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Activiteiten SeniorWeb Best
Laatste nieuws
Inloopspreekuren SeniorWeb Best weer open op dinsdagmiddag.
Ook cursussen en workshops gaan weer gewoon door.
De inloopspreekuren zijn weer als vanouds op de dinsdagen van 13.30 uur tot 15.00
uur.
De cursussen en workshops vindt u hieronder.
Wist u dat de workshops vanaf dit jaar gratis zijn?

Cursussen en Workshops

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

10 maart 10.15–12.15 uur in CultuurSpoor Best(bibliotheek)

Workshop: DigiD
Het is algemeen bekend dat wij als burgers STEEDS meer te maken krijgen met de overheid
in digitale vorm, vaak lopen we tegen problemen aan die we niet kennen.
Een vorm van identificatie bij de overheid is ons burger service nummer, want we krijgen
steeds minder echte mensen aan de lijn.
De moderne tijd biedt ons ook een digitale brievenbus van onze overheid op een smartphone,
tablet en computer.
Hoe moet ik die brievenbus inrichten en onderhouden?
In de cursus DigiD leert u op een verantwoorde wijze gebruik maken van het digitale tijdperk
waar de overheid ons graag mee confronteert.
Maar hoe werkt dat nou precies?
In deze workshop leert u om te gaan met de overheid met behulp van DigiD. We geven u
diverse voorbeelden en leren u daarmee ook hoe u dient te werken met de DigiD en de
overheid.

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

Workshop: Spraakassistent
Net toen we dachten dat ons leven ons niet nog meer gemak zou kunnen brengen, kwam de
mobiele telefoon, daarna de smartphone. Nu zijn we zover dat zelfs ons horloge allerlei
dingen kan die een computer uit 1960 nog niet eens kon bedenken. Kortom ons leven wordt
vele malen aangenamer als we de techniek toelaten in ons leven. Nu nog onze grootste
hindernis: hoe communiceren we met al deze apparaten? De uitvinding van de
spraakassistent is een enorme stap voorwaarts. We zijn daarmee in staat om onze
natuurlijke vorm van communiceren te gebruiken, je roept of zegt wat tegen een apparaat en
dat ding begrijpt ons plots.
Een spraakassistent vertaalt dus onze wensen in begrijpelijke taal voor de apparaten waar we
tegen praten. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat voor weer het vandaag wordt of hoe laat je
favoriete voetbalclub speelt. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan een koelkast die voor jou
de noodzakelijke boodschappen bijhoudt. En die koelkast meldt je bijvoorbeeld dan dat de
boodschappen zijn besteld en wanneer deze worden bezorgd.
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 een workshop is gratis.
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).
Als u zich inschrijft voor een cursus of workshop
wordt u een gratis lidmaatschap aangeboden van
Seniorweb ter waarde van € 33,-!

Tips en Trucs

Luisteren !!
Wie niet wil lezen moet maar luisteren.

Luisterboeken via PC, Telefoon of Tablet.
In Groeiend Best verschijnt elke week een tip verzorgd door SeniorWeb Best. Hierbij een
tip over de mogelijkheid om boeken te beluisteren via uw PC, smartphone of tablet.
Een luisterboek of audioboek is een ingesproken opname van een boek, die u met behulp
van een pc, smartphone of tablet lekker thuis kunt beluisteren. U hoeft er niet op uit om
het boek in een winkel te kopen, maar verkrijgt het via internet en dat kan op verschillende
manieren.
Luisterboeken kunt u vinden bij De Bibliotheek (landelijk, dus ook in Best), bij Spotify en
bij diverse aanbieders als Storytel, Bookchoice en luisterboekenwinkel Luisterrijk.nl. De
laatste biedt wel zesduizend boeken aan.
Let wel op de kosten ; de abonnementen van commerciële aanbieders variëren sterk.
Mogelijk bent u al lid van de bibliotheek of Spotify en kunt u daar zonder extra kosten van
de luisterboeken of e-boeken gebruik maken.
Om ze te beluisteren moet u (meestal) een app op uw tablet of telefoon installeren.
Er zijn echter ook gratis audioboeken te vinden. Dit zijn vaak oude boeken, waarvan het
auteursrecht is verlopen, maar soms zijn er ook echte klassiekers of juist moderne boeken
te vinden. Een gratis luisterboek is een goede manier om te ontdekken of deze manier van
'lezen' überhaupt iets voor u is.
De audioboeken zijn vaak in korte stukjes geknipt (onhandig), en wie bijvoorbeeld een
gratis Spotify-account heeft, kan soms reclame tussendoor krijgen. Al met al misschien een
reden om bij de aanbieder van uw keuze toch maar een abonnement af te sluiten
Boeken, die u zoekt via Google of op YouTube, kunt u direct beluisteren, maar gebruik wel
goede zoektermen als ‘luisterboek & auteur & boektitel’ en kijk, of uw keuze verschijnt.
Bij De Bibliotheek leent u luisterboeken (of audioboeken) via de gratis app “Online
Bibliotheek”, die zowel in de AppStore als in GooglePlay beschikbaar is. Hierin is een klein
aantal luisterboeken gratis voor iedereen te gebruiken. Dus download de app en maak een
account aan. Vermoedelijk zijn de kosten bij De Bibliotheek het gunstigst en het aanbod
het grootst, dus het advies is om daar eerst met luisterboeken kennis te maken!

Medewerkers van de bieb of collega’s van Seniorweb helpen u graag verder als u advies of
hulp nodig heeft. Veel succes!

Podcast

(gratis, geen account nodig)
Een podcast is een soort radio-uitzending
op internet. Het verschil met de
ouderwetse radio is dat je zelf bepaalt
wanneer je naar jouw favoriete podcast
luistert.
Beginnen met podcasts luisteren doe je
snel en simpel via een website, een app of
computersoftware.
Via de website, bijvoorbeeld Player FM Gratis, geen account nodig. Er wordt wel
regelmatig gevraagd om in te loggen. Dit
mag je negeren. Player FM heeft een
Nederlandstalig menu.
Zo werkt de app: Ga via je favoriete
browser naar https://nl.player.fm

Ben je helemaal gewend aan podcasts?
Dan is een app op je smartphone of tablet
iets voor jou.
Mocht de app nog niet aanwezig zijn, dan
kunt u die installeren vanuit de Apple App
Store of Google Play Store (veel aanbod).

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
van 13.30 – 15.00 uur w orden 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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