de Verkenner
● Vanuit Startmenu
● Vanaf het Bureaublad
● Met behulp van Zoekpictogram
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We zullen de stappen beschrijven voor Met behulp van
Zoekpictogram. Als voorbeeld : Ik wil een snelkoppeling van Quick
Assist op het Bureaublad hebben. Met Quick Assist kun je iemand
anders die ook Windows 10 op de PC hee�, op afstand helpen.

De vraag is waar vind ik Quick Assist?
Handig gaat dit met het zoekpictogram en tik “Quick Assist”
Informatie over Quick Assist App

Klik op Bestandslocatie openen
De Verkenner wordt geopend

● Rechtermuisklik op
Quick Assist

● Klik op Kopiëren naar
● Bureaublad

(snelkoppeling maken)

Snelkoppeling van Quick Assist
wordt op Bureaublad gezet.
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Apple nieuws
Bijdrage: Hans Heldens

Beste Apple-tjes,
Nog steeds in afwachting van de update 14.5? Beloofd wederom een zeer
interessante update te worden, als je de Apple deskundigen op internet volgt.
In deze rubriek het beloofde deel 2 over hoe je de batterijduur kan verlengen en in
de apps van de dag enkele KPN apps, indien jouw provider KPN is.

Batterijduur verlengen deel 2
Enkele tips om de batterijduur van je iPhone of iPad te verlengen (vervolg
Nieuwsbrief 13) Opm: lees⏩ als ga naar.

11 : Kies de juiste achtergrond
Sinds iOS 7 kun je ook dynamische achtergronden (wallpapers) instellen, echter
verbruiken deze meer energie. Het beste kun je een stilstaande achtergrond kiezen
via⏩ Instellingen⏩ Achtergrond⏩ Kies een nieuwe achtergrond⏩
Stilstaand. Ook bij het instellen kies je het beste voor 'Stilstaand' in plaats van
'Perspectief. Prachtige en zorgvuldig uitgekozen wallpapers (achtergronden) voor
iPhone, iPad, iPod en Mac. Uiteraard ook geschikt voor overige smartphones en
tablets.

12: Automatisch downloaden van apps en updates
Je kunt apps automatisch updaten of laten installeren wanneer je ze gekocht hebt
op een ander apparaat. Het is beter om dit uit te schakelen om de batterijduur te
verlengen. Je schakelt het uit via⏩ Instellingen⏩ App Store⏩ schakel 'Apps'
en 'App-updates' uit.
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13: Spotlight indexeren
Spotlight kan zoeken in je gehele iPhone of iPad. Let wel, deze indexeert alles ook op
de achtergrond, ook wanneer je de optie niet gebruikt. Daarom is het aan te raden
de apps die je niet gebruikt in Spotlight uit te schakelen. Ga hiervoor naar⏩
Instellingen⏩ Siri en zoeken⏩ selecteer een app uit de lijst⏩ schakel 'Toon
app in 'zoek'' en/of Toon materiaal in 'Zoek'' uit.

14: Apps verversen op de achtergrond
Applicaties hebben de mogelijkheid om te vernieuwen (verversen) op de
achtergrond. Nieuwe informatie wordt opgehaald, maar dit is nadelig voor de
batterij. Het is raadzaam alleen de apps te activeren die je het meeste gebruikt. Dit
kun je instellen via⏩ Instellingen⏩ Algemeen⏩ Ververs op achtergrond⏩
schakel apps uit. Nieuwe gegevens worden dan alleen opgehaald wanneer je de
app opstart/opent.
Sinds iOS 13 kun je automatisch de achtergrond aanpassen en dimmen aan de
donkere modus en gebruik maken van dynamische wallpapers voor iPhone

15: Mobiel internet
uitschakelen
Dit is een drastische optie, het
uitschakelen van het mobiele
internet zorgt ervoor dat de
batterijduur opmerkelijk
verlengt. Alleen ben je
buitenshuis onbereikbaar via het
mobiele netwerk. Maak zelf de
afweging, het internet schakel je
uit via⏩ Instellingen⏩ Mobiel
netwerk⏩ schakel 'Mobiele
data' uit.

