Computer Club Swalmen

DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 09.00-19.00 uur
za
van 09.00-16.00 uur
Telefoon
Fax

0475-407120
0475-407121

http://www.cube.nl
http://www.cube.nl
info@cube.nl
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS
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Kerkstraat 17
6042 LK Asenray-Roermond
Tel. 0475-691397
Fax.0475-691897
E-Mail: info@spa-roermond.nl
Website: www.spa-roermond.nl

Voor al uw softsoft- en hardware !!
— Spel
— Zakelijk
— Educatief

Computers —
Onderdelen —
Printers —

Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen.
DAGELIJKS GEOPEND VAN 16.00 - 20.00 UUR.
ZATERDAGS VAN 10.00 - 16.00 UUR.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di / Vr. 10.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur
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WEETJES.

Colofon

Een onderzoek van de website breedbandwinkel.nl heeft uitgewezen dat internetters in de praktijk niet de snelheid krijgen
waarvoor het abonnement is afgesloten.
Volgens onderzoek krijgt 61 procent niet eens de helft van de
beloofde snelheid.
In gebieden ten zuiden van de Sahara en in Zuidoost Azië is er
nauwelijks internet. Google heeft nu een ambitieus plan om een
miljard mensen van internet te voorzien, namelijk door kleine
zeppelins en luchtballonnen met grote wifi-zendmasten en een
bereik van honderden vierkante kilometers op te laten stijgen.

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
26e Jaargang November / December 2013
Verspreiding:
Business Post

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat
afgelopen jaar maar liefst 9,8 miljoen Nederlanders online iets
hebben aangeschaft. Dat is 80 procent van alle internetgebruikers in Nederland. Vrouwen kopen op internet het vaakst kleding
of sportartikelen, mannen boeken het meest reizen en vakanties.
Een inwoner van Almere is naar de politie gestapt omdat zijn foto tegen zijn zin in circuleerde op Facebook. De foto was echter
door een 14 jarige jongen op internet gezet nadat de man hem
eerder had beroofd van zijn telefoon en rugtas. Het verzoek van
de straatrover vond dan ook geen gehoor bij de politie, in plaats
daarvan is de man opgesloten. De spullen zijn weer terug bij de
rechtmatige eigenaar.
De CalCuluS november / december
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Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl

Webwinkel Bol.com is bezig om 700 Albert Heijn winkels te voorzien van een afhaalpunt voor de spullen die je online hebt besteld. Alles wat voor 23.00 uur is besteld kun je de volgende dag
na 15.00 uur afhalen in de AH. De samenwerking is mogelijk
doordat Bol.com werd overgenomen door Ahold het moederbedrijf van AH.
Sommige plaatjes die je op internet vindt mag je vrij gebruiken,
andere eigenlijk niet. Wat je wel of niet met andermans foto mag
doen is echter vaak onduidelijk. Microsofts zoekmachine Bing
komt binnenkort met een handig filter, waarmee je desgevraagd
alleen afbeeldingen ziet die je gratis mag hergebruiken op Facebook, je weblog, etcetera.

Oplage:
105 Exemplaren

Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl
Eindredactie:
Arno Cretz en Huub van Eck
redactie@swalmencomputerclub.nl

CLUBAVONDEN
7
12
9
6
6

november
december
januari
februari
maart

CLUBAVONDEN 2014

2013
2013
2014
2014
2014

9
6
6
3
1
5

Op de clubavond dient men zoveel mogelijk het naamplaatje
te dragen zodat je voor iedereen herkenbaar bent.

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.
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september
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2014
2014
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vakantie
vakantie
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2014
2014
2014

De Algemene Leden Vergadering is op 27 maart 2014.
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TE LEEN.
Het bestuur stelt leden in de gelegenheid om diverse PC-bladen
te lenen.
Deze bladen mogen niet zonder toestemming meegenomen worden.
Men mag deze wel meenemen als dit kenbaar is gemaakt
aan een van de bestuursleden.
HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl
ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.
Leden die graag in een groepje een bepaald programma onderling willen behandelen kunnen dit even kenbaar maken aan het
bestuur. De beamer staat dan klaar.
BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Chris Eggels;
Piet Raeven;
Kelly Koolen;
Kevin Koolen;

voorzitter@swalmencomputerclub.nl
penningmeester@swalmencomputerclub.nl
secretaris@swalmencomputerclub.nl
kevin@swalmencomputerclub.nl

Wil men de helpdesk iets vragen, mail dan naar onderstaand Email adres en men krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Vermeld in het mailtje even uw lidnummer en telefoonnummer.

