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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen: Fotoalbum Maken 

* Fotogalerie  ??? 

* Tips & trucs: Verborgen opties Windows 8 

Seniorweb Fotogalerie 

Deze foto’s zijn van afgelopen jaar. 

We hebben geen nieuwe inzendingen op voorraad!! 

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. 

13 april10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 
 

Thema   Social Media 

 

 

Social media; ze zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen en 
kleinkinderen. 
Social Media is niet hetzelfde als Facebook.  Maar, wat wordt er dan mee bedoeld?  En, is 

’t wel veilig op onze PC, laptop of tablet? 

Op deze thema-ochtend zal Seniorweb Best iets vertellen over Social Media in-het-

algemeen, over de vele verschillende Social Media die er zijn en wat je daarmee kunt.  We 

zullen aandacht besteden aan veiligheidsaspecten, maar vooral ook aan de vraag “wat heb 

je eraan?”.  Als de tijd het toelaat, zullen we ook enkele Social Media in een korte 

demonstratie laten zien. 

 

 

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 
 

Social Media 
 

13 april 10.00-12.00 uur 

Meer informatie 

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

Tips en Trucs 

Verborgen opties Windows 8 

Trage PC ? 
 

U kent dat wel. Als de portable of de desktop computer al meerdere jaren in 
gebruik is, wordt de machine steeds langzamer. Dat is het gevolg van diverse 

oorzaken. Daarom is het dikwijls lastig om er precies achter te komen wat die 
oorzaken zijn. Vaak wordt dan maar de machine voorzien van een nieuwe 

verse Windows installatie. Het gevolg is dan wel dat alle toepassingen die 
worden gebruikt, opnieuw geïnstalleerd moeten worden. Veel werk dus. Wat 

ook een oplossing kan zijn is het aanmaken van een nieuwe gebruiker. Heb je 
gebruiker Jan, maak dan bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker aan met de naam 
Jan01. Start opnieuw op en op het inlogscherm zal naast gebruiker Jan ook 

gebruiker Jan01 als icoontje te zien zijn. Zoals ongetwijfeld bekend zal zijn 
wordt een nieuwe gebruiker ( ook wel account genoemd) in het controle 

centrum aangemaakt. Wordt icoon Jan01 aangeklikt zal Windows een geheel 
nieuwe omgeving maken, eigenlijk gewoon een nieuwe computer. Met alle 
voordelen van een nieuwe installatie: snel, soepel en prettig..... 

In de God Mode worden alle verborgen opties van Windows 

8 weergegeven. De naam “Godmode” kun je hernoemen 
door een andere naam aan de bestandsmap te geven. 

 
Bron: Computerworld.nl 

Deze foto is ingezonden door ??????? 
 

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 

De cursus Baas over eigen PC is verplaatst naar het najaar, 

naar 16 september. 
Nu wordt op 22 april gestart met de cursus Fotoalbum 

maken.  
Het leuke van een fotoalbum maken is het geheel naar 
eigen inzicht samenstellen en inrichten, dat is tevens de 

uitdaging van deze cursus.  
Het zal iedereen duidelijk zijn dat een fotoalbum uiteindelijk 

ook betaald moet worden. Maar wie wil er een fotoalbum 
betalen met foto’s die voor de gebruiker niets zeggen.  
We gaan een fotoalbum maken met voorbeeldfoto’s waarbij 

we zover gaan tot aan het moment dat een betaalmethode 
moet worden gekozen. 

God Mode? 
 

Windows 8 staat bol van de opties die je kunt aanpassen, alleen standaard worden die 
mogelijkheden nergens getoond of ze staan zo diep verborgen in submenu’s dat je ze 

niet tegenkomt. 
 

Om de knop aan te maken klik je met de rechtermuisknop op de Desktop en kies je 
Nieuw, Map. Hierna verschijnt op de desktop een map met de naam Nieuwe Map. 

Hernoem de map vervolgens naar de volgende waarde om het icoontje en de naam te 
doen veranderen. 
 

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} 
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