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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  

In deze nieuwsbrief 

* Cursussen          voorjaar2020 

* Tips & Trucs       Klembord Windows 10 

* Workshops         OV Chipkaart 

Tips en Trucs 

21 januari 10.15–12.15 uur in CultuurSpoor Best
(bibliotheek)  

 

Workshop: OV Chipkaart 
 

In deze voordracht vertelt de docent van Seniorweb in 
een voordracht over het gebruik van de OV- chipkaart. 
Hoe laad ik hem op; hoe beheer ik mijn saldo? 
Vragen waar u antwoord op krijgt in deze workshop.  

 
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 

Goed Nieuws: 
Mede door het toekennen van subsidie door de Gemeente Best zijn de prijzen van de cursussen 
gehalveerd.  ( Nu €20 , €10 en €5 ) 

http://www.seniorwebbest.nl/  tab cursussen 

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 

Workshop  
in CultuurSpoor                

OV chipkaart  
Dinsdag 21 januari 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 

21 januari 
13.30-15.00 uur 

Tabletcafé  in  Cultuurspoor Best. 
 

Op dinsdag 21 januari 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.  

Klembord 
 

In Windows 10 meer mogelijkheden 

Tekst of een plaatje kopiëren naar een andere plaats of programma zijn we gewend met 
 Ctrl-C en Ctrl-V. Of met de muis: rechterknop en kiezen kopiëren en plakken. 
Na Ctrl-C wordt het geselecteerde item op het onzichtbare klembord gezet. 
Met Ctrl-V wordt dat item geplakt op de plaats van de cursor. 
 
In Windows 10 is het klembord wel zichtbaar en kunnen er meerdere items op het klembord 
geplaatst worden en er ook weer afgehaald worden. 

Het klembord kun je oproepen via de windows toets tezamen met de V-toets. 

Het klembord is standaard uitgeschakeld. 
Inschakelen gaat door Windowstoets + V 
in te drukken en dan op inschakelen klikken. 
Of via Instellingen / Systeem / Klembord 
en dan Klembordgeschiedenis op Aan. 
 
Bij het uitzetten van de computer wordt het 
klembord gewist. 
 
Wil je een item bewaren dan moet je dat 
vastmaken via klikken op de 3 puntjes en 
kiezen voor vastmaken. 
 
 

 
 
Het team van SeniorWeb Best wenst u een zeer 
voorspoedig en vooral gezond 2020 toe. 
Ook in dit jaar zullen onze vrijwilligers weer 
klaar staan om u te helpen met uw computer.  
Wij hopen u te zien in CultuurSpoor Best (de 
bibliotheek) in het internetcafé, bij een cursus of 
bij een workshop / thema. 

Om een van de op het klembord geprikte items te plakken in bijvoorbeeld een Word-
document, druk je Windows-toets+V in. Je krijgt het Klembord-venster te zien waaruit je 
vervolgens met de muis het item kunt selecteren dat je nodig hebt. Je moet dan nog wel in 
je Word-pagina de plakopdracht uitvoeren om het gekozen item ook daadwerkelijk te zien 
verschijnen. 
In sommige gevallen wordt het geselecteerde niet goed op het klembord geplaatst 
( bijvoorbeeld een bestand) . Dan werkt Ctrl-C en daarna Ctrl-V wel normaal. 

Computervraagdagen 
 
Het Landelijke SeniorWeb organiseert van 20 tot 26 januari 2020 de Computervraagdagen 
en wij, SeniorWeb Best, doen mee 
 
Op dinsdag 21 januari van 13:30 tot 15 uur is er Tablet café in Cultuurspoor Best, 
(bibliotheek Best). 
Hier kunt u, onder het genot van een gratis kopje koffie, al u problemen bespreken van uw 
iPad, of Android tablet. Ook uw problemen met uw Smartphone worden hier opgelost. 
 
Op vrijdag 24 januari van 13:30 tot 15 uur is er Inloop in Cultuurspoor Best, (bibliotheek 
Best). 
Dan beantwoorden wij uw vragen over computeraangelegenheden en sociale media. Dat kan 
zijn over hoe je met programma´s om kunt gaan of hoe je een aansluiting maakt op een 
netwerk. Deze inloopmiddagen zijn gratis en staan open voor iedereen. 
 
Overigens: SeniorWeb Best heeft elke dinsdag en vrijdag Computervraagdagen. 
Zie hieronder. 
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