16: Verminder beweging
iOS en iPadOS bevatten allerlei
animaties en bewegingen. Zoals
het openen en sluiten van apps
en Instellingen. Deze bewegingen verbruiken weinig energie, maar het uitschakelen
hiervan verlengt wel de batterijduur. Dit doe je via in⏩ Instellingen⏩
Toegankelijkheid⏩ Beweging⏩ schakel 'Verminder beweging' in en
eventueel 'Speel effecten automatisch af' uit.

17: Hé, Siri
Met behulp van 'Hé, Siri' kun je Siri raadplegen zonder een knop te moeten
indrukken. Dit zorgt er wel voor dat je iPhone of iPad voortdurend luistert of je deze
boodschap uitspreekt. Als je dit weinig gebruikt kun je het beter uitschakelen via⏩
Instellingen⏩ (algemeen)⏩ Siri. Goed om te weten, je kunt Hé, Siri ook tijdelijk
uitschakelen door je iPhone weg te leggen met het scherm omlaag of wanneer het
scherm is bedekt.
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18: Verhoog het contrast
De iPhone en iPad maken gebruik van een blur-effect, hierdoor wordt bijvoorbeeld
de achtergrond van het berichtencentrum aangepast naar de kleuren van het
scherm. Dit kun je stoppen en voor één egale kleur kiezen. Hierdoor is de weergave
altijd gelijk wat te gunsten komt voor de batterijduur. Dit doe je via⏩ Instellingen
⏩ Toegankelijkheid⏩ Weergave en tekstgrootte⏩ kies voor 'Maak minder
doorzichtig'. Eventueel kun je ook 'Verhoog contrast' inschakelen.

19: Blootstellingsmeldingen of
COVID-19 apps
Met behulp van
Blootstellingsmeldingen en
Corona-apps proberen overheden
het virus onder controleren te
krijgen door mensen tijdig te
waarschuwen. Deze functie zorgt
er wel voor dat de accuduur
verkort wordt. Eventueel kun je de
Blootstellingsmeldingen tijdelijk
pauzeren wanneer je thuis bent.
Dit doe je via CoronaMelder⏩
Instellingen⏩ App pauzeren.

20: Temperatuur is cruciaal
Te warm of te koud? De kans is groot dat de batterijduur van je iPhone of iPad
verkort. Dit omdat de accu het beste functioneert tussen de 0 en 35 graden Celsius.
Alles daar boven en onder hee� invloed op de batterijduur.

Mini tips die ook helpen
1. Gebruik uitsluitend de donkere modus
2. Schakel mobiele netwerk uit voor bepaalde apps via⏩ Instellingen⏩

Mobiel netwerk
3. Herstart je iPhone, iPad of iPod Touch regelmatig, al dan niet geforceerd
4. Kalibreer de batterij
5. Herstel de netwerkinstellingen
6. Herstel eens de Instellingen in iOS
7. Activeer het batterijpercentage voor een betere indicatie via⏩ Instellingen
⏩ Batterij

8. Gebruik de energiebesparingsstand
9. Controleer de levensduur van je batterij met Battery Life
10. Schakel AirDrop uit wanneer je dit niet gebruikt (via het bedieningspaneel)
11. Schakel Night Shi� uit bij lage batterijstand, dit verbruikt alleen maar meer

energie
12. Gebruik alleen een VPN-verbinding wanneer je dit echt nodig hebt
13. Deactiveer wifi wanneer je dit niet nodig hebt
14. Gebruik vliegtuigmodus wanneer je geen netwerk hebt of aan het rijden bent
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15. iPhone of iPad alleen opladen met Apple gecertificeerde accessoires (bij
voorkeur origineel)

16. Log uit in de App Store, het zou helpen
17. Equalizer voor muziek (tijdelijk) uitschakelen via⏩ Instellingen⏩ Muziek
⏩ Equalizer

18. Schakel 5G uit of gebruik 5G Auto
19. Schakel Schermtijd uit als je dit niet gebruikt
20. Controleer of je in aanmerking komt voor een gratis batterij vervangings-

programma

Als laatste willen we nog meegeven dat het geen obsessie moet worden, hoe vaak jij
de batterijduur checkt, hoe meer deze achteruit loopt. Iedere keer dat  jij het scherm
activeert, is al weer een minuut minder. Ook vinden veel mensen dat een bij een
batterij percentage van 45% de batterij bijna leeg is. Je bent dan pas over de hel�,
houdt daar rekening mee.

