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Zeventiende
nieuwsbrief uit het digitale
ComputerCafé

Nieuwsbrief 17 Voorwoord

Beste allemaal,

Deze keer is het weer mijn beurt om de ‘Special’ te leveren. Ik wil het hierin hebben over
(alternatieve) zoekmachines omdat er meer bestaat dan alleen Google en Bing om iets op te
zoeken. Ik heb daarin een verdeling gemaakt die mij logisch lijkt maar mocht u daar anders
over denken dan mag dat. Ik heb gekozen voor privacy-vriendelijke browsers en voor
milieuvriendelijke browsers aangezien noch Google noch Bing dit zijn. Integendeel; zij zijn
juist erg op zoek naar uw data omdat ze die weer kunnen gebruiken voor hun
advertentiedoeleinden. De voorgestelde browsers zijn daar wat milder in.

Voor zover ik kan zien is het tevens de laatste nieuwsbrief voor de vakantie; in het najaar gaan
we wellicht weer op de normale manier bij elkaar komen mits de Delta-variant van COVID-19
geen roet in het eten gooit. Namens alle redactieleden wens ik u een prettige vakantietijd toe
en totdat we elkaar in levende lijve, al dan niet gevaccineerd,  weer terugzien: Stay safe en
houdt afstand zolang die maatregel nog geldt.

Namens de redactie,
Thom Bloks
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Bericht van het bestuur

Beste ComputerCafé bezoekers, cursisten en andere geïnteresseerden.

De zomervakantie is ook in het Zuiden van ons land begonnen. Deze nieuwsbrief is
de laatste van het voorjaar en om de batterij weer goed op te laden, hebben we
besloten om geen nieuwsbrief in augustus uit te brengen. Het bestuur wil bij deze de
redactie van de Nieuwsbrief heel erg bedanken voor hun inzet en uitgebreide
informatie over de diverse onderwerpen.
Natuurlijk hopen we in september weer op locatie te kunnen starten, maar nu is dat
met de huidige toename van coronabesmettingen en de aanscherping van de
maatregelen lastig in te schatten, hoe de situatie in september is. Uiteraard worden
jullie hierover geïnformeerd zodra we meer weten wat er mogelijk is.
Nu fijn genieten van de zomervakantie, hopelijk wordt het goed weer voor de
buitenactiviteiten. Voor degenen die gebonden zijn aan binnenactiviteiten, wensen
wij spannende momenten toe bij het kijken naar sportevenementen. Iedereen een
fijne vakantie gewenst en hopelijk een herstart in september op onze locatie in d’n
Intheek!!

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 helaas nog steeds geen
nieuws over de activiteiten in d’n Intheek. Daar gaat gelukkig wel verandering in
komen; we hopen in september de oude routine weer op te kunnen pakken. Houd
de website en de facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.
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, en dat kan allemaal
met je laptop in je luie stoel.
De webcams van vogelbescherming stoppen 31 juli. De link blij� staan, want volgend
jaar kan er weer meegekeken worden. 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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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

Onze gastvrouw

Uit het kookboek van Ineke

Deze keer een overheerlijk chocolade nagerecht, kijk uit, eet je vingers er niet bij op.

Warme chocoladecakes (Moelleux au chocolat)

●  4  Personen
● bereiding circa 25 minuten

Ingrediënten
● 100 g roomboter + extra voor

invetten
● 100 g pure chocolade
● 2 eieren
● 2 eidooiers
● 120 g suiker
● snuf zout
● 60 g bloem
● 40 g cacao + 2-3 eetlepels extra

voor bestuiven
● 4 bollen vanille-ijs voor erbij
● Extra: 4 ramekins

(ovenschaaltjes) inhoud 125 ml
● ijsschep

Als je ergens heel blij van wordt, dan is het toch van een warm chocoladetoetje waar
de binnenkant nog zo superzacht van is.. mjam! Goede nieuws: die maak jij straks in
een handomdraai zelf!

1. Begin met het invetten van de kleine bakjes. Erg belangrijk want anders
komt de cake straks niet los. Daar overheen strooi je wat cacaopoeder met
een zeefje.
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2. Snijd daarna de chocolade klein (hoe kleiner, hoe sneller deze kan smelten)
en stop in een pannetje. Snijd ook de boter in kleinere blokjes en voeg toe
aan het pannetje. Zet zachtjes
op het vuur om te smelten en
roer af en toe door. Wanneer
het een gesmolten geheel is
het klaar.

