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Verder in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen    voorjaar 2016 

* Fotogalerie 

* Tips & trucs: Bureaublad 

Seniorweb Fotogalerie 
Herfst in het Kruispark 

Deze foto is ingezonden door Ben Bos 
 

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 CultuurSpoor (de bibliotheek) 
 
Iedere dinsdagmiddag  en vrijdagmiddag  
van 13.30 – 16.00 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.  
 
 
De hulp en toegang is gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 
 

Thema’s en voordrachten. 

 

Wijziging :  Internetcafé op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 
  

In 2016 is het Internetcafé op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30—16.00 uur in 
CultuurSpoor (Bibliotheek) in Best.  Dus de donderdagmorgen vervalt en hiervoor in de plaats 
komt de vrijdagmiddag. Deze mogelijkheid voor hulp en informatie blijft gratis. 

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

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

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor (Bibliotheek) 
 

Dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-16.00 uur  

Thema in CultuurSpoor 
Digisterker 

4 januari 10.00-12.00 uur 

Tabletcafé 
13 januari 13.30-16.00 uur 

Thema 

in leslokaal SeniorWeb 

 

Internetbankieren 
6 januari 13.30 uur 

6 januari 13.30 – 16.00 uur  
(leslokaal SeniorWeb, Raadhuisplein 68):  
 

Cursus Rabo Internetbankieren. 
 

Het Internetbankieren programma van de Rabobank 
is vernieuwd en de cursus is daarom ook in een nieuw 
jasje gestoken. Tijdens de gratis cursus leert u uw 
Rabobankzaken te regelen via internet. Zo kunt u zelf 
ervaren hoe dat  precies in zijn werk gaat: bankzaken 
doen via uw laptop of computer gewoon thuis. 
Belangstellenden dienen zich aan te melden op 
nummer (0499)-583800 van de Rabobank. De cursus 
wordt gehouden in het leslokaal van SeniorWeb Best. 
Het leslokaal is achter CultuurSpoor (bibliotheek) met 
ingang Raadhuisplein 68, Best (lokaal 8). 
Bent u in het bezit van een laptop met Windows 
7/8/10 dan verzoeken we u om die mee te nemen. 
 

Veel ervaring met de PC is niet noodzakelijk, maar 
van u wordt wel verwacht dat u met de muis overweg 
kunt en dat u Windows kunt opstarten en afsluiten.  

Tips en Trucs 

Volledig scherm 

 
 
Het team van SeniorWeb Best wenst u een zeer 
voorspoedig en vooral gezond 2016 toe. 
Ook in dit jaar zullen onze vrijwilligers weer 
klaar staan om u te helpen met uw computer.  
Wij hopen u te zien in CultuurSpoor Best (de 
bibliotheek) in het internetcafé, bij een cursus of 
bij een themavoordracht. 

Cursussen voorjaar 2016 

Cursussen  
 door SeniorWeb Best  

 
De cursussen worden 
gegeven in het cursuslokaal 
van SeniorWeb, op 
Raadhuisplein 68 (achter 
CultuurSpoor Best). 
Elke les duurt twee uur, 
dus meestal van 10.00—
12.00 uur. 
Er zijn 2 docenten en 
maximaal 8 cursisten. 

Inschrijven 
U dient zich aan te melden via de website van CultuurSpoor Best.nl/ cursussen 
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek). 

Meer informatie 

Kijk op de website van SeniorWeb Best onder cursussen. 
( http://www.seniorwebbest.nl/cursussen.asp ) 

  

De een vindt het prettig, de ander heeft er een bloedhekel aan. Een computerscherm zonder 
een werkbalk of taakbalk. Om deze toch te zien dien je met de muis naar de onderzijde of de 
bovenzijde van het scherm te gaan. De balk wordt dan zichtbaar. In Windows 10 kun je deze 
instelling aanpassen in het venster Eigenschappen van taakbalk en Startmenu door het 
aanvinken van Taakbalk automatisch verbergen en dan op Toepassen te klikken. 
Het venster kunt u vinden door linksonder in te typen taakbalk en dan te klikken op De taakbalk 
aanpassen. 

