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Activiteiten SeniorWeb Best
Opschorting dienstverlening SeniorWeb Best
Vanwege de zorgwekkende toename van het aantal Coronabesmettingen heeft
SeniorWeb Best besloten om de inloopspreekuren op de dinsdagen en vrijdagen, de
cursussen en workshops vooralsnog tot medio november NIET door te laten gaan.
Wij willen de gezondheid van onze doelgroep en onze vrijwilligers niet in gevaar
brengen en tegemoetkomen aan de oproep van het kabinet om de contactmomenten
zoveel mogelijk te beperken.
Het betreft, naast de inloopspreekuren op de dinsdag, de volgende cursussen en
workshop:




Workshop De Cloud (op 20-10)
Cursus Android smartphones en tablets (aanvang 28-10)
Cursus Windows 10 vaardigheden (aanvang 29-10)

Medio november nemen we een besluit over het al dan niet hervatten van de
dienstverlening in november/december.
We hebben er nu nog niet voor gekozen om de dienstverlening voor de rest van het
jaar af te blazen, omdat we als het maar enigszins verantwoord lijkt, er weer graag
voor u willen zijn.
Houd daarom onze website www.seniorwebbest.nl en die van Cultuurspoor
www.cultuurspoorbest.nl, alsmede de berichtgeving in Groeiend Best goed in de
gaten.
Hebt u ondersteuning nodig stuur dan een mail naar info@seniorwebbest.nl en wij
nemen contact met u op.

Cursussen en Workshops

rooster 2020
Het zal duidelijk zijn dat een mogelijke
verspreiding van het Coronavirus grote
invloed zal hebben op het doorgaan
van de geplande activiteiten.
https://www.seniorwebbest.nl/
cursussen.asp
Kijk ook bij Cultuurspoor :
https://
activiteiten.cultuurspoorbest.nl/
activiteiten/?&cat=3&ctype=cursus

Tips en Trucs

Tips uit Groeiend Best
Geplaatste tips van SeniorWeb (5)
Tip van SeniorWeb: Uitgebreid Klembord
U kent ongetwijfeld de functie van het klembord? U kunt op het klembord een gekopieerde
of geknipte tekst bewaren maar zodra je een tweede gekopieerde of geknipte tekst op het
klembord wilde zetten, was de eerste tekst weg. En dat was vaak erg vervelend maar dat
is nu door Microsoft opgelost voor Word, Excel etc..
1. Op het tabblad Start staat helemaal links in kleine letters “Klembord” Met daarachter
een pijltje. Klik op het pijltje.
2. Links verschijnt een verticale balk. U kunt nu tekst gaan kopiëren, zoveel als u wilt.
Elk gekopieerd fragment verschijnt in de balk en een vorig fragment wordt dus niet
meer overschreven.
3. Wilt u een bepaald fragment plakken? Zet de cursor op de juiste plek in uw tekst en
klik op het te plakken fragment in de balk. Het fragment staat op de juiste plek in de
tekst. Succes!
In Windows 10 kunt u tegenwoordig ook direct het klembord bereiken door gelijktijdig de
Window toets en de V-toets in te drukken.

Tip van SeniorWeb: Apps om het geheugen te trainen
Met het verstrijken van de jaren is het belangrijk om uw geheugen te blijven trainen.
In de Google Play Store of Apple App Store kunt u diverse apps downloaden.
Voer het woord “geheugen” in in het zoekveld van de Google Play Store of Apple App
Store en u ziet een groot aantal apps om uw geheugenvaardigheden en concentratie te
verbeteren.
Bijvoorbeeld de gratis MAX Geheugentrainer App, die gebaseerd is op een bekend Tvprogramma en onder andere het boodschappenspel, zoekplaatje en letterregen bevat.
Niet alleen goed voor uw geheugen, maar nog leuk ook!
Ziet u bij een app staan “in-app aankopen” dan is het spel meestal gratis, maar moet je
voor extra functies of levels betalen.
Wij wensen u veel plezier.

