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Thema’s en voordrachten. 

In deze nieuwsbrief: 

* Internet Café—Computersoos 

* Tips & trucs: e-mail op meerdere computers 

* Fotogalerie 

* Thema: de Smartphone, ook iets voor u ? 

* Programma voorjaar 

Seniorweb Fotogalerie 

7 maart 13.30 – 16.00 uur (De Wig):  
Cursus Rabo Internetbankieren. 
Rekeninghouders van de Rabobank worden weer in de 
gelegenheid gesteld zich vertrouwd te laten maken met 
het Internetbankieren.  
Deze cursus is gratis, maar belangstellenden dienen 
zich van te voren aan te melden bij de administratie van  
De Wig, tel. 0499 - 399744.  

Veel ervaring met de PC is niet noodzakelijk, maar van 

u wordt wel verwacht dat u met de muis overweg kunt 

en dat u Windows kunt opstarten en afsluiten.  

E-mail op meerdere computers 

Tips en Trucs 

Deze foto is ingezonden door Cees Willekes 
 

Heeft u een leuke, gekke of mooie foto, die u aan iedereen zou willen laten zien? Doe dan 
mee met de Fotogalerij; stuur uw foto naar  de redactie  nieuwsbriefswb@gmail.com  

De ingezonden foto's vindt u op onze website  best.seniorweb.nl 

Kijkt u ook eens op onze website www.best.seniorweb.nl bij cursusaanbod. 

Internetcafé voor senioren in De Wig. 
Iedere dinsdag en donderdag van 13.30 – 16.00 uur worden in De 
Wig de senioren uit Best in de gelegenheid gesteld om hulp te 
krijgen op computergebied. Ook kan indien gewenst ondersteuning 
voor een verantwoorde aankoop van een computer of aanvullende 
apparatuur, worden verkregen. Cursisten van lopende cursussen 
kunnen hun huiswerk komen maken en vragen stellen over de stof.   

 

Computersoos voor senioren in De Wig. 
Op 12-03 van 13.30 – 16.00 uur zal de soos gewijd zijn aan het 
onderwerp “Omgaan met Word en Excel Start”. Als u Windows 7 
heeft is de kans groot dat ook Word en Excel Start op uw computer 
geïnstalleerd is. Tijdens de soos wordt hierover met elkaar van 
gedachten gewisseld en wordt een gratis kopje koffie of thee 
geschonken. Zo kunt u op een gezellige manier van elkaar en van 
de aanwezige Seniorweb docenten meer leren over dit onderwerp.  
Op 26-03 zal van 13.30 – 16.00 uur verder gegaan worden met 
het onderwerp “PC en Foto’s”.  
 

De kosten voor het internetcafé en de computersoos bedragen  
€ 2,-  , abonnementhouders hebben gratis toegang.   
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Wanneer u een e-mailadres hebt dan worden de naar u gestuurde e-mailberichten 
opgevangen door een mailserver, die bij uw internetprovider staat. 
Via deze mailserver kunt u de berichten lezen. 
Nu zijn er twee soorten mailservers : POP servers en IMAP servers. 

POP 
Met Post Office Protocol haalt u e-mails op, net zoals u (heel) vroeger post zou ophalen 
bij een postkantoor. Uw mailprogramma doet met POP hetzelfde: hij verbindt met de 
server, zegt voor wie hij de mail op komt halen, en de server geeft de nieuwe berichten 
mee. Uw mailprogramma haalt deze naar uw computer zodat u ze kunt lezen. De 
berichten staan dan op uw computer en niet meer op de server. 

IMAP 
Het Internet Message Access Protocol is zeer geschikt om e-mail te behandelen vanaf 
verschillende computers. Met IMAP maakt uw mailprogramma nog steeds verbinding 
met de server, zegt voor wie hij de mail wil ophalen, maar haalt vervolgens alleen de 
adresgegevens van de mail op (in plaats van het gehele bericht).Pas als u op het 
bericht klikt wordt het volledige bericht opgehaald van de server. Tegelijkertijd blijft 
het bericht op de server staan. In feite maakt IMAP een kopie van het bericht op de 
server en bewaart deze kopie op uw computer. 
 
Bij sommige internetproviders kunt u kiezen tussen POP en IMAP. 
Er zijn ook providers die geen IMAP hebben. 
Onsbrabantnet heeft alleen een POP3 server. 

