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Vijftiende nieuwsbrief
uit het digitale ComputerCafé

Nieuwsbrief 15 Voorwoord

Beste allemaal,

Het mooie weer komt er weer aan, de banden worden weer opgepompt, de batterij weer
opgeladen, de knieën ingevet, het zeemleer in de broek genaaid, dus kunnen wij niet
achterblijven. Onze Windows- en Android goeroes gaan in op enkele fiets-apps, wat altijd
gemakkelijk kan zijn. Ook kan de corona informatie niet achterblijven en gee� de phishing
specialist enkele welgemeende tips. Neem ook pen en papier mee om onze puzzel op te
lossen.
Na afloop een lekker stukje vlees op de barbecue, recept van ons Ineke en het kan niet meer
stuk. De Apple-tjes krijgen deze keer informatie over een handig apparaatje voor als je iets
kwijt bent en in de bijlage tips voor de iPhone.

Namens de redactie,
Hans Heldens
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Bericht van het bestuur

Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden.

Nu de vaccinatie goed op stoom is gekomen, is het te hopen dat het met het weer
ook de goede kant opgaat. Het is nu te koud voor deze periode van het jaar, maar
hopelijk krijgen we een mooie zomer.
Normaal hebben we in de zomermaanden één keer per maand het Zomer
Computercafé, maar dit kan dit jaar nog niet vanwege corona. Daarom blijven we
een uitgebreide nieuwsbrief uitgeven en onze hoop is gevestigd op een herstart in
het najaar. Natuurlijk zodra er meer duidelijk is wat mogelijk is, zullen we hierover
informeren. Hopelijk wordt het een mooie zomer zodat we kunnen genieten van de
buitenactiviteiten.

Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo (Christ, Teus en Martien)

Website SeniorWeb Mierlo
Bijdrage: Loekie Ruissen

Kijk eens op onze eigen website. Hier vind je nu nog steeds helaas 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. Bezoek een museum, ga in een ride van de E�eling, speel online Rummikub,
neem een kijkje in een van de vogelnesten (daar is het nu een drukte van belang!) en
dat kan allemaal met je laptop in je luie stoel.
Veel plezier!

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

Het bavette recept voor op de Barbecue

Deze keer een barbecue recept op
verzoek, het is even wat voorbereiding,
maar daarna snel klaar en super lekker.

De bavette is een longhaas = werkvlees
met veel smaak, komt van het onderste
deel van de flank van een rund en bevat
geen bot, de midden zeen moet eruit
gehaald worden, is een vrij plat stuk vlees. Er is ook Jona- of diamant haas (het vlees
verkleurt snel maar dat doet niets af aan de smaak)
ca 3-6 min bakken.

bavette = longhaas en super lekker
ca 30 uur van tevoren beginnen

● Bestel bij de slager of sligro 1 kg genoeg Bavette vlees, is genoeg voor 8-10
personen en kost ca € 12,00 per kg bij de Sligro.

● Minimaal 24 uur van tevoren inwrijven met een 'dry rub' (kruidenmengsel
waar ook zout in zit).

Daarna de marinade zelf maken:
● ik gebruik zoete soya saus (niet de zoute dus!), olijfolie om de smaak over

te brengen. Verhouding ongeveer 50/50. Daarnaast nog citroensap en ~rasp
(breekt de vezels af)

● van 1-2 citroenen, beetje bruine basterdsuiker voor de bruinig van het
vlees en flink wat geplette knoflooktenen (schilletje eraf).

Nou komt de truc:
1. pak een afsluitbare zak waar je bavette in past en giet de marinade erbij.

Alles goed verdelen, checken of ie echt goed dicht is en terug in de koelkast.
● Op de dag van bereiding 4 uur van tevoren uit de koelkast halen.

Overtollige marinade weg vegen.
● BBQ heel heet stoken en 4-6 min per kant bakken.
● Daarna meteen in aluminiumfolie wikkelen en 10-15 min laten rusten

(anders loopt al dat lekkere vocht eruit).
● Dan met een loei scherp mes haaks op de draad van het vlees dunne plakjes

snijden. Ik hoor wel wanneer ik kan komen proeven.

