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

Beste leden. In november en december proberen we het met 1 shift te doen van 10 tot 14 uur. Blijft het
reserveren onder de zelfde voorwaarden: handen ontsmetten bij binnenkomst, 1,5 meter afstand en
dragen van een mondkapje (zelf voor mondkapje zorgen). Koffie en thee zijn gratis.
Voor elke bijeenkomst reserveren met een e-mail met daarin vermelden:
- Naam
- E-mail adres
- Telefoon nummer.
Stuur de mail naar: info@digital-denhaag.net
Meer informatie over het reserveren kijk op de website: www.digital-denhaag.net.
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Nieuws
Microsoft dicht maar liefst 112 lekken op Patch Tuesday. Microsoft heeft tijdens zijn maandelijkse Patch
Tuesday 112 beveiligingslekken gedicht. Het gaat onder meer om een zero day kwetsbaarheid die Google
eind oktober heeft ontdekt. Die Windows-fout werd volgens Project Zero - het bughunter-team van Google
- actief misbruikt door kwaadwillenden. Microsoft dicht maar liefst 112 lekken op Patch Tuesday.
Microsoft strikt Python-bedenker Guido van Rossum. Guido van Rossum - geestelijk vader van de
populaire programmeertaal Python en vorig jaar met pensioen gegaan - gaat aan de slag bij Microsoft. Van
Rossum zegt in een bericht op Twitter dat hij al weer genoeg had van zijn pensioen. Hij gaat bij Microsoft
aan de slag voor de Developer Division. Daar wil hij opnieuw sleutelen aan het verbeteren van Python en
niet alleen ten behoeven van Windows. Microsoft strikt Python-bedenker Guido van Rossum.
Firefox zet volgende stap in blokkade van sites zonder https. Slechts een kwart van de domeinen in .nltopdomein heeft de benodigde certificaten. De nieuwste Firefox-versie (versie 83) heeft een instelling
waarmee alle sites die niet beveiligd zijn via een https-verbinding worden geblokkeerd. Firefox-maker
Mozilla verwacht dat https-only binnenkort de standaard instelling wordt. Deze functie moet je wel zelf
eerst activeren: ga naar de menu-knop rechts boven, kies Voorkeuren, dan Privacy e& Security, blader naar
beneden naar de HTTPS-only modus, waarna je die optie activeert. In de toekomst zou Mozilla deze optie
standaard kunnen activeren. De voornaamste reden waarom het dat nu nog niet doet, is omdat niet alle
websites HTTPS aanbieden, en dat zelfs de HTTPS-website vaak nog afbeeldingen of video's via de gewone
HTTP brengen. Firefox zet volgende stap in blokkade van sites zonder https.
Strengere regels voor vloggers tegen sluikreclame. Het Commissariaat voor de Media wil sluikreclame in
video's van populaire vloggers aan banden leggen. Zo mogen er helemaal geen gesponsorde producten
meer voorkomen in filmpjes die op een minderjarig publiek gericht zijn. Strengere regels voor vloggers
tegen sluikreclame.
Techoorlog China en VS zal niet veel minder worden. De Chinese techindustrie, één van de grote
doelwitten van president Donald Trump in het handelsconflict tussen de VS en China, hoopt dat de
verkiezing van Joe Biden zal leiden tot een constructievere relatie. Maar de rivaliteit op techgebied zal er
niet minder op worden. Techoorlog China en VS zal niet veel minder worden.
Erasmusbrug gehackt: iedereen kon kleur brug aanpassen. Het is voor iedereen mogelijk geweest de
kleuren van de Erasmusbrug aan te passen. Eén van de digitale toegangspoorten van de bekende
Rotterdamse brug heeft, tot vandaag, ruim een jaar wagenwijd opengestaan. Erasmusbrug gehackt:
iedereen kon kleur brug aanpassen.
Digitaalgids Nieuwbrief Consumentenbond.

