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 Internetcafé  
 

CultuurSpoor(Bibliotheek) 

Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-15.00 uur  

In deze nieuwsbrief 

* Cursussen           najaar 2019—voorjaar2020 

* Tips & Trucs       Emoticons in Windows 10 

* Workshops         Genealogie 

19 november 10.15 – 12.15 uur in 
CultuurSpoor Best (bibliotheek)  

 

Workshop: Genealogie  
 

Na een korte inleiding over wat 
genealogie (ook wel stamboomonderzoek 
genoemd) behelst, gaat het vooral over 
waar en hoe kunnen we via Internet de 
informatie vinden over onze voorouders. 
Welke archieven zijn er, waar op landelijk 
niveau gezocht kan worden, en wat zijn 
van de  zoekformulieren de 
mogelijkheden. 
Maar ook, zijn er voor mijn specifieke 
streek waar ik vandaan kom, archieven te 
vinden waar ik mijn zoektocht kan 
uitdiepen. 
Voorts zal ook nog indien gewenst 
ingegaan worden op de keuze voor een 
computerprogramma. 

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                

Genealogie:  
Dinsdag 19 november 10.15-12.15 uur 

In november start de cursus 
Werken met de iPhone en iPad  op woensdag 6 november van 10.15—12.15 uur    

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,-! 

 Tabletcafé  
 

CultuurSpoor 

19 november 
13.30-15.00 uur 

Tabletcafé  in  Cultuurspoor Best. 
 

Op dinsdag 19 november van 13.30—15.00 uur organiseert Cultuurspoor Best weer 
een Tabletcafé. 
 
 
 

Wat is een tabletcafé? 
Onder het genot van een kopje koffie of thee informatie uitwisselen, vragen  stellen en 
ervaringen delen. Tabletgebruikers zijn welkom om de beste apps, tips, trucs en ervaringen 
met anderen te delen. Voor wie niet in het bezit is van een tablet is het tabletcafé de manier 
om er eens mee kennis te maken. 

 

Voor wie? 
Heeft u een iPad of een andere tablet, en wilt u graag wat tips en trucs? Dat kan tijdens dit 
Tablet-Café in de bibliotheek. Het tabletcafé is zowel voor Ipad- als Android-gebruikers 
bedoeld. Ook voor informatie over Windows tablets kunt u langskomen. Neem uw eigen tablet 
mee en indien u er nog geen heeft dan is er wel iPad of een andere tablet 
aanwezig om mee te oefenen. 

 

Gratis inloop 
Deze gratis inloopmiddag is een gezellig samenzijn voor deskundigen en leken. Kom langs en 
laat u verrassen: enthousiaste tabletgebruikers leren u graag wat handigheidjes. Bent u zelf 
handig met een tablet en wilt u uw kennis delen, kom dan ook langs. Het kopje koffie of thee 
staat voor u klaar! Net als in een regulier café kan iedereen gewoon binnenlopen en is er wat 
te drinken.  

Cursus Seniorweb: Werken met de iPhone en iPad. 
U bent in het bezit van een iPad en/of iPhone, maar de kans is groot dat u maar een beperkt 
aantal van de toepassingsmogelijkheden kent. 
Naarmate u meer mogelijkheden ontdekt, zult u nog enthousiaster worden.  
In de cursus behandelen we de bediening van uw iPad en iPhone, de instellingsmogelijkheden 
en gaan we het internet op (Safari). We behandelen de agendafunctie, notities en contacten, 
apps, de e-mailfunctie en het aanmaken van postbussen, het maken en bewerken van foto’s, 
het lezen of laten voorlezen van boeken met behulp van de app Boeken, muziek, de iCloud 
en Phishing. 
En natuurlijk gaan we in op de vragen die u heeft.  
Kortom een boeiende cursus als u meer wilt weten over het gebruik van uw iPad en/of 
iPhone. 
Neem een volledig opgeladen iPad en/of iPhone mee!  
Deze cursus is niet geschikt voor mensen met een Android tablet en/of smartphone, daar 
wordt een aparte cursus voor gegeven in februari volgend jaar. 
Cursusdata: 06-11, 13-11 en 20-11 van 10.15 – 12.15 uur. De kosten bedragen € 40,-. 
Let op:  
Aanmelden vóór 30 oktober via www.cultuurspoorbest.nl en klikken op “cursussen” of bij de 
receptie van Cultuurspoor (de bieb).  
Als u zich inschrijft voor deze cursus 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 

Tips en Trucs 

Emoticons in Windows 10 

Op iedere smartphone kan het al langer en 

bij sommige losse applicaties onder 

Windows 10 is het ook al langer mogelijk. 

Maar nu ondersteunt Windows 10 Fall 

Creators Update ook emoji's. 

Toetscombinatie 

Vanaf de Fall Creators Update biedt 

Microsoft nu in ieder invoerveld, ongeacht 

welke applicatie het is, de mogelijkheid om 

emoji's toe te voegen. Daarvoor is zelfs een 

speciale toetscombinatie voor bedacht: 

WinToets + . (Windows-toets tegelijk met 

een punt).  

- Zorg dat de plek openstaat waar de emoticon moet komen. 

- Druk op het toetsenbord tegelijk de Windows-toets (met Windows-logo)  

   en de toets met een punt in. 

- Een venster met alle beschikbare emoticons verschijnt.

 

- Klik op het gewenste plaatje. Het plaatje staat vervolgens in de tekst. 

- Klik op het kruisje rechtsboven om het venster te sluiten. Nu kunt weer verder typen.  

Een andere mogelijkheid is via het schermtoetsenbord. Deze is als snelkoppeling aan het 
systeemvak toe te voegen via een rechter muisklik op een leeg gedeelte van de taakbalk, optie 
Knop schermtoetsenbord weergeven.  
Het icoontje voor het Schermtoetsenbord verschijnt in de taakbalk. Klik er op om het te 
openen 
Via het smiley-knopje van het schermtoetsenbord opent een grote reeks aan emoticons.  
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