Newsflash 15 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
Softwarebug in populaire antivirusapps crashte computers'. Beveiligingslekken in veel populaire
antivirusprogramma's boden kwaadwillenden een manier om je computer te laten crashen, waarna er
bijvoorbeeld malware geïnstalleerd kon worden. Dat ontdekten beveiligingsonderzoekers van Rack911
Labs. De lekken waren te vinden in onder andere Microsoft Defender, McAfee EndPoint Security, Avast,
Avira en Malwarebytes. Softwarebug in populaire antivirusapps crashte computers'.
Eerste Europese cloudquantumcomputer staat in Delft. Vanaf deze week draaien er bij het Delftse
onderzoeksinstituut QuTech twee quantumcomputers waarmee iedereen via het internet berekeningen
kan doen. De apparaten blinken nog niet uit wat betreft rekenkracht, maar de betrokkenen hopen
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wetenschappers en bedrijven warm te maken voor de verdere ontwikkeling ervan. Eerste Europese
cloudquantumcomputer staat in Delft.
Illegale downloads nemen sterk toe in Europa. Sinds de ingang van de thuisblijfadviezen in Europa nemen
illegale downloads van films en tv-series sterk toe. Volgens een Brits onderzoek zijn bezoeken aan sites die
illegaal kijkmateriaal aanbieden met 30 tot 50 procent gestegen in Europa. Illegale downloads nemen sterk
toe in Europa.
Windows 10X komt eerst naar laptops. De nieuwe versie van Windows, Windows 10X, was oorspronkelijk
bedoeld voor toestellen met twee schermen, maar zal eerst naar het enkele scherm komen. Windows 10X
komt eerst naar laptops.
Datalek bij erotische webcamsite onthult gegevens miljoenen gebruikers. Gisteren onthulde het bedrijf
SafetyDetectives een lek bij de erotische webcamsite CAM4. Daarbij stonden de persoonlijke gegevens van
miljoenen gebruikers over de hele wereld online:van e-mailadressen tot betalingsgegevens en
chatgesprekken. Datalek bij erotische webcamsite onthult gegevens miljoenen gebruikers.

Tips
Mozilla lanceert Firefox 76. Deze nieuwe versie van de Firefox-browser is meteen verkrijgbaar voor
Windows, Mac, Linux. Volgens Venturebeat is Mozilla hiermee eigenlijk de enige browser-bouwer die
ondanks de coronacrisis het werk aan zijn oplossing verder gezet heeft: Google moest zijn Chrome 81
uitstellen, schafte Chrome 82 maar meteen helemaal af, en verschoof Chrome 83 enkele weken. Microsoft
paste ook zijn releaseplanning voor Edge. Wat heeft deze nieuwe versie te bieden? Wel, de password
manager Lockwise (die vroeger Firefox Lockbox heette) is slimmer geworden. Hij genereert niet alleen
wachtwoorden voor jou, beheert ze en beschermt ze, maar wanneer je je toestel met anderen moet delen,
kan je er ook voor zorgen dat zij geen toegang hebben tot jouw wachtwoorden. Firefox werkt immers met
verschillende accounts in de browser, elk met een eigen masterpassword afgeschermd. Nog bijzonder is de
ondersteuning voor Audio Worklets, die een speciale Javascript code draaien voor het verwerken van
audio, die gebruikt wordt in applicaties zoals VR en gaming op het web. Deze worklets worden door steeds
meer populire programma's gebruikt, o.a. ook Zoom - waardoor je dus Zoom gebruiken kan vanuit je
browser, zonder de Zoom client moet installerne. Mozilla lanceert Firefox 76.
Thuiswerken met IFTTT: 15 slimme recepten. Met IFTTT kun je allerlei leuke en grappige dingen doen,
maar laten we niet vergeten dat het aan elkaar koppelen van diensten vooral ook heel erg nuttig kan zijn.
Ook thuiswerken met IFTTT is een aanrader en kan je leven een stuk makkelijker maken. Zeker tijdens de
coronacrisis. Thuiswerken met IFTTT: 15 slimme recepten.
8 tips voor een sterk wachtwoord. Aan de hand van deze 8 tips zorg je ervoor dat geen enkele hacker je
wachtwoord kan kraken. 8 tips voor een sterk wachtwoord.

