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Zestiende nieuwsbrief
uit het digitale ComputerCafé

Nieuwsbrief 16 Voorwoord

Beste allemaal,

Het is weer aan mij om het voorwoord te verzorgen.

Wat super goed al die versoepelingen in de corona regels. Het ‘oude’ normaal komt bijna in
zicht. Het wordt een mooie zomer. Zeker met de heerlijk zomerse salades van Ineke. Ook de
vakanties staan voor de deur, iedereen maakt plannen en boekt leuke reizen. Maar er zijn
landen waar je nog bepaalde regels moet voldoen. Houd dit goed in de gaten zodat je niet
voor verrassingen komt te staan.
In de Corona Check App kun je een QR code genereren als vaccinatiebewijs. Voor sommige
vakantielanden is dat verplicht. Meer daarover heb ik in het hoofdstukje Corona Nieuws gezet.

In de bijlage vind je handige weetjes, die van pas komen als je een Google account hebt en je
contacten daar in hebt gezet. Altijd handig om te weten.

Namens de redactie,
Loekie Ruissen
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Bericht van het bestuur

Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden.

De vooruitzichten voor een herstart in september worden steeds beter. Het tempo
van vaccinatie is goed en het aantal besmettingen met Corona gaat snel naar
beneden. Dit betekent dat voor het geven van workshops en clubs er geen
beperkingen zijn om vanaf september weer te beginnen. De huidige voorwaarde
van 1,5 meter is hopelijk in september niet meer van kracht. Als die maatregel dan
nog wel zal gelden, is dit voor de workshops en clubs geen belemmering, immers de
groepsgrootte blij� meestal toch onder de zeven deelnemers en dit kan gemakkelijk
op 1,5 meter in de Computerruimte.

Voor een herstart van het Computercafé op de dinsdagochtend is het nog even
afwachten, omdat hier de bezoekersaantallen groter zijn. We bekijken hoe we met
het Computercafé kunnen herstarten afhankelijk van de dan nog geldende regels.
Maar onze verwachtingen zijn positief en wij hopen jullie weer in het najaar te
kunnen ontvangen. Wij zijn bezig met de voorbereidingen. Zodra de definitieve
planning klaar is, ontvangen jullie deze in de nieuwsbrief.

Nu nog een mooie zomer en dan kunnen zowel de tuinliefhebbers als de
sportliefhebbers in de komende maanden ervan genieten.

Alvast een fijne vakantie gewenst!!!
Namens het bestuur van SeniorWeb Mierlo (Christ, Teus en Martien)
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Website SeniorWeb Mierlo
Bijdrage: Loekie Ruissen

Neem eens een kijkje op onze eigen website. Hier vind je nu helaas  nog steeds geen
nieuws over de activiteiten in d’n Intheek. Daar gaat gelukkig wel verandering in
komen; het einde komt langzaamaan  in beeld.
Je vindt op de site 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 (sommige zijn al weer leeg, maar er wordt ook nog op eitjes
gebroed!) 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.

SeniorWeb Mierlo digitaal
Heb je een vraag of wil je ons een probleem voorleggen? Beschrijf je probleem op
ons formulier ‘Stel je vraag’ en we proberen zo snel mogelijk een oplossing aan te
dragen. Om naar het formulier te gaan klik hier

Als de vraag niet via het formulier opgelost kan worden dan kan het altijd via het
digitale ComputerCafé. Kijk op de site voor de opties: klik hier
Wist je trouwens dat alle nieuwsbrieven ook op de website te vinden zijn? Om naar
het nieuwsbrieven archief op de site te gaan klik hier
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Onze gastvrouw

Uit het kookboek van Ineke

Zomersalade met brie en aardbeien
Hierbij 2 zomersalades die makkelijk en snel zijn,
voorbij bbq, lunch of hoofdgerecht met soep of
brood, geniet er van.

Ingrediënten (voor 2 personen)
● 1 zak baby spinazie (100 gram) of veldsla
● 150 gram brie
● 150 gram aardbeien of stukjes sinaasappel of druiven
● 1 avocado
● 50 gram walnoten
● frambozenvinaigrette of een dressing van 1 eetl balsamico azijn, 3 eetl extra

vierge olijfolie, zout en peper (of en andere dressing naar keuze) / Evt wat
kappertjes en/of stokbrood

Bereiding
Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en snijd de in plakken. Halveer de
avocado, verwijder de pit en snijd het vruchtvlees in blokjes.
Snijd de brie in plakjes. Hak de walnoten grof. Verdeel de spinazie of veldsla over de
borden. Verdeel hierover de plakjes brie, plakjes aardbeien en blokjes avocado.
Schenk over elk bord een scheutje vinaigrette en garneer met de grof gehakte
walnoot. Eet smakelijk!

