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In deze nieuwsbrief 

* Cursussen          voorjaar2020 

* Tips & Trucs       Document is erg groot. 

* Workshops         Maken van Backups in Windows 

     De Cloud 

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

 

Workshop: Maken van een back up in Windows 
Hoe vaak komt het niet voor dat we graag nog eens terugkijken naar bepaalde foto’s of dat 
we even iets terug willen zoeken. Veelal gaan we ervan uit dat alles keurig bewaard blijft op 
onze computer of telefoon…. 
Het kan zo maar voorkomen dat we door een storing of foutje terug moeten grijpen op een 
kopie omdat onze gegevens verdwenen zijn. Tijdens de workshop Backup leert u het belang 
van een goede backup ( kopie ) van uw belangrijke gegevens.  
Wij, als Seniorweb, kunnen u het belang en de problemen en de oplossingen vaak aandragen. 
Leer en ervaar hoe u allerlei zaken kunt veiligstellen. 

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

Workshop:  De Cloud 
Het is niet altijd even gemakkelijk om bij-de-tijd te blijven. Voor velen onder ons is de 
computer of tablet al een hele uitdaging. Toch willen we graag bijblijven en het begrijpen als 
de kinderen of kleinkinderen praten over voor ons nieuwe computertermen. 
 

Een van die termen is "de cloud". In deze voordracht leggen we uit wat ermee wordt bedoeld, 
wat de voordelen zijn en wat de nadelen. Ook laten we aan de hand van enkele demonstraties 
zien hoe 't omgaan met de cloud in zijn werk gaat. U zult zien, dat dat erg eenvoudig is en 
mogelijk ontdekt u ook, dat u ongemerkt al gebruik maakt van de cloud. 
 

Na deze voordracht bent u in staat om zelf gebruik te gaan maken van "de cloud", maar 
vooraf kunt u ook een beter gefundeerd besluit nemen of u dat wel of niet gaat doen.  
 
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. 

Workshops en voordrachten. 

Workshops               
Maken van backup in Windows  

Dinsdag 17 maart 10.15-12.15 uur 

De Cloud  
Dinsdag 24 maart 10.15-12.15 uur 

De kosten voor het bijwonen van een themaochtend bedragen € 5,00. 

U dient zich bij voorkeur uiterlijk 1 week van tevoren aan te melden via de website van Cultuurspoor: 

https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652799.DigiD.html voor Backup 
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/653491.De-Cloud,-workshop.html De Cloud 
 

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  
 

CultuurSpoor 

24 maart 
13.30-15.00 uur 

http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652689.Back-up,-workshop.html
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/653491.De-Cloud,-workshop.html
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652799.DigiD.html
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/653491.De-Cloud,-workshop.html


Tips en Trucs 

Op 4 maart start de cursus Digisterker: werken met Digid. 
Tijdens de cursus krijgen de cursisten de gelegenheid om te oefenen met het aanvragen van 
hun eigen DIGID en wordt er vervolgens geoefend met het werken met de elektronische 
overheid. Kijk voor info:http://www.seniorwebbest.nl/cursussen.asp 
inschrijven : https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652799.DigiD.html 
Deelname ook mogelijk voor tablet gebruikers. 

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. 
Digisterker 4 lessen 

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 

Tabletcafé  in  Cultuurspoor Best. 
 

Op dinsdag 24 maart 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.  

Document is erg groot 
 

Wat nu?  

  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 

http://www.seniorwebbest.nl/cursussen.asp
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652799.DigiD.html
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/?pi=64&cat=2
mailto:info@seniorwebbest.nl
http://www.seniorwebbest.nl/cursussen.asp
http://www.seniorwebbest.nl/cursussen.asp


Je bent met een documentje bezig en dan zie je tot je verbazing dat het wel meerdere  Mb’s  
groot kan worden. Hoe kan dit. De meest waarschijnlijke oorzaak is : Afbeeldingen. 
Om iets duidelijk te maken voeg je vaak een plaatje toe, wat je van internet plukt, of een 
screenshot of een foto. Deze afbeeldingen hebben meestal een grootte en kwaliteit die niet 
nodig zijn in je Word- of Exel document. 
De oplossing is : Afbeeldingen comprimeren. 

Het is niet mogelijk om een gecomprimeerde afbeelding te decomprimeren. Bewaar altijd 
de originele versie als afzonderlijk bestand, zodat je het origineel niet kwijtraakt. 
 
Photoshop, GIMP en zelfs Paint bieden je de mogelijkheid om afbeeldingsbestanden 
gecomprimeerd op te slaan. Bijna alle beeldbewerkingssoftware zal wel werken, hoewel het 
ene programma meer keuze biedt voor het instellen van de kwaliteit dan andere. 

Afbeeldingen worden in Office standaard opgeslagen in 220 ppi  ( 220 pixels per inch ) 
 
Je kunt deze standaard compressie wijzigen of geheel uitschakelen. 
 
In Word of Powerpoint: 
Ga naar Bestand / Opties / Geavanceerd en je hebt de keuze 220 – 150 -  96 ppi. 

Afbeelding comprimeren 
 
1. Selecteer de afbeelding  ( kleine vierkantjes op hoeken van afbeelding) 
          In het Lint verschijnt  HULPMIDDELEN VOOR AFBEELDINGEN 
              OPMAAK 
2. Klik hierop 

3. Klik in tabblad Aanpassen rechtsboven op  Afbeelding comprimeren 

 
4. Kies voor alleen deze afbeelding of alle afbeeldingen 
 
5. Voor compressie kies 150 of 96 ppi. 



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.  
Is er tabletcafé dan geen internetcafé (inloopspreekuur). 
 
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 

Alle afbeeldingen comprimeren ofwel gehele document comprimeren. 
Dit geldt voor Office documenten. 

 
Bestand / Opslaan Als / Extra / Afbeeldingen comprimeren. 
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