Apple Apps van de dag

Toen de provider OnsBrabantNet werd overgenomen door KPN, werd je in de
gelegenheid gesteld om mee te migreren. Velen hebben dit gedaan waaronder
mijzelf. TV, internet en telefoon worden nu afgenomen bij KPN.

Hierdoor krijg je o.a. de beschikking over een erg goede service, maar ook enkele
zeer bruikbare apps. Apps voor je telefoongebruik (KPN Prepaid), je TV zenders
(KPN iTV), je KPN overzichten (MijnKPN), extra IT-bescherming (KPN veiligheid)
en een app om het netwerk te testen (KPN Thuis) Al deze apps zijn gratis.
Hieronder een beschrijving van de apps met het icoontje waaronder ze te vinden
zijn in de App Store en voor Android in Google Play.

MijnKPN

Altijd en overal eenvoudig gebruik maken van de producten van
KPN? Dat kan met de handige MijnKPN app.

Wat kan je nu met de MijnKPN app?

● Bekijken van je bel-, sms- en data-tegoed
● Extra opties aan- of uitzetten
● Bekijken, versturen of betalen van facturen
● Bekijken van je dataverbruik in het buitenland
● Onderling MB´s delen vanaf hetzelfde adres
● Het bekijken en opwaarderen van Prepaid
● Updates over storingen op het netwerk
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KPN Prepaid
Met KPN Prepaid bepaal je zelf hoeveel je uitgee� aan bellen,
MB´s en sms’jes.

Zo zit je met KPN Prepaid nergens aan vast en krijg je geen
verrassingen achteraf.

Download de nieuwe KPN Prepaid app. Bekijk eenvoudig je
verbruik, hoeveel minuten, MB´s en sms´jes je nog over hebt. Of
zoek op hoe lang je bundel nog geldig is, welke kosten je tot nu
toe hebt gemaakt, en nog veel meer!

Dit krijg je onder andere met de KPN Prepaid app:
● Bundels kopen uit je beltegoed
● Bel- en bundeltegoed inzien
● Verbruiksgegevens inzien
● Inzicht in het aantal opwaarderingen
● Direct je beltegoed opwaarderen met iDeal of creditcard
● Tariefplannen wijzigen
● Automatisch opwaarderen

KPN veiligheid
KPN Veilig is een compleet beveiligingspakket, dat jouw
computer, tablet of smartphone tegen virussen, spyware en
andere internet ongemakken beschermt. KPN Veilig is gratis
beschikbaar voor 2 apparaten voor alle klanten van KPN met een
Internet abonnement. Uit te breiden naar 5 apparaten.

KPN iTV
Met de iTV app van KPN kijk je je favoriete films en programma’s
op je smartphone of tablet. De iTV app biedt de volgende
mogelijkheden:

● Kijk live tv waar je maar wilt. Ook op je vakantie!
● Bekijk wat er op tv is in de gids
● Kijk en beheer je opnames
● Overal toegang tot On Demand films en series
● Ontdek nieuwe programma’s of films met de suggesties

op de Startpagina
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KPN Thuis
Met de Thuis app sluit je Super Wifi en Experia Wifi in een paar
eenvoudige stappen aan. Hiermee zorg je voor betere wifi in je
huis.

Voor optimale wifi in huis heb je twee wifiversterkers nodig. Eén
die op het modem is aangesloten en één op de plek in huis waar
je op dat moment geen goede wifi ontvangt.

Geen idee hoe je het aansluit? Geen zorgen, dat wordt stap voor
stap in de app uitgelegd!

Heb je SuperWifi en/of Experia Wifi? Dan kan je oa:
● Wifi-instellingen wijzigen
● Gastnetwerk aanmaken
● Wifi-inlog via een QR-code delen
● Zien welke apparaten er verbonden zijn/waren met je

(gast)netwerk

Heb je een Experia Box v10? Dan kan je:
● Wifi-instellingen wijzigen
● Wifi-inlog via een QR-code delen

Heb je een andere Experia Box? Dan vind je instructies in de app
om oa:

● De Experia Box aan te sluiten
● Interactieve TV aan te sluiten
● Een wifiversterker aan te sluiten
● Via de Wifi manager je wifi te testen

Meer weten over hoe je alles uit je internet kunt halen? Kijk op
kpn.com/wifi voor nog meer tips en tricks.
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Android Nieuws
Bijdrage: Martien Verstijnen

Scannen formulieren met smartphone

Steeds vaker kun je aangeven dat je post liever digitaal ontvangt, maar toch ontkom
je er niet aan dat er af en toe een belangrijke brief door de brievenbus komt. Wil je
dergelijke brieven alsnog digitaliseren, maar heb je geen scanner? Hier wordt
uitgelegd hoe je kunt scannen met je smartphone.

