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Activiteiten SeniorWeb Best
Inloopspreekuur
dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur in Cultuurspoor.
En vanaf september
dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur in Cultuurspoor.

Cursussen en Workshops
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 van cultuurspoor: activiteiten (cultuurspoorbest.nl)
Graag tot ziens, maar mocht u Corona gerelateerde klachten hebben, kom dan niet!

Cursussen en Workshops

14 september 10.15–12.15 uur in CultuurSpoor Best(bibliotheek)

Workshop: Maken van een back up in Windows

Hoe vaak komt het niet voor dat we graag nog eens terugkijken naar bepaalde foto’s of dat
we even iets terug willen zoeken. Veelal gaan we ervan uit dat alles keurig bewaard blijft op
onze computer of telefoon….
Het kan zo maar voorkomen dat we door een storing of foutje terug moeten grijpen op een
kopie omdat onze gegevens verdwenen zijn. Tijdens de workshop Backup leert u het belang
van een goede backup ( kopie ) van uw belangrijke gegevens.
Wij, als Seniorweb, kunnen u het belang en de problemen en de oplossingen vaak aandragen.
Leer en ervaar hoe u allerlei zaken kunt veiligstellen.
De kosten voor het bijwonen van de workshop bedragen € 5,00.
U dient zich bij voorkeur uiterlijk 1 week van tevoren aan te melden
via de website van Cultuurspoor: Back-up, workshop (cultuurspoorbest.nl)

of bij de receptie van cultuurspoor ( de bieb).

Als u zich inschrijft voor de cursus of voordracht wordt u een gratis lidmaatschap
aangeboden van Seniorweb ter waarde van € 33,-!

Tips en Trucs

Tips uit Groeiend Best
Geplaatste tips van SeniorWeb (14)


Gratis Cursus



de Cloud



Site op Startscherm

Deze tips en ook eerder geplaatste tips kunt u teruglezen:
via de website van Groeiend Best ePaper - Uitgeverij Em. de Jong!
(uitgeverijemdejong.nl)

Ook via de website van SeniorWeb :
https://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief

Tip van SeniorWeb: Gratis Cursus
De tip van Seniorweb Best is deze week gericht op een Belgische
website die gratis cursussen en honderden tips aanbiedt. GRATIS …. ja,
dat zal wel. Niets is er gratis in Nederland.
Maar in België soms wel en gelukkig gebruiken zij onze taal; het
Nederlands.
En voor welke doelgroep? Iedereen … expert, ervaren of onervaren, jong
of oud(er) !
In het artikel Tip van SeniorWeb Best vindt u normaal gesproken een
concrete tip over een handigheidje over het gebruik van PC, tablet of
smartphone.
Misschien leggen we soms zelfs uit, hoe een probleem op te lossen ;
maar dit keer niet.
Al rondkijkend op internet stuitte ik op de website ‘http://
www.gratiscursus.be’ en wist niet wat ik zag.
Reeds 10 jaar bestaat de genoemde website met gratis cursussen over
programma's, zoals Windows 10, Sociale Network Sites, Google, MS
Office applicaties als Excel, Access, PowerPoint, Outlook en Photoshop,
Flash, Linux, Dreamweaver, Email, YouTube, DropBox ... enz enz.
Er staan tientallen cursussen online, en het aantal bezoekers bedroeg in
2012 al 7.000 per dag!
De site is gemaakt door de heer Peter De Smet. Hij is al een aantal jaren
mindervalide, en wilde, zoals hij zelf zegt, zijn tijd toch nuttig gebruiken.
En … dat is hem 100% gelukt. Veel professionals kunnen het hem niet
nadoen.
Dus de tip van SeniorWeb van deze week is : neem een kwartiertje de
tijd om even op genoemde website rond te kijken en u zult versteld
staat van de kwaliteit van deze informatie bron.
De website wordt nog steeds aangevuld met nieuwe informatie, maar
ook de informatie in mogelijk iets gedateerde cursussen zal voor velen
van ons van waarde blijken. Nieuwe applicaties borduren voort op de
bestaande versies en er wordt functionaliteit toegevoegd. Laat u zich
verwonderen? Veel succes.