Op verzoek van de penningmeester, zie verslag Algemene Leden
Vergadering 24 maart 2011, worden de leden die geen automatische opdracht hebben gegeven, verzocht de contributie voor 31
december 2013 te voldoen.
CONTRIBUTIE 2014
Bij de leden die een automatische opdracht hebben afgegeven
wordt de contributie in december afgeschreven.
Leden die geen automatische opdracht hebben gegeven kunnen
de contributie van € 15,= overmaken naar de Rabobank op rekeningnummer NL73RABO01503.47.480 van Computer Club
Swalmen of men kan contant betalen op de clubavond.
Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam en lidnummer bij de betaling.
Voor leden waarvan wij nog geen automatische opdracht hebben, zijn machtigingsformulieren verkrijgbaar op de clubavond.
De betaling dient te geschieden vóór 31 december 2013.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.
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APPCLEANER.

TIPS.

Windows programma's en webbrowsers werken soms als stukadoors bij een haastklus, vroeger of later wordt het een bende.
Om overbodige en tijdelijke bestanden op te ruimen, is het goed
om een schoonmaakprogramma achter de hand te hebben.
AppCleaner is multifunctioneel, Nederlandstalig en maakt het
opruimen van restjes eenvoudig. De schoonmaakopties zijn
overzichtelijk ingedeeld in tabbladen. Hierop vindt u een lange
lijst met onderdelen die u kunt laten controleren en aanpakken.
Let op: voor AppCLeaner geldt hetzelfde als voor elk ander
schoonmaakgereedschap. Verwijder nooit instellingen of bestanden waarvan u niet weet waarvoor ze dienen. Vink de onderdelen aan die u wilt saneren en klik op Analyseren. Controleer de
bevindingen van AppCleaner en voer de aanpassingen door met
de knop Schoonmaken. AppCleaner kan ook het opstartbeleid
van Windows aanpassen, via Gereedschappen, Opstarten, of
oude herstelpunten handmatig verwijderen via Gereedschappen, Systeemherstel. AppCleaner biedt weinig meerwaarde
voor tevreden CCleaner gebruikers, maar is wel een goed alternatief voor deze schoonmaaksoftware. Wees alert tijdens de installatie, voorkom dat de instellingen van uw webbrowser ongevraagd worden aangepast.
AppCleaner is te downloaden op: www.updatestar.com

Schrijf me niet register.
Wanneer je reclame wilt weren uit je brievenbus, plak je er gewoon een dubbele Nee-sticker op. Toch kom er nog regelmatig
ongewenste reclame binnen, omdat de afzender over jouw
adresgegevens beschikt. Ook is het voor nabestaanden behoorlijk pijnlijk om reclamepost te ontvangen die is geadresseerd aan
een overledene. Via de website Postfilter bepaal je zelf welke
geadresseerde reclamepost je wilt ontvangen. Op Postfilter kun
je twee registers invullen. In het National Overledenregister voer
je de contactgegevens in van overledenen en voorkom je ongevraagde geadresseerde reclamepost. In het National Postregister
geef je aan van welke sectoren je geen reclamepost wilt. Dus
wel over computers, maar niet over auto's.
Webadres: www.postfifter.nl

