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Activiteiten SeniorWeb Best
Opschorting dienstverlening SeniorWeb Best
Vanwege de kabinetsmaatregelen met betrekking tot het Coronavirus en de oproep van het
kabinet om de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, heeft SeniorWeb Best
besloten om de opschorting van de dienstverlening te continueren.
Hiermee vervallen de inloopspreekuren op de dinsdagen en vrijdagen en gaan de cursussen
en workshops voorlopig NIET door.
Wij willen de gezondheid van onze doelgroep en onze vrijwilligers niet in gevaar brengen.
Wij hopen zo spoedig mogelijk onze dienstverlening te kunnen hervatten.
Houd daarom onze website www.seniorwebbest.nl en die van Cultuurspoor http://
www.cultuurspoorbest.nl/, alsmede de berichtgeving in Groeiend Best goed in de gaten.

Hebt u ondersteuning nodig? Aarzel niet en stuur een mail naar
info@seniorwebbest.nl en wij nemen contact met u op.
Blijf allen gezond!

Tips en Trucs

Tips uit Groeiend Best
Geplaatste tips van SeniorWeb (8)
Handige functies op de PC of tablet.
Leesweergave gebruiken.
Horizon rechtzetten.
Het nieuwe Donorregister.
Deze tips en ook eerder geplaatste tips kunt u teruglezen:
via de website van Groeiend Best Krantenarchief | Groeiend Best
Ook via de website van SeniorWeb :
https://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief.asp

Tip van SeniorWeb: Handige functies op de PC of tablet.
Microsoft Windows bevat veel verborgen functies. Het merendeel is voor de doorsnee
gebruiker niet interessant. Sommige zijn echter juist héél erg handig. Hier zijn er een
paar die vaak van pas komen.
Hoe vaak gebeurt het niet dat een tekst op een website of geopend document niet goed
leesbaar is? Dat de tekst te klein is of juist te groot. Of dat je een foto beter w ilt
bekijken? Probeer het volgende:
Druk de toets Ctrl (links-onder op het toetsenbord) in en draai dan aan het scroll wieltje
van de muis en zie hoe alles direct vergroot of verkleind wordt. U zult zien: dat ga je veel
gebruiken. Op een laptop met een touchpad werkt dit ook, maar alleen als dat touchpad
een deel (vaak rechts) bezit dat gebruikt wordt om door een document te scrollen.
Wilt u tekst of een afbeelding kopiëren, dan kan dat natuurlijk met de menu-functies
copy en paste. Wat ook kan is: De tekst of afbeelding selecteren, dan Ctrl-C(copy) en
elders, bijv. in een Word document Ctrl-V (paste).
Wil je alle tekst met eventuele afbeeldingen op het scherm in één keer selecteren? Dat
kan met Ctrl-A.
Wat als je ’n fout maakt, onbedoeld iets heel anders dan je van plan was? Geen nood:
met Ctrl-Z w ordt direct de vorige situatie hersteld. Dezelfde herstelfunctie w erkt
ook in foto- of videobewerkingssoftware. Zelfs als je per ongeluk een bestand weggooit
kun je dat zo terug halen. Wel direct doen, want vaak kan er maar één stap terug.

Tip van SeniorWeb:

Leesweergave gebruiken

Sommige webpagina's zijn overladen met 'extra' informatie, scripts en advertenties. Of er
wordt een (te) klein lettertype gebruikt waardoor een artikel nauwelijks leesbaar is (vooral
op kleinere schermen).
Er kan veel verbeterd worden aan de leeservaring online. Dat kun je zelf door de
leesweergave in je browser te gebruiken.
De vernieuwde Microsoft Edge voorziet, zoals andere moderne browsers, een zogenaamde
leesweergave. Door de leesweergave te activeren, worden alle overbodigheden op een
webpagina verwijdert en het lettertype uitvergroot zodat u een artikel comfortabel en
zonder poespas kan lezen.
Let wel: De leesweergave werkt niet altijd goed op alle webpagina's, bovendien moet er
op de pagina een (volledig) artikel staan.
Om de leesweergave te activeren, klikt u op het icoontje van een boek.
Dit icoontje staat in de adresbalk van de website achter de adresnaam. Het
heet Insluitende lezer starten (F9). Als je die optie niet ziet, w ordt insluitende
lezer niet aangeboden op de desbetreffende website.

