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Thema’s en voordrachten.
7 oktober 10.00 – 12.00 uur (Bibliotheek)

Thema Weet ik genoeg over de iPad?
Een tablet is een handig apparaat wat veel functies van een computer in zich heeft maar
wat wel veel beter te hanteren is als bv. een laptop.
Daarom worden deze apparaten steeds meer aangeschaft.
Seniorweb duikt met u in de vele mogelijkheden van de iPad (dus niet de Android tablet)
De kosten bedragen € 5,— p.p. Abonnementhouders betalen € 2,50 p.p.
Aanmelden via http://www.bibliotheekbest.nl/nieuws/activiteiten of middels e-mail
info@bibliotheekbest.nl, telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie.

9 oktober 10.00 – 12.00 uur (De Wig):
iPad tablets uitwisseling ervaringen
Tijdens deze bijeenkomst is er alle gelegenheid om vragen te
stellen, ervaringen uit te wisselen, de eigen tablet te vergelijken
met andere tablets, instellingen uit te proberen, etc.
De kosten bedragen € 2,- , abonnementhouders hebben gratis
toegang. Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

2 oktober 13.30 – 16.00 uur (De Wig):
Cursus Rabo Internetbankieren.
Tijdens de gratis cursus leert u uw Rabobankzaken te
regelen via internet. Zo kunt u zelf ervaren hoe dat
precies in zijn werk gaat: bankzaken doen via uw
laptop of computer gewoon thuis. Belangstellenden
dienen zich van te voren aan te melden bij de

administratie van
De Wig, tel. 0499 - 399744.
Veel ervaring met de PC is niet noodzakelijk, maar
van u wordt wel verwacht dat u met de muis overweg
kunt en dat u Windows kunt opstarten en afsluiten.

Seniorweb Fotogalerie
Gouda

Deze foto is ingezonden door Rein Gebuis
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
De ingezonden foto's vindt u op onze website seniorwebbest.nl

Cursusplanning oktober 2013

In oktober starten de cursussen PC beveiliging & onderhoud, Facebook, iPad tablets, en Foto
Album maken. Voor de meeste cursussen zijn nog enkele plaatsen vrij.

Cursus Facebook

Facebook is een sociaal netwerk waarmee u op eenvoudige manier contact kan onderhouden
met familie vrienden en kennissen. In deze cursus gaat u aan de slag met Facebook.
U leert onder andere hoe u zich aanmeldt bij Facebook, een profiel aanmaakt en een
‘vriendengroep ’opbouwt. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u foto’s en video’s plaatst op uw
profiel . De beveiliging en privacy-instellingen krijgen ruime aandacht.
Facebook is te gebruiken in alle Microsoft besturingssystemen dus op XP-Vista-Windows 7& 8
en ook op alle Apple-computers. Facebook is ook te gebruiken op alle tablets en
Smartphones. De cursus start op 21 oktober a.s. en duurt 3 lessen.
Wat hebt u nodig voor deze cursus?
Het boek: Aan de slag met Facebook te bestellen (€ 8,75) via http://www.seniorweb.nl/
webwinkel/default.aspx?id=51037&h=1&s=b

Cursus PC Beveiliging & Onderhoud

In deze cursus laten we u zien wat u moet doen om uw computer te beveiligen en te
onderhouden. We leren u een goed wachtwoord te kiezen, antivirus- en antyspyware
software te gebruiken, back-ups te maken, herstelpunten terug te zetten en programma's
te verwijderen.
U slaat als gebruiker van uw computer waarschijnlijk brieven, foto's en dergelijke op de
harde schijf op. Zij worden waarschijnlijk even dikwijls weer gewist omdat ze niet meer
nodig zijn. Ook computerprogramma's worden via het internet gedownload, geprobeerd en
gewist als ze niet bevallen of omdat er een nieuwe versie verschenen is. Hoe dan ook, op
de harde schijf dreigt het een rommeltje te worden en wordt zo de snelheid van de
computer negatief beïnvloedt.
Gelukkig kan daar iets aan gedaan worden met behulp van speciale toepassingen die in
Windows 7 en 8 ingebouwd zijn. Hoe deze te gebruiken zal in de cursus worden besproken.
De cursus neemt 3 dagdelen in beslag en begint op 22 oktober om 10.00 uur.

Cursus Doe meer met uw iPad!

