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Deze nieuwsbrief wordt u 
aangeboden door  
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en wordt maandelijks verspreid per 
email onder geregistreerde 

bezoekers en cursisten. 
 

Seniorweb is een lokaal leercentrum 
aangesloten bij Seniorweb 
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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. 

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 
 

Streamen en de Cloud 
 

Maandag 4 december 10.15 uur 

4 december 10.15 – 12.15 uur  in CultuurSpoor Best (bibliotheek) 
 

Streamen en de Cloud 
 

We gaan het volgende uit de doeken proberen te doen: 
 Wat is het eigenlijk, streamen?   

 Wat is het verschil met downloaden? 

 Hoe werkt dat dan? 

 Wat heb ik er voor nodig? 

 
De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00. 
U kunt zich aanmelden op de website van Cultuurspoor, info@cultuurspoorbest.nl  / tel.372609  
of aan de balie van de bieb. 

Ook in deze nieuwsbrief: 

* Cursussen          Voorjaar 2018 

* Tips & Trucs       Feestdagen 

Cursussen voorjaar 2018 

Cursussen van 3 lessen 
door SeniorWeb Best  

Cursussen worden gegeven in 
CultuurSpoor Best. 
Elke les duurt twee uur, dus 
meestal van 10.15—12.15 
uur. 
Er zijn 2 docenten en 
maximaal 8 cursisten. 
Kosten €40,— per cursus. 
Werken met DigiD: 4 lessen, €20,-- 

Inschrijven 
Inschrijven via de website van CultuurSpoorBest.lerendoeje.nu/cursussen 
Of bij de receptie van CultuurSpoor (bibliotheek). 
 
Meer informatie via  info@seniorwebbest.nl 
 
http://www.seniorwebbest.nl/  tab cursussen 
 
http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/?pi=64&cat=2&sec=41 

Tips en Trucs 

Cursus Veilig Internetten 

Deze laatste cursus in 2017 vindt plaats op 6 december om 10.15 –12.15 uur en 
verder op 13 en 20 december. Schrijf snel in. 

Feestdagen 
 

Internet biedt mogelijkheden 

Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar zijn leuke feestdagen, maar brengen ook de 
nodige beslommeringen met zich mee. 
Maak ik nog een sinterklaasgedicht? Hoe houd ik de kleinkinderen bezig? Wat voor kerst/
nieuwjaarskaarten sturen we? Het internet helpt u. 
We moeten echter ook genieten van deze dagen. Op het internet vindt u prachtige muziek, 
mooie filmpjes en verhalen. 
Hieronder een paar voorbeelden van leuke internetsites.  
Klik op een van onderstaande links en u komt direct op de site. 

Sinterklaasgedicht 

Het enige echte voorleesboek voor opa's 
& oma's 
Er zijn heel veel soorten oma's 
en ook opa's - eerlijk waar 
in dit boek vind je een aantal 
van de leukste bij elkaar 
En ga jij bij hen logeren 
of een dagje op bezoek 
laat ze dan maar even kijken 
in dit grote prentenboek 
http://www.mariannebusser-ronschroder.info/
sinterklaasgedichten.html 

Video’s en liedjes   
Ga naar youtube.com en zoek :  
 
Petra Kroon sinterklaasliedjes  

Een mogelijke startpagina voor Kerstmis 
  http://www.kerstmisonline.nl 

Kerstkaarten 
  Er zijn vele sites voor het maken en 
versturen van Kerstkaarten. Hier een 
minder bekende. Het is weliswaar een 
Engelse site, maar heel mooi. Ook leuk 
om te bekijken: klik dan op Preview this 
card 
http://www.jacquielawson.com/cards/
christmas 

Kerstmuziek 
Bekijk wat anderen aan kerstmuziek bij 
elkaar gezocht hebben en beluister hun 
favoriete kerstmuziek. 
Ga naar www.songa.nl 
Vul in kerstliedjes en klik op Playlists. 
Kies een playlist, en door op de groene 
pijl te klikken worden alle nummers 
achter elkaar afgespeeld 

2018 
Een nieuw jaar, een nieuwe kalender. U vindt hem op 

 

http://kalender.nl/kalender2018 of  
http://www.kalender-365.nl/kalender-2018.html 

mailto:nieuwsbriefswb@gmail.com
mailto:nieuwsbriefswb@gmail.com
http://www.seniorwebbest.nl/
http://www.seniorweb.nl/
http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf
mailto:info@cultuurspoor.nl
http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/
mailto:info@seniorwebbest.nl
http://www.seniorwebbest.nl
http://cultuurspoorbest.lerendoeje.nu/cursussen/?pi=64&cat=2&sec=41
http://www.mariannebusser-ronschroder.info/sinterklaasgedichten.html
http://www.mariannebusser-ronschroder.info/sinterklaasgedichten.html
http://www.youtube.com/
http://www.kerstmisonline.nl/multimedia/
http://www.jacquielawson.com/cards/christmas
http://www.jacquielawson.com/cards/christmas
http://www.songa.nl
http://kalender-nl.nl/kalender-2018/
http://www.kalender-365.nl/kalender-2018.html