Na het activeren van de leesweergave (bijvoorbeeld via F9) zijn er meerdere
mogelijkheden zoals voorlezen, tekstgrootte en kleur instellen tot pagina vertalen.
Je verlaat de leesweergave door weer op het boek-icoontje te drukken of via F9.
Voor Google Chrome kun je een extensie installeren.
In de Chrome webstore vindt je Reader View Plus.
Lijkt veel op Microsoft Edge, geen voorlezen.
In Safari, op je iPad, heet het Reader-weergave.
Je komt er door te klikken op AA, dat links op de adresbalk staat.
Probeer het eens uit! Het is de moeite waard. Succes.

Tip van SeniorWeb: scheve Horizon rechtzetten in Windows.
Misschien vindt u het in deze donkere tijden wel leuk om uw foto’s eens te bekijken en
waar nodig te verbeteren, bijvoorbeeld de foto’s waarvan de horizon niet helemaal recht
staat. In Windows 10 zit standaard de gratis app Foto's. Hierin zijn kleine fotobewerkingen
mogelijk, o.a. dus het rechtzetten van een scheve horizon..
Het herstellen van de horizon gaat zo:



Open de bestandslocatie van de foto op de pc.



Klik met de rechtermuisknop op de foto en klik vervolgens op “Openen met ……
Foto’s”.



Rechtsboven verschijnt de tekst “Bewerken en maken” en klik daar op met de
linkermuisknop.



Rechts in beeld ziet u o.a. “Rechtzetten’.



Klik op het blauwe bolletje en houd de muis ingedrukt. Sleep naar links of rechts
om de foto de kantelen. De hulplijnen helpen u bepalen of de horizon recht is.
Laat de muisknop los als u tevreden bent.



Klik eventueel op “Opnieuw instellen” als u het nogmaals wilt proberen.



Klik op “Een kopie opslaan” om de foto op te slaan.




Geef de kopie een nieuwe naam.
Klik op “Opslaan”.

Probeer de andere mogelijkheden van deze app ook maar eens uit.
Veel succes!

Tip van SeniorWeb: Het nieuwe Donorregister.
Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar komt in het
Donorregister te staan. In het Donorregister vult u in of u na uw dood orgaandonor wilt
zijn of niet.
Uw keuze invullen op de website.
Op www.donorregister.nl kunt u uw keuze over donatie van uw organen en weefsels na
uw overlijden invullen. Het is belangrijk dat u kiest, zodat uw nabestaanden weten of u
orgaan- en/of weefseldonor wilt worden.
U kunt uw keuze later altijd weer veranderen.
Liever op papier invullen?
Op de site kunt u een formulier aanvragen om uw keuze in te vullen in het register. Ook
kunt u het formulier opvragen/halen in de gemeente waar u woont.
Wat gebeurt er als u niets invult?
Hebt u nog geen keuze ingevuld? Dan ontving u inmiddels, of krijgt u van de overheid
uiterlijk maart 2021 een brief met de vraag om uw keuze in te vullen.
Als u niets invult, komt er bij uw naam in het register te staan: geen bezwaar tegen
orgaandonatie. Uw organen kunnen na uw overlijden naar een patiënt gaan.
Wat kunt u kiezen?
In het donorregister kunt u kiezen of u wel of geen donor wilt worden of u geeft aan dat
iemand anders hierover mag beslissen, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.
Ook kunt u aangeven als u bepaalde organen en weefsels niet wilt doneren.
Hulp nodig?
Raadpleeg de site www.donorregister.nl of bel naar 0900 8212166 (zonder extra
belkosten)
U kunt ook kijken op www.hoewerktorgaandonatie.nl of op de site
www.cultuurspoorbest.nl onder nieuws.
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Inloopspreekuur in CultuurSpoor (de bibliotheek)

Voorlopig GEEN inloopspreekuur.
Hulp via info@seniorwebbest.nl
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

