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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Tips & trucs: Tablets, zonder muisknop?  

* Fotogalerie 

* Programma najaar 

Seniorweb Fotogalerie 
 

Tips en Trucs 

Deze foto is ingezonden door Liesbeth Damen 
 

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  seniorwebbest.nl 

Cursusplanning november 2013  
In november start de cursus Meer met tekst (Wordpad) 

Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com 

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  
 

Cursussen en activiteiten: 

Educatief centrum De Wig 
Iman van den Boschstraat 2a 

5684 WS  Best 0499-399744 

Internetcafé voor senioren. 

 
Internetcafé in de bieb. 

Iedere dinsdag van 13.30 – 16.00 uur worden 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.  

Verder kan persoonlijk advies worden verkregen over te 
volgen cursussen.  
 
Internetcafé in De Wig. 

Iedere donderdag van 13.30 – 16.00 uur worden 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. Hiervoor 
zijn deskundige SeniorWeb docenten aanwezig. 

 
De kosten voor het internetcafé en de computersoos bedragen 

€ 2,-  , abonnementhouders hebben gratis toegang.   

Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Thema’s in De Wig 
 

Internetbankieren 
6 november 13.30 uur 

Thuisnetwerk maken 
20 november 13.30 uur 

Thema in de bibliotheek 
 

Facebook 
4 november 10.00 uur 

- 
 

 Internetcafé  
 

Bibliotheek 
Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 

De Wig 
Donderdagmiddag 13.30-16.00 uur  

 

Thema’s en voordrachten. 

4 november 10.00 – 12.00 uur  (Bibliotheek) 

Thema   Facebook 
 

Facebook is een sociaal netwerk waarmee u op eenvoudige manier contact kan 
onderhouden met familie vrienden en kennissen. 
U leert onder andere hoe u zich aanmeldt bij Facebook, een profiel aanmaakt en een 
‘vriendengroep ’opbouwt. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u foto’s en video’s plaatst 
op uw profiel .  
De beveiliging en privacy-instellingen krijgen ruime aandacht.  
Facebook is te gebruiken in alle Microsoft besturingssystemen dus op XP-Vista-
Windows 7& 8 en ook op alle Apple-computers. Facebook is ook te gebruiken op alle 
tablets en Smartphones.  
 

De kosten bedragen € 5,— p.p. Abonnementhouders betalen € 2,50 p.p. 

Aanmelden via http://www.bibliotheekbest.nl/nieuws/activiteiten of middels e-

mail info@bibliotheekbest.nl, telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie. 

Tablets 
Geen muisknoppen, hoe verder? 

Waar u op de computer met de muis klikt, tikt u met uw vinger op een tablet. 

U tikt bijvoorbeeld op een knop, of start een programma met een tik op het 
programmapictogram. 

Hoe zit het dan met de rechter muisknop? Is er ook zoiets als een snelmenu? 
Ook bij tablets zijn er mogelijkheden die niet direct zichtbaar zijn. 
Programma’s hoeft u niet af te sluiten ( er is meestal ook geen knop voor ). 

Druk dan op de Thuisknop bij de iPad of de terugknop of homeknop van de android. 

Informatie op de website van Centrum De Wig  en inschrijven bij administratie De Wig 

of online : inschrijven 
 

Kijkt u ook eens op onze website www.seniorwebbest.nl 

6 november 13.30 – 16.00 uur (De Wig):  

Cursus Rabo Internetbankieren. 
 

Tijdens de gratis cursus leert u uw Rabobankzaken te 
regelen via internet. Zo kunt u zelf ervaren hoe dat  
precies in zijn werk gaat: bankzaken doen via uw 

laptop of computer gewoon thuis.  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.  

20 november 13.30 – 16.00 uur (De Wig):  

Thema   Thuisnetwerk maken 
 

Via een computernetwerk kunnen diverse 

apparaten met elkaar verbonden worden en zo met 
elkaar communiceren. Denk hierbij aan een 

computer op afstand verbinden met een printer die 
ergens elders in huis een plekje gekregen heeft. Of 

aan een (draadloze) verbinding tussen een tablet 
en internet. Zomaar een paar mogelijkheden, er 
zijn uiteraard nog veel meer te bedenken en te 

realiseren. Zo'n netwerk kan draadloos zijn of 
bedraad. Wat zijn de voor en nadelen van een 

draadloos netwerk? En wat zijn de voor en nadelen 
van een bedraad netwerk?  Tijdens deze thema 
middag wordt geprobeerd op deze en andere 

vragen antwoord te geven en kunnen er praktische 
adviezen worden uitgewisseld. 
 

