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

Themaochtend: Veilig Internetten
Veilig Internetten is niet vanzelfsprekend. Anderzijds maken we steeds meer
gebruik van het internet wat ons leven een stuk makkelijker maakt en soms is het
gebruik van vitaal belang.
Wat weet u eigenlijk over veilig internetten?
U heeft ongetwijfeld wel gehoord van “hackers”, die ons het leven goed zuur kunnen maken.
Weet u dat, wanneer u aan het surfen bent, adverteerders u ongemerkt kunnen volgen en
ongevraagd een profiel van u kunnen opbouwen. En ook zijn er nog overheden die neuzen in
de privégeschiedenis van burgers. En niet te vergeten de “bouwer” van Windows 10:
Microsoft, die ook graag van alles over ons wil weten. En hoe veilig zijn uw wachtwoorden
voor diverse belangrijke programma’s als Internetbankieren?
Deze themaochtend gaat op al deze aspecten in, zodat u voor uzelf kunt uitmaken hoe veilig
u uw eigen computer wil laten zijn en hoe veilig u wilt en kunt internetten.

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 3 april)

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 Verkenner deel 2
Schijf Branden en snel naar systeeminstellingen
Bestanden op schijf branden
In Windows 10 kunt u bestanden direct kopiëren naar een CD of DVD, zonder
tussenkomst van een branderprogramma. Hiervoor gebruikt u de Windows
Verkenner.
Selecteer mappen en/of bestanden.
Klik bovenaan op Delen en dan Op schijf branden.
( Of rechter muisknop : Kopieren naar DVD station )

Nieuwe schijf in speler : kies voor Zoals een USB-flashstation.
Schijf wordt geformatteerd. Bestanden worden dan gekopieerd naar de schijf.
Reeds gebruikte schijf : Bestanden worden direct gekopieerd naar de schijf.

Branden lukt niet direct?
Het kan zijn dat een Windows Verkenner venster zich opent en onderaan zie je
dan staan: bestanden die klaar zijn om op schijf te worden gezet.
Klik bovenaan op Beheren en dan op Opslaan op schijf voltooien.
De bestanden worden dan op schijf gezet.

Snel naar Systeeminstellingen
Selecteer in de Windows Verkenner Deze pc.
Boven in de menubalk zie je een aantal andere items. Zo kun je snel naar een
bepaalde instelling. Hieronder is op Systeemeigenschappen geklikt.

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.
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