Meloensalade met rauwe ham, mozzarella en basilicum
Voor 4 personen, lekker en heel makkelijk en snel
klaar in 20 min.

Ingrediënten:

● 1 meloen b.v galia en of Cantaloupe
● 1 limoen
● 2 bollen buffelmozzarella
● 1 bakje basilicum
● 150 gr Italiaanse rauwe ham

Bereiding
Doe de stukjes meloen in het bakje. Halveer de limoen, knijp boven de meloen uit en
meng het door elkaar. Scheur de mozzarella in stukjes boven de meloen.
Bestrooi met de basilicumblaadjes. Rol roosjes van de ham of scheur de ham in
repen. Verdeel de salade over 4 borden en leg de ham er op.

Eet smakelijk
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Windows nieuws
Bijdrage Christ Flinsenberg

Windows 10 versie 20H2, vorige versie was 2009
Microso� rolt vanaf 18 mei versie 21H1 uit

DigiD
De meesten zullen wel weten wat DigiD is.
DigiD staat voor Digitale Identiteit, hiermee kun je jezelf digitaal
identificeren. De meesten zullen het kennen van de
Belastingdienst, maar ook voor informatie opvragen over je
pensioen / AOW heb je DigiD nodig. Heb je nog nooit van DigiD
gehoord of wil je weten hoe je het kunt aanvragen. Op de
landelijke website www.seniorweb.nl vind je uitgebreide
informatie; hier een link naar een uitgebreid artikel over wat je
met DigiD kunt doen:
https://www.seniorweb.nl/artikel/dit-kunt-u-allemaal-met-digid-doen
Voor de beginners:
Op de website www.steffie.nl wordt uitgelegd hoe DigiD werkt.
Als je op onderstaande link klikt, dan wordt stapsgewijs uitgelegd
hoe DigiD werkt : https://digid.uabc.nl/nl/
Je kunt DigiD op de volgende manieren gebruiken:

● Op laptop via de website www.digid.nl
● Via de DigiD App, beschikbaar voor Android apparaten
● Via de DigiD App beschikbaar voor Apple apparaten

De toepassing op de laptop via de website www.digid.nl wordt al
heel lang toegepast. Standaard aanmelding is met
gebruikersnaam en wachtwoord. Sinds enkele jaren is de extra
verificatie via een SMS bericht eraan toegevoegd.
Uit veiligheidsoverwegingen is aan te raden om hier gebruik van te
maken.
Opmerking
Er zijn steeds meer organisaties die inloggen in twee stappen
vereisen. Ook Google gaat dit in toekomst voor het account
vereisen.

Als je inlogt bij DigiD.nl kun je bij Mijn Gegevens dit instellen: zie
voorbeeld waarbij inloggen in minimaal 2 stappen is ingesteld.
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MijnOverheid.nl is een persoonlijke digitale brievenbus van de
overheid. Informatie over MijnOverheid.nl vind je in dit artikel van
SeniorWeb.nl
https://www.seniorweb.nl/artikel/hoe-werkt-mijnoverheid
Opmerking
Als je gebruik maakt van MijnOverheid.nl dan krijg je op het
opgegeven mailadres een bericht over een evt. wijziging. Deze
mail is alleen ter informatie bedoeld, dus klik nooit op een link
als deze in de mail zou staan, maar ga altijd naar de website
www.MijnOverheid.nl en log daar in met je DigiD gegevens.

Je kunt ook gebruik maken van de App op je smartphone of tablet.
De procedure staat beschreven op de landelijke website en de
volgende link brengt je naar een artikel hierover :
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app

We gaan de procedure nader bekijken en als voorbeeld kies ik
hierbij de App DigiD voor Apple (iPad).