De kosten bedragen € 5,— p.p. Abonnementhouders 

betalen € 2,50 p.p. 

Belangstellenden dienen zich van te voren aan te 

melden bij de administratie van  

De Wig, tel. 0499 - 399744.  

Ben eens lui en houd je 

vinger eens wat langer 
op het scherm. 

Bij tekst 
Houd je vinger even op de letter a. Er verschijnt dan —> 

 
De toetsen: E, Y, U, I, O, A, S, L, Z, C, en N zijn voorzien van 
accenten die te voorschijn komen wanneer je de bijbehorende 

toets ingedrukt blijft houden. 
Door de ? en ! ingedrukt te houden krijg je ook de omgekeerde 

varianten te zien. 
Met behulp van de – toets kan je heel eenvoudig bullets 
toevoegen aan tekst. 

Voor het graden º teken houd je de 0 toets ingedrukt, voor ‰ 
de % toets en voor § de & toets 

Hoe verder? 
 
Bent u een document aan het lezen en wilt u stoppen, maar er zijn geen knoppen te 

zien waar u op kunt tikken : Tik eens op het scherm en meestal verschijnt er wel 
een knop. 

 
Moet u tekst invoeren maar er is geen toetsenbord zichtbaar? Tik in het invulvak en 
het toetsenbord verschijnt. 

 
Tikken op een foto laat meerdere mogelijkheden zien. 

Dubbeltikken vergroot / verkleint de foto. 

Tekst wijzigen gaat niet altijd gemakkelijk. 

iPad: 
De cursor invoegen gaat eenvoudiger door de 

vinger even op de tekst te houden totdat een 
soort loep verschijnt en dan kun je de cursor 
verplaatsen . 

 
 

Bij langer vasthouden zal een woord blauw 
worden en verschijnen er “selectieknoppen” 
waarmee u meer tekst kunt selecteren, die u 

vervolgens kunt kopiëren of verwijderen. 
 

 
 
 

 
 

 

Androidtablet: 

Tikken op een hyperlink (een gekleurd en/of 

onderstreept tekstgedeelte dat een onderliggende 
verwijzing bevat) brengt u naar een webpagina. 

Houdt u uw vinger wat langer op de hyperlink dan 
verschijnt een menu en kunt u kiezen uit meerdere 

mogelijkheden. 

Bij de iPad kun je apps verplaatsen  

of verwijderen door zo’n 2 seconde  
op een app te drukken. De apps gaan 

dan wiebelen en een kruisje 
verschijnt bij elke app. Om de app te 
verwijderen tik je op het kruisje. 

Cursus Meer met tekst (Wordpad) 

Het in Windows 8 en 7 meegeleverde tekstverwerkings-programma Wordpad is sterk 
uitgebreid en verbeterd. 

Voor de minder veeleisende gebruiker is het niet meer nodig het programma Word aan te 
schaffen. 

In drie lessen worden de belangrijkste functies en toepassingen toegelicht en geoefend.  
 
Deelname is in principe uitsluitend mogelijk als de basiscursus is afgerond of als duidelijk 

gemaakt kan worden dat de cursist het vereiste niveau bereikt heeft.  
Cursisten die de basiscursus met een eerdere versie van Windows hebben gevolgd, maar nu 

met Windows 7 of 8 werken, zijn uiteraard welkom. 
 
Eerste les is maandag 11 november om 10.00 uur. 

Week van de Mediawijsheid: 23-30 november 2013 
 

Mediaontwikkelingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van kinderen en hun 

omgeving en bieden tegelijkertijd ook veel kansen. Daarom is het thema van de Week van 
de Mediawijsheid 2013: ‘Media verrijken je leven!’ 
De bibliotheek Best organiseert deze week een tablet cafe i.s.m. Seniorweb. Breng u eigen 

tablet mee (Ipad of android) en, onder het genot van een kopje koffie, bekijken we wat u al 
weet en wat we nog van elkaar kunnen leren. 
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