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Inloopspreekuur in CultuurSpoor (de bibliotheek) 
 

Voorlopig GEEN inloopspreekuur. 
 
Hulp via info@seniorwebbest.nl 
 
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 
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         Activiteiten SeniorWeb Best  

Opschorting dienstverlening SeniorWeb Best  

Vanwege de kabinetsmaatregelen met betrekking tot het Coronavirus en de oproep van het 
kabinet om de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, heeft SeniorWeb Best 
besloten om de opschorting van de dienstverlening te continueren.  
Hiermee vervallen de inloopspreekuren op de dinsdagen en vrijdagen en gaan de cursussen 
en workshops voorlopig NIET door.  
Wij willen de gezondheid van onze doelgroep en onze vrijwilligers niet in gevaar brengen.  
Wij hopen zo spoedig mogelijk onze dienstverlening te kunnen hervatten.  
Houd daarom onze website www.seniorwebbest.nl en die van Cultuurspoor http://
www.cultuurspoorbest.nl/, alsmede de berichtgeving in Groeiend Best goed in de gaten. 
 

Hebt u ondersteuning nodig? Aarzel niet en stuur een mail naar 
info@seniorwebbest.nl en wij nemen contact met u op. 
 
Blijf allen gezond! 

Tip van SeniorWeb: Borduren met PC of tablet. 

Een beetje een verwarrende kop boven dit artikel! Borduren lijkt niet echt meer van deze 
tijd en meer iets uit de jaren zeventig. Oude tijden waar oma’s en tantes de 
borduurnaald veelvuldig hanteerden. Toch wordt er nog regelmatig geborduurd en 
misschien bent u degene, die het weer helemaal hip gaat maken. 
Een PC-expert zal meestal niet willen borduren en de meeste borduurders(-sters) zijn 
mogelijk onbekend met de techniek van een PC of tablet. 
 
Onder de pannen. 
Maar met een beetje samenwerken met een slim familielid of kennis, zijn er 
mogelijkheden om prachtige borduurpatronen te maken van elke foto of tekening op uw 
pc of tablet. Leuk om kinderen of kleinkinderen te verrassen met een borduursel van 
henzelf of hun lieve knuffel. En zo bent u de komende winterperiode onder de pannen. U 
maakt binnen een paar minuten een kruissteek patroon van een eigen digitale foto met 
programma’s als “MyPhotostitch”, “Pic2Pat”, “Scheme Maker” en “Cstitch” 
 
Programma’s. 
Of Google eens naar andere programma’s, want er zijn er best veel beschikbaar; gebruik 
als zoekterm de woorden “borduren” en in het engels “stitching”. 
De meeste programma’s zijn gratis, maar soms hebben ze wel een onlineverbinding 
nodig om uw foto of afbeelding om te zetten naar het borduurpatroon. 
De programma’s ondersteunen verschillende bestandsformaten voor uw afbeeldingen, 
waaronder JPG, PNG en GIF en om het even welk formaat of war soort afbeelding. 
Het patroon slaat u op als PDF-bestand of u print het direct uit. 
De kwaliteit daarvan is niet aan te passen. Het enige dat u dan nog nodig heeft is naald 
en draad. 
 
Hoe gaat u te werk? 
U opent een afbeelding of foto op uw pc (harde schijf) of tablet en importeert dit in het 
programma dat u hebt gekozen. Standaard neemt het programma de kleuren van de 
afbeelding over, maar u kunt die vaak nog aanpassen. Uiteindelijk selecteert u de 
gewenste kleuren, die overeenkomen met de afbeelding. 
Tenslotte kiest u voor de grootte van de vierkantjes van het patroon; het programma 
doet dit in eerste instantie automatisch, maar misschien vindt u de standaard grootte 
niet fijn en wilt u deze aanpassen. U zal de grootte van de vakjes ook moeten afstemmen 
op het formaat van het papier om alles leesbaar te houden. Maar uiteindelijk ziet u een 
resultaat dat overeenkomt met het origineel. 
Let erop, dat u geen programma gebruikt, dat patronen creëert, die uitsluitend geschikt 
zijn voor gebruik met een borduurmachine; dat zou tot teleurstelling kunnen leiden, als u 
die niet bezit.  
Veel plezier met uw handwerk! 