Enkele scantips
Tip 1: Werk mobiel
Voordat we je informatie gaan geven over welke apps je kunt gebruiken, eerst even
een tip met betrekking tot je werkwijze. Mobiel scannen is veel eenvoudiger dan
scannen met een oude vertrouwde scanner, maar wanneer je alle bonnetjes
opspaart, is het alsnog een flink karwei waarbij je een berg bonnetjes op je bureau
hebt liggen. Die bonnetjes zijn waarschijnlijk tegen die tijd voor de hel� verkreukeld
en dat maakt het scannen niet eenvoudiger (zie tip 6). Wat we je daarom willen
aanraden is om je werkwijze te veranderen. Het voordeel van scannen met je
smartphone is dat je die altijd bij je hebt. Het is handig om daarvan te profiteren.
O�ewel: krijg je een bonnetje, zoek snel even een rustig plekje op, scan je bon in (en
upload deze direct naar de cloud, zodat je niet het risico loopt dat je je bonnetjes
verliest als je je smartphone verliest). Het is heel eventjes wennen, maar zodra dit
deel wordt van je routine, maakt het je leven een stuk eenvoudiger en
overzichtelijker.

Tip 2: Kies een cloud
Mobiel scannen maakt de zaken een stuk overzichtelijker … tenzij je er alsnog een
zooitje van maakt. Immers, er zijn zoveel plekken waar je je bestanden kunt
bewaren. Natuurlijk op je smartphone zelf, maar dat raden we sterk af: als je je
smartphone verliest of als-ie gestolen wordt, ben je je gegevens kwijt.
Synchroniseren met je pc of Mac kan natuurlijk ook, maar dat is een beetje
omslachtig omdat uploaden naar de cloud veel sneller (en soms ook automatisch)
gaat. Als je dan kiest voor een cloud, kies dan ook écht voor een cloud. Upload niet je
ene bonnetje naar Dropbox en een ander bonnetje naar Google Drive. Maak een
keuze, en gebruik de app die daarbij past. De meeste clouddiensten hebben hun
eigen app met scanmogelijkheid. We bespreken deze apps én we bespreken een app
die niet in handen is van een clouddienst.

Een handige online fotodienst voor je scans is Google Foto's. Deze kun je gratis
gebruiken en werkt op zowel je tablet als smartphone (Android en Apple). Bovendien
kun je in Google Foto's handig gebruik maken van albums, om bijvoorbeeld je
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bonnetjes (of andere scans) te categoriseren, of juist te scheiden van je gewone
foto's. Op onze site lees je alles over Google Foto’s.
Clouddiensten zijn er in alle vormen en maten en je kunt zelf wellicht de voorkeur
geven aan een andere dienst boven Google Foto's. Ze hebben elk namelijk hun eigen
voordelen en eigenaardigheden. Anders dan veel concurrenten zit Dropbox
bijvoorbeeld niet aan een bepaald besturingssysteem vast. Dat is anders bij
bijvoorbeeld iCloud (geïntegreerd in het Apple-ecosysteem), Google Drive of
Microso�'s OneDrive.

Tip 3: Scannen met Dropbox
Dropbox hee� sinds vorig jaar de mogelijkheid om documenten te scannen met de
Dropbox-app voor zowel Android als iOS. Het handige hiervan is uiteraard dat de
documenten niet op je smartphone worden bewaard, maar direct worden geüpload
naar Dropbox en eventueel meteen worden gesynchroniseerd met de Dropbox-app
op je computer. Om een document te scannen, start je de Dropbox-app, druk je op
het plusteken onderaan en kies je vervolgens voor Document scannen. De camera
wordt nu direct gestart, waarna je deze kunt richten op het te scannen document.
Een blauw kader toont aan welk oppervlak gescand zal worden. Mooi is daarbij dat
je de camera er niet recht boven hoe� te houden; de app zet het plaatje zelf recht.
Door te drukken op het plusteken linksonder kun je een pagina toevoegen, en door
te drukken op de schuifregelaars kun je zaken bepalen als kleur, zwart-wit enzovoort.
Met het pictogram rechtsboven draai je de afbeelding. Tevreden? Druk dan op
Volgende, bepaal of het een pdf of een png-bestand wordt, kies een opslaglocatie op
Dropbox en druk daarna op Bewaar.