Tip van SeniorWeb: de Cloud
De tip van Seniorweb Best van deze week gaat over de cloud. Wat is het en hoe werkt u
ermee? Is het veilig en welke diensten kunt u gebruiken? De cloud is eigenlijk iets
ongrijpbaars, maar iedereen praat erover en werkt ermee. De letterlijke betekenis van het
Engelse woord cloud is 'wolk' en geeft aan dat er via internet wordt gewerkt.
De bekendste clouddiensten zijn iCloud, OneDrive, Google en Dropbox.
Mensen kunnen bestanden, of kopieën daarvan, opslaan op bijvoorbeeld een usb-stick,
maar ook online. Het online opslaan van bestanden noemen we ook wel opslaan in de cloud.
Op apparaten, zoals de computer, smartphone en tablet, staan veel waardevolle bestanden.
Het is raadzaam om een back-up te maken om te voorkomen dat deze bestanden
kwijtraken.
Een back-up is niets meer en niets minder dan een kopie van de informatie op een andere
plek. Die plek kan een externe harde schijf of usb-stick zijn, maar het kan ook online.
Mensen kunnen de bestanden die in de cloud zijn opgeslagen, ook synchroniseren. Simpel
gezegd is de laatste versie van een bestand dan op meerdere apparaten beschikbaar. Een
foto staat dan op de smartphone, maar ook op bijvoorbeeld de computer. Erg handig dus
voor mensen die meer dan één digitaal apparaat hebben
Sommige mensen zijn bang dat bestanden niet veilig zijn in de cloud of dat anderen
toegang krijgen tot de gegevens. Over het algemeen is dat niet zo. Het is natuurlijk wel
verstandig om een sterk wachtwoord te kiezen en inloggegevens veilig te bewaren. Veel
succes.

Tip van SeniorWeb: Site op startscherm
De tip van Seniorweb gaat deze week over het plaatsen van een of meer favoriete websites
als pictogram op het startscherm van uw smartphone of tablet.
Zet deze sites als pictogram (snelkoppeling) tussen de apps op het scherm van uw telefoon
of tablet. Tik vervolgens op het pictogram en de site opent meteen in de browser. Hieronder
volgen de instructies voor de iPhone/iPad en voor de Android-smartphone of tablet.
iPhone/iPad

Open de internetpagina die op uw beginscherm moet komen, bijvoorbeeld
www.seniorwebbest.nl

Tik onderin op de deelknop. Dat is het pictogram van een vierkant met het pijltje
naar boven.

Tik op “Zet op het beginscherm”.

U ziet de naam die op het beginscherm zal komen en het website- adres. Tik op de
naam als u die wilt veranderen en pas aan.

Tik op “Voeg toe”.
De snelkoppeling staat nu tussen de apps op het beginscherm.
Wilt u het pictogram weer verwijderen? Leg uw vinger enkele seconden op het pictogram.
Tik daarna op “Verwijder bladwijzer > Verwijder”.
Android-smartphone of tablet

Open de internetpagina die op uw beginscherm moet komen, bijvoorbeeld
www.seniorwebbest.nl

Tik rechtsboven op een pictogram met drie stipjes óf rechts onderaan op de drie
streepjes.

Tik op “Toevoegen aan startscherm” óf op “Pagina toevoegen aan” en daarna
op “Startscherm”.

Geef de snelkoppeling een herkenbare titel of laat de standaard benaming staan.

Tik op Toevoegen en eventueel nogmaals top Toevoegen.

De website staat nu op het startscherm van het toestel.
Wilt u het pictogram weer verwijderen? Tik op het pictogram en druk deze even in. Sleep
het item omhoog naar “verwijderen” of tik op “Verwijd.uit Start”.
Veel succes.
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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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