SCHERM OP ZWART.
Er zijn freeware pareltjes die slechts goed zijn in één ding en
waarvan het nut op het eerste gezicht niet duidelijk is.
BlackTop valt ook binnen deze categorie. Het programma is gemaakt om uw beeldscherm op zwart te zetten, niets meer en
niets minder. Dat lijkt onzinnig, maar het is handig voor iedereen
die een pc of laptop in de woonkamer gebruikt. U kunt het apparaat aan laten staan zonder dat het permanent de aandacht trekt
als u er niet op werkt. U hoeft niet te wachten tot de schermbeveiliging het beeldscherm uitschakelt, maar hebt er dankzij
BlackTop zelf controle over.
Druk gelijktijdig op Ctrl+Alt+B om het beeldscherm uit te schakelen. Beweeg de muis of druk op een toets om het beeld weer
tevoorschijn te toveren.
BlackTop is te downloaden op: www.sdsoftware.org
De CalCuluS november / december
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Online virusscan.
VirusTotal is een website waar je internetadressen en bestanden
kunt laten scannen op eventueel aanwezige virussen. De site
pretendeert niet een volwaardige vervanger te zijn van je huidige antiviruspakket, maar wil slechts fungeren als second opinion.
Wanneer je een bestand niet vertrouwt maar je eigen antiviruspakket geen melding geeft, kun je het laten scannen door VirusTotal. Andersom kan de website je ook helpen wanneer jouw
programma een melding geeft, maar je bent ervan overtuigd dat
het bestand schoon zou moeten zijn. Klik op de homepage op
Bestand kiezen en klik op Scannen. Het te scannen bestand
mag maximaal 64MB groot zijn. Als je een website wilt checken,
klik je op Een URL scannen.
Webadres: www.virustotal.com/nl/
UITBREIDING REDACTIE.
Na enkele oproepen heeft het dan toch uiteindelijk tot resultaat geleid. Sinds enige tijd heeft de redactie versterking gekregen en wel in de persoon van Huub van Eck.
De samenwerking loopt prima en de redactie is dan ook
erg blij met dit resultaat.
Wij wensen Huub veel succes in de toekomst.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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GRATIS HOTSPOTS VINDEN.

TIPS.

Op veel plaatsen kun je wifi-hotspots vinden. Hiermee kun je al
dan niet tegen betaling verbinding met internet maken op je tabled pc of telefoon. Dit is handig als je bijvoorbeeld een weekje
op een camping vertoeft of een dagje op stap bent. Zo kun je
toch even je mail checken of je Facebookstatus bijwerken terwijl
je niet thuis bent. Op de website Hotspots vinden vind je de
meeste hotspots in zowel Nederland als België. Klik in het menu
op Zoeken en typ de plaatsnaam in het tekstvak onder
Zoek in de omgeving van.
Vervolgens klik je op een van
de gevonden hotspots om meer
informatie te zien. De hotspots
met een groene kleur zijn gratis, voor anderen moet je een
account hebben of moet je betalen.
Webadres: www.hotspotsvinden.nl

Oude Java versies verwijderen.
Java Runtime Environment hebt u nodig als u software binnen
uw browser wilt laten uitvoeren. De toepassing maakt het onder
andere mogelijk om online games te spelen, foto’s te uploaden
en te chatten. Voor deze software worden regelmatig updates
uitgebracht. Het aanhouden van oude en niet langer ondersteunde versies kan een ernstig beveiligingsrisico veroorzaken. Het is
daarom belangrijk om de oudere versies van uw systeem te verwijderen. Open uw configuratiescherm en kies Programma’s,
Programma’s en onderdelen en Verwijderen.
Selecteer de oude Java-versies en kies Verwijderen.
Omdat Java een broeihaard voor datalekkage is en vaak ook
malware doorlaat, kunt u er voor kiezen de Java-client volledig
uit te schakelen.
Kies in Firefox voor Extra, Add-ons, Plug-ins en schakel alle
Java-toepassingen uit.
In Internet Explorer doet u dit via Extra, Invoegtoepassingen
beheren.
Google Chrome blokkeert Java standaard al.
Deze browser vraagt altijd uw toestemming voordat er Javaapplets worden ingeladen.
Met oudere versies van Windows is Java mogelijk nog nodig
maar met de nieuwere versies hoeft helemaal geen Java op uw
pc geïnstalleerd te zijn.
32bit of 64bit?
Programma’s worden vaak aangeboden in twee smaken, een 32bit- en een 64bit-versie. Er heerst nog steeds onduidelijkheid
over het verschil, maar gelukkig is het allemaal eenvoudiger dan
het lijkt. Moderne computers zijn voorzien van een 64bit versie
van Windows 7 of Windows 8. U kunt dus meestal de 64bit
download gebruiken. Windows XP en Windows Vista hebben vaak
een 32bit uitvoering, maar daar zijn uitzonderingen op.
Om erachter te komen welke Windows versie u hebt, drukt u gelijktijdig op de Windows-toets en de Pause-knop.
Achter Type systeem vindt u uw uitvoering.
Is er geen 64bit download beschikbaar, geen probleem.
Een 64bit besturingssysteem kan ook overweg met 32bit
programma’s. Omgekeerd werkt het echter niet.
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TIPS VOOR iPAD BEZITTERS.