Tips
Mooie lettertypes zoeken: zo kun je dat ene font vinden. Stel je hebt op een bepaalde website een mooi
lettertype gevonden, dat je graag wil gebruiken voor bijvoorbeeld je PowerPoint-presentatie of Word2

document. Hoe kom je er dan achter om welk lettertype het precies gaat? Gelukkig zijn er manieren
waarmee de namen van de lettertypes zoeken én vinden een makkie wordt. Zo kun je mooie lettertypes
online zoeken. Mooie lettertypes zoeken: zo kun je dat ene font vinden.
Zo moet je een PDF bewerken. Een PDF is een handig bestandsformaat voor veel documenten en
rapporten. Als je een PDF verstuurt, kunnen anderen het echter vaak niet bewerken en vice versa. En wil je
dat wel? In dit artikel leer je jouw PDF bewerken. Zo moet je een PDF bewerken.
Verborgen functies van de Windows-toets. De Windows-toets is misschien wel de meest veelzijdige toets
op je toetsenbord. Er is veel meer mee mogelijk dan je wellicht denkt. Zoals het openen van specifieke
programma's en deze op een bepaalde manier ordenen op je scherm. In deze videoworkshop leggen we uit
wat de Windows-toets zoal kan. Verborgen functies van de Windows-toets.
USB-stick veilig verwijderen in Windows 10: hou het veilig. Met een USB-stick geef je heel makkelijk
informatie door aan anderen of kun je bestanden overzetten tussen computers. Maar behandel je ze
verkeerd, dan kunnen bestanden onherstelbaar beschadigen. Zo verwijder je veilig een USB-stick uit je
computer. USB-stick veilig verwijderen in Windows 10: hou het veilig.

Freeware
Formito: gratis logomaker. Met deze online tool kan je zelf een simpel logo aanmaken voor je bedrijf of
organisatie. Het leuke is dat je bij de keuze van het lettertype naar Google Fonts gebracht wordt, waar je
een rijke keuze aan lettertypes vindt. Formito: gratis logomaker.
Universe: website bouwen. Met deze webapp kan je simpel, zelfs vanop je smartphone, een website
bouwen met klikken en verslepen. En ook nadien is het gemakkelijk om de website te
onderhouden. Universe: website bouwen.
Chrome 87 maakt ‘grootste snelheidswinst in jaren. Google heeft weer de belofte gemaakt dat Chrome
een stuk sneller zal zijn én minder CPU gaat verbruiken. Chrome 87 maakt ‘grootste snelheidswinst in
jaren.
Gratis torrentclient voor in uw browser. Voor het downloaden van torrentbestanden maakt u gebruik van
een torrentclient, om zo peer-to-peer gegevens uit te wisselen. Dat betekent dat u een bestand
gedecentraliseerd downloadt, dus vanuit meerdere bronnen. Meerdere gebruikers downloaden en
uploaden materiaal en dat komt zo weer bij u terecht. Meestal moet een bestand compleet gedownload
zijn om het te bekijken, maar met BitTorrent Web is dat niet meer nodig en streamt u de torrents terwijl u
aan het downloaden bent. U zoekt simpel op torrents of u opent meteen torrentbestanden en
magneetkoppelingen, om die dus niet alleen te downloaden, maar verder meteen af te spelen. BitTorrent
Web is gratis te gebruiken en beschikbaar voor Windows en macOS. Gratis torrentclient voor in uw
browser.