Steeds meer mensen hebben meerdere computers. Bijvoorbeeld een PC boven en 
voor beneden een handige laptop. Ook een Ipad of een smartphone kunnen we als 
computer beschouwen. Op al deze apparaten willen we onze e-mail kunnen lezen en 
beantwoorden. Dit kan met de juiste instellingen van uw mailprogramma. 
Of door gebruik te maken van webmail. 

21 maart 13.30 – 16.00 uur  (De Wig) 
 

Thema   de Smartphone, ook iets voor u? 
 
Bijna elke nieuwe mobiele telefoon die wordt 
verkocht, is een smartphone. Deze geavanceerde 
minicomputer met internetmogelijkheid biedt 
behalve bellen en sms'en vele mogelijkheden. 
Tijdens deze themamiddag leert u wat 
smartphones zijn, wat ze momenteel kosten en 
wat u ermee kunt. De iPhone van Apple was in 
2011 de populairste smartphone, hoewel andere 
smartphones steeds populairder worden. Samsung 
volgt Apple op de voet. 

De kosten voor het bijwonen van de themamiddag bedragen € 5-.  
Abonnementhouders betalen slechts € 2,50. 

Deelnemers dienen zich aan te melden bij de administratie van De Wig, 
tel. 0499-399744. 

Locatie: Educatief Centrum De Wig, Iman v.d. 
Boschstraat 2a in Best. 
Aanmelden: receptie van De Wig, tel.: 0499-399744.  
E-mail: info@centrumdewig.nl 
Informatie vindt u ook op onze website: 
best.seniorweb.nl (zonder www) 
Inlichtingen bij Bert v.d. Hulsbeek.  tel.: 0499-395435.  

E-mail: seniorwebbest@gmail.com 

Seniorwebdocent Frits Mientjes in bibliotheek Best: 
 

Google Earth / Maps / Streetview 
 

Maandag 5 maart om 10.00 uur  (€5,00) 

Webmail. 
Webmail is een soort website waarin u uw e-mail kunt lezen 
en beantwoorden. Omdat het een website is, kunt u vanaf 
iedere computer met internet de webmail gebruiken. 
Webmail werkt op mailserver, de e-mails die u ziet in de 
webmail staan dus op de mailserver. 
Gmail, een dienst van Google, wordt erg veel gebruikt. 
De meeste internetproviders hebben ook een eigen webmail. 
Op de website van onsbrabantnet vindt u de knop  Mail. 

Na klikken op de knop Mail 
verschijnt een venster. Na invullen 
van de gebruikersnaam (e-
mailadres) en het wachtwoord 
klikt u op aanmelden. 
 
U komt dan direct in de webmail 
en kunt naar hartenlust e-mailen. 

E-mail programma’s (zoals Outlook of Windows Live Mail) staan op uw  
computer. Een e-mail programma wordt ingesteld om de e-mail van de mailserver op 
te halen. Standaard wordt de e-mail dan ook van de mailserver verwijderd.  
Omdat een e-mail programma op uw computer is geïnstalleerd kunt u dus alleen op uw 
eigen computer deze e-mail lezen en beantwoorden. 

Instelling e-mailprogramma POP server. 
 
Kopieer de e-mails naar uw computers. 
Om te voorkomen dat de mailserver vol 
loopt moet u de berichten na verloop van tijd 
van de mailserver verwijderen.  

Hoe stel ik dat in met Windows Live Mail? 
 
Activeer e-mailaccount (linkerzijde scherm) en 
klik op tab Accounts (menubalk).  
Klik dan op Eigenschappen. 
 

Ga naar tab Geavanceerd 
Zet een vinkje bij Een kopie van berichten op 
de server achterlaten. 
 

Op één van de computers: zet een vinkje bij 
Van server verwijderen na verwijdering uit 
Verwijderde items 
U kunt ook kiezen voor Van server 
verwijderen na 14 dagen. 

Wilt u weten hoeveel berichten er nog 
op de server staan? 
Gebruik dan webmail zoals hierboven 
beschreven. 

Programma voorjaar 2012 

De volgende cursussen gaan  in ieder geval in maart starten,  
maar er zijn nog plaatsen beschikbaar: 
 
7 maart van 08.45 – 10.45 uur: Méér met Windows 7 (3 lessen) 
 
7 maart van 11.00 – 13.00 uur: Méér met Internet en Veilig Internetten (3 lessen) 
 
7 maart van 09.00 – 11.00 uur: XP of Vista Méér met tekst (Word 2003) (3 lessen) 
 
8 maart van 08.45 – 10.45 uur: Basiscursus Windows 7 (8 lessen). 
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