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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Tips & trucs: Nieuw in iOS 7  

* Fotogalerie 

Seniorweb Fotogalerie 
Laatste keer in De WIG 

Tips en Trucs 

Deze foto is ingezonden door Tiny Henst 
 

Heeft u een leuke, gekke of mooie foto, die u aan iedereen zou willen laten zien? Doe dan 

mee met de Fotogalerij; stuur uw foto naar  de redactie  nieuwsbriefswb@gmail.com  
De ingezonden foto's vindt u op onze website  seniorwebbest.nl 

Cursusplanning 2014 
Vanwege de sluiting van De Wig hebben wij geen computerlokaal meer ter beschikking 
voor het geven van computercursussen. Wij stoppen voorlopig met het geven van 

meerdaagse cursussen en hopen in de 2e helft van 2014 ergens onderdak te hebben 
gevonden waar wij deze cursussen, zoals de Basiscursus Windows 8, weer kunnen gaan 

geven. 
Derhalve zijn er geen computercursussen gepland. 
Voor Thema’s en Voordrachten kunnen we terecht in de bibliotheek. 

Informatie hierover vindt u Groeiend Best, op onze website en via de nieuwsbrieven van 
SeniorWeb Best en van de bibliotheek. 

Afmelden voor deze nieuwsbrief : info@seniorwebbest.nl 

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  

Internetcafé voor senioren. 

 
Internetcafé in de bieb. 

 
Iedere dinsdagmiddag  van 13.30 – 16.00 uur en vanaf 

2014 ook iedere donderdagmorgen van 10.00—12.00 
uur worden de senioren uit Best in de gelegenheid gesteld 
om hulp 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.  

 
 
Vanaf 2014 is de hulp en toegang gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Thema in de bibliotheek 
 

Heb ik mijn iPad onder de 
knie? 

3 februari 10.00 uur 

 Internetcafé  
 

Bibliotheek 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur  

Thema’s en voordrachten. 

3 februari 10.00 – 12.00 uur  (Bibliotheek) 

Thema   Heb ik mijn iPad onder de knie? 

 

Deze themaochtend  is specifiek bedoeld voor mensen die reeds enige tijd een I-Pad 
hebben en nu wel eens willen weten wat je er allemaal mee kunt doen. 

Je kunt er mee op internet, e-mailen, foto’s opslaan en bewerken ,films bekijken, boeken 
lezen en veel meer. Wat onmiddellijk opvalt bij het werken met de I-Pad is de 

compactheid, het gemak van het touchscreen (aanraakscherm), de snelheid en de 
veelzijdigheid. Dit laatste, de veelzijdigheid, wordt sterk bevorderd doordat er zeer veel 
speciaal voor het apparaat gemaakte programmaatjes bestaan en nog ontwikkeld 

worden. 
Let op: deze themaochtend is bedoeld voor iPad-bezitters (Apple logo op de achterzijde); andere 

typen tablets worden niet behandeld. 

 
De kosten bedragen € 5,— p.p.  

Aanmelden middels e-mail info@bibliotheekbest.nl, telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de 

receptie. 

iOS 7 
nieuw operating system voor iPad (Apple) 

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf 

September 2013 heeft Apple de nieuwe interface iOS7 

geïntroduceerd voor de iPad en iPhone. 
iOS7 bevat vele nieuwe functies, waaronder Berichtencentrum, 

Bedieningspaneel, Zoekfunctie, verbeterde Multitasking en 
verbeterde apps Foto’s en Safari. 

Berichtencentrum 
 
Beschikbaar vanaf het 
toegangsscherm zodat je alle 

meldingen met een 
veegbeweging kunt bekijken. 

De nieuwe vandaag-functie 
biedt een handig overzicht van 
je dag. 

 

Veeg van de bovenrand 
naar beneden. 

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf 

26 februari 13.30 – 16.00 uur  (Bibliotheek) 

Tablet Café 

 

Het Tablet café is een moment om informatie uit te wisselen, vragen te stellen en 
ervaringen te delen. Tabletgebruikers zijn welkom om de beste apps, tips, trucs 

en ervaringen met anderen te delen. Voor wie niet in het bezit is van een tablet is 
het tabletcafé de manier om er eens mee kennis te maken. Het tabletcafé is 

zowel voor Ipad- als android-gebruikers bedoeld. Ook voor informatie over 
Windows-8 tablet kunt u langskomen. Neem uw eigen tablet mee en indien u er 

nog geen heeft er zijn een aantal iPads en andere tablets aanwezig om mee te 
oefenen. 

Deze gratis inloopmiddag is een gezellig samenzijn voor deskundigen en leken. 
Kom langs en laat u verrassen: enthousiaste tabletgebruikers leren u graag wat 

handigheidjes. Bent u zelf handig met een tablet en wilt u uw kennis delen, kom 

dan ook langs. Het kopje koffie of thee staat voor u klaar! Net als in een regulier 
café kan iedereen gewoon binnenlopen en is er wat te drinken. 

Tablet Café vorig jaar 

Gezellige drukte 

Bedieningspaneel 
 
Met één veegbeweging snel toegang tot alle regelaars. 
Zo kun je hier muziek aan/uitzetten, geluidsniveau instellen, helderheid 

instellen, direct naar fotocamera et.. 
 

Veeg van de onderrand naar boven. 

Spotlight 
 
Zoek snel naar apps, contactpersonen of e-mails. Begin met typen en je ziet 
direct resultaten. 

 

Sleep in het beginscherm naar beneden (niet vanaf de rand) 

Multitasking 
 
Schakelen tussen apps gaat heel 
gemakkelijk. Overschakelen naar de 

vorige of volgende app kun je door naar 
links of rechts te vegen met vier of vijf 

vingers. Recente apps zijn te zien door 
tweemaal op de thuisknop de drukken. 
Alle recente apps staan als een banner op 

het scherm. Kies een app door er op te 
tikken. 

Druk 2x thuisknop in. 

Op 3 februari is er een themaochtend in de 

bibliotheek over de iPad (zie boven in deze 
nieuwsbrief) 

Tablet Café 
 

in bibliotheek 
 

26 februari 13.30 uur 
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