NewsFlash van 1 januari 2019
De 'NewsFlash' is een nieuwsbrief van de computer hobby club DIGITAL en verschijnt om de veertien
dagen in uw mailbox.
Wilt u grotere letters op uw scherm? Hou de Ctrl-toets ingedrukt en draai aan het scrollwiel van uw muis.
Het werkt in bijna ieder programma.
Aangezien het nieuws in deze Newsflash afkomstig is van het internet, zijn de bronnen niet altijd te
verifiëren. De samenstellers van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen verantwoording nemen voor het
hier vermelde nieuws.
Facebook
U kunt ons ook vinden op Facebook, klik op het Facebook logo.
Van email adres verandert?
Inschrijven en uitschrijven voor de Newsflash of Digi$tring kan op de website van Digital.
Kijk op de website in de linker kolom en stuur een mailtje met het oude en nieuwe email adres
en het wordt in de verzendlijst aangepast. Website adres: www.digital-denhaag.net
Meer weten over Linux als vervanger voor Windows?
Op de bijeenkomst van Digital: Ook in 2019 gratis inloop met uitleg over Linux Mint en kan men
kennis maken met dit besturingssysteem. Heb je interesse of wil je meer informatie, mail naar:
digitaldh3@gmail.com of bel: 06-81420099
Nieuws
10 tech-dieptepunten van 2018. Bij Bright zijn we enthousiast over innovatie. Maar er gaat ook wel eens wat mis in
de techwereld. Een overzicht van de dieptepunten van 2018, met onder meer Mark Zuckerberg, Apple, Google,
bitcoin en Elon Musk. 10 tech-dieptepunten van 2018.
Dertienhonderd Nederlandse CFO's staan op een lijst van de criminele organisatie London Blue. Meldt het
Financieele Dagblad. Die bende stuurt valse e-mails van de CEO, waarin die de CFO vraagt geld over te maken naar
een externe rekening. 'Het gaat om lijsten waar tientallen bedrijven op staan. Ze waren niet zó wakker, want ze
stuurden ook een mailtje naar de CFO van Agari' De Nederlandse tak van Pathé verloor onlangs nog 19 miljoen euro
door deze vorm van oplichting. Dertienhonderd Nederlandse CFO's staan op een lijst van de criminele organisatie
London Blue.
Vormgeving Windows 10 gaat op de schop. Windows 10 krijgt nieuwe iconen. Microsoft werkt aan een restyling
van de bureaubladiconen van Windows 10. De aanpassing past bij de vernieuwing die voor Office 365 in de maak is.
Microsoft kondigde vorige week de nieuwe vormgeving voor Office 365 aan in een blog van Jon Friedman, partner
director design bij Microsoft. "Nu we eenmaal het systeem hebben vastgesteld, gaan we het opschalen naar alles
van Microsoft", stelt Friedman in de blog. Dat betekent dus ook een verandering voor Windows 10, constateert
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Thurrott.com. Vormgeving Windows 10 gaat op de schop.
Google geeft Chrome 71 vrij met uitgebreide verbeteringen op gebied van security. Google heeft vandaag versie
71 van webbrowser Chrome vrijgegeven. Deze nieuwe release is niet zozeer gericht op nieuwe functies, maar wel op
het vergroten van de veiligheid van de browser. Een van de belangrijkste updates concentreert zich op het
ingebouwde advertentiefiltersysteem van Chrome. Google geeft Chrome 71 vrij met uitgebreide verbeteringen op
gebied van security.
Scammers maken gebruik van Apple Touch ID om geld te stelen. De creativiteit van scammers kent geen grenzen.
Nu werd er een nieuwe manier ontdekt waarmee slechtwillenden gebruikers heel wat geld afhandig kunnen
maken. Scammers maken gebruik van Apple Touch ID om geld te stelen.
Hoe kwantumcomputers de volgende technologiegeneratie uittekenen. Sinds het begin der tijden heeft de
mensheid steeds naar grootsheid gestreefd. Vandaag lijken we een andere mantra na te leven, namelijk “wie het
kleine niet eert, is het grote niet weerd”. Met kwantumtechnologie bewandelen we een alternatief pad van
grootsheid. Download het gratis ne-book.
Schaken en AI: Zijn computers beter dan mensen? Schaken werd eeuwenlang beschouwd als bezigheid voor
mensen met grote intellectuele gaven. Maar onlangs versloeg een zelflerende computer na slechts enkele uren
studie het sterkste schaakprogramma. Hoe is het zover gekomen? Schaken en AI: Zijn computers beter dan mensen?
25 jaar Doom: negen gratis nieuwe officiële levels. John Romero brengt ter gelegenheid jubileum Sigil uit. Gisteren
was het precies 25 jaar geleden dat de klassieke game Doom verscheen. De opvolger Doom Eternal komt eraan,
maar Mr. Doom zelf, John Romero, heeft zijn eigen jubileumviering onthuld: Sigil. 25 jaar Doom: negen gratis
nieuwe officiële levels.
Stekker wordt al in April uit Google+ getrokken door nieuwe bug. De stekker wordt iets sneller dan verwacht uit
Google+ getrokken nadat er een nieuwe bug werd ontdekt met het risico op een datalek. Stekker wordt al in April
uit Google+ getrokken door nieuwe bug.

