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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.  
 
Vrijdag 29 december gesloten 
 
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 
 

Skype 
 

Maandag 8 januari 10.15 uur 

8 januari 10.15 – 12.15 uur  in CultuurSpoor Best (bibliotheek) 
 

Skype 
Bellen en elkaar zien met PC, laptop, tablet en smartphone. Het kan gratis en eenvoudig met 
Skype. Skype was jaren geleden een van de eerste bedrijven die telefoneren via internet 
aanbood en is in 2011 wegens groot succes door Microsoft ingelijfd.  
 Als u en uw vrienden, familie of bekenden, waar dan ook ter wereld, een account aanmaken, 
kunt u gratis contact met ze hebben.  
Skype is eenvoudig te installeren en biedt een snelle en goede telefoon- en videoverbinding. 
 

Neem uw eigen laptop, tablet of smartphone mee want gedurende de themaochtend krijgt u 
niet alleen een demonstratie van Skype aangeboden, maar wordt u ook in de gelegenheid 
gesteld om samen met de docenten Skype te installeren op uw eigen apparaat. Met de 
andere deelnemers kunt u na installatie van Skype kijken of alles werkt door met elkaar te 
skypen.   
 
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. 

Ook in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen          Voorjaar 2018 

* Tips & Trucs       Heimwee naar Vista of Windows 7 ? 

Cursussen voorjaar 2018 

Cursussen van 3 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. 
Werken met DigiD: 4 lessen, €20,-- 

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 

Tips en Trucs 

Windows 10 
 

Heimwee naar Vista of Windows 7?? 

Niet iedereen is vrijwillig overgestapt op Windows 10. Gedwongen door het 
stoppen van ondersteuning en een al wat oudere computer hebben velen besloten 
om een nieuwe laptop of desktop aan te schaffen. 
Hierop zit het besturingssysteem Windows 10 en dikwijls ook een recente versie van 
MicroSoft Office (Word, Excel).  
Soms geeft dit gewenningsproblemen. Voor de een minder en voor de ander heel veel. 
Hebt u problemen met Word dan kunt u de schuld niet geven aan Windows 10, maar moet 
u de oplossing zoeken bij Word 2016/2013. 
Onderstaande tips zullen uw heimwee zeker verminderen. 
 Toch niet in de tablet modus 
 Zoekfunctie 
 Taakbalk 
 Rechter muisknop 

 
 
Het team van SeniorWeb Best wenst u een zeer 
voorspoedig en vooral gezond 2018 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. 

Toch niet in de tablet modus !? 
Windows 10 kan zich op twee manieren presenteren. 
In de desktopmodus voor desktops en laptops met toetsenbord en muis en in de tabletmodus 
voor aanraakschermen. Gebruikt u een laptop in de tabletmodus dan is dat vragen om 
problemen. 
Ga naar Instellingen / Systeem / Tabletmodus   en  
kies Bureaubladmodus gebruiken  onder Wanneer ik mij aanmeld. 
 
Computer (bureaubladmodus)   Tablet (tabletmodus) 

Zoeken in Windows 10 
 

In Windows 10 gaat het zoeken bliksemsnel. Op het 
bureaublad in de taakbalk is er bij Windows 10 een icoontje of 
pictogram opgenomen dat je kunt aanklikken waarna zich een 
hulpscherm opent waarin je een zoekterm kunt intypen. Je 
hoeft eigenlijk alleen maar een titel of een gedeelte daarvan 
als zoekterm op te voeren en ja hoor Windows heeft het 
gezochte al voor je klaar staan. 
 
In een eerdere nieuwsbrief staat meer informatie: 
http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief%20087%20april%202016.pdf 
 

Taakbalk 
De taakbalk bevindt zich onderaan het bureaublad. Links de Startknop, dan de Zoekknop, 
Taakweergave en de vastgepinde app(programma) knoppen. Rechts het systeemvak met 
de app Personen, verborgen pictogrammen, datum/kalender, actiecentrum en helemaal 
rechts de knop Bureaublad weergeven. 
Wanneer een programma wordt geopend verschijnt er een icoontje in de taakbalk. 
Dit programma kan aan de taakbalk worden vastgemaakt. Klik met de rechter muisknop op 
het icoontje en  kies daarna met de linker muisknop voor Aan taakbalk vastmaken. 
Je programma wordt in het vervolg met een muisklik geopend. 

Rechter muisknop 
Klikken met de rechter muisknop geeft toegang tot een snelmenu. Welk snelmenu kan 
afhangen van de positie van de muiswijzer. Daarom noemt men zo’n snelmenu ook wel 
een contextmenu. Klik maar eens op de icoontjes in de taakbalk. 
Bij sommige programma-icoontjes (bijv. Word, Verkenner, IrfanView) opent een Jump List 
met recent geopende bestanden. Een regelmatig te openen bestand kan aan de Jump List 
worden vastgepind: Klik met rechts op het bestand en kies Aan deze lijst vastmaken. 

Meer informatie 
 

https://www.schoonepc.nl/windows10/gebruikersinterface.html 
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