Eet smakelijk
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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.
Microso� rolt vanaf 18 mei versie 21H1 uit

Fietsroute planner met knooppunten
Het seizoen voor fietsen is weer begonnen. Als je vaak fietst dan is
het handig om gebruik te maken van knooppunten. Zowel in
Nederland als in België is dit een prachtig systeem. Er staan op
verschillende locaties overzichtsborden, maar toch is het
gemakkelijk om van te voren te weten hoe lang een route is, wat er
zoal te zien is en natuurlijk is een terrasje pikken, nu dat weer kan,
natuurlijk ook heel fijn.
Handig is het daarom om
gebruik te maken van
een Fietsroute planner,
ik gebruik hiervoor vaak
www.fietsknoop.nl
Deze kan ook gebruikt
worden op de laptop,
Android en Apple
telefoon of tablet. We
bekijken enkele
mogelijkheden.
Als je in een Internet
browser (Microso� Edge, Google Chrome of FireFox)
www.fietsknoop.nl intikt, dan zie je het volgende start scherm
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Er zijn 3 mogelijkheden, als je in het startscherm naar beneden
scrolt, zie je deze informatie:

● Anoniem (je hoe� geen Account aan te maken)-Gratis
● Basis (Account aanmaken)-Gratis (Uitgebreider dan

Anoniem)
● Plus (Account aanmaken)-€ 5,99 per jaar (Meest

uitgebreid, geen advertenties)
Je kunt met de Planner zelf een route plannen of kiezen uit een
bestaande route van de database van Fietsknoop.
We gaan een route zelf plannen.
Tik in het zoekvenster je startlocatie, kan adres of postcode zijn.

Klik op het loepje om met het plannen van de route te beginnen.
In- en uitzoomen kan je met het muiswieltje.
Onderaan komen de nummers te staan, met de afstand tussen de
knooppunten, en de totale afstand.
Je kunt deze Afdrukken of zelf op een kaartje schrijven.
Wil je tijdens het fietsen de route langer of korter maken omdat
het weer gaat veranderen, dan kan je met de telefoon App hier
naar kijken of je maakt van te voren een PrintScreen van de route
met omgeving. Naast het zelf plannen van een route, kan je ook
een route zoeken. Klik op Zoek een route

Met behulp van invulvenster, zie voorbeeld, kies je een bestaande
route.
Voorbeeld bestaande route

Nou gebrek aan routes is er niet!!

Wij wensen jullie veel fietsplezier in de komende maanden.
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Windows update 21H1
Microso� rolt vanaf 18 mei de nieuwste versie 21H1 van Windows
10 uit. Als nu versie 20H2 op je laptop staat, dan gaat de installatie
vrij snel. Waar vind ik welke versie van Windows 10 op mijn laptop
staat? Ga naar: Instellingen >> Systeem >> Info

● Bij versie staat 20H2 of 2004 of 1909

Wat moet je doen?
Wacht totdat je de onderstaande melding ziet bij Instellingen>>
Bijwerken en beveiliging >> Windows update

Klik op Downloaden en installeren
De veranderingen t.o.v. versie 20H2 zitten voornamelijk “onder de
motorkap” en hebben betrekking op het verbeteren van de
prestaties, veiligheid en het oplossen van problemen waar
gebruikers in voorgaande onderdelen updates tegenaan zijn
gelopen.
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Apple nieuws
Bijdrage: Hans Heldens

Beste Apple-tjes,
De jaarlijkse grote update en de laatste aanvullende update iOS 14.6 goed
verwerkt? Bij de introductie kwam Apple met een zeer interessante livestream.
Hierbij de link om deze eens te bekijken: lees meer
Als een van de nieuwtjes werd de AirTag getoond. We hebben hierover het volgende
item opgenomen.

AirTag
Wat is een AirTag?
De AirTag is een klein, lichtgewicht, roestvrijstalen schijfje, een soort
label, met aan de ene kant het Apple-logo en aan de andere kant de
mogelijkheid voor een gratis gravure. Het nieuwe apparaat is ook
water- en stofbestendig, met een afneembare hoesje dat is
ontworpen om het gemakkelijk te maken om de CR2032-batterij te
vervangen De levensduur van de batterij wordt bij dagelijks gebruik op een jaar
geschat.

De AirTag is eenvoudig met behulp van een aparte sleutelhanger aan
sleutels of bv een tas te klikken. De tag kan ook zonder sleutelhanger
worden gebruikt en in een portemonnee of tas worden geschoven. De
AirTag kan worden gekoppeld met items zoals jouw iPhone, en het
werkt via de Zoek mijn-app.