Mobile
4 timelapse-apps die wel werken op Android.
De beste videobewerkingsapps voor Android. 3 Tegenwoordig maken we grotendeels al onze foto’s en
video’s met onze smartphones. Een camera uit je tas halen en daar bijvoorbeeld een vakantievideo mee
schieten, zit er niet meer in. Maar wil je nu toch wat video’s aan elkaar monteren, zonder daar op je PC
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software voor te moeten installeren en je materiaal in te moeten laden? Dan zijn er genoeg video
bewerkingsapps voor Android die jou hiermee kunnen helpen. De beste videobewerkingsapps voor
Android.
Beste smartphones onder 500 euro: alle toppers verzameld. De wereld van smartphones heeft de
afgelopen jaren zeker niet stilgezeten. De ene innovatie was nog niet geïntroduceerd of er kwam een
nieuwe technologische vernieuwing aan te pas. Hierdoor hebben we in relatief korte tijd bijzonder
krachtige smartphones tot onze beschikking gekregen, soms nog sneller en beter dan onze eigen
laptops. Beste smartphones onder 500 euro: alle toppers verzameld.
Alles over de voordelen van een Sim Only-abonnement. We spenderen dit jaar meer tijd thuis en de kans
is groot dat je daardoor iets minder snel je smartphone op de stoep laat vallen. Je smartphone bevindt zich
meer binnen, waar hij over het algemeen genomen veiliger blijft. Hierdoor hoef je als je abonnement
afloopt niet per se een nieuwe smartphone aan te schaffen. Kies dan voor een Sim Only. Dit zijn de
voordelen. Alles over de voordelen van een Sim Only-abonnement.
Lidl opent de aanval op de gevestigde orde, stapt nu in smarthome. Er is een stiekeme oorlog gaande in
de wereld van smarthome. Waarschijnlijk is de grote drijfveer het coronavirus. Smarthome zou al enorm
gaan groeien in de komende jaren, maar nu we allemaal veel meer tijd thuis spenderen zijn steeds meer
mensen bezig hun huis slimmer te maken. Waar je eerst voor slimme lampen nog aardig wat geld moest
neertellen (Philips Hue), wordt het nu steeds beter toegankelijk. Lidl opent de aanval op de gevestigde
orde, stapt nu in

Thema : Apple's presentatie
Nieuwe Mac mini presteert beter én goedkoper tegenover vorige generatie. Tijdens Apple’s presentatie,
heeft het bedrijf zijn nieuwe ontwerpen getoond die gebruikmaken van de nieuwe M1-soc. Naast de
MacBook Air en MacBook Pro is ook de nieuwe Mac mini aan bod gekomen. Nieuwe Mac mini presteert
beter én goedkoper tegenover vorige generatie'.
Ook nieuwe 13-inch-MacBook Pro komt met Apple’s M1-chip. Naast de nieuwe MacBook Air heeft Apple
ook de MacBook Pro van een update voorzien. Het betreft de uitvoering van 13 inch. Hij is uitgerust met de
nieuwe M1-chip, die de cpu’s van Intel moet gaan vervangen. {IMG-600-90207} Net zoals de MacBook
Air... Ook nieuwe 13-inch-MacBook Pro komt met Apple’s M1-chip.
Apple introduceert eigen M1-SoC voor Mac-apparaten. Best-in-class prestaties per watt. Apple heeft
vandaag tijdens zijn persevenement de eerste door Apple zelf ontworpen arm-soc onthuld die speciaal
bedoeld is voor macOS-apparaten. Hij staat duidelijk los van de chips in de A-serie en hij draagt de naam
'M1'. Apple introduceert eigen M1-SoC voor Mac-apparaten.
Apple onthult eerste Macs met zelf ontworpen chip. Apple heeft de eerste Macs aangekondigd die
werken met Apples eigen computerchip, de M1. Het zijn de nieuwe versies van de MacBook Air, 13 inch
MacBook Pro en Mac Mini. Apple onthult eerste Macs met zelf ontworpen chip.
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Podcast
Dossier AIVD Stel dat je mag rondsnuffelen bij de AIVD. Stiekem kijken wat onze Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst allemaal uitspookt. In deze spannende NPO Radio 1-podcast van de KRO-NCRV nemen we
je mee achter de schermen. We spreken mensen die er werken, of gewerkt hebben, en duiken in hun
geheimen en de opwinding die de job met zich meebrengt. En hoe belangrijk is het eigenlijk dat we zo’n
inlichtingendienst hebben? Dossier AIVD.
Je kan nu aparte Spotify podcastaflevering opslaan Dat Spotify fel aan het investeren is in zijn
podcastbusiness is duidelijk. Gebruikers kunnen nu eindelijk aparte afleveringen van podcasts opslaan in
hun bibliotheek. Je kan nu aparte Spotify podcastaflevering opslaan.

