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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen: Najaar 2015 

* Fotogalerie   

* Tips & trucs: Programma downloaden 

Seniorweb Fotogalerie 
Plezier voor twee 

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.  
 
Op 5 mei gesloten wegens bevrijdingsdag 
 
De hulp en toegang is gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Thema’s en voordrachten. 

4 mei 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 
 

Thema   Vakantie(s) en dagje uit boeken op Internet 

 

 
Het regelen en organiseren van een dagje uit tot een complet vakantie op internet is 
momenteel  
meer regel dan uitzondering. Dat komt onder andere dat vliegtickets tegenwoordig overal 
te bestellen en te koop zijn, voorheen was dat voorbehouden aan de reisbureaus. 
Hoe doe je dat allemaal, waar moet je op letten en wat zijn de valkuilen. 
In deze thema ochtend wordt u dat o.a. aan de hand van voorbeelden uit de doeken 
gedaan. 
 
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 najaar 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 
(onder voorbehoud) 

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor (Bibliotheek) 
(5 mei dicht) 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur  

Thema in CultuurSpoor 
 

Vakantie boeken via Internet 
 

4 mei 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 

Programma downloaden 

Betrouwbare software en 
downloadsites. 
 
Oriënteer u en onderzoek verschillende bronnen 
voordat u de software download. Haal de 
software dan binnen via de website van de 
ontwikkelaar. 
Via Seniorweb.nl/tips-en-uitleg/software vindt u 
betrouwbare software en wordt u doorgestuurd 
naar de website van de ontwikkelaar. 
 
Vermijd generieke websites zoals Softonic, 
downloadcentrum.com, download.com, 
cnet.com, gratissoftware.nu, gratissoftware.nl 
Etc. 
Deze websites installeren naast het door u 
gewenste programma, regelmatig ook andere 
software. U kunt deze sites wel gebruiken om te 
kijken wat er zoal voor programma’s 
beschikbaar  en dan rechtstreeks naar de site 
van de ontwikkelaar gaan. 

Deze foto is ingezonden door Ben Bos 
 

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 

Het najaar is nog ver weg. Toch zijn we al bezig met het 
plannen van cursussen. Hieronder vindt u de eerste 
planning. Hebt u belangstelling in een andere cursus die we 
zouden kunnen geven: Laat het ons horen!! 

Uitbreiden van uw computer 
 

U kunt uw computer flink uitbreiden door extra software/ programma’s te installeren. 
Vele programma’s zijn te koop. Soms zijn er ook gratis alternatieven. 
Programma’s zijn te downloaden via internet. U loopt hierbij het gevaar dat er ook 
ongewenste software meekomt, de zogenaamde malware. 
Hieronder een aantal tips voor het veilig downloaden van programma’s. 

Let goed op 
 

Lees altijd steeds goed wat er op een website staat, ook de kleine lettertjes, en druk 
nooit zo maar zonder eerst alles goed gelezen te hebben op een grote uitnodigende, 
veelal groene, knop met de tekst “download hier” of iets dergelijks.  
 

Ga met de cursoraanwijzer op de link/downloadknop staan (zonder te drukken) en kijk 
dan op de Statusregel (onderin de browser) wat daar voor linkadres verschijnt. Dat 
geeft aan waar naartoe gegaan wordt als er echt op link/downloadknop wordt gedrukt.  
Wacht minstens 30 seconden met het drukken op welke knop dan ook als het 
downloaden niet gelijk begint. De standaard truck is om te laten denken dat het 
downloaden niet werkt zodat er op die grote groene knop met de tekst “download 
hier” wordt gedrukt. Dus even wachten en in veel gevallen zal het downloaden dan 
vanzelf beginnen.  
 

Let bij het installeren op aangekruiste vinkjes. Meestal wil je die opties niet hebben. 
Wees er zeker van dat u de gratis versie hebt. Kies ook geen proefperiode. 

 

Hieronder ziet u dat als u met de cursor bovenop de knop downloaden gaat 
staan dat dan linksonder het adres verschijnt: https://nl.libreoffice.org/ 
En dat dit dus een betrouwbare link is. 

Malware 
 

Spreek uit als: mal-wèr. 
 
Afkorting van de Engelse 
woorden 'malicious software.'  
 
Deze term staat voor 
'kwaadaardige software'.  
 
Het is een verzamelnaam voor 
bedreigingen op het internet. 
Voorbeelden van malware zijn 
virussen, spyware, wormen en 
Trojaanse paarden. 

Meer informatie: 
http://www.seniorweb.nl/artikel/37199/programma-downloaden 
 
http://computerworld.nl/software/75877-6-praktische-tips-om-malware-te-voorkomen 
 
http://www.sr-pc-hulp.nl  (handleidingen en tips 10) 

Installeer een Adblocker 
 

 
Als de browser voorzien is van een 
Advertentieblokker, zoals bijv. ABP, zullen veel 
van de vervelende extra’s in de vorm van 
“download-now”-knoppen niet verschijnen en 
is de kans op downloaden van malware 
aanzienlijk kleiner.  
Adblok Plus voor Internet Explorer : 
adblockplusie  
Adblok Plus voor Chrome : https://
adblockplus.org/nl/  
 
 

Maak een backup of 
herstelpunt 

 

 
Maak een back-up van de Windows-
partitie (meestal C: ) of een 
herstelpunt, alvorens onbekende 
gratis software te downloaden. Als 
er dan toch een besmetting heeft 
plaats gevonden en de besmetting is 
niet meer weg te krijgen, dan kan 
de onbesmette back-up teruggezet 
kan worden, c.q. teruggegaan 
worden naar het herstelpunt.  
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