3. Pak een schone kom en doe
daar de suiker en eieren -2 hele
eieren en 2 eidooiers- in en klop
goed door. Het mag een
“luchtige” massa worden, je
moet er dus flink met de garde doorheen. Voeg ook een snuf zout toe.

  
Ondertussen is de chocola
gesmolten met de boter. Haal het
pannetje van het vuur en giet dit
mengsel langzaam bij de suiker en
eieren terwijl je met de garde klopt.
Een extra paar handen is bij dit
onderdeel geen overbodige luxe.

Zou je de chocolade er in één keer
bij doen, dan heb je kans dat het
geheel gaat stollen en dat wil je voorkomen.

Pak vervolgens een zeef en doe daar de bloem en nog wat cacaopoeder in. Dit klop
je over het mengsel en roer je daarna losjes door het beslag. Klaar? Dan mag het
beslag in de bakjes.

Tip: bak deze heerlijke lekkernij pas af op het moment dat je bijna aan het toetje
toegekomen bent. Ze hoeven maar 9 minuten op 190°C in de oven en zijn kort
daarna het lekkerst!

Tijd voor het toetje? Bak de cakejes en laat ze heel even afkoelen. Je kunt ze daarna
omkiepen, op een mooi bord leggen en serveren met een bolletje vanille-ijs en wat
cacaopoeder. Niets meer aan doen!

Eet smakelijk
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Windows nieuws
Bijdrage Thom Bloks en Hans Egmond

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

Thom Bloks Standaard-apps

Binnen Windows eindigen de meeste bestanden met een punt
gevolgd door drie of vier letters bijvoorbeeld .doc of .xdoc of .pdf.
Aan de hand van die letters weet Windows welk programma
opgestart moet worden
wanneer je dubbelklikt op het
bestand. Vaak is dit de
toepassing die je wilt
gebruiken maar soms wil je
ook gebruik maken van een
ander programma dat
wellicht meer mogelijkheden
biedt.

Hoe wijzig je nu binnen de
instellingen van WIndows met
welk programma een bestand
standaard wordt opgestart?

Ga binnen Instellingen (klik
op het windows logo links
onder en typ Instellingen)naar Apps/standaard-apps. Hier zie je
dan een aantal veelgebruikte applicaties staan met de daaraan
gekoppelde apps. Klik je op zo’n App dan krijg je een lijstje te zien
waaruit je de app van jouw voorkeur kunt kiezen.

Het werkt ook andersom: als je aan wilt geven welk programma aan
een extensie (de punt met de rie letters) moet worden gekoppeld
dan kies je voor de optie Standaard-apps per per bestandstype
instellen.

Je krijgt dan een lange lijst te zien van alle bestandstypen. Als je hier
dan bijvoorbeeld .pdf kiest kun je selecteren met welk programma
pdf bestanden geopend moeten worden.
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Hans Egmond Nieuws en interesses
Er is een “Nieuws en interesses” balkje toegevoegd aan de
rechterkant van de taakbalk
(onderaan je scherm) sinds
Windows versies W10-21H1,
W10-2004 en 20H2. Zo ziet het er uit (op mijn scherm).

Als je daarop klikt met de RECHTERmuisknop, komt het volgende
bovenste stukje van het nieuwe venstertje:

● klik op Nieuws en interesses, dan komt dit venstertje:

Hier kun je vinkjes aan of uitzetten: De eerste 2 spreken voor zich.

● “Uitschakelen” wil zeggen op dit moment niet zichtbaar
meer in de taakbalk.

● “Taakbalk updates verminderen” maakt het balkje wat
rustiger: er komen minder andere teksten als er iets
gewijzigd is.

● “Openen bij aanwijzen” gee� aan dat je alleen met de muis
over het balkje gaat zonder te klikken, dan opent het nieuws
en interesses scherm

Als je op het
nieuws en
interesses balkje
klikt, komt dit
scherm:
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Verder kun je dit scherm aanpassen aan jouw interesses:

● klik op Interesses beheren (schuin boven het schermpje
naast de blauwe rechthoek)

● klik op de verschillende categoriën
om te zien welke informatie er
allemaal beschikbaar is.

