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      N i e u w s b r i e f  
 

September 2018 

     

 

 

September 2018 

 

Van de voorzitter 
 

Voor U ligt weer een nieuwsbrief van SeniorWeb Westland. 

 

Een bijzonder belangrijk onderwerp op dit moment is computerveiligheid. De afgelopen 

week ben ik zelf ook weer eens met mijn neus op veiligheidsproblemen gedrukt. Ik kreeg 

een mailtje van mijn creditcardmaatschappij met de mededeling dat ik een zogenaamde 

dubbele beveiliging van mijn creditcard moest doorvoeren. 

Een dubbele beveiliging houdt in dat inloggen met alleen je 

gebruikersnaam en wachtwoord niet meer voldoende is, maar 

dat je ook nog een code van zes cijfers naar je mobiele tele-

foon krijgt toegezonden die je op je scherm moet intoetsen. 

Als dat allemaal goed is gegaan ben je ingelogd. Je kunt het 

vergelijken met de SMS controle bij het gebruik van je DigiD. 

 

Dit was nodig, schreven zij, voor onder meer betalingen via 

het internet. Maar dan moest ik eerst op mijn account inloggen en aangeven dat de dubbele 

beveiliging kon worden doorgevoerd. Ik ben altijd op mijn hoede voor mogelijke malversa-

ties als phishing. Het zag er allemaal heel normaal uit dus ik begon met inloggen via de link 

die in de email stond. Ik had net mijn gebruikersnaam ingevuld toen ik een gevoel van arg-

waan kreeg. Gaat dit wel goed !!. Ik keek nog eens naar het email-adres van de afzender 

en zag geen enkele aanduiding van de creditcardmaatschappij. Ik besloot niet verder te 

gaan en de website van de maatschappij te raadplegen. Daar werd melding gemaakt van 

de truc waar ik bijna in was getuind. De boodschap bij dit soort mailtjes waarin om per-

soonlijke gegevens wordt gevraagd is: Denk eerder DRIE keer na dan TWEE alvorens je je 

gegevens verstrekt. 

 

Een andere gebeurtenis van de afgelopen week was de hack op de systemen van FACE-

BOOK waarbij 50 miljoen accounts waren betrokken. Het blijkt dat zelfs de beveiliging van 

de systemen van zo’n grote provider, waar heel veel persoonlijke informatie is onderge-

bracht, niet waterdicht is. 

 

Tot slot was er deze week de melding over het GandCrab – gij-

zelvirus. Heel veel computers over de wereld en duizenden in 

Nederland zijn al geïnfecteerd met dit gijzelvirus, dat verspreid 

wordt via bijlagen in e-mails en illegale kopieën van betaalde 

software. Tegen betaling van € 1.000 zou je de toegang tot je 

bestanden weer terug kunnen krijgen, maar dat is lang niet ze-

ker. Eens te meer is duidelijk:  

 

Wees zeer voorzichtig met het openen van bijlagen bij e-mails van afzen-

ders die U niet kent. Gooi dit soort e-mails direct weg.  
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Tot slot:  
 

SeniorWeb heeft een nieuwe activiteit gelanceerd: DIGITAAL NALATEN.  

 

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen van alles online staan ( foto’s, video's, bepaal-

de belangrijke documenten, wachtwoorden, Facebook-pagina enz.), maar wat gebeurt daar 

eigenlijk mee als u overlijdt? SeniorWeb Westland gaat ook hier aandacht aan besteden. 

Houd de mededelingen hierover van SeniorWeb in de gaten. 

 

Jan Schalke, voorzitter 

 

SeniorWeb Westland docenten  

staan graag voor u klaar! 

Cursus Basisvaardigheden 

Windows 10 
 

In deze cursus zal vooral aan de orde ko-

men hoe we onze gebruikelijke bezigheden 

weer kunnen doen met behulp van dit 

nieuwe besturingssysteem. Er zal slechts 

geringe aandacht zijn voor speciale nieuwe 

zaken die dit besturingssysteem meer 

biedt dan alle vorige.  

 

De gebruikelijke bezigheden die zeker aan 

de orde zullen komen: - Browsen en zoe-

ken op internet. - E-mail verzenden en 

ontvangen. - Het opstellen van een docu-

mentje. (Brief of iets dergelijks) - Printen. 

