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Thema’s en voordrachten.
2 september 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
7/8/10 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.

7 september 10.00 – 12.00 uur in CultuurSpoor (Bibliotheek)

Thema Skypen met de familie
Bellen en elkaar zien met PC, laptop, tablet en smartphone. Het kan gratis en eenvoudig met
Skype. Skype was jaren geleden een van de eerste bedrijven die telefoneren via internet
aanbood en is in 2011 wegens groot succes door Microsoft ingelijfd. Wereldwijd zijn er dit
jaar ongeveer 300 miljoen gebruikers actief waarvan er op een gegeven moment 50 miljoen
tegelijk “online” waren (Bron: Microsoft).
Gratis bellen met andere Skype-leden, dat was toentertijd iets geheel nieuws en ook nu nog
is die formule dus duidelijk succesvol.
Skype biedt nog steeds dezelfde dienst aan. Als u en uw vrienden, familie of bekenden, waar
dan ook ter wereld, een account aanmaken, kunt u gratis contact met ze hebben. Ook naar
normale niet-Skype telefoonnummers kunt u bellen, tegen een aantrekkelijk tarief.
Skype is eenvoudig te installeren en biedt een snelle en goede telefoon- en videoverbinding
en u krijgt geen ongewenste reclame voorgeschoteld.
Neem uw eigen laptop, tablet of smartphone mee want gedurende de themaochtend krijgt u
niet alleen een demonstratie van Skype aangeboden, maar wordt u ook in de gelegenheid
gesteld om samen met de docenten Skype te installeren op uw eigen apparaat. Met de
andere deelnemers kunt u na installatie van Skype kijken of alles werkt door met elkaar te
skypen.
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.

16 september 13.30 – 16.00 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)

Tablet Café

Op woensdag 16 september van 13.30—16.00 uur organiseert Cultuurspoor
Best weer een Tabletcafé.
Na de introductie van de iPad in 2010 is de markt voor tablets in een stroomversnelling
geraakt. Inmiddels zijn tablets niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Tijd om
van elkaar te leren en te delen!
Wat is een tabletcafé?
Onder het genot van een kopje koffie of thee informatie uitwisselen, vragen stellen en
ervaringen 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.
Voor wie?
Heeft u een iPad of een andere tablet, en wilt u graag wat tips en trucs? Dat kan tijdens
dit Tablet-Café in de bibliotheek. Het tabletcafé is zowel voor Ipad- als Androidgebruikers bedoeld. Ook voor informatie over Windows-8 tablets 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.
Gratis inloop
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.
Het tabletcafé wordt met een zekere regelmaat gehouden in de bibliotheek in
samenwerking met SeniorWeb Best.

Seniorweb Fotogalerie

Herinnering aan Zwitserland

Deze foto is ingezonden door Ina de Laat
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 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, 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 Cultuurspoorbest
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).
Fotoalbum maken
Het internet biedt talloze leuke programma’s om zelf een fotoalbum te maken.
Maar – ook omdat je er uiteindelijk voor moet betalen – dan wil je wel graag dat je het zó
kunt maken als je voor ogen hebt.
In deze cursus leer je een fotoalbum maken met voorbeeldfoto’s waarbij we zover gaan
tót aan het moment dat een betaalmethode moet worden gekozen. Daarna kun je thuis
aan de slag met je eigen foto’s en creatieve ideeën. Wil je gelijk in de les werken met je
eigen foto’s, neem ze dan mee op usb-stick.
In de cursus is onder andere aandacht voor het downloaden van de betreffende software,
het aanpassen van de benodigde instellingen, het inladen van de foto’s en het ontwerpen
van het album.
Beschikt u over een eigen laptop, neemt u deze dan mee naar de cursus.

