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Thema’s en voordrachten.
3 april 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)

Themaochtend Veilig Internetten
Veilig internetten is niet vanzelfsprekend. Anderzijds maken we steeds meer gebruik van
het internet wat ons het leven een stuk makkelijker maakt en soms is het gebruik zelfs van
vitaal belang. Wat weet u eigenlijk over veilig internetten?
Vanwege de actualiteit en de belangstelling voor dit onderwerp organiseert Seniorweb Best
een themaochtend over veilig internetten waarvoor wij u van harte uitnodigen. Aan de hand
van een duidelijke presentatie kunnen we ongetwijfeld veel onzekerheid wegnemen.
De themaochtend wordt in Cultuurspoor Best (de bieb) gehouden op maandag 3 april en
duurt van 10.15 – 12.15 uur. Mocht deze themaochtend voor u een reden zijn om U verder te

verdiepen in dit onderwerp, dan horen wij dat graag van u.
De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00.
U kunt zich aanmelden op de website van Cultuurspoor of aan de balie van de bieb, maar u kunt ook zo
binnenlopen.
Voor meer informatie: www.seniorwebbest.nl.

Tips en Trucs
Browsercache
Hoe leeg je de cache van je bowser?
Wat is browsercache?
De browser slaat in de browsercache op je harde schijf kopieen op van websites kompleet
met afbeeldingen en andere mediabestanden erbij. Dit heeft als voordeel dat niet steeds
de gehele paginainhoud opnieuw van het internet gedownload hoeft te worden. Nadeel kan
zijn dat er soms een verouderde pagina wordt weergegeven als er aan de site is gewerkt.
Bij problemen met een site kan het soms helpen de pagina te verversen of de cache te
legen.

Hoe leeg je de cache van de browser?
Hier kan je lezen hoe je alleen de browsercache leegt ( niet de cookies of de
surfgeschiedenis ) bij problemen met webpagina’s (sites). Er zijn erg veel browsers in
gebruik maar hier worden de meest populaire behandeld zijnde Chrome, Firefox, Edge,
Internet Explorer en Safari.

Leeg de cache in Google Chrome

Cache legen in Firefox

Stap 1. Klik rechtsboven op het driestippen menu
en klik dan op Meer hulpprogramma’ s en
vervolgens op Browsergeschiedenis wissen.
Stap 2. Kies in het scherm voor Afgelopen week
en klik vervolgens op Gecachte afbeeldingen en
bestanden door een vinkje te zetten in het
betreffende vlakje. Eventeel aangebrachte andere
vinkjes kunnen worden weggehaald door er op te
klikken. Vervolgens op Browsergegevens wissen
klikken. (sneltoets CONTROL + Shift + DEL )

Ga rechtsboven naar het
driestreepjes menu en open dat
menu. Kies dan voor Voorkeuren,
vervolgens voor Geavanceerd en
daarna voor Tabblad Netwerk en klik
op Nu wissen bij Gebufferde
webinhoud.

Cache legen in InternetExplorer
10 en 11

Cache legen in Edge

Kies rechtsboven voor het tandwiel icoontje en
klik op Beveiliging. In het menu dat nu verschijnt
klikken op Browsergegevens verwijderen.
Selecteer nu Tijdelijke internetbestanden en
webbestanden en kies vervolgens voor
Verwijderen of Alles verwijderen.
Probeer eens de sneltoets combinatie:
CONTROL + Shift + DEL

Stap 1. Ga rechtsboven naar het
driestipjesmenu en kies dan voor
Instellingen.
Stap 2. Klik binnen Instellingen op
Browsergegevens wissen en kies dan
alleen voor Gegevens en bestanden
in de cache door het plaatsen van
een vinkje. Klik dan onderaan op
Wissen.
Probeer de sneltoets combinatie:
CONTROL + Shift + DEL

Cache legen in Safari ( iPad)
Kies de app Instellingen (het tandwiel icoontje ) en tik dan op Safari.
Aan de rechterzijde, helemaal onderaan ziet u Geavanceerd.
Tik hier op en daarna op Websitedata.
Weergegeven worden de websites en de grootte van de data.
Door te tikken op Verwijder alle websitedata worden de tijdelijke internetbestanden
verwijderd.

Cache legen met programma
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een apart te
installeren programma. Een voorbeeld is Ccleaner van Piriform.
https://www.piriform.com/ccleaner/download

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
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aangesloten bij Seniorweb
Nederland
Reacties:
nieuwsbriefswb@gmail.com
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seniorwebbest.nl
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www.seniorweb.nl

Internetcafé voor senioren.
Internetcafé in CultuurSpoor (de bibliotheek)
Iedere dinsdagmiddag en vrijdagmiddag
van 13.30 – 16.00 uur w orden de senioren uit
Best in de gelegenheid gesteld om hulp en informatie te
krijgen op computergebied. Tablets zijn ook computers.
Ook kan indien gewenst ondersteuning voor een
verantwoorde aankoop van een computer of
aanvullende apparatuur, worden verkregen.
De hulp en toegang is gratis.

Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com

1 februari 10.00 – 12.00 uur in CultuurSpoor (Bibliotheek)

Thema Onderhoud PC / laptop en tablet
Is uw pc traag? Krijgt u rare foutmeldingen? Een onderhoudsbeurt doet wonderen. Haal de bezem
erbij en schoon uw computer/ laptop of tablet op.
Weet u nog niet zo veel van onderhoud op de pc, laptop of uw tablet?
De basis informatie hoe u deze apparaten optimaal houdt krijgt u in deze thema bijeenkomst
aangereikt.
De kosten voor de themamorgen bedragen € 5,— p.p.
Vanwege ruimte voor maximaal 20 personen: aanmelden middels e-mail
telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie.