Kosten
De AirTag is verkrijgbaar voor euro 35,-, exclusief bv de houder voor aan je
sleutelbos. De verzending en het graveren is gratis.
Raadpleeg hiervoor de Apple Store app.

Hoe werkt de AirTag?
Nadat je de AirTag hebt ingesteld, een proces
waarvan Apple zegt dat het hetzelfde werkt als het
koppelen van AirPods, zal het verschijnen op het
tabblad met nieuwe items van de Zoek mijn-app. Je kunt jouw
AirTag items ook een naam geven, met suggesties van de app of
jouw eigen namen. Denk hierbij aan bv. “ sleutelbos ”of “
portemonnee ”. Gebruik meerdere AirTags dus mogelijk.

Van daaruit kunt je de laatst bekende locatie van het item zien,
als je er een AirTag aan hebt gekoppeld. Als het item zich binnen het
Bluetooth-bereik bevindt, kunt je de Zoek mijn-app gebruiken om de ingebouwde
luidspreker van de AirTag te signaleren om een geluid af te spelen. AirTags hebben
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ook Siri-ondersteuning, zodat jouw iOS-assistent je kan helpen het verloren item
terug te vinden.

De tags en de Zoek mijn-app maken gebruik van Apple's U1-chip met Ultra
Wideband-technologie om Nauwkeurig Zoeken te gebruiken, een functie die
afhankelijk is van camera-input, ARKit, accelerometer en gyroscoop om je met geluid

en bv trillingen en visuele feedback naar je
AirTag te leiden. Met de Zoek mijn-app
krijgt je handige notities, zoals op hoeveel
meter afstand jouw AirTag zich bevindt en in
welke richting je het zoeken moet.
Nauwkeurig Zoeken hee� ook een
voice-over-optie om slechtziende of blinde
gebruikers te helpen.

Als je zich buiten het Bluetooth-bereik
bevindt, kunt je jouw AirTag in de modus Verloren zetten en een melding krijgen
wanneer deze zich binnen het bereik van het Zoek mijn-netwerk bevindt. Als
iemand anders jouw AirTag vindt, kan hij of zij een iPhone- of NFC-compatibel
apparaat (zelfs een Android-telefoon) gebruiken om jouw contactnummer te
bekijken, als je dit hebt vermeld om je te verwittigen dat het item is gevonden.

De U1-chip maakt nauwkeurig zoeken mogelijk
Je hebt geen iPhone met de U1-chip (zoals de iPhone 11 of iPhone 12) nodig om
AirTags te gebruiken. Maar als je er een bezit, kan je een functie genaamd
Nauwkeurig Zoeken gebruiken. Het gebruikt de versnellingsmeter, camera's en
meer om je naar de exacte locatie van jouw tag te leiden. Er verschijnt een pijl op het
scherm om de richting en afstand aan te geven.

Op iPhones met een U1-chip kun je een nauwkeurige en directe routebeschrijving
naar je AirTag krijgen.

AirTag beschermt jouw privacy
Zoals geldt voor alle apparaten op het Zoek mijn-netwerk -van iPhones tot e-bikes-
wordt er op geen enkel moment persoonlijk identificeerbare informatie met iemand
gedeeld. Apple gebruikt end-to-end-codering en unieke willekeurige
identificatiegegevens, dus het weet nooit welke apparaten bij welke mensen horen.
Alleen jouw apparaten weten welke ID's van je zijn. Bovendien verzendt Apple alleen
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locatiegegevens wanneer daarom wordt gevraagd en bewaart deze slechts 24 uur.
Tenzij je de verloren modus hebt ingeschakeld, weten andere gebruikers nooit welke
apparaten ze zijn tegengekomen.

Wat heb ik nodig om AirTags te gebruiken?
AirTags hee� een apparaat nodig met iOS 14.5 of hoger. Gebruikers hebben ook een
Apple ID nodig om in te loggen op hun iCloud-account. Hier zijn de compatibele
apparaten:

● iPhone SE, 6S of nieuwer
● iPod Touch 7e generatie of nieuwer
● iPad Pro, 5e generatie of nieuwer
● iPad Air 2 of hoger
● iPad Mini 4

Wil je meer informatie klik dan de volgende link: https://www.apple.com/nl/airtag/

