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Inloopspreekuur voor senioren. 
 

Gesloten (mogelijk half september open) 
 
Inloopspreekuur 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.  
Is er tabletcafé dan geen inloopspreekuur (internetcafé). 
 
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 

Problemen met lezen van deze nieuwsbrief :  http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief_laatst.pdf 

In deze nieuwsbrief 

* Coronavirus        Activiteiten tijdens Coronavirus 

* Tips & Trucs       Tips in Groeiend Best (3)  

         Activiteiten SeniorWeb Best  

 

De cursussen en workshops starten in het nieuwe cursusjaar vanaf september. Je bent weer 

welkom! Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen jou dit ook te doen.  

Het is veilig bij ons een cursus/workshop te volgen als iedereen zich houdt aan de  regels. 

Door het afstand houden zal het misschien iets minder persoonlijk zijn 

Kijk voor meer informatie op https://www.cultuurspoorbest.nl/Nieuws/2020/nieuws-cursussen-workshops/

richtlijnen-cursussen-en-workshops.html  

Het inloopspreekuur of internetcafé willen we weer opstarten vanaf half september, te 

beginnen alleen op de dinsdagmiddag. 

Het tabletcafé gaat voorlopig nog niet door. 

Op zaterdag 12 september is er in Cultuurspoor een open dag van 10.00—13.00 uur. 

Natuurlijk zijn wij ook vertegenwoordigd. 

Tip van SeniorWeb: Musea online bekijken 

Diverse musea zijn weer beperkt open en kaartjes zijn online te verkrijgen, maar veel 
musea laten hun mooie bezit ook online zien, rechtstreeks via hun eigen website zoals: 
het Rijksmuseum, www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families,  
het Noordbrabants Museum, www.hetnoordbrabantsmuseum.nl  
het Natuurmuseum in Tilburg: www.natuurmuseumbrabant.nl 
 
Het is ook mogelijk te dwalen door de beroemdste internationale musea via het 
kunstproject van Google: 
Google Arts & Culture, via de website artsandculture.google.com  
 
Het is zonder meer de moeite waard om dit alles eens te proberen en te zien wat er 
allemaal voor prachtige kunst online te zien is vanaf uw bureaustoel of bank in de 
huiskamer. En misschien wordt uw interesse gewekt om eens een museum te bezoeken 
en de kunst in het echt te bekijken!  
 

Tips en Trucs 

Tips uit Groeiend Best 
 

Geplaatste tips van SeniorWeb (3)  

Tip van SeniorWeb: ICE nummers op je smartphone  
 
ICE-nummers? ICE staat voor In Case of Emergency, ofwel in geval van nood: ICE-
nummers zijn dus de telefoonnummers die gebeld kunnen worden als jij je in een 
noodsituatie bevindt.  
Stel u raakt betrokken bij een verkeersongeval en dient naar het ziekenhuis te worden 
overgebracht. Wie kan er gebeld worden en hoe zorg je dat hulpverleners gemakkelijk bij 
zo’n nummer kunnen? Als je iets overkomt dan willen de hulpdiensten graag je familie of 
vrienden inlichten.  
Veel mensen hebben in de contactenlijst van hun telefoon bepaalde nummers aangemerkt 
als contact in geval van nood of ICE, In Case Of Emergency, maar dat is met al die 
vergrendelingsmethoden van tegenwoordig natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. 
 
Maar hoe stel je een ICE-nummer in? Voor ieder besturingssysteem werkt dat anders. 
Heb je Android of Apple en welke versie? 
Op internet staan veel goede aanwijzingen.  
Type in de adresbalk van uw browser eens in “ICE nummer instellen”. Je ziet een groot 
aantal verwijzingen.  Bijvoorbeeld 
https://www.seniorweb.nl/tip/contactpersoon-bij-nood-instellen-android 
 
U kan ook een foto met uw smartphone nemen van een nota waarop u de naam en het 
telefoonnummer van uw contactpersoon heeft geschreven. Als u de foto instelt als 
achtergrond van uw vergrendelscherm, zijn de gegevens steeds zichtbaar voor derden, 
ook al is uw toestel vergrendeld.  
Of je kunt je achtergrondfoto (met een eenvoudig fotobewerkings programma / app) 
voorzien van een telefoonnummer, maar ook van medische gegevens die belangrijk 
kunnen zijn. 

