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CultuurSpoor(Bibliotheek) 
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In deze nieuwsbrief 

* Cursussen           najaar 2019—voorjaar2020 

* Tips & Trucs       E-books 

* Workshops 

Tips en Trucs 

3 oktober 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)  

 

Workshop: Social Media ( facebook en instagram ) 
Social Media zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen en 
kleinkinderen. Wilt u graag bijblijven op dit gebied? Dan is dit voor u een 
geschikte voordracht.  
Facebook is 'n bekend voorbeeld, maar er zijn er veel meer.   
In deze voordracht besteden we aandacht aan: 
- Wat zijn de meest gebruikte Social Media? 
- Is ’t wel veilig om daar gebruik van te maken? 
- Wat kun je er mee en hoe begin je? 
Vervolgens zullen we wat dieper ingaan op twee erg populaire media: 
Facebook (populair bij onze kinderen) en Instagram (populair bij onze 
kleinkinderen) 
Als de tijd het toelaat, zullen we ook enkele Social Media in een korte 
demonstratie laten zien.  
Na afloop sturen we deelnemers een korte samenvatting zodat u er thuis mee 
aan de slag kunt gaan.  
Als u daarbij hulp wilt of vragen hebt, kom dan gerust naar een van onze 
inloopmiddagen wekelijks op Di en Vr.  We helpen u graag verder. 

Workshops en voordrachten. 

Cursussen najaar 2019— voorjaar2020 

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 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. 

Workshop in CultuurSpoor               10.15-12.15 uur 
Social Media:                 Donderdag 3 oktober 

Digitale Nalatenschap: Dinsdag 15 oktober 
E-books:                        Dinsdag 22 oktober 

E-books 

In oktober starten de cursussen  
Windows 10 Vaardigheden                 en                       Digisterker: werken met DigiD 

22 oktober 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)  

 

Workshop: E-books 
E-books vormen de moderne vorm van lezen.  Geen zware boeken meer meesjouwen op 
vakantie, maar slechts 'n lichte E-reader of 'n tablet (Android of iPad). 
In deze voordracht vertellen we: 
- wat een E-reader is en wat het verschil is met een tablet 
- waar je boeken vandaan kunt halen (ook veel gratis boeken) 
- hoe je die op je tablet of E-reader kunt zetten 
Na afloop sturen we deelnemers een korte samenvatting zodat u er eventueel thuis mee aan 
de slag kunt gaan.  
Als u daarbij hulp wilt of vragen hebt, kom dan gerust naar een van onze inloopmiddagen op 
Di of vr.  We helpen u graag verder. 

15 oktober 10.15 – 12.15 uur in CultuurSpoor Best (bibliotheek)  

 

Workshop: Digitale nalatenschap 
We zijn ons ervan bewust, dat we na ons leven een erfenis achterlaten voor 
onze nabestaanden.  We staan er niet altijd bij stil, dat er ook een digitale 
nalatenschap is; een nalatenschap die zowel dierbare herinneringen kan 
bevatten als een bron van zorg kan blijken te zijn. Seniorweb, Notarissen en 
ook de NOS (24-11-2018) hebben aandacht besteed aan dit onderwerp. Het 
blijkt vooral voor onze nabestaanden belangrijker dan we op het eerste 
gezicht verwachten. 
Wat is dat dan, die Digitale Nalatenschap? 
Wat wordt daarmee bedoeld? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze 
nabestaanden in een verdrietige periode niet ook nog ‘ns opzadelen met extra 
zorgen?   Hoe kunnen we daarbij, als dat nodig is, hulp vinden?  Dat is het 
onderwerp dat we in deze voordracht bespreken. 
Aan het einde van de voordracht ontvangen de deelnemers een korte 
samenvatting.  Na de voordracht kunt u voor vragen altijd terecht op het 
SeniorWeb inloopspreekuur. (Dinsdag- en Vrijdagmiddag van 13:30 – 15:00)  

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). 
Als u zich inschrijft voor de cursus of voordracht wordt u een gratis lidmaatschap 
aangeboden van Seniorweb t/m 31-12-2020 ter waarde van € 33,-! 
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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.  
 
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 

 
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.  
Ebooks die je bij de bibliotheek leent zijn beveiligd tegen kopiëren middels digital rights management 
(drm). Het ebook bestand kan dan pas gelezen worden als dat is geactiveerd. Daarvoor heb je op de 
computer Adobe Digital Editions nodig en moet je een daarbij behorende account aanmaken. 
Ebooks die je koopt zijn tegenwoordig meestal beveiligd met een digitaal watermerk, dat 

herleid kan worden naar de koper.  Verspreid je zo’n boek, wat illegaal is, dan kan de 

uitgever je daarop aanspreken.  Bij aankoop van een boek, bijna altijd via internet, geeft de 

verkoper altijd aan of het boek beveiligd is met Adobe DRM of met Watermerk.  Na de 

transactie ontvangt de koper een bestand (via een email, of een downloadlink) met daarin 

het ebook. In geval van ePub met Watermerk kun je het boek direct lezen op je PC, tablet 

of e-reader. Mocht je nog ’n boek tegenkomen met Adobe DRM beveiliging, dan heb je dus 

op je PC Adobe Digital Editions nodig. 

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. 
https://www.seniorweb.nl/software/calibre 

 
Meer informatie krijgt u op de workshop in Cultuurspoor. 
 
24 oktober 10.15 – 12.15 uur  CultuurSpoor (Bibliotheek) 

      Workshop   E-books 
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