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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Tips & trucs: Onderhoud computer  

* Fotogalerie 

Seniorweb Fotogalerie 
Marokko 

Tips en Trucs 

Deze foto is ingezonden door John Peeters 

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 : info@seniorwebbest.nl 

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 is weer open in 
september!!! 

 
Internetcafé voor senioren. 

 
Internetcafé in CultuurSpoor (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. 

Thema  
in CultuurSpoor Best 

 

Foto album maken 
1 september 10.00 uur 

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor (bibliotheek) 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur  

Thema’s en voordrachten. 

Onderhoud computer 
enkele tips 

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

Op den duur staat je pc vol met oude bestanden die verspreid op je harde schijf 

staan opgeslagen, zoals internetresten, gebruikerssporen en tijdelijke data. Het is 
ondoenlijk om nutteloze bestanden telkens handmatig weg te gooien. Gelukkig 

bestaan er hiervoor allerlei schoonmaakprogramma's. Er is een gratis versie van 
CCleaner en die doet zijn werk uitstekend. Klik op Download. Op de volgende 
pagina kies je voor de Free-versie.  

Open het exe-bestand en kies de Nederlandse taal. Via Volgende / Installeren / 
Voltooien zet je CCleaner op het systeem. In de linkerkolom geef je onder 

Windows aan welke data je wilt weggooien. Als je ergens over twijfelt, haal je het 
vinkje het beste weg. Loop ook alle opties onder het tabblad Applicaties even na. 
Klik op Analyseren. CCleaner laat na een tijdje zien welke bestanden er voor 

verwijdering in aanmerking komen. Ben je het hiermee eens? Via de knop 
Schoonmaken / Oké gooi je de geselecteerde data definitief weg. 

CCleaner ruimt nutteloze bestanden voor je op. 

Bron: http://computertotaal.nl/apps-software/15-windows-tips-voor-een-snellere-

pc-63295 

Op de website van SeniorWeb vindt u ook een beschrijving van CCleaner en wat u 

er mee kunt doen. 

http://www.seniorweb.nl/software/29857/ccleaner-4-10  

http://www.seniorweb.nl/artikel/36928/computer-opschonen-met-ccleaner 

Niet meer defragmenteren! 
 
Er was een tijd dat het defragmenteren van je harde schijf (als het ware het netjes 

op een 'rij' zetten van al je data) een manier was om je pc weer een beetje sneller 

te maken. Dat geldt misschien nog voor oude XP-systemen (of nog ouder), maar 

wegens het eindigen van de ondersteuning voor Windows XP raden we mensen 

überhaupt af om dat besturingssysteem nog langer te gebruiken.  

Op nieuwere Windows-versies (vanaf Windows Vista) levert het defragmenteren 

vaak een negatief effect op, omdat de nieuwere besturingssystemen data 

automatisch op een andere manier rangschikken die snelheid bevordert. En op 

systemen met een SSD verkort defragmentatie zelfs de levensduur: niet doen dus! 

Vergeet defragmentatie, het is een ding van het verleden. 

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

Vreemde werkbalk verwijderen. 
Zie je plotseling een vreemde werkbalk in de browser verschijnen of is de startpagina 

plotseling aangepast? Ontwikkelaars van gratis programma's voorzien je browser soms 

ongevraagd van rommel, waardoor surfsessies helaas trager verlopen. Gelukkig is het 

meestal niet moeilijk om de gebruikersinterface weer in oude staat terug te brengen. 

Open Internet Explorer en klik rechtsboven op Extra (pictogram met tandwieltje). Via 

Invoegtoepassingen beheren zie je welke werkbalken en uitbreidingen er allemaal in 

de browser aanwezig zijn.  

Ongewenste onderdelen schakel je simpel uit. Klik met de rechtermuisknop op een 

uitbreiding en kies voor Uitschakelen. Na afloop klik je op Sluiten. Ook de startpagina 

breng je bij vervuiling van de browser weer terug in oude staat. Kies voor Extra / 

Internetopties en typ het webadres van de website waarmee je surfsessies wilt 

beginnen. Sluit af met OK.

 

Tip Nutteloze werkbalken deactiveer je eenvoudig in Internet Explorer. 

Thema 

in Rabobank 

 

Internetbankieren 
3 september 13.30 ur 

1 september 10.00 – 12.00 uur  (CultuurSpoor Best) 
 

Thema   Fotoalbum maken 
 

Een van de leukere dingen op computergebied is het 

zelf  maken van een fotoalbum van je eigen 
gemaakte foto’s op je eigen PC, welke door de 

afdrukcentrale van het Kruidvat, de Hema of andere 
centrales kunnen worden afgedrukt.  Persoonlijker 
kan het dus niet. 

Tijdens deze themamorgen wordt aan de hand van 
voorbeeldfoto’s een album gemaakt en kan het 

resultaat ook meteen bewonderd worden.  

De kosten bedragen 5 euro per persoon 
 

Vanwege ruimte voor maximaal 20 

personen: aanmelden middels e-mail 
info@cultuurspoorbest.nl,  
telefonisch op 372609  

of persoonlijk bij de receptie. 

3 september 13.30 – 16.00 uur (Rabobank):  

Cursus Rabo Internetbankieren. 
 

Het Internetbankieren programma van de Rabobank 
is vernieuwd en de cursus is daarom ook in een nieuw 
jasje gestoken. 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 aan te melden op 
nummer (0499)-583800 van de Rabobank. De cursus 

wordt gehouden in het pand van de Rabobank in Best. 
 

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.  
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