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Activiteiten SeniorWeb Best tijdens Coronavirus.
Alle activiteiten van SeniorWeb Best zijn vanwege het Coronavirus nog steeds gestopt.
Het streven is er op gericht dat we in september de dienstverlening geheel of gedeeltelijk
hervatten. Uiteraard zijn de ontwikkelingen mbt de verspreiding van het Coranavirus hierop
van invloed.
Hebt u problemen met uw tablet of computer dan kunt u ons om hulp vragen via
info@seniorwebbest.nl , Wij bellen u dan terug om te overleggen hoe we u op afstand
kunnen helpen.
Kijk ook eens op onze website www.seniorwebbest.nl voor nuttige tips.
Nu we aan huis gekluisterd zijn is op de landelijke website van SeniorWeb,
www.seniorweb.nl/thuis-online, allerlei nuttige informatie te vinden hoe u in contact kunt
blijven met de buitenwereld.
Hebt u computer problemen dan kunt u ook geholpen worden via: www.seniorweb.nl/
pchulp/per-telefoon
Bent u lid van de landelijke SeniorWeb dan kunt u daar zelfs online cursussen volgen.
Bent u nog geen lid, dan kunnen wij u gratis lid maken voor een periode van 3 maanden.
Stuur een mail naar info@seniorwebbest.nl l

Zodra onze activiteiten hervat worden, zullen we dat via onze website www.seniorwebbest.nl
en Groeiend Best bekend maken.

“voorlopig” rooster 2020

De cursussen en workshops zijn nu
ingepland. Het zal duidelijk zijn dat
een mogelijke verspreiding van het
Coronavirus grote invloed zal hebben
op het doorgaan van de geplande
activiteiten.
https://www.seniorwebbest.nl/
cursussen.asp

Kijk ook bij Cultuurspoor :

https://
cursussen.cultuurspoorbest.nl/
cursussen/?pi=64&cat=3

Tips en Trucs

Tips uit Groeiend Best
Geplaatste tips van SeniorWeb (2)
Tip van SeniorWeb: Vogels live kijken
In mei leggen alle vogels ’n ei. Wie kent het gezegde niet? Maar meekijken tijdens het
uitbroeden en grootbrengen van de jongen is niet voor iedereen mogelijk. Of toch?
De Vogelbescherming plaatste camera's in nestkastjes van een aantal vogelsoorten. Kijk
rechtstreeks mee naar wat er in de nestkasten gebeurt op de volgende website:
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
U komt direct op een pagina met foto’s die een zogenaamde link bevatten naar 12 actieve
nesten. Even op ’n foto klikken brengt u naar live beelden van wat in het nestkastje
gebeurt. Daaronder staat een balkje met daarin het belangrijkste vogelnieuws. Is er even
niets te beleven? Dan kunt altijd nog even interessante, korte filmpjes bekijken van de
afgelopen dagen. Ook staan op de startpagina de mooiste momenten en informatie over
het project “Beleef de Lente”.Meer informatie vindt u op:
www.seniorweb.nl/tip/live-meekijken-in-nestkasten-vogels.
Heeft u problemen met uw tablet of computer dan kunt u ons om hulp vragen
via info@seniorwebbest.nl. Wij bellen u dan terug om te overleggen hoe we u op
afstand kunnen helpen.
Op de landelijke website van SeniorWeb www.seniorweb.nl/thuis-online is ook allerlei
nuttige informatie te vinden en kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap van 3
maanden. Op werkdagen kunt u tijdelijk gratis contact opnemen met de landelijke
vrijwilligers van PCHulp via 0800 - 0506.

Tip van SeniorWeb: De radio wordt digitaal
Op dit moment is er in radioland een verandering gaande waarin analoge radio geleidelijk
plaats maakt voor digitale radio. Ca. 15 jaar geleden maakte de middengolf plaats voor
FM en nu is het de beurt aan FM om ergens in de komende jaren plaats te maken voor
digitale radio: DAB+ en internet-radio. DAB staat voor Digital Audio Broadcasting en het
+-teken betekent dat sinds eerste demonstraties van DAB in 1985 in Genève diverse
verbeteringen aan de techniek en geluid hebben plaatsgevonden.

Bent u of wordt u aangesloten op glasvezel, dan kunt u via de kabel geen FM meer
ontvangen. U bent dan aangewezen op een eigen FM-antenne. Dat geeft niet altijd ’n
bevredigende ontvangst.
Bent u toe aan een nieuwe radio? Dan is er tegenwoordig ruime keuze uit radio’s die
zowel DAB+, internet-radio als FM ontvangen. Voor DAB+ en FM wordt in het algemeen
een spriet-antenne meegeleverd. Voor internet-radio maak je verbinding met de
aanwezige WiFi-router.
Wilt u een keer experimenteren met digitale radio? Dat kan gemakkelijk op de PC, laptop
of tablet.
Kijk bijv. eens op de volgende website: www.nederland.fm.

Zo hebt u overal in huis weer uw favoriete radiozenders.
Meer informatie vindt u op: www.seniorweb.nl/tip/surftip-digitale-radio
Heeft u problemen met uw tablet of computer dan kunt u ons om hulp vragen
via info@seniorwebbest.nl. Wij bellen u dan terug om te overleggen hoe we u op
afstand kunnen helpen.
Op de landelijke website van SeniorWeb www.seniorweb.nl/thuis-online is ook allerlei
nuttige informatie te vinden en kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap van 3
maanden.
Op werkdagen kunt u tijdelijk gratis contact opnemen met de landelijke vrijwilligers van
PCHulp via 0800 – 0506. U moet dan wel lid zijn van SeniorWeb..

Tip van SeniorWeb: Prioriteiten van processen Windows 10.
Deze tip is voor de meer ervaren Windows 10 gebruiker.

Wanneer Windows 10 is gestart draaien er diverse processen op de achtergrond. Ze
maken allemaal gebruik van de systeembronnen. Deze systeemprocessen zijn uit te
schakelen maar dat kan leiden tot een niet stabiele computer of laptop. Wel kunnen
prioriteiten toegekend worden aan bepaalde processen of toepassingen met behulp van
Windows Taakbeheer. Het programma dat momenteel gebruikt wordt kan een hogere
prioriteit toegekend worden, zodat dit sneller zal werken. En dat is nooit weg toch.
Het instellen.
Druk op [Ctrl] + [Alt] + [Esc]
Klik ( indien nodig) op Meer details en open het tabblad -Processen- en zoek een
toepassing of proces dat een hogere of juist lagere prioriteit moet krijgen
Klik met de rechtermuisknop op het proces en kies in het snelmenu voor -Naar detailsOp het tabblad -Details- klikken met de rechtermuisknop op het al geselecteerde
proces en kiezen voor de optie -Prioriteit- instellen. Er verschijnt een snelmenu.
Om het proces een hogere prioriteit te geven kan gekozen worden voor -Hoog-. Het
bijbehorende programma zal als het goed is, sneller gaan werken maar alle andere
programma’s iets langzamer.
Let er wel op dat niet geklikt wordt op de optie -Realtime- want hierdoor lopen andere
programma’s mogelijk vast.
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Inloopspreekuur voor senioren.
Gesloten
Inloopspreekuur 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 inloopspreekuur (internetcafé).

De hulp en toegang is gratis.

Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.
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