Hardware
Thuisserver bouwen: Benodigdheden en tips. Met een thuisserver ben je niet langer afhankelijk van
(betaalde) clouddiensten voor het bewaren van al je bestanden. Je houdt ze lekker in eigen beheer en kunt
ze eenvoudig op al je apparaten benaderen. Wat heb je allemaal nodig als je eenthuisserver bouwen
gaat? Thuisserver bouwen: Benodigdheden en tips.
De nieuwe MacBooks: Vaarwel Intel?. Apple heeft de sprong gemaakt en zijn eerste Macs met een eigen
chip gepresenteerd: de M1. Ook hebben we de nieuwe iPhone 12 Mini en 12 Pro Max, die vrijdag
verschijnen, al kunnen testen. We bespreken het in deze Bright Podcast. De nieuwe MacBooks: Vaarwel
Intel?.
De Xbox Series X is goed te repareren. SSD maakt gebruik van PCIe 4.0. In een tijd waarin apparatuur
steeds slechter te repareren is en reparatiesite iFixit steeds vaker met onvoldoendes moet strooien, is er
gelukkig zo nu en dan een lichtpuntje. De nieuwe spelcomputer van Microsoft is makkelijk te repareren. De
Duitse tak van iFixit heeft de Xbox Series X uit elkaar gehaald om te kijken hoe makkelijk het apparaat
gerepareerd kan worden en het team werd positief verrast. Op de achterzijde van de spelcomputer
bevinden zich twee T8-schroeven en zodra die zijn verwijderd zijn alle componenten makkelijk te bereiken
dankzij het modulaire ontwerp van de computer. De Xbox Series X is goed te repareren.
Dit najaar 50 laptop-modellen met 10nm Tiger Lake CPU’s. Chipfabrikant Intel heeft officieel de komst
van de nieuwe elfde generatie Tiger Lake CPU’s aangekondigd. Dit najaar moeten maar liefst 50 laptops
met de nieuwe chips voor het brede publiek beschikbaar zijn. Dit najaar 50 laptop-modellen met 10nm
Tiger Lake CPU’s.
Lees hier alles over de nieuwe Playstation 5. De PlayStation 5 beschikt over alles wat je van een next gen
game console mag verwachten Eind oktober kwam de Playstation 5 hier op de redactie binnen. Verpakt in
een onopvallende doos. Om als een van de eersten met deze next gen console aan de slag te gaan.
Inmiddels zijn we een week of 2 verder en hebben we onszelf al vele uren kunnen vermaken met
ondermeer Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en Astro’s Playroom. Aangevuld met een aantal
Playstation 4 games om gelijk ook de backward compatibility te proberen. De korte conclusie luidt: Hij is
echt in alle opzichten beter dan zijn voorganger. Het inladen gaat snel, alles oogt gewoon vlot en
soepel. Lees hier alles over de nieuwe Playstation 5.
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Even lachen

Media
YouTube test nieuw menu voor beeldkwaliteit. Het lijkt erop dat Google binnenkort een nieuw menu
voor de instellingen van videobeeldkwaliteit zal uitbrengen. Vereenvoudigd naar vier opties in
YouTube. YouTube test nieuw menu voor beeldkwaliteit.
13 Google Chromecast-tips voor perfect beeld en geluid. Chromecast is nog steeds onverminderd
populair onder iedereen die video's wil streamen naar een televisie. Maar je kunt nog véél meer met dit
veelzijdige apparaatje doen. Zo kun je er onder meer games mee spelen, webpagina’s casten en eigen
mediabestanden streamen. In dit artikel geven we 13 Chromecast-tips. 13 Google Chromecast-tips voor
perfect beeld en geluid.
Illegale streamingdienst offline gehaald, ook server in Nederland. Bij een internationale actie tegen een
illegaal streamingplatform zijn elf servers offline gehaald in Nederland, Zwitserland, Frankrijk en
Duitsland. Illegale streamingdienst offline gehaald, ook server in Nederland.
Samsung Smart Monitor werkt ook als smart tv. Samsung heeft een nieuwe serie Smart Monitors op de
markt gebracht. De monitoren zijn gemaakt voor werk én entertainment en kan je dus perfect als tv
gebruiken. Samsung Smart Monitor werkt ook als smart tv.
Google werkt aan koppeling smart speakers met Chromecast streaming. Het zou binnenkort wel eens
mogelijk zijn om je slimme Nest-speakers te koppelen aan Chromecast-apparaten om je film van betere
audio-uitvoer te voorzien. Google werkt aan koppeling smart speakers met Chromecast streaming.

