Newsflash 1 mei 2020
Twee wekelijkse nieuwsbrief van Computer Hobby Club DIGITAL
De 1e en 15e van de maand in de mailbox.
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 2020 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: info@digital-denhaag.net of bel: 06-81420099

Nieuws
Zo klinkt je bluetooth hoofdtelefoon veel beter met Windows 10. Een stomme kleine fout in Windows 10
zorgt ervoor dat een bluetooth hoofdtelefoon bijzonder slecht klinkt. Door één vinkje aan te passen, geniet
je plots van glashelder geluid. Wie een bluetooth hoofdtelefoon of draadloze oortjes aansluit op een
Windows 10-toestel, kan net zo goed meedoen met de lotto. De éne keer krijg je kraakhelder geluid zoals
je verwacht, maar de andere keer niet. Je moet hierbij geluk hebben: als je na een paar keer geen
problemen ondervindt, is de kans klein dat ze ooit opsteken. Zo klinkt je bluetooth hoofdtelefoon veel
beter met Windows 10.
Deze sporen laat je achter op het web en in de wereld. Zelfs mensen die niet bang zijn hun privacy te
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verliezen, zullen verbaasd zijn hoeveel overheden en bedrijven inmiddels van ze kunnen achterhalen. Wat
gebeurt er als mensen toegang tot je computer krijgen, de hand leggen op een glas dat je hebt aangeraakt,
of als je gewoon op de tribune zit bij een voetbalwedstrijd? Deze sporen laat je achter op het web en in de
wereld.
Wat missen we zonder 5G?. We zien dat bedrijven niet bang zijn om smartphones met 5G-ondersteuning
te lanceren in landen waar geen 5G-netwerken zijn. Maar wat missen we nu eigenlijk allemaal zonder die
nieuwe mobiele netwerken? Wat missen we zonder 5G?.
Firefox: versie 74. Er komt een nieuwe versie aan van de Firefox browser - versie 74. De meest opvallende
nieuwigheid is de grotere adresbalk, die suggesties voor websites zal tonen met een groter lettertype en
kortere URL's. Zoals je weet kan je de adresbalk ook als zoekbalk gebruiken. Daarbij werd nu een
verandering doorgevoerd: tik je daar een zoekopdracht in, dan zal je bijkomende moeilijke zoektermen te
zien krijgen terwijl je aan het typen bent. En klik je deze adresbalk aan, dan krijg je een lijst te zien met de
meest bezochte websites. Is een van deze websites al geopend in de browser, dan krijg je naast het adres
de optie om naar dat tabblad te wisselen. Firefox: versie 74.
De ontmanteling van een geheime cyberbunker aan de Moezel. De 60-jarige Nederlander Herman Johan
X. staat volgens het OM in Duitsland aan het hoofd van een datacentrum dat jarenlang alleen maar
cybercriminelen bediende. „We dachten dat er een techcampus zou komen.” De ontmanteling van een
geheime cyberbunker aan de Moezel.
Zo help je met jouw computer mee aan een coronamedicijn. Met jouw computer kan je een bijdrage
leveren aan de zoektocht naar een goed coronamedicijn. Wetenschapper Anna Gimbrere legt uit hoe het
werkt. Zo help je met jouw computer mee aan een coronamedicijn.
Waarom Apple en Google samenwerken tegen corona. Het coronavirus heeft de hele wereld al maanden
in zijn greep. Zodanig, dat zelfs de grootste, rijkste en volop concurrerende techbedrijven Google en Apple
de handen ineenslaan om te helpen in de strijd tegen dit dodelijke virus. Waarom Apple en Google
samenwerken tegen corona.

