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In Memoriam Rein Gebuis
Dinsdagavond 27 november is de heer Rein Gebuis, onze
voorzitter van Seniorweb Best, plotseling overleden.
Behalve een goede voorzitter was hij ook een fijne
collega die met humor en overtuigingskracht onze
stichting leidde en naar buiten toe “zijn clubje”
vakkundig vertegenwoordigde.
Cursisten waardeerden hem als docent en de problemen
van de bezoekers van onze inloop spreekuren werden
door hem vrijwel altijd opgelost.
Wij zullen hem heel erg missen en wensen zijn partner
Marja en verdere familie veel sterkte toe de komende
tijd.
Bestuur Seniorweb Best en collega's.

Gewijzigde inlooptijd Seniorweb Best
Seniorweb geeft de inwoners van Best al jaren de gelegenheid om met docenten van
Seniorweb te komen praten over hun computerproblemen. Meestal worden deze problemen
dan ter plekke opgelost of moet de docentzelf navraag doen bij collega’s en wordt de
oplossing van het probleem later telefonisch doorgegeven.
De mogelijkheid om te komen praten over de computerproblemen wordt: “Inloop” genoemd
en vindt plaats op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur in het computerlokaal
van Seniorweb in Cultuurspoor.
Nu is langzamerhand de ervaring van de docenten die op die middagen dienst hebben, dat na
15.00 uur nauwelijks nog een klant met problemen zich meldt. En om dan te gaan zitten
wachten, is eigenlijk zonde van de tijd.
In de onlangs gehouden docentenvergadering is daarom afgesproken dat met ingang van 1
december de inlooptijd voortaan zal zijn van 13.30 – 15.00 uur. Dat w il niet zeggen
dat een klant met problemen om 15.00 uur wordt buiten gezet! Nee, deze klant wordt gewoon
geholpen, waarna de docenten de computerruimte zullen afsluiten en naar huis gaan.
Deze nieuwe regeling zal na verloop van tijd in de docentenvergadering geëvalueerd worden.

Cursussen voorjaar 2019

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.

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
Updaten Windows 10
Zorg voor een up-to-date Windows!
PC-gebruikers staan er niet altijd bij stil dat een laptop of desktop computer met Windows,
regelmatig dient te worden bijgewerkt. Bij Windows 10 kunnen systeemupdates en
programma-updates standaard automatisch worden gedownload en geïnstalleerd. Ook is het
mogelijk dat je zelf aangeeft wanneer Windows dat voor jouw machine moet gaan doen.
Software is nooit af.
Niet alleen worden er regelmatig handige features ontwikkeld, er komen ook regelmatig
foutjes aan het licht. Deze laatste maken jouw computer of laptop kwetsbaar voor aanvallen.
Het is dus van belang dat die foutjes worden opgeheven. Dat gebeurt met updates. Gezien
het belang van de veiligheid kiest Windows 10 ervoor systeem updates en programma
updates automatisch door te voeren. Je kunt bij de systeem updates alleen nog de momenten
kiezen waarop de computer/laptop mag herstarten om de installatie(s) te voltooien.
Updaten doe je zo.
1. Instellingen.
Ga in het startmenu naar 'instellingen' en kies voor
de laatste optie 'bijwerken en 'beveiliging' Daar
valt ook Windows Update onder.
2. Controleren.
Windows controleert af en toe of er nieuwe updates
voorhanden zijn. Voor de zekerheid kun je
handmatig een nieuwe controle doen met de knop
'naar updates zoeken'
3. Installeren.
Indien er nieuwe updates beschikbaar zijn worden
deze direct gedownload en geïnstalleerd. Over het
algemeen gaat dat snel ook al omdat tegenwoordig
een snelle internetverbinding gemeengoed is
geworden.
4.Plannen van herstart.
Bij ‘geavanceerde opties’ kun je andere Microsoft
updates automatiseren. Klik daartoe op ‘kiezen op
welke manier updates worden geleverd’
5. Andere bronnen.
Wanneer je een update binnen hebt deelt jouw
computer/laptop die met andere gebruikers. Met
‘kiezen op welke manier updates worden geleverd’
kun je dat uitzetten.
6. Geschiedenis
Via ‘Windows Update’ en ‘geschiedenis van uw

updates weergeven’ krijg je een overzicht van alle
updates die geïnstalleerd zijn.
7. Ongedaan maken.
Als er vanuit de geschiedenis op ‘installatie van
updates ongedaan maken’ wordt geklikt wordt het
alom bekende configuratiescherm zichtbaar. Zo kan
een update verwijderd worden.
8. Apps.
Applicaties (Apps) worden eveneens automatisch
bijgewerkt. Wil je dat controleren open je ‘Microsoft
Store’ in het startmenu en klik je naast jouw
gebruikersafbeelding op de drie puntjes en
‘downloads en updates’. Kies dan voor ‘updates
downloaden’
9. Store instellingen.
Het automatisch bijwerken van de apps kan worden
uitgeschakeld. Daartoe klik je in de store naast jouw
gebruikersafbeelding op de drie puntjes en kies je
voor ‘instellingen’.
10. Automatisch.
Nu kan er in de instellingen worden aangegeven dat
jij je apps handmatig wilt updaten door de schuif
onder ‘apps automatisch bijwerken’ met een klik van
je muis op ‘uit’ te zetten.
Meestal gaat het goed. Mocht er toch iets fout gaat, dan staat hieronder wat extra informatie
Problemen met updaten:
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027322/windows-update-troubleshooter
Verstandig om een herstelpunt te maken in het geval er iets fout gaat.
http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief%20098%20mei%202017.pdf

Het team van SeniorWeb Best wenst u een zeer
voorspoedig en vooral gezond 2019 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.

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 – 15.00 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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