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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Tips & trucs: Ebooks  

* Cursussen 

* Fotogalerie 

Seniorweb Fotogalerie 
Pas geboren giraffe, dierenpark Emmen 

Tips en Trucs 

Deze foto is ingezonden door Wilma Gerritsen 
 

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 

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  

Internetcafé voor senioren. 

 
Internetcafé in de bieb. 

 
Iedere dinsdagmiddag  van 13.30 – 16.00 uur en  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.  

 
 
De hulp en toegang is gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 

Thema in CultuurSpoor 
 

Ebooks en Ereaders 
 

6 oktober 10.00-12.00 uur 

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor (Bibliotheek) 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagmorgen 10.00-12.00 uur  

Thema’s en voordrachten. 

6 oktober 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 

Thema   Ebooks en Ereaders 

 

 
Kunnen Ebooks de "gewone" boeken vervangen?    Heb je dan een Ereader nodig?   

Of kan dat ook op een tablet?  En werkt dat sowieso wel: een boek lezen op een 
scherm?  Is het mogelijk 't te proberen zonder dat dat meteen wat kost? 

Antwoord op deze en andere vragen krijgt u tijdens de themaochtend van 6 oktober 
Wist u overigens dat de bibliotheek ook Ebooks uitleent?  En dat daar naast het 
lidmaatschap geen extra kosten aan verbonden zijn?  

 
Het Seniorweb helpt u m.b.t. dit onderwerp niet alleen met de themaochtend, maar op 

elke dinsdagmiddag en elke donderdagochtend zijn we er ook om u te helpen als u toch 
tegen problemen aanloopt. 

 
De kosten bedragen € 5,— p.p.  

 

Vanwege ruimte voor maximaal 20 personen: aanmelden middels e-mail info@bibliotheekbest.nl,  

telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie. 

E-books 

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

Een ebook is een computerbestand dat de inhoud van een boek bevat. 

Een ebook kan worden gelezen op uiteenlopende apparaten; op de 
computer, maar ook op speciaal voor dit doel ontwikkelde ebook 

readers (kortweg e-readers genoemd), op tablet computers (zoals de 
iPad van Apple) en op smartphones. 
Er bestaan verschillende bestandsformaten voor ebooks. In Nederland is 

het ePub formaat in zwang. Ebooks die in dit formaat aangeboden 
worden kunnen op apparaten met uiteenlopende schermgrootten 

gelezen worden; de tekst past zich automatisch aan. Ook het 
welbekende pdf formaat wordt wel eens aangeduid als ebookformaat. 
Het nadeel van pdf is echter dat de pagina’s van dergelijke ebooks niet 

goed op kleinere schermen te lezen zijn. 
Veel uitgevers kiezen ervoor om hun ebooks tegen kopiëren te 

beveiligen middels digital rights management (drm). Het ebook bestand 
kan dan pas gelezen worden als deze is geactiveerd. Wie een ebook 
koopt moet er dus op letten dat zowel het formaat als de 

beveiligingsmethode werken op zijn of haar e-reader, anders kan het 
ebook niet gelezen worden. 

Ebooks worden over het algemeen via internet verkocht. Na de 
transactie ontvangt de koper een bestand (via een email, of een 

downloadlink) met daarin het ebook. Als deze beveiligd is, moet het 
ebook nog geautoriseerd worden. Dat gaat met speciale ebooksoftware, 
zoals Digital Editions van Adobe 

Je gebruikt je laptop of PC al regelmatig voor het lezen van e-mail, 

internetsites en pdf-documenten. Maar wist je dat je ook gemakkelijk 
andere digitale publicaties, zoals ebooks, kunt lezen op je laptop of pc? 

Zo kun je dus vandaag nog beginnen met digitaal lezen! 
Adobe Digital Editions 
Voor het gemakkelijk lezen en bladeren door bijvoorbeeld een ebook op je 

laptop of PC kun je het programma Adobe Digital Editions downloaden  
( http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/ ) 

 en installeren. Het programma ondersteunt de belangrijkste 
bestandsformaten voor ebooks.  
 