Tips
Skypen zonder account: Zo werkt dat. Tijdens de coronacrisis zijn we nog afhankelijker van digitale
communicatie om met elkaar in contact te blijven. Of dat nu met familie en vrienden is of met collega's die
nu ook thuiswerken. Skype is een van de toepassingen die hier goed geschikt voor is. En sinds kort heb je
daar niet eens meer een account voor nodig. Lees hier hoe dat werkt. Skypen zonder account: Zo werkt
dat.
Wat is Zoom? Hoe het werkt, tips, en de beste alternatieven. Zoom is een populair videoconferentie
softwareprogramma waarmee je vergaderingen houdt in de cloud. De software wordt voornamelijk
gebruikt voor zakelijke doeleinden om met businesspartners op afstand te kunnen praten. De basisversie is
volledig gratis te gebruiken. Wat is Zoom? Hoe het werkt, tips, en de beste alternatieven.
5 tips om met je laptop buiten te werken zonder hinder van de zon. Zit je graag met je laptop op je
terras? Aan de hand van deze tips kan je de hinder van het zonlicht beperken! 5 tips om met je laptop
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buiten te werken zonder hinder van de zon.
Alles over vpn-voordelen is en hoe je de beste kiest. Een Virtual Private Network (vpn) wordt ingezet om
te zorgen dat het lijkt alsof je vanaf een andere locatie surft. Het is als het ware een manier om een ander
adres te krijgen. Zo gebruiken veel mensen een vpn-verbinding om bijvoorbeeld het Netflix-aanbod te
kunnen bekijken uit een ander land. Er zijn ook mensen die een vpn-verbinding gebruiken om wat meer
onder de radar te blijven, dus om websites geen informatie te geven over hun eigenlijke locatie of om te
zorgen dat de data niet kan worden afgeluisterd door andere mensen op het netwerk. Alles over vpnvoordelen is en hoe je de beste kiest.

Freeware
Gratis online cursus: Digitaliseer je dierbare herinneringen. Leer hoe je eenvoudig je foto’s, oude
videobanden en lp’s digitaliseert, zodat deze altijd en zonder kwaliteitsverlies bewaard blijven. Start nu de
gratis cursus. Gratis online cursus: Digitaliseer je dierbare herinneringen.
Echt nuttige gratis software voor Windows 10. Windows is een prima besturingssysteem, maar het is niet
perfect. Dat is precies waarin we verandering brengen. Het internet staat vol freeware, maar welke gratis
software voor Windows 10 is nu daadwerkelijk nuttig en mag dus echt niet op je pc ontbreken? Een
overzicht. Echt nuttige gratis software voor Windows 10.
Zo download je de corona-stickers voor WhatsApp. Nu we veel thuisblijven en vrienden en familie minder
zien, zijn chat-apps onmisbaar geworden. WhatsApp en de World Health Organization bedachten dan ook
een set stickers om naar elkaar te sturen, met de naam 'Together At Home', ofwel samen thuis. Zo
download je de corona-stickers voor WhatsApp.

Mobile
Google lanceert brailleklavier voor Android. Een virtueel brailleklavier voor Android toestellen, dat is het
laatste nieuwe dat Google aangekondigd heeft. Met dat klavier kunnen mensen met slecht zicht of die
blind zijn, op hun smartphone typen zonder extra hardware te moeten aansluiten. Het klavier maakt
gebruik van een layout met 6 toetsen, die elk een van de 6 braillepunten vertegenwoordigen. Het werd
ontwikkeld in samenwerking met braille-ontwikkelaars en gebruikers. Het kan gebruikt worden op elke app
waar je normaal gezien iets kan intypen, bijvoorbeeld social media, sms-berichten, e-mail apps. Volgens de
WHO zijn er 2,2 miljard mensen wereldwijd die verminderd zicht hebben of blind zijn. Voor hen is dit een
welkome functie. Het klavier kan gedownload worden in de Android Accessibility Suite in de Google Play
Store. Je toestel moet Android 5.0 of hoger draaien. Google lanceert brailleklavier voor Android. Google
Playstore.
iOS 14 bevat 'Clips': delen van apps gebruiken zonder ze te downloaden. Apple lijkt voor iOS versie 14
aan een nieuwe feature te werken waarbij delen van apps gebruikt kunnen worden zonder dat je ze op je
toestel geïnstalleerd hebt. Website 9to5Mac kwam de fucntie tegen tijdens het rondneuzen in de code van
een vroege iOS 14-build. De functionaliteit zit verwerkt in een api, die 'Clips' wordt genoemd. iOS 14 bevat
'Clips': delen van apps gebruiken zonder ze te downloaden.
Alles over de betaalbare iPhone SE 2020. Over het algemeen zijn iPhones aan de prijzige kant. Vooral als
ze net nieuw zijn aangekondigd. Maar de iPhone SE 2020 heeft een opvallend vriendelijk prijskaartje.
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Daardoor is het ook een interessant toestel voor mensen met een krappere portemonnee. Maar krijg je er
ook de kwaliteit voor terug die je van Apple mag verwachten? Lees er hier alles over. Alles over de
betaalbare iPhone SE 2020.
Apple: 'iPhone-lek is niet misbruikt'. Apple noemt lek in iPhones en iPads geen direct risico voor
gebruikers. Het lek in iPhones en iPads dat eerder deze week door beveiligingsbedrijf ZecOps werd gemeld,
is volgens Apple niet misbruikt. Het bedrijf zegt daar geen bewijs voor te hebben gevonden. ZecOps zei
eerder juist dat het lek al sinds 2018 misbruikt wordt. Apple: 'iPhone-lek is niet misbruikt'.

