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Geen Internetcafé /inloop

Internetcafé
CultuurSpoor(Bibliotheek)

Dinsdag 12 juni
Laatste week juni
Maanden juli en augustus

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur
Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur
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Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf

Privacy wet (AVG)
Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht
De AVG omvat nieuwe privacyregels voor de hele Europese Unie.
U ontvangt deze nieuwsbrief van SeniorWeb Best. Dat betekent dat u op de nieuwsbriefverzendlijst van SeniorWeb Best staat.
Wat is er opgeslagen?
In ieder geval uw naam en het e-mailadres. Verder mogelijk uw adres, wanneer u het
opgegeven hebt. Wellicht ook Dhr. / Mevr. of fam.
Wat doen we met de gegevens?
De verzendlijst wordt alleen gebruikt voor het verzenden per mail van de nieuwsbrief en
nieuwsflits. De verzendlijst wordt niet gedeeld met derden.
Gegevens inzien of wijzigen?
Stuur een mailtje naar : nieuwsbriefswb@gmail.com
Verwijderen van nieuwsbrief-verzendlijst?
Stuur een mailtje naar : nieuwsbriefswb@gmail.com. U ontvangt dan ook geen nieuwsbrieven meer.

Cursussen najaar 2018
Cursussen van 3 lessen
door SeniorWeb Best
Cursussen worden gegeven
in CultuurSpoor Best.
Elke les duurt twee uur, dus
meestal van 10.15—12.15
uur.
Er zijn 2 docenten en
maximaal 8 cursisten.
Kosten €40,— per cursus.

Werken met DigiD: 4 lessen, €20,--

Inschrijven
Inschrijven via de website van CultuurSpoorBest.lerendoeje.nu/cursussen
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).
Meer informatie via info@seniorwebbest.nl
http://www.seniorwebbest.nl/ tab cursussen
http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/?pi=64&cat=2&sec=41

Tips en Trucs
Dubbelklik snelheid
Logboek : datum/tijd automatisch invullen
Moeite met dubbelklikken?
Als gebruiker van Windows, kom je niet onder dubbelklikken uit. Als je daar
moeite mee hebt stel je de kliksnelheid wat lager in. Hoe?
Via Start ga je naar Windowsinstellingen. Daar kies je voor Apparaten
( bluetooth, printer, muis ). Kies dan voor Muis en vervolgens voor Extra
muisopties.
Het scherm Eigenschappen van de muis wordt nu zichtbaar.
Kies voor het tabblad Knoppen. Je ziet dan een schuifregelaar onder
Dubbelkliksnelheid. Verschuif deze naar links.
Om een en ander te bevestigen klik je op Toepassen.
Je kunt testen of de snelheid nu beter is door dubbelklikken op het gele mapicoontje

Hoe vaar jij?
Het zal bekend zijn dat schepen, vliegtuigen en vrachtwagens logboeken moeten
bijhouden. Om te kunnen nagaan waar en wat deze hebben uitgevoerd.
Tijdens expedities bijvoorbeeld worden eveneens de gebeurtenissen bijgehouden
in een verhaal dat logboek heet.
Hoe zit dat met jou? Weet jij volgende week nog wat je vandaag allemaal onder
handen hebt gehad? Welke telefoontjes je hebt gehad en beantwoord? Zou dat
niet prettig zijn als jij dat gemakkelijk kunt oplepelen?
Begin dan een logboek aan te leggen. Bijna altijd is het nodig dat datum en tijd
vermeld worden. Dat kan je gewoon handmatig intypen maar dat wordt
vervelend. Met de toepassing kladblok hoeft dat niet steeds.
Hoe stel je dat in zo'n logboek waarin automatisch steeds datum en tijd vermeld
worden? Ga als volgt te werk.
- open het kladblok bijvoorbeeld via een zoekopdracht
- typ dan de tekst .LOG in de eerste regel met hoofdletters
- klik in het menu op Bestand en Opslaan als
- noem het bestand bijvoorbeeld logboek.txt en klik op opslaan en sluit het
programma.
Elke keer dat je het tekstbestand logboek.txt opent voegt het kladblok
automatisch de datum en de tijd toe aan de al bestaande tekst. Je hoeft nu alleen
maar je aantekeningen te maken, op te slaan en kladblok af te sluiten. Je zult er
veel plezier van hebben.

Let op!! Laatste internetcafé voor de zomervakantie.
Vrijdag 22 juni is het laatste internetcafé voor de zomervakantie.
Op dinsdag 4 september beginnen we weer.

Laatste nieuwsbrief vóór de vakantie
U zult het even zonder de nieuwsbrief van
Seniorweb Best moeten doen.
We gaan ons weer voorbereiden op een
nieuw cursusjaar.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
aangeboden door
Seniorweb Best
en wordt maandelijks verspreid per
email onder geregistreerde
bezoekers en cursisten.
Seniorweb is een lokaal leercentrum
aangesloten bij Seniorweb
Nederland
Reacties:
nieuwsbriefswb@gmail.com
Lokale website:
seniorwebbest.nl
Landelijke website:
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.

Let op: 12 juni geen internetcafé.
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

