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

SeniorWeb Best ondersteunt senioren bij het
gebruik van een smartphone, tablet en computer.
We hebben een donatie gevraagd aan ING om
tablets en iPads aan te schaffen waarmee
senioren die nog niet in het bezit zijn van een
digitaal apparaat toch onze lessen kunnen
volgen.
We hopen dat ze daarmee hun “koudwatervrees”
voor de digitale wereld overwinnen.
Hoe meer stemmen, hoe meer kans we maken op een donatie van ING.
Via onderstaande link kun je op ons stemmen tot en met 12 februari 2020. Je moet je stem
nog wel bevestigen in de e-mail die je krijgt, nadat je op de stempagina je stem hebt
uitgebracht.Heb je meerdere e-mailadressen? Dan kun je vaker stemmen, namelijk met elk e-mailadres 1 x.
STEM OP ONS

w w w .helpnederlandvooruit.nl/ doel/ stichting -seniorweb-best

Workshops en voordrachten.
18 februari 10.15–12.15 uur in CultuurSpoor Best(bibliotheek)

Workshop: Wachtwoorden beheren
Het gebruik van wachtwoorden is helaas noodzakelijk als je het over computers en internet
hebt. Je kunt ze niet vermijden als je online bankiert of je DigiD nodig is omdat je met de
overheid communiceert.
Maar liefst gemiddeld 25 wachtwoorden zouden we moeten onthouden voor verschillende
websites. En die moeten allemaal sterk én uniek zijn!
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 u past.
Mocht u thuisgekomen nog vragen hebben of hulp willen bij het toepassen van hetgeen
we presenteren, kom dan naar een van onze inloopmiddagen op dinsdag of vrijdag van 13:30
tot 15:00.We helpen u graag.

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:

https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652688.Wachtwoorden-beheren,-workshop.html

of bij de receptie van cultuurspoor ( de bieb).
Als u zich inschrijft voor de cursus of voordracht wordt u een gratis lidmaatschap aangeboden van
Seniorweb t/m 31-12-2020 ter waarde van € 33,-!

Tabletcafé in Cultuurspoor Best.
Op dinsdag 18 februari van 13.30—15.00 uur organiseert Cultuurspoor Best weer
een Tabletcafé.
Wat is een tabletcafé?
Onder het genot van een kopje koffie of thee informatie uitwisselen, vragen stellen en
ervaringen delen. Tabletgebruikers zijn welkom om de beste apps, tips, trucs en ervaringen
met anderen te delen. Voor wie niet in het bezit is van een tablet is het tabletcafé de manier
om er eens mee kennis te maken.
Voor wie?
Heeft u een iPad of een andere tablet, en wilt u graag wat tips en trucs? Dat kan tijdens dit
Tablet-Café in de bibliotheek. Het tabletcafé is zowel voor Ipad- als Android-gebruikers
bedoeld. Ook voor informatie over Windows tablets kunt u langskomen. Neem uw eigen
tablet mee en indien u er nog geen heeft dan is er wel iPad of een andere tablet
aanwezig om mee te oefenen.
Gratis inloop
Deze gratis inloopmiddag is een gezellig samenzijn voor deskundigen en leken. Kom langs en
laat u verrassen: enthousiaste tabletgebruikers leren u graag wat handigheidjes. Bent u zelf
handig met een tablet en wilt u uw kennis delen, kom dan ook langs. Het kopje koffie of thee
staat voor u klaar! Net als in een regulier café kan iedereen gewoon binnenlopen en is er wat
te drinken.
Cursussen / Workshops voorjaar 2020
Goed Nieuws:
Mede door het toekennen van subsidie door de Gemeente Best zijn de prijzen van de cursussen
gehalveerd. ( Nu €20 , €10 en €5 )
http://www.seniorwebbest.nl

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 via de website van cultuurspoor
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/?pi=64&cat=2
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek).
Meer informatie via info@seniorwebbest.nl
http://www.seniorwebbest.nl

Tips en Trucs

Past niet op mijn scherm
Tips
Het scherm van een telefoon of tablet is vaak te klein om een foto of artikel in zijn geheel te
zien. Je hebt dan de mogelijkheid om het beeld groter en kleiner te maken door duim en
wijsvinger uit elkaar of naar elkaar toe te bewegen.
Verplaatsen van het beeld gaat door je vinger over het scherm te bewegen.
Op je computer zonder aanraakscherm gaat dat allemaal niet.
Hoe gaat dit wel op je computer..

Tip 1: Beeldscherm instellingen
Tekst en lettergrootte aanpassen kan via beeldscherminstellingen:
zie https://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief%20094%20januari%202017.pdf

Tip 2: Ctrl toets
Vergroten / verkleinen: houd Ctrl toets ingedrukt EN draai aan Muiswieltje
Vergroten: houd Ctrl toets ingedrukt en druk op + toets
Verkleinen: houd Ctrl toets ingedrukt en druk op - toets

Tip 3: Schuifbalken

Wanneer het onderwerp groter is dan het venster,
verschijnen rechts en/of onder schuifbalken (scrollbars).
Hiermee kun je de tekst verschuiven.
Soms zie je die schuifbalken pas indien je de
muisaanwijzer naar de rand van het scherm beweegt.

Tip 4: F11 toets

In de webbrowsers wordt door
te drukken op de F11 toets de
webpagina op een volledig
scherm weergegeven.

Tip 5: Layout wijzigen
Webpagina’s zijn soms opgebouwd uit frames, ofwel kolommen en rijen.
Het kan dan mogelijk zijn om een kolom breder of smaller te maken om het leesvlak te
vergroten.
Met de muisaanwijzer ga je dan naar de verticale rand van de kolom.
Als het goed is verschijnt er dan een dubbele pijl. Met ingedrukte linker muisknop kun je de
rand dan verschuiven.
Hieronder zie je hoe je het leesvenster in de mailapp windows 10 kunt verbreden.

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.
Is er tabletcafé dan geen internetcafé (inloopspreekuur).

De hulp en toegang is gratis.

Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