Speciale thema-nieuwsbrief:
Of je nu werkzaam bent als journalist, hobby-fotograaf of ict-professional, het hebben van een eigen
website is zeer welkom. Een website maken hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Er zijn genoeg tools te
vinden om dat proces te vergemakkelijken. WordPress is een erg handig systeem voor het beheren en
ontwikkelen van je eigen websites. In deze nieuwsbrief vertellen we hoe ook jij aan de slag kan met jouw
eigen website. Over dit onderwerp hebben we ook een cursusbundel gemaakt. Middels een online cursus
leren we je alle kneepjes van WordPress, inclusief cursusboek als mooi naslagwerk.
WordPress.

Podcast
De week van NUtech.
Bright Podcast.
De podcast van de grootste techsite van de Benelux. .

Even lachen
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Hardware
Bose Home Speaker 300 review. De Bose Home Speaker 300 kost meer dan de gemiddelde smart speaker
van Google, maar doet dan ook veel meer. Hij verbaasde ons keer op keer met zijn fantastisch geluid en
enorm diepe bassen. De bijbehorende app is daarnaast erg overzichtelijk, goed vormgegeven en was voor
ons een echte meerwaarde. Bose Home Speaker 300 review.
Dit zijn de beste HDR-monitoren van dit moment. Al jaren adverteren tv-merken met gigantische,
onrealistische contrastwaardes. Maar écht goed contrast zorgt wel degelijk voor een betere beeldkwaliteit.
Combineer een hoger contrast met rijkere kleuren en een flinke maximale helderheid en je hebt een
display-walhalla. Dan is precies de basis van de HDR-standaard. In dit artikel bespreken we wat HDR is,
kijken we naar de stand van zaken bij computermonitoren en lees je waar je op moet letten als je er een
uitzoekt. Ook bespreken we de beste HDR-monitoren van dit moment. Dit zijn de beste HDR-monitoren
van dit moment.
Vraag van de maand: is je huidige computer de kosten nog waard?. Vroeg of laat krijgt iedereen ermee
te maken: een trage computer. De tand des tijds is niet gunstig geweest voor je digitale metgezel en de
aftakeling is duidelijk merkbaar. Koop je dan een nieuwe computer, of vervang je enkele componenten om
je huidige systeem sneller te maken? Vraag van de maand: is je huidige computer de kosten nog waard?.
Roundup: smartwatches voor sport- en gezondheidstracking. Je hebt smartwatches, activity trackers,
sporthorloges én apparaten die al deze functies combineren. Wij testten de afgelopen tijd zeven
smartwatches die specifiek op sport gericht zijn en dus niet alleen standaard smartwatch-functies bieden,
maar ook al je sportactiviteiten bijhouden én vertellen hoe je leeft en slaapt. Roundup: smartwatches voor
sport- en gezondheidstracking.
De beste USB-sticks en externe SSD's. In dit artikel zetten we de beste usb-sticks en externe ssd's op een
rijtje, op basis van onze testresultaten. Een usb-stick of externe ssd is voor velen nog altijd de snelste en
gemakkelijkste manier om gegevens over te zetten. De beste USB-sticks en externe SSD's.