In het kort
● In de ‘Zoek mijn’-app zie je snel waar je spullen zijn, net als de locatie van

vrienden en apparaten
● Eén tikje volstaat om je AirTag aan je iPhone of iPad te koppelen
● Speel een geluid af op de ingebouwde luidspreker om dingen terug te

vinden, of vraag Siri om hulp
● Is je AirTag in de buurt, dan gee� ‘Nauwkeurig zoeken’ met Ultra Wideband

Technologie precies aan waar (op bepaalde iPhone-modellen *)
● En zijn je spullen verder weg, dan kun je ze terugvinden met de hulp van

miljoenen miljoenen Apple devices in het ‘Zoek mijn’-netwerk
● Als je de Verloren-modus inschakelt voor je AirTag, krijg je automatisch een

melding zodra die in het ‘Zoek mijn’-netwerk wordt gedetecteerd
● Alle communicatie met het ‘Zoek mijn’-netwerk is anoniem en versleuteld

voor privacy
● Locatiegegevens en geschiedenis worden nooit op AirTag bewaard
● Vervangbare batterij gaat meer dan een jaar mee
● AirTag is water- en stofbestendig en voldoet aan bestendigheid norm IP67
● * ‘Nauwkeurig zoeken’ is compatibel met iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone

11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

AirTag instellen
AirTag is heel eenvoudig in te stellen. Hier zijn de stappen.

1. Wanneer je de AirTag uit de doos haalt, hee� deze een inzetstuk om te
voorkomen dat de batterij wordt aangesloten. Zodra je het inzetstuk
verwijdert, maakt de batterij verbinding en wordt AirTag ingeschakeld.

2. Plaats de AirTag in de buurt van jouw iPhone en de iPhone zal het detecteren
en automatisch het installatieproces starten.

3. Geef de AirTag een naam en registreer het met jouw Apple ID.
4. AirTag is helemaal klaar. Bevestig het nu aan jouw item.

Samsung
Ook Samsung hee� een dergelijke “AirTag” onder de naam SmartTag (standaard)
voor de oudere smartphones en de SmartTag+ versie voor de topmodellen.
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Apple Apps van de dag

Deze keer maar een Ap, aangezien er ook een Apple item in de bijlage is verwerkt.

Eindhovens Dagblad
Het ED brengt je internationaal, nationaal en regionaal nieuws.
We houden je op de hoogte van nationale en internationale
topsport, maar hebben ook aandacht voor sport in de regio zoals
amateurvoetbal. En we vertellen je wat er speelt in de cultuur- en
mediawereld en in showbizzland.
De ED - Digitale krant app is de papieren krant, maar dan op je
beeldscherm. De app bevat alle regionale edities van vandaag en
een archief vol oudere kranten. Lees de editie van je eigen regio of
kies uit alle andere edities.

Bepaal zelf hoe je wilt lezen: per pagina, zoals de papieren krant,
of per artikel vanuit verschillende nieuwslijsten.

Eenmaal gedownload is de krant ook zonder internetverbinding
te lezen en je kunt automatisch downloaden instellen.

Heb je al een abonnement op het ED? Dan kun je gebruik maken
van deze app door in te loggen met je ED-profiel. Ben je je
inloggegevens vergeten of weet je niet hoe je moet inloggen? Kijk
bij de veelgestelde vragen op ed.nl/service/faq.

11



juni 2021 jaargang 2 nummer 6

Android Nieuws
Bijdrage: Martien Verstijnen

Data verbruik Android apps

Zo voorkom je dat Android-apps op de achtergrond data verbruiken.
Android-apps gebruiken steeds vaker (mobiele) data om op de achtergrond alvast
gegevens op te halen. Met een beperkte mobiele databundel is het zaak om zulk
achtergrond verbruik zo veel mogelijk te beperken. Met een paar stappen kun je
gelukkig ‘voor eens en altijd’ hiervan afscheid nemen.

1. Schakel mobiele data alleen in wanneer je het nodig hebt.
Veel Android telefoons bieden de mogelijkheid mobiele data uit te schakelen
via de snelle instellingen. Veeg van boven naar beneden op het startscherm.
Er verschijnt een scherm met symbolen voor instellingen. Klik op het
symbool Mobiele gegevens (pijltje omhoog, omlaag) zodat dit uit of aan
staat.

2. Installeer een widget op je startscherm om mobiele data snel in- en uit te
schakelen.
Ga naar Play Store > Zoek op ‘Power Toggles’. Dat levert diverse widgets op
die je op je homescreen kunt zetten.

