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Ook in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen    Voorjaar 2017 

* Tips & trucs  Ook moeite met lezen op uw computer? 

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  

Tabletcafé 
in CultuurSpoor 

 

 

woensdag 18 januari 13.30uur 

Cursussen voorjaar 2017 

Tips en Trucs 

Ook moeite met lezen? 
 

Stel uw computer / beeldscherm in. 

 
 
Het team van SeniorWeb Best wenst u een zeer 
voorspoedig en vooral gezond 2017 toe. 
Ook in dit jaar zullen onze vrijwilligers weer 
klaar staan om u te helpen met uw computer.  
Wij hopen u te zien in CultuurSpoor Best (de 
bibliotheek) in het internetcafé, bij een cursus of 
bij een themavoordracht. 

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

Tablet Café 
Op woensdag 18 januari 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.  

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 

Cursussen van 3(4) lessen 
door SeniorWeb Best  

Cursussen worden gegeven in 
CultuurSpoor Best. 
Elke les duurt twee uur,  
meestal van 10.15—12.15 
uur. 
Er zijn 2 docenten en 
maximaal 8 cursisten. 
Kosten €40,— per cursus. 
(Werken met e-overheid €20) 

 

Beeldscherminstelling 
U kent het wel. De tekst van die internetpagina is zo klein dat hij nauwelijks te lezen is. 

Dan maar weer het trucje toepassen: klikken op de tekst en Ctrl + + 
Of Ctrl + scroll muiswieltje. 
Dit trucje werkt niet voor pictogrammen en menu’s. 
Probeer eens uw beeldscherm opnieuw in te stellen. 
Klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad. 
Kies Beeldscherminstellingen. 
U ziet daar staan : De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen: 100% 
Die 100% is aan de lage kant. Verschuif het balkje naar rechts en het beeld wordt groter. 
Kies het beeld wat u het prettigst vindt. 
Het is afhankelijk van uw computer en beeldscherm en videokaart. 
Hieronder een instelling van 100% en een van 150% 

Volg de aanbevelingen en gebruik wat u nuttig vindt. 
Interessant zijn o.a. de dikte van de knipperende cursor en het Vergrootglas. 
 
Het gebruik van het vergrootglas kan op een aantal manieren, die u het beste kunt 
uitproberen. Wilt u dat we hier in de nieuwsbrief op terugkomen? Laat het even 
weten nieuwsbriefswb@gmail.com  . 

Toegankelijkheidscentrum 
Het gebruiksvriendelijk instellen van computer of tablet vindt u meestal onder de 
term Toegankelijkheid. 
 
Onder Windows10 is dat bereikbaar via  
Rechtermuisknop op Startknop / Configuratiescherm / Toegankelijkheidscentrum. 
Of Windowstoets + X / Configuratiescherm / Toegankelijkheidscentrum. 
Begin dan met Aanbevelingen voor een gebruiksvriendelijkere computer. 
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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. 