- Het beluisteren van muziek. - Het bekij-

ken van foto’s.  

 

Ook worden de deelnemers gevraagd in de 

eerste les op te geven welke onderwerpen 

voor hen beslist nog aandacht behoeven 

zodat het programma van de volgende les-

sen in overleg hierop kan worden toege-

sneden. De cursus is onlangs begonnen in 

de bibliotheek van ’s Gravenzande  

 

Cursus Werken met de iPad 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die 

de iPad beter willen leren kennen en er 

handiger mee willen omgaan.  

 

Behandeld worden * de bediening, de 

basishandelingen en instellingen, * stan-

daard apps en het beheer van apps * e-

mail en internet. * het omgaan met fo-

to’s, muziek en boeken, * werken met 

agenda, notities en contacten, * de iPad 

en de Cloud.  

 

 

De cursus neemt 4 

dagdelen in beslag 

en begint zodra er 

voldoende aanmel-

dingen zijn.  
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Wordt en blijf digitaal fit met SeniorWeb WESTLAND 

Aan de slag met computer, iPad, telefoon! 

 

De  zomervakantie is nagenoeg voor alle senioren voorbij.  Met enkele cursussen is  

SeniorWeb Westland reeds  gestart. In vier bibliotheken van het Westland zijn Open Och-

tenden gehouden met de mogelijkheid zich op te geven voor alle mogelijke workshops en 

cursussen.   

 

In de wereld waarin we leven zijn digitale vaardigheden onmisbaar. Er moet bijvoorbeeld 

steeds meer online geregeld worden en informatie vindt u vooral op internet. Gelukkig is 

het ook erg leuk om bezig te zijn met computers. Er gaat een wereld voor u open!   

 

Bent u bang dat het te moeilijk is?  SeniorWeb Westland heeft cursussen en workshops op 

verschillende niveaus. U zult merken dat u met stappen vooruit gaat en dat het volgen van 

een cursus eigenlijk heel leuk én gezellig is.  

 

De cursussen en workshops worden gegeven in de Bibliotheken van Naaldwijk, ’s Graven-

zande, De Lier, Wateringen en Monster. (als er voldoende deelnemers zijn) 

 

Voor iedere deelnemer is er een computer aanwezig, behalve bij de IPad- en telefoon cur-

sussen waarbij u uw eigen toestel moet meenemen. 

De genoemde prijzen  gelden voor de gehele cursus en zijn inclu-

sief koffie, thee en cursusmateriaal. 

 

Een groot deel van ons aanbod is tot stand gekomen naar aanlei-

ding van SeniorWeb.  

SeniorWeb is een landelijke  vereniging die de digitale wereld be-

grijpelijk wil maken, zodat iedereen het gemak en het plezier  

van computer en internet kan ervaren. 

Meer informatie  over onze cursussen en/of workshops vindt u op onze site  

https://www.seniorwebwestland.nl 

 

Datum en plaats van de cursus of workshop is niet altijd vooraf al bekend. Dat gaat in 

overleg met bibliotheken en docenten. Na opgaaf krijgt u tijdig bericht wanneer en waar u 

de cursus of workshop kunt volgen. 

 

U, die nu de Nieuwsbrief ontvangt heeft  

soms al een workshop of cursus bij ons  

gevolgd, kijk opnieuw of we u nog iets  

meer kunnen leren!  

 

Maar nog belangrijker:  

Geef dit alles door aan vrienden en  

bekenden die nog steeds niet op de  

digitale snelweg zitten!!  

 

Francine Scholtes-Brinkman 

 

 

Opgeven voor een cursus 

en/of workshop kan bij: 

Francine Scholtes 

tel. 0174-623996 of per 

email francines@tele2.nl 

http://wwwseniorwebwestland.nl
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DigiD aanvragen en  hoe te gebruiken! 

 

Voordat u DigiD kunt gebruiken moet U deze eerst 

aanvragen.  

Hoe doet u dit? 

  In de  gratis cursus digisterker,  georganiseerd door de  

Overheid via de Westlandse bibliotheken wordt u dat allemaal geleerd! 

Hiervoor kunt u zich  opgeven in de Westlandse bibliotheken:  

Vraag naar Merel v.d. Zalm! 

