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Inloopspreekuren: (gratis toegankelijk)
donderdag van 14 tot 16 uur in Het Forum (bibliotheek)
vrijdag van 13.30 tot 16 uur Bibliotheek aan de Nathaliegang 81
Problemen met laptop, computer, tablet of smartphone? Deskundige vrijwilligers van
seniorweb zoeken samen met u naar een oplossing..

Tabletcafé
Op dit moment nog geen tabletcafé
Zodra tabletcafé weer open gaat, krijgt u bericht.
Iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Vrij toegankelijk, in het Forum (bibliotheek)
Neem uw tablet mee en wissel ervaringen uit onder het genot van een kopje thee, of koffie.
Zo nu en dan vertelt een deskundige vrijwilliger van SeniorWeb wat meer over een bepaald onderwerp.

Pc-hulp aan huis
Dit is een hulpdienst voor senioren in Zoetermeer. Onze vrijwilligers helpen u op weg bij uw
digitale problemen. Of het nu om uw Windows PC, tablet,
Mac of smartphone gaat, vul het aanvraagformulier in op
onze website: www.seniorwebzoetermeer.nl
Als dat niet lukt, dan kunt u bellen:
06 44 546 365

Nepagenten vragen om persoonlijke gegevens
De politie waarschuwt voor oplichters die aan de telefoon doen alsof ze een agent zijn. Ze vragen
om persoonlijke gegevens, wachtwoorden of betaalgegevens. Iets wat overheidsdiensten nooit doen.
De politie krijgt veel meldingen van telefonische oplichting waarbij men zich voordoet als agent. De boodschap
wisselt. Zo zou er een hoge boete openstaan, een arrestatiebevel uitstaan, iets mis zijn met het burgerservicenummer (BSN), of zou de bankrekening worden misbruikt
voor drugshandel, witwassen of andere illegale zaken.
Allemaal meldingen die de slachtoffers bang moeten maken en ze te verleiden te doen
wat de 'agent' ze opdraagt. Ga er nooit op in. De politie, maar ook andere overheidsinstanties, zullen nooit vragen om persoonlijke gegevens, bankrekeningen of wachtwoorden. Ook wanneer u het verzoek krijgt iets te installeren op de smartphone of pc
hebt u te maken met oplichters. Hang in zo'n geval direct op.

Wat is nieuw in iOS 15
en iPadOS 15?
De besturingssystemen van iPad en iPhone hebben weer een fijne update gekregen. De
nieuwste versies voor de iPhone (iOS 15) en iPad (iPadOS 15) zorgen er onder andere
voor dat u minder afgeleid wordt door meldingen op het apparaat. Daarnaast zijn verschillende apps vernieuwd en opgefrist en zijn er verbeteringen op het gebied van privacy.

Nieuw besturingssysteem iPhone en iPad
Voor de iPhone en iPad verscheen maandag 20 september 2021 de nieuwe besturingssystemen iOS 15 en iPadOS 15. Laatstgenoemde is grotendeels gebaseerd op iOS 15 en heeft
daarnaast extra aanpassingen die handig zijn voor het grotere iPad-scherm. Ga voor een
compleet overzicht van de veranderingen in iOS 15 en iPadOS 15 naar de website van Apple.
Uitgebreid overzicht vindt u op de landelijke site.

Heeft u geen Digid, geen smartphone met QR-code?
Met dit formulier kunt u een Coronabewijs aanvragen. (Ook op te halen bij de bieb)

Google Earth gebruiken met de browser

Google Earth is een fantastisch programma om landen en plekken vanuit de lucht te bekijken. En dat werkt zonder vliegtuig, met alleen een internetverbinding en een browser.

Over Google Earth
Google Earth (aarde) is een toepassing waarmee op verschillende apparaten vrijwel heel
de wereld te bezoeken is, alsof u er met een vliegtuig overheen vliegt. Veel (grotere) steden zijn driedimensionaal te bekijken, op straatniveau. Er zijn allerlei mogelijkheden, van
afstand tussen twee plekken meten tot het bezoeken van de diepzee. Zelfs sterrenstelsels
zijn ermee te verkennen. Google Earth is er als app voor smartphones en tablets, als programma voor Windows en heeft een versie voor de browser. Op die versie zoomen we
hier in. Het soepelst werkt die via Chrome. Heeft u nog geen Chrome, lees dan
eerst Werken met Google Chrome.

Google Earth starten





Start Chrome.
Ga naar de website https://earth.google.com.
Wacht even. Het duurt een tijdje voor de toepassing start.
Als een wereldbol in beeld komt, is Google Earth klaar voor gebruik.

