
Digitaal Café SV-Rijen
Vrijdag 18 september 2020

Online Gemak en Vermaak



De onderwerpen

 Coronamaatregelen en wij: aanmelding, spatschermen, CO2-
meter, 1,5 meter afstand

 Welkom, Jasper!
 ALARM: actueel Phishing en Spoofing

 Om meer mensen bewust te maken van de gevaren van phishing geeft het ministerie van Justitie en Veiligheid op dinsdag 22 september een 
webinar (een online lezing) over dit onderwerp. Deze webinar vindt plaats om 10.30 uur en is te volgen vanaf de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

 En dan volgt het programma: 
 Quiz met nabespreking 
 Coranatijd en jouw devices: beeldbellen, boodschappen 

doen, betalen, audio- en videodiensten gebruiken



Eerst even een Quizje



Antwoord op vraag 1

Kan je een e-boek ook op een smartphone of tablet lezen?

Op welke apparaten kun je een e-book lezen?

Behalve op een e-reader, kun je een e-boek ook op een 
tablet en/of smartphone lezen. E-boeken zijn epub-
bestanden. Met bepaalde apps kunt u deze bestanden ook 
op de tablet en/of smartphone lezen. 

Er zitten zowel voor- als nadelen aan het lezen van e-
boeken op deze apparaten. U leest hier meer over in de tip 
‘E-boeken lezen op tablet of e-reader?



Antwoord op vraag 2

Met hoeveel mensen kun je in WhatsApp maximaal 
videobellen?

Op dit moment kunt u met maximaal acht personen 
videobellen in WhatsApp. Dit is inclusief uzelf. Lees hier 
meer over in de tip ‘Videobellen met WhatsApp’.



Antwoord op vraag 3

Wat is een populaire muziekstreamingsdienst?

De populaire muziekstreamingsdienst heet Spotify. 
Gebruikers kunnen via deze dienst cd’s of losse nummers 
opzoeken en beluisteren. Ook kunnen ze afspeellijsten 
maken of bestaande afspeellijsten opzoeken en volgen. 
Maar ze kunnen er ook gewoon radio mee luisteren. Er is 
zowel een gratis versie als een betaalde variant. In de 
gratis versie wordt af en toe reclame afgespeeld tussen de 
nummers door. 

Lees meer over Spotify in het artikel ‘Muziek luisteren met 
Spotify’.



Hoe heet de populaire terugbetaalapp?

Via de terugbetaalapp Tikkie (ABN-AMRO) versturen 
mensen betaalverzoeken. Daarmee kunnen ze 
voorgeschoten geldbedragen terugvragen bij anderen.

In de tip ‘Betaalverzoek versturen met Tikkie’ staat meer 
informatie over hoe dit werkt. Betaalverzoek van de andere 
banken werkt ook heel goed.

Antwoord op vraag 4



Antwoord op vraag 5

Maak woorden van de woorddelen

Virtu eel
Digi taal
Ana loog
On line
Inter net



Antwoord op vraag 6

Wat is geen spraakassistent?

Dat is Ilana!
Een spraakassistent is een programma (ook wel applicatie 
genoemd) dat op basis van stemherkenning taken kan 
uitvoeren. Een gebruiker geeft mondelinge opdrachten of 
stelt mondelinge vragen, waarop de spraakassistent 
reageert. Zegt de gebruiker bijvoorbeeld: ‘Speel de radio af’, 
dan doet de assistent dat.  

Alleen Google en Siri van Apple spreken Nederlands.



Antwoord op vraag 7

Met welk programma/welke app kunt u niet videobellen?

Dat is FaceTel! Die bestaat niet als videobel-applicatie. 

Met WhatsApp, FaceTime, Zoom en Skype kunnen 
gebruikers wel videobellen. FaceTime is alleen geschikt voor 
mensen met een iPhone, iPad of Mac-computer. De andere 
drie videobel-applicaties zijn via een app of website te 
gebruiken. 

Meer over de mogelijkheden van videobellen leest u in het 
artikel ‘Videobellen: apps en mogelijkheden’.



Hoe wordt een digitale afspraak met de (huis)arts ook wel 
genoemd?

Een digitale afspraak met een (huis)arts wordt ook wel een 
e-consult genoemd. De ‘e’ staat hierin voor elektronisch. 
Het is dus eigenlijk een elektronisch consult. 

Antwoord op vraag 8



Antwoord op vraag 9

Hoe noem je het lang achter elkaar kijken van (online) series 
en/of films?

Een avondje 'bingewatchen' is voor abonnees van video-
diensten als Netflix, Videoland en Disney+ de normaalste 
zaak van de wereld. Deze term betekent het marathonkijken 
van een serie. Een bingewatcher kijkt bijvoorbeeld drie, vier 
of misschien wel vijf afleveringen achter elkaar. In het 
Nederlands wordt bingewatchen ook wel ‘comakijken’ 
genoemd. 