Muziek
Super Sound: muziek en audio-instellingen beheren. Dit is een tool om muziek en audio te bewerken:
stukjes selecteren, bijeenvoegen, mixen, omzetten, extraheren en tracks isoleren.. Je selecteert een bron
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bestand en gaat aan de slag. Super Sound: muziek en audio-instellingen beheren.
Muziek streamen met Bandcamp. Spotify is ongekend populair maar er zijn meerdere muziek platforms,
Deezer, Apple, Music, Tidal, Google Play Music, Napster en JUKE. Nog niet genoemd in dit rijtje is
Bandcamp Bandcamp is er altijd geweest voor de ‘indies’, of dat nu individuele artiesten of kleine
betrokken labels zijn. Het komt voort uit muziekscenes met rafelranden en maakt het daar makkelijk voor
om muziek en merchandise te verkopen. Nu artiesten niet of nauwelijks in zalen kunnen optreden gaan ze
over op livestreamen. Dat kan in beleving nooit een vervanger zijn, maar het is tenminste mogelijk.
Bandcamp is geen vervanger van Spotify, die dienst is de massaspeler en dus ook belangrijk, maar
Bandcamp is wel een verdomd sympathieke club. En je kunt via Bandcamp artiesten en hun volgers ook
nog eens rechtstreeks bereiken. Met welke streamingdienst kun je het best gratis muziek
luisteren? Muziek streamen met Bandcamp.

APACHE

Skylar Grey - Stand By Me.

Danny Vera - Studio 6 Sessies Volledige show.

Website van de maand
Earthcam: webcams van over te hele wereld. Je mag momenteel niet reizen. Maar dankzij deze website
zie je vanuit je luie zetel toch stukjes van de wereld - namelijk via webcams die via het web te bekijken zijn.
Het voelt wel een beetje voyeuristisch, eerlijk gezegd, zomaar naar mensen kijken die aan het andere eind
van de wereld iets aan het doen zien en niet weten dat je hen bekijkt... Earthcam: webcams van over te
hele wereld.
Welcome to the Cloud Zoo. De live-streams van je favoriete dierentuinen en aquariums op één plek..
100 Amazing World Maps.
Waarneming.nl. Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting
Observation International. Vrijwilligers verrichten wereldwijd een massa aan natuurwaarnemingen.
Wanneer deze informatie verzameld en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument
voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving. Waarneming.nl.
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Foto
Wat is Amazon Photos?. Als je Amazon Prime hebt, dan heb je meerdere diensten tot je beschikking waar
je waarschijnlijk nog nooit gebruik van hebt gemaakt. Wist je bijvoorbeeld dat je naast Amazon Prime
Video ook extra’s hebt op gamestreamdienst Twitch? Wist je dat je naast betere verzendopties op
Amazon.nl ook gratis onbeperkt foto’s kunt opslaan? Voor dat laatste gebruik je Amazon Photos. Wat is
Amazon Photos?.
Gratis onbeperkte opslag Google Foto’s op de schop vanaf 1 juni. Elke week komen er 28 miljard nieuwe
foto's en video's op Google Foto's. Over de hele wereld is de applicatie populair. Al kan daar verandering in
komen. Deze week al waren er aanwijzingen dat Google één en ander ging veranderen aan zijn populaire
Google Foto’s-app. Zo bleek uit verschillende bètatests dat onder andere fotobewerkingtools achter een
betaalmuur zouden komen te staan. Intussen heeft Google zijn gebruikers extra geïnformeerd over
wijzigingen die vanaf 1 juni 2021 van start zullen gaan. Gratis onbeperkte opslag Google Foto’s op de
schop vanaf 1 juni.

