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Cursusprogramma najaar 2013

Voorjaarsvakantie
De Wig gesloten
29 april t/m 12 mei

Thema’s en voordrachten.
Cursus Rabo Internetbankieren.
In verband met de voorjaarsvakantie is er deze maand
geen cursus Rabo Internetbankieren.

6 mei 10.00 – 12.00 uur (Bibliotheek)

Thema YouTube filmpjes kijken
YouTube is momenteel één van de meest bezochte
internetsites omdat u daar korte films en foto’s kunt
bekijken van allerlei aard en gemaakt door allerlei
mensen op deze wereld.
Maar u kunt niet naar de alleen films kijken maar u
kunt ze ook downloaden.
Downloaden wil zeggen dat u de door u geselecteerde
filmpjes kunt opslaan op de harde schijf van uw
computer.
Bovendien kunt u door uzelf gemaakte filmpjes naar
YouTube sturen (dit noemt men “uploaden”).
Om dit te kunnen doen heeft u wel een account nodig
bij YouTube.
Hoe dit alles in zijn werk gaat en hoe u een account
aanmaakt laten Rein Gebuis en Ben Bos van
SeniorWeb Best op deze themaochtend aan u zien.
Graag vooraf aanmelden: info@bibliotheekbest.nl of
tel.372609, kosten €5.00.
(aanmelden kan tot vrijdag voorafgaande)

15 mei 13.30 – 16.00 uur (De Wig)

Thema Kennismaken met Windows 8
Windows 8 wijkt nogal af van vorige Windows
systemen als Windows 7, Vista en XP. Nieuwe
onderdelen als “startscherm”, “apps” en
“charms”, het ontbreken van de vertrouwde
startknop en de uitrolmenu’s vragen om een
nadere uitleg voor beginnende gebruikers van
Windows 8. In deze Thema middag laten we u
verder kennismaken en kunt u oefenen met de
“Windowsstore” en de vernieuwde interface van
Windows 8.

De kosten voor het bijwonen van de themamiddag
bedragen € 5-.
Abonnementhouders betalen slechts € 2,50.
Deelnemers dienen zich aan te melden bij de
administratie van De Wig, tel. 0499-399744.

Seniorweb Fotogalerie
Natuur in Best

Deze foto is ingezonden door Wilma Gerritsen
Heeft u een leuke, gekke of mooie foto, die u aan iedereen zou willen laten zien? Doe dan
mee met de Fotogalerij; stuur uw foto naar de redactie nieuwsbriefswb@gmail.com

Cursusplanning najaar 2013
U treft hier een overzicht aan van de cursussen die SeniorWeb Best het komende najaar
in De Wig zal gaan geven.

Ook komt er informatie op de website van
En u kunt online inschrijven :

Centrum De Wig.

inschrijven

Kijkt u ook eens op onze website www.seniorwebbest.nl bij cursussen.

Tips en Trucs

Tablets
Tablets zijn in!!

In 2010 kwam de eerste tablet op de markt, een iPad. Sindsdien
gaat het hard met de tablets. Men verwacht dat aan het einde van
dit jaar er meer geld wordt besteed aan Tablets dan aan de andere
computers bij elkaar. Reden om eens wat meer over tablets te
vertellen.

Wat is een tablet?

Een tablet is een computer en licht van gewicht en
handzaam.
Het is een apparaat wat vooral bestaat uit een
beeldscherm, een aanraakgevoelig scherm.
Navigeren en bedienen doe je door met je vinger
op het scherm te tikken of er over heen te vegen.
Het toetsenbord zit op het scherm. Er wordt
gebruik gemaakt van apps, kleine programmaatjes
die je via een app-winkel kunt krijgen.

Wat kun je met een tablet?

Een tablet is een computer en dus kun je er praktisch alles mee wat je ook met een
andere computer kunt. Alleen sommige dingen gaan moeilijker, maar andere dingen
weer gemakkelijker. Een tablet leent zich uitstekend voor gebruik van internet,
spellen, muziek en films. Maar ook sociale media liggen binnen handbereik.
Intensief tekstverwerken of videobewerken gaat heel moeizaam.
Omdat een tablet klein en licht is kun je hem gemakkelijk mee nemen.
Ook kun je hem op de salontafel leggen en is hij vanwege zijn snelheid direct
gebruiksklaar.

Wat is het grote voordeel van een
tablet?

Het grote voordeel van een tablet boven een
laptop of computer is de handzaamheid. Een
tabletcomputer is een heel stuk kleiner en
makkelijk in de hand te houden. Daarnaast is
de opstarttijd van een tablet stukken korter,
een computer doet er vaak enkele minuten
over om op te starten. Een tablet, zoals de
iPad, staat direct aan en is direct te gebruiken.
De batterijduur van een tablet in beduidend
langer dan die van een laptop.Let op dat je
veelal een internetverbinding nodig hebt.

Wie zijn de gebruikers van een tablet?

We kunnen een onderscheid maken tussen productieve gebruikers en consumerende
gebruikers.
Een productieve gebruiker gebruikt de computer voor bepaalde taken zoals
rapporten maken met een tekstverwerker, rekenprogramma’s gebruiken, tekeningen
en ontwerpen maken, foto’s en video’s bewerken, websites en nieuwsbrieven
bijhouden etc.
Een consumerende gebruiker gebruikt de computer vooral om kennis en informatie
tot zich te nemen. Wanneer je computert ben je soms een productieve gebruiker en
soms een consumerende gebruiker.
Tabletgebruikers zijn over het algemeen consumerende gebruikers.
Waarschijnlijk zal een tablet de andere computers die je gebruikt niet overbodig
maken, maar je zult ze een stuk minder vaak gebruiken. Voor sommige zaken, zoals
intensief tekstverwerken of videomontage, kun je niet zonder een desktop of laptop
PC. Voor het lichtere werk en het gebruik van multimedia, zul je steeds vaker naar
je tablet grijpen. Hij hoeft niet zo lang op te starten, maakt minder lawaai en is een
stuk eenvoudiger in gebruik. Daarnaast ben je veel minder locatiegebonden wanneer
je je tablet gebruikt.