Tips
9 handige verborgen features van Google Maps in Android. Google Maps kan zoveel meer dan je op het eerste
gezicht zou denken en wij laten je vandaag zien wat er allemaal nog meer mogelijk is. 9 handige verborgen features
van Google Maps in Android.
Hoe en waarom je Edge moet vervangen als Windows 10-browser. Er zijn goede redenen waarom gebruikers de
browser verlaten. Microsoft wil graag dat je browser Edge gebruikt in Windows 10. Maar zelfs met de lichte dwang
naar deze browser slaan gebruikers dat dwingende advies van Microsoft in de wind en installeren ze Chrome,
Firefox, Opera of iets anders. Hoe en waarom je Edge moet vervangen als Windows 10-browser.
Office 365 vs Office 2019: wat kost meer? Microsoft zet groots in op online cloud- en abonnementsdiensten als
Azure en Office 365, maar hoe zit het eigenlijk met de offline tegenhangers Office 2016 en 2019? Is het niet beter
om gewoon eenmalig een vast bedrag neer te tellen in plaats van het afsluiten van een abonnement? Wij zochten
het uit. Office 365 vs Office 2019: wat kost meer?
De veiligste plek voor backups is op tape in een Nederlandse bunker. De cloud is inmiddels bijna een soort grap
geworden omdat er zo veel mensen zijn die het er over hebben zonder precies te weten wát het nu eigenlijk is. Het
grapje gaat "The cloud is just someone else's computer" maar dat dekt de lading ook niet helemaal. Datacenter na
datacenter wordt volgestouwd met identieke hardware die daarna geautomatiseerd allerlei dingen gaat doen voor
andere ondernemingen. De veiligste plek voor backups is op tape in een Nederlandse bunker.
'Microsoft komt met nieuwe browser en Windows Lite' Microsoft zou een nieuwe browser gebaseerd op de
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techniek achter Google Chrome willen lanceren. Ook zou Microsoft werken aan een lichtgewicht versie van
Windows, bedoeld voor goedkope laptops. 'Microsoft komt met nieuwe browser en Windows Lite'.
'Edge-browser detecteert phishing-sites het beste'. Vergelijk je Microsoft Edge met Google Chrome en Mozilla
Firefox, dan heeft de standaard browser van Windows 10 op veel fronten nog een inhaalslag te maken. Waar Edge
echter wel een streepje voor heeft, is op het herkennen van phsihing-websites. 'Edge-browser detecteert phishingsites het beste'.