1. Installeer de DigiD App op je iPad vanuit de App Store. We
gaan er vanuit dat je al een DigiD hebt, en dat je de App
wilt gaan gebruiken. Na de installatie van de App moet de
App nog geactiveerd worden (zie voorbeeld)

2. Klik op Start
Met de gebruikersnaam en wachtwoord en evt. SMS code
Log je in bij DigiD. Je moet een pincode van 5 cijfers
opgeven (onthoud deze goed). Bevestig de pincode
nogmaals. Als de App geactiveerd is, kun je deze gaan
gebruiken

De App DigiD op de iPad gebruiken, kan op twee manieren:
1. In combinatie met een ander apparaat
2. Gebruik maken van alleen de iPad
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In combinatie met een ander apparaat
1. Open de App DigiD op je iPad

Er wordt een koppelcode genoemd (4 letters)
2. Open op de laptop een internet browser (Edge, Google,

Firefox)
3. Ga naar digid.nl/inloggen en kies voor inlogprocedure met

de App
4. Op de iPad wordt de koppelcode getoond (4 letters)

Tik deze 4 letters op de laptop. Vervolgens wordt de
pincode gevraagd en tik deze in

Je bent nu ingelogd op de laptop in DigiD

Gebruik maken van alleen de iPad
Open op de iPad een internet browser (Microso� Edge, Chrome,
Firefox), niet Safari

1. Tik in adresbalk digid.nl/inloggen
2. Kies voor Inloggen met de DigiD app
3. Kies voor op dit apparaat
4. Klik op inloggen
5. Voer Pincode in

Je bent nu ingelogd.
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Apple nieuws
Bijdrage: Hans Heldens

Beste Apple-tjes,
De laatste update iOS 14.6 is volgens de diverse fora niet een al te beste. Vooral de
iPhone hee� m.b.t. het batterijverbruik er erg veel last van. Er wordt aangeraden te
wachten op de iOS 14.6.1 update. Rond september verschijnt iOS 15.

iOS 15 update
Apple brengt grote iOS-updates
traditiegetrouw in september of begin
oktober uit, wat bij iOS 15 vermoedelijk
weer het geval zal zijn. Dan verschijnt ook
iPadOS voor iPads, dat grotendeels
dezelfde  functies bevat als die van de
iPhone.

De techreus hee� al wel een testversie van de so�ware uitgebracht voor app
ontwikkelaars. Later komt er een publieke testversie voor geïnteresseerden. Deze
proef updates bevatten doorgaans nog wel veel foutjes.

Enkele aanpassingen in iOS 15

3D-kaarten bij navigatie
Wie de Kaarten-app van Apple gebruikt om in de
auto of fiets te navigeren, kan voortaan kiezen
voor een 3D-weergave van de omgeving. Hierin
zijn viaducten en bruggen duidelijker te zien, wat
het makkelijker moet maken de instructies te
doorgronden.
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Media delen tijdens een FaceTime-gesprek
Videobel App FaceTime krijgt een upgrade, die het mogelijk maakt samen met
vrienden dezelfde muziek te
beluisteren of een video bij
een streamingdienst af te
spelen. Dat moet het
makkelijker maken online
samen iets te doen.
Ook wordt het mogelijk
mensen met een
Android-telefoon of
Windows-computer met
FaceTime te bellen. Die
platformen krijgen een
webapp voor de videodienst.

Nieuw ontwerp Weer-app
De Weer-app krijgt een nieuw ontwerp en toont met iOS 15 meer informatie. Zo is op
een kaart de temperatuur te zien, wordt voortaan de luchtkwaliteit vermeld en staan
er meer details over neerslag in het weeroverzicht.

De app doet nu deels denken aan Dark Sky, een populaire weerapplicatie die Apple
eerder hee� overgenomen.

De Vertaal-app
Ben je verwikkeld in een gesprek
met iemand die een vreemde taal
spreekt, dan kun je hiervoor ook de
Vertaal-app van Apple gebruiken.
Op het hoofdscherm staan
standaard twee microfoons op het
scherm, waarmee je snel een tekst
kan inspreken en vertalen. Vanaf iOS 15 is er een speciaal tabblad in de balk onderin
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genaamd Gesprek, zodat je een conversatie met iemand kunt voeren. Het handige
van deze functie is dat de app automatisch kan herkennen welke taal je spreekt en
wanneer je uitgesproken bent, zodat daarna vanzelf de vertaling volgt. Je kunt dit
horizontaal of verticaal weergeven, afhankelijk van je gesprekssituatie.

Gezondheidsapp
Met iOS 15 kunnen iPhone-
en Apple Watch-gebruikers
nu gegevens over hun
gezondheid delen met
vrienden, familie en
zorgmedewerkers, trends
bekijken en hun
wandel stabiliteit meten.

Apple Apps van de dag

Deze keer enkele Apps om met je foto’s iets leuks te maken.

Photo Collage
Wil je van je foto’s een leuke collage maken, dan is deze App goed
te gebruiken. Men moet
wel even door de
reclame heen kijken,
maar het resultaat is
reclamevrij op te slaan.