Welke tablets zijn er zoal?

Er zijn vele tablets, in vele prijsklassen en afmetingen.
Hoe zou u moeten kiezen?

Besturingssysteem.

iOS
Op Apple iPads staat het besturingssysteem iOS. Het staat bekend om zijn eenvoudige
en gebruiksvriendelijke bediening, soepele werking en strakke uiterlijk. Het enige
minpunt is het gebrek aan Adobe Flash waardoor sommige websites niet (volledig)
werken. De apps voor de iPad kunt u downloaden in de AppStore. Apple houdt hierbij
de kwaliteit van de apps goed in de gaten. Voor de iPad zijn over het algemeen de
meeste Apps beschikbaar.
Android
De meeste tablets worden geleverd met Android van Google. Android is in veel
verschillende versies verkrijgbaar. Zo kan elke fabrikant zijn eigen sausje over een
versie van Android gieten, waardoor de tablets van verschillende merken kunnen
verschillen qua look & feel. Daarnaast verschillen de apps die standaard op de tablet
zijn geïnstalleerd per merk.
Elke versie van Android heeft zijn eigen versienaam:
• Android 4.0 Ice Cream Sandwich
• Android 3.0 t/m 3.2 Honeycomb
• Android 2.3 Gingerbread
• Android 2.2 Froyo
• Android 2.1 Eclair
De 2.x versies zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor smartphones maar werken zonder
problemen op tablets. Versie 3 is speciaal voor tablets gemaakt, wat vooral te merken
is aan de betere vormgeving en het functioneren met de grotere schermen van tablets.
Ice Cream Sandwich (versie 4) heeft vooral betere ondersteuning voor de snellere
hardware die in de nieuwste tablets te vinden is. Apps voor Android kunt u downloaden
in de Android Market.
Microsoft Windows 8
Er zijn ook tablets met het besturingssysteem Windows 7. Omdat Windows
oorspronkelijk gemaakt is voor computers met een toetsenbord en muis werkt het niet
altijd even goed met een tablet. Hier is rekening mee gehouden bij de nieuwe Windows
8.
Geheugen
Alles wat u op de tablet opslaat of installeert heeft ruimte nodig. Muziek, foto's en ebooks nemen niet zoveel ruimte in beslag, maar films vragen heel wat meer. Het is dus
belangrijk dat u niet te veel maar ook zeker niet te weinig opslagcapaciteit kiest. De
capaciteit van tablets varieert over het algemeen tussen de 4GB en de 64GB.
WiFi
In principe kan iedere tablet gebruik maken van een draadloze internet verbinding
(WiFi / Wireless). Hiervoor moet u wel in de buurt zijn van een router of accesspoint.
Thuis of op het werk is dit vaak geen probleem en tegenwoordig zijn daarbuiten ook
steeds meer plekken waar gratis WiFi beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan stations, in
de trein en allerlei cafe's en restaurants. Wanneer u echter overal en altijd online wilt
kunnen zijn, dan is een tablet met 3G noodzakelijk.
3G
om altijd en overal online te kunnen zijn. Hiervoor is een SIM kaart noodzakelijk, net
als voor telefoons. Aan een SIM kaart hangt in de meeste gevallen een abonnement.
Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een duo SIM kaart. Het abonnement van
uw telefoon geldt dan tevens voor uw tablet.
Bovenstaande informatie uit:
http://www.paradigit.nl/Paradigit/site/koopgids/tablet/cms.aspx
Kijk ook eens op
http://www.tabletguide.nl/tablet-startersgids/wat-is-een-tablet/

Tablets en SeniorWeb Best

Wilt u wel eens een tablet vasthouden en er wat mee spelen? Tijdens de
inloopmiddag op dinsdag in de bibliotheek is een iPad beschikbaar en de
Seniorweb docent zal u graag helpen om er kennis mee te laten maken.
In het najaar zal een cursus over tablets gegeven worden.
Tevens zal er regelmatig in de vorm van een soos of themamiddag aandacht
worden gegeven aan Tablets.

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:
best.seniorweb.nl

Inloopmiddag voor senioren.
Iedere dinsdag en donderdag van 13.30 – 16.00 uur
De Wig gesloten op 2 en 9 mei.
Ouderen kunnen zowel in de bieb als in De Wig hulp krijgen
bij het oplossen van hun problemen met de computer,
tablet of met programma’s die worden gebruikt. Let wel het
gaat hier om algemeen toegepaste programma’s! Denk aan
tekstverwerkers, browsers, email programma’s,
fotobewerkings programma’s, Windows enz.
Verder kan men persoonlijk advies krijgen over te volgen
cursussen bij De Wig.
Op dinsdagmiddag is er inloopmiddag in de bibliotheek en
op donderdagmiddag is er inloop in De Wig en staan de
computers in ons cursuslokaal van De Wig tot uw
beschikking.
De kosten voor het internetcafé en de computersoos
bedragen € 2,- , abonnementhouders hebben gratis
toegang.
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Landelijke website:
www.seniorweb.nl
Cursussen en activiteiten:

Educatief centrum De Wig
Iman van den Boschstraat 2a
5684 WS Best
0499-399744

Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com