Freeware
Kijkersvragen: Alles wat jullie wilden weten over smartphones!
Nederlandse Fairphone haalt 7 miljoen euro op. Het Nederlandse bedrijf achter de 'duurzame' Fairphone
heeft bij een nieuwe investeringsronde 7 miljoen euro opgehaald. Het bedrijf wil het geld onder meer
gebruiken voor een experiment met het leasen van telefoons. Nederlandse Fairphone haalt 7 miljoen euro
op.
Apps verplaatsen, verwijderen of in mappen plaatsen op iPhone of iPad. Wie voor het eerst een iPhone
of iPad in handen krijgt stelt zich al snel de vraag af hoe je applicatie netjes kunt ordenen, verplaatsen en
samenvoegen in mappen . Daarnaast is ook een veel gestelde vraag hoe je applicaties kunt verwijderen in
iOS. Apps verplaatsen, verwijderen of in mappen plaatsen op iPhone of iPad.
De 10 populairste apps in Apple's App Store van 2018. Net als ieder jaar heeft Apple de lijstjes van de
populairste apps voor de iPhone en iPad een rij gezet. Wij hebben alle lijsten voor je in een overzicht gezet,
zo kan je makkelijk zien voor welke apps je het beste kan gaan. De 10 populairste apps in Apple's App
Store van 2018.
Zo zorg je ervoor dat apps je niet meer volgen op je iPhone. Over het beheer van privacy-instellingen
om locaties te blokkeren. De New York Times had deze week een uitgebreid verslag van hoe apps je locatie
volgen en wat daar allemaal uit af te leiden valt. En dat is erg, erg veel. We laten je zien hoe je apps
beteugelt in de iPhone. Zo zorg je ervoor dat apps je niet meer volgen op je iPhone.
Even lachen

Thema: Presenteren
Alles over presenteren met Slides. Slides is Google's gratis online alternatief op PowerPoint. Hiermee maak
je in de cloud de mooiste presentaties, alleen of samen. Voordeel is dat je op iedere computer met een
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internetverbinding er verder aan kunt werken. In de volgende video-workshops zie je de
mogelijkheden: Alles over presenteren met Slides.
Slides: content toevoegen.
Slides: overgangen en instellingen.
Hardware
Een blik binnenin USB-sticks. Een van mijn slechte gewoontes is het gebrek aan orde op mijn bureau. Meestal
verbloem ik dit door te zeggen dat het een georganiseerde chaos is en dat ik alles precies weet liggen. Toch ben ik er
al meerdere keren in geslaagd om een USB-stick kwijt te raken, waardoor ik telkens weer in de winkel stond te kijken
naar de collectie aan sticks. Hiervoor ging ik altijd naar goedkopere winkels zoals Action en Kruidvat, omdat in mijn
ogen alleen het aantal gigabytes van belang was. Want waarom zou je nu vijf euro meer betalen voor een USB-stick
van Kingston als je evenveel gegevens kan stockeren op die van Kruidvat? Die gedachtegang blijkt echter niet
helemaal correct te zijn, aangezien de technische eigenschappen van een USB-stick verder gaan dan een paar
gigabytes. Een blik binnenin USB-sticks.
Eerste indruk: Google Home Hub. De Google Home Hub is een slimme speaker met een scherm, die officieel nog
niet in Nederland te koop is. Rutger nam er eentje mee uit Amerika en testte hem. Eerste indruk: Google Home Hub.
De 5 beste draadloze oordopjes van 2018 voor je smartphone. Nu er steeds meer smartphones uitkomen zonder
koptelefoonaansluiting, wordt de kans dat je vroeg of laat voor een draadloze variant gaat steeds groter. Maar waar
moet je voor gaan? Wij hebben een aantal exemplaren getest en de beste voor je op een rijtje gezet. De 5 beste
draadloze oordopjes van 2018 voor je smartphone.
FPGA: boetseerbare wonderchip voor AI, IoT en machine learning.&nmbsp; Na de cpu en de gpu worden FPGA’s
steeds belangrijker in het moderne computerlandschap. Waar staat de afkorting voor, en hoe komt het dat een
concept dat al sinds de jaren 80 bestaat nu plots zo populair wordt? FPGA: boetseerbare wonderchip voor AI, IoT en
machine learning.