Lees meer over dit soort termen in ons artikel ‘Bloggen, 
vloggen, snappen en meer: wat is het?’



Antwoord op vraag 10

Hoe heet de online versie van scrabble?

De online variant van scrabble heet WordFeud. 

Gebruikers kunnen in deze app tegen vrienden spelen, maar 
ook tegen willekeurige tegenstanders strijden en zo nieuwe 
vrienden maken. De in het spel ingebouwde chatfunctie kan 
daar zeker bij helpen. 

Meer over WordFeud staat in het artikel ‘Populaire spelletjes 
voor pc en tablet’.



Antwoord op vraag 11

Wat is geen bezorgdienst voor eten?

Thuisgebracht is geen bezorgdienst voor eten. Met de 
diensten Thuisbezorgd en Deliveroo kunt u allerlei gerechten 
thuis laten bezorgen. Van Frans tot Italiaans en van Aziatisch 
tot Afrikaans. Handig als u de deur een keer niet uit kunt of 
geen zin hebt om te koken. 

Lees meer over het online eten bestellen in de artikelen 
'Eten bestellen met Deliveroo' en 'Lekker eten bestellen met 
Thuisbezorgd'.



Hoe wordt een online winkel ook wel genoemd?

Een online winkel wordt ook wel een webwinkel genoemd, 
omdat deze op het web (internet) staat en dus via een 
website bereikbaar is. Klik de gewenste producten aan en 
voeg ze toe aan een 'winkelmandje'. Reken ze daarna af 
via bijvoorbeeld iDEAL, PayPal of met een creditcard of 
acceptgiro. 

Lees meer over veilig webwinkelen en online betalen in 
onze artikelen 'Herken een veilige webwinkel' en 'Veilig 
online betalen'.

Antwoord op vraag 12



Verder komt aan bod:

• Kopen via internet (dagelijkse boodschappen, 
restaurants)

• Betalen aan webwinkels
• Videobellen
• Online videodiensten



Wie koopt wat via internet?

• Waarom? Coronatijd
• Ervaringen met lokale winkels? Jumbo, AH, 

Hema, apotheek enz.
• Ervaringen met lokale restaurants? Chinees, 

Sushi, Thais, Shoarma, Friet, Stad Parijs enz.
• Ervaringen met grote ketens: Bol, Amazon enz.



Betalen aan webwinkels

• Betalen bij aflevering (geen extra kosten)
• Vooruit betalen online (geen extra kosten)



Videobellen, ervaringen

• Met familie en vrienden: kinderen, 
kleinkinderen

• Met dienstverleners: artsen, verpleging, 
verkopers

• Apparatuur: smartphone, tablet, laptop 
desktop

• Extra hulpmiddelen: microfoon, 
hoofdtelefoon, statief, vergroting op tv 



App’s voor beeldbellen



Online luisteren

Speel zelf voor dj met Spotify, of zet een 
luisterboek of podcast op.
• Spotify-app gebruiken 
• Radio luisteren via Spotify 
• Muziek luisteren met Spotify 
• Boeken luisteren met LuisterBieb 
• Luisteren naar podcasts 
• App Podcasts gebruiken op Mac 

https://www.seniorweb.nl/artikel/spotify-app-gebruiken
https://www.seniorweb.nl/tip/radio-luisteren-via-spotify
https://www.seniorweb.nl/artikel/muziek-luisteren-met-spotify
https://www.seniorweb.nl/artikel/boeken-luisteren-met-luisterbieb
https://www.seniorweb.nl/artikel/luisteren-naar-podcasts
https://www.seniorweb.nl/artikel/app-podcasts-gebruiken-op-mac


Online kijken

Kijk via Netflix of Pathé Thuis naar speelfilms, series 
en interessante documentaires. Smart-TV is nodig!
• Series en films kijken op Netflix 
• Programma’s (terug)kijken via NPO Start 
• Film huren via Pathé Thuis 
• Via internet films en series kijken 
• Livevideo kijken op Facebook (computer) 
• Handig YouTube-video's afspelen 
• YouTube-video's kijken op smartphone of tablet 
• Televisiekijken met de app van KPN 

https://www.seniorweb.nl/artikel/serie-film-kijken-op-netflix
https://www.seniorweb.nl/artikel/uitzending-publieke-omroep-terugkijken
https://www.seniorweb.nl/artikel/film-huren-via-pathe-thuis
https://www.seniorweb.nl/artikel/via-internet-films-en-series-kijken
https://www.seniorweb.nl/artikel/livevideo-kijken-op-facebook-op-computer
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-handig-youtube-videos-afspelen
https://www.seniorweb.nl/artikel/youtube-op-de-ipad
https://www.seniorweb.nl/artikel/televisiekijken-met-de-app-van-kpn
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