Tip 4: … met Google Drive
Ook Google hee� de mogelijkheid tot scannen ingebouwd in z’n Google Drive-app,
maar helaas bestaat deze functionaliteit op het moment van schrijven alleen voor
Android. Om gebruik te maken van de scanfunctie in Google Drive, start je de app op
je Android-smartphone en druk je op het plusteken rechtsonder (in de blauwe
cirkel). In het menu dat verschijnt druk je op Scannen. Net als in de Dropbox-app
wordt de camera direct gestart en kun je deze richten op het document dat je wilt
scannen. Er wordt, in tegenstelling tot in Dropbox, geen kader getoond, maar het
idee is hetzelfde en ook hier worden scheve plaatjes rechtgezet. Mocht dat kader
toch niet helemaal goed zijn gezet, dan kun je het corrigeren door bovenin op het
pictogram met het vierkantje te drukken. Ook in deze app kun je pagina’s toevoegen
door op het plusteken linksonder te drukken. Met het pictogram van het verfpalet
bovenin kun je kiezen of het kleur of zwart-wit moet worden, en met de drie puntjes
rechtsboven kun je de pagina eventueel draaien, een naam geven of volledig
verwijderen. Ben je tevreden, druk dan rechtsonder op het vinkje en je afbeelding
wordt automatisch geüpload naar Google Drive.
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Tip 5: Kreukels
We raden je aan om zaken als bonnetjes direct
te scannen wanneer je ze krijgt, zoals je hebt
kunnen lezen in tip 1. Is dit niet mogelijk of
simpelweg gewoon niets iets dat je wilt doen,
dan is de kans groot dat je met gekreukte
bonnetjes te maken krijgt. Dat maakt het
scannen aanzienlijk lastiger, maar niet
onmogelijk. Je kunt natuurlijk de
bonnetjes/documenten terugvouwen en
terugrollen, maar dat kost veel tijd en
daarmee is het nut van het mobiel scannen
natuurlijk ver te zoeken. Dit probleem is vrij
makkelijk te verhelpen met de methode die
eigenlijk niet zo heel erg veel verschilt van een
traditionele scanner: een glasplaatje. Neem
een glazen of plastic plaatje uit een fotolijstje
en leg dit over het te scannen bonnetje heen.
Kreukels zijn direct geen probleem meer. Wel
iets om overdag te doen, want de reflectie van
lampen kan roet in het eten gooien.

Tip 6: Leg je gekreukte bonnetjes onder glas of een plastic plaatje voor
eenvoudig scannen.
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Android Apps van de dag

Genius scanner

Scan onderweg je papieren documenten en exporteer deze als
PDF-bestanden met meerdere pagina's.
Plaats een willekeurig document voor de camera van je apparaat.
De app herkent het papier automatisch tegen de achtergrond en
snijd de afbeelding bij. Zo houd je alleen een goed leesbare
document over. Met batch scannen kun je in enkele seconden
tientallen pagina's scannen. Handige hulpmiddelen helpen je bij
het organiseren, delen en archiveren van je documenten.

Belangrijkste kenmerken
Slim scannen:

● Document detectie, bijsnijden & achtergrond verwijderen
● Vervormingscorrectie
● Schaduwen en oneffenheden verwijderen
● Filters (zwart-wit, whiteboard, foto)
● Batch scannen

PDF aanmaken & bewerken:
● Documenten samenvoegen & splitsen
● Creëer PDF-bestanden met meerdere pagina's
● Importeer foto's en PDF-bestanden

Veiligheid & privacy:
● Verwerk documenten op je apparaat
● Ontgrendelen met vingerafdruk
● Wachtwoordversleuteling voor PDF

Documenten beheren:
● Document tagging
● Metadata en content doorzoeken

Exporteren:
● E-mail
● Box, Dropbox, Evernote, Expensify, Google Drive,

OneDrive, FTP, WebDAV.
● Visitekaartjes scannen & contactpersonen aanmaken
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QR & Barcodescanner

QR & Barcodescanner is de snelste QR / barcodescanner op de
markt. QR & Barcodescanner is een essentiële app voor elk
Androidtoestel.