Het gratis Calibre beheert jouw collectie digitale boeken. Met de software 
synchroniseer je niet alleen je verzameling tussen pc en ereader (ebook 

lezer) lezer, maar lees je ook gewoon op het beeldscherm. Daarnaast 
functioneert Calibre als converter tussen alle gangbare ebook formaten, 
waaronder epub. 

http://calibre.nl.softonic.com/ 
 

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

Cursussen bij Seniorweb Best 

 

 In het komende najaar gaat SeniorWeb Best weer lesgeven, niet meer in De Wig maar in 
een leslokaal achter de bibliotheek. Zoals u misschien weet is De Wig samengegaan met 

de bibliotheek en heet de nieuwe organisatie nu CultuurSpoor Best. 
In samenwerking met deze nieuwe organisatie gaat SeniorWeb Best in het najaar een 

aantal cursussen geven. 
Het is nu nog niet bekend wanneer de cursussen gaan starten omdat de hele 

infrastructuur voor het internet in het leslokaal nog in orde gemaakt moet worden. 
Maar u kunt zich nu al inschrijven bij de receptie van CultuurSpoor Best, Raadhuisplein 32 
in Best of telefonisch op nummer 0499-372609. 

Zodra de cursusprijs en de startdatum van deze cursus bekend is laten wij dit weten via 
de Nieuwsbrief van SeniorWeb Best. CultuurSpoor Best verzorgt de publicatie hierover in 

Groeiend Best en op hun website, www.cultuurspoorbest.nl. 
Gezien de beperkte ruimte van ons nieuwe leslokaal is er slechts plaats voor maximaal 8 
personen. Snel aanmelden is dus gewenst! 

 
Wat zijn de plannen! 

Een cursus van 3 lessen van elk 2 uur geven met als onderwerp Internet en E-mail. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat men de PC en de laptop het meest gebruikt om te 
internetten en te e-mailen en daarom is deze cursus ontwikkeld.  

 
Inde cursus fotoalbum maken gaan we een fotoalbum maken met voorbeeldfoto’s 

waarbij we zover gaan tot aan het moment dat een betaalmethode moet worden gekozen.  
In 3 lessen loodsen wij u door de mogelijkheden van het maken van een album . U kunt 
daarna thuis zelf meteen aan de slag met uw eigen foto’s en eigen creatieve ideeën.  

Wilt u uw thuis gemaakte album meebrengen naar de cursus, zet hem dan op een USB 
stick. 

 
De overheid gaat digitaal. 
Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. In deze cursus kunt 

u stapsgewijs ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met de 
elektronische overheid.  

De cursus Digisterker gaat over 
* het aanvragen en gebruiken van DigiD. 
* het zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites 

* aanvragen van bijvoorbeeld een toeslag of het (digitaal) maken van een afspraak 
 

Facebook is een sociaal netwerk waarmee u op eenvoudige manier contact kan 
onderhouden met familie vrienden en kennissen.  
In deze cursus gaat u aan de slag met Facebook. 

U leert onder andere hoe u zich aanmeldt bij Facebook, een profiel aanmaakt en een 
‘vriendengroep ’opbouwt. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u foto’s en video’s plaatst op uw 

profiel . 
De beveiliging en privacy-instellingen krijgen ruime aandacht. 

Facebook is te gebruiken in alle Microsoft besturingssystemen dus op XP-Vista-Windows 
7& 8 en ook op alle Apple-computers. Facebook is ook te gebruiken op alle tablets en 
Smartphones. 

 
Na de eerste kennismaking met uw iPad zal u snel merken dat er van alles mogelijk is 

met dit veelzijdig apparaat. 
Zo zijn er standaard ‘apps’ beschikbaar voor het werken met foto’s, video en muziek. 
In de toepassingen van bijvoorbeeld uw agenda of adresboek kunt u allerlei instellingen 

maken die het werken met een iPad nog eenvoudiger en handiger maken. 
In deze cursus leert u stap voor stap hoe u gebruik maakt van de mogelijkheden die ’n 

iPad biedt en hoe u werken met uw iPad nog prettiger kan maken. 
Deze cursus is geschikt voor iPad 2 en nieuwer. 

 
Meer informatie krijgt u op de themamorgen in Cultuurspoor. 
 
6 oktober 10.00 – 12.00 uur  CultuurSpoor (Bibliotheek) 

      Thema   Ebooks en Ereaders 

 

Zie de aankondiging aan het begin van deze nieuwsbrief. 
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