3. Stel een datalimiet in.
Deze instelling verschilt per toestel. Voor de Samsung Galaxy Ga naar
Instellingen > Verbindingen > Gegevensgebruik > Factuurcyclus en
gegev.waarsch. > Gegevenslimiet instellen Aan > Gegevenslimiet (aantal MB
of GB). Als de limiet is bereikt, krijg je een melding.

4. Stel of apps gegevens op de achtergrond mogen binnenhalen.
Deze instelling verschilt per toestel. Voor de Samsung Galaxy  Ga naar
Instellingen > Verbindingen > Gegevensgebruik > Gegevensbesparing >
Schakel de functie in.
Je kunt dit ook per app instellen. Ga naar Instellingen > Apps > selecteer een
app (App-info) > Mobiele gegevens > Gegevensgebr. achtergrond Uitzetten.

5. Zet bij Facebook 'databesparing' aan.
Open de Facebook-app en ga naar het menu (icoon met 3 streepjes in de
bovenste balk). Kies: Instellingen en privacy > Verbruik van mobiele data >
Databesparing Aanzetten.  Ook afbeeldingen zijn van een kleiner formaat.

6. Schakel bij WhatsApp het automatisch downloaden van media uit.
Open WhatsApp en ga naar Instellingen (icoon met 3 puntjes rechtsboven) >
Instellingen > Data- en opslag gebruik > Bij gebruik mobiel netwerk > schakel
dit uit voor afbeeldingen, geluid en video.

7. Zorg dat apps niet via mobiel internet worden gedownload.
Standaard worden apps alleen via wifi gedownload. Deze instelling verschilt
per toestel. Voor de Samsung Galaxy S10: Check of de instelling hiervoor
goed staat bij de app Play Store door deze te openen. Klik op je profielfoto
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rechtsboven. Ga naar Instellingen > Algemeen > Apps automatisch updaten
en zet Alleen via wifi aan.

8. Houd je dataverbruik in de gaten.
Dit vind je via Instellingen > Verbindingen > Gegevensgebruik. Er zijn ook
diverse datateller-apps te downloaden in de Play Store.

9. Vermijd dataslurpers via mobiel internet.
Streaming diensten van zowel video als audio zijn grootverbruikers. Vermijd
deze diensten als je een beperkte databundel hebt en geen toegang tot wifi.

Android Apps van de dag

Fietsknoop
Deze app is te gebruiken samen met de website Fietsknoop.nl. Zie
pagina Windows nieuws.
Bij het openen van de app krijg je eerst een Tour (rondleiding) met
uitleg over de werking van de app.
Het is noodzakelijk een account aan te maken voor communicatie
tussen de app en de website. Maak een gratis account aan op de
website.
De locatiegegevens moeten opvraagbaar zijn.
De app kan offline worden gebruikt. De route moet wel  worden
gedownload op je smartphone (geen data gebruik). Met
fietshouder is de smartphone als navigatie onderweg te
gebruiken. Wandelen is ook mogelijk met de app.
Er is een korte en uitgebreide handleiding aanwezig.

Action winkel
De Action app, die wil je niet missen!
Maak de zoektocht naar verrassende producten voor de kleinste
prijs nóg makkelijker en leuker.
Bekijk de Weekacties uit de folder, ontdek producten en nog veel
meer!

Intratuin
Dit kan je van de app verwachten:
Voordeel

● Extra voordeel, kortingen en gratis producten
● Elke maand nieuwe voordeelvouchers
● Iedere week extra voordeel als je Leafy goed verzorgd
● De vouchers zijn te gebruiken in de winkels én in de

webshop
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Hulp bij plantverzorging
● Meer dan 400 planten in de app
● Voeg je gehele kamer en buitenplanten collectie toe
● Bepaal zelf welke meldingen je wilt ontvangen over je

planten
● Altijd alle informatie, tips en adviezen over jouw planten

op 1 plek
Intratuin altijd bij de hand

● Altijd toegang tot de nieuwste folder
● Lookbooks, trends en inspiratie overzichtelijk in 1 app
● Vind gemakkelijk de dichtstbijzijnde Intratuin

Whatsapp

Vanaf zaterdag 15 mei werd  WhatsApp's nieuwe privacybeleid van kracht. Wie de
nieuwe regels vanaf deze datum niet accepteert, zal merken dat steeds meer
functies uit de app ontoegankelijk worden, alvorens je account helemaal inactief
wordt en uiteindelijk verdwijnt.