Freeware
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
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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.
De beste freeware-tips van april 2020. Freewaremakers zijn meestal enthousiaste computergebruikers
die niet programmeren uit winstbejag, maar hun vaardigheden inzetten om iets te verbeteren. Dankzij de
gratis programma’s wordt computeren leuker en handiger! We bespreken de beste freeware van dit
moment en nieuwe versies van ‘evergreens’. De beste freeware-tips van april 2020.
Screenshot-beheer met Greenshot. Snel een screenshot maken is over het algemeen zo gedaan. Een druk
op de printscreen-toets en klaar is kees. Wil je meer controle over welke delen van het scherm precies
worden meegenomen, probeer dan eens de gratis tool Greenshot. Die laat je het resultaat ook direct
bewerken. We hebben twee video-workshops voor je klaarstaan: Screenshot-beheer met Greenshot.
Top 10 gratis software & apps van mei 2020.

Mobile
Cache leegmaken en data verwijderen op Android is belangrijk. Smartphones en tablets houden ruimte
vrij voor specifieke data waar ze snel toegang tot willen, zodat de gebruiker een snelle ervaring
voorgeschoteld krijgt. Maar soms zorgt die data er juist voor dat je apparaat traag aanvoelt. We hebben
het hier over cache en de ruimte voor je opgeslagen gegevens. In de cache staat veelal tijdelijke en lokaal
gedeelde data, terwijl er onder data ook opgeslagen gegevens verstaan wordt – zoals bijvoorbeeld
profielinformatie en instellingen. Zo kun je je cache leegmaken en data verwijderen op Android. Cache
leegmaken en data verwijderen op Android is belangrijk.
Zoek iPhone gebruiken zonder beveiligingscode via iCloud-website. Je hoopt natuurlijk dat het je nooit
overkomt, maar het kan altijd voorkomen dat je per ongeluk je iPhone verliest of deze gestolen wordt.
Wanneer dan Zoek mijn iPhone is geactiveerd kun je vanop afstand de iPhone blokkeren en beveiligen.
Hierdoor hebben kwaadwilligen geen toegang tot je persoonlijke gegevens, kunnen ze de iPhone of iPad
ook niet herstellen en is deze in theorie onbruikbaar. Daarnaast kun je via de zoek-optie ook de
verlorenmodus inschakelen zodat de vinder contact met je kan opnemen. Dit alles dien je te regelen via de
iCloud-website, waar je kunt inloggen met je Apple ID. Ook als je geen toegang hebt tot je iPhone voor een
beveiligingscode. Zoek iPhone gebruiken zonder beveiligingscode via iCloud-website.
Snel een video maken met QuickTake of burstfoto’s activeren. Geschikt voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro
en iPhone SE 2020, iPhone 11. Apple staat niet stil als het aan komt op de ontwikkelingen voor de camera.
Zo beschikken de iPhone 11 en iPhone 11 Pro een ultragroothoekcamera waarmee je prachtige brede
foto's kunt maken. Ook de iPhone SE 2020 heeft een softwarematige camera-upgrade gekregen. Zo is het
mogelijk om snel een video te maken met QuickTake. Snel een video maken met QuickTake of burstfoto’s
activeren.
Is de OnePlus 8 Pro een echte toptelefoon?. Het Chinese merk OnePlus heeft dinsdagavond zijn nieuwe
OnePlus 8 en 8 Pro-smartphones onthuld. Bright testte het Pro-model al. Is dit een aanrader? Is de
OnePlus 8 Pro een echte toptelefoon?.
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,
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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: Website bouwen
Er zijn genoeg redenen op te noemen waarom het hebben van een eigen site handig is. Een site die het
mogelijk maakt om mensen kennis te laten maken met jouw passie of die als ondersteuning dient voor je
lokale sportclub. Op het internet is een talrijk scala aan opties te vinden die we ook in deze nieuwbsrief
behandelen, waaronder WordPress. A .
Websites bouwen. Websites bouwen.