Veel plezier bij deze ontdekkingstocht !

Als je het balkje hebt uitgeschakeld en je wilt
het weer inschakelen, klik dan met de
Rechtermuisknop ergens op de taakbalk, kies
Nieuws en interesses en zet vinkje aan bij
Pictogram en tekst weergeven. Het balkje is
weer terug op de taakbalk.

Hans Egmond Emoticons typen op je PC

Hoe kun je met het toetsenbord van je PC emoticons typen?
Als je een document of een mail  aan het typen bent, kun je heel
gemakkelijk emoticons oproepen waaruit je kunt kiezen om ze in je
document op te nemen. Dat gaat als volgt:

Druk tegelijk de in. Dan komt het
emoticons schermpje:

Kies hieruit de emoticons die je wil gebruiken en ga door met het
typen van het document of de mail. Veel plezier !
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Apple nieuws
Bijdrage: Hans Heldens

Beste Apple-tjes,
Met de laatste veiligheids update iOS 14.7.1 is voor de iPhone o.a. ook
een oplossing gevonden voor het batterijverbruik. De update voor
iPadOS 14.7.1 is nu ook beschikbaar. Rond september verschijnt iOS
15 met wederom enkele nieuwtjes of verbeteringen, o.a.:

Visueel opzoeken
Zie wat je foto’s allemaal zien
Er staat meer op je foto’s dan je in eerste instantie zou denken. ‘Visueel opzoeken’
herkent en markeert objecten en omgevingen en gee� je zo meer informatie over
wat je ziet.

Ontdek meer met een tikje
Met ‘Visueel opzoeken’ kom je snel meer te weten over kunst, beziens waardig heden,
natuur, boeken en dieren. Je hoe� alleen maar op een foto te tikken die op je device
of op het internet staat.

Focus
Kies een focus
Met Focus voorkom je afleiding, wanneer je je moet concentreren
of je wilt afzonderen. Kies een focus, waarin je alleen de
meldingen krijgt, die je zelf toestaat. Zo kun je je ongestoord op je
werk storten, een boek lezen of zonder afleiding genieten van een
etentje. Je kunt kiezen uit een lijst met Focus-opties, of er zelf
eentje maken.
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Appbibliotheek
De appbibliotheek is nieuw voor iPad. Hierin worden je apps automatisch in handige
categorieën onder verdeeld, zoals Productiviteit en Games. En omdat de
appbibliotheek in het Dock zit, kun je er altijd makkelijk bij.

Apple Apps van de dag

Deze keer enkele Apps om de vakantie door te komen, eventueel met je
kleinkinderen.

Zeer uitgebreide Snelheidsmeter
Een hoogwaardige snelheidsmeter, GPS-tracker en reiskosten
monitor voor iPhones en mobiele iPads.

● Wanneer u een vooraf ingestelde snelheidslimiet
overschrijdt, veranderen de grote cijfers van groen in rood
en gee� het apparaat een luid geluid om u te
waarschuwen! Erg handig voor 30 KM zones.

● De kostenmonitor toont u de huidige kosten van de reis
terwijl u rijdt.

● GPS-tracker registreert uw reizen zodat ze op elk moment
kunnen worden geanalyseerd, bekeken en gedeeld.

KOSTENMONITOR.
Wat kost mijn autorijden?
Op basis van de benzineprijs voor een gallon of liter, MPG (VS of
VK) of liters per 100 km zal de app u vertellen wat de kosten zijn
terwijl u rijdt. U kunt een meerprijs per kilometer of mijl
toevoegen! Handig voor alle kostenbewuste chauffeurs en voor
het verdelen van de kosten tussen passagiers.
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GPS-VOLGING.
Waar ben ik geweest? Hoe lang duurde het om van A naar B te
komen?
De snelheidsmeter registreert uw ritstatistieken, zelfs als de
GPS-tracker is uitgeschakeld. Wanneer u punt voor punt gegevens
nodig hee� om later op de kaart te zien of te exporteren (Google
Earth en GPX), gee� de snelheidsmeter u de eersteklas
GPS-tracker.
INFOTAINMENT.
Als het infotainment is ingeschakeld, toont het ritstatistieken of
weers-/windvoorspellingen wanneer u wacht. Veel beter dan je
alleen een 0-snelheid te laten zien!
SNELHEID