Media
Youtube logo player. Youtube belangrijkste bron illegale kijkers bokswedstrijd. Youtube slaat alle torrents
knock-out Het is niet vreemd dat zaken die achter een paywall worden gezet, uiteindelijk op de
verschillende torrents te vinden zijn. Nu blijkt dat een medium die wij dagelijks gebruiken de voornaamste
bron van illegale kijkers is geweest van de knokpartij tussen Wilder en Fury. Youtube logo player.
Hoe werkt Netflix? Wie Tweede Kerstdag uitbuikend op de bank doorbrengt, waagt zich er ongetwijfeld
aan: Netflix. Je kent Netflix als de plek waar je allerlei series en films kunt bekijken. Maar hoe werkt deze
streamingdienst eigenlijk? Hoe werkt Netflix?
De Hormoonfabriek. De Hormoonfabriek is gebaseerd op historische feiten, rond een man, Mordecha,
baas van een vleesfabriek. Na verloop van tijd schakelde hij over naar een hormoonfabriek, en werd zijn
bedrijf het eerste dat De Pil fabriceerde. Het verhaal vertelt ook de persoonlijke geschiedenis van de
hoofdfiguren, Morechai en zijn broers. Vanuit zijn ziektebed kijkt Mordechai terug op zijn leven. Meer
uitleg over de originele uitzending vind je op de tweede link. www.nporadio1.nl. De Hormoonfabriek.
Muziek
Over My Favorite Song. Al jarenlang is Marcel ‘Bizarro’ Mulhuyzen mede-organisator van de jaarlijkse Popquiz in De
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Trucker in Pijnacker. In vele edities van het immer uitverkochte evement was er de VIP-ronde. Bekende personen
werden benaderd om op een formuliertje hun favoriete song op te schrijven inclusief handtekening (deze werden
onder de deelnemers verloot). In deze VIP-ronde werden fragmenten van de door de VIPS uitgekozen nummers ten
gehore gebracht. De quizzers kregen het lijstje VIPS en moesten behalve de uitvoerende en de titel, ook de
betreffende VIP invullen die de de song uitgekozen had. Je kunt ze hier luisteren. Over My Favorite Song.
Spotify 2018 Wrapped - Jouw jaar in muziek. Het is het leukste lijstje van het jaar, voor muziekliefhebbers
tenminste: Spotify 2018 Wrapped.Muziekdienst Spotify deelt tegen het einde van het jaar vaak de algemene luisteren populariteitscijfers, maar ook je individuele statistieken worden niet vergeten. Benieuwd naar wat nu écht je
muzieksmaak is? Spotify vertelt het je! Spotify 2018 Wrapped - Jouw jaar in muziek.

Santana - Black Magic Woman 8/18/1970 - Tanglewood (Official)

RocKwiz - Beth Hart - I'd Rather Go
Blind.

Emmylou Harris Greatest Hits - Best
Emmylou Harris Songs Album.

