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Thema’s en voordrachten.
3 november 10.00 – 12.00 uur in CultuurSpoor (Bibliotheek)

Thema Android tablets
Een tablet is een handig apparaat wat veel functies van een computer in zich heeft maar
wat wel veel beter te hanteren is als bv. een laptop.
Daarom worden deze apparaten steeds meer aangeschaft.
Er zijn drie verschillende besturingssystemen voor tablets, namelijk:
● De tablet van Apple (wat eigenlijk de echte iPad is),
● Tablets van Samsung, Asus, HP en nog enkele andere merken die met het
besturingssysteem Android werken
● Er zijn tablets die onder Windows 8 RT draaien.
Deze morgen wordt aandacht besteed aan Android tablets ( dus niet de iPad !!) en zullen
de vele mogelijkheden worden getoond.
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.

5 november 13.30 – 16.00 uur (leslokaal
SeniorWeb, Raadhuisplein 68):
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 leslokaal van SeniorWeb Best.
Het leslokaal is achter CultuurSpoor (bibliotheek) met
ingang Raadhuisplein 68, Best (lokaal 8).
Bent u in het bezit van een laptop met Windows 7/8
dan verzoeken we u om die mee te nemen.
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.

26 november 13.30 – 16.00 uur CultuurSpoor Best (Bibliotheek)

E-book Tablet Café
Het Tablet café is een moment om informatie uit te wisselen, vragen te stellen en
ervaringen te delen. Deze keer een special over e-books. Voor wie niet in het bezit is
van een tablet is het tabletcafé de manier om er eens mee kennis te maken. Heeft u een
iPad of een andere tablet, en wilt u graag weten hoe je ebooks leest op de tablet? Dat
kan tijdens dit Tablet-Café. Het tabletcafé is zowel voor Ipad- als android-gebruikers
bedoeld. Neem uw eigen tablet mee en indien u er nog geen heeft, is er een iPad
aanwezig om mee te oefenen.
Deze gratis inloopmiddag is een gezellig samenzijn voor deskundigen en leken. Bent u
zelf handig met het lezen van ebooks op 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.
Er zijn mensen van Seniorweb aanwezig om samen met u te leren en te delen.

Cursussen bij Seniorweb Best
Op de volgende cursussen, die starten in november, kunt u inschrijven:
Op maandag 10 november : Facebook.
Op dinsdag 11 november : iPad.
Op woensdag 12 november : Internet en E-mail.
De cursussen bestaan uit 3 lessen van 2 uur en beginnen om 10.00 uur.
Het cursuslokaal is achter CultuurSpoor met ingang Raadhuisplein 68, Best (lokaal 8).
Inschrijven.
U dient zich aan te melden via de website van CultuurSpoor Best.nl/ cursussen
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).
Of per e-mail: educatie@cultuurspoorbest.nl
Of per telefoon 0499-372609.
Meer informatie op website CultuurSpoor Best.
En op de website van SeniorWeb Best.
Facebook is een sociaal netwerk waarmee u op eenvoudige manier contact kan
onderhouden met familie vrienden en kennissen.
In deze cursus gaat u aan de slag met Facebook.
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.
Na de eerste kennismaking met uw iPad zal u snel merken dat er van alles mogelijk is
met dit veelzijdig apparaat.
Zo zijn er standaard ‘apps’ beschikbaar voor het werken met foto’s, video en muziek.
In de toepassingen van bijvoorbeeld uw agenda of adresboek kunt u allerlei instellingen
maken die het werken met een iPad nog eenvoudiger en handiger maken.
In deze cursus leert u stap voor stap hoe u gebruik maakt van de mogelijkheden die ’n
iPad biedt en hoe u werken met uw iPad nog prettiger kan maken.
Deze cursus is geschikt voor iPad 2 en nieuwer.
U maakt al gebruik van een PC of laptop. Ook van Internet en E-mail , maar echt
vertrouwd voelt u zich er niet mee. U zou graag wat hulp en aanwijzingen hebben om
meer en beter gebruik te maken van wat de PC dit terrein aan mogelijkheden
biedt. Natuurlijk wilt u 't vooral ook veilig houden.
Deze cursus helpt u een flinke stap te maken. Er zal wat theorie zijn, maar voor zover dat
mogelijk is, oefenen we ook. Seniorweb Best heeft weliswaar enkele PC's beschikbaar,
maar hebt u een laptop? Breng die dan mee.

Seniorweb Fotogalerie
Markt in Marakesh

Deze foto is ingezonden door Henk Lathouwers
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
Wachtwoorden
Het is een bekend probleem. U verzamelt in de loop
van de tijd een flink aantal wachtwoorden van diverse
websites waar u regelmatig moet wezen.
Gemiddeld hebben we 26 accounts waarbij we moeten
inloggen met een wachtwoord. Aanbevolen wordt om
een wachtwoord maar voor een toepassing te
gebruiken. Dit is in de praktijk erg moeilijk. Het blijkt
dan ook dat we gemiddeld slechts 5 verschillende
wachtwoorden gebruiken.
Waarom meerdere wachtwoorden?
Wordt een wachtwoord gekraakt dan is het voor een
hacker een fluitje van een cent om ook de andere
accounts met hetzelfde wachtwoord te kraken. De
inlognaam is meestal uw e-mailadres, dus bekend.

Wat is een veilig wachtwoord?
1. Een veilig wachtwoord heeft minstens acht tekens.
2. Het bevat tenminste één letter, één cijfer en één
leesteken.

3. Het is niet hetzelfde als de loginnaam.
4. Er komen geen bestaande woorden of namen in voor,

geen geboortedata, en geen reeksen zoals 12345678.
5. Het wachtwoord wordt minstens één keer per jaar
veranderd.
Informatie overgenomen van: http://www.pepermunt.net/beveiliging/wat-is
-een-veilig-wachtwoord.html#ixzz3GyplTvpI

Controleer de kracht van het wachtwoord op: Test je
wachtwoord
Om te vermijden dat u de wachtwoorden vergeet kunt u ze opschrijven in een boekje
en dat bij de computer bewaren.
In de praktijk zie je vaak wat anders gebeuren. U maakt gebruik van slechts een paar
eenvoudige wachtwoorden, die u kunt onthouden en die u overal gebruikt.
Dit laatste is niet erg verstandig, en dat geldt eigenlijk ook voor dat opschrijfboekje. Er
is het gevaar dat een hacker ooit achter uw te simpele wachtwoorden komt en dan is
Leiden in last. Er is een mooie toepassing om dit eens en voor altijd goed te regelen, en
dat is een 'kluis voor wachtwoorden'. In deze kluis stopt u al uw toegangscodes en de
toegang tot de kluis zelf is beveiligd met een sterk hoofdwachtwoord. Alleen dat ene
hoofdwachtwoord hoeft u maar te onthouden.
Een simpele kluis is een Worddocument dat u beveiligt met een wachtwoord.
Er zijn ook programma’s die dat verzorgen:
Lastpass

: http://www.seniorweb.nl/artikel/44602/lastpass-gebruiken

Keepass : http://www.seniorweb-leek.nl/jb/index.php/tips-a-trucs/207-keepass-eenkluis-voor-wachtwoorden

Colofon

Internetcafé voor senioren.

Deze nieuwsbrief wordt u
aangeboden door
Seniorweb Best
en wordt maandelijks verspreid per
email onder geregistreerde
bezoekers en cursisten.

Internetcafé in de bieb.

Reacties:
nieuwsbriefswb@gmail.com

De hulp en toegang is gratis.

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
Seniorweb is een lokaal leercentrum verantwoorde aankoop van een computer of aanvullende
apparatuur, worden verkregen.
aangesloten bij Seniorweb
Nederland
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 : nieuwsbriefswb@gmail.com