Media
Nieuwe tv kopen? Wij geven 7 tips om de juiste keuze te maken!
Streamingdiensten. Streamingdiensten in Nederland concurreren nu flink met elkaar: een overzicht. We
kijken al jaren graag on demand naar films en series. En nu we voorlopig nog veel meer tijd thuis
doorbrengen misschien wel meer dan ooit. Vraag je vrienden maar eens naar tips voor een leuke serie en
je wordt overstelpt met reacties. Netflix hebben we bijna allemaal, maar is allang niet meer de enige
streamingdienst met een aantrekkelijk aanbod. En al die aanbieders 'moeten' wel met elkaar concurreren
om ons over te halen nog een abonnement af te sluiten. Dat doen ze dan ook massaal, van gratis
proefperiodes tot lage maandbedragen. Streamingdiensten.
15 jaar YouTube: dit zijn de records. YouTube is jarig: precies 15 jaar geleden verscheen de allereerste
video. Deze video's en kanalen hebben de records op YouTube in handen. In februari 2005 richtten drie
oud-medewerkers van betaaldienst PayPal het videobedrijf YouTube op in San Bruno, Californië. Het zijn
Chad Hurley, Steve Chen en Jawed Karim. De domeinnaam YouTube.com werd al op 14 februari 2005
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geregistreerd, maar het echte begin is de eerste video, die werd gepubliceerd op 23 april 2005. 15 jaar
YouTube: dit zijn de records.

Muziek
Definitieve versie Apple Music webplayer nu beschikbaar. De webplayer van Apple Music is eindelijk af.
Na lang wachten zouden alle voornaamste bugs eruit moeten zijn. In september 2019 lanceerde Apple de
eerste versie van zijn Apple Music-webplayer. Die was toen nog niet af en werd online gezwierd in een
bèta. Want in vergelijking met Spotify of Deezer werkte Apple Music daarvoor alleen maar op smartphones
of desktops. Tot groot ongenoegen van veel gebruikers. Vanaf nu is die bèta afgelopen en kunnen klanten
van de muziekstreamingdienst volop gebruikmaken van de webplayer via music.apple.com. Dat betekent
ook dat je als klant de applicatie van de muziekdienst niet per sé moet geïnstalleerd hebben op je
smartphone of desktop. De webplayer kan ook los van de vaste app werken. Definitieve versie Apple
Music webplayer nu beschikbaar.

Poor Until Payday - The Reverend
Peyton's Big Damn Band

Andrea Bocelli: Music For Hope Live From Duomo di Milano

JOHNNY B. GOODE" Tribute to
Chuck Berry.

Website van de maand
Kaarten versturen doe je online met deze sites en apps. Nu we allemaal thuis moeten vertoeven, krijgen
we spontaan zin om de muren te schilderen, een nieuwe televisie aan te schaffen en zetten we vaker een
bloemetje op tafel. Hoewel we veel contact hebben met onze vrienden, familie en collega’s via onze
smartphone, is het natuurlijk leuk om een keer een kaartje te sturen. Kan die persoon meteen zijn huis
mee opvrolijken. Met deze apps en sites kun je gemakkelijk tegen betaling een wenskaart sturen. Kaarten
versturen doe je online met deze sites en apps.
Virtuele reizen: Sagalossas. Nu we niet meer in het echt kunnen reizen, bieden steeds meer musea,
tentoonstellingen en organisaties hun werk virtueel aan. Zo deze archeologische site van de KU Leuven,
waar je de oude stad Sagalassos in Turkije bezoeken kan in 3D. Virtuele reizen: Sagalossas.
Krita: tekenen. Dit tekenprogramma is door kunstenaars zelf ontwikkeld, en is Open Source. Je vindt er
penseel- en palette tools die je zelf kan aanpassen, naast alles wat je nodig hebt voor het sketchen en
schilderen. Krita: tekenen. Download.
Kwantumcomputers. ‘Kwantumcomputers’ duiken vaak op als een soort ‘magische machines’. Ze werken
niet met bits, maar met kwantumbits of qubits, en zouden de beste supercomputers kunnen verslaan.
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Maar wat betekent dat nu juist en waarvoor kunnen we ze gebruiken? Kwantumcomputers.
Nooit meer wachtwoorden onthouden? Gebruik deze app.. Het einde van wachtwoorden is nu officieel in
zicht. Met de nieuwe app Beyond Identity, die maandag werd gelanceerd door Jim Clark en Tom Jermoluk,
moet je nooit meer zelf je wachtwoorden onthouden. Nooit meer wachtwoorden onthouden? Gebruik
deze app..
Virtuele musea. We hebben de laatste weken verschillende tips aangereikt voor virtuele bezoeken aan
musea in eigen land. Maar vermits we waarschijnlijk de volgende maanden niet naar het buitenland zullen
kunnen reizen, doen we dat maar virtueel. Deze website verzamelt de virtuele musea over de hele wereld.
En om die allemaal te bezoeken, ben je heel wat uurtjes zoet! [Taal: ENG] Virtuele musea.
Vogelnestjes. Dit weekend was het weer best te pruimen. Deze tip is voor een druilige dag: kijk eens
binnen in een nestkast. In tal van nestkastjes zijn er webcams geïnstalleerd, zodat je, wie weet, wel eens
kan meemaken hoe in sommige nesten jonge vogels uit het ei komen. Vogelnestjes.

