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In deze nieuwsbrief 

* Coronavirus        Activiteiten weer hervat 

* Tips & Trucs       Tips in Groeiend Best (15)  

         Activiteiten SeniorWeb Best  

 

 

 

 Graag tot ziens, maar mocht u Corona gerelateerde klachten hebben, kom dan niet! 

Inloopspreekuur  

dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur in Cultuurspoor. 
 
U kunt dan ook terecht voor hulp bij het verkrijgen van een vaccinatiebewijs op 
uw smartphone of op papier. 
Meer info: Zo regel je een papieren coronapas | Consumentenbond  
 

Cursussen en Workshops 
 
We hebben onze cursussen en workshops weer hervat. 
Zie onze website www.seniorwebbest.nl en meld u aan bij Cultuurspoor aan de 
balie of op de website van cultuurspoor: activiteiten (cultuurspoorbest.nl)  

19 oktober 10.15–12.15 uur in CultuurSpoor Best(bibliotheek)  

 

Workshop: De Cloud               De Cloud - SeniorWeb BestSeniorWeb Best  
Het is niet altijd even gemakkelijk om bij-de-tijd te blijven. Voor velen onder ons is de computer of tablet 
al een hele uitdaging. Toch willen we graag bijblijven en het begrijpen als de kinderen of kleinkinderen 
praten over voor ons nieuwe computertermen. 
Een van die termen is “de cloud”. In deze voordracht leggen we uit wat ermee wordt bedoeld, wat de 
voordelen zijn en wat de nadelen. Ook laten we aan de hand van enkele demonstraties zien hoe ’t 
omgaan met de cloud in zijn werk gaat. U zult zien, dat dat erg eenvoudig is en mogelijk ontdekt u ook, 
dat u ongemerkt al gebruik maakt van de cloud. 
Na deze voordracht bent u in staat om zelf gebruik te gaan maken van “de cloud”, maar vooraf kunt u 
ook een beter gefundeerd besluit nemen of u dat wel of niet gaat doen. 
Mocht u thuisgekomen nog vragen hebben of hulp willen bij het toepassen van hetgeen we presenteren, 
kom dan naar een van onze inloopmiddagen op Dinsdag of Vrijdag van 13:30 tot 15:00.  

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: activiteiten (cultuurspoorbest.nl)  
  

of bij de receptie van cultuurspoor ( de bieb). 
Als u zich inschrijft voor de cursus of workshop wordt u een gratis lidmaatschap 
aangeboden van Seniorweb ter waarde van € 33,-! 

Cursussen en Workshops 

http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief
https://www.consumentenbond.nl/digitaalgids/digitaalgids-uitgelicht/coronacheck
http://www.seniorwebbest.nl/
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&cat=3
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652689.Back-up,-workshop.html
https://seniorwebbest.nl/cloud/
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&ctype=workshop&cat=3


Tips en Trucs 

  Tips uit Groeiend Best 
 

 Geplaatste tips van SeniorWeb (15) 

 Bezoek verre oorden vanuit uw PC 

 Fraude via QR-codes 

 Waarschuwing in Safari van valse website op uw iPad en iPhone. 

Deze tips en ook eerder geplaatste tips kunt u teruglezen:  

 

via website van Groeiend Best  ePaper - Uitgeverij Em. de Jong! (uitgeverijemdejong.nl)  