Podcast
Corona-ramp voor Uber en Airbnb?. Voor veel techbedrijven lijkt de corona-klap nog mee te vallen, maar
niet voor Uber en Airbnb. De boegbeelden van de platformeconomie zien hun inkomsten totaal
verdampen. Hoe gaat dat verder? Corona-ramp voor Uber en Airbnb?.
Overal datalekken, Switch-sporten en de Samsung-dynastie. Het lijkt wel alsof elke dag wel een nieuwtje
opduikt over een techbedrijf dat zijn databeveiliging niet goed op orde heeft. Onlangs weer met onder
meer NLAlert en Xiaomi. Maar zijn er echt meer datalekken dan normaal? En heeft het effect op de keuzes
die we maken? OMNYSTUDIO SPELER Daarover hebben we het onder meer in deze aflevering van de
Tweakers Podcast. Jurian praat ons bij over hoe hij zijn lichaam weer op de rit krijgt na Covid-19, met Ring
Fit op de Switch. Overal datalekken, Switch-sporten en de Samsung-dynastie.
Nintendo heeft een topjaar en hoe normaal ben jij eigenlijk?.

Even lachen

Hardware
USB-C, het laatste woord. Nog één keer over die USB-C kabels en converters. Inmiddels hier een redelijke
verzameling werkende exemplaren. AmazonBasics blijkt een schot in de roos. USB-C, het laatste woord.
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Weg met dure cartridges: drie all-in-ones met inkttanks getest. Hoewel je voor een betaalbare inkjet allin-one in de winkel weinig betaalt, lopen de kosten voor cartridges vervolgens snel uit de klauwen. Het
alternatief: een printer met inkttanks en genoeg inkt voor duizenden afdrukken. Weg met dure cartridges:
drie all-in-ones met inkttanks getest.
Nieuwe monitor kopen? Bekijk deze 7 kooptips voor het beste beeldscherm!. Of je op zoek bent naar
een monitor om thuis te werken of om optimaal te gamen, het is altijd goed om een aantal zaken in het
achterhoofd te houden. Wij geven je zeven tips die je helpen om de beste monitor voor jouw gebruiksdoel
uit te zoeken. Nieuwe monitor kopen? Bekijk deze 7 kooptips voor het beste beeldscherm!.
Instap PC - April 2020. Het uitgangspunt van de Instap PC is: een complete configuratie die exclusief het
besturingssysteem maar 500 euro mag kosten. De belangrijkste, maar niet enige, taak is een vlotte
internetervaring mogelijk te maken. Dat betekent niet de goedkoopst... Instap PC - April 2020.
Rust aan je hoofd: 14 luxe noise cancelling koptelefoons vergeleken. Met een draadloze koptelefoon met
actieve ruisonderdrukking vormt lawaai ineens geen grote bron van ergernis meer. Recent kwamen de
nodige nieuwe high-end modellen uit. Tijd dus voor een vergelijkingstest met 14 exemplaren vanaf 200
euro. Rust aan je hoofd: 14 luxe noise cancelling koptelefoons vergeleken.

Media
Oled Televisies.
Review Amazon Fire TV: brand je vingers er niet aan. Amazon verkoopt in Nederland sinds kort de Fire TV
Stick, waarmee je videodiensten streamt op je tv. Het is een concurrent van de Chromecast en Apple TV.
Maar wij krijgen het niet warm of koud van de Fire TV. Review Amazon Fire TV: brand je vingers er niet
aan.
Loewe's nieuwe OLED-televisies zijn 'Made in Germany', premium modellen zijn handgemaakt. In juni
was maker van audioapparatuur en televisies Loewe genoodzaakt om faillissement aan te vragen, maar op
de CES dit jaar werd duidelijk dat een nieuwe investeerder is gevonden om het bedrijf opnieuw uit de
afgrond te houden. Loewe's nieuwe OLED-televisies zijn 'Made in Germany', premium modellen zijn
handgemaakt.
Sonos onthult nieuwe soundbar Arc en Sonos Five-speaker. De Sonos Playbar heeft een opvolger: de Arc.
De nieuwe soundbar ondersteunt Dolby Atmos en zal alleen werken met de nieuwe Sonos-app die in juni
uitkomt. Sonos onthult nieuwe soundbar Arc en Sonos Five-speaker.

