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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 

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 – 15.00 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. 
 

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 13.30-15.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-15.00 uur  

In deze nieuwsbrief: 

* Cursussen          Voorjaar 2019 

* Tips & Trucs       Feestdagen 

Cursussen voorjaar 2019 

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. 
 

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 

Thema in CultuurSpoor 
 

Mijn Overheid 
 

Dinsdag 4 december 10.15 uur 

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

Ervaar het gemak van mijnoverheid.nl in Themaochtend “Mijn Overheid”. 
 

We shoppen, internetbankieren, mailen, whatsappen en boeken vakanties online. 
We halen recepten van het internet, plannen onze treinreis via de NS-app, raadplegen een weersapp, Skypen etc., etc. 
Maar communiceert u ook al digitaal met de overheid? 
De overheid biedt haar diensten namelijk steeds meer digitaal aan op “mijnoverheid.nl”. U kunt steeds meer zaken 
regelen via internet, bijvoorbeeld zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.  
Mijnoverheid.nl biedt u via uw Burgerservicenummer digitaal toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en 
uw lopende zaken bij overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, uw gemeente, het 
UWV, het Kadaster, de Rijksdienst voor het Wegverkeer etc.  
U kunt ook uw post van de overheid digitaal ontvangen in de berichtenbox van mijnoverheid.nl. 
U kunt aangeven dat u een e-mail wilt ontvangen als er een bericht voor u is. 
Zo ontvangt u bijvoorbeeld een bericht bij het verlopen van uw rijbewijs of paspoort en kunt u via internet een afspraak 
bij uw gemeente inplannen voor het verkrijgen van een nieuw rijbewijs of paspoort. 
Mijnoverheid.nl kunt u dus beschouwen als een digitale paraplu, waaronder al deze overheidsdiensten vallen en die U 
kunt oproepen met uw persoonlijke DigiD code. 
Natuurlijk kunnen wij in deze presentatie niet alles tot in detail laten zien. Daar is de cursus “Werken met DigiD” voor 
waar u niet alleen geleerd wordt om een DigiD aan te vragen, maar u ook met de computer gaat oefenen in de contacten 
met diverse overheidsinstanties, zoals ge Gemeente Best.  
  
De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00. 
U dient zich aan te melden op de website van Cultuurspoor, info@cultuurspoorbest.nl  / tel.372609 of aan de 
balie van de bieb.  

Tijden Internetcafé gewijzigd 

Vanaf december kunt u terecht op Dinsdag- en Vrijdagmiddag van 13.30—15.00 uur. 

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 :  
 
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 

2019 
Een nieuw jaar, een nieuwe kalender. U vindt hem op 

 

http://kalender.nl/kalender2019 of  
http://www.kalender-365.nl/kalender-2019.html 
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