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Inloopspreekuur weer op dinsdag- en vrijdagmiddag
De vakantieperiode is zo goed als voorbij. Daarom is er weer elke dinsdag– en
vrijdagmiddag van 13.30—15.00 uur inloop.
Uitzondering: dinsdag 13 september is er geen inloop.
Cursusmarkt in Bibliotheek Best
zaterdag 10 september van 11.00 - 13.00 uur.
Tijdens de jaarlijkse cursusmarkt geven een groot aantal docenten informatie over de
cursussen en workshops van het komende cursusjaar.
SeniorWeb Best is natuurlijk ook aanwezig op deze cursusmarkt.
Loop eens binnen. Je bent van harte welkom.

Tabletcafé in de Bibliotheek Best.
Op dinsdag 20 september 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.

Cursussen en Workshops
De verbouwing van de bibliotheek start pas volgend jaar. De planning van de cursussen en
workshops is daarom uitgebreid.

Informatie kunt u vinden in Groeiend Best , de Bibliotheek Best
en op onze website https://seniorwebbest.nl
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.
of mail naar educatie@bibliotheekbest.nl

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

Cursussen die starten in september
Werken met de iPhone en iPad
Link naar Werken met de iPhone en iPad - SeniorWeb Best

Werken met Android smartphones en tablets
Link naar Werken met Android smartphones en tablets - SeniorWeb Best

Windows vaardigheden
Link naar Windows vaardigheden - SeniorWeb Best
Werken met Windows computer/laptop.

Workshops in september
Digivitaler informatie thuisarts en apotheek
Link naar Digivitaler informatie thuisarts en apotheek

Digitale nalatenschap
Link naar Digitale nalatenschap

Tips en Trucs

Startpagina
Wat moet ik er mee?
Startpagina, wat moet ik ermee?
Het doel van een startpagina is om snel op de juiste internetpagina te komen en de
gewenste informatie te bekijken. Als startpagina kies je een pagina die jij handig vindt om
te beginnen op het internet. Dit kan een nieuwswebsite zijn, maar ook een startpagina met
verschillende links.
Open je de browser Edge dan verschijnt standaard de MSN pagina, ook wel de
tabbladpagina genoemd.
Je hebt meer mogelijkheden als je de instellingen wijzigt:
Klik op de drie puntjes (…) rechts boven en klik dan in de kolom onderaan op Instellingen.
Hieronder ziet u de schermafbeelding die dan verschijnt.
Kies dan Tabbladen Start, Home en Nieuw.
Aan de rechterzijde kies je onder het item Wanneer Edge wordt gestart het bolletje Deze
pagina openen. Geef hier de pagina op bijv. https://www.nu.nl
Onder het item Home-knop activeer je Knop Start op de werkbalk weergeven.
Vervolgens geef je daaronder een webpagina op bijv. kadaza.nl
Je hebt nu in feite 3 start pagina’s :

Bij opstarten
nu.nl

Klikken op Home knop kadaza.nl

Nieuw tabblad
MSN nieuws

Na opstarten Edge

Home knop
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Inloopspreekuur in de Bibliotheek Best

Let op!! Dinsdag 13 september GEEN inloop
Iedere dinsdagmiddag en vrijdagniddag
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 en
smartphones 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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