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         Activiteiten SeniorWeb Best  

Laatste nieuws 
 

Inloopspreekuren SeniorWeb Best weer open op dinsdagmiddag 
Ook cursussen en workshops staan weer ingepland 

Met ingang van 25 januari hervat SeniorWeb Best de inloopspreekuren weer op de 
dinsdagen van 13.30 uur tot 15.00 uur. 
Voor uw en onze veiligheid verzoeken wij u een mondkapje te dragen en zullen wij u 
te woord staan achter een plexiglas scherm.  
U bent van harte welkom, maar mocht u Corona gerelateerde klachten hebben, kom 
dan s.v.p. niet! 
 
Hebt u een dringende vraag mail dan naar info@seniorwebbest.nl en een van onze 
vrijwilligers neemt contact met u op. 

Nieuws kunt u vinden in Groeiend Best , Cultuurspoor Best  
en op onze website https://seniorwebbest.nl 

Cursussen en Workshops 

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

http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief
mailto:info@seniorwebbest.nl
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&cat=3
https://seniorwebbest.nl/
https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652689.Back-up,-workshop.html


Tips en Trucs 

Samen Digitaal 
 

Digibelle, speciale editie van de Margriet en Libelle 

DigiBelle - Samen Digitaal 

Er gaat steeds meer online. Handig, maar 
soms ook ingewikkeld. Deze special staat 
vol tips, trucs en hulplijnen. Plus verhalen 
over digitaal wijzer worden. In de Digibelle, 
gemaakt door het ministerie van BZK en de 
uitgever, nemen de Libelle en Margriet hun 
lezers mee in de digitale samenleving en 
hulpmiddelen om goed mee te kunnen 
doen. Het Informatiepunt Digitale Overheid 
wordt genoemd als dé plek waar mensen 
geholpen worden met digitale 
overheidsdiensten of wegwijs worden 
gemaakt in de digitale samenleving.  
Hieronder een samenvatting en wat 
voorbeelden. 

  

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

 

Workshop: Tips & Trucs voor de iPhone en iPad 
 
Deze workshop is bedoeld voor mensen die al basiskennis hebben van de iPad en/of iPhone 
en bijvoorbeeld al hebben deelgenomen aan de cursus ‘Werken met de iPad en iPhone’. 

De inhoud wordt aan het begin van de workshop samengesteld door de docent in 
samenspraak met de deelnemers. Meeste stemmen gelden. Er zijn een groot aantal 
onderwerpen beschikbaar die behandeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld apps installeren 
met gebruik van de App Store, FaceTime, toetsenbord speciale karakters, zoek iPhone/iPad, 
app gezondheid op iPhone, Dictafoon, app Woning etc. 

Alhoewel niet alle onderwerpen behandeld kunnen worden, krijgen de deelnemers de 
informatie van alle beschikbare onderwerpen uitgereikt aan het einde van de workshop. 

Neem een volledig opgeladen iPad en/of iPhone mee! 

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  van 13:30 tot 15:00.  

Het bijwonen van de workshop is gratis. 
Er is nog plaats voor één deelnemer. 
U dient zich bij voorkeur uiterlijk 1 week van tevoren aan te 
melden. 
via de website van Cultuurspoor: https://
activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?
&ctype=workshop&cat=3  

of bij de receptie van cultuurspoor ( de bieb). 
 
Wij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht en bewaren 
anderhalve meter afstand tot de deelnemers, waardoor 
minder deelnemers mogelijk zijn. 

Als u zich inschrijft voor de cursus of workshop wordt u een 
gratis lidmaatschap aangeboden van Seniorweb ter waarde 
van € 33,-! 

https://cursussen.cultuurspoorbest.nl/cursussen/652689.Back-up,-workshop.html
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&ctype=workshop&cat=3
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Onderwerpen 

 Feiten en cijfers 

 Digitale Loketten 

 Op safe spelen 

 Luisteren, Lezen, Kijken 

 
Onderwerpen 

 Digitaal wijzer 

 Privacy 

 De Oplossers 

 Samen Zorgen  

U kunt het tijdschrift downloaden via onderstaande link 

Download 'DigiBelle - Samen Digitaal' 

PDF document | 13 pagina's | 1,6 MB 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/12/21/digibelle-samen-digitaal/digibelle-samen-digitaal.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/12/21/digibelle-samen-digitaal/digibelle-samen-digitaal.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/12/21/digibelle-samen-digitaal/digibelle-samen-digitaal.pdf


Afmelden voor deze nieuwsbrief : nieuwsbriefswb@gmail.com 

Colofon 
 

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) 

 
 
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. 
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