Muziek
Jukebox. We introduceren Jukebox, een neuraal netwerk dat muziek genereert, inclusief rudimentaire
zang, als rauwe audio in verschillende genres en artieststijlen. We geven de modelgewichten en -code
vrij Jukebox.
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Deze tool toont de generatiekloof van muziek. Herken jij liedjes uit de geschiedenis beter dan anderen
van jouw leeftijd? The Pudding maakte er een tool voor. Deze tool toont de generatiekloof van muziek.

An old French tune (by Georges
Brassens) | Pomplamoose ft.
John Schroeder

Portugal. The Man - Feel It Still
(Live Stripped Down Session)

Geef me Shelter/Spelend Voor
Verandering/Wereldmuziek

Website van de maand
Een e-card versturen?. Op deze sites vind je passende digitale wenskaarten. Kaartwereld en Kaartenhuis
waren ooit bekende sites om elektronische kaarten te sturen, oftewel e-cards. Echter zijn die sites
opgegaan in grote websites die juist fysieke kaarten verkopen. Computer!Totaal gaat voor je op zoek waar
er nog wel een mooie e-card te versturen is. Een e-card versturen?.
Eindhovense onderzoekers ontwikkelen silicium dat licht uitzendt. Het betekent een veelbelovend
alternatief voor onze huidige oververhitte elektronische chips. Elk jaar opnieuw gebruiken én produceren
we meer data. Maar lang kunnen we op de huidige voet niet meer doorgaan. Dat komt omdat onze huidige
technologie is gebaseerd op elektronische chips. En die raken snel oververhit. Als we elk jaar meer
gegevens willen blijven overdragen, hebben we een nieuwe techniek nodig die geen warmte produceert.
Silicium dat licht uitzendt geldt daarbij al tientallen jaren als een veelbelovend, maar ongrijpbaar doel. Tot
nu. Eindhovense onderzoekers ontwikkelen silicium dat licht uitzendt.
YouTube is nu 15 jaar oud: terug naar de begintijd. YouTube bestaat precies 15 jaar. Op 23 april 2005 ging
de eerste video online. Hoe was de videosite in de begintijd? En wat is er allemaal veranderd? Bright gaat
terug in de tijd. YouTube is nu 15 jaar oud: terug naar de begintijd.
Sprookjes om te beluisteren.
Netwerkkabels op een rijtje: UTP, shielding en CAT-versies. Netwerkkabels zijn saai en simpel, maar
tegelijkertijd ook ingewikkelde materie. Wat betekenen alle specificaties die je op de kabel of op de doos
tegenkomt? In dit artikel zetten we het op een rijtje voor je. Netwerkkabels op een rijtje: UTP, shielding en
CAT-versies.
This website will selfdestruct. Een onnozel ding eigenlijk, maar het brengt toch een glimlach op je gelaat.
Deze website gaat ervan uit dat je je hart gemakkelijker uitstort, wanneer je weet dat je woorden zullen
vergeten worden. En dus kan je op deze website je gevoelens kwijt, en anderen kunnen jouw woordje
lezen. Alles anoniem.. This website will selfdestruct.
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Native Land. Een wereldkaart om over na te denken: hier worden de gebieden weergegeven waar de
originele inwoners leefden in stamverbanden. Je kan selecteren op taal, verdrag of gebieden. [Taal:
ENG] Native Land.

Foto
The Flower Supermoon in Pictures.
Virtual hug. Ach, net zoals zovele dingen die we niet meer mogen doen in het echte leven en dan maar
virtueel gaan doen, kan je nu ook een virtuele knuffel sturen. Maar of het effect hetzelfde is? Het is in elk
geval het gebaar dat telt! Virtual hug.
Benoit Aquin:The Chinese "Dust Bowl.