Beveiliging
Twitter stelt bekende hacker 'Mudge' aan als hoofd beveiliging. Twitter heeft beveiligingsexpert Peiter
Zatko, die zichzelf Mudge noemt, aangesteld als head of security. Hij werkte eerder bij Google ATP en het
Amerikaanse defensie-instituut Darpa, en is auteur van de L0pthCrack-software. Twitter stelt bekende
hacker 'Mudge' aan als hoofd beveiliging.
Software automatisch updaten doe je met deze programma’s. Verouderde software is een van de
belangrijkste oorzaken van problemen met de stabiliteit en beveiliging van de pc. Makers brengen vaak
updates uit, groot en klein. Deze allemaal bijhouden is een hele klus. Vergeet je het vaak, laat het software
automatisch updaten dan over aan een van onderstaande programma’s. Software automatisch updaten
doe je met deze programma’s.
Facebook: Apple misbruikt marktpositie om dataverzameling in stand te houden. Apple misbruikt zijn
marktpositie om eigen dataverzameling in stand te houden, terwijl het concurrenten belet om op zijn
platform diezelfde data te verzamelen. Dat zegt Facebook in reactie op een aantijging van Apple over
dataverzameling. Facebook: Apple misbruikt marktpositie om dataverzameling in stand te houden.

Workshops
Het startmenu aanpassen in Windows 10. Het startmenu is een belangrijk menu dat je dagelijks tientallen
keren gebruikt. Zorg er dan ook voor dat het werkt zoals je dat wilt. Windows 10 geeft daar meer
mogelijkheden voor dan je wellicht denkt. Het startmenu aanpassen werkt als volgt. Het startmenu
aanpassen in Windows 10.
Kopiëren en plakken op topsnelheid . Het kopiëren van mappen en bestanden gaat natuurlijk prima in
Windows, maar als je meer mogelijkheden wilt, kun je gebruikmaken van de zeer toegankelijke app
UltraCopier. Je kunt hiermee bijvoorbeeld in één actie verschillende bestanden naar verschillende mappen
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kopiëren of verplaatsen. Kopiëren en plakken op topsnelheid .
Bouw je eigen computer. Heb je je pc-onderdelen gekozen en besteld? Nu is het tijd voor het leukste
taakje: het bouwen van de computer! Bouw je eigen computer.