Eenvoudig in te stellen
snelheidslimieten en SPEED LIMIT
MEMORY-optie
Stel snelheidslimieten in met 4 of 8
snelle en configureerbare presets.
Voorinstellingen hebben slechts een
enkele tik nodig en zijn de veiligste
manier om de limieten in te stellen! Met
SPEED LIMIT MEMORY pas je de
snelheidslimiet een keer toe en de app
past deze de volgende keer automatisch
voor je toe! Erg handig bij 30KM zones.

ROODLICHT & SNELHEIDSCAMERA'S
Importeer cameragegevens in de
snelheidsmeter in Garmin- of iGO

csv-formaten van poi-factory.com, scdb.info of poi-plaza en laat
speedo u waarschuwen wanneer een camera nadert en stel
automatisch de snelheidslimiet in voordat u de snelheidscamera
passeert!
STEMCOACH.
Indien ingeschakeld en geconfigureerd, zal de stemcoach u de
actieve track afstand en -duur vertellen, evenals de huidige
snelheid en hoogte.

● Je kunt deze app zowel op je iPhone als op elke mobiele
iPad gebruiken. **App werkt niet correct op iPods en
iPads met alleen wifi omdat ze geen GPS hebben (externe
GPS-module is vereist).

● Houd er rekening mee dat, zoals bij alle GPS-apps, het
gebruik van GPS op de achtergrond de levensduur van de
batterij drastisch kan verkorten.

Rij veilig, houd het logboek en de notities bij en vermijd het
betalen van die snelheidsboetes! Onze snelheidsmeter is de
ideale metgezel, welke reis je ook maakt!
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Geocaching
Word lid van de grootste schatzoek gemeenschap ter wereld met
de officiële app voor geocaching. Of je nu je eerste geocache of je
tienduizendste vindt, deze app is je ultieme toolbox voor
geocaching.

Er zijn miljoenen slimme containers (schatkistjes), geocaches
genoemd, verborgen in bijna elk land op aarde, en ze liggen te
wachten tot ze worden gevonden. Sommige liggen waarschijnlijk
zelfs ergens bij jou in de buurt. Net begonnen? Deze app begeleidt
je stap voor stap door het avontuur van het vinden van je eerste
paar geocaches. We hebben tips, hints en instructies voor
geocaching en het gebruik van de app. Dit is een erg leuke
activiteit om bv met je kleinkinderen te ondernemen.

Mosquito Alert App
Met de Mosquito Alert App kun je Europese onderzoekers helpen
in het onderzoek naar muggen. Europabreed wordt er onderzoek
gedaan naar de verschillende broedplaatsen van
(ziekteverwekkende) muggen. Niet alleen in Nederland, maar dus
in heel Europa. Door hier inzicht in te krijgen, hopen ze muggen
beter te bestrijden. Daarnaast moet ook beter inzichtelijk worden
waar de risicogebieden zijn.
Door klimaatverandering wordt de
kans dat de normale bekende mug
tropische ziekten overbrengt,
steeds groter. Daarnaast is ook de
tijgermug al in Nederland
gesignaleerd. Met de Mosquito
Alert App willen de onderzoekers
dus alles beter in beeld krijgen. De hulp van mensen is daarbij
nodig. Voor het muggenonderzoek kan via de app een foto
doorgestuurd worden en/of een melding gemaakt worden. De
foto maak je van de mug en eventueel van de muggenbult. Om te
voorkomen dat een mug onherkenbaar wordt, is het advies; niet
te hard de mug doodslaan.
Volgens de NOS is de applicatie in Spanje al een groot succes.
Daar is de verspreiding van de Aziatische tijgermug goed in kaart
gebracht met dank aan 18.000 foto’s. Je kunt je steentje bijdragen
door de Mosquito Alert App te downloaden op je smartphone.
Na installatie krijg je eerst een uitleg over hoe je de app het beste
kunt gebruiken.
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Android Nieuws
Bijdrage: Martien Verstijnen