Albelli App
De alom bekende so�ware voor het maken van fotoboeken. Met
deze App is het mogelijk om vanuit de je iPhone of iPad deze
boeken te maken. Een synchronisatie tussen deze apparaten en je
laptop (met Albelli sw) is mogelijk, daar beide uitgaan van
hetzelfde account en foto file. Het uitproberen waard.
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Android Nieuws
Bijdrage: Martien Verstijnen

Vingerafdruk scanner als schermontgrendeling
Het is mogelijk om je telefoon te ontgrendelen door middel van je vingerafdruk.
Hiervoor dien je eerst je vingerafdruk in je toestel te registreren.

1. Ga naar Apps → Instellingen en scroll naar beneden naar ‘Geluid en display’.
2. Tik op ‘Vergrendelscherm’ → ‘Schermvergrendeling’.
3. Voer indien je al een vergrendeling hebt ingesteld het wachtwoord, pincode

of patroon in.
4. Tik nu op Vingerafdruk.
5. Nu is de Vingerafdruk ingesteld als schermontgrendeling. Houd voor het

ontgrendelen van het toestel nu je vingerafdruk op de puntjes onder in in het
midden van het scherm zoals hieronder is aangegeven of houd je vinger voor
de scanner achterop het apparaat.

6. Als het apparaat moeite hee� met het herkennen van je vingerafdruk, voer je
het ‘back up’ wachtwoord in dat je hebt ingesteld toen je je vingerafdruk
registreerde.

Android Apps van de dag

Buiten Beter
Zie je een probleem buiten op straat? Laat het snel en simpel
weten met BuitenBeter. Deze App helpt je gemakkelijk meldingen
te doen bij je gemeente.

In 4 stappen:
1. Maak een foto
2. Leg de locatie vast
3. Omschrijf het probleem
4. Verzend de melding

tenslotte ….. Volg de melding.
Voor meer informatie klik op Buitenbeter.nl.
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Flitsmeister
Flitsmeister is de koning onder de file- en flits-apps. De app gee�
je een overzicht van alle mobiele flitsers, files, trajectcontroles en
flitspalen, waardoor je – als het goed is – nooit meer een prent
ontvangt. Flitsmeister draait op de achtergrond als jij in de auto zit
en gee� een melding als je in de buurt van een flitser komt.
De Flitsmeister-app toont in principe alles wat je moet weten
tijdens het autorijden. De app houdt je ook op de hoogte van
wegwerkzaamheden, afgesloten rijstroken, ongevallen en
naderende ambulances. Handig, want op deze manier ben je altijd
op alles voorbereid.

WhatsApp

Laatst maakte ik een datumprikker
aan om met vriendinnen een
afspraak te maken en daarbij
ontdekte ik dat je nu ook mensen
via whatsapp kunt uitnodigen.
Handige en snel.

Hoe het werkt? Klik hier
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Phishing en Hacking

Nu DHL pakketdienst!
Blijf denken aan de misleidende sms-jes van pakketdiensten. Ze
kunnen een virus bevatten, waardoor een hacker toegang krijgt
tot al uw gegevens, wachtwoorden en bankgegevens; als u
tenminste internet bankiert via uw telefoon!!! Hier een voorbeeld
van zo’n sms-je. We hebben voor de veiligheid enkele gegevens
zwart gemaakt. Apple had reeds aangekondigd dat het pakketje
bezorgd zou worden op een bepaald tijdstip. Er werd niet
gereageerd op dit sms-je en het pakketje werd zonder problemen
afgeleverd.

Spam
Het is saai, maar het kan schadelijker zijn dan rommel. Sommige van deze vormen
van spam of virussen kunnen uw apparaat echt beschadigen.
Wist je dat spam het net verstopt - het is goed voor ongeveer 80% van alle verzonden
e-mailberichten. Het kunnen gewoon ongewenste advertenties of aankondigingen
zijn, maar in het ergste geval kan het uw systeem kapot maken of uw identiteit
stelen. Spam is onderverdeeld in categorieën en benoemd; hier zijn er een paar:

'Trojaanse paarden'
➔ deze bestanden zijn verborgen in e-mailbijlagen. Zodra u ze opent,

installeren ze een code, meestal spyware of virussen die zijn ontworpen om
gegevens te stelen of te vernietigen

'Phishers'
➔ stuur e-mails die proberen eruit te zien alsof het echte berichten zijn van

banken of bedrijven, telefoonproviders of winkels waar u van koopt.
‘Kettingbrieven’
➔ dreigen vreselijke dingen zullen gebeuren als je het niet doorgee� of andere

mensen rekruteert
‘Gewoon oude oplichting’
➔ de meesten van ons zien die berichten die ons vertellen dat we de loterij

hebben gewonnen, of dat we een vakantie in Florida kunnen krijgen ter
waarde van duizenden ponden als we nu een paar honderd ponden betalen.
Negeren!