Foto
Pictures of the Week 4 april.
The Pink Supermoon in Pictures.
Oorsprong kleuren van eerste kleurenfoto achterhaald. De allereerste kleurenfoto werd in 1848 gemaakt
door de Franse fysicus Edmond Becquerel. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, was voor hemzelf en de rest van
de wereld jarenlang onduidelijk. Tot nu. Ruim 170 jaar later hebben Franse onderzoekers ontdekt dat de
kleuren in deze foto ontstaan zijn door zilveren nanodeeltjes. Oorsprong kleuren van eerste kleurenfoto
achterhaald.

Beveiliging
Meer dan een miljard Android-apparaten kwetsbaar voor hacks. Wereldwijd zijn er meer dan een miljard
Android-apparaten kwetsbaar voor aanvallen van hackers door het gebrek aan beveiligingsupdates. Veel
smartphones of tablets zijn te oud om nog updates te ontvangen of de gebruiker slaat de updates zelf
over. Meer dan een miljard Android-apparaten kwetsbaar voor hacks.
Firefox en privacy-instellingen. Firefox (en de achterliggende ontwikkelaar Mozilla) staat bekend als
relatief privacy-vriendelijk, zoals meestal het geval bij open source-softwareleveranciers. Toch valt ook hier
best nog wel wat te tweaken! Firefox en privacy-instellingen.
Beveiliging Windows 10 in kaart met ConfigureDefender. Er zijn veel configuratie-instellingen te vinden in
de standaard Windows-beveiliging, maar de gui toont lang niet alle instellingsopties. Met behulp van de
gratis portable tool ConfigureDefender krijg je een beter overzicht van talrijke functies en kun je die ook
makkelijker beheren. Beveiliging Windows 10 in kaart met ConfigureDefender.
Opgelet: deze SSD’s van HP moeten voor oktober geüpdatet worden. Sommige SSD's van HPE bevatten
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een softwarefout waardoor de schijven vanaf oktober niet meer zullen werken en gegevens verloren
gaan. Opgelet: deze SSD’s van HP moeten voor oktober geüpdatet worden.
TU Delft en FIOD vechten samen tegen cybercriminelen. Meer kennis over cybercriminelen moet waan
van de dag overstijgen. De fiscale opsporingsdienst FIOD schakelt de hulp in van studenten en
onderzoekers van de TU Delft om cybercriminaliteit aan te pakken. Dat melden Terry Hartsinck van de
FIOD en Rolf van Wegberg van de universiteit aan dagblad Trouw. De twee organisaties hebben een
overeenkomst voor twee jaar getekend. TU Delft en FIOD vechten samen tegen cybercriminelen.

Workshops
Kaarten toevoegen in Office-documenten. We zijn tegenwoordig gewend om heel eenvoudig onze locatie
te delen met anderen. Dit kan onder meer met WhatsApp. Maar wist je dat je ook kaarten kunt toevoegen
aan Office-documenten? Je hebt daarvoor de invoegtoepassing OfficeMaps nodig. Bekijk hier hoe dat
werkt. Kaarten toevoegen in Office-documenten.
Windows 10 ziet tweede monitor niet? Probeer dit eens. Het kan gebeuren dat Windows 10 je tweede
monitor niet ziet. Dat is erg vervelend natuurlijk,maar gelukkig zijn daar verschillende oplossingen
voor. Windows 10 ziet tweede monitor niet? Probeer dit eens.
van Chrome naar Firefox. Het is nooit te laat om eens een andere browser te proberen. Verandering van
spijs doet eten en dus toon ik je hoe je op een eenvoudige manier overstapt van Chrome naar Firefox. Wat
veel mensen tegenhoudt is het feit dat ze dan al hun wachtwoorden opnieuw moeten invoeren. Maar daar
hebben zowel Chrome als Firefox een handige functie voor. Je hoeft dus die ellendige lijst met
wachtwoorden en e-mailadressen niet opnieuw in te voeren, met een paar snelle klikken is de klus zo
geklaard. Hoe stap je nu eenvoudig over naar Firefox vanuit Chrome? van Chrome naar Firefox.