De I-Pad van Apple verovert de wereld en zet de standaard voor de pc’s van de toekomst.
Ook andere pc-fabrikanten zetten zich schrap en komen met vergelijkbare ‘tablets’ zoals
deze apparaten worden genoemd. Deze cursus is specifiek bedoeld voor mensen die reeds
enige tijd een I-Pad hebben en nu wel eens willen weten wat je er allemaal mee kunt doen.
Je kunt er mee op internet, e-mailen, foto’s opslaan en bewerken ,films bekijken, boeken
lezen en veel meer. Wat onmiddellijk opvalt bij het werken met de I-Pad is de compactheid,
het gemak van het touchscreen (aanraakscherm), de snelheid en de veelzijdigheid. Dit
laatste, de veelzijdigheid, wordt sterk bevorderd doordat er zeer veel speciaal voor het
apparaat gemaakte programmaatjes bestaan en nog ontwikkeld worden.
De cursus neemt 3 dagdelen in beslag en begint op 23 oktober om 10.00 uur.
Let op: deze cursus is bedoeld voor iPad-bezitters; andere typen tablets worden niet behandeld.

Cursus Fotoalbum maken op de computer

In 3 lessen begeleiden de docenten u door de mogelijkheden van het maken van een mooi
fotoalbum van uw eigen foto’s naar eigen inzicht.
Met het cursusboekje, aangevuld met tal van tips en trucs en ervaringen van onze docenten
kunt u (thuis) daarna zelf aan de slag. De cursus start op 24 oktober a.s. .
Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar, dus haast u want VOL = VOL !
Informatie op de website van Centrum De Wig en inschrijven bij administratie De Wig
of online : inschrijven

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

Tips en Trucs

De rechter muisknop
Wat een gemak !!
Een computermuis heeft een linker muisknop en een
rechter muisknop.
Veel mensen gebruiken alleen de linker muisknop.
Daarmee kun je selecteren en opdrachten geven. De linker
muisknop doet steeds hetzelfde.
Klikken met de rechter muisknop geeft toegang tot een
snelmenu.
Welk snelmenu kan afhangen van de positie van de
muiswijzer. Daarom noemt men zo’n snelmenu ook wel een
contextmenu.
We zullen een aantal voorbeelden laten zien. Probeer ze
eens uit en u zult versteld staan van het gemak van de
rechter muisknop.

Klik met de rechter
muisknop op een
leeg gedeelte
van het
bureaublad
U vindt
mogelijkheden om
het bureaublad
naar uw wensen in
te richten.

Klik met de rechter muisknop op een icoon op het bureaublad
De opties die verschijnen zijn ook afhankelijk van de software die u hebt
geïnstalleerd.

Klik met de rechter muisknop op een pictogram in de verkenner
Bekijk wat u zoal met de afbeelding / bestand kunt doen.

Klik met de rechter muisknop op een plaatje op een webpagina
U kunt opslaan, versturen, afdrukken en nog meer.

Klik met de rechter muisknop op een geselecteerd item in een
Microsoft Office Programma of menig ander programma.
Voorbeelden van programma’s zijn Word, Excel, Powerpoint e.d. , maar ook
bijvoorbeeld Picasa, Photofiltre, iTunes.
Opdrachten zijn te vinden in het lint in verschillende tabs. Met de rechter
muisknop ziet u direct de mogelijkheden in dit Excel bestand.

Voor de liefhebbers:

Als je de Shift toets ingedrukt houdt terwijl je rechtsklikt op een bestand of
een map, krijg je een extra lijst te zien met de mappen onder je
gebruikersaccount. Daarnaast zul je met de Shift knop nog extra opties
zien zoals Pad kopiëren, Vastmaken aan Startmenu, Openen in beveiligde
weergave, Openen met kenmerk Alleen-Lezen. Onder de optie Kopiëren
naar krijg je meer mappen te zien. Dit zijn de mappen die in je Gebruikers
map staan.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt u
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Internetcafé voor senioren.
Internetcafé in de bieb.
Iedere dinsdag van 13.30 – 16.00 uur worden de
senioren uit Best in de gelegenheid gesteld om hulp te
krijgen op computergebied. Ook kan indien gewenst
ondersteuning voor een verantwoorde aankoop van een
computer of aanvullende apparatuur, worden verkregen.
Verder kan persoonlijk advies worden verkregen over te
volgen cursussen.
Internetcafé in De Wig.
Iedere donderdag van 13.30 – 16.00 uur worden de
senioren uit Best in de gelegenheid gesteld om hulp te
krijgen op computergebied. Ook kan indien gewenst
ondersteuning voor een verantwoorde aankoop van een
computer of aanvullende apparatuur, worden verkregen.
Cursisten van lopende cursussen kunnen hun huiswerk
komen maken en vragen stellen over de stof. Hiervoor
zijn deskundige SeniorWeb docenten aanwezig.
Let op : 17 oktober gesloten wegens herfstvakantie.
De kosten voor het internetcafé en de computersoos bedragen
€ 2,- , abonnementhouders hebben gratis toegang.
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com