Android-telefoons besmet met FluBot
Hee� u een Android-telefoon? Pas dan op voor sms'jes over een ontvangen
voicemailbericht. Zit er een link in dit sms’je? Klik er dan niet op. Criminelen
proberen via zo'n sms-bericht malware te installeren zodat zij toegang krijgen tot uw
telefoon- en bankgegevens.
De malware, ook wel FluBot of Cabassous genoemd, besmet smartphones. Is FluBot
eenmaal geïnstalleerd, dan hee� de malware volledige toegang tot de smartphone.
Op deze manier wordt geprobeerd geld te stelen via de bank app. Klik niet op de link
zodat er geen malware op je toestel wordt geïnstalleerd.
Nieuwe variant
Om de malware geïnstalleerd te krijgen op
telefoons, sturen criminelen
sms’jes met een link. In mei 2021 waarschuwden
we hier al voor. Toen ging het over een
ontvangen postpakket van bijvoorbeeld DHL of
UPS, met daarin een link naar een namaak app.
In deze nieuwe variant wordt een sms verstuurd met de melding dat er een
voicemailbericht klaarstaat met een link naar het bericht. Wanneer op de link in het
bericht wordt geklikt, komt het slachtoffer op een pagina terecht buiten de appstore
waarin wordt gevraagd om een (namaak) app te downloaden om het
voicemailbericht te kunnen beluisteren. Door daadwerkelijk op de link te klikken
wordt de malware op de smartphone gedownload.
Adresboek
Eenmaal gedownload is FluBot als een bestand op de smartphone geïnstalleerd. Op
het moment dat een over te boeken bedrag via een bank app wordt bevestigd, gaat
de malware werken en wordt (veel) geld overgemaakt naar een buitenlandse
bankrekening. Daarnaast kijkt FluBot ook naar het adresboek om alle
telefoonnummers te gebruiken om zichzelf verder te verspreiden.
Wat kunt u doen?
Het is belangrijk dat u alleen de originele apps op uw telefoon installeert (en
gebruikt) vanuit de Google Play Store of de Apple App Store. Is u telefoon toch
besmet? De enige manier om FluBot te verwijderen is om de smartphone terugzetten
naar fabrieksinstellingen. Alle gegevens gaan dan wel verloren.
Aangi�e doen loont
Doe aangi�e of melding bij de politie in uw buurt. Aangi�es helpen de politie bij de
opsporing van criminelen en dragen bij aan het verstoren van het criminele proces in
de strijd tegen malware.
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Android Apps van de dag
Bijdrage: Martien Verstijnen

Statiegeld
De Statiegeld app is de officiële scan app van Statiegeld Nederland
die laat zien of op jouw frisdrank-waterfles statiegeld zit.

Voor meer informatie klik op statiegeldnederland.nl.

Shazam
Met de Android Shazam app kun je eenvoudig en gratis de naam
van een nummer of artiest achterhalen wanneer je het nummer
hoort. De app luister mee via je microfoon en gaat direct voor je
op zoek uit een database van maar liefst 8 miljoen deuntjes.
Binnen enkele seconden gee� de app je een snel en nauwkeurig
resultaat.

Handige plaatsen
Met de app Handige plaatsen kun je allerlei handige plaatsen
vinden op je (vakantie-)locatie: waterpunt, speeltuin, toiletten,
parkeerplaats, vuilnisbak, dispenser, picknicktafel, brievenbus,
park, markt, recycling, taxistandplaats.

WhatsApp

Bijdrage: Martien Verstijnen

Ruimte maken in WhatsApp-opslag
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In een WhatsApp-gesprek verzamelt u al snel een hoop afbeeldingen, bestanden
en video’s. Bekijk in de Instellingen hoeveel ruimte elk gesprek in beslag neemt en
verwijder eventueel bestanden.

WhatsApp-opslag inzien
In WhatsApp ontvangt u allerlei berichten. Soms zitten daar ook foto’s, video’s en
bestanden bij. In de loop der jaren kan dat best een verzameling worden. Orde
daarin scheppen is dan ook makkelijker gezegd dan gedaan. Van het ene gesprek
mag misschien alles in de prullenbak, andere afbeeldingen mogen juist zeker niet
verwijderd worden.Handig dus dat in WhatsApp een functie bestaat waarmee de
gebruiker meer inzicht krijgt in het de opslag. Een aantal statistieken maken snel
duidelijk hoeveel MB of GB aan bestanden is opgeslagen per gesprek. Zoek van
daaruit naar afbeeldingen of verwijder een hoop overbodige bestanden.
Op iOS werkt het als volgt:

● Open WhatsApp.
● Tik op Instellingen.
● Tik op Opslag en data.
● Tik op Beheer opslag.

