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CultuurSpoor(Bibliotheek) 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur  

In deze nieuwsbrief: 

* Cursussen          Najaar 2018 

* Tips & Trucs       Foto’s ordenen 

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. 
 

Thema in CultuurSpoor 
 

Skypen 
 

Maandag 5 november 10.15 uur 

Thema’s en voordrachten. 

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

Themaochtend: Skypen 
 

Bellen met de PC.(Ook met bewegend beeld, via de webcam) 
Het kan gratis en eenvoudig met Skype.  
Skype was jaren geleden een van de eerste bedrijven die telefoneren via internet aanboden.  
Gratis bellen met andere Skype-leden, dat was iets geheel nieuws.  
Ook nu nog is die formule succesvol, vooral tussen familieleden die ver weg wonen.  
Skype biedt nog steeds dezelfde dienst aan.  
Als u en uw vrienden, familie of bekenden, waar dan ook ter wereld, een account aanmaken, 
kunt u gratis met ze bellen, via de computer.  
Ook naar normale telefoonnummers kunt u bellen, tegen een aantrekkelijk tarief.  
Skype is eenvoudig te installeren en biedt een snelle en goede telefoonverbinding. 
De docenten van Seniorweb zullen u dit alles graag demonstreren. 
  
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.  
 

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  
 

Foto’s ordenen 

Tips en Trucs 

 
U kent het wel. Op verschillende plaatsen heb je een rits foto’s met onbegrijpelijke namen 
als img601.jpg of dsc003.jpg. Je hebt de foto’s van je fototoestel overgezet op de computer. 
Met een beetje geluk zijn ze bij elkaar in mappen gezet met herkenbare namen. 
Maar dan wil je iets met die foto’s doen. Bijvoorbeeld afdrukken, een diaserie maken of 
even op de TV laten zien. Het is dan wel gemakkelijk als je de juiste foto’s kunt vinden. 
 
In Windows 10 kom je met de Verkenner al een heel eind.  
 
Met IrfanView moet het zeker lukken. 
Hiervoor moet je het programma IrfanView hebben of downloaden. 
Ga naar https://www.seniorweb.nl/software/irfanview 

 
 STAP 1. Zet foto’s in herkenbare mappen  (Windows10)  

 
Ga naar de Verkenner en maak een map aan. Bijvoorbeeld Vakantie 2018. 
( Dus Windowstoets+E, Afbeeldingen, Nieuwe map, Vakantie 2018) 
Kopieer of verplaats de desbetreffende foto’s naar de map Vakantie 2018. 

 
 STAP 2. Hernoem de foto’s  

 
Selecteer alle foto’s  met Ctrl+ A. 
Klik met de rechter muisknop op een foto en kies Naam wijzigen 
Tik de naam in, bijvoorbeeld turkije2018 en druk op de Enter toets. 
De bestanden zijn hernoemd. 
Nu kun je nog wijzigingen aanbrengen via Naam wijzigen of te klikken op de te wijzigen 
bestandsnaam. Tip: druk dan eens op de TAB toets in plaats van de Enter toets. 
 
Kijk ook op  https://www.seniorweb.nl/tip/tip-foto-s-op-volgorde-hernoemen 

http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/
mailto:info@seniorwebbest.nl
http://www.seniorwebbest.nl
http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/?pi=64&cat=2&sec=41
https://www.seniorweb.nl/software/irfanview
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-foto-s-op-volgorde-hernoemen


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 

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.  

Foto’s hernoemen met IrfanView  
 
Wil je foto’s uit meerdere mappen gebruiken, de volgorde van de foto’s wijzigen, nog een 
fotobewerking uitvoeren, dan kan dat prima met IrfanView. 
Hieronder staan een paar verwijzingen. 
 
https://www.computeridee.nl/workshop/batchbewerking-in-irfanview/ 
 
https://www.computeridee.nl/workshop/seriebewerken-met-irfanview/ 

mailto:nieuwsbriefswb@gmail.com
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Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com 

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  

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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