TIPS.

Apps in mappen plaatsen.
Tik op een app en houd die ingedrukt tot de
app begint te schudden. Sleep de app over een
andere app die u in dezelfde map wilt. Zodra de
apps over elkaar vallen ontstaat er een map.
Laat de app los. De apps zitten nu in een map
en deze map heeft een naam gekregen. Tik op
de balk om de naam te wijzigen. Verwijder de
naam met de backspace toets en typ een nieuwe naam. Tik op de gereed toets op het toetsenbord. Druk tweemaal op de thuisknop. U bent op het startscherm en de map is
aangemaakt. U kunt er nu andere apps naartoe slepen. Tik op de
map om de inhoud te zien.

Een firewall beschermt uw computer of netwerk tegen aanvallen
van buitenaf. U kunt een firewall wel vergelijken met het slot op
uw voordeur. Ook dat houdt u beter gesloten indien u geen ongewenst bezoek wilt. Let wel, een firewall beschermt niet tegen
phishing of virussen. Windows Firewall is standaard ingeschakeld, u hoeft het dus niet te configureren. Om de status van uw
firewall te controleren, opent u het configuratiescherm en kiest u
Systeem en beveiliging en Windows Firewall. Zorg ervoor
dat u ingeschakeld ziet, naast Status van Windows Firewall. Indien dat niet het geval is, kiest u in de linkerkolom voor Windows Firewall in- of uitschakelen. Vink Windows Firewall
inschakelen aan en bevestig uw aanpassing met een druk op
de knop OK.

Een handtekening toevoegen in e-mails.
Standaard worden uw e-mails voorzien van het onderschrift Verstuurd vanaf mijn iPad. Grote kans dat u dit wilt veranderen
in iets persoonlijkers.
Tik op Instellingen. Tik op E-mail, Contacten en Agenda’s. U
ziet rechts een aantal opties. Scroll naar beneden en tik op
Handtekening. Tik achter de tekst Verstuurd vanaf mijn
iPad. Verwijder de tekst door op het toetsenbord te tikken op de
backspace toets. Typ nu uw handtekening, bijvoorbeeld hartelijke groetjes, gevolgd door uw naam.

In 2010 opende het automobielmuseum Louwman haar deuren.
Hierin staan ruim 230 historische automobielen opgesteld, afkomstig uit de privécollectie van Evert Louwman. Het museum
wil een zo helder en boeiend mogelijk beeld geven van de ontwikkeling van de automobiel sinds 1886. Uiteraard krijg je pas
een echte indruk als je het drie etages tellende gebouw bezoekt,
maar de bijbehorende website zorgt voor voldoende voorpret. De
gehele collectie is gefotografeerd en
gedocumenteerd. Mik op de voorpagina op collectie en kies een thema.
Er zijn er vier, van het begin van de
automobiel via toerwagens en racewagens tot luxe automobielen.
Een originele Aston Martin DB 5 uit
de James Bond-film Goldfinger?
Hij staat ertussen, hoor. Of wat dacht
je van de Swan Car, een auto met het uiterlijk van een zwaan,
die een kalkspoor achter zich kan laten zodat het lijkt op uitwerpselen?
Webadres: www.louwmanmuseum.nl

Een foto bijvoegen in e-mails.
Mailen zonder een afbeelding kan natuurlijk prima, maar soms is
het leuk een foto in een bericht te plakken. Dit doet u door te
tikken op de app Mail.
Tik op het pictogram
om een nieuw bericht te maken.
Typ een tekst.
Plaats uw vinger op de plek waar u een foto wilt invoegen en
wacht tot er een vergrootglas verschijnt. Haal uw vinger van het
scherm, en een menu verschijnt.
Tik op Voeg foto of video in> Filmrol.
Tik op de foto die u wilt invoegen.
Tik op Gebruik. De foto is direct zichtbaar in uw bericht.

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle informatie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
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TIPS.

COMPUTER SNEL OP SLOT.