WhatsApp's privacybeleid
Al maandenlang heerst er controverse rond de nieuwe privacyregels die WhatsApp
hee� aangekondigd. Daarin legt de berichtendienst meer gedetailleerd uit hoe het
gegevens van zijn gebruikers deelt met Facebook. Vanaf zaterdag 15 mei gaan de
nieuwe regels van kracht en we leggen uit wat de
gevolgen zijn voor wie ze niet accepteert.

Wat als ik niet accepteer?
Wie de voorbije maanden WhatsApp hee� gebruikt
maar het nieuwe privacybeleid niet hee� aanvaard,
zal regelmatig herinneringen hebben zien
verschijnen. Dit kon je altijd zonder problemen
negeren. In de komende weken komt daar
verandering in en zal die melding plots blijvend te
zien zijn, elke keer opnieuw als je de app opent. Op
dat moment zal je ook de toegang tot je chats in
WhatsApp verliezen totdat je akkoord gaat met de
regels.
Belangrijk is wel dat je gedurende deze tijd nog altijd
oproepen in WhatsApp kan ontvangen. Je zal zelfs
nog meldingen van berichten blijven zien, maar je
kan ze niet openen in de app waardoor je de
volledige inhoud van de berichten zal mislopen. Via deze manieren zal je alsnog
het hele bericht kunnen zien. Je kunt  ook nog zoals eerst het bericht
beantwoorden, rechtstreeks vanuit het invoervak onderaan de melding.
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Wanneer verlies ik de toegang?
WhatsApp gee� geen exacte datums wanneer gebruikers steeds meer
functionaliteiten verliezen. Enkele weken nadat je enkel berichten kan lezen en
beantwoorden vanuit je meldingen, zal je niet langer telefoontjes kunnen
beantwoorden, berichten ontvangen en je hebt ook geen mogelijkheid om
berichten te verzenden. Op dat moment ben je eigenlijk volledig de toegang kwijt.
Technisch gezien is je account inactief, maar het wordt nog niet meteen door de
WhatsApp verwijderd. Pas na 120 dagen van inactiviteit zal WhatsApp het account
verwijderen, en zo'n verwijdering is definitief.

Wat moet ik doen?
Er zijn heel wat verschillende meningen omtrent WhatsApp en de manier waarop
het je persoonlijke gegevens doorsluist richting Facebook. Beveiligingsexpert
Donny Maasland van ESET Nederland stelde in een recent interview dat we anders
met WhatsApp moeten leren omgaan en gevoelige informatie in berichten moeten
vermijden. Er zijn ook experts  die roepen dat we met zijn allen van WhatsApp af
moeten.

Duitsland verbiedt WhatsApp's nieuwe privacybeleid
Wat je ook doet, er zijn meerdere opties om verder te gaan. Een eerste is natuurlijk
om de privacyregels gewoon te accepteren en de app ongehinderd verder te
gebruiken. Anderzijds kan je ook al je gesprekken uit WhatsApp rechtstreeks
migreren naar Telegram, een andere bekende berichten-app. Er zijn ook nog
andere berichten-apps, maar het is natuurlijk zaak om al je contacten ervan te
overtuigen om van zo'n alternatief gebruik te maken. Wat ga jij doen? Laat het ons
weten in de reacties onderaan dit artikel.

Groepsinstellingen in Whatsapp
Er gaat een bericht rond met de volgende inhoud:

WhatsApp hee� de groepsinstellingen gewijzigd om standaard 'iedereen' op te
nemen, zodat mensen die je niet kent je aan een groep kunnen toevoegen zonder
dat je het weet. Dus gevaar voor phishing, bugs, oplichting etc.
Je kunt de standaardinstellingen als volgt wijzigen:

1. Ga naar WhatsApp:
2. Ga naar Instellingen
3. Ga naar Account
4. Ga naar Privacy
5. Ga naar Groepen
6. Verander (Iedereen) naar (Mijn contacten)

Dit is een onschuldig nepbericht. Het kan geen kwaad, maar het is gewoon om
mensen bang te maken. Onnodig dus, aldus het artikel op de landelijke site.
Artikel lezen? klik hier
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Phishing en Hacking

Spoofing
In eerdere nieuwsbrieven sprak ik al over telefoon-spoofing en dat je hier erg goed
voor moet opletten. 🧐 Maar wat houdt het ook alweer precies in?