QR & Barcodescanner / QR codelezer is enorm gemakkelijk om te
gebruiken; richt je camera gewoon op de QR of barcode die je wilt
scannen en de app zal het automatisch detecteren en scannen. Je
hoe� niet op knopjes te drukken, foto’s te nemen of in te zoomen.

QR & Barcodescanner kan alle QR- / barcodetypes waaronder
tekst, URL, ISBN, product, contact, kalender, e-mail, locatie, Wi-Fi
en veel andere formaten scannen en lezen. Na het scannen en
automatisch decoderen krijgt de gebruiker enkel de relevante
opties voor die specifieke QR of barcode en dan kan je de juiste
actie ondernemen. Je kan zelfs QR & Barcodescanner gebruiken
om bonnen / kortingsbonnen in te scannen om korting te krijgen
en geld te besparen.

Scan product barcodes met QR & Barcodescanner in winkels en
vergelijk prijzen met online prijzen om geld te besparen. QR &
Barcodescanner app is de enige QR codelezer / barcodescanner
die je nodig hebt.

Beat the Microbeat

Er komt steeds meer plastic in ons milieu. Er drijven grote plastic
soup eilanden op onze oceanen, veroorzaakt door het plastic dat
wij in ons milieu laten verdwijnen. Vissen krijgen kleine plastic
deeltjes in hun lichaam (en wij eten dat dan ook nog eens op).
vogels raken verstrikt in plastic verpakkingen kortom een zaak die
we aan moeten pakken.
Nu neem ik aan dat jullie geen plastic afval in het milieu dumpen,
maar wat kun je dan nog doen?
Je kunt bij het kopen van shampoo, afwasmiddel,
schoonmaakmiddelen, make-up  etc. checken of er mogelijk
plastics verwerkt zijn in het product. Scan met deze app in de
winkel  het ingredienten overzicht en je krijgt te zien of er plastic
verwerkt is in je product. Ga, als dat zo is, op zoek naar een
alternatief. Alle beetjes helpen!
Kijk hier de video  van ‘the plastic soup foundation’ over de app.
De app downloaden? klik hier
De app is ook in de App Store te vinden.
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WhatsApp
Je hebt een tablet en je wilt graag WhatsApp installeren?
Er bestaat helaas nog geen versie van WhatsApp voor tablets, maar er is wel een
app waarmee je via een tussenstap toch kunt appen met je vrienden en familie.
Dit werkt op dezelfde manier als bij WhatsApp op de PC/Laptop.
Dit is behandeld in Nieuwsbrief 11 WhatsApp pagina 14.

Kan ik WhatsApp wel gebruiken op mijn tablet?
WhatsApp is gekoppeld aan je telefoonnummer en dus aan je simkaart. Die zit
echter al in je smartphone en de meeste tablets hebben überhaupt geen
simkaartslot. Via de app Tablet Messenger gebruik je toch WhatsApp, zonder extra
simkaart. Deze app helpt je om via WhatsApp
Web op je tablet toegang te krijgen tot al je
gesprekken en contacten. Volg daarvoor de
volgende stappen.

Stap 1: Download en open Tablet Messenger
Ga op je tablet naar de Google Play Store en
download de app Tablet Messenger. Wanneer je
de app opent kies je voor WhatsApp toevoegen
en tik onderaan op NU STARTEN en nu zie je
een grote QR-code. Deze ga je scannen met
WhatsApp via je smartphone.

Stap 2: Scan de QR-code met WhatsApp op je smartphone
Open WhatsApp op je smartphone en klik
rechtsboven op de drie puntjes. Selecteer
vervolgens "WhatsApp Web"; je camera start
automatisch op. Scan hiermee de QR-code op
je tablet. Eerst bij Tablet Messenger de knop
Machtiging toestaan aanzetten.
WhatsApp opent nu op je tablet en is klaar
voor gebruik.
Let op: De verbinding loopt via je smartphone.
Zorg dus dat je telefoon aan blij� en

verbonden is met internet, anders valt ook de verbinding via je tablet weg.

