
  Hoe maak je eenvoudig en vlug een snelkoppeling  
  naar Neos Hulste op uw PC- bureaublad? (zie afbeeldingen hiernaast) 
 
       Klik met uw RECHTER muisknop op een lege plaats op het bureaublad. 
 
       Wijs in het pop-up menu “Nieuw” aan en er verschijnt een 2de menu. 
 
       Ga in dit 2de menu naar “Snelkoppeling” en klik met de linker muisknop. 
 
       Er verschijnt een invulformuliertje. Typ zorgvuldig de volgende tekst, 
       zonder spatie of hoofdletters en met de juiste streepjes en puntjes:  
       http://blog.seniorennet.be/neoshulste/ in het invulhokje. Klik daarna  
       met linker muisknop op  ‘Volgende’. 
 
       Er verschijnt een nieuw invulformuliertje. Verwijder zonodig de oude  
       tekst en typ dan gewoon de hier volgende nieuwe tekst in: NEOS Hulste.  
       Klik hierna met linker muisknop op ‘Voltooien’.  
 
       Er staat nu op uw bureaublad een koppelingsknop naar Neos Hulste. 
       Een dubbelklikje hierop en je kan lekker gaan ontdekken en snuisteren… 
 
       Ik wens jullie veel surfgenot! 
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 Wie gaat er mee met NEOS - Hulste op de nieuwe digitale snelweg? 

Beste leden, 

Reeds een kleine drie jaar ontvang je elke maand trouw ons maandblaadje met de  

maandelijkse programmablaadjes, commentaar en aanvullende weetjes, foto’s, nieuws, 

en nabeschouwingen... en zelfs veel meer. Het is onbetwistbaar een zeer nuttige en veel 

gelezen bron over de werking en het reilen en zeilen van onze Neos te Hulste.  

Natuurlijk doen we verder met die maandelijkse uitgave! Bovendien, vanaf nu wordt  het 

zelfs  nog beter en krijgen de blaadjes een gans nieuw uitzicht en veel meer inhoud. 
 
1. De gedrukte versie vergroot van een dubbel A5 formaat naar volgens behoefte, maar  

    normaal, twee bladen A4. Dit komt vooral het leescomfort ten goede; de letters en  

    foto’s worden groter en de lay-out biedt ook veel meer interessante mogelijkheden. 
 
2. De e-mailversie in PDF verdwijnt. In plaats schakelen wij over naar een  moderne 

    communicatie methode en maken wij voor jullie een kleurrijke en  “Levende  Krant”.  

    We gaan dus mee met de tijd. Deze wijze biedt een zee van nieuwe mogelijkheden. 

    Deze blog is altijd en overal bereikbaar, zeer kleurrijk en biedt met een frisse lay-out, 

    reuzegrote foto’s, mooie ruime bijlagen, en heeft zelfs de mogelijkheid om filmpjes en  

    Power Points of muziek af te spelen, of door te koppelen naar nuttige externe websites. 

    Bovendien beginnen we nu onmiddellijk met het nieuwe jaar aan deze nieuwe uitdaging. 
 
3. Hoe werkt het op uw PC , Tablet en zelfs uw Smartphone? 

    Typ in de adresbalk van uw internetbrowser: http://blog.seniorennet.be/neoshulste/ 

     en klik met de ‘Entertoets’. Je komt nu vanzelf terecht op de blog van Neos Hulste. 

    (of veel beter nog zet gemakkelijk een snelkoppeling op uw bureaublad. (zie hieronder)) 

    Op de brede “middenstrook”  vindt je al het laatste nieuws over Neos,  reuze foto’s  

    en bijlagen, filmaanbod, nieuwsbrieven, uitstappen en reisjes... alles in chronologische 

    volgorde. Recentste berichten bovenaan en de vroegere verder naar beneden toe. 

    In de linker marge is er een inhoudslijst met de laatste 10 onderwerpen, is er een 

    zoekmachine , de voornaamste agendapunten, en kan je uw waarderingsscore invullen. 

    In de rechtermarge vindt je nu alle artikelen van gans de blog, geschikt per categorie,  

    verder interessante koppelingen naar o.a. Hulste info, Neos nationaal; en verder nog 

    een archief per week, een gastenboek, e-mailcontact, bezoekersaantal…enz. 
 
4. Ga vlug eens gaan kijken, en ontdekken, en laat ons zeker uw bevinding en nuttige 

    suggesties weten via de e-mail link of het gastenboek. Alvast bedankt daarvoor! 
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   Heb je zelf geen computer of tablet?? 
   kijk den even bij uw zoon, dochter of  
   bij uw vrienden naar onze nieuwe krant! 