Website van de Maand
Old Maps Online. Weeral een prachtige ontdekking! Vul de naam in van een stad, en je krijgt een lijst met oude
kaarten die over deze stad gaan. En snel ook nog. Wij deden de test met Antwerpen, en het resultaat was
verbluffend, maar ook over Heist-op-den-Berg vond de site heel wat resultaten. Je kan de kaart bekijken op zich, of
als overlay. Een site om uren zoet te zijn! Bekijk wel even de instructies wanneer je de site voor het eerst
bezoekt.[Taal: ENG] Old Maps Online.
Te mooi om waar te zijn. Deze website van de FOD economie en de financiële waakhond FSMA wil je waarschuwen
voor bepaalde praktijken op het web. Een verre vriend of vriendin die je via het web hebt leren kennen, en die
toevallig geen geld heeft om bij jou op bezoek te komen. En of je het even kan voorschieten bijvoorbeeld. Bekijk de
filmpjes, zodat je gewapend bent! Te mooi om waar te zijn.
Waarom 3D-printen nog lang niet zijn top heeft bereikt. Misschien voelt het alsof 3D-printen een hype was die nu
wel zo'n beetje voorbij is. Maar niets is minder waar. Volgens onze gasten van vandaag, zijn we nog maar net
begonnen. We horen waarom reserveonderdelen nooit meer op voorraad hoeven te zijn en met welke nieuwe
technieken de makers van 3D-printvulling aan de slag gaan. Ook horen we hoe studenten van de Hogeschool van
Amsterdam proberen om eenzame mensen in de Bijlmer leukere feestdagen te bezorgen. Waarom 3D-printen nog
lang niet zijn top heeft bereikt.
Denk jij ook nog steeds dat spinazie tjokvol ijzer zit?Lariekoek! Dat – en nog veel meer – is te lezen in het onlangs
verschenen boek ‘Plassen over kwallenbeten‘.Het boek is geschreven door biologen en wetenschapsjournalisten
Maartje Kouwen, Steijn van Schie en Koen Moons. Dat de auteurs zich bij het schrijven van het boek ook regelmatig
achter de oren krabden, onthult wel hoe hardnekkig veel van de 50 biologische fabels in het boek zijn. Nieuwsgierig
of jij er onbewust ook al jarenlang dubieuze biologische hypothesen op nahoudt? Wij mogen een tipje van de sluier
oplichten met een bloemlezing uit het vermakelijke, maar bovenal behoorlijk educatieve ‘Plassen over
kwallenbeten‘. Denk jij ook nog steeds dat spinazie tjokvol ijzer zit?Lariekoek!

Foto
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Colorize It Zwart-witfoto’s inkleuren door middel van kunstmatige intelligentie. Zo’n honderd jaar en nog langer
geleden zag je regelmatig ansichtkaarten die met een zwart-witfoto als uitgangspunt enigszins onbeholpen waren
ingekleurd. Ondanks dat het inkleuren niet erg hoogwaardig gebeurde, gaf dat zo’n plaatje toch een zeker realisme.
Tegenwoordig is het inkleuren van foto’s een klusje waar kunstmatige intelligentie zijn denkbeeldige hand niet meer
voor omdraait en met Colorize It kunt u het zelf uitproberen door een url van een foto op te geven of een afbeelding
te uploaden. De ingekleurde versie kunt u vervolgens downloaden (in 800x600 pixels). Verwacht geen
wonderen. Colorize It.
Foto's beheren en delen op je Synology NAS. Het delen van foto's met bijvoorbeeld familie en vrienden kan via een
scala aan clouddiensten. Toch kleven daar veiligheidsrisico's aan. Wil je de touwtjes in eigen handen houden, kijk
dan eens naar de app Photo Station voor je Synology NAS. Foto's beheren en delen op je Synology NAS.

Beveiliging
Hackers stelen data van 100 miljoen Quora gebruikers. Quora is het het volgende slachtoffer in een lange rij van
bedrijven die te maken krijgen met datainbreuken, dat liet het vraag- en antwoordenplatform zelf weten. Hackers
stelen data van 100 miljoen Quora gebruikers.
Na nieuw datalek: zo verwijder je Google+. Tijd om je account van het gefaalde sociale netwerk te wissen. Google
sluit zijn sociale netwerk als gevolg van een nieuw, nog groter datalek nu vier maanden eerder dan onlangs gepland.
Maar wacht niet af en verwijder je account vandaag nog. We laten je zien hoe. Na nieuw datalek: zo verwijder je
Google+.
Tabel met antiviruspakketten. In Computer Idee 1 kunt u alles lezen over antiviruspakketten. Wilt u de functies van
ieder pakket nog eens rustig nalezen? Dan kunt u de onderstaande tabel raadplegen: Tabel met antiviruspakketten.