Tips en Trucs 

  Tips uit Groeiend Best 
 

 Geplaatste tips van SeniorWeb (7)  
 
Borduren met PC of tablet.  

Steffie.nl 

Wat is Siri? 

Gebruik van en opslaan met iCloud 

Tip van SeniorWeb:    Steffie.nl.  

De wereld wordt steeds complexer. 
Gelukkig is er Steffie.nl 
 
Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. 
De website is speciaal bedoeld voor mensen die een stap-voor-stap-uitleg met veel beeld 
prettig vinden.  
 
Onderwerpen waarover Steffie (in samenwerking met de Rijksoverheid) betrouwbare en 
begrijpelijke uitleg geeft zijn onder andere: de basiszorgverzekering, het coronavirus, 
orgaandonatie en de nieuwe donorwet, internetten, internetbankieren, toeslagen 
aanvragen, MijnOverheid, sociale media, de OV-chipkaart, de NS-reisplanner, DigiD, de 
nationale ombudsman en nog veel meer. 
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk snel op steffie.nl. Veel succes! 

Tip van SeniorWeb: Wat is Siri.  

Wat is Siri? 
Siri is de spraak assistent op een iPhone of iPad. De assistent probeert het de gebruiker 
op allerlei manieren makkelijker te maken. Zo kan iemand hardop vragen stellen aan Siri. 
Die geeft vervolgens een gesproken antwoord of voert een opdracht uit. Dat kan een hoop 
(zoek)tijd schelen. Daarnaast is het handig als u niet weet hoe iets moet of u de handen 
vol hebt. 
Met Instellingen kan Siri aangezet en geconfigureerd worden.  
 
Siri activeren 
Houd de Thuisknop ingedrukt om Siri te activeren. Heeft het apparaat geen Thuisknop, 
houd dan de sluimerknop ingedrukt.  
Het kan echter ook door ‘Hé, Siri’ tegen het apparaat te zeggen 
Onderin het scherm verschijnt een ronde, gekleurde bol: 
 
Mogelijkheden Siri 
Siri kan meer dan alleen informatie opzoeken. Een paar voorbeelden van opdrachten aan 
Siri: “Zet een timer voor 30 minuten.” Of “Bel Piet”. 
Veel succes met de configuratie en het gebruiken van Siri! 

Tip van SeniorWeb:  Gebruik van en opslaan met iCloud 

Met iCloud maakt u gemakkelijk een reservekopie van de gegevens op de iPad of iPhone. 
Maar wat slaat u nu precies online op? Bepaal zelf van welke apps gegevens in iCloud 
komen. 
Met de online opslagdienst iCloud kunt u reservekopieën van uw gegevens maken. Als u 
deze functie aan hebt staan, wordt de informatie van de iPad of iPhone (met iOS 8 of 
hoger) automatisch opgeslagen. Apple biedt u 5 GB gratis opslagruimte. Als u veel foto's, 
video's en andere informatie op het apparaat hebt staan, zit de beschikbare opslagruimte 
snel vol. Bepaal daarom zelf welke gegevens in iCloud worden opgeslagen. 
Reservekopie per app uitschakelen 
iCloud maakt een reservekopie van de informatie uit veel verschillende apps. Van 
sommige bestanden, zoals foto's, is het handig om een back-up te hebben. Bij de 
informatie van andere apps, zoals spelletjes, is dat misschien niet nodig. Verwijder als 
volgt apps uit de reservekopie op een iPad/iPhone met iOS11: 
 Tik op Instellingen > uw gebruikersnaam > iCloud. 
 Onder 'Apps die iCloud gebruiken' staat een overzicht van alle apps waarvan 

informatie in iCloud wordt bewaard. 
 Tik op het schuifje achter een app die u niet in de reservekopie wilt hebben. Het 

schuifbalkje wordt wit in plaats van groen. 
 Doe dit ook voor andere apps die u wilt verwijderen uit de reservekopie. 
Veel succes! 

 
 

Het team van SeniorWeb Best wenst u een zeer 
voorspoedig en vooral gezond 2021 toe. 
Wanneer het weer mogelijk is zullen onze 
vrijwilligers 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. 
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