‘Piramidespelen’
➔ probeer veel mensen te werven met de belo�e dat je veel geld gaat

verdienen als je meer en meer mensen aanmeldt en elk een klein bedrag
betaalt. Er wordt je een deel beloofd van wat elk lid betaalt. Deze storten
meestal in en sommige zijn illegaal

‘Snel rijk worden of 'Snel geld verdienen' of thuiswerken.
➔ Negeer deze
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Fake gezondheidsproducten en remedies;’
➔ het is onwaarschijnlijk dat deze iets goeds doen of oprecht zijn. Ze kunnen

zijn gemaakt van schadelijke materialen
‘Illegale so�ware’
➔ biedt so�ware downloads die er te mooi uitzien om waar te zijn

Ik heb gegevens ingevuld na klikken op een link
Hee� u geklikt op een link in een e-mail, sms of WhatsApp-bericht en vervolgens uw
gegevens ingevuld? Neem dan direct contact op met de organisatie uit wiens naam
u het bericht hee� ontvangen. Zorg daarbij dat u de contactgegevens gebruikt van
de echte organisatie, bijvoorbeeld die van uw bank. Vervolgens kunt u het beste uw
wachtwoorden wijzigen.

Het gaat hier om zogenoemde ‘phishing-links’. Via zo’n link komt u op de website
van oplichters terecht, vaak een goede imitatie van de website van een bank of
bekende organisatie.

Als u op zo’n nep-website uw inloggegevens en eventueel aanvullende codes invult,
gee� u deze gegevens aan criminelen. Zij kunnen met die gegevens inloggen op uw
echte account. Bij een bank kunnen ze vervolgens geld overmaken naar hun eigen
rekening.

Ook kunnen de gegevens gebruikt worden om in te loggen bij andere accounts,
wanneer u op verschillende plaatsen hetzelfde wachtwoord gebruikt.

Als u niets hee� ingevuld, is er zeer waarschijnlijk niks aan de hand. Hee� u er toch
een slecht gevoel over? Laat uw apparaat dan door een deskundige controleren op
kwaadaardige so�ware.

Hier vind je een artikel van de KPN over verschillende vormen van Phishing. Het is
geschreven in eenvoudig te begrijpen taal en gee� goede uitleg over wat te doen als
je getroffen bent.

Onlangs stond er een stuk in de
krant over iemand die zijn pas
had doorgeknipt en toen
opgestuurd. Dit naar aanleiding
van een melding dat hij een
nieuwe pas moest aanvragen.
Trap hier dus niet in. Als je je
pas al doorknipt, knip dan in
ieder geval midden door de
chip heen maar beter nog is
het om dergelijke verzoeken
gewoon te negeren. Als je een

nieuwe bankpas nodig hebt, om wat voor reden dan ook, dan stuurt de bank die wel
naar jou toe en kun je daarna de oude pas doorknippen in hele kleine stukjes en zelf
wegdoen. Die hoef je nooit op te sturen.
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Corona Nieuws
Bijdrage: Loekie Ruissen

Persconferentie 18 juni
Tijdens deze persconferentie zijn de versoepelingen die 26 juni
zijn ingegaan. Om de antwoorden op de  meest gestelde vragen te
lezen klik hier

CoronaCheck-App
Als je gevaccineerd bent tegen COVID-19 kunnen vanaf juli
toegang krijgen tot een activiteit of locatie. De vaccinstatus in de
CoronaCheck-app kan getoond worden als bewijs.

In het begin bleken de doorgegeven data niet te kloppen. Als het
goed is moet dit inmiddels gecorrigeerd zijn. Meer weten? klik hier

CoronaCheck-App na corona te hebben gehad en één prik
voldoende is. De verwerking hiervan gaf in het begin problemen,
maar die zouden inmiddels opgelost moeten zijn.

Meer over dit onderwerp: klik hier

SeniorWeb - CoronaCheck-App
Op de landelijke site van SeniorWeb wordt nader uitleg gegeven
over de CoronaCheck-App. Je kunt in de app de QR code
downloaden als bewijs dat je gevaccineerd bent.

