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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 – 15.00 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 

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

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor(Bibliotheek) 

Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-15.00 uur  

In deze nieuwsbrief: 

* Cursussen          Voorjaar 2019 

* Tips & Trucs       Taaltips 

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 

 

Mocht het cursusgeld voor u een belemmering vormen om aan een cursus deel te nemen, dan kunt u 
bij het Infopunt van WBO informeren of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. 
U vindt het Infopunt in Bestwijzer, Zonnewende 173, in Best. Openingstijden: ma t/m vrijdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur, email infopunt@wbo.nl, tel. 0499-770110. 

Tips en Trucs 

Thema in CultuurSpoor 
 

Backup maken in Windows 10 
 

Dinsdag 12 maart 10.15 uur 

Taaltips 
 

Hulp bij taalgebruik en vertalen 

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

 

Themaochtend Backup maken in Windows 10  

 

Maak tijdig een back-up en wat is een back-up nu eigenlijk?  

 

Enige tijd geleden werd heel Nederland opgeschrikt doordat kwaadwillende figuren 
software hadden geïnstalleerd op de computers van diverse grote bedrijven waardoor hun 
bestanden versleuteld waren en men er geen gebruik meer van kon maken.  
Het gevolg was o.a. dat een grote containerterminal in de Rotterdamse haven dagenlang 
niet kon functioneren en dat heeft miljoenen euro’s gekost.  
Maar dit kan net zo goed ook bij particuliere computers gebeuren en om uw bestanden 
(foto’s, documenten, muziek, enz.) weer te kunnen gebruiken moet men dikwijls 
behoorlijke bedragen betalen.  
En dan moet u nog maar afwachten of uw bestanden weer worden vrijgegeven.  
Ook het downloaden van onbekende software kan verstrekkende gevolgen hebben want 
daarmee kunt u virussen op uw computer krijgen, met alle nadelige gevolgen van dien.  
In dit soort gevallen is het noodzakelijk dat u een back-up van uw computer achter de 
hand hebt zodat u uw computer weer aan de praat kan krijgen en uw bestanden weer 
kunt gebruiken.  
Hoe u zo’n back-up van uw computer maakt en, indien noodzakelijk, gebruikt leggen we u 
gedurende deze ochtend uit.  
  
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.  

Thema’s en voordrachten. 

Internet biedt hulp. 
Twijfel je hoe een woord wordt geschreven, of zoek je een synoniem? 
Op internet zijn tal van sites te vinden met tips over taalgebruik en spelling. 
Zoals: 
https://woordenlijst.org 
https://synoniemen.net 
https://taaladvies.net 
 
Ook voor het vertalen van tekst zijn er veel mogelijkheden 
Zoals: 
https://www.linguee.nl/ 
https://www.vertalen.nu/zinnen/ 
https://translate.google.nl 

Google Translate 
Ook op tablet en smartphone te gebruiken in vele talen. 
• Typ om te vertalen tussen 103 talen 
• Tikken om te vertalen: kopieer tekst in een app en de vertaling wordt weergegeven 
• Offline: vertaal 59 talen wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is 
• Instantcameravertaling: gebruik uw camera om tekst meteen in 38 talen te vertalen 
• Cameramodus: maak foto's van tekst voor vertalingen van betere kwaliteit. 
• Gespreksmodus: instantspraakvertaling (in twee richtingen) in 32 talen 
• Handschrift: teken letters en symbolen in 93 talen in plaats van het toetsenbord te 
gebruiken 
Meer uitleg: 
https://www.androidplanet.nl/apps/google-translate-functies/ 

Hoe schrijf je het? 
Is er een woord van gelijke 

betekenis? 

Voor het vertalen van tekst zijn vele mogelijkheden 
 Niet allen woorden maar ook zinnen 
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https://www.linguee.nl/ 
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