Beveiliging
300 miljoen dagelijkse Zoom-gebruikers, nieuwe kwetsbaarheid ontdekt. Videoconferencingapp Zoom
heeft deze week voor het eerst meer dan driehonderd miljoen dagelijkse gebruikers gehad, zo laat CEO Eric
Yuan weten. Dat is ruim vijftig procent meer dan waar de teller op stond begin deze maand. Tegelijkertijd
is er wederom een beveiligingslek ontdekt, waardoor de teller met kwetsbaarheden weer oploopt. 300
miljoen dagelijkse Zoom-gebruikers, nieuwe kwetsbaarheid ontdekt.
Apple zegt dat lek in de Mail-app geen direct gevaar vormt voor gebruikers. Apple zegt dat lek in de Mailapp geen direct gevaar vormt voor gebruikers Op woensdag meldde het Amerikaanse securitybedrijf
SecOps dat een lek in de mailclient van iPhones en iPads een gevaar vormt voor de gegevens van miljoenen
gebruikers. Ondertussen zegt Apple dat het geen aanwijzingen heeft dat het lek in de praktijk misbruikt
is. Apple zegt dat lek in de Mail-app geen direct gevaar vormt voor gebruikers.
Thuisbezorgd beveiligt accounts extra na fraude bestellingen. Thuisbezorgd heeft tweestapsverificatie
toegevoegd aan zijn accounts nadat klanten slachtoffer waren geworden van fraude met
bestellingen. Thuisbezorgd beveiligt accounts extra na fraude bestellingen.

Workshops
Windows 10 overzetten naar nieuwe pc. Heb je een nieuwe pc gekocht? Of een nieuwe harde schijf of ssd
geplaatst? Vaak betekent dat het opnieuw moeten installeren van Windows en al je gegevens terugzetten.
Bespaar veel tijd door Windows 10 te klonen. In deze how-to leggen we uit hoe Windows 10 overzetten
naar een ander systeem op deze manier werkt. Windows 10 overzetten naar nieuwe pc.
Aan de slag met Adobe Premiere Rush. Wie al vertrouwd is met het bewerken van video kent
ongetwijfeld Adobe Premiere Pro. Het programma kan echter nogal intimiderend zijn en daarom is er
Adobe Premiere Rush, een veel eenvoudiger alternatief. Aan de slag met Adobe Premiere Rush.
Voorjaarsschoonmaak: zo ruim je apps en bestanden op. Nu we toch thuis zitten, is dit een goed moment
om je smartphone, tablet of computer eens grondig op te ruimen. In deze video zie je hoe je snel
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overbodige apps en bestanden kan verwijderen. Voorjaarsschoonmaak: zo ruim je apps en bestanden op.
Schijf partitioneren en formatteren in Windows 10. Je schijf optimaal indelen en laten werken? Met
partitioneren deel je de ruimte op je pc in zoals je wilt. Welke programma’s kun je hiervoor gebruiken, en
hoe kies het juiste bestandssysteem? We leggen uit hoe je een schijf partitioneren kunt in Windows 10.
Ook formatteren komt daarbij aan bod. Schijf partitioneren en formatteren in Windows 10.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 emailadressen 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
Deze tekens laten je iPhone of iPad crashen. Een notificatie van een chatbericht met een reeks
vreemde tekens kan ervoor zorgen dat je iPhone of iPad vastloopt. Er is een nieuwe bug in Applesysteem iOS opgedoken waardoor een bericht met een reeks vreemde tekens een iPhone of iPad
kan laten crashen. Dat gebeurt als deze tekens in een chatbericht zitten waarvan een notificatie
binnenkomt. Uiteindelijk moeten gebruikers de iPhone of iPad dan opnieuw opstarten. Deze tekens laten
je iPhone of iPad crashen.
Klok tikt voor toetsenbordreparatie MacBooks. MacBooks met kwetsbaar vlindertoetsenbord hebben
geen eeuwig recht op reparatie. De klok tikt voor MacBook-gebruikers die in de afgelopen jaren een Applelaptop hebben aangeschaft. De MacBooks met het omstreden vlindertoetsenbord zijn stof- en
kruimelgevoelig wat fabrikant Apple uiteindelijk heeft erkend en wat het kosteloos repareert. Maar daar
komt een einde aan. Klok tikt voor toetsenbordreparatie MacBooks.
iPhone en iPad koppelen aan een versterker. Je kunt je iPhone en iPad koppelen aan een versterker.
Daarvoor zijn diverse mogelijkheden, bedraad en draadloos. iPhone en iPad koppelen aan een versterker.
Manjaro Linux. Momenteel is Ubuntu voor velen dé ideale Linux-versie, die enorm
gebruiksvriendelijk is. Maar er is een concurrent: Manjaro Linux. Daar is nu een update van uit,
met veel mooie functies: een verbeterde manier waarop de donkere en lichte versiz zich
verhouden, nieuwe console-profielen, ieuwe skins, enz. Manjaro Linux.
Ubuntu 20.4 LTS. Dit is een subsysteem voor Linux, waarmee je Ubuntu Terminal en Ubuntu commando's
zoals bash of apt kan gebruiken op het Windows systeem. Dit is wel voor technisch iets meer ervaren
gebruikers: je moet eerst het Windows subsysteem voor Linux installeren, als dat nog niet aanwezig
was. Ubuntu 20.4 LTS.
Linux Mint maandnieuws april 2020.
Windows installeren zonder cd: Dit zijn je opties. Microsoft levert al jaren geen installatie-cd
meer mee bij een nieuwe computer. Wie zijn systeem opnieuw wil installeren, moet daarom
terugvallen op een herstelpartitie of zelf de juiste bestanden online opduikelen. Omdat wij het
probleem kennen, hebben we alvast het nodige voorwerk voor je gedaan. We leggen hier uit hoe Windows
installeren zonder cd werkt. Windows installeren zonder cd: Dit zijn je opties.
Zo stop je de automatische updates van Windows 10. Wanneer je Windows 10 gebruikt dan weet je dat
het systeem op de achtergrond updates downloadt, zodat je ze daarna snel kunt installeren. Maar wat nou
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als je dat irritant vindt of om een andere reden wil voorkomen? Het is best irritant dat je het systeem
opnieuw moet opstarten na het downloaden, dus het is goed om hier eens naar te kijken. Zo stop je de
automatische updates van Windows 10.
Gegevens van je laptop overzetten. Nieuwe laptop? Wij vertellen je hoe je eenvoudig alle gegevens kunt
overzetten. Denk aan persoonlijke bestanden, instellingen, contacten, favorieten en programma's. Want
deze gegevens wil je natuurlijk meenemen naar je nieuwe laptop. Gegevens van je laptop overzetten.