Stap 3: Meld je af via je smartphone
Ga je je tablet delen en wil je niet dat iedereen in
jouw naam berichtjes kan versturen, of wil iemand
anders WhatsApp op de tablet gebruiken? Meld je
dan af via je smartphone. Wanneer je verbinding
maakt met Tablet Messenger krijg je op je telefoon
de melding "WhatsApp Web is momenteel actief".
Klik hierop om de verbinding weer te verbreken en
uit te loggen op je tablet.
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Corona Nieuws
Bijdrage: Loekie Ruissen

Terrassen weer open
op woensdag 28 april zijn de terrassen weer geopend en is de
avondklok vervallen. Ook mogen we weer met twee mensen op
bezoek. En je hoe� ook geen afspraak meer te maken om te4 gaan
winkelen. Wel gelden natuurlijk nog allerlei beperkende regels.
Meer lezen? klik hier

De coronacijfers van vandaag
Op nu.nl vind je iedere dag een actueel overzicht van de
coronacijfers. Ook wordt uitleg gegeven over de totstandkoming
van deze cijfers. klik hier

De  coronacijfers in grafieken
Op de site van het RIVM vind je grafieken over het verloop van
Positief geteste mensen, ziekenhuisopnames en aantal
overledenen. klik hier

De meest gestelde vragen over het coronavirus
Heb je een vraag over corona klik dan hier en je gaat naar de site
van het RIVM met de meest gestelde vragen over het virus.

Het laatste nieuws van het RIVM
Alle laatste feiten en informatie over het virus vind je hier

Persconferentie
De volgende persconferentie is op dinsdag 3 mei. Dan wordt
bekendgemaakt of de  tweede stap van het openingsplan gezet
kan worden op 11 mei.
Wil je de persconferenties nog eens terugkijken? klik hier
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Phishing en Hacking

Bijdrage Thom Bloks

Maand van de veiligheid.
De maand april was de maand van de veiligheid.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid start vandaag in samenwerking met andere
partijen, zoals het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), de
Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat
ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Het complete
artikel kunt u hier lezen.

Valse betaalverzoeken via handelssite
De Fraudehelpdesk ziet nog steeds veel meldingen over valse betaalverzoeken via
een online handelsplaats. Meestal gaat het om het verzoek een cent over te maken.
Ongemerkt gee� u zo persoonlijke gegevens aan een oplichter. Het complete artikel
leest u hier.

Let op ‘foute’ e-mails.
De tijd voor de belastingaangi�e is weer aangebroken en er komen dus mogelijk
berichten in uw mailbox dat u een bericht van de rijksoverheid hee� ontvangen; of u
krijgt een bericht over de Covid-19 vaccinatie. Let er altijd goed op dat de mail
afkomstig is van het correcte adres door met uw muis boven de afzender te blijven
staan. U kunt dan zien of het bericht inderdaad afkomstig is van de juiste instantie.
Klik overigens nooit op een link in een dergelijk mail maar ga naar de originele site
en log van daar af in.

Facebook hack
Misschien heb je het onlangs het nieuws gehoord over het groot Facebook-lek?
Een Vlaamse ethische hacker hee� een website gebouwd waar je op basis van je
telefoonnummer kan opzoeken of je gegevens op de straatstenen beland zijn na het
recente datalek bij Facebook, waarbij de gegevens van meer dan 3 miljoen Belgen
en 5 miljoen Nederlanders gelekt zijn.

Na grondig onderzoek blijkt dat deze website betrouwbaar is.
Dit is de link naar de website: "Ben ik erbij?" https://www.benikerbij.nl

Op die website kan je dus je telefoonnummer ingeven.
Ik kreeg de volgende melding te zien:
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Maar wat als je telefoonnummer wel gelekt is?

Helaas kan je dit lek niet ongedaan maken. Het enige wat je kan doen is extra
voorzichtig zijn wanneer je sms-berichten of oproepen ontvangt van onbekenden.
Deel in die berichten of telefoongesprekken NOOIT persoonlijke gegevens zoals
pincodes, wachtwoorden, etc.

Ik herhaal. Deel deze gegevens nooit, nooit, nooit.

Want je kunt slachtoffer worden van telefoon-spoofing.

Oplichters kunnen je bellen vanaf een bestaand telefoonnummer van je eigen bank.
Het lijkt dan alsof je wordt gebeld door een medewerker van je bank. Dit heet
telefoon-spoofing of bank helpdesk oplichting.

Spoofing, letterlijk vertaald betekent dat nabootsen of namaken.

