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Cursussen en Workshops 

Afscheid Liesbeth Damen 
 
Op 13 september heeft Liesbeth afscheid 
genomen van SeniorWeb Best.  
Zij heeft zich 14 jaar ingezet voor alle 
activiteiten, zoals cursussen en workshops 
en ook de inloop. 
 
Liesbeth, hartelijk dank (ook namens de 
cursisten en bezoekers) voor alle 
inspanningen. 
 
Het ga je goed. 
 
 

Voorzitter overhandigt o.a. een bloemetje 

http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief


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:  activiteiten 
SeniorWeb Best  

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 oktober 

Klik & Tik 
 

Met het programma Klik & Tik leer je de basisfuncties van de 
computer te gebruiken, zoals de computer opstarten en het 
gebruik van het toetsenbord. 
Woensdag 19 oktober 10:15 uur in de Bibliotheek Best 

Na afronden van Klik & Tik kun je doorstromen naar de 
Basiscursus Computer (3 lessen), waarin je de computer beter 
leert kennen en gebruiken. 
Link naar Klik & Tik   

 
 

Workshops in oktober 

Digivitaler: patiënten portaal 
 
Veel praktijken hebben tegenwoordig daarnaast ook een online 
patiënten portaal of -omgeving. Hierin staan de persoonlijke, 
medische gegevens van de patiënt.   

U wilt misschien online inzage in uw eigen medische gegevens 
bij dat ziekenhuis hebben. Dat kan in het patiënten portaal van 
uw ziekenhuis. 
Maandag 3 oktober 10:15 uur in de Bibliotheek Best 

 
Digivitaler: gezondheidsapps en videoconsult 

Er zijn duizenden apps die beweren je gezondheid te 
bevorderen.   
Maar hoe kiest u een goede gezondheidsapp?  
Maandag 10 oktober 10:15 uur in de Bibliotheek Best 

Link naar DigiVitaler: patiëntenportaal   

Slimme apparaten 
 
In deze interactieve workshop gaan we samen kijken hoe 
vandaag de dag een compleet slim huis er al kan uitzien.  
Dinsdag 18 oktober 10:15 uur in de Bibliotheek Best 

Link naar Slimme apparaten  

https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&cat=3
https://seniorwebbest.nl/
https://eindhoven.op-shop.nl/?categories%5B%5D=7&locations%5B%5D=78&search=digitaal
https://eindhoven.op-shop.nl/?categories%5B%5D=7&locations%5B%5D=78&search=digitaal
mailto:educatie@bibliotheekbest.nl
https://eindhoven.op-shop.nl/1110/basiscursus-computer
https://eindhoven.op-shop.nl/1110/basiscursus-computer
https://eindhoven.op-shop.nl/8998/klik-tik-best/19-10-2022
https://seniorwebbest.nl/workshop-patientenportaal-huisarts-en-ziekenhuis/
https://seniorwebbest.nl/slimme-apparaten/


Tips en Trucs 

“Oude Tips” 
 

Waar vind ik oude Tips uit eerdere nieuwsbrieven? 

Waar vind ik oude Tips uit eerdere nieuwsbrieven? 
 
Tijdens de voorbereidingen voor de cursus Windows vaardigheden realiseerde ik me dat er 
in de afgelopen nieuwsbrieven ook tips hadden gestaan over Windows 10. Hoe kom je er 
achter welke dat zijn? Dat blijkt vrij eenvoudig. 
Ga naar de website van SeniorWeb Best: https/seniorwebbest.nl   en dan via het menu 
bovenaan naar Nieuwsbrief. 

Tips & Trucs voor de iPhone en iPad 
 
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.  
Maandag 31 oktober 10:15 uur in de Bibliotheek Best 

Link naar Tips&Trucs voor de iPhone en iPad   

Tabletcafé  in  de Bibliotheek Best. 
 

Op dinsdag 18 oktober 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. 

https://seniