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Thema’s en voordrachten.
2 februari 10.00 – 12.00 uur in CultuurSpoor (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 2 februari a.s. om 10.00 uur, in de bibliotheek, organiseren Rein Gebuis en
Ben Bos 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@cultuurspoorbest.nl,
telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie.

25 februari 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.

Seniorweb Fotogalerie
Okaw Japan

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

Cursussen voorjaar 2015
Cursussen van 3 lessen
door SeniorWeb Best

De cursussen worden gegeven in
het cursuslokaal van SeniorWeb,
op Raadhuisplein 68 (achter
CultuurSpoor Best).
Elke les duurt twee uur, dus
meestal van 10.00—12.00 uur.
Er zijn 2 docenten en maximaal 8
cursisten.
Kosten €40,— per cursus.

Inschrijven
U dient zich aan te melden via de website van CultuurSpoor Best.nl/ cursussen
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).
Meer informatie
Kijk op de website van SeniorWeb Best onder cursussen.
( http://www.seniorwebbest.nl/cursussen.asp )

Tips en Trucs
Inloop / Internetcafé
Problemen met of vragen over uw computer?
Misschien kunnen wij het oplossen.
Wat staat op de website onder Inloop?
Seniorweb Best organiseert inloop voor vijftigplussers die problemen hebben
met hun computer.
De bezoeker kan terecht voor allerlei vragen over computer of tablet.
Iedere dinsdag begint de inloop om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
Op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
U kunt terecht in CultuurSpoor Best (Bibliotheek Best) aan het Raadhuisplein'.
Een bezoek aan het internetcafé is gratis.
Dus schroom niet , neem uw problemen onder de arm en kom eens langs.

Wie helpen u tijdens de Inloop?
Tijdens de inloop zijn altijd twee docenten
van SeniorWeb Best aanwezig.
Het team bestaat nu uit elf vrijwilligers. Deze
vrijwilligers hebben een jarenlange ervaring
met computers, maar zijn geen professionele
computerexperts. Wel hebben ze ervaring
met het lesgeven aan senioren.
Niet iedereen heeft even veel kennis op elk
gebied. Sommigen hebben ook een tablet,
Apple of Android, anderen een e-reader. De
een is beter bekend met antivirus
programma’s en de ander doet veel aan
fotobewerking.

Wat zijn de vragen?
De vragen, gesteld tijdens de inloop, zijn er in alle variaties. Van “eenvoudige”
vragen over tekst bewerking tot ingewikkelde muziekprogramma's. Vragen over PC,
laptop, tablet, e-reader en smartphone. Soms kan een vraag in 5 minuten
beantwoord worden maar ook kan het zijn dat we meer dan een uur de tijd nemen.
Een eenvoudige vraag kan een ingewikkeld antwoord vergen, maar het omgekeerde
komt ook zeker voor.
Ook het aantal bezoekers is erg wisselend. Van bijna niemand tot een aantal
wachtenden.

Is iedereen tevreden?
Over het algemeen is men best tevreden.
Er zijn een redelijk aantal mensen die
regelmatig terugkomen. Toch lukt het
niet altijd om een probleem op te lossen.
Dat kan zijn vanwege de complexiteit, de
niet parate kennis, of dat alleen verwijzen
naar de leverancier helpt. Als het niet
lukt is dat vervelend voor de bezoeker,
maar ook voor de helpende docenten.
Ook is het gebeurd dat iemand boos
wegliep omdat die te lang moest wachten
met een volgens haar eenvoudige vraag.
In het artikel hieronder leest u dat een
probleem ons niet geheel loslaat.

Het raadsel van de onzichtbare letters.
De man zette zijn laptop op de tafel. Problemen vroeg ik. Ja zei hij, als ik in
mijn e-mail programma tekst wil intypen, zie ik helemaal niets op het scherm
komen. Behoorlijk vervelend toch? Hij zette zijn laptop aan en opende het
mail programma. En ja hoor: helemaal niets te zien terwijl hij het
toetsenbord gebruikte. U kunt mij vast wel vertellen wat er aan de hand is
zei hij. Ik moest even nadenken. Een raar gezicht was het wel. U heeft
misschien een of andere instelling veranderd, vroeg ik hem. Verontwaardigd
keek hij mij aan. Natuurlijk niet, anders zou ik dat toch weten en dan had ik
u niet nodig. Tja zei ik laat me maar eens kijken. Ik ging de instellingen van
het e-mail programma controleren. Dat stond de man niet aan. Kom maar
zei hij, ik zie wel dat u er helemaal niets mee kan. En trok de laptop weer
naar zich toe. Ik denk zei hij dat uw collega er beter even naar gaat kijken,
die heb ik vaker gezien. De collega was nog even bezig wat tot ongeduld bij
de man leidde. Toen de collega er eveneens zo gauw geen oplossing kon
geven, vertrok de man.
Later thuis dacht ik nog eens over het mysterie van de verdwenen letters na.
Ik pakte mijn laptop en ging op zoek. Ik liep de instellingen van mijn e-mail
programma na en kreeg plotseling een inval. Je kunt de kleur van de letters
aanpassen. Maar wat je ook kan is de achtergrond van kleur laten
veranderen. Standaard staat de kleur voor de letters op zwart met als
achtergrondkleur wit. U begrijpt het al: maak je gewild of ongewild de kleur
van de letters wit in plaats van deze zwart te laten en ga je dan typen zul je
niets op het scherm zien. Maak je de achtergrondkleur bijvoorbeeld rood,
dan zie je die witte letters wel degelijk. Raadsel opgelost!

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

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.

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