Sms-spoofing bestaat ook. Het mobiele nummer of de naam van de afzender van
het sms-bericht is dan een bestaand nummer of de echte naam van je bank.

Een andere plek waar u kunt controleren of u gehackt bent is:
https://jstsch.com/facebook/

Op de site van de landelijke Seniorweb vond ik de volgende tekst:

Criminelen sturen phishing per post uit naam ING
donderdag 8 april 2021

Wees ook bij fysieke post alert op nepberichten van criminelen. Op het moment zijn
er brieven uit naam van ING in de omloop. De criminelen vragen in de brief om de
bankpas op te sturen.

Criminelen gebruiken meestal e-mail of sms om mensen op te lichten. Ze sturen dan
een bericht uit naam van bijvoorbeeld een bank en proberen zo achter de
(bank)gegevens van het slachtoffer te komen. Hierdoor zijn veel mensen alert bij
berichten in hun mailbox. Helaas moet dat ook bij de fysieke brievenbus. Criminelen
sturen op het moment namelijk brieven namens ING.

Verzoek bankpas
Voor het gebruik van fysieke brieven lijkt het phishingbericht echter. Mensen
verwachten niet dat oplichters ook gebruikmaken van de post. Daarnaast zien de
brieven er ook geloofwaardig uit. Het zijn nette brieven en ze zijn opgemaakt in de
huisstijl van ING. De oplichters vragen de ontvanger om de bankpas op te sturen.
Ook zit er bij de brief een invulformulier. Hierop vragen ze naar persoonsgegevens,
inloggegevens van internetbankieren en de pincode van de bankpas.
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Geef nooit codes
Het is belangrijk om te weten dat een bank nooit vraagt om een bankpas op te
sturen. De bank vraagt ook niet naar inloggegevens van internetbankieren of de
pincode van een betaalpas. Deel deze gegevens nooit met iemand anders. Dus
ontvangt u een brief van de bank waarin ze naar deze gegevens vragen? Gooi de
brief dan weg. Twijfelt u? Neem dan contact op met de bank.
Dit geldt mogelijk ook voor post van andere banken.

Een site waar je veel informatie kunt vinden en die door de overheid is opgezet is de
site van maak het ze niet te makkelijk. De link naar die site vind je hier

Youtube Filmpje
Bijdrage: Loekie Ruissen

Hoe werkt Google?
In dit filmpje wordt uitgelegd hoe Google werkt. Het is van het kinderprogramma
Klokhuis en is al in 2007 gemaakt. Je webpagina ziet er inmiddels anders uit en de
cijfers die genoemd worden zijn niet meer actueel natuurlijk, maar het basisverhaal
klopt gewoon nog steeds. Klik hier voor het filmpje.

Valt er nog wat te lachen…

Met computers gaat alles sneller, maar het duurt langer

Beter een muisarm dan een apestaartje

Mijn nieuwe internet doet het niet... Er branden geen lampjes op het modem. Hee� u
het modem aangesloten op het stopcontact? Waarom, ik heb nu toch draadloos
internet?

Ja, uw wachtwoord is hoofdlettergevoelig...
Is het dan misschien ook een hoofdletter 6?

23

https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
https://www.youtube.com/watch?v=CU6if3Z_NIc


mei 2021 jaargang 2 nummer 5

Kruiswoordpuzzel

Puzzelen
Bijdrage Hans Egmond

Oplossing vorige Nieuwsbrief 13: (Inzending is gesloten)
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Top 5 ranglijst inzenders
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.

Plaats Naam Aantal goede inzendingen

1 Ineke de Jonge 4

2 Leny Nabuurs 4

3 Harrie Hendriks 3

4 Paula van de Rijt 3

5 Laurette Haerinck 3

Nieuwe puzzel NB14
Deze puzzel kun je eventueel printen om in te vullen bij deze nieuwsbrief (zie bijlage
Puzzel 14). Na het invullen van alle woorden plaats je de letters met een klein
lettertje ernaast, in het vakje Oplossing waar datzelfde lettertje staat. Daar wordt
dan een woord gevormd.

Het gevonden woord kun je gewoon als tekst mailen naar swmadmi@gmail.com. Tot
uiterlijk 24 mei kun je je oplossing insturen.

Vermeld in het onderwerp: Puzzel. Schrijf je naam erbij, dan doe je mee.

Veel plezier !
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Nieuwe puzzel NB14
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