Besturings systemen
De levensduur van je MacBook-accu verlengen?. Met de Battery Health Management-functie in
de nieuwe versie van macOS Catalina gaat je MacBook langer mee. De lancering van macOS
Catalina 10.15.5 brengt weer heel wat nieuwe features met zich mee. Een belangrijke extra is de
Battery Health Management tool om de levensduur van je MacBook-accu te verlengen. Deze nieuwe
functie vermindert de chemische veroudering in batterijcellen op basis van slimme analyses. Zo De
levensduur van je MacBook-accu verlengen?.
Magic Keyboard voor iPad: Helderheid toetsenbord aanpassen. Wie in het bezit is van een iPad Pro 2018
of nieuwer kan gebruikmaken van het Magic Keyboard voor iPad. Dit slimme toetsenbord wordt
magnetisch bevestigd aan je iPad en bevat naast toetsen ook een trackpad. Bovendien zijn de toetsen extra
goed zichtbaar dankzij achtergrondverlichting. De toetsenbordverlichting wordt automatisch aangepast
aan de hand van het omgevingslicht. Dankzij de sensor, ingebouwd in de iPad, wordt de helderheid
geregeld. Wil je dit toch liever handmatig aanpassen, dan kun je dat doen via de instellingen van je
iPad. Magic Keyboard voor iPad: Helderheid toetsenbord aanpassen.
Koopgids MacBooks. De laptopwereld is verdeeld in twee kampen: Windows-laptops en MacBooks.
Laatstgenoemde is uiteraard de laptop van Apple. Welke varianten zijn er en welke MacBook is voor jou de
beste keuze? Koopgids MacBooks.
8

FAT-bestandssysteem voor Linux krijgt een update. Bestanden overzetten gaat nu veel sneller.
De Linux-community heeft met versie 5.4 de veelgevraagde ondersteuning voor het exfatbestandssysteem toegevoegd. Dit is gebeurd nadat Microsoft naar buiten kwam met dat het
intellectueel eigendom hiervoor openbaar gemaakt ging worden. Waar Linux nog niet goed in was, was
omgaan met het oldschool fat-bestandssysteem. Daar is nu ook verandering in gekomen. FATbestandssysteem voor Linux krijgt een update.
Nieuwe Windows 10 Insider-builds hebben tool voor Linux-functies. Nieuwe Windows 10 Insider-builds
hebben tool voor Linux-functies en nieuwe nieuwsapp. Microsoft heeft twee nieuwe Insider Preview-builds
onthuld, waarvan de één in de slow ring is geïntroduceerd en de andere update in de fast ring. De Insider
Preview Build 19041.173 (KB4552455) is een update die voor reguliere gebruiker in de uiteindelijke 20H1update moet zitten. Er is een aantal zaken opgelost, zoals het voorkomen dat apps gebruikers automatisch
verzoeken om te updaten naar de laatste versie om te kunnen openen. Naast een aantal andere bugs is
een probleem met het uitlezen van grotere usb-opslagapparaten ook verholpen. Nieuwe Windows 10
Insider-builds hebben tool voor Linux-functies.
Linux gebruiken op een Chromebook. Het aardige van een Chromebook is dat je er zoveel mee kunt doen.
Je hebt de Chrome-Browser waarin allerlei (web)applicaties in kunnen draaien. Je hebt de Android-store
waaruit je allerlei apps kunt gebruiken. En je hebt Linux. Linux?! Ja, Linux, met een grote hoeveelheid
applicaties, staat ook tot je beschikking. Linux gebruiken op een Chromebook is niet ingewikkeld. Linux
gebruiken op een Chromebook.
Windows 10 Versie 2004 komt met een nieuwe notificatie om je systeem te herstarten voor
installatie. Windows 10 Versie 2004 presenteert een nieuwe melding die je waarschuwt je
systeem te herstarten om de installatie te voltooien, waarna het besturingssysteem wordt
bijgewerkt vanaf de vorige versie. De aanstaande mei update zal worden bijgewerkt met een nieuw
meldingsscherm voor updates die klaarstaan voor Windows 10. Dit nieuwe scherm vind je terug in het
actiecentrum. Windows 10 Versie 2004 komt met een nieuwe notificatie om je systeem te herstarten voor
installatie.
Waarom je vanaf mei geen Windows 10-updates meer krijgt. Er zijn weinig bedrijven die momenteel niet
de impact voelen van de coronacrisis. Zo ook Microsoft. Het bedrijf waarschuwde dat de omzet uit het pcsegment dit jaar lager uitvalt dan verwacht. Ook zorgt de huidige crisis ervoor dat Microsoft zijn plannen
omgooit met betrekking tot het uitrollen van Windows 10-updates. Waarom je vanaf mei geen Windows
10-updates meer krijgt.
Verhoog je productiviteit in Windows 10: Microsoft PowerToys review. Microsoft ontwerpt Windows
alsof het een smartphone-OS is, zo klonk de kritiek die zijn hoogtepunt bereikte met de release van
Windows 8. De ingrijpende versimpeling van de user interface kon bij de 'power users', waar we bezoekers
van Hardware Info toch wel onder mogen scharen, niet bepaald op waardering rekenen. Juist voor de
doorgewinterde Windows-gebruiker, die het OS kent als zijn broekzak en er uitermate productief mee is,
heeft Microsoft sinds enige tijd PowerToys beschikbaar: een collectie tools die het leven van de 'power
user' makkelijker en productiever moeten maken. Officieel verkeren de PowerToys nog in bèta, maar wij
gingen er al mee aan de slag. Verhoog je productiviteit in Windows 10: Microsoft PowerToys review.