Besturings systemen
ChromeOS is laatste grote besturingssysteem dat donkere modus krijgt. Ben jij eerder fan van donkere
kleuren voor je besturingssysteem? Dan kan je binnenkort ook met ChromeOS aan de slag danzij de
nieuwe dark mode. ChromeOS is laatste grote besturingssysteem dat donkere modus krijgt.
Mac's kampten met storing in app-verificatie. Klachten over apps die niet wilden starten. Veel
gebruikers van een Apple-computer gemerkt dat deze trager reageerde dan gebruikelijk. Ook
weigerden sommige apps te starten. De problemen hangen samen met het officieel uitkomen
van het nieuwe OS Big Sur. Er waren zoveel mensen die gelijk de nieuwe versie wilden downloaden dat er
storingen optraden in de Online Certificate Status Protocol (OCSP)-dienst die het bedrijf gebruikt om te
controleren of apps van Apple en van derden wel 'echt' zijn. Ook maken diverse onderdelen van het macOs
gebruik van interactie met deze servers. Mac's kampten met storing in app-verificatie.
iOS 14.2. iOS 14.2 brengt 100 nieuwe emoji, verbeterde AirPlaybediening & veiligheidspatch De nieuwe
iOS 14.2 dicht beveiligingslekken en brengt een hele batch nieuwe genderinclusieve emoji met zich
mee. iOS 14.2.
Apple brengt grote macOS-update Big Sur uit. Apple heeft zijn grote macOS-update Big Sur uitgebracht,
waarin ondermeer het ontwerp van de Mac-software volledig is vernieuwd. Apple brengt grote macOSupdate Big Sur uit.
Microsoft brengt testversie Office voor Mac met M1. Rosetta 2 is Apple's sleutel voor een vlotte
overgang tussen Intel en M1. Microsoft werkt al aan een geoptimaliseerde versie van Office. Microsoft
brengt testversie Office voor Mac met M1.
OpenPGP in Thunderbird, Veiliger tls-certificaten. Na 21 jaar komt er binnenkort eindelijk
OpenPGP-ondersteuning rechtstreeks in Thunderbird. Mozilla, Apple en Google korten de
geldigheidsduur van tls-certificaten in. En uit onderzoek blijkt dat mensen zelden hun
wachtwoord wijzigen na een datalek. Deze en andere beveiligingsnieuwtjes lees je in Focus op
veiligheid. OpenPGP in Thunderbird, Veiliger tls-certificaten.
Microsoft Edge is als previewbuild beschikbaar voor Linux. Microsoft heeft de eerste previewbuild van
zijn op Chromium gebaseerde Edge-browser uitgebracht voor Linux. De eerste release heeft ondersteuning
voor Ubuntu, Debian, Fedora en openSUSE. De Linux-versie heeft nog niet alle functionaliteit. Microsoft
Edge is als previewbuild beschikbaar voor Linux.
Hackers krijgen Linux werkend op Nintendo Switch. Een hackersgroep is er in geslaagd om het
besturingssysteem Linux te installeren op de Nintendo Switch-spelcomputer. Dat blijkt uit een video van de
groep Fail0verflow op Twitter. In de video is te zien hoe basisfuncties van Linux op de Switch werken. Zo
kan de hacker in de webbrowser sites bezoeken en reageert het besturingssysteem op aanrakingen van het
scherm. Fail0verflow beweerde eerder een kwetsbaarheid in de Switch-software te hebben gevonden, die
nu is gebruikt om Linux te installeren. Volgens de groep kan het gat niet met een software-update worden
gedicht. Hackers krijgen Linux werkend op Nintendo Switch.
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Opstartprogramma's wijzigen in Windows 10. Wanneer je je pc opstart, worden bepaalde
programma's automatisch geladen. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld als je Spotify standaard altijd
gebruikt als je aan het computeren bent. Maar er zijn ook programma's die automatisch geladen
worden, terwijl je ze niet gebruikt. Dergelijke software kan je pc onnodig traag maken. In dit artikel leggen
we uit hoe je je opstartprogramma's instelt. Opstartprogramma's wijzigen in Windows 10.
Windows 10 versie 1903 gaat volgende maand end-of-life automatische upgrade van start. Versie 1903
van Windows 10, ook wel bekend als de May 2019 Update, krijgt volgende maand de end-of-life-status. In
december zal de build 18 maanden oud worden en daarom wordt de ondersteuning beëindigd. Windows
10 versie 1903 gaat volgende maand end-of-life automatische upgrade van start.
Google Chrome blijft op Windows 7 tot 2022. Om bedrijven meer tijd te geven, wordt Google Chrome op
Windows 7 nog ondersteund tot en met 2022. Die datum kan achteraf nog verlengd worden. Google
Chrome blijft op Windows 7 tot 2022.

Video
Betere videocalls met deze vijf tips. Inmiddels kunnen we voor zowel werk als privé niet meer om
videocalls heen. Er wordt heel wat af geZoomed, Teams-meetings gehouden of gebeld via Whatsappvideo. De kwaliteit van deze gesprekken is niet altijd optimaal. Met deze tips realiseer je betere
videocalls. Betere videocalls met deze vijf tips.
Hoe kan virtual reality crimineel gedrag verminderen?
SchoonePC computerbijbel voor Windows 10.
Xbox Series S Review - Een goedkoop en aantrekkelijk alternatief.

Computer magazines
Helpmij
Netties
Fan TV
Hardware.info
Tweakers
IT Professional
Linux Magazine
Home entertaiment magazine
Shoot foto magazine
Electronica blog
SchoonePC
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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
19 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
Het ziet er naar uit dat het Corona maatregelen nog wel even zullen duren. Voor de bijeenkomsten van
Digital is het mogelijk om dat onder voorwaarden zoals de 1,5m regel te doen. Boven aan de Newsflash
leest u daar meer over.
Wat de computerlessen en de Senioren Help Desk betreft is het een ander verhaal. Het les lokaal is niet
geschikt om deze activiteiten vanwege de 1,5m regel te herstarten. Verhuizen naar een groter lokaal is niet
haalbaar vanwege dat het netwerk dan verplaatst moet worden.
Kijk op de website van Digital (www.digital-denhaag.net) waar je de informatie kunt vinden als er nieuws is
over de bijeenkomsten van Digital of het hervatten van de computerlessen en de helpdesk.
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