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 Internetcafé  
 

CultuurSpoor(Bibliotheek) 

Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-15.00 uur  

In deze nieuwsbrief 

* Cursussen          Voorjaar 2019 

* Tips & Trucs       Meer met iPad / iPhone 

Tips en Trucs 

Thema in CultuurSpoor 
 

Tips and Trics voor de iPhone en iPad 
 

Dinsdag 7 mei 10.15 uur 

Meer met iPad / iPhone 
 

Vegen over het scherm 

7 mei 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)  

 

Themaochtend: Tips and Trics voor de iPhone en iPad 
(workshop voor gevorderden) 
 
Deze workshop is bedoeld voor mensen die al basiskennis hebben van de iPhone en/of iPad, 
en b.v. al hebben deelgenomen aan de cursus “Werken met de iPhone/iPad". 
De inhoud wordt aan het begin van de workshop samengesteld door de docent in 
samenspraak met de deelnemers. Meeste stemmen gelden. Er zijn een groot aantal 
onderwerpen beschikbaar die behandeld kunnen worden b.v. apps installeren met gebruik van 
de Appstore, FaceTime, toetsenbord speciale karakters, zoek iPhone/iPad, app gezondheid op 
iPhone, Dictafoon, app Woning etc. 
 
Alhoewel niet alle onderwerpen behandeld kunnen worden, krijgen de deelnemers de 
informatie van alle beschikbare onderwerpen uitgereikt aan het einde van de workshop. 
Neem een volledig opgeladen iPhone of iPad mee! 
De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00. 
 
U dient zich uiterlijk 1 week van tevoren aan te melden via de website van Cultuurspoor, 
www.cultuurspoorbest.nl   en dan klikken op “cursussen” of bij de receptie van cultuurspoor ( de bieb). 

Thema’s en voordrachten. 

Ontdek de mogelijkheden door het doen. 
De nieuwere iPad en iPhone hebben mogelijkheden die u niet direct nodig hebt maar 
soms toch wel handig zijn. Probeer eens op verschillende manieren over het scherm te 
vegen. Proberen is leren. Veeg de eerste keren langzaam en kijk wat er gebeurt. 
De voorbeelden hieronder gelden voor IOS 12. Hebt u een andere versie, kijk wat er 
dan gebeurt. 

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 

 

Mocht het cursusgeld voor u een belemmering vormen om aan een cursus deel te nemen, dan 
kunt u bij het Infopunt van WBO informeren of u in aanmerking komt voor een financiële 
tegemoetkoming. 
U vindt het Infopunt in Bestwijzer, Zonnewende 173, in Best. Openingstijden: ma t/m vrijdag 
van 8.30 uur tot 12.30 uur, email infopunt@wbo.nl, tel. 0499-770110. 

Toegangsscherm. 
De iPad is aangezet maar nog niet ontgrendeld. 
 
1. Vandaag-weergave, veeg van links naar rechts 
2. Code invoeren, veeg onder in scherm van onder naar boven 
3. Camera app om foto’s ,veeg van rechts naar links. terug met thuisknop 
4. Berichtencentrum, veeg in midden van scherm van onder naar boven 
5. Bedieningspaneel, veeg rechtsboven van zwarte rand naar beneden 

Wijs met Media voor Senioren 
 

Een gezellige ochtend voor senioren die mediawijzer willen worden. Bekijk leuke, 
interessante en spraakmakende televisiefragmenten van vroeger en nu. 
Een kaartje voor dit arrangement kost €14,50. SeniorWeb-leden ontvangen €4,50 
korting.  
Het arrangement wordt aangeboden op vrijdag 17 mei, vrijdag 14 juni, vrijdag 12 juli 
en vrijdag 20 september in een prachtige zaal in Beeld en Geluid te Hilversum. 
Informatie : 
https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/agenda/wijs-met-media-voor-
senioren-4 
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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 – 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.  
Let wel op de gewijzigde openingstijden. 
 
De hulp en toegang is gratis. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. 
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Beginscherm. 
De iPad is aangezet en ontgrendeld. 
 
1.  Berichtencentrum, veeg boven van zwarte rand naar beneden 
2.  Vandaag-weergave, veeg van links naar rechts vanaf linker beginpagina 
3.  geopende apps, veeg van zwarte rand onder naar boven en even vasthouden 

4.  Zoek venster, veeg van boven naar beneden 
5.  Bedieningspaneel, veeg rechtsboven van zwarte rand naar beneden 
6.  Ander beginscherm, veeg naar rechts of naar links 

Een app geopend, bijvoorbeeld Siri. 
Via de browser Siri is een webpagina van Seniorweb Best geopend 
1.  Berichtencentrum, veeg boven van zwarte rand naar beneden 
2.  geopende apps, veeg van zwarte rand onder naar boven en even vasthouden 

3.  Dock, veeg van zwarte rand onder naar boven (klein stukje) 
4.  Bedieningspaneel, veeg rechtsboven van zwarte rand naar beneden 

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. 
Denk aan vegen met 4/5 vingers of multitasken op uw iPad. Kom op 7 mei naar de 
themaochtend: Tips and tricks voor de iPhone en iPad (workshop voor gevorderden). 
Woensdag 15 mei start de cursus Werken met de iPad en iPhone. 

 

Let op!!  Internetcafé opening gewijzigd in de zomervakantie. 
 
In de maanden juni en juli is het internetcafé alleen geopend op dinsdag van 13.30—
15.00 uur. 
Op dinsdag 11 juni gesloten. 
In de maand augustus gesloten. 
Op dinsdag 3 september beginnen we weer. 
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