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Thema Streamen, de Cloud en andere computertermen
Het is niet altijd even gemakkelijk om bij-de-tijd te blijven. Voor velen onder ons is de
computer of tablet al een hele uitdaging. Toch willen we graag bijblijven en het begrijpen
als de kinderen of kleinkinderen praten over voor ons nieuwe computertermen.
Op 11 apr a.s. richten we onze aandacht op "streamen" en "de cloud". We leggen uit wat
ermee wordt bedoeld en hoe zulke termen ontstaan, maar we zullen we vooral laten zien
wat je ermee kunt.
Kom naar deze thema ochtend en ontdek zelf hoe u méér met uw PC, laptop of tablet kunt
doen. Ervaar hoe leuk en ook hoe gemakkelijk 't is. Hebt u een laptop of tablet? Breng die
gerust mee. U kunt tijdens de ochtend tijdens de demonstraties zelf meedoen en
spelenderwijze ervaren wat de genoemde computertermen betekenen.
De kosten voor de themamorgen 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.

Seniorweb Fotogalerie
Nieuw Zeeland

Deze foto is ingezonden door Wil van Aalst
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

Cursus voorjaar 2016
Cursus Android tablets
De cursus begint op vrijdag 13 mei 2016 van 10.00 – 12.00 uur en verder op 20 en 27 mei.
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.
Duur en kosten van deze cursus.
De cursus begint op vrijdag 13 mei 2016 van 10.00 – 12.00 uur en verder op 20 en 27 mei.
In het computerlokaal van SeniorWeb Best , achter CultuurSpoor Best, Raadhuisplein 68 in
Best.
De kosten zullen € 40,-- p.p. bedragen.
Inschrijven.
U dient zich aan te melden via de website van cultuurspoorbest.lerendoeje.nu
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).

Tips en Trucs
Zoeken in Windows 10
Zoekpictogram of Zoekvenster
Microsoft heeft het zoeken naar een bestand, een foto of
een muziekfragment bijzonder verbeterd toen het
bedrijfssysteem Windows 8 werd geïntroduceerd. Je
hoeft eigenlijk alleen maar een titel of een gedeelte
daarvan als zoekterm op te voeren en ja hoor Windows
heeft het gezochte al voor je klaar staan. Ook in de
laatste versie van Windows, Windows 10, gaat het
zoeken bliksem snel. Op het bureaublad in de taakbalk is
er bij Windows 10 een icoontje of pictogram opgenomen
dat je kunt aanklikken waarna zich een hulpscherm
opent waarin je een zoekterm kunt intypen. Het icoontje
zou een loep of vergrootglas moeten voorstellen. Maar
het lijkt meer op een tennisracket

Het icoontje kan ook een zoekvenster zijn.
Klik op het zoekicoon en begin met typen.
Type re en je vindt de rekenmachine
of

type wo en je hebt Word of Wordpad.

Eenmaal gewend aan gebruik van de loep is
het bijzonder vervelend wanneer de loep
niet meer te zien is: je bent hem kwijt! Nou
dat is helemaal niet zo. Je kunt hem niet
zien maar echt verdwenen is hij niet. Maar
hoe krijg je de loep weer in de balk?
Klik rechts op een leeg gedeelte van de
taakbalk en er verschijnt een menu waar
als tweede van boven Zoeken staat
aangegeven. Klik je erop dan kan je het
icoontje (pictogram) terughalen zodat hij te
zien is in de balk. Makkelijk niet?

Wanneer je rechts op een leeg gedeelte van de taakbalk klikt, verschijnt er een menu.
Bovenaan in het menu zie je Werkbalken staan. Als je daarop klikt zie je onder meer
Adres staan. Hierop klikken krijg je een adresinvulvak in de taakbalk waar je een
internetadres kunt intypen. Blijkt een zeer handige mogelijkheid te zijn om snel het
internet op te gaan. Probeer maar.

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 CultuurSpoor (de bibliotheek)
Iedere dinsdagmiddag en vrijdagmiddag
van 13.30 – 16.00 uur w orden de senioren uit
Best in de gelegenheid gesteld om hulp en informatie 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

1 februari 10.00 – 12.00 uur in CultuurSpoor (Bibliotheek)

Thema Onderhoud PC / laptop en tablet
Is uw pc traag? Krijgt u rare foutmeldingen? Een onderhoudsbeurt doet wonderen. Haal de bezem
erbij en schoon uw computer/ laptop of tablet op.
Weet u nog niet zo veel van onderhoud op de pc, laptop of uw tablet?
De basis informatie hoe u deze apparaten optimaal houdt krijgt u in deze thema bijeenkomst
aangereikt.
De kosten voor de themamorgen bedragen € 5,— p.p.
Vanwege ruimte voor maximaal 20 personen: aanmelden middels e-mail
telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie.