Workshops
Zo zet je een .pdf om naar .doc. Zo nu en dan wil je een pdf omzetten naar een document. De redenen kunnen
talloos zijn. Misschien wil je een klein stukje uit een document printen en wil je dat op een zo efficiënt mogelijke
manier doen, of wil je de tekst gebruiken in een ander document. Dat kan, nadat je hebt omgezet naar een
bewerkbaar formaat als .doc. Daarvoor kun je een drietal programma’s gebruiken. Zo zet je een .pdf om naar .doc.
Workshop: Webcam uitschakelen. Dankzij diensten als Skype en WhatsApp zijn we veel meer gewend om te
beeldbellen met een webcam. Toch moet je jouw privacy daar niet in verliezen: schakel hem zo nu en dan
uit! Workshop: Webcam uitschakelen.
Stop ongewenste mail in Gmail. Er zijn twee manieren om ongewenste mail te stoppen. De eerste is de meest
voorkomende: reclamemails, al dan niet gewenst of ooit aangevraagd. Daarvoor kun je jezelf makkelijk afmelden,
zodat je van de verzendlijst verwijderd wordt. Een andere manier is om gebruikers te blokkeren, zodat je nooit meer
mails van hen ontvangt. Stop ongewenste mail in Gmail.

Besturings systemen
'Nieuwe MacBook Air lastig om zelf te repareren' De nieuwe MacBook Air van Apple zou zeer lastig zijn
om zelf te repareren. Dat concludeert reparateur iFixit, die de laptop voor een onderzoek uit elkaar heeft
gehaald. De reparatievriendelijkheid van de laptop krijgt een drie, waarbij tien het hoogst haalbare
rapportcijfer is. 'Nieuwe MacBook Air lastig om zelf te repareren'.
Tweede beta van macOS Mojave 10.14.3 nu beschikbaar. Je kan vanaf nu de nieuwste beta van macOS Mojave
10.14.3 downloaden. Apple lost in deze versie voornamelijk bugs op. Tweede beta van macOS Mojave 10.14.3 nu
beschikbaar.
Zo herken je phishingberichten die van Apple lijken te zijn. Criminelen sturen regelmatig phishingberichten, die zijn
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vermomd als Apple e-mail. Ze zijn bedoeld om je creditcard, wachtwoorden en andere persoonlijke info via je Apple
ID te stelen. Hoe herken je phishingmailtjes en hoe onderscheid je ze van officiële mail van Apple? We leggen uit
waar je op moet letten. Zo herken je phishingberichten die van Apple lijken te zijn.
Wat je kunt verwachten van Linux in 2019. In de back-end is Linux heer en meester. Elk jaar wordt het
besturingssysteem sneller, flexibeler en veiliger. Laten we vooruitkijken naar enkele hoogtepunten die we
het komende jaar kunnen verwachten. Wat je kunt verwachten van Linux in 2019.
Ubuntu 4K UHD instellingen. Het is tegenwoordig steeds normaler als je werkt achter een 4K UHD beeldscherm.
Helaas heeft GNOME niet de mogelijkheid zoals het voormalige Unity (Ubuntu) óf bijvoorbeeld KDE waarbij je
gebruik kan maken van fractionele schaling. Je hebt dus alleen maar de keuze om te schalen naar 100, 200, 300 of
400%. Ubuntu 4K UHD instellingen.
Linux at the office - Mayan EDM: open source document management. Mayan EDMS is een open source
elektronisch document management systeem met een uitgebreide hoeveelheid features, waaronder versie beheer,
OCR, full text search en workflows. Het is geschikt voor zeer grote hoeveelheden documenten. Lees via de volgende
link het hele artikel: Linux at the office - Mayan EDM: open source document management.
Windows 7-plakkers véél talrijker dan destijds XP-plakkers. Nog 13 maanden tot de ondersteuning
vervalt en het OS is nog steeds de grootste. Windows 10 probeerde in november opnieuw de Populairste
Windows te worden, maar kreeg het wederom niet voor elkaar om zijn voorganger tegen de mat te
werken. In vergelijking met de migratie van Windows XP naar Windows 7 ziet het er deze keer nog slechter
uit. Windows 7-plakkers véél talrijker dan destijds XP-plakkers.
Supergids: Migratie van Windows 7 naar Windows 10. De klok tikt en het is de hoogste tijd om serieus werk te
maken van het verlaten van Windows 7 in een zakelijke IT-omgeving. In dit artikel kijken we naar het migratietraject
en de veranderingen die je doorloopt als je overstapt op Windows as a Service, zodat je goed beslagen ten ijs
komt. Supergids: Migratie van Windows 7 naar Windows 10.
Microsoft Edge met Chrome: dit verandert er Microsoft gooit de handdoek in de ring met Edge. Het succes van de
browser is tanende en dus moet het roer om. Daarom werkt Microsoft aan een nieuwe browser voor Windows 10,
gebaseerd op Chromium. Microsoft Edge met Chrome: dit verandert er.

