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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  

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 

In deze nieuwsbrief 

* Coronavirus        Activiteiten tijdens Coronavirus 

* Tips & Trucs       Tips in Groeiend Best (10)  

         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! 

Tips en Trucs 

  Tips uit Groeiend Best 
 

 Geplaatste tips van SeniorWeb (10) 
 

 Wat is TikTok?  
 

 Delpher. 

Deze tips en ook eerder geplaatste tips kunt u teruglezen:  

 

via de website van Groeiend Best  Krantenarchief | Groeiend Best   

Ook via de website van SeniorWeb : 

https://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief 

Tip van SeniorWeb: Wat is TikTik? 

TikTok is een sociaal medium dat snel populairder wordt. De app draait om korte video ’s 
en is vooral populair onder jonge mensen. Maar er is ook kritiek op de privacy en 
veiligheid van de app. Hoe zit dat precies? 
 
TikTok in het kort 
TikTok bestaat sinds 2017. Een jaar later voegde de Chinese bedenker ByteDance TikTok 
samen met de populaire app Musical.ly. TikTok is daarna in razend tempo over heel de 
wereld succesvol geworden. Vooral bij de jeugd. In Nederland heeft de app op dit 
moment 4,5 miljoen gebruikers. De app draait om korte video ’s van bij elkaar maximaal 
60 seconden die gebruikers van zichzelf maken. Vooral filmpjes waarin kinderen zingen, 
dansen of playbacken zijn populair. Vaak gaat dat op de muziek van bekende hits. 
Gebruikers kunnen allerlei filters en effecten toevoegen om de video ’s aantrekkelijker te 
maken. Wie benieuwd is naar de video’s, kan via de website van TikTok een aantal 
filmpjes bekijken. TikTok wordt vooral gebruikt via de telefoonapp (Apple en Android), 
maar ook via de website kunnen gebruikers video’s online zetten. 
 
Volgen en 'likes' geven 
Net als bij andere sociale media kunnen gebruikers accounts volgen, zodat ze de nieuwe 
filmpjes van die persoon voorbij zien komen in hun tijdlijn. Ook kunnen ze reageren op 
filmpjes of ze een ‘like’ geven als teken van waardering. Zelf video’s maken en online 
zetten is een belangrijk onderdeel van de app. Verder zijn de zogeheten challenges 
(uitdagingen) heel populair. Hierbij moeten gebruikers een bepaalde opdracht uitvoeren, 
zoals iets bedenken op een bepaalde muziekhit. 
 
Kritiek op TikTok 
Er is steeds meer kritiek op allerlei aspecten van TikTok. Ex-president Trump wilde de 
app in de Verenigde Staten zelfs verbieden. De tegenstanders wijzen op allerlei zaken 
die in hun ogen niet in orde zijn. TikTok geeft bijvoorbeeld aanbevelingen voor video ’s 
die iemand leuk zou kunnen vinden. Daarin zouden ze onder andere racistisch te werk 
zijn gegaan.  
Een belangrijk punt is ook dat de app nogal veel gegevens van gebruikers verzamelt. 
Welke informatie is niet duidelijk, want dat staat alleen in heel algemene termen in de 
gebruikersvoorwaarden. Denk aan het type video’s dat iemand bekijkt en wat hij of zij 
leuk vindt. Onduidelijk is wat er verder met die informatie gebeurt. Kijkt de Chinese 
overheid mee? En wat gebeurt er verder precies met de persoonlijke gegevens van de 
vooral jonge gebruikers? Dat is dus allemaal wat vaag. 

Tip van SeniorWeb:  Delpher. 

Delpher is een gratis toegankelijke website, ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke 
Bibliotheek, met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en 
radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen. 
 
Op www.delpher.nl staat een zoekbalk, type de zoekterm van uw keuze in en druk op enter. 
Delpher vindt voor u artikelen uit ruim 120 miljoen pagina’s! 
 
Op de website kunt u ook kranten zoeken van uw geboortedag. 
Scroll even naar beneden. 
Vul onder “Uw geboortedagkrant” uw geboortedatum in en de gedigitaliseerde kranten van uw 
geboortedag verschijnen.  
U kunt de kranten downloaden en vergroten, per geboortedag kan het aantal kranten 
verschillen. 

Wist U dat SeniorWeb Best nu ook op FaceBook zit? 

https://www.facebook.com/seniorwebbest 

Wist U dat de website van SeniorWeb Best is vernieuwd? 

https://www.seniorwebbest.nl/ 

https://www.tiktok.com/
@youneszarou/
video/6925363788308827398 
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