Overzicht houden
Google Earth is makkelijk te gebruiken en heeft veel functies, die schuilgaan achter de
knoppen in het beeld. Door de muisaanwijzer boven een bepaald pictogram stil te
houden, verschijnt een korte beschrijving van die functie.
Rechtsonder in beeld staat een kleine weergave van de aarde. Eromheen staan knoppen die te maken hebben met navigeren binnen het programma. Zo zijn er de plus - en
mintekens om mee uit- en in te zoomen. De knop met het poppetje start de functie
Street View, als dat beschikbaar is voor een locatie. Door te klikken op de kompasnaald draait het beeld naar het noorden. Verderop meer over navigeren met de muis.

Links in beeld staan onder elkaar ook allerlei functies. De knop met de drie streepjes
opent het menu, waar bijna dezelfde onderdelen staan als in het overzicht, zoals Zoeken, Voyager, Projecten en Kaartstijl.

Navigeren met de muis en de knoppen
De aarde verkennen met de muis is de handigste manier. Klik ergens op de aarde, hou
de muisknop ingedrukt en versleep de muis om de aarde te draaien. Draai om in te
zoomen het muiswieltje van u af en naar u toe om weer uit te zoomen. Als u ver genoeg bent ingezoomd, worden de letter 3D in het knopje rechtsonder wit en kunt u
het beeld kantelen door daarop te klikken. U ziet dan naar aarde alsof u vanuit een
vliegtuig of ruimteschip kijkt. De weg kwijt?




Klik rechtsonder op het knopje met het vizier
om naar uw huidige locatie te
vliegen.
Geef Chrome toestemming door te klikken op Toestaan in de melding van de
browser.
Earth zoomt uit, de aarde draait en u ‘vliegt’ naar de plek waar u (ongeveer) bent.

Een plaats opzoeken
Zoekt u uw eigen huis? Of graag eens willen rondkijken in Nice of Moskou? Google
Earth vindt de meeste plekken op de wereld aan de hand van hun naam. Zo is een
plaats op te zoeken (en te bezoeken):







Klik op het pictogram van het vergrootglas (linksboven).
Het menu klapt open en een zoekbalk verschijnt.
Typ een straatnaam of een plaatsnaam.
Tijdens het typen verschijnen suggesties.
Klik op de naam van de plek die u zoekt.
Google Earth draait en zoomt tot u de gezochte locatie ziet.

Rondkijken in de straten
Staat er een stad of dorp in beeld en bent u goed ingezoomd? Probeer dan Street
View eens.

Klik rechtsonder op het poppetje.

Er verschijnen blauwe lijnen op plekken waar u vanaf straatniveau kunt rondkijken.

De knop van het poppetje is dan oranje.

Versleep het poppetje met de muis naar een van de blauwe lijnen.

De omgeving opent in 3D en u kunt rondkijken en ‘rondlopen’ door te klikken op
de witte pijlen op de grond.

Klik nogmaals op het oranje poppetje om Street View te sluiten.

Ik doe een gok!
Een leuke functie van Earth is het bekijken van een willekeurige plaats op de wereld.
Dat gebeurt door te klikken op de knop links in beeld, het pictogram van de dobbelsteen met vijf ogen

.

Google Earth opent nu een willekeurige plek en toont er meestal ook wat informatie over.
Combineer dit ook eens met Street View (zie hiervoor) en bezoek een compleet nieuwe
omgeving.

Voyager
Voyager is een op zichzelf interessante functie om meer te leren over onze wereld. Op allerlei manieren wordt informatie over bijvoorbeeld klimaatverandering in beeld gebracht.
De onderdelen van Voyager zijn Engelstalig en blijven daarom buiten beschouwing van dit
artikel.

Overzicht kwijt?
Soms is het lastig om nog te zien waar u bent op de aarde. Klik dan rechtsonder op de
afbeelding van de wereldbol. Google Earth zoomt helemaal uit en u ziet de aarde weer vanuit de ruimte.

Projecten
Projecten is een onderdeel van Google Earth om presentaties te maken aan de hand van
markeringen op de wereldbol. Dat kan interessant zijn om bijvoorbeeld een lange wereldreis te illustreren. Wie dit wil gebruiken, moet inloggen met een Google-account.

Afstand meten
Een populair onderdeel van Google Earth is het meten van afstand tussen twee punten.
Meer informatie daarover in Afstand meten met Google Earth.

