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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen    Voorjaar 2016 

* Fotogalerie 

* Tips & trucs  Defragmenteren harde schijf 

Seniorweb Fotogalerie 

Geen foto  ingezonden 
 

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 CultuurSpoor (de bibliotheek) 
 
Iedere dinsdagmiddag  en vrijdagmiddag  
van 13.30 – 16.00 uur worden 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. 
 

Thema’s en voordrachten. 

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 

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor(Bibliotheek) 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur  

Thema in CultuurSpoor 
 

Smartphone mee op vakantie 
2 mei 10.00-12.00 uur 

Tabletcafé 
18 mei 13.30 uur 

Cursus voorjaar 2016 

2 mei 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 

Thema  Smartphone, tablet of laptop mee op 
vakantie 

 
Wie neemt tegenwoordig geen smartphone, tablet, e-
reader of laptop mee op vakantie? 
Bijna iedereen heeft wel een van deze apparaten bij zich 
zeker in het buitenland. Waar moet u op letten bij het 
gebruik hiervan en wat houdt WiFi in het buitenland 
vaak in? 
Tijdens deze thema ochtend komen veel tips en trucs 
voorbij. 
 
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. 

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 

Defragmenteren harde schijf 
 

Snellere laptop? 

Hoe ga je te werk? 
 
 Heb je een Windows 10 systeem dan wordt naast  defragmenteren tevens de term 
optimaliseren gebruikt. Klik links (linker muisknop) op het Windows 10 icoon geheel 
links op de taakbalk. In het scherm klik je op alle app's. Scrol naar beneden en klik op 
Systeem. In het rijtje mogelijkheden die je hier aantreft kies je voor Configuratie. In 
het volgende scherm kies je voor Systeem en beveiliging en dan voor Systeembeheer. 
Je ziet dan onder meer De stations defragmenteren. Klik hierop en je krijgt het scherm 
Stations optimaliseren. Alle stations ( harde en ssd schijven) worden getoond. Van die 
schijven wordt het een en ander verteld. Hier zijn de gegevens onder het kopje 'huidige 
status' van belang. Om een schijf te selecteren klik je er met de linker muisknop op. 
Via de knop Analyseren kan je uitzoeken of defragmenteren zinvol is. Staat er OK met 
een gering percentage, dan is defragmenteren niet nodig. In andere gevallen kan via 
de knop Optimaliseren het proces worden gestart. Dat kan best een tijdje duren.  
Via de knop 'instellingen wijzigen' kan worden aangegeven hoe een automatische 
optimalisatie te werk moet gaan. De standaard opgegeven waarden kunnen vaak 
blijven staan.  

 
Windows 8. 
 
Heb je een laptop die werkt met Windows 8 of Windows 8.1 dan kan  vanuit  
Configuratie worden gewerkt zoals hierboven is vermeld. Het Configuratiescherm kan 
op diverse manieren worden bereikt. Vanuit het (gele) bureaublad klik je op het Start 
icoontje links beneden. Scrol naar rechts en klik op tegel PC-instellingen. Onder links 
zie je Configuratiescherm staan. Klik hierop om te openen en ga naar Systeem en 
beveiliging. Een van de getoonde mogelijkheden is Systeembeheer. Van daar uit kan je 
defragmenteren bereiken. 

Thema 

in leslokaal SeniorWeb 

 

Internetbankieren 
4 mei 13.30 uur 

4 mei 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.  

18 mei 13.30 – 16.00 uur  in CultuurSpoor Best (bibliotheek) 
 

Tablet Café 
Op woensdag 18 mei organiseert Cultuurspoor Best weer een Tabletcafé. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u 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. 

 

Het tabletcafé is zowel voor Ipad- als Android-gebruikers bedoeld 

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.  

Snellere laptop: een makkie! 
Je wilt natuurlijk dat je mooie laptop lekker vlot blijft werken. Ook na een wat langere 
tijd. Een dikwijls vergeten mogelijkheid is het defragmenteren van gegevens op de 
harde schijf. Defragmenteren van een schijf houdt in dat gegevens die bij elkaar horen 
ook daadwerkelijk dicht in de buurt van elkaar op de harde schijf staan. De gegevens 
worden op de traditionele schijf via een mechanische arm waar een spoeltje op zit, op 
het oppervlak van de schijf gezet of uitgelezen. Hoe minder ver en vaak het armpje 
hoeft te bewegen, hoe sneller de gegevens opgepikt kunnen worden. Zie daar het 
principe.  
Vanwege de vele lees- en schrijfacties bij het defragmenteren is het niet verstandig een 
SSD-schijf te defragmenteren. Het is ook niet nodig want de schijf zal er niet sneller 
van worden. Herkent Windows de schijf als zijnde SSD-schijf dan zal deze sowieso niet 
worden gedefragmenteerd (maar wel geoptimaliseerd!), deze functie hoeft dan ook niet 
uitgeschakeld te worden. 

Schijfruimte vrijmaken. 
 
Onder Systeembeheer staat nog een in dit kader interessante keuze mogelijkheid: 
Schijfruimte vrijmaken. Klik je hierop dan zie je het scherm Schijfopruiming stations 
selecteren. Je kunt hier dus de schijf selecteren die opgeruimd moet worden. Klik na 
het selecteren op de knop OK en je ziet een berekening van de hoeveelheid ruimte 
welke vrijkomt. Ook wordt aangegeven welke gegevens of programma's worden 
opgeruimd. Ben je het daar niet helemaal mee eens dan verwijder je het vinkje.  
Of je voegt een vinkje toe immers jij bent de baas niet? 
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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. 


