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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.  
 
 
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/workshop in CultuurSpoor 
 

Omgaan met de OV-chipkaart 
 

Maandag 5 maart 10.15 uur 

5 maart 10.15 – 12.15 uur  in CultuurSpoor Best (bibliotheek) 
 

Workshop: Omgaan met de OV-chipkaart  
 

Bijna iedereen gebruikt een OV-chipkaart, maar wat kan je er allemaal mee en welke kaarten 
bestaan er. Tijdens deze voordracht worden onder andere de volgende onderwerpen 
besproken: 

  Welke soorten OV-chipkaarten zijn er 
  Hoe kunt u een kaart kopen en activeren 
  Geld op de kaart zetten 
  Op reis met de kaart 
  Overstappen naar andere vervoerder 
  Omgaan met de website OV-chipkaart nl 
  De apps van OV-chipkaart 

 

Voor het bijwonen van deze thema-ochtend hoeft u niets mee te brengen, wellicht notitieblok 
en een pen voor wat notities. 
 

De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00. 
U dient zich aan te melden op de website van Cultuurspoor, info@cultuurspoorbest.nl  / tel.372609 of aan de 
balie van de bieb. ( Uiterlijk 1 week van te voren aanmelden, daarna is de inschrijving gesloten; dus vóór 26 
februari) 

Ook in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen          Voorjaar 2018 

* Tips & Trucs       Windows Verkenner in W10 

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 

  Windows Verkenner opstarten 
Windows Verkenner kan op vele manieren worden opgestart. 
Klik met de linker muisknop op de Windowstoets en kies het pictogram van de verkenner. 
Klik met de rechter muisknop op de Windowstoets en kies verkenner. 
Klik met de linker muisknop op het map pictogram op de taakbalk. 
Klik met de rechter muisknop op het map pictogram op de taakbalk. 
Druk in gelijktijdig de Windowtoets en de E toets. 
 
Standaard opent de Window Verkenner in het onderdeel snelle toegang. 
Als je er aan gewend bent kan dat handig zijn. Een nadeel is dat dan je USB stations e.d. 
niet direct zichtbaar zijn, zoals in Windows 7/8. 
Zo wijzig je dat: 
Open de verkenner, klik in de menubalk op het tabblad Beeld en kies dan Opties 
(helemaal rechts) 
Het venster Mapopties opent zich. 
Bovenaan ziet u Verkenner openen in: Via v kunt u kiezen voor Deze pc 
Bevestig via OK  aan de onderzijde. 

Windows Verkenner 
 

Nogal wat gewijzigd in Windows 10 

Tips en Trucs 

  Overzicht 
Het programma Windows Verkenner gebruiken we van oudsher 
voor het beheren van bestanden. In de loop der jaren is het 
programma langzaamaan verbeterd. 
Tijd voor een nader onderzoek en wat tips. 
 
Windows verkenner starten. 
Nieuw Venster 
Voorbeeldvenster 
Selectievakjes 
Scrollen 
Internetlinks 

Volgende keer misschien meer. 

  Nieuw Venster 
Het is mogelijk om in de Verkenner een nieuw venster te openen. 
Ga naar tabblad Bestand en kies Nieuw venster openen. 
Zo kun je meerdere vensters naast elkaar zetten en gemakkelijk bestanden 
verplaatsen of kopiëren. 

  Voorbeeldvenster 
Ga naar tabblad Beeld en kies Voorbeeldvenster. 
Zeker met de huidige snelle computers en de breedbeeld monitoren een must. 

  Internetlinks 
 
https://www.schoonepc.nl/windows10/windows_verkenner.html 

https://www.seniorweb.nl/artikel/de-verkenner-windows-10 

  Selectievakjes 
Bij tablets en smartphones zie je bijvoorbeeld dat foto’s die bij elkaar horen 
aangevinkt (geselecteerd) kunnen worden. In de verkenner is dat ook mogelijk. 
Ga naar tabblad Beeld , in de categorie Weergeven/verbergen vink aan 
Selectievakjes voor items. 
Kijk of je het wat vindt. 
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