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Onze zomervakantie is nagenoeg voorbij.
Op dinsdagmiddag 5 september kunt u om
13.30 weer terecht in het Internet Café
voor gratis hulp en informatie op
computergebied.

cursusaanbod van SeniorWeb
Best zal ook gepresenteerd worden op de
Cursusmarkt van CultuurSpoor.
Het

De cursusmarkt is op
zaterdag 9 september
vanaf 11.00 uur.

Thema’s en voordrachten.
4 september 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)

Themaochtend Backup maken in Windows 10
Maak tijdig een back-up en wat is een back-up nu eigenlijk?
Enige tijd geleden werd heel Nederland opgeschrikt doordat kwaadwillende figuren software
hadden geïnstalleerd op de computers van diverse grote bedrijven waardoor hun bestanden
versleuteld waren en men er geen gebruik meer van kon maken.
Het gevolg was o.a. dat een grote containerterminal in de Rotterdamse haven dagenlang niet kon
functioneren en dat heeft miljoenen euro’s gekost.
Maar dit kan net zo goed ook bij particuliere computers gebeuren en om uw bestanden (foto’s,
documenten, muziek, enz.) weer te kunnen gebruiken moet men dikwijls behoorlijke bedragen
betalen.
En dan moet u nog maar afwachten of uw bestanden weer worden vrijgegeven.
Ook het downloaden van onbekende software kan verstrekkende gevolgen hebben want daarmee
kunt u virussen op uw computer krijgen, met alle nadelige gevolgen van dien.
In dit soort gevallen is het noodzakelijk dat u een back-up van uw computer achter de hand hebt
zodat u uw computer weer aan de praat kan krijgen en uw bestanden weer kunt gebruiken.
Hoe u zo’n back-up van uw computer maakt en, indien noodzakelijk, gebruikt leggen Ben en Rein
u gedurende deze ochtend uit.
De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00.
U kunt zich aanmelden op de website van Cultuurspoor, info@cultuurspoorbest.nl / tel.372609
of aan de balie van de bieb.

Cursussen najaar 2017
Cursussen van 3(4) lessen
door SeniorWeb Best
Cursussen worden gegeven in
CultuurSpoor Best.
Elke les duurt twee uur, dus
meestal van 10.15—12.15
uur.
Er zijn 2 docenten en
maximaal 8 cursisten.Kosten
€40,— per cursus.

Android tablets

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.

Werken met DigiD
De overheid gaat digitaal.
Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. In deze cursus kunt u
stapsgewijs ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met de
elektronische overheid.
In de cursus, die o.a. gaat over het aanvragen en gebruiken van een DigiD (Digitale
Identificatie), is een module opgenomen, specifiek voor de Gemeente Best waarin concrete
onderwerpen zullen worden besproken en beoefend, zoals:

digitaal maken van een afspraak, bijvoorbeeld voor het aanvragen of verlengen van
een paspoort

doorgeven van een verhuizing

producten van de afdeling Werk en Inkomen, bijv. Bijzondere Bijstand en
Langdurigheidstoeslag

aanvragen van een Gehandicaptenparkeerkaart

etc.
De kosten van deze cursus zullen € 20,-- p.p. bedragen.

Werken met de iPad
Deze cursus is bedoeld voor mensen die de iPad beter willen leren kennen en er handiger
mee willen omgaan.
Behandeld worden
* de bediening, de basishandelingen en instellingen,
* standaard apps en het beheer van apps
* e-mail en internet.
* het omgaan met foto’s, muziek en boeken,
* werken met agenda, notities en contacten,
* de iPad en de cloud.

Basiscursus Computer + Klik & Tik
Heeft u een computer maar weet u niet zo goed hoe u die moet gebruiken en wat u er
allemaal mee kan doen? Dan is dit bericht voor u van groot belang.
SeniorWeb Best heeft sinds kort een cursus op het programma waarin u de kneepjes van
het computergebruik stap voor stap worden aangeleerd, het zijn dus de basishandelingen
die u bij het toekomstige gebruik van alle programma’s nodig zult hebben. De cursus
bestaat uit 4 lessen, waarvan de eerste les vooral bestaat uit het bedienen van toetsenbord
en muis (klik & tik)

Windows 10 vaardigheden
In deze cursus zal vooral aan de orde komen hoe we onze gebruikelijke bezigheden weer
kunnen doen met behulp van dit nieuwe besturingssysteem.
Er zal slechts geringe aandacht zijn voor speciale nieuwe zaken die dit besturingssysteem
meer biedt dan alle vorige.
De gebruikelijke bezigheden die zeker aan de orde zullen komen:
Browsen en zoeken op internet.
E-mail verzenden en ontvangen.
Het opstellen van een documentje. (Brief of iets dergelijks)
Printen.
Het beluisteren van muziek.
Het bekijken van foto’s.
Ook worden de deelnemers gevraagd in de eerste les op te geven welke onderwerpen voor
hen beslist nog aandacht behoeven zodat het programma van de volgende lessen in overleg
hierop kan worden toegesneden..

Fotoalbum maken
Het internet biedt talloze leuke programma’s om zelf een fotoalbum te maken.
Maar – ook omdat je er uiteindelijk voor moet betalen – dan wil je wel graag dat je het zó
kunt maken als je voor ogen hebt.
In deze cursus leer je een fotoalbum maken met voorbeeldfoto’s waarbij we zover gaan tót
aan het moment dat een betaalmethode moet worden gekozen. Daarna kun je thuis aan de
slag met je eigen foto’s en creatieve ideeën. Wil je gelijk in de les werken met je
eigen foto’s, neem ze dan mee op usb-stick.
In de cursus is onder andere aandacht voor het downloaden van de betreffende software,
het aanpassen van de benodigde instellingen, het inladen van de foto’s en het ontwerpen
van het album.

Veilig Internetten
Misschien herkent u het: u weet niet meer waar u een belangrijk bestand hebt opgeslagen
op uw computer of laptop. U heeft ooit een programma gedownload en daar heeft u spijt
van. U vraagt zich af of uw computer/laptop nog wel veilig genoeg is en of u niet uw foto’s
kwijt zal zijn als uw computer/laptop onverhoopt mocht “crashen”. En wat zijn nu die
zogenaamde cookies? Zijn die gevaarlijk?
En hoe weet ik dat ik veilig met mijn computer of laptop het internet op kan gaan. En wat
verstaat men nu onder “de Cloud?
In deze 3-daagse cursus laten we u zien wat u moet doen om uw computer te beveiligen en
te onderhouden. U leert o.a. een goed wachtwoord kiezen, antivirus- en antispyware
software gebruiken, back-ups maken, herstelpunten terugzetten en programma's
verwijderen.
De cursus is bestemd voor deelnemers die gewend zijn met Windows 10 te werken en dus
reeds enige ervaring hebben.

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

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.