Windows 10
In deze cursus zal vooral aan de orde komen hoe we onze gebruikelijke bezigheden weer kunnen
doen met behulp van dit nieuwe besturingssysteem.
Er zal slechts geringe aandacht zijn voor speciale nieuwe zaken die dit besturingssysteem meer
biedt dan alle vorige.
De gebruikelijke bezigheden die zeker aan de orde zullen komen:
Browsen en zoeken op internet.
E-mail verzenden en ontvangen.
Het opstellen van een documentje. (Brief of iets dergelijks)
Printen.
Het beluisteren van muziek.
Het bekijken van foto’s.
Ook worden de deelnemers gevraagd in de eerste les op te geven welke onderwerpen voor hen
beslist nog aandacht behoeven zodat het programma van de volgende lessen in overleg hierop kan
worden toegesneden..

iPad

De I-Pad van Apple verovert de wereld en zet de standaard voor de toekomst. Ook andere pcfabrikanten zetten zich schrap en komen met vergelijkbare ‘tablets’’. Let op: deze cursus is
bedoeld voor iPad-bezitters; andere typen tablets worden niet behandeld.

iPad voor beginners

Deze cursus is specifiek bedoeld voor mensen
die pas een iPad hebben gekregen of
aangeschaft en er weinig mee hebben
gedaan. Ze hebben weinig of geen ervaring
met een laptop /computer. Ook voelen ze
zich erg onzeker. Dus een cursus iPad voor
de echte beginners. Behandeld worden
 bediening, basishandelingen en instellingen
 standaard apps en het beheer van apps
 e-mail en internet.
 Mogelijk foto’s op de iPad.

iPad voor gevorderden

Deze cursus is specifiek bedoeld voor mensen die
reeds enige tijd een iPad hebben en gebruiken en
nu wel eens willen weten wat je er allemaal mee
kunt doen. Waarschijnlijk bent u bekend met een
laptop / computer en met een iPad gaat het net
iets anders. Behandeld worden
 bediening, basishandelingen en instellingen
 het downloaden en beheren van apps
 e-mail en internet
 omgaan met foto’s, muziek en boeken
 werken met agenda, notities en contacten
 synchroniseren van de iPad

Baas over eigen PC
Misschien herkent u het: u weet niet meer waar u een belangrijk bestand hebt opgeslagen op uw
computer of laptop.
U heeft ooit een programma gedownload en daar heeft u spijt van. U vraagt zich af of uw
computer/laptop nog wel veilig genoeg is en of u niet uw foto’s kwijt zal zijn als uw computer/
laptop onverhoopt mocht ‘crashen’. En wat zijn nu die zogenaamde cookies? Zijn die gevaarlijk?
Allerlei vragen waarop u in deze serie van 3 lessen antwoord krijgt.
In deze cursus leert u onder andere een goed wachtwoord kiezen, antivirus- en antispyware
software gebruiken, back-ups maken, herstelpunten terugzetten en programma's verwijderen.
De cursus is bestemd voor deelnemers die gewend zijn met Windows 7 of Windows 8.1 te werken
en dus reeds enige ervaring hebben.
Beschikt u over een eigen laptop, neemt u deze dan mee naar de cursus.

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 een PC of laptop.
SeniorWeb Best organiseert een cursus over tablets die uitsluitend met een Android
besturingssysteem draaien.
Het heeft dan ook absoluut geen zin om aan deze cursus deel te nemen met
uw I-pad maar uitsluitend met een Android tablet!!
Een tablet is niet moeilijk te bedienen maar toch is het uitgangspunt dat u uw tablet beter leert
kennen en er handiger mee leert om te gaan.
Een kleine greep uit de te behandelen onderwerpen:

Kennismaken met de Android tablet

De gebruikersinterface

Toetsenbord

Internetten

E-mailen

Foto’s maken, opslaan en delen (versturen op diverse manieren)

Bekijken van YouTube

Hoe de apps te downloaden en te installeren

Beveiliging van uw tablet

Enz. enz.
Afhankelijk van de verstreken tijd en de reeds aanwezige kennis van de cursisten kunnen er
onderwerpen bij komen of misschien verminderd worden.
SeniorWeb Best streeft namelijk niet naar kwantiteit maar naar kwaliteit van de cursussen.

Inschrijven
U dient zich aan te melden via de website van Cultuurspoorbest
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).

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.

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com