Tip van SeniorWeb: Is contactloos betalen veilig?
Ja, contactloos betalen is heel veilig. Kleine bedragen (tot 25 euro en in Coronatijd tot 50
euro) kunnen worden afgerekend zonder dat er om een pincode wordt gevraagd. Maar bij
grotere bedragen moet altijd de pincode worden ingetoetst. En ter beveiliging wordt na
elke 50 euro of 100 euro in Coronatijd (bij elkaar opgeteld) aan contactloze betalingen
ook om de pincode gevraagd. Verhalen over fraudeurs die via de contactloze
betaalmogelijkheid geld afhandig maken zijn pure bangmakerij. In de praktijk komt dat
niet vaak voor. Bovendien kan nooit meer dan 50 euro worden buitgemaakt door de
pinbeveiliging. Ter geruststelling hebben alle banken toegezegd eventuele geleden schade
te vergoeden.
Er zijn ook pashoesjes te koop die voorkomen dat er illegaal contactloos geld
afgeschreven kan worden.
Hoe werkt contactloos betalen met de smartphone?
Wie contactloos wil betalen via de smartphone moet een speciale app van de eigen bank
installeren en activeren. Elke bank heeft hierover een eigen pagina met meer informatie.
Bij alle betaalautomaten die geschikt zijn voor contactloos betalen kan ook met de
smartphone worden afgerekend. Deze zijn te herkennen aan het logo
Activeer het scherm van de smartphone en houdt het toestel in de buurt (maximaal 10
cm) van de betaalautomaat. Binnen een seconde is de betaling verwerkt. Succes!

Tip van SeniorWeb: Voorkom oververhitte smartphones, tablets en pc's
Zorg goed voor uw apparaten, vooral op warme dagen. Voorkom dat de telefoon, tablet of
computer oververhit raakt. Bijvoorbeeld een mobieltje dat heel warm aanvoelt of een
laptop die continu staat te blazen. Op warme dagen, in de zon of in slecht geventileerde
ruimtes kunnen apparaten oververhit raken. Dat is slecht voor het apparaat en met name
voor de batterij.
Wanneer is een apparaat te warm?
Als een apparaat oververhit raakt, merkt u dat vaak vanzelf. De apps worden trager, het
apparaat loopt vast of de batterij loopt snel leeg. En natuurlijk: het apparaat voelt (erg)
warm aan. Sommige mobiele apparaten, zoals de iPhone, iPad en vele Android-modellen,
geven een melding als de apparaat oververhit raakt.
Oververhitting apparaten kan worden voorkomen
De kans op oververhitting is bij een telefoon of tablet groter dan bij een pc of laptop. Een
telefoon of tablet kan zijn warmte moeilijker kwijt, omdat deze apparaten geen
ingebouwde ventilator hebben. Om oververhitting van smartphones, tablets en computers
te voorkomen is het belangrijk om het apparaat niet in de volle zon neer te leggen. Al
helemaal niet tijdens het opladen. Gebruik voor het opladen of als stroomvoorziening de
originele oplader/adapter. Zet/leg het apparaat op een plek waar het de ruimte heeft om
zijn warmte kwijt te kunnen.
Wat te doen bij oververhitting van apparaten?
Raakt een apparaat toch oververhit? Leg/zet het dan op een koele plek. Haal het hoesje
tijdelijk van het mobiele apparaat af en gebruik even geen zware apps. Dus speel geen
spelletjes en kijk geen video’s. Nog beter is het om het apparaat even helemaal niet te
gebruiken. Zodra het apparaat weer is afgekoeld kunt u weer aan de slag.
Dus denk er om: Wees zuinig op uw dure apparaten!
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Inloopspreekuur in CultuurSpoor (de bibliotheek)

Voorlopig GEEN inloopspreekuur.
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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