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Activiteiten SeniorWeb Best
Hervatting dienstverlening SeniorWeb
Nu het aantal Coronabesmettingen hard blijft dalen en onze vrijwilligers volledig
gevaccineerd zijn, wordt het tijd ons inloopspreekuur te hervatten en wel op
dinsdag 6 juli a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur in Cultuurspoor.

Daarna houden we elke dinsdagmiddag inloopspreekuur.
Vanaf september doen we dat ook weer op de vrijdagmiddagen.
In september hervatten we tevens onze cursussen en workshops.
Zie onze website www.seniorwebbest.nl en meld u aan bij Cultuurspoor aan de balie
of op de website www.cultuurspoorbest.nl
Graag tot ziens, maar mocht u Corona gerelateerde klachten hebben, kom dan niet!

Tips en Trucs

Tips uit Groeiend Best
Geplaatste tips van SeniorWeb (13)


Google Maps streetview



Standby stand computer



Speel samen tegen eenzaamheid

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: Street View en kaart in beeld bij Google Maps
Bekijk met behulp van Street View op de smartphone een bestemming, terwijl ook de
plattegrond in beeld blijft. Dat kan met de nieuwe functie split-screen van de app Google
Maps.
Splitscreen
In de app Google Maps is het nu mogelijk om het scherm in tweeën te delen. Dat wordt ook
wel split-screen (gesplitst scherm) genoemd. In de bovenste helft ziet u Google Street View:
een virtuele weergave van Google Maps waar u doorheen wandelt. In het onderste deel van
het scherm staat de kaartweergave met de locatie. Op de kaartweergave staat een blauw
rondje met een witte pijl. Die pijl wijst in de kijkrichting van Street View. Door de nieuwe
functie zien gebruikers dus zowel de kaart als de omgeving in Street View.
Gebruiken in app
Op dit moment werkt de functie alleen in de app Google Maps op een Android-apparaat.

Open de app Google Maps. Tik daarvoor eventueel eerst op de map ‘Google’.

Tik boven in het scherm in de zoekbalk op Zoek hier.

Typ het gewenste adres en tik op het vergrootglas.

Tik, links onder, op het plaatje met witte ronde pijl voor de Street View-weergave.

Street View opent in het volledige beeld.
Tik, rechts onder, op het rondje met twee naar elkaar wijzende pijlen
Veel succes


.

Tip van SeniorWeb: Standby stand computer
De tip van Seniorweb Best is deze week gericht op het instellen van de Stand-by
mogelijkheid op de computer. Wanneer de computer even niet wordt gebruikt, is het
makkelijk om de computer op stand-by te zetten.De computer gebruikt dan veel minder
energie maar is wel klaar om direct te kunnen doorgaan.
Maar wanneer wordt er dan met voordeel gekozen voor de slaapstand en wanneer is de
sluimerstand te prefereren?
In de slaapstand gaat de computer op stand-by. De computer gaat niet helemaal plat maar
veel onderdelen zoals het scherm en de harde schijf worden uitgeschakeld. Het energie
gebruik is zo behoorlijk minder.
In de sluimerstand worden alle belangrijke gegevens weggeschreven naar de harde schijf
en wordt de computer vervolgens volledig uitgeschakeld. Dit kost wat meer tijd dan het
gebruik van de slaapstand maar is veel zuiniger. Opmerking: De sluimerstand is nog altijd
veel sneller dan de computer helemaal uitschakelen!
Zowel de slaapstand als de sluimerstand
worden bereikbaar door te klikken op Aan/Uit.
Indien gewenst kan de computer automatisch
in de slaapstand gaan na een bepaalde tijd.
Dat kan worden ingesteld in het
configuratiescherm. Open het
configuratiescherm, hardware en geluiden en
wijzigen wanneer de computer in slaapstand
gaat. Te vinden onder Energiebeheer.
Wordt het configuratiescherm niet zo gauw
gevonden, maak dan gebruik van de
zoekmogelijkheid van Windows 10 door rechts
van het Windowsteken en het zoeksymbooltje
links onder het op het scherm “
configuratiescherm” in te tikken.
Is het de bedoeling om in plaats van de
slaapstand de sluimerstand te gaan
gebruiken, klik dan op “ geavanceerde energie
-instelling wijzigen”. Klik in het nieuwe
venster op het plusje voor “ slaapstand” en
het plusje voor “ sluimerstand na” .Klik op “
instelling” en kies voor het aantal minuten.
Sluit vervolgens alle vensters met “ OK” en “
wijzigingen opslaan” . Veel succes!

Tip van SeniorWeb: Speel samen tegen eenzaamheid
De tip van SeniorWeb Best is deze week gericht op een nieuwe app die door het
Radboud UMC is ontwikkeld om meer inzicht te geven op de invloed van
eenzaamheid op de samenleving. Speel samen tegen eenzaamheid.
Veel mensen in Nederland – bijna allemaal – hebben het in deze tijd erg moeilijk. Het
gebrek aan contact is daar de belangrijkste oorzaak van. Dankzij de coronacrisis zit
iedereen noodgedwongen veel thuis. We gaan er eigenlijk alleen nog maar op uit voor de
hoogstnoodzakelijke dingen. Wat is er nu leuker dan wetenschappelijk mee te spelen met
de mensen die hier nu speciaal onderzoek naar doen.

Experiment
Het Radboud UMC is onlangs een wetenschappelijk (medisch)experiment gestart om de
eenzaamheid onder mensen te meten. Dit doen ze aan de hand van een speciale app die ze
hebben laten ontwikkelen. Deze WhatsApp-variant geeft via een aantal uiteenlopende
spelletjes een bepaald signaal door, welke elementen juist van belang zijn voor eenzame
mensen. Door middel van een medisch experiment kunt u dus meewerken aan een
wetenschappelijke basis om verantwoord inzicht te geven in bepaalde aspecten van onze
samenleving. Kijk gewoon maar eens op: http://samenspelen.online. Geniet en maak
vreugde ook in tijden van verdriet!

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)
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.
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