Video
Werken met de green screen. Je kent dat wellicht, hoe men in tv-studio's opnamen maakt van een
persoon tegen een groene achtergrond, en hoe dan die groene achtergrond vervangen wordt door iets
anders - bijvoorbeeld door de weerkaart? Wel, in dit YouTube filmpje vind je enkele leuke tips over dingen
die je op die manier maken kan. Werken met de green screen.
Nieuwe laptop kopen? Bekijk eerst onze zeven tips!. Of het nu voor werk, studie, gaming of content
creatie is, als je op zoek gaat naar een nieuwe laptop krijg je te maken met héél veel keuze. Nieuwe laptop
kopen?
Engelse ontbijt thee. Volgens Ryan Bray - de manager van eten en drinken in het Polurrian Hotel betekent de perfecte Engelse cuppa-ontbijtthee het koken van het water tot minimaal 100 graden Celsius,
het zetten van de thee gedurende precies drie minuten (de ideale tijd voor zwarte thee), en dan ,
optioneel, een scheutje melk of suiker toevoegen. Engelse ontbijt thee.
Dell XPS 13 9300 Review - Maximaliseren in alle dimensies. In 2015 bracht Dell zijn eerste XPS 13-laptop
met smalle schermranden uit en die waren voor die tijd écht smal. Het heeft een tijdje geduurd voordat de
concurrentie Dell had ingelopen, maar intussen zijn de dunne randjes gemeengoed op vrijwel alle
compacte high-end laptops en heeft Dell allang niet meer de smalste. Bij de vorige XPS 13 was de onderste
rand de laatste 'dikke' rand en in plaats van die smaller te maken, besloot Dell het scherm groter te maken.
Het resultaat is de XPS 13, met modelnummer 9300, een beeldverhouding van 16:10 en een oldskool
resolutie van 1920x1200 pixels. Dell XPS 13 9300 Review - Maximaliseren in alle dimensies.

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

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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