Video
Een webcam speciaal voor game streamers. De Streamcam van Logitech is een webcam die speciaal
bedoeld is voor game streamers. Dat klinkt als een mooi marketingverhaal, maar deze nieuwe webcam
biedt wel degelijk aan aantal nieuwe features. Reden voor ons om uit te zoeken hoe dat zit. Een webcam
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speciaal voor game streamers.
Fitbit Charge 4: Activity tracker mét ingebouwd GPS!.
Kijkersvragen: oled-monitoren, videokaarten, cpu's, hdr, televisies en nog veel meer!. Aan het eind van
deze tweede thuiswerk-maand doen we weer een open vragenrondje. Geen vast onderwerp dus, maar
alles wat jullie aan ons wilden vragen. Ditmaal daarom onder andere aandacht voor videokaarten,
processors, koeling, (oled)-monitoren, hdr op de pc, televisies en NAS-apparaten. Kijkersvragen: oledmonitoren, videokaarten, cpu's, hdr, televisies en nog veel meer!.

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

Club nieuws

18 januari
Juli

Bijeenkomsten 2020 – In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
15 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
Augustus
1 september
17 oktober
21 november
12 december

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. Voor een overzicht van deze lessen en helpdesk kijk op de cursus kalender 2019 Klik Hier!

Agenda
Iedereen is nog steeds in de ban van het Corona virus.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de clubdagen tot de zomerstop (juli & augustus) niet zullen doorgaan.
Misschien op 19 september, maar dat is nog niet zeker.
Raadpleeg in ieder geval vóór u komt onze website.
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U kunt nog steeds op de bijeenkomsten uw Linux vragenstellen.
Locatie: Wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51, Den Haag.
Entree: Gratis, iedereen is welkom.
Informatie: info@digital-denhaag.net of bel: 0681420099.

7 redenen om te upgraden naar Linux ipv Windows 10
Het einde van Windows 7 nadert met rasse schreden en de grote vraag die wij regelmatig horen
langskomen is: Wat moeten we doen? Een nieuwe computer kopen met Windows 10? Een nieuwe
computer kopen met Linux, het huidige systeem upgraden naar Windows 10 of toch overstappen naar
Linux? Wij zetten de voors en tegens voor je op een rijtje.
Lees de 7 redenen in de PDF file, Hier!
(Bron: Webwereld.nl)
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