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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen: najaar 2015 

* Fotogalerie 

* Bestandstype 

Seniorweb Fotogalerie 
Zoo Veldhoven 

Deze foto is ingezonden door Ruud de Croon 
 

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. 

5 oktober 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 
 

Thema   Windows 10 

Nieuwe computers zijn al voorzien van Windows10. 
Velen zijn al overgestapt van Windows 7 of Windows 8. 
Een aantal kijkt de kat uit de boom en wacht nog even af. 
In deze themaochtend krijgt u meer informatie. 
 
Windows 10 Upgrade: 
Wat komt er zoal bij kijken? 
Is het (al) interessant voor mij? 
En een eerste kijkje in wat Windows 10 zoal biedt. 

 
 
 
 

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, dus 
meestal van 10.00—12.00 uur. 
Er zijn 2 docenten en maximaal 
8 cursisten. 
Kosten €40,— per cursus. 

Meer informatie 

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

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor (Bibliotheek) 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur  

Thema in CultuurSpoor 
 

Windows 10 
5 oktober 10.00-12.00 uur 

 

 

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 pc-fabrikanten zetten zich 
schrap en komen met vergelijkbare 
‘tablets’’. Let op: deze cursus is bedoeld 
voor iPad-bezitters; andere typen 
tablets worden niet behandeld. 

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. 

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 

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

Thema   Welk onderwerp?? 

 
SeniorWeb Best is bezig met het plannen van de aktiviteiten van komend jaar. 
Hierbij willen we zo veel mogelijk rekening houden met uw wensen. 
We zouden het heel prettig vinden uw wensen te horen.  
Heeft  u een voorkeur voor een cursus, of liever een themaochtend of themamiddag?  
Waarover zou u graag meer willen weten?  
Bent u tevreden over de inloop? 
Wat kan er beter en wat mist u? 
 
 

Cursus   Welk onderwerp?? 
 

Graag een berichtje naar info@seniorwebbest.nl 

Tips en Trucs 

Bestandstype 

Bestanden en uw computer 
 

Wanneer je op je computer dingen opslaat zoals een brief, een mailtje, foto’s of 
muziek dan ben je bezig met bestanden. Een computer werkt met bestanden. 
Dat kunnen dus tekstbestanden zijn, maar ook mailbestanden of fotobestanden of 
muziekbestanden. Ook kunnen het programmabestanden zijn. 
Ieder type is herkenbaar aan een achtervoegsel; dit heet een extensie. 
Maak je bijvoorbeeld een brief in Word, dan sla je de brief op onder een naam, de 
bestandsnaam. Achter de bestandsnaam komt dan automatisch de extensie docx 
gescheiden door een punt. 
Bestand :   unieke_naam.extensie 
Voorbeelden 
Kasboek2015.xls             spreadsheet (reken) programma Excel 
Vakantie_Leiden.jpg        foto te bekijken met bijv. IrfanView 
Andre_Rieu.mp3             muziekbestand te beluisteren met bijv. Windows Media Player 
Handleiding.pdf              document dat gelezen kan worden met een pdf reader 
Ccleaner.exe                  programma bestand 
Zoek het maar uit.epub   boek te lezen met bijv. Adobe Digital Editions 

 

Met de Windows Verkenner zie je alle bestanden op je computer. 
Voor de naam staat het icoontje van het programma waarmee standaard het bestand 
wordt geopend. Dus wanneer je klikt op bestand openen, of wanneer je dubbelklikt op 
een bestand. Achter de naam staat de extensie en onder type de beschrijving. 
Hieronder een voorbeeld. 

 

Geen extensies te zien? 
 
Het is mogelijk dat er geen 
extensies staan achter de 
bestandsnamen.  
Om deze te zien moet je 
gaan naar de Verkenner.  
Klik op Bestand / Opties / 
Weergave en haal dan het 
vinkje weg bij Extensies voor 
bekende bestandstypen 
verbergen 
Klik dan op OK 

 

Kan bijlage of bestand niet 
openen? 

 
Wanneer je dubbelklikt op een 
bestand of bijlage dan wil de 
computer dit bestand openen. 
Hiervoor wordt gekeken naar 
het bestandstype, dus de 
extensie en dan wordt het 
bestand geopend met het 
programma dat standaard is 
ingesteld.  
Is niet het goede programma 
ingesteld of is het ingestelde 
programma niet aanwezig dan 
zal het programma niet geopend 
worden.  
Het standaard programma kun 
je het gemakkelijkste instellen 
door het bestand te selecteren 
en dan met de rechter muisknop 
te kiezen voor Eigenschappen. 
Via Wijzigen kun je het juiste 
programma kiezen. 
Klik daarna wel op OK om het te 
bevestigen 
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