 

 Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. In Westland zijn we alweer 

een tijdje bezig met deze DigiD cursus! U leert stapsgewijs ervaring opdoen met belangrijke vaar-

digheden voor het werken met de elektronische overheid.  

In de cursus, die o.a. gaat over het aanvragen en gebruiken van een DigiD (Digitale Identificatie), is 

een module opgenomen, specifiek voor de Gemeente Westland waarin concrete onderwerpen 

zullen worden besproken en beoefend, zoals:  

 

 digitaal maken van een afspraak, bijvoorbeeld voor het aanvragen of verlengen van een pas-

poort  

 doorgeven van een verhuizing  

 producten van de afdeling Werk en Inkomen, bijv. Bijzondere Bijstand en Langdurigheids-

toeslag  

 aanvragen van een Gehandicaptenparkeerkaart  

 etc.  

Aan deze cursus zijn voor U  géén kosten verbonden!! 

 

De overheid gaat digitaal.  
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Nieuwe Workshop 

Bij SeniorWeb Westland 

 

Digitaal Nalaten 
Ons leven is de afgelopen twintig jaar 

steeds digitaler geworden. We zijn zelf op 

tal van vlakken online actief. Daarnaast 

regelen instanties en overheden hun za-

ken steeds vaker digitaal. Iedereen zorgt 

natuurlijk dat al zijn of haar online gege-

vens goed zijn beveiligd. Met wachtwoor-

den die lastig te raden of kraken zijn, en 

die niemand kent. Maar als iemand komt 

te overlijden zijn die goed beveiligde ac-

counts voor niemand toegankelijk. 

 

Stap voor stap 

Seniorweb docenten gaan u stap voor stap 
uitleggen wat Digitaal Nalaten inhoudt: 
 

 Hoe u een account verwijdert; 

 Hoe u een Facebookprofiel omzet        
naar een herdenkingsaccount; 

 hoe u een abonnement van de inter-
netprovider overzet of beëindigt; 

 welke gegevens nabestaanden nodig 
hebben om toegang tot een apparaat 
te krijgen; 

 wat de inactiviteitsvoorkeuren zijn bij 
een Google-account; 

     en natuurlijk nog veel meer.   

 

 * * * * * * * * * * 

 

Opgeven graag bij: zie pag. 3 

Woensdagochtend 24-31 oktober bij vol-

doende deelname in ‘s Gravenzande 

 

Fotoalbum maken  
 

Het leuke van een fotoalbum maken is het ge-

heel naar eigen inzicht samenstellen en inrichten, 

dat is tevens de uitdaging van deze cursus. Het 

zal iedereen duidelijk zijn dat een fotoalbum uit-

eindelijk ook betaald moet worden. Maar wie 

wil er een fotoalbum betalen met foto’s die voor 

de gebruiker niets zeggen. We gaan een fotoal-

bum maken met voorbeeldfoto’s waarbij we zo-

ver gaan tot aan het moment dat een betaalme-

thode moet worden gekozen. In 4 lessen lood-

sen wij u door de mogelijkheden van het maken 

van een album. U kunt daarna thuis zelf meteen 

aan de slag met uw eigen foto’s en eigen creatie-

ve ideeën. Wat gaan we o.a. doen in deze cur-

sus: •  

Het voorbereidend werk  

 Het downloaden van de software 

 De instellingen van het programma 

 Het downloaden van de extra software 

 Het inladen van de foto’s 

 De pagina’s indelen  

 Kaft in allerlei soorten  

 Achtergronden en maskers 

 Teksten en versieringen  

Indien mogelijk uw eigen laptop meenemen.  

Waarschijnlijk voelt u zich daarop beter thuis. U 

kunt ook gebruikmaken van Laptops of compu-

ters van SeniorWeb. 

 

De cursus start al op vrijdagochtend 19 oktober 

in de bibliotheek van Naaldwijk. 

 

Geef u snel op want Vol is Vol! 
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WhatsApp 

Je hebt de naam wel eens voorbij horen komen maar je weet niet precies wat het is; ik 

heb het over WhatsApp. Heb je een smartphone dan ken je het vast wel en zo niet, dan is 

het voor u tijd voor een Workshop bij SeniorWeb Westland.   