Tip van SeniorWeb: Wandel & Fiets App  Komoot 
Komoot bestaat nu 10 jaar en is in Nederland nog niet echt bekend; maar dat kan nog 
veranderen. Sinds afgelopen maart is er namelijk een Nederlandse versie beschikbaar. 
Diverse buitenlandse fiets- en outdoorbladen hebben Komoot meermalen genoemd als 
een van de beste recreatieve route- en navigatie apps. De aangeboden topografische 
offline kaarten zijn van hoge kwaliteit. 
 
De app biedt vele routes voor wandelen, hardlopen, fietsen en moutainbiken. Er kan 
verder gefilterd worden op regio, moeilijkheidsgraad, hoogteverschillen, duur en 
bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer. Zelfs gesproken (turn by turn) instructies zijn 
beschikbaar en alles werkt op basis van OpenStreetMap kaarten. 
 
De route kan vervolgens gedownload worden voor offline gebruik op de telefoon. Die geeft 
via GPS exact aan, waar iemand zich op de route bevindt. De route kan dan weer gedeeld 
worden met bekenden. Op basis van de route kan er indien gewenst gezocht worden naar 
bijvoorbeeld een schuilplek bij slecht weer, een fietsenmaker, een e-bike oplaadpunt, 
internet hotspot, een openbaar toilet, een treinstation en bushalte, een park, een 
eetgelegenheid of een bezienswaardigheid. Dit alles zonder het moeten doorlopen van 
veel menu’s of andere apps te openen. 
 
Na een rit maakt Komoot een soort reisverslagje met geclusterde foto’s, voorzien van 
commentaar en aanbevelingen. 
 
Zelfs leveranciers van navigatieapparatuur, e-bikes en smartwatches integreren de 
Komoot App soms in hun nieuwste producten, mogelijk niet alleen vanwege de kaarten, 
maar vooral vanwege de vele keuzemogelijkheden en informatie van de app. Een regio is 
gratis te gebruiken en uit te proberen. Tegen beperkte kosten zijn meerdere regio’s of 
zelfs een wereldpakket (eenmalig) bij te kopen. Spraaknavigatie, offline kaarten, 
wekelijkse updates, en appgebruik op alle eigen apparaten completeren het pakket dan.  

“voorlopig” rooster 2020 
De cursussen en workshops zijn nu 
ingepland. Het zal duidelijk zijn dat 
een mogelijke verspreiding van het 
Coronavirus grote invloed zal hebben 
op het doorgaan van de geplande 
activiteiten. 
https://www.seniorwebbest.nl/
cursussen.asp 
Kijk ook bij Cultuurspoor : 
https://
activiteiten.cultuurspoorbest.nl/
activiteiten/?&cat=3&ctype=cursus  

Cursussen en Workshops 

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

 

Workshop: Maken van een back up in Windows 
Hoe vaak komt het niet voor dat we graag nog eens terugkijken naar bepaalde foto’s of dat 
we even iets terug willen zoeken. Veelal gaan we ervan uit dat alles keurig bewaard blijft op 
onze computer of telefoon…. 
Het kan zo maar voorkomen dat we door een storing of foutje terug moeten grijpen op een 
kopie omdat onze gegevens verdwenen zijn. Tijdens de workshop Backup leert u het belang 
van een goede backup ( kopie ) van uw belangrijke gegevens.  
Wij, als Seniorweb, kunnen u het belang en de problemen en de oplossingen vaak aandragen. 
Leer en ervaar hoe u allerlei zaken kunt veiligstellen. 

De kosten voor het bijwonen van een themaochtend bedragen € 5,00. 
U dient zich bij voorkeur uiterlijk 1 week van tevoren aan te melden via de website van 
Cultuurspoor: 
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/inschrijven/973/Back-up,-workshop.html 
 

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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