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 Internetcafé  
 

CultuurSpoor(Bibliotheek) 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur  

In deze nieuwsbrief: 

* Cursussen          Najaar 2018 

* Tips & Trucs       Vergrootglas / Watermerk 

Cursussen najaar 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,-- 

Thema in CultuurSpoor 
 

Telefoonnummers opzoeken 
 

Dinsdag 2 oktober 10.15 uur 

Thema’s en voordrachten. 

2 oktober 10.15 – 12.15 uur  in CultuurSpoor Best (bibliotheek) 
 

Themaochtend: Telefoonnummers opzoeken 
 

Het gebruik van wachtwoorden is helaas noodzakelijk als je het over computers en  
Alles in deze wereld wordt digitaal, zo ook ons telefoonboek. 
Kregen wij ieder jaar met een daverende klap een papieren telefoonboek in de 
brievenbus gegooid, m.i.v. volgende jaar zal u die klap in uw brievenbus niet meer 
horen want het telefoonboek wordt dan niet meer door KPN verspreid. 
Nee, ook ons vertrouwde telefoonboek wordt ook digitaal dus dat houdt in dat als u 
straks een telefoonnummer wilt opzoeken dit m.b.v. de computer of de tablet zal 
moeten gebeuren. 
SeniorWeb Best onderkent dat dit voor menigeen een probleem kan worden en 
ogenblikkelijk wordt dan door u de vraag gesteld: “hoe moet ik dit gaan doen?” 
SeniorWeb Best haakt hierop in door over dit onderwerp een themaochtend te houden. 
Deze themaochtend zal worden gehouden op dinsdag 2 oktober a.s. om 10.15 uur 
 
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 uiterlijk 25 september) 

http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
mailto:info@cultuurspoor.nl


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 uit enter 
vergrootglas 

watermerk (Word) 

Tips en Trucs 

 
Als  Nieuwsbrief lezer heeft u wellicht nooit stilgestaan bij het landelijk SeniorWeb waarin 
alle lokale of plaatselijke  erkende vestigingen van SeniorWeb zijn verenigd. Zo is er een  
breed  platvorm ontstaan dat de belangen van de oudere computergebruiker behartigt. 
Net als de lokale vestiging in Best geeft die landelijke SeniorWeb een publicatie uit in de 
vorm van het  tijdschrift  ENTER die elk kwartaal verschijnt. En net als bij onze nieuwsbrief 
wordt een gedeelte van de inhoud gebruikt voor  Tip&trucs.  Om u  een indruk te geven 
nemen  wij een 2-tal  onderwerpen  over   uit het  laatste nummer  van ENTER. 

Vergrootglas gebruiken voor beter zicht  (Windows10) 
 

Met het vergrootglas van Windows kunt u inzoomen op een gedeelte van het scherm of heel 
het scherm groter maken. Dit kan wel tot 1600 procent van de originele grootte. 
Erg handig als u het even niet goed kunt lezen. Houd er wel rekening mee dat met het 
inzoomen de kwaliteit van de letters verslechtert. 
 

 Druk op de Windows-toets en + (het plusteken) om het vergrootglas in te schakelen 

 Druk op + om in te zoomen. Blijf op het plusteken drukken totdat de gewenste 
grootte is bereikt. 

 Druk op—om uit te zoomen 
 
Standaard word het gehele scherm in– of uitgezoomd. Dat vindt u misschien niet prettig. 
Druk dan eens tegelijkertijd op Ctrl+Alt+L om te schakelen naar Lens. Hiermee wordt een 
kleiner gebied vergroot en kunt u het vergrootglas met de muis ober het scherm bewegen. 
Druk op Ctrl+Alt+F om terug te gaan naar het gewone scherm. 

http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/
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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. 
 

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf 

Document voorzien van een watermerk  (Word)  
 

Geef brieven een chique uitstraling door een watermerk toe te voegen. Het staat niet alleen 
mooi, het is ook meteen duidelijk wie de schrijver is van de brief of het document. Een 
watermerk toevoegen is heel eenvoudig. Zorg vooraf dat u een geschikt logo of goede 
illustratie of foto hebt. Hebt u dit niet, dan is er nog de optie om tekst toe te voegen. 

 Open Word 

 Klik in het lint op het tabblad Ontwerpen. 

 Klik op de optie Watermerk 

 Klik op Aangepast watermerk 

 Kies Afbeelding als watermerk of Tekst als watermerk. 

 Voeg de gewenste afbeelding of tekst toe. 

 Klik op OK. 
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