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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       Taakbeheer 

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 
 

Wachtwoorden beheren 
 

Dinsdag 2 april 10.15 uur 

Taakbeheer 
 

Vastgelopen programma’s stoppen en meer 

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

 

Themaochtend: Wachtwoorden beheren  

 

Het gebruik van wachtwoorden is helaas noodzakelijk als je het over computers en 
internet hebt. Je kúnt ze niet vermijden als je online bankiert of je DIGID nodig is 
omdat je met de Overheid communiceert. Maar liefst gemiddeld 22 wachtwoorden 
zouden we moeten onthouden voor verschillende websites. En die moeten allemaal 
sterk èn uniek zijn! 

Het zal je maar gebeuren dat je te boek komt te staan als wanbetaler door contracten 
die met jouw gegevens zijn afgesloten. Zodat je geen hypotheek meer kunt afsluiten 
of de politie aan de deur komt omdat er een gestolen auto op jouw naam staat. Het 
zijn weliswaar extreme voorbeelden van identiteitsfraude die het gevolg kunnen zijn 
van een te simpel wachtwoord. 
Lange of ingewikkelde wachtwoorden met cijfers en leestekens zijn daarom nodig, 
maar wel lastiger te onthouden. Dus zoiets als: agK?d7Fc3m%g9Q. En dat dan 
verschillend voor die gemiddeld 22 verschillende websites! Dat is onhanteerbaar!  
Hoe kun je er dan zo mee omgaan, dat je je wachtwoorden niet vergeet en ook niet 
onmogelijke lettercombinaties hoeft in te tikken? 
Er zijn verschillende manieren die behandeld worden. Voor uzelf kunt u daaruit kiezen 
wat het beste bij ú past. 
 
De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00. 
U dient zich uiterlijk 1 week van tevoren aan te melden via de website van Cultuurspoor, 
www.cultuurspoorbest.nl   en dan klikken op “cursussen” of bij de receptie van cultuurspoor ( de bieb). 

Thema’s en voordrachten. 

Nog nooit het Windows programma 
taakbeheer gebruikt?  
Toch is dit programma een belangrijk onderdeel 
van Windows 10 en kan voor de gebruiker heel 
nuttig zijn. Vast gelopen programma’s kunnen er 
mee worden beëindigd en de processen die op 
jouw computer bezig zijn,worden er zichtbaar 
mee. 
Wanneer een toepassing niet meer reageert komt 

taakbeheer in het beeld. Het programma dat voor 

problemen zorgt kan via taakbeheer worden 

beëindigd en de computergebruiker kan verder 

gaan met zijn of  haar werkzaamheden op de desk 

computer of laptop. Maar er zijn ook meer zinnige 

opties te vinden in het taakbeheer venster. Er 

kunnen diverse tabbladen worden aangeklikt. Op 

het tabblad Prestaties is bijvoorbeeld te zien wat 

de meeste inspanning van de computer vraagt. 

Een toepassing beëindigen? 
Selecteer in de lijst het proces dat gesloten moet worden. 
Wanneer het daarnet geselecteerde proces echt gesloten moet worden, moet op de knop 

Beëindigen worden geklikt. Het programma sluit en is niet meer zichtbaar in de  lijst. 

Taakbeheer starten en processen 
beheren. 
 
Starten. 
Taakbeheer wordt gestart door op de 
toetsencombinatie [Ctrl]+[Alt]+[Delete] te 
drukken en op Taakbeheer te klikken.  
Ook kan gebruik gemaakt worden van de 
toetsencombinatie [Ctrl]+[Shift]+[Esc]  waardoor 
taakbeheer direct wordt geopend.  
Of via rechter muisknop op taakweergave en 

kiezen voor taakbeheer. 

Wat ook wel handig is om via de meest linkse 

ikoontje  rechts te klikken met de muis. Een menu 

wordt dan zichtbaar waaruit voor taakbeheer 

gekozen kan worden 

Wanneer het taakbeheer venster voor het eerst 

wordt geopend wordt alleen een opsomming van 

alle actieve processen gegeven. Klik op de knop 

Meer details om de verdere gegevens te zien. 

  

Programma’s niet automatisch laten starten 

 

Open het tabblad Opstarten en alle programma’s die automatisch worden gestart met 
Windows 10 zijn zichtbaar. Selecteer het programma dat moet worden uitgeschakeld. 

 

Uitschakelen.  

Wanneer een programma is geselecteerd, kan op de knop Uitschakelen worden geklikt. Het 

programma blijft beschikbaar maar wordt dus niet meer automatisch gestart. 

Zoals hieronder Ccleaner niet meer wordt opgestart bij starten van Windows. 

Er kunnen diverse tabbladen worden aangeklikt. 

Op het tabblad Processen wordt een lijst van actieve toepassingen, achtergrondprocessen en 

specifieke processen van Windows zichtbaar. Ook is te zien welke toepassing de processor 

het zwaarst belast of het meeste geheugen gebruikt 
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