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Thema in de bibliotheek

Tablet Café
in bibliotheek

Internetcafé
Bibliotheek

21 mei 13.30 uur

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur

Foto’s van camera naar PC
5 mei 10.00 uur

Verder in deze nieuwsbrief:
*

Tips & trucs: Foto’s op camera en dan?

*

Fotogalerie

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

Thema’s en voordrachten.
5 mei 10.00 – 12.00 uur (Bibliotheek)

Thema Foto’s van camera naar PC
En dan wil je de foto's ook nog goed
kunnen overbrengen van je smartphone/camera
naar de PC.
SeniorWeb (Leo Arendsen & Jos Ruttenberg)
geven uitleg hoe dat digitaal werkt.
Zij maken gebruik van de
mogelijkheden die windows zelf biedt.
De kosten bedragen € 5,— p.p.
Aanmelden middels e-mail info@bibliotheekbest.nl, telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de
receptie.

21 mei 13.30 – 16.00 uur (Bibliotheek)

Tablet Café
Het Tablet café is een moment om informatie uit te wisselen, vragen te stellen en
ervaringen te delen. Tabletgebruikers zijn welkom om de beste apps, tips, trucs
en ervaringen met anderen te delen. Voor wie niet in het bezit is van een tablet is
het tabletcafé de manier om er eens mee kennis te maken. Het tabletcafé is
zowel voor Ipad- als android-gebruikers bedoeld. Ook voor informatie over
Windows-8 tablet kunt u langskomen. Neem uw eigen tablet mee en indien u er
nog geen heeft er zijn een aantal iPads en andere tablets aanwezig om mee te
oefenen.
Deze gratis inloopmiddag is een gezellig samenzijn voor deskundigen en leken.
Kom langs en laat u verrassen: enthousiaste tabletgebruikers leren u graag wat
handigheidjes. Bent u zelf handig met een tablet en wilt u uw kennis delen, kom
dan ook langs. Het kopje koffie of thee staat voor u klaar! Net als in een regulier
café kan iedereen gewoon binnenlopen en is er wat te drinken.

Tablet Café vorig jaar
Gezellige drukte

Seniorweb Fotogalerie
Voorjaar in eigen tuin

Deze foto is ingezonden door Wilma Gerritsen
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

Tips en Trucs
Foto’s op camera
Wat doe ik met mijn foto’s?
U hebt een aantal foto’s gemaakt met uw fotocamera.
Dan kunt u deze bekijken op het kleine schermpje van de camera, maar veel
mooier is natuurlijk een groter scherm. Zoals een tablet of computer, maar ook een
TV is mogelijk.
Foto’s kun je ook (laten) afdrukken, afzonderlijk of middels een fotoalbum.
Wilt u anderen laten genieten van uw foto’s dan kunt u ze versturen per e-mail.
Ook is het mogelijk om ze in een webalbum te plaatsen.
Het bekijken van de foto’s op TV kan meestal rechtstreeks met een kabeltje.
Voor het bekijken op PC of tablet zullen de foto’s eerst overgezet moeten worden.
Hetzelfde geldt voor afdrukken of versturen van foto’s.

Begrippen
In de camera wordt het beeld via de lens
opgevangen op de beeldsensor (CCD).

Het licht wordt omgezet in een elektrisch
signaal dat wordt opgeslagen in een geheugen.
Dat kan zijn een vast geheugen, maar ook een
geheugenkaart.

Een foto bestaat uit een verzameling van een
groot aantal puntjes of pixels.
De software in de camera maakt van die
verzameling een bestand bijvoorbeeld
img032.jpg Deze fotobestanden staan meestal
in de map DCIM.

Foto’s van camera (geheugenkaart) naar PC
Allereerst moet de geheugenkaart of fotocamerageheugen met de PC worden
verbonden. Dit kan met een kabeltje. Zet daarna de camera aan.
Het is soms ook mogelijk om de geheugenkaart uit het toestel te halen en in
de kaartlezer van de PC te stoppen.

Als het aansluiten en
herkennen van de camera
door Windows goed is gegaan,
zal het venster Automatisch
afspelen verschijnen
Kies map openen en
bestanden weergeven.

Gebeurt dit niet ga dan naar
Start en kies Computer zoek
daarna de map van de
camera.

Foto’s van iPad naar PC
Het is mogelijk om foto’s die je gemaakt hebt met je
iPhone of je iPad ook direct naar je computer te sturen.
Daarvoor moet op je iPad iCloud geactiveerd zijn.
Via Instellingen / iCloud / Foto’s zet je Mijn fotostream
aan: Upload nieuwe foto’s automatisch en stuur ze naar
al uw iCloud-apparaten als er een Wifi verbinding actief
is.
Ook op je windows computer moet iCloud geïnstalleerd
zijn. Open dan het iCloud-configuratiescherm en
selecteer Fotostream. Klik nu op de knop Opties en
schakel Mijn fotostream en Gedeelde fotostreams in. Klik
op Pas toe om je keuze te bevestigen.
De foto’s gaan naar de map
C:\Gebruikers\gebruikersnaam\Mijn Afbeeldingen\Photo
Stream\Mijn fotostream

Op 5 mei is er een themaochtend in de
bibliotheek over het overbrengen van foto’s naar
de computer (zie boven in deze nieuwsbrief)

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

Internetcafé voor senioren.
Internetcafé in de bieb.
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur en 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 zijn gratis.
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Lokale website:
seniorwebbest.nl
Landelijke website:
www.seniorweb.nl

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

Afmelden voor deze nieuwsbrief : info@seniorwebbest.nl

