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In deze nieuwsbrief 

* Activiteiten         Tabletcafé, Slimme apparaten  

* Tips & Trucs       Slimme thermostaat 

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

Cursussen en Workshops 

Tabletcafé  in  de Bibliotheek Best. 
 

Op dinsdag 21 juni van 13.30—15.00 uur is er weer een Tabletcafé in de 
bibliotheek Best. 
 
 
 

Wat is een Tabletcafé? 
Informatie uitwisselen, vragen  stellen en ervaringen delen.  
Tabletgebruikers zijn welkom om de beste apps, tips, trucs en ervaringen met anderen te 
delen. Voor wie niet in het bezit is van een tablet is het tabletcafé de manier om er eens 
mee kennis te maken. 

 

Voor wie? 
Heeft u een iPad en/of een Android-tablet, en wilt u graag wat tips en trucs? Dat kan tijdens 
dit Tabletcafé in de bibliotheek. Het Tabletcafé is zowel voor Ipad- als Android-gebruikers 
bedoeld. Neem uw eigen tablet mee en indien u er nog geen heeft dan is er wel iPad of een 
Android-tablet aanwezig om mee te oefenen. 

 

Gratis inloop 
Deze gratis inloopmiddag is een gezellig samenzijn voor deskundigen en leken. Kom langs 
en laat u verrassen: enthousiaste tabletgebruikers leren u graag wat handigheidjes. Bent u 
zelf handig met een tablet en wilt u uw kennis delen, kom dan ook langs.  
Net als in een regulier café kan iedereen gewoon binnenlopen.  
Er zijn mensen van Seniorweb Best aanwezig om samen met u te leren en te delen.  
Het tabletcafé wordt met een zekere regelmaat gehouden in de bibliotheek Best. 

http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&cat=3
https://seniorwebbest.nl/


Tips en Trucs 

Slimme Thermostaat 
 

Wat moet ik er mee? 

Slimme thermostaat, wat moet ik ermee? 
 
Wat is het nut van een “slimme” thermostaat? 
Want wat doet een slimme thermostaat meer dan een gewone? Wat een gewone 
thermostaat doet, weet iedereen: je stelt de thermostaat in op een voor jou prettige 
temperatuur en de thermostaat zorgt er voor dat de verwarming in- of uitgeschakeld wordt 
om die temperatuur te bereiken of vast te houden. 
Eenvoudige thermostaten kunnen niet meer dan dat. Geavanceerdere varianten zijn per 
uur en per dag programmeerbaar. Zo kan de gebruiker instellen dat de verwarming aan 
het eind van de avond lager mag. (Helemaal uit wordt tegenwoordig afgeraden omdat in de 
ochtend het huis opnieuw verwarmen meer energie kost dan de temperatuur te verlagen 
tot bijvoorbeeld 15 graden). 
Maak je de thermostaat “slim”, dan is het apparaat via internet te bedienen. Daar is dan 
een speciale app voor nodig die werkt op tablet of smartphone. Vanzelfsprekend blijft zo’n 
thermostaat ook op de gebruikelijke manier te bedienen. Wie geen tablet of smartphone 
gebruikt, heeft niet veel aan een slimme thermostaat. 
Ten slotte zijn er slimme thermostaten die gekoppeld kunnen worden aan 
spraakassistenten zoals de Google Assistent. Het extra gemak is dat je dan tegen zo’n 
assistent bijvoorbeeld kunt zeggen: “zet de verwarming een graadje hoger”. 
 
Functies slimme thermostaat 
Maar waarom zou je alles waar een knop aan zit, slim maken? Een thermostaat dient de 
kamertemperatuur behaaglijk te houden, daar zijn toch geen verdere flauwekulletjes bij 
nodig? Toch is een slimme thermostaat handig. Bijvoorbeeld als u onderweg er ineens aan 
denkt dat de verwarming nog aan staat terwijl er niemand thuis is. Met de app schakelt u 
ook op afstand de verwarming uit. Met de huidige gasprijzen geen overbodige luxe. 
Er zijn zelfs slimme thermostaten die zelflerend zijn. Dat wil zeggen dat ze de instellingen 
aanpassen op basis van uw weekritme. De thermostaat Nest van Google bijvoorbeeld weet 
wanneer u niet thuis bent. Of nauwkeuriger gezegd: wanneer de gekoppelde smartphone 
buitenshuis is. Aan de hand daarvan stelt Nest een verwarmingsschema op. 
 
Slimme radiatorknop 

Het bijwonen van een workshop is gratis. 

 

U dient zich bij voorkeur uiterlijk 1 week van tevoren 
aan te melden. 
via de website van de Bibliotheek Best: https://
activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?
&ctype=workshop&cat=3  

of bij de receptie van de Bibliotheek Best. 

 
 
Als u zich inschrijft voor een 
cursus of workshop wordt u een 
gratis lidmaatschap voor 1 jaar 
aangeboden van Seniorweb ter 
waarde van € 33,- . 

21 juni 10.15 – 12.15 uur in de Bibliotheek Best 

 

Workshop: Slimme apparaten 
 
Langzaam maar zeker komen er steeds meer slimme apparaten in ons leven, zoals slimme 
verlichting, de slimme deurbel en de smart-TV. Deze zullen steeds meer standaard deel 
gaan uitmaken van ons leven, net zoals de computer en de smartphone. 
 
In deze interactieve workshop gaan we samen kijken hoe vandaag de dag een compleet 
slim huis er al kan uitzien. Vervolgens zullen een aantal slimme apparaten nader worden 
belicht zullen we zowel de voordelen als eventuele nadelen bespreken. 
 
We streven naar een interactieve workshop, omdat Seniorweb Best ook benieuwd is naar de 
mate waarin dit onderwerp leeft binnen haar doelgroep. Tevens kunnen we dan 
onderzoeken welke informatiebehoeften er verder nog bestaan. Op basis hiervan kunnen 
toekomstige workshops ontwikkeld worden. 
 
Aan het einde van de voordracht ontvangen de deelnemers een korte samenvatting.   
Na de voordracht kunt u voor vragen altijd terecht op het SeniorWeb inloopspreekuur. 
(Dinsdag- en Vrijdagmiddag van 13:30 – 15:00)  

https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&ctype=workshop&cat=3
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&ctype=workshop&cat=3
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&ctype=workshop&cat=3


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 de Bibliotheek Best 

 
 
Iedere dinsdagmiddag en vrijdagniddag  
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 

 
Slimme radiatorknop 
Ook een radiatorknop kan slim zijn. Wie op elke radiator een slimme knop zet kan deze via 
een app bedienen. En op die manier de temperatuur in de huiskamer en slaapkamer 
afzonderlijk regelen. Handig om, voor het slapen gaan, de koude slaapkamer nog even op 
de ideale temperatuur (plusminus 18 graden) te brengen. 
Heeft dit artikeltje u aan het denken gezet? Veel succes! 
 
Op 21 juni is er een voordracht over slimme apparaten. Zie hierboven. 
 
Dit artikel is eerder als Tip geplaatst in Groeiend Best. 
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