Stel je de volgende situatie eens voor:
Je krijgt een telefoontje van een bankmedewerker. Hij vraagt je om bepaalde
bankgegevens via de telefoon te delen.
Je geloo� 'm niet. (Dat is de juiste reactie! 👍)
Maar dan zegt hij het volgende:
"Oh? U geloo� mij niet? Geen probleem. Kunt u eens surfen naar de website van uw
bank en daar het officieel telefoonnummer opzoeken?"
Je haalt er je iPad of tablet of computer bij en sur� naar de website en vergelijkt het
telefoonnummer met het nummer waarmee "de bankmedewerker" je hee� gebeld.
Wat blijkt!? Het nummer klopt!

Dus jij zou nu kunnen denken: De man aan de lijn is wel degelijk een
bankmedewerker, dus ik kan hem vertrouwen. Maar dat is dus niet het geval!

Cybercriminelen gebruiken technieken waardoor ze het nummer dat op je scherm
verschijnt, kunnen aanpassen (spoofing).
Daardoor kunnen ze zich voordoen als je bank, een overheidsinstelling, de politie,
een bekend bedrijf of kunnen ze simpelweg een lokaal telefoonnummer op je
telefoonscherm laten verschijnen. Hoe juist te handelen?

● Wees op je hoede voor oproepen die je niet verwacht.
● Ga er niet van uit dat je gesprekspartner is wie hij beweert te zijn omdat hij je

persoonlijke gegevens kent. Die informatie kan hij online vinden
(bijvoorbeeld op sociale media).

● Noteer het telefoonnummer en zeg dat je zult terugbellen.
● Zoek het telefoonnummer van het bedrijf waar die persoon beweert te

werken en bel het nummer dat je op Internet gevonden hebt.
● Ga er niet van uit dat de persoon is wie hij beweert te zijn op basis van zijn

telefoonnummer, want het kan een vals of een gespoo� nummer zijn.
✅ Terugbellen is een gouden tip!

Je stopt het telefoongesprek en belt hetzelfde nummer terug op. Deze keer zul je
niet de oplichter aan de lijn krijgen maar je bank.

De bank zal kunnen bevestigen dat jij een oplichter aan de lijn had. Want zij gaan jou
NOOIT, maar dan ook NOOIT vragen om bankverrichtingen te doen via de telefoon of
persoonlijke gegevens te delen.

Ik hoop dat dit bericht een goede reminder is voor het geval je in zo'n situatie
terechtkomt.

Blijf rustig en maak geen overhaaste beslissingen.
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Flyer
Hier vindt u een flyer die u naast uw computer kunt leggen met waarschuwingen en
tips om oplichting te voorkomen

Boefproof
Hier vindt u tips om uw telefoon, laptop of tablet te beveiligen zodat dieven er niks
aan de informatie hebben wanneer die gestolen wordt.

Doe aangi�e
Mocht u onverhoopt toch (bijna) slachtoffer zijn geworden, doe dan altijd een
melding of aangi�e! Dankzij uw aangi�e kunnen de politie een onderzoek starten
naar de cybercriminelen.

Opgelicht
Ook op de site van AvroTros Opgelicht vind je tips over (online)oplichting. Klik hier

PlusOnline
Op PlusOnline.nl is een special over cybercriminaliteit met veel tips. Hier een link
naar het eerste artikel over Phishing.

Pakketbezorgdiensten
LET OP!!! als u een SMS-je krijgt met de mededeling dat er een pakket onderweg is
met een link om het pakket te volgen, wis die SMS dan meteen en klik niet op de
link. Er is een groot risico dat er dan malware op uw telefoon wordt geplaatst
waardoor u gevaar loopt dat wachtwoorden en bankgegevens worden gekaapt. Dit
betre� vooral Android toestellen.
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https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid/documenten/brochures/2021/04/01/flyer-online-veiligheid
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Corona Nieuws
Bijdrage: Loekie Ruissen

Groepsimmuniteit?!
8 mei 2021
De vaccinatiecampagne in de Verenigde Staten schiet aardig op.
Desondanks zeggen experts dat groepsimmuniteit - waarbij
zoveel mensen tegen COVID-19 zijn gevaccineerd dat het
coronavirus zich niet meer kan verspreiden - waarschijnlijk niet
wordt bereikt. Hoe zit dat? klik hier