Op Android werkt het als volgt:
● Open WhatsApp.
● Tik op de drie puntjes > Instellingen.
● Tik op Opslag en data.
● Tik op Opslag beheren.

Bestanden inzien of verwijderen
Vanuit 'Opslag beheren' ziet u een overzicht van alle media op de telefoon. Bij
‘Controleer en verwijder items’ staan bestanden die mogelijk verwijderd kunnen
worden.
Bij ‘Vaak doorgestuurd’ staan berichten die al vaker (naar of door u) zijn
doorgestuurd, bijvoorbeeld grappige plaatjes. Vaak minder belangrijk om te
behouden. Tik op een bestand en houd even ingedrukt. Tik eventueel meerdere
bestanden aan. Tik daarna op het icoon van een prullenbakje.
Bij ‘Groter dan 5 MB’ staan de grootste bestanden. Daarmee valt dus de grootste
slag te behalen. Ook hier kunt u tikken op het bestand en ingedrukt houden, en
daarna tikken op de prullenbak.
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Phishing en Hacking

bijdrage: Thom Bloks

Ransomware
De laatste tijd hoor je veel over ransomware aanvallen op grote systemen maar ook
jij als kleine computeraar kan getroffen worden door zo’n aanval.
Wat kun je er zelf aan doen om het risico zo klein mogelijk te houden.

● Zorg er in ieder geval voor dat je regelmatig je PC bijgewerkt hebt met de
laatste updates.

● Zorg dat je een goed antivirusprogramma hebt en dat ook dat bijgewerkt is.
● Installeer nooit so�ware van onbekende partijen
● Download nooit een bijlage in een e-mail met onbekende afzender
● Maak regelmatig back-ups

Wat kun je doen als het toch fout is gegaan?
● Ben je slachtoffer geworden van malware of wil je weten hoe je dit kunt

voorkomen? Op www.nomoreransom.org en www.veiliginternetten.nl vind
je tips en informatie.

● Zorg dat je updates direct installeert of zet automatische updates aan. Zo
heb je altijd de meest veilige versie

● Maak zo min mogelijk gebruik van openbare wifi, dat is vaak slecht
beveiligd. Als je het toch doet: gebruik een VPN-verbinding

● Versleutel data op je apparaten
● Voorkom dat hackers mee kunnen kijken en luisteren tijdens het

computeren. Zet de microfoon uit en dek de webcam af
Zorg ervoor dat je wachtwoord niet geraden of gekraakt kan worden:

● Gebruik sterke wachtwoorden. Deze vormen een slot op je accounts en
apparaten. Doe de Wachtwoord-test en lees de tips voor de sterk
wachtwoord

● Stel tweestapsverificatie in. Mocht je wachtwoord toch gestolen zijn, dan
vormt dit een extra slot.

● Gebruik overal verschillende wachtwoorden. Moeite met onthouden?
Gebruik een wachtwoordmanager

● Geef nooit je wachtwoord aan een ander

Een heleboel meer tips over diverse vormen van Internetcriminaliteit vind je hier
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http://www.nomoreransom.org
http://www.veiliginternetten.nl
http://www.jewachtwoord.nl/
https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/situatie/mijn-wachtwoord-123456/
https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/situatie/mijn-wachtwoord-123456/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-tweestapsverificatie/
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/moeite-met-het-onthouden-van-je-wachtwoord-gebruik-een-wachtwoordmanager/
https://www.mediawijsheid.nl/veilig-internet/


augustus 2021 jaargang 2 nummer 8

Corona Nieuws
Bijdrage: Loekie Ruissen

Liveblog over Corona
Op Nu.nl wordt een  blog bijgehouden met het laatste
Coronanieuws. Klik hier om de blog te bekijken en zo het actuele
Coronanieuws te lezen.

