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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 

 Internetcafé  
 

CultuurSpoor(Bibliotheek) 

Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur 
Vrijdagmiddag 13.30-15.00 uur  

 
Gesloten 24, 27 en 31 december 

In deze nieuwsbrief 

* Cursussen          voorjaar2020 

* Tips & Trucs       Feestdagen 

* Workshops         De Cloud 

Tips en Trucs 

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

 

Workshop: De Cloud 
 

Het is niet altijd even gemakkelijk om bij-de-tijd te blijven.  Voor velen 
onder ons is de computer of tablet al een hele uitdaging. Toch willen we 
graag bijblijven en het begrijpen als  de kinderen of kleinkinderen praten 
over voor ons nieuwe computertermen. 
Een van die termen is "de cloud".  In deze voordracht leggen we uit wat 
ermee wordt bedoeld, wat de voordelen zijn  en wat de nadelen.  Ook 
laten we aan de hand van enkele demonstraties zien hoe 't omgaan met 
de cloud in zijn werk gaat.  U zult zien, dat dat erg eenvoudig is en 
mogelijk ontdekt u ook, dat u ongemerkt al gebruik maakt van de cloud. 
Na deze voordracht bent u in staat om zelf gebruik te gaan maken van 
"de cloud", maar vooraf kunt u ook een beter gefundeerd besluit 
nemen of u dat wel of niet gaat doen.  
Mocht u thuisgekomen nog vragen hebben of hulp willen bij het 
toepassen van hetgeen we presenteren, kom dan naar een van onze 
inloopmiddagen op dinsdag of vrijdag van 13:30 tot 15:00.We helpen u 
graag.  

Workshops en voordrachten. 

Cursussen / Workshops  voorjaar 2020 

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                

De Cloud:  
Dinsdag 3 december 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 

17 december 
13.30-15.00 uur 

Tabletcafé  in  Cultuurspoor Best. 
 

Op dinsdag 17 december 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.  

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.  
 
Met GoCards kun je ook bewegende 
kaarten versturen 
 
http://www.gocards.nl/ecards/
feestdagen 

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 

2020 
Een nieuw jaar, een nieuwe kalender. U vindt hem op 

 

http://kalender.nl/kalender2020 of  
http://www.kalender-365.nl/kalender-2020.html 
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