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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 
 

Zoeken op Internet 
3 oktober 10.00 uur 

Cursussen najaar 2016 

3 oktober 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor Best (bibliotheek) 
 

Zoeken op Internet 
Op maandag 3 oktober organiseert Cultuurspoor Best een themaochtend. 
over het zoeken op Internet 
 
Gebruikte je vroeger een encyclopedie of 'n woordenboek? Of vroeg je 't aan 
vrienden of familieleden? 
Tegenwoordig zoeken veel mensen alles wat ze weten willen op op 't internet. Dat 
is niet zonder reden. Op het internet kun je buitengewoon veel en vaak erg 
begrijpelijke informatie vinden. Het is niet moeilijk en je hoeft er geen 
computerkennis voor te hebben. 
 
Alleen, als je niet gewend bent om veel op internet te zoeken, vraag je je misschien 
wel af wat je er dan allemaal kunt vinden? Met andere woorden, heb je er wel wat 
aan?  En hoe zoek je dan zo dat je vindt wat je zoekt en niet 1001 dingen die je 
niet had willen weten. En hoe houd je 't veilig?  We willen immers geen virussen of 
ander onheil op onze PC of tablet.   
Zoekt u wel regelmatig, maar zou u willen dat dat wat gemakkelijker en sneller 
gaat?  Ook daar besteden we aandacht aan.    
 
We nemen er ruim de tijd voor zodat er ook gelegenheid is om een aantal "digitale 
zoektochtjes" te demonstreren en op uw vragen in te gaan. Brengt u een laptop of 
tablet (Android of iPad) mee?  Dat is niet noodzakelijk, maar dan kunt u -als u dat 
wilt- tijdens deze ochtend ook 'n paar keer mee-oefenen terwijl we op het grote 
scherm laten zien hoe het zoeken in zijn werk gaat. 
 
Na afloop krijgt u een korte samenvatting zodat u thuis gemakkelijk de draad kunt 
oppakken en zelf kunt kijken hoe "zoeken op internet" voor u nuttig kan zijn.  
 
U mag zo binnen lopen, maar wilt u verzekerd zijn van een plaats? Meld u dan aan 
bij CultuurSpoor:  info@cultuurspoorbest.nl / tel.372609.  De kosten bedragen 5 
euro per persoon. 

Cursussen van 3(4) lessen 
door SeniorWeb Best  

 
De cursussen worden gegeven 
in 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 
Inschrijven via de website van CultuurSpoorBest.lerendoeje.nu/cursussen 
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek). 
 
Meer informatie via  info@seniorwebbest.nl 
 
http://www.seniorwebbest.nl/  tab cursussen 
 
http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/?pi=64&cat=2&sec=41 
 
Nieuwsbrief SeniorWeb Best van september. 

Tips en Trucs 

Aanmeldingswachtwoord Windows 10 
 

Moet dat nu echt? 

Ben jij het intypen van je aanmeldingswachtwoord in W10  
ook beu? 
Je bent een tevreden Windows 10 gebruiker geworden. Het was even wennen maar 
eenmaal begonnen bleek W10 een prima bedrijfssysteem. Maar niets op deze aarde is 
perfect dus ook W 10 niet. Zo kan het best zo zijn dat je het steeds opnieuw moeten 
invoeren van het aanmeldingswachtwoord vervelend gaat vinden. Kan dat anders? Ja 
dat kan. Volg de aanwijzingen hieronder op en je bent verlost van het iedere keer 
intypen van je wachtwoord. 
 
1. Klik met de rechter muisknop op de Start-knop in Windows 10 
2. Klik op 'uitvoeren'  ( of op ' run' bij een Engelstalige W10) 
3. Typ in het opdrachtvlak 'netplwiz' en druk op OK 
4. In het scherm Gebruikersaccounts dat verschijnt, verwijder je het vinkje door er op 
te klikken. 
5. Start de computer opnieuw op voor het activeren van de wijzigingen die je hebt 
aangebracht. 
 
Als er meerdere gebruikers zijn kunnen ook zij inloggen zonder het 
aanmeldingswachtwoord op te moeten geven. 
Wil je de verandering te niet doen, zet dan het vinkje weer terug. 
 
In het scherm Gebruikersaccounts kan je nog meer zaken instellen zoals het instellen 
van een nieuwe gebruiker.  
 
Het idee van de tekst is ontleend aan Downloadcentrum.com 

Het aanmeldingswachtwoord in W10 vervangen door een pincode. 
 
Een pincode van 4 cijfers ingeven gaat een stuk eenvoudiger dan een wachtwoord. 
Dit kan een middenweg zijn als u het inloggen wil beveiligen. 
 
1. Klik met de linker muisknop op de Zoek-knop in Windows 10 ( naast de start-knop) 
2. Typ in het opdrachtvlak 'account' en kies Uw account beheren 
3. In het scherm dat verschijnt kies je aanmeldingsopties. 
4. Hier kun je voor een pincode kiezen. 
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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. 