Weten hoe dat werkt? klik hier

CoronaCheck-app

Krijg toegang met de CoronaCheck-app. Met de app bewijs je dat
je gevaccineerd bent, dat je negatief op corona getest bent of dat
je recent al corona gehad hebt. Je kan CoronaCheck gebruiken
voor toegang tot bepaalde locaties. En om internationaal te
reizen. Downloaden en uitleg? klik hier

Reizen naar het buitenland
Op de website ‘wijs op reis’ van de rijksoverheid vind je actuele
informatie over het reizen naar buitenland: Ga wijs op reis. Bekijk
wat je moet regelen voor je reis naar het buitenland en je
terugkomst in Nederland. Om naar de site te gaan klik hier
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https://www.nu.nl/coronavirus/6140461/waar-nog-wel-mondkapjes-antwoord-op-jullie-vragen-over-de-persconferentie.html
https://www.nu.nl/tech/6142400/ggd-heeft-achterstand-in-doorgeven-vaccinatiedata-weggewerkt.html
https://www.nu.nl/tech/6142445/coronacheck-maakt-nu-ook-vaccinatiebewijs-na-eerdere-besmetting-en-een-prik.html?_ga=2.190220584.2040291999.1625143436-1249840635.1621089751
https://www.seniorweb.nl/artikel/app-coronacheck-gebruiken
https://www.seniorweb.nl/nieuws/coronacheck-app-uitgebreid-met-vaccinatiegegevens
https://coronacheck.nl/nl
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-buitenland
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ANWB reiswijzer
Ook de ANWB hee� veel handige  tips over reizen tijdens corona.
Op deze pagina vind je in één oogopslag voor 24 vakantielanden -
inclusief Nederland - of deze reizigers toestaat. Per land kun je
doorklikken naar een gedetailleerd overzicht met de maatregelen
die specifiek in dat land gelden op het gebied van vakantie. Het
reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan
afwijken van de bepalingen van het desbetreffende vakantieland.

Youtube Filmpje
Bijdrage: Loekie Ruissen

Grijs en Wijs Mediafestival
In september 2019 is voor het eerst het Grijs en Wijs Mediafestival georganiseerd.
Door corona is het vooralsnog bij die ene keer gebleven.
Wie weet gaat het in de toekomst weer georganiseerd worden. Het zou een leuk en
informatief uitstapje zijn. We houden jullie op de hoogte.
Hierbij een filmpje met een korte impressie van die dag.

Valt er nog wat te lachen…

Doordenkertjes:
● Wat zal degene die het eerst internet had eenzaam geweest zijn
● Ik steel geen WiFI van mijn buren, hun WiFi betreedt ongevraagd mijn huis
● Waarom zijn mensen met een @home e-mailadres niet altijd thuis?

Is het internet ook op zondag open?

Een keer werd de helpdesk gebeld door een vrouw die op het scherm las ‘druk op
een willekeurige toets om verder te gaan’. Dat deed ze. Maar daarna moest ze
helemaal opnieuw beginnen. Na vijf keer vond ze het welletjes en belde de
helpdesk. Na enig over en weer praten kwam de helpdeskmedewerker er achter dat
de vrouw de aan/uit knop van haar computer als willekeurige toets had gekozen.

Helpdesk: "Uw wachtwoord is een kleine a van appel, een hoofdletter V als in Victor,
het nummer 7." Klant: "Is dat een hoofdletter 7?"

Helpdesk: "Wat voor computer hee� u?" Vrouwelijke klant: "Een witte."
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https://www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer
https://www.youtube.com/watch?v=va_Dmp6yi3Q
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Filippine
Puzzelen
Bijdrage Hans Egmond

Oplossing Sudoku van Nieuwsbrief 15

Inzending is per 30 juni gesloten

Nieuwe puzzel NB16

Deze keer is het een Filippine.
Deze puzzel kun je eventueel printen om in te vullen. Zie bijlage Puzzel 16.
De cijfers in een vakje geven aan welke letter het is.  Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
De oplossing van de puzzel is het woord dat gevormd wordt  in de verticale grijze
balk. Je kunt dit woord gewoon als tekst mailen naar swmadmi@gmail.com.
Vermeld in het onderwerp: Puzzel.
Schrijf je naam erbij, dan doe je mee. Tot uiterlijk 29 juli kun je je oplossing insturen.
Veel plezier !

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 6

2 Leny Nabuurs 6

3 Laurette Haerinck 5

4 Paula van de Rijt 5

5 Harrie Hendriks 3
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