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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen: er zijn nog plaatsen vrij 

* Fotogalerie 

* Tips & trucs: Sneltoetsen Windows 8 

Seniorweb Fotogalerie 

Deze foto is ingezonden door Petra van Doorn 
 

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’s en voordrachten. 

2 maart 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 
 

Thema   Genealogie 

 

 

Voordracht Genealogie Maandag 2 Maart 10:00- 12:00 gegeven door Leo Arendsen 
geassisteerd door Liesbeth Damen. 
Na een korte inleiding over wat genealogie (ook wel stamboomonderzoek genoemd) 

behelst, gaat het vooral over waar en hoe kunnen we via Internet de informatie vinden 
over onze voorouders. 

Welke archieven zijn er, waar op landelijk niveau gezocht kan worden, en wat zijn van 
de  zoekformulieren de mogelijkheden. 

Maar ook, zijn er voor mijn specifieke streek waar ik vandaan, kom archieven te vinden 
waar ik mijn zoektocht kan uitdiepen. 
Voorts zal ook nog indien gewenst ingegaan worden op de keuze voor een 

computerprogramma. 
 

 

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. 

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

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

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, 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). 

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor (Bibliotheek) 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur  

Thema in CultuurSpoor 
 

Genealogie 
 

2 maart 10.00-12.00 uur 

Thema 
in leslokaal SeniorWeb 

 

Internetbankieren 
 

4 maart 13.30 uur 

Meer informatie 

Kijk op de website van SeniorWeb Best onder cursussen. 
( http://www.seniorwebbest.nl/cursussen.asp ) 

Tips en Trucs 

Sneltoetsen Windows 8 
Eenmaal gewend, daarna onmisbaar 

Waarom sneltoetsen? 
 

Sneltoetsen heb je niet nodig. Je kunt zonder sneltoetsen ook goed je 
computer bedienen. Ze zijn echter wel gemakkelijk. Een sneltoets is een 

toetscombinatie waarvoor anders een aantal muisklikken nodig zijn. 
In het geval van Windows 8 is het dan niet nodig om de charmsbalk aan de 

zijkant van het scherm op te zoeken. 

Welke sneltoetsen? 
 

Als je zoekt met Google op sneltoetsen in windows 8 krijg je een aantal duidelijke 
beschrijvingen.  

Bijvoorbeeld http://no-brabant.hcc.nl/lezing/Windows%208%20sneltoetsen.pdf 
Hieronder een aantal voorbeelden. 

Waar zit de Windowstoets? 

4 maart 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.  

Er zijn nog plaatsen vrij. 

Let op: Sommige begindata zijn gewijzigd. 

Door zowel de windowstoets als de toets C in te drukken 

verschijnt de Charms balk aan de rechter zijkant. 

Met de windowstoets kun je schakelen tussen het startmenu met de 

tegels  en de laatste app en/of het bureaublad. Probeer het maar eens. 

Door zowel de windows-toets als de 

toets X in te drukken verschijnt linksonder 
een geavanceerd menu met vele 

mogelijkheden. Zo  kun je hier direct 
afsluiten. In een van de volgende 
nieuwsbrieven komen we terug op dit zeer 

krachtige menu. 
 

Dit menu is ook te bereiken door met de 
rechter muisknop op het windows-
icoontje (helemaal linksonder) te klikken. 
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