
Nieuwsbrief  
Jaargang 15   nr. 6 

juni 2021 

Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com 

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: 
seniorwebbest.nl    
 

Landelijke website: 
www.seniorweb.nl 
Facebook: 
facebook.com/seniorwebbest 

Inloopspreekuur in CultuurSpoor (de bibliotheek) 
 

Voorlopig GEEN inloopspreekuur. 
 
Hulp via info@seniorwebbest.nl 
 
Iedere dinsdagmiddag  en vrijdagmiddag  
van 13.30 – 15.00 uur worden 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 
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         Activiteiten SeniorWeb Best  

 

Opschorting dienstverlening SeniorWeb Best  

Nog even geduld. 
De inloopspreekuren op de dinsdagen en vrijdagen de cursussen en workshops gaan 
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. 
 

Tips en Trucs 

  Tips uit Groeiend Best 
 

 Geplaatste tips van SeniorWeb (12) 
 

 Cybercriminaliteit  

 Foto’s bijsnijden in Windows 10 

 Schermafbeeldingen in Windows 10 
 

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 

Tip van SeniorWeb:  Schermafbeeldingen maken in Windows 10 

Een schermafbeelding is als het ware een foto van wat er op dat moment op het 
beeldscherm te zien is. Het heet ook wel een schermafdruk of screenshot. De 
schermafbeelding is te bewaren, af te drukken en te delen. 
Je kunt hem dus ook in een e-mail plakken. 
 
Een schermafbeelding maken, is vooral handig bij het bewaren van een uitgestippelde 
treinreis, een fietsroutekaart of een advertentie. 
Een schermafbeelding maak je door op de Print Screen-toets van het toetsenbord te 
drukken. Deze toets herkent u aan de tekst Print Screen óf PrtScn met daaronder 
SysRq. De naam geeft aan dat u hiermee een schermafbeelding kunt maken. 
Het is alsof er niets gebeurt, maar op de achtergrond heeft Windows het volledige beeld 
opgeslagen op het tijdelijke prikbord (het Klembord). 
Gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl+V om de net gemaakte schermafbeelding te 
plakken in een ander programma bijv. Word. 
Gebruik de toetscombinatie  Windows + PrintScreen  en de schermafbeelding wordt 
meteen opgeslagen in de map Afbeeldingen/Schermopnamen. 
 
Dikwijls wilt u niet het hele scherm, maar een gedeelte bewaren. Denk dan aan een 
mooie bloem, een bekende uit de krant of een grappig plaatje. 
Vroeger had je daar een extra programma voor nodig, het knipprogramma of iets 
soortgelijks. In Windows 10 gaat het heel gemakkelijk. 
Druk gelijktijdig op Windows-logo  + SHIFT + S  om de nieuwe moderne knip ervaring 
(ook wel de knip balk genoemd) te openen. Dan sleept u de muisaanwijzer over het 
gebied dat u wilt vastleggen. Het knipsel wordt opgeslagen op het klembord.  
Door op het knipsel te klikken kun je nog wat eenvoudige markeringen aanbrengen, de 
afmetingen wijzigen en eventueel opslaan. 
Vanuit het klembord kun je de knipsels in de meeste windows-programma’s plakken 
met Ctrl-V  of Windowstoets–V. 
Dus ook in je e-mail of tekst- of tekenprogramma. 
 
Schermafbeeldingen en aantekeningen maken in Windows 10 (microsoft.com)  

Wist U dat SeniorWeb Best nu ook op FaceBook zit? 

https://www.facebook.com/seniorwebbest 

Tip van SeniorWeb: Cybercriminaliteit 

Mensen die slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit, zoals phishing, WhatsApp fraude 
of hacks, kunnen vanaf nu terecht bij de Cyberhulplijn van de Consumentenbond.  
Experts (Cyberscouts) geven telefonisch advies en kijken op afstand mee met de 
gedupeerde. Er wordt gekeken naar de oorzaak, de schade wordt beperkt en er wordt 
geprobeerd de problemen op te lossen.  
Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “We zien een toename in het aantal 
meldingen van mensen die slachtoffer zijn van cybercriminaliteit.  
Consumenten die hiermee te maken krijgen zijn vaak in paniek en weten niet wat ze moeten 
doen of bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Daarom zijn we de Cyberhulplijn gestart.  
 