Hoe de originele variant bijna verdwenen is in ons land
12 mei 2021
Op 27 februari 2020 wordt Nederland opgeschrikt door de eerste
officieel geregistreerde corona besmetting in ons land. Inmiddels
zijn we ruim een jaar en meer dan 1,5 miljoen geregistreerde
besmettingen verder en komt de corona variant waarmee het
allemaal begon bijna niet meer voor. Hoe zit dat?
klik hier

Hoe de Indiase corona brandhaard wereldwijd voor
problemen kan zorgen
5 mei 2021
Overvolle ziekenhuizen, een tekort aan zuurstof voor
coronapatiënten en stapels lijken in crematoria - de beelden uit
India van de afgelopen tijd spreken voor zich. Maar ook andere
landen worden geraakt door de coronagolf in dit land. Waarom
dat zo is, zie je in deze video. klik hier

Persconferentie 28 mei 2021
In deze persconferentie is aankondiging gedaan van een groot
aantal versoepelingen.
klik hier

Het openingsplan
Hieronder de link naar het openingsplan. 19 mei hebben we stap
2 gezet.  De data zijn ondertussen al aangepast, maar de stappen
zijn duidelijk. De cijfers gaan de goede kant op, dus er wordt
steeds meer mogelijk. Wat de volgende stap wordt zie je hier
Let op: De data zijn inmiddels gewijzigd.
Op 1 juni wordt bekend of de 3e stap van het openingsplan op 9
juni gezet kan worden.
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https://www.youtube.com/watch?v=BnD6SkcRg9s
https://www.youtube.com/watch?v=6_FYYyKvN_0
https://www.youtube.com/watch?v=RMb3hM1ONXc
https://www.nu.nl/287398/video/dit-zijn-de-belangrijkste-punten-uit-de-coronapersconferentie.html?jwsource=cl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/04/13/informatieblad-corona-13-april-2021


juni 2021 jaargang 2 nummer 6

Corona en criminaliteit, trap er niet in
Oplichters maken op slimme manieren misbruik van de
coronacrisis. Zorg dat u erop bent voorbereid, zodat u niet het
volgende slachtoffer wordt. Om  het artikel van de Rabobank te
lezen klik hier

Youtube Filmpje
Bijdrage: Loekie Ruissen

Hoe sterk is jouw wachtwoord?
Natuurlijk vertel je nooit wat jouw wachtwoord is. Dat doet toch niemand? Kijk hoe
illusionist Victor Mids van Mindf*ck toch heel makkelijk de wachtwoorden van
voorbijgangers weet te raden. Ook test hij mensen op het lezen van ‘de kleine
lettertjes’. Klik  hier

Valt er nog wat te lachen…

Een black out is gewoon een manier van je geheugen om je eigen
browsergeschiedenis te wissen

Helpdesk: Voor de volgende stap moet u een wachtwoord verzinnen. Veilig is 8
karakters, 1 cijfer en 1 hoofdletter. Hee� u er een in gedachten?
Klant: Ja, ik dacht aan: Sneeuwwitje en de 7 dwergen!

Helpdesk: Klik op het icoontje van 'mijn computer' aan de linkerkant van het
scherm.'
Klant: 'Bedoel je links voor jou of links voor mij?
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https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/corona-en-criminaliteit-trap-er-niet-in
https://www.youtube.com/watch?v=QCDcd_jeTeg


juni 2021 jaargang 2 nummer 6

Sudoku
Puzzelen
Bijdrage Hans Egmond

Oplossing vorige Nieuwsbrief 14: (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 5

2 Leny Nabuurs 5

3 Laurette Haerinck 4

4 Paula van de Rijt 4

5 Harrie Hendriks 3

Nieuwe puzzel NB15: Deze keer is het een 3* sudoku.
Deze puzzel kun je eventueel printen om in te vullen bij deze nieuwsbrief (zie bijlage
Puzzel 15). De oplossing van de puzzel kun je gewoon als tekst mailen naar
swmadmi@gmail.com. Mail de cijfers van alleen de bovenste regel van links naar
rechts. Vermeld in het onderwerp: Puzzel.
Schrijf je naam erbij, dan doe je mee. Tot uiterlijk 1 juli kun je je oplossing insturen.

Veel plezier !
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