Ook via website van SeniorWeb : Nieuwsbrief - SeniorWeb BestSeniorWeb Best  

Tip van SeniorWeb: Bezoek verre oorden vanuit uw PC 

De tip van Seniorweb gaat over het bezoeken van interessante verre oorden 
vanuit uw PC. Met Google Streetview wandelen in verre oorden.  Steden, dorpen 
en bezienswaardigheden bezoeken met het gevoel dat u er werkelijk bent.  Kan 
dat echt?  Probeer het maar eens  en sta verbaasd!  In dit stukje gaan we uit van 
gebruik op de PC; dat werkt het gemakkelijkst.  Open Google Maps, kies een 
punt op de kaart en zoom in m.b.v. het muiswieltje.  Pak dan het poppetje 
(rechtsonder).  Op dat moment verschijnen er blauwe lijnen.  het Poppetje kun 
je loslaten op zo’n blauwe lijn.  Door op de weg vóór u te klikken, beweegt u 
vooruit.  Door de linker muisknop in te drukken en dan de muis te bewegen, kunt 
u om u heen kijken.  Met het muiswieltje kunt u in- en uitzoomen.  Google 
Streetview kan ook op een tablet gebruikt worden, maar i.v.m. het ontbreken 
van een muis werkt het een klein beetje anders. 
Voorbeelden van plaatsen die erg de moeite van een “bezoek” waard zijn: 
Madeira: Meander er in het binnenland over wegen met naast u diepe 
ravijnen en steile bergwanden.  Bewonder de prachtige vergezichten en 
verwonder u over de schijnbaar lukraak geplaatste huizen.  Zoek bijvoorbeeld in 
Google Maps “Curral das Freiras” en plaats het Google poppetje in dat gebied 
ergens op een weg. 
China:  Google wordt er niet toegelaten.  De  mogelijkheden van 
streetview zijn daarom erg beperkt.  Hoe anders is dat in HongKong.  Soms even 
zoeken en dan loop je plotseling op je gemak tussen de kraampjes in de 
overvolle smalle straatjes.  Proberen?  Zoek dan in Google Maps de “Yau Ma Tei 
Fruit Market”.  Verbaas u over de enorme drukte waar je midden in staat en de 
kraampjes waar je op je gemak het enorme assortiment fruit en groenten kunt 
bekijken.  Hier zijn geen auto’s 
Singapore:  Wandel op uw  gemak  tussen de andere toeristen in de 
Botanische Tuinen van Singapore.  Het is er prachtig en ook hier zijn geen auto’s. 
Noordkaap:   Het (bijna) noordelijkste puntje van Europa.  Je rijdt er 
over nagenoeg uitgestorven wegen door een verlaten, heuvelachtig landschap 
met zo nu en dan in de verte  een blik op de Barentszzee.  Tenslotte kom je aan 
op de Noordkaap.  Laat  het poppetje ook eens los op de blauwe rondjes; de 
uitzichten zijn de moeite waard! 

https://www.uitgeverijemdejong.nl/weekbladen/groeiend-best/
https://seniorwebbest.nl/nieuwsbrief/


Tip van SeniorWeb:  Waarschuwing in Safari van een valse 
website op uw iPad en iPhone. 

De tip van Seniorweb gaat over het krijgen van een waarschuwing in Safari van een 
valse website op uw iPad en iPhone. 
 
Phishingsites 
Phishingmails zijn er in alle soorten en maten. Maar over het algemeen hebben ze één 
ding gemeen: ze proberen hun doelwit naar een valse website te lokken, waar om 
persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Ook openen mensen valse websites, van 
bijvoorbeeld webwinkels, via zoekmachines. Dat de website vals is, valt in eerste 
instantie meestal niet op. Zo zijn er heel overtuigende nagemaakte sites van banken, 
overheidsinstellingen en webwinkels. Vullen mensen hier hun gegevens in, dan slaan de 
oplichters toe. Ze plunderen bijvoorbeeld de bankrekening van het slachtoffer.  
 
Waarschuwing krijgen van valse website 
Internetprogramma Safari meldt zich als een site mogelijk frauduleus is. Natuurlijk 
moet de internetter ook zelf nog opletten want er kan altijd wat door de beveiliging 
glippen. Maar het helpt wel bij de bestrijding van valse sites. De optie om een 
waarschuwing te krijgen van valse sites, moet de gebruiker wel eerst activeren. Doe dat 
zo: 

 Open Instellingen op je iPad of iPhone. 

 Klik op Safari In de linkse kolom. 

 Scroll naar Privacy en Beveiliging in de rechtse kolom. 

 Zet Meld frauduleuze websites aan door het schuifje groen te maken, en sluit 
Instellingen 

 
Safari geeft een melding als iemand op het punt staat een (mogelijk) frauduleuze 
website te bezoeken. Klik dan op het rode bolletje linksboven om de website te sluiten 
of op het pijltje naar links om terug te gaan naar de vorige pagina. Weet u helemaal 
zeker dat de website te vertrouwen is? Klik dan op Toch doorgaan om de website 
alsnog te bezoeken. 
Veel succes en blijf alert!.  

Tip van SeniorWeb:  Fraude via QR-codes 

De tip van Seniorweb gaat deze keer over het actuele onderwerp dat er meer fraude 
gepleegd wordt via QR-codes. Oplichters gebruiken steeds vaker QR-codes om rekeningen 
te plunderen, meldt de Fraude Helpdesk. Criminelen sturen e-mails of zelfs echte brieven 
die afkomstig lijken van de bank. In sommige berichten staat onder andere dat je de QR-
code moet scannen om een nieuwe bankpas aan te vragen, of om een nieuwe bank-app te 
verifiëren. De code leidt naar een nagemaakte inlogpagina van de bank. 
QR-codes zijn populair bij criminelen  omdat je niet direct ziet welke link erachter schuil 
gaat. Pas als je de code scant verschijnt het webadres op het scherm Soms wordt de 
website direct in de browser geopend. Zie je een verkort adres(zoals met bit.ly of goo.gl) 
dan is het vrijwel zeker foute boel! En pas ook op voor webadressen die net iets afwijken 
van de officiële websites die je verwacht zoals digi.de in plaats van digid.nl. Dus hoe dan 
ook: wees voorzichtig met e-mails en brieven met een QR-code! 



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) 

 
 
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. 
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