Tal van webdiensten zijn alleen te gebruiken als u er een wachtwoord voor aanmaakt. Het gebruik van een sterk wachtwoord is
daarbij een absolute must, u wilt immers niet dat persoonlijke
informatie te grabbel wordt gegooid. Het is erg belangrijk om
zoveel mogelijk verschillende wachtwoorden te gebruiken.
Zo hebben kwaadwillende niet meteen toegang tot al uw diensten als ze een wachtwoord hebben achterhaald.
Om het u iets eenvoudiger te maken, kunt u bijvoorbeeld elk
wachtwoord starten of eindigen met de eerste letter van de
dienst waarvoor u het wachtwoord gebruikt. Zo wordt uw wachtwoord bijvoorbeeld fuwwachtwoord bij Face-book en guwwachtwoord bij Gmail. Daarnaast is het aan te raden om zowel
kleine letters als hoofdletters in uw wachtwoord te gebruiken,
liefst in combinatie met cijfers of speciale tekens. Zulke combinaties zijn eenvoudig te onthouden als u ze omzet vanuit een
bestaande term. In plaats van freelancer kiest u z o
bi j v o o rbeeld Fr33L@nc3r.
Ben je benieuwd hoe veilig je wachtwoord is? Je kunt op internet je
wachtwoord laten testen. Hoe ingewikkelder je wachtwoord is, des te
beter je score. Op de website
www.testjewachtwoord.nl kun je
controleren hoe veilig je wachtwoord
is. Je krijgt niet alleen een score,
maar je ziet in een tabelletje ook
waarom je wachtwoord een hoge of juist een lage score krijgt.
Door met je muis over een categorie te bewegen in de tabel, zie
je een korte uitleg verschijnen.

Met de toetscombinatie Windows-toets+L (de L van Lock) schakelt u uw computer over naar het aanmeldscherm en dient de
volgende gebruiker zich aan te melden voordat hij aan de slag
kan. Met Watch 4 Idle kunt u deze, en andere, acties eenvoudig
automatiseren. Plaats een vinkje bij Lock en geef bij If my system idle for het aantal seconden op dat Watch 4 Idle moet
wachten voordat het actie onderneemt, bijvoorbeeld 300 seconden. Raakt u uw systeem gedurende die vijf minuten niet aan,
dan schakelt uw systeem automatisch naar het aanmeldscherm.
U kunt deze actie ook aanpassen, bijvoorbeeld naar Turn
screen off (scherm uitschakelen), Shutdown (afsluiten) of Log
off (afmelden). Maak Watch 4 Idle actief met de knop Start.
Watch 4 Idle is geen vervanging voor Windows Energiebeheer,
maar wel een handige aanvulling.
Let goed op tijdens de installatie, voorkom de installatie van
overbodige programma's en het doorvoeren van webbrowseraanpassingen.
Watch 4 Idle downloaden: http://tipsentrucs.link.idg.nl/w4i

Iedereen experimenteert weleens met nieuwe browsers. Als u
eenmaal een internetbrowser hebt gevonden die het best aan uw
wensen voldoet, gebruikt u de andere wellicht nooit meer.
Omdat browsers die niet up-to-date zijn toegang kunnen bieden
aan mal en spyware, kunt u ongebruikte browsers beter verwijderen. Via het configuratiescherm is dat zo gepiept.
Kies Programma’s en Een programma verwijderen, selecteer de browser die u niet meer gebruikt en klik op Verwijderen.
De CalCuluS november / december
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BETER STARTMENU.
Het vertrouwde startmenu ontbreekt in Windows 8.
Er zijn allerlei programma's waarmee u het verouderde Windows
7-startmenu terug kunt krijgen, maar Start Menu Reviver pakt
het net even anders aan.
Dit programma biedt een startmenu voor Windows 8, maar dan
in een nieuw jasje. Daarbij blijft de Metro-stijl gehandhaafd, u
krijgt dus grote moderne iconen op uw scherm. De belangrijkste
programma's zijn prominent zichtbaar. Ook kunt u snel naar belangrijke locaties springen, zoals die van uw documenten en afbeeldingen.
Start Menu Reviver is grotendeels Nederlandstalig.
De software werkt ook onder Windows 7, maar daarbij wijkt de
vormgeving sterk af van wat u gewend bent. De meerwaarde
voor Windows 7-gebruikers is de eenvoud en snelle toegang die
het programma biedt. U kunt bestanden en programma's sneller
openen en via Opties zijn instellingen in uw configuratiescherm
eenvoudiger op te vragen.
Start Menu Reviver downloaden: www.reviversoft.com
De CalCuluS november / december
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TIPS.