De cyberhulplijn geeft advies bij Whatsappfraude en helpt om gehackte instagram- en 
emailaccounts te herstellen. Consumenten die vermoeden gehackt te zijn, maar dit niet 
zeker weten, mogen ook bellen. De eerste 5 minuten zijn gratis, daarna betaal je 1,20 euro 
per minuut (1,49 euro voor niet-leden). Het telefoonnummer is: 070-5130504. 
 
Daarnaast gaan diverse verzekeraars over tot het opnemen van Cyberhulp in hun 
verzekeringspakket. Zo krijgt u bij identiteitsdiefstal, privacy-schendingen en beveiligings-
inbreuken direct hulp. Bovendien staan specialisten van Cyberscout klaar als het 
computersysteem is gegijzeld door malware. Of als juridische bijstand nodig is.  
 
Tenslotte: denk nu niet dat deze ellende u niet zal overkomen, want 1.2 miljoen mensen 
waren in2018 slachtoffer van cybercriminaliteit. Dus let goed op! 
 
Van phishing tot WhatsApp-fraude: ☎ Bel ons | Consumentenbond  

Tip van SeniorWeb:  Foto’s bijsnijden in Windows 10 

Waarom bijsnijden? 
Er zijn twee redenen om een foto bij te willen snijden. Er is meer in beeld dan gewenst 
of de foto moet op een bepaald formaat papier passen.  
Een standaardafdruk bijvoorbeeld meet 15 bij 10 cm. Kies dan in de app “Foto's” voor 
het formaat '3x2' en de resterende foto past gegarandeerd op de afdruk. 
 
Foto bijsnijden 
U snijdt een foto bij als volgt: 
 Klik met de rechtermuisknop op de foto die u wilt bewerken. 
 Kies dan Openen met  en dan het programma Foto’s. 
 Klik rechtsboven op Bewerken en maken > Bewerken. 
 Klik op Bijsnijden en draaien. 
 Klik op één van de witte bolletjes in de hoeken van de foto en houd de muisknop 

ingedrukt. 
 Sleep het witte bolletje naar binnen toe tot u de gewenste uitsnede hebt. Laat de 

muisknop weer los. 
 Verplaats de foto eventueel ten opzichte van het kader zodat een ander deel van 

de foto in het kader valt. Klik in het kader en versleep de muisaanwijzer. 
 Eventueel kunt u een beeldverhouding instellen. Dat is de verhouding tussen de 

lange en de korte zijde. Klik rechts op Hoogte-breedteverhouding. 
 Selecteer de gewenste beeldverhouding, bijvoorbeeld 3x2 (het formaat van een 

standaardafdruk). 
 Bevalt het resultaat niet? Klik op Opnieuw instellen. 
 U kunt verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie 

opslaan als u de originele foto wilt behouden. Navigeer naar de map waarin u de 
foto wilt opslaan en klik op Opslaan.  

Frits Mientjes overleden 

Frits Mientjes, onze eerste voorzitter van 
Seniorweb Best is ons ontvallen. 

Frits was voorzitter van eind 2007 tot eind 2014 

Frits Mientjes was een gedreven man die zich 
vooral kenmerkte door een betrokken en 
vastbesloten manier van leidinggeven. 
Hij bleek een hele goede voorzitter te zijn die als 
het kon werkzaamheden delegeerde op een 
simpele maar wel persoonlijke manier.  

Betrokken en cruciaal voor de start van onze 
stichting, hij wordt ten zeerste gemist.  

Overleden op 27 april 2021. 
Frits Mientjes werd 85 jaar  

Bij zijn afscheid in 2014 
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