Alles over het virus
Op deze pagina op nu.nl vind je alles over het virus, waaronder de
actuele stand van zaken mbt besmettingen etc. in Europa

Coronaregels in jouw vakantieland
Wil jij op de hoogte blijven van de belangrijkste Corona-
maatregelen op jouw favoriete Europese vakantiebestemmingen
(plus Marokko en Turkije)? Abonneer je via de link op één of meer
van de landen die vermeld worden.
De inreis vereisten en Coronamaatregelen van landen veranderen
regelmatig vanwege ontwikkelingen rond het virus.
Als er in een land iets belangrijks veranderd, dat invloed kan
hebben op jouw vakantie, laten ze je dat weten via een
pushmelding.

Youtube Filmpje
Bijdrage: Loekie Ruissen

Zondag met Lubach was een satirisch televisieprogramma van
programmaproducent Human Factor TV dat werd uitgezonden door de VPRO en
gepresenteerd door Arjen Lubach. Lubach nam het nieuws van de week op de hak,
van achter een desk en door middel van fragmenten uit de media, infographics en
onderzoeksjournalistiek.
De uitzendingen van 1 december 2019 ging over Webshops uit China. Ook de
automatische vertalingen worden onder de loep genomen. En natuurlijk de
kwaliteit. Voor het filmpje: Klik hier
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https://www.nu.nl/coronavirus/6127546/ziekenhuizen-nemen-weer-strengere-coronamaatregelen.html
https://www.nu.nl/coronavirus
https://www.nu.nl/op-vakantie-in-coronatijd/6145551/blijf-op-de-hoogte-van-de-coronamaatregelen-in-jouw-europese-vakantieland.html
https://youtu.be/PVfj4jFi4bI
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Valt er nog wat te lachen…

McDonalds Chicken McNuggets
Ik ben met drie vrienden bij McDonald’s. Op het menu staat dat Chicken McNuggets
te bestellen zijn in 6, 9 of 12 stukjes. Ik vraag om een half dozijn kipnuggets.
Het meisje achter de toonbank kijkt me meewarig aan en zegt, ‘we hebben geen half
dozijn nuggets’.
‘Echt niet?’, vraag ik
‘We hebben ze alleen in porties van zes, negen of twaalf’, antwoordt de tiener.
‘Dus ik kan geen half dozijn nuggets bestellen,’ vraag ik retorisch, ‘doe er dan maar
zes”.
Ik hoor de vrienden achter me gniffelen.

helpdesk kan ik u helpen?
dom blondje: staat de server in brand?
Helpdesk: nee hoezo ?
dom blondje: er komt rook achter uit mijn pc.

Klant: "Ik ben gecrashed!"
Helpdesk: "U bent gecrashed?"
Klant: "Ja, mijn spelletje doet het niet meer."
Helpdesk: "Ok, druk op Control-Alt-Delete om opnieuw op te starten.."
Klant: "Nee, hij is niet gecrashed, ik ben gecrashed."
Helpdesk: "Huh?"
Klant: "Ik ben met mijn spelletje gecrashed. Dat zei ik toch? Nu doet hij het niet
meer."
Wat bleek. De klant speelde het spel Lunar Lander en was neergestort met zijn
ruimteschip.
Helpdesk: "Druk eens op "New Game"."
Klant: [pauze] "Wauw! Waar heb je dat geleerd? Bedankt!"
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Filippine
Puzzelen
Bijdrage Hans Egmond

Oplossing puzzel  Nieuwsbrief 16

De oplossing van de Filippine van Nieuwsbrief 16 is het woord: Seniorweb
De inzending is per 29 juli gesloten.

Uitleg Puzzel Nieuwsbrief 16
BESCHRIJVING van de vorige nieuwsbrief puzzel

OPLOSSING
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Puzzel Nieuwsbrief 17

Deze Filippine van deze nieuwsbrief 17 is de laatste puzzel vóór de september
vakantie.

Deze puzzel kun je eventueel printen om in te vullen. Zie bijlage Puzzel 17.
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 31 augustus kun je je oplossing
insturen.

Veel plezier !
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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 7

2 Leny Nabuurs 7

3 Laurette Haerinck 6

4 Paula van de Rijt 6

5 Harrie Hendriks 3
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