VOOR DE KLEINTJES.

Bankspionage.
Steeds meer kwaadwillende programma's richten zich op het online bankieren. Slimme programma's sluipen uw computer binnen en kleven ongemerkt aan uw browser om aan uw onlinebankzaken te rommelen. Met HitmanPro.Alert kunt u zich hier
eenvoudig tegen wapenen. HitmanPro.Alert controleert bij elke
browserstart op onregelmatigheden of verdachte pottenkijkers.
Het programma is geen vervanging van beveiligingssoftware zoals een virusscanner, maar wel een goede aanvulling. De makers
claimen 99 procent van alle Trojaanse paarden die zich richten
op online bankieren te herkennen, waaronder Zeus, SpyEye en
Citadel. Bij verdachte instellingen of infecties onderneemt HitmanPro.Alert direct actie en verwijdert het de bedreiging.
HitmanPro.Alert ondersteunt alle bekende browsers waaronder
Internet Explorer, Google Chrome en Firefox.
HitmanPro.Alert, www.surfright.nl/nl/atert

Origami is de kunst van het vouwen afkomstig uit Japan. Van
een klein, meestal vierkant papiertje worden de mooiste figuurtjes gevouwen. Je kunt elk soort papier gebruiken om je creatie
te maken, maar er is ook speciaal origamipapier te koop met
verschillende kleuren en motieven.
Als je samen met je kroost aan de slag wilt gaan met de Japanse
vouwkunst, is de website www.origamivoorkinderen.nl een
uitstekend startpunt. De figuurtjes zijn simpel te maken en alles
wordt duidelijk uitgelegd. Klik in het menu onder Origami op
Kies een model en selecteer vervolgens Categorie. Vervolgens
staan de zoekresultaten onder Gevonden Origami.
Klik op het model dat je wilt vouwen en de instructies verschijnen op het scherm. Als je de eerste vouwinstructies hebt uitgevoerd klik je op Volgende stap. Snap je de instructies niet helemaal, dan staat onder Origami symbolen uitgelegd wat de pijlen precies betekenen.
De website http://en.origamiclub.com ziet er misschien rommelig
uit, maar zit tjokvol leuke figuurtjes
die je kunt vouwen, in het midden van
de website staan allerlei categorieën
om uit te kiezen. Als je een van de
voorbeelden leuk vindt, klik je erop.
Daarna heb je de keuze uit Diagram en Animation.
Als je voor Diagram kiest krijg je de instructies te zien en kun je
ze ook printen. Als je voor Animation kiest worden de handleidingen stap voor stap getoond en moet je op Start klikken om te
beginnen. Als je liever ouderwetse knutselideeën wilt opdoen,
dan vind je een leuke verzameling op
de pagina's van www. knutselidee.nl. Op deze website staan allerlei
activiteiten overzichtelijk in een menu
beschreven. Erg leuk zijn de knutselpagina’s als Vouwen en Knippen
& Plakken. Als je een keuze hebt gemaakt krijg je een lijst van allerlei
knutselwerkjes te zien. In het linker
menu staan onder Thema Pagina's verschillende knutselideetjes toegespitst op thema's als Verjaardag of Moederdag.

