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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Tips & trucs: Ondersteuning XP stopt  

* Fotogalerie 

Seniorweb Fotogalerie 
Glow 2013 

Tips en Trucs 

Deze foto is ingezonden door Wim Jellema 
 

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 2014 
Vanwege de sluiting van De Wig hebben wij geen computerlokaal meer ter beschikking voor 
het geven van computercursussen. Wij stoppen voorlopig met het geven van meerdaagse 

cursussen en hopen in de 2e helft van 2014 ergens onderdak te hebben gevonden waar wij 
deze cursussen, zoals de Basiscursus Windows 8, weer kunnen gaan geven. 

Derhalve zijn er geen computercursussen gepland. 
Voor Thema’s en Voordrachten kunnen we terecht in de bibliotheek. 
Informatie hierover vindt u Groeiend Best, op onze website en via de nieuwsbrieven van 

SeniorWeb Best en van de bibliotheek. 

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  

Internetcafé voor senioren. 

 
Internetcafé in de bieb. 

 
Iedere dinsdagmiddag  van 13.30 – 16.00 uur en vanaf 

2014 ook iedere donderdagmorgen van 10.00—12.00 
uur worden de senioren uit Best in de gelegenheid gesteld 
om hulp 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.  

 
Dinsdag 23 en 30 december is er geen internetcafé. 
 
Vanaf 2014 is de hulp en toegang gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Thema in de bibliotheek 
 

Van Windows XP naar 8.1 
 

13 januari 10.00 uur 

 Internetcafé  
 

Bibliotheek 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur  

Thema’s en voordrachten. 

13 januari 10.00 – 12.00 uur  (Bibliotheek) 

Thema   Van Windows XP naar 8.1 

 

Windows 8.1 is het nieuwe OS (Operating System of besturingssysteem) van Microsoft. 
Alle nieuwe PC’s worden met dit OS uitgevoerd en iedere PC met XP, Vista of Windows 7 

komt volgens Microsoft in aanmerking voor een upgrade. Maar hoe upgraden zonder 
gegevens te verliezen? Hoe controleer je welke software en drivers compatibel zijn? En 

hoe zorg je ervoor dat wanneer Windows 8.1 niet bevalt, er nog een weg terug is?  
In deze Themamorgen gaan we proberen op al deze vragen een antwoord te geven 
In de opgestelde PC’s is Windows 8.1 aanwezig zodat je er al meteen kennis mee kan 

maken. 
 
De kosten bedragen € 5,— 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. 

XP en Office 2003 
geen updates meer: veiligheidsrisico 

 

   Internetcafé in bibliotheek uitgebreid en gratis. 
 

 

Centrum De Wig is gesloten en dus is het internetcafé daar ook dicht. 
Daarvoor in de plaats kunt u in de bibliotheek ook op 

donderdagmorgen terecht voor uw vragen op computergebied (een 
tablet is ook een computer). 
      Internetcafé (inloop) in de bibliotheek op  

 dinsdagmiddag van 13.30—16.00 uur 

 donderdagmorgen van 10.00—12.00 uur 

 
Met ingang van 2014 is de toegang gratis. 

U hoeft zich ook niet aan te melden. 

Op 8 april 2014 stopt Microsoft met de ondersteuning 

voor Windows XP. Een versie van Windows die niet meer 
wordt ondersteund, krijgt geen software-updates meer via 

Windows Update. Dit zijn onder meer beveiligingsupdates 
die uw computer kunnen beschermen tegen virussen, 
spyware en andere schadelijke software, die uw 

persoonlijke gegevens kunnen stelen. Windows Update 
installeert daarnaast de meeste recente software-updates 

Advies: stop uiterlijk 8 april 2014 met internet op Windows XP  

Als uw computer er geschikt voor is kunt u 

upgraden naar windows 8. 
 

Is uw computer geschikt?  
 
Gebruik de upgrade assistant : http://

windows.microsoft.com/nl-nl/windows-8/
upgrade-assistant-download-online-faq 

 
Start met het maken van een backup 
voordat u begint met de upgrade. 

 
Kom op maandagmorgen 13 januari om 

10.00 uur naar de bibliotheek voor het 
thema Van Windows XP naar 8.1 
 

Zie ook boven in de nieuwsbrief. 

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf 

 

 
 

 
Het team van SeniorWeb Best wenst u een 
zeer voorspoedig en vooral gezond 2014 toe. 

Ook in dit jaar zullen onze vrijwilligers weer 
klaar staan om u te helpen met uw computer.  

Vanwege de sluiting van De Wig staan de 
cursussen op een laag pitje, maar wij hopen u 
te zien in de bibliotheek in het internetcafé of 

bij een themavoordracht. 

Als u de XP-computer afsluit van 

internet, kunt u er mee blijven 
werken. Maar u kunt niet meer e-

mailen, surfen of skypen. Kortom, 
allerlei zaken waarvoor een 
internetverbinding nodig is, 

stoppen. 

Wilt u toch met internet verbonden blijven dan hebt u de volgende 

mogelijkheden: 

 Een nieuwe computer kopen met een modern besturingssysteem 

 Uw oude computer upgraden met een modern besturingssysteem 

( bijv. windows 8.1 of Linux ) 

 Een tablet kopen. 

Wanneer u een nieuwe computer koopt dan 

staat daar zeer waarschijnlijk windows 8.1 
op. 

Het zal best even wennen zijn, die overstap 
van Windows XP naar Windows 8.1. 
Er komt toch nog wel het een en ander 

kijken bij deze overstap. Daarom is er een 
themaochtend op 13 januari in de 

bibliotheek over dit onderwerp. Zie elders 
in deze nieuwsbrief. 

Bent u niet bang om eens iets anders te proberen dan is de 

Linux versie Mint misschien wat voor u.  
Let wel: PC-Hulp geeft geen ondersteuning voor Linux. 

Binnen SeniorWeb Best is wel enige kennis aanwezig.   
 
https://sites.google.com/site/computertip/mint-xfce 

Gebruikt u uw computer voor mailen, internetten, skypen, 

muziek luisteren, foto’s en filmpjes bekijken, spelletjes spelen 
en af en toe een brief schrijven?  

Dan is een tablet een mogelijkheid. Er is keus genoeg. Naast 
de bekende iPads van Apple en de vele Androids zijn er nu ook 
tablets met Windows 8. 

Microsoft Office 2003  
 

Niet alleen de ondersteuning van Windows XP loopt in 2014 af; ook het bijzonder 
populaire Office 2003 zal niet actief meer worden beveiligd. En dat brengt 
aanzienlijke gevaren met zich mee. 

Aanvallers kunnen via malwarecode in valse Office-bestanden toegang krijgen tot je 
systeem, wat al jaren een klassiek probleem is voor Office 2003. 

 
U zult dan moeten overstappen naar een nieuwere versie van Microsoft Office. 
 

Een alternatief is Libreoffice, een gratis pakket: http://nl.libreoffice.org/ 

Op deze website kunt u alles uitgebreid nalezen:  

http://www.seniorweb.nl/artikel/55874/overstaphulp-windows-xp 

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf 
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