Video
De Winnebago Man. "De moderne variant op de freakshow": Internetfilmpjes waarin gewone mensen zich
onsterfelijk belachelijk maken, tot plezier van de gehele online gemeenschap. Zoals die van de Winnebago Man,ook
wel bekend als 'de kwaadste man ter wereld'. Al sinds de opnames in 1989 gingen VHS-tapes met outtakes uit een
campercommercial van hand tot hand in de Amerikaanse filmunderground. In 2005 ging de video online, en
daarmee mainstream: het was het een van de eerste grootste hits op het toen piepjonge YouTube. Lijdend voorwerp
is Jack Rebney, die zich in de reeks mislukte opnames in hilarische scheldkanonnades boos maakt op de hele wereld,
van de opnameassistent tot de vliegen die om zijn hoofd zoemen, maar vooral op zichzelf. Filmmaker Ben Steinbauer
was een fan van het eerste uur, en gaat in Winnebago Man op zoek naar Rebney. De Winnebago Man.
De gekke (mooie) autorace die de wereld verrukt. Vincenzo Florio had behoefte aan snelheid. Dus in 1906 creëerde
hij een autorace waarbij concurrenten door de bergen buiten Palermo, Sicilië, laaiden. Onderweg kwamen ze
bandieten, wolven en niet minder dan 500 haarspeldbochten tegen. Dit is het verhaal van de Targa Florio, een mooie
wedstrijd die hele steden en dorpen bracht om 71 adembenemende jaren te kijken. De gekke (mooie) autorace die
de wereld verrukt.
De ultieme gear voor gamers. Brights game-expert Jan laat zien wat zijn ultieme game-gear is. Van een speciale
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game-pc tot een set Philips Hue-lampen die meekleuren met de actie op het scherm. De ultieme gear voor gamers.
Commodore Clubdag December 2018.

Bladen
Helpmij
Netties
Fan TV
Hardware.info
Tweakers
IT Professional
Linux Magazine
Home entertaiment magazine
Shoot foto magazine
Electronica blog
SchoonePC

Club nieuws

19 januari
Juli

Bijeenkomsten 2019 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
16 februari
16 maart
20 april
18 mei
15 juni
Augustus
21 september
19 oktober
16 november
14 december
Eerst volgende bijeenkomst is 19 januari 2019

Een vijftal leden van Digital doen al een aantal jaren de Senioren Helpdesk. Deze vrijwilligers
geven computer lessen en hebben wekelijks een inloopmiddag voor senioren en/of leden met
computer problemen. De inloop is elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur, kosten € 1,= per
keer. Kijk op de Cursus kalender 2018 op de Digital website: Cursus kalender 2018 Klik Hier!
Kijk ook eens op de Digital website
Voor nieuws, tips en uitleg kun je op de Digital website terecht, zoals: uitleg over internet bankieren, een
begrippenlijst van computer termen en tips voor gratis software. De helpdesk van Digital geeft ook
computerlessen en voor een overzicht van deze lessen, kijk op de cursus kalender 2019 Klik Hier!
De Digital website, www.digital-denhaag.net

En zien u graag weer 19 januari 2019.
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