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* Tips & trucs: Nogmaals: Ondersteuning XP stopt  

* Afscheid Bert van de Hulsbeek 

* Fotogalerie 

Seniorweb Fotogalerie 
Afscheid van medeoprichter SeniorWeb Best, 

Bert van de Hulsbeek 

Tips en Trucs 

Deze foto is ingezonden door SeniorWeb 

Best 
 

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 

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  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.  

 
 
De hulp en toegang is gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Thema in de bibliotheek 
 

Android tablets 
 

7 april 10.00 uur 

 Internetcafé  
 

Bibliotheek 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur  

Thema’s en voordrachten. 

7 april 10.00 – 12.00 uur  (Bibliotheek) 

Thema   Android Tablets 

 

Als iemand het over een Ipad heeft dan heeft men het doorgaans over een tablet. 
Een tablet is een handig apparaat wat veel functies van een computer in zich heeft maar 

wat wel veel beter te hanteren is dan een computer/laptop. 
Daarom worden deze tablets hoe langer hoe meer aangeschaft en gebruikt. 

 
Waar men veelal aan voorbij gaat is dat er drie verschillende besturingssystemen voor 
tablets bestaan: 

 Android tablets van Samsung, Asus, HP en nog enkele andere merken, 

 OS van Apple (wat eigenlijk een Ipad is), 

 Windows 8 voor tablets van Microsoft, Asus en nog enkele andere merken. 

 

U begrijpt dat als er 3 besturingssystemen bestaan, ze ook alle 3 min of meer 
verschillend werken. 

 
Op maandag 7 april a.s. om 10.00 uur, in de bibliotheek, organiseren Reinier ten Kate en 
Rein Gebuis een themaochtend over Android tablets. 

Daar wordt uitsluitend aandacht besteed aan Android tablets, dus niet aan de Ipad van 
Apple (herkenbaar aan het appeltje) en de Windows 8 tablets. 

Onderwerpen die aan de orde komen: 

 Wat is een Tablet en wat zijn de verschillen, 

 Bediening van een Android tablet, 

 Apps installeren en verwijderen, 

 Instellingen van Android tablet voor mail. 

 
De kosten bedragen € 5,— p.p.  

 

Vanwege ruimte voor maximaal 20 personen: aanmelden middels e-mail info@bibliotheekbest.nl,  

telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie. 

XP en Office 2003 
geen updates meer: veiligheidsrisico 

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 om de betrouwbaarheid van 

Windows te verbeteren, waaronder nieuwe stuurprogramma’s 
voor uw hardware. 

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. 

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

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. 

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 

Wat is Android? 

 

Android verovert de wereld! Je komt het eigenwijze groene 
robotje steeds vaker en op steeds meer verschillende plekken 

tegen. Maar wat is Android nu eigenlijk precies? Android is een 
besturingssysteem, vergelijkbaar met Windows voor de pc, OSX 

voor de Mac. Alleen is Android in tegenstelling tot OSX en 
Windows een open source besturingssysteem. Open source is 

software waarvan de broncode is vrijgegeven en voor het publiek 
vrij beschikbaar is, waardoor iedereen vrij is om de broncode 
te  kopiëren, aan te passen en haar te verspreiden zonder kosten 

aan auteursrechten en toeslagen te moeten betalen. Dit verklaart 
waarom producenten  er voor gekozen hebben om Android als 

kern van hun besturingssysteem te maken en daar overheen een 
eigen interface te maken. 

Android Market 

 

Net als de “app store” van Apple heeft Android ook een online winkel waar je applicaties 
kan kopen. Deze winkel heet de “Android Market”. Via deze “Android Market” kan 

consument de applicaties zoeken, downloaden en installeren. Tegelijkertijd is “Android 
Market” voor de producenten van applicaties een platform waar zij hun producten 

kunnen aanbieden. Ook hier is het voor iedereen mogelijk om applicaties te maken en 
aan te bieden, wat overigens ook mogelijk is bij de “app store” van Apple. Er is alleen 

één groot verschil, bij Apple is het alleen toegestaan om applicaties aan te bieden via de 
“app store”, dit in tegenstelling tot Android, waar je ook buitenom de Android Market om 
applicaties mag aanbieden aan de consument. 

Afscheid Bert van de Hulsbeek 
 

In 2001 kwamen Bert van de Hulsbeek, Ben Bos en Jos Ruttenberg toevallig met elkaar 

in contact via SeniorWeb Eindhoven. Daar waren ze zich, pas gepensioneerd, ieder voor 
zich aan het oriënteren wat nu eigenlijk de doelstellingen van SeniorWeb waren en hoe 

zij in Best een afdeling van SeniorWeb Utrecht zouden kunnen opzetten. 
Al gauw ontpopte Bert zich als de woordvoerder van het drietal. In Best werd contact 
gezocht met de voorloper van Welzijn Best Oirschot, de Rabobank voor mogelijk 

afgeschreven computers, de KBO en Educatief Centrum De Wig. De Wig stelde een lokaal 
ter beschikking waar de computers een plek kregen en was SeniorWeb Best een feit. Bert 

werd “locatie ambassadeur” en onderhield de contacten met Utrecht, werd op een 
gegeven moment voorzitter van het groeiend aantal collega’s en voelde zich in zijn 
element als docent met het geven van diverse cursussen voor ouderen. 

Toen op een gegeven moment voldoende collega’s ook bestuurlijke kwaliteiten bleken te 
hebben, trok Bert zich langzaam terug en concentreerde zich vooral op het lesgeven. 

Mede omdat het gebouw van De Wig moest worden verlaten en het aantal cursisten 
drastisch terugliep, besloot Bert om te stoppen met SeniorWeb Best. Hij heeft met de 
mensen van het eerste uur een organisatie opgetuigd, bestaande uit 13 mannen en een 

vrouw die enthousiast in een ruimte in de bibliotheek hun kennis uitdragen in cursussen, 
themabijeenkomsten en inloop middagen. 

Dus Bert: je bent zeer zeker met een gerust hart gestopt. Je laat een hechte groep 
achter. Bedankt voor al jouw inspanningen van de afgelopen 13 jaar!  
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