 

WhatsApp is een berichtenservice die je handen met geld be-

spaart. Hoe?  

 

Wat kun je met WhatsApp? 

 

WhatsApp is een gratis berichtenservice waarmee je vrienden, 

familie, kinderen, een tekstbericht stuurt. Zie het als het ver-

sturen van een sms’je, maar dan over het internet.  

 

Het programma heeft ook een groepsgespreks-functie, zodat je 

het berichtje naar meerdere mensen zendt. Wanneer deze antwoorden, krijgen alle men-

sen in de groep dit te lezen. Maar behalve tekstberichten, verstuur je ook foto’s, vi-

deo’s, geluidsopnames en zelfs jouw locatie via Google Maps. 

 

Voor welke telefoons bestaat WhatsApp? 

Je kunt deze app downloaden (en gebruiken) als je in het bezit bent van een iPhone, een 

Android, BlackBerry, Symbian-toestel, Java-telefoon of Windows Phone 7.  

 

 
 
Wachtwoorden opslaan in LastPass  
 

“Hoe onthou ik al die wachtwoorden, die je tegenwoor-

dig overal voor nodig hebt? En hoe bewaar ik die op 

een veilige manier? 

Voor internet bankieren, e-mailen, webwinkels, sociale net-

werken en dergelijke, overal heeft u gebruikersnamen een 

wachtwoorden nodig. 

 

LastPass is een wachtwoordmanager die helemaal gratis (en 

open source) is. Last Pass kan gekoppeld worden aan uw in-

ternet browser. Vandaar dat we Last Pass aanraden aan mensen die eens orde op zaken 

willen stellen.  Met dit programma slaat u gebruikersnamen en wachtwoorden eenvoudig 

en veilig op. Dat geldt ook o.a. voor DigiD en bankcodes. Bij voldoende aanvraag organi-

seren wij deze workshop binnenkort en leggen u haarfijn uit hoe u eenvoudig en veilig 

wachtwoorden kunt beheren en gebruiken. U krijgt toegang tot deze database via een 

sleutelbestand dat u, op b.v. een USB-stick, kunt opslaan.  

U hoeft dus nog maar één wachtwoord te onthouden, te gebruiken om bij de wachtwoor-

den te komen.  

http://nl.softonic.com/s/whatsapp:mobiel
http://whatsapp.nl.softonic.com/iphone
http://whatsapp-android.nl.softonic.com/android
http://whatsapp-blackberry.nl.softonic.com/blackberry
http://whatsapp-symbian.nl.softonic.com/symbian
http://whatsapp-messenger-java.nl.softonic.com/java
http://whatsapp-windows-phone-7.nl.softonic.com/windows-phone-7
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 De versienummering van Windows 10 

     TIP van docent Rinus Molhoek 

 

Windows 10 kent een andere manier van updaten dan vroeger.  

Maar hoe zit het nou met die nummering van de versie?  

De eerste update van Windows 10 verscheen in juli 2015 was versie 1507. Daarna volgden versie 1511, 
1607, 1703, 1709 enz.  

De nummering staat voor jaar en maand. Dus 2015/juli. De daaropvolgende Novemberupdate was in no-
vember 2015 klaar en krijgt dus als versienummer 1511.  

Windows 10 build/versienummer Naam Verschenen  

Windows 10 1507 RTM juli 2015  

Windows 10 1511 Novemberupdate november 2015  

Windows 10 1607 Verjaardag update (Anniversary) augustus 2016  

Windows 10 1703 Makersupdate (Creators) april 2017  

Windows 10 1709 Herfst makersupdate (Fall Creators) oktober 2017  

Windows 10 1803 April 2018 update april 2018  

Windows 10 1809 Oktober 2018 update oktober 2018 (?)  

Het is nu de bedoeling van Microsoft dat volgende upgrades voor Windows 10 twee keer per jaar in 
maart/april en september/oktober moeten verschijnen.  

 

Welke Update is op uw computer geïnstalleerd?  

Klik op het loepje op de Taakbalk  

Typ in het venster: winver  

Klik boven op het blauwe blokje met "Winver'  

 

Er verschijnt een venster met de laatste Update. (versie …….)  

Klik op: "OK"  

 

 

 

 