 

De F11 toets bij Internet Explorer en Google Chrome 
  

Door het indrukken van de F11 toets bovenaan uw toetsenbord verdwijnen de werkbalken boven 
en onderaan het scherm. Er is dan meer ruimte voor de inhoud van websites. Door nog een keer 
op de F11 toets te drukken komen de balken weer terug. 
Opmerking: deze functie werkt niet bij de browser Edge. 

4 januari 10.00 – 12.00 uur  in CultuurSpoor (Bibliotheek) 
Thema   Digisterker: Werken met de E-Overheid. 

 

De Overheid gaat digitaal. 
De (lokale) overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale 
loketten. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van zorgtoeslag, het doorgeven van een 
verhuizing, het aangifte doen voor de inkomstenbelasting, het vinden van de WOZ-waarde 
van uw woning, het maken van een afspraak bij de gemeente, etc.  
Onder het motto “Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”, doet de overheid een 
groot beroep op de digitale zelfredzaamheid van de burger en streeft er naar om uiterlijk in 
2017 uitsluitend nog digitaal te communiceren met haar burgers. 
Maar tegelijkertijd zijn er groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van 
deze digitale overheid. En de overheid wil voorkomen dat deze minder “digivaardige” burgers 
buitenspel komen te staan. 
Om de groep van minder digivaardigen te ondersteunen heeft een bureau, genaamd 
“Digisterker”, een cursus ontwikkeld met de naam “Werken met de E-Overheid”. Dit 
gebeurde in samenwerking met de Belastingdienst, UWV, Logius (Dienst Digitale Overheid), 
het ministerie van VWS en diverse gemeenten. Het idee achter de cursus is dat cursisten in 
kleine groepen, onder begeleiding van docenten, stapsgewijze ervaring opdoen met 
belangrijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid. 
 

Ook de Gemeente Best streeft er naar om haar burgers zo digivaardig mogelijk te maken.  
Zij heeft CultuurSpoor Best de financiële mogelijkheid geboden deze cursus aan te schaffen. 
CultuurSpoor op haar beurt heeft SeniorWeb Best gevraagd om de cursus voor de inwoners 
van Best te gaan verzorgen. 
In de cursus, die o.a. gaat over het aanvragen en gebruiken van een DigiD (Digitale 
Identificatie), is een module opgenomen, specifiek voor de Gemeente Best waarin concrete 
onderwerpen zullen worden besproken en beoefend, zoals: 
 digitaal maken van een afspraak, bijvoorbeeld voor het aanvragen of verlengen van 

een paspoort 
 doorgeven van een verhuizing 
 producten van de afdeling Werk en Inkomen, bijv. Bijzondere Bijstand en 

Langdurigheidstoeslag 
 aanvragen van een Gehandicaptenparkeerkaart 
 Etc. 
De cursus zal uit 4 bijeenkomsten van elk 2 uur bestaan en zal dus worden gegeven door 
docenten van SeniorWeb Best.  
De eerste cursus zal worden gegeven op maandag 15 en 29 februari en 7 en 14 maart.   
Een tweede cursus op donderdag 3, 17, 24 en 31 maart. 
CultuurSpoor Best zal hierover uitgebreid publiceren in Groeiend Best en op haar website 
www.cultuurspoorbest.nl. Ook wordt u op de hoogte gehouden via de site van SeniorWeb 
Best, namelijk www.seniorwebbest.nl. 
Maar voorafgaande aan de cursus zullen docenten van SeniorWeb Best op 4 januari 2016 
van 10.00 – 12.00 uur een presentatie verzorgen over het onderwerp “Werken met de E-
Overheid”. Dit zal gebeuren in de ruimte van CultuurSpoor Best waar SeniorWeb altijd haar 
andere presentaties en de inloopbijeenkomsten organiseert. U bent van harte welkom. 
 
De kosten voor de themamorgen op 4 januari bedragen € 5,— p.p.  
 

Vanwege ruimte voor maximaal 20 personen: aanmelden middels e-mail  
telefonisch op 372609 of persoonlijk bij de receptie. 
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