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Activiteiten SeniorWeb Best
De cursussen en workshops zijn weer gestart. Je bent weer welkom! Wij volgen de
richtlijnen van het RIVM en vragen jou dit ook te doen.
Het is veilig bij ons een cursus/workshop te volgen als iedereen zich houdt aan de regels.
Door het afstand houden zal het misschien iets minder persoonlijk zijn
Kijk voor meer informatie op https://www.cultuurspoorbest.nl/Nieuws/2020/nieuws-cursussen-workshops/
richtlijnen-cursussen-en-workshops.html

Het inloopspreekuur of internetcafé is alleen op de dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur.
Het tabletcafé gaat voorlopig nog niet door.

Cursussen en Workshops

rooster 2020
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://
activiteiten.cultuurspoorbest.nl/
activiteiten/?&cat=3&ctype=cursus

15 september 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 van 13:30 tot 15:00.
We helpen u graag.
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 : workshop 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,-!

Tips en Trucs

Tips uit Groeiend Best
Geplaatste tips van SeniorWeb (4)
Tip van SeniorWeb: Dagje uit op de fiets.
Ontdek bijzondere plekken in eigen land met de themaroutes van Fietsnetwerk.nl. Een
dagje uit op de fiets laat u een andere kant van de Nederlandse provincies zien.
De site Fietsnetwerk.nl richt zich op bijzondere fietsroutes die net even ‘anders dan
anders’ zijn. Op de site zijn per provincie allerlei routes te vinden, die langs historische
plekken of andere bijzondere locaties leiden. Zo is er een route die samen met UNESCO
Werelderfgoed, Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Stichting Kastelen
Buitenplaatsen Landgoederen is ontwikkeld. Maar er zijn ook routes langs bijvoorbeeld
wijngaarden of brouwerijen.
De afstappunten maken een route extra speciaal. Op bepaalde plekken valt iets bijzonder
te zien, waar u via de site meer over te weten komt. Denk aan een molen of museum,
maar ook aan een landwinkel/boerderijwinkel. Deze afstappunten kunnen terugkomen in
uw persoonlijke fietsroute. Op de site vindt u verder een fietsrouteplanner en een kaart
met oplaadpunten voor elektrische fietsen.
Een leuke route vinden
Vind zo een leuke route op Fietsnetwerk.nl:
Surf in de browser naar Fietsnetwerk.nl
Typ in het veld 'Plaats, postcode of provincie' waar u wilt gaan fietsen.
Klik op Zoeken.
De routes in het opgegeven gebied worden getoond. Klik op een route om er meer over te
lezen.
Wij wensen u veel fietsplezier en mooi weer!

Tip van SeniorWeb: Hoe blijf je veilig!
Heden ten dage is informatie over onszelf van grote waarde voor bedrijven die graag zo
veel mogelijk van ons willen weten. Onze digitale veiligheid is daarom van belang. De
ouderen onder ons die nog niet zoveel technische kennis hebben omtrent hun veiligheid in
de digitale wereld maken zich daar terecht zorgen om. We horen maar al te vaak dat er
iemand wordt opgelicht via Marktplaats of via Whatsapp. Ook de elektronische post die wij
ontvangen hoeft niet altijd van betrouwbare bronnen te komen. Daar zijn dan ook vele
valkuilen, wees daarom altijd alert als het om uw gegevens gaat. Vul NOOIT zomaar je
persoonlijke gegevens in op een website die je eigenlijk niet kent!
Er wordt nu weer steeds meer melding gemaakt van fraude door nagemaakte websites,
deze zijn vaak zo goed nagemaakt dat velen erin trappen. De laatste meldingen gaan over
nagemaakte berichten van de Belastingdienst. Deze mails worden verstuurd om u te
verleiden om geld over te maken.
Let op! De Belastingdienst zal NOOIT een mail sturen met daarin een bedrag dat u dient
te betalen. Dat is namelijk in strijd met de wet op de privacy. Wees daarom
gewaarschuwd, zorg dat u altijd even belt met de Belastingdienst en ga dan na of er
schulden openstaan.
Whatsapp fraude is nog gevaarlijker: kwaadwillende mensen proberen u te verleiden tot
het overmaken van geld naar een bekende van u die zogenaamd in de problemen zit.
Deze fraude wordt spoofing genoemd. Men neemt de identiteit van een bekende over en
zo probeert men om u geld afhandig te maken. In alle gevallen zult u het geld nooit
terugkrijgen van de bank omdat u zelf de handeling tot het overschrijven van geld heeft
gedaan. Het geld bent u dus altijd kwijt!
Wat betreft de email die zogenaamd van een bank komt om te melden dat de pinpas
geverifieerd moet worden: deze mail kunt u meteen weggooien in de prullenbak. NOOIT
zal een bank een email sturen, ook dit is in strijd met de wet op de privacy.
Een nadeel is echter wel dat u steeds meer op de hoede dient te zijn omdat fraude en
oplichting zoveel en zo vaak voorkomt. De politie heeft te weinig capaciteit en kennis om
achter al deze fraude aan te gaan en daarom zal vaak geen aangifte worden opgenomen
van het strafbare feit.
Wees wijs mensen, denk goed na en bel altijd met de betreffende instantie om na te gaan
of iets ook echt waar is..
En denk erom: Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Tip van SeniorWeb: Geen wachtwoorden meer onthouden
Wordt u ook niet tureluurs van het onthouden van al die wachtwoorden? En omdat u ze
niet kunt onthouden, heeft u ze dan ook op een papier staan dat naast de computer ligt?
Dat probleem is opgelost met het gebruiken van een wachtwoordmanager met de naam
Lastpass. U hoeft nog maar één w achtw oord te onthouden en Lastpass vult
daarna op alle sites die u heeft opgeslagen en waarvoor u een wachtwoord nodig heeft de
juiste wachtwoorden in. In de laatste test van de computerbladen komt Last Pass als
winnaar naar voren.
Het programma slaat wachtwoorden op in de cloud en vult via uw browserextensie
automatisch wachtwoorden in.
De software kan zelf ook veilige wachtwoorden genereren. Ten slotte heeft Last Pass een
slimme functie die controleert hoe veilig uw eigen wachtwoorden zijn.
Voor gebruik op één computer is deze dienst gratis. Wilt u wachtwoorden synchroniseren
met meerdere apparaten zoals PC, tablet of smartphone, dan betaalt u hiervoor 12 euro
per jaar.
Op de landelijke website van SeniorWeb (www.seniorweb.nl) kunt u lezen hoe u
Lastpass kunt installeren op uw computer.
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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.

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief : http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com

