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Ook in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen    Voorjaar 2017 

* Tips & trucs  Einde Windows Live Mail ??? 

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 
 

Genealogie 
 

Maandag 6 februari 14.00uur 

Cursussen voorjaar 2017 

Tips en Trucs 

Einde Windows Live Mail ?? 
 

Ondersteuning stopt: een overstaphulp 

6 februari 14.00 – 16.00 uur  in CultuurSpoor Best (bibliotheek) 
 

Themamiddag Genealogie 
 

Na een korte inleiding over wat stamboomonderzoek (ook wel genealogie genoemd) 
behelst, gaat het vooral over waar en hoe kunnen we via Internet de informatie 
vinden over onze voorouders. 
Welke archieven zijn er, waar op landelijk niveau gezocht kan worden, en wat zijn 
van de  zoekformulieren de mogelijkheden. 
Maar ook, zijn er voor mijn specifieke streek waar ik vandaan kom, archieven te 
vinden waar ik mijn zoektocht kan uitdiepen. 
Voorts zal ook nog indien gewenst ingegaan worden op de keuze voor een 
computerprogramma.  
 
Let op!! Thema is op maandagmiddag en begint om 14.00 uur. 

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) 

 

Het einde van mailen met Windows Live Mail; wat nu? 
 
Het is begin 2017 echt afgelopen met onder meer Windows Live Mail. Microsoft 
stopt met alle ondersteuning van Essentials, waarvan Windows Live Mail (WLM) deel 
uitmaakt. Tijd om over te stappen. 
 
Op de website van SeniorWeb staat een overstaphulp: 
https://www.seniorweb.nl/artikel/overstaphulp-windows-essentials 
 

In dit geëxporteerde 
bestand zijn de waarden 
gescheiden door een ;
(punt-komma) 
In de app Mail moet dat 
een , (komma) zijn. Met 
behulp van bijvoorbeeld 
het programma kladblok 
kun je de ; vervangen 
door een ,  

Extra toelichting bij  
Contactpersonen overzetten 
naar de app Mail in Windows 
10. 
De namen en e-mailadressen 
worden overgenomen uit 
Windows Live Mail door ze 
hieruit te exporteren en ze op 
te slaan in een .csv bestand 
(door komma’s gescheiden 
waarden). 
Selecteer alleen de gebruikte 
velden  en haal de andere 
vinkjes weg. 

Seniorweb Fotogalerie 
Maria kapel in de Vleut 

Deze foto is ingezonden door Wilma Gerritsen 
 

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 

Het importeren in de app Mail gaat via de website OUTLOOK.COM 
Volg de beschrijving. Vergeet niet als laatste op de knop UPLOAD te klikken. Deze 
staat boven aan de pagina en wordt zwart als het csv-bestand is geopend. 

SeniorWeb-Leek: speciaal voor Windows Live Mail  een mooie samenvatting: 
 

Instructie voor overstapsituaties op een rijtje 

Op de site van SeniorWeb.nl zijn alle overstapsituaties (incl. overnemen van data uit WLM) uitgewerkt in een 

veelheid van instructies: 

Voor elke situatie moet je meerdere van deze instructies doorlopen 

 
**) Speciaal voor overgang van WLM naar Outlook.com vind je hier in deze PDF één samenvattende 

instructie. 

Van WLM naar:  Geschikt voor: Mailtype  

 app Mail   Windows10, niet: 7  cliënt 'app' 

 outlook.com **)  Windows10, 8.1, 7  webmail  

 gmail.com  Windows10, 8.1, 7  webmail 

 outlook uit Office-bundel  Windows10, 8.1, 7  cliëntprogramma 

 thunderbird  Windows10, 8.1, 7  cliëntprogramma 

Ga hiervoor naar:  http://www.seniorweb-leek.nl/ja/64-cursus-info-
algemeen/539-het-einde-van-mailen-met-windows-live-mail-wat-nu 
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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. 