Password Revealer.
Het is wellicht al jaren geleden dat u uw draadloze netwerk hebt
ingericht, en misschien ook al een tijd geleden dat u voor het
laatst een nieuw apparaat toegang hebt gegeven tot uw netwerk. De kans dat u uw wifi-wachtwoord niet meer zomaar kunt
oplepelen, is vrij groot. Wilt u iemand anders of een nieuw apparaat toegang geven tot het netwerk, dan hebt u toch echt het
wachtwoord nodig.
WiFi Password Revealer is een eenvoudig programma om uw wifi-wachtwoorden te achterhalen. Direct na de start toont WiFi
Password Revealer de namen van uw wifi-netwerken. Het bijbehorende wachtwoord staat in de kolom Password. Voor de goede orde, WiFi Password Revealer is geen
kraakprogramma. Het programma toont
alleen de wachtwoorden van bekende wifinetwerken. Dit zijn de draadloze netwerken
waarmee uw pc of laptop ooit verbinding
heeft gehad. Let op, want tijdens de installatie wordt geprobeerd overbodige programma's en software op uw computer te
installeren.
WiFi Password Revealer, www.magicaljellybean.com
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LEUKE APPS VOOR WINDOWS 8.
Tunein Radio.
Met deze app kun je op de computer naar ontelbare radiostations luisteren. In de kolom aan de linkerkant staan verschillende
kenmerken waar je uit kunt kiezen. Als je bijvoorbeeld een
nieuwszender wilt horen, klik je in de linkerkolom op News.
Tunein Radio heeft veel buitenlandse radiostations, maar als je
alleen geïnteresseerd bent in de Nederlandse muziekzenders dan
klik je op By language. Vervolgens kies je voor Dutch en kies
je voor Music. Daarna kies je nog een genre en de app zal alle
stations laten zien die aan je eisen voldoen. Door op het gewenste radiostation te klikken maak je verbinding en ontvang je
direct het radiostation.
Fresh Paint.
Teken of schilder je graag? Met Fresh Paint maak je de mooiste
creaties met olieverf, zonder dat je bang hoeft te zijn dat alles
onder de verf komt te zitten. Er is zelfs een
palet aanwezig waarmee je de kleuren kunt
mengen. Daarnaast kun je niet alleen met
verfkwasten aan de slag, maar ook met een
potlood of een stuk waskrijt. Je kunt foto’s importeren en zelfs het canvas en het soort papier aanpassen door te klikken op Oppervlak.
Tijdens het tekenen kun je met de knoppen onder aan het venster je laatste stap ongedaan maken of je creatie laten drogen.
TV Gids.
Als je wilt weten wat er vanavond op de televisie komt, kun je
het beste de TVGids.nl app eens raadplegen. Door de schuifbalk,
onder aan het scherm te verplaatsen krijg je te zien wat er op dit
moment op de buis draait. Wil je vanavond een film zien? Dan
klik je op de bijbehorende tegel om een compleet overzicht te
krijgen van alle films van vandaag.
Als je klikt op Alle Programma’s
worden alle uitzendingen per zender
gesorteerd. Met het uitvalmenu bovenaan kun je ook bekijken wat er
morgen of overmorgen op de planning staat.
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Wordfeud.
Het nog steeds razend populaire spel Wordfeud kun je ook op je
Windows 8 computer installeren en spelen. Voordat je begint
moet je wel eerst je e-mailadres en een wachtwoord invullen om
een account te maken. Als je het spel al op telefoon of tablet
speelt, kun je al die accountgegevens gebruiken om in te loggen.
Als je eenmaal bent ingelogd kun je je vrienden
uitdagen voor een spelletje. Om een nieuw spel
te starten, klik je op het plusteken boven aan het
scherm. Onder Dictionary kies je de taal waarin
de woorden straks gelegd moeten worden. In het
uitvalmenu onder Board selecteer je het soort bord wat je wilt
gebruiken. Daarna kun je tegen je vrienden spelen. Je kunt zelfs
tegen een willekeurige persoon spelen door te klikken op Random opponent.
Cut the rope.
Het kleine beestje Om Norm speelt de hoofdrol in deze eenvoudige doch aandoenlijke game. In dit puzzelspelletje moet je proberen
om een snoepje naar het hongerige diertje te
loodsen. Door touwen door te snijden en de
ballonnen te gebruiken, krijgt Om Norm de
lekkernij te pakken en krijg jij de volgende
puzzel voor je kiezen. Door in de levels sterren te verzamelen
speel je steeds meer verschillende werelden vrij.
Skype.
Met Skype bel je gratis naar je familie en vrienden. Als je de app
voor de eerste keer start kun je een Skype-account maken door
te klikken op Ik ben nieuw bij Skype, maar als je al een Skype-account hebt dan kies je voor Ik heb een Skype-account.
Om contactpersonen toe te voegen klik
je op de rechter muisknop. Vervolgens
klik je onder aan het venster op Contactpersoon toevoegen. Typ de naam
van de persoon die je wilt toevoegen in
het zoekvak rechtsboven en klik op het
vergrootglas. Op het scherm verschijnen
de zoekresultaten. Klik op de naam van de persoon die je wilt
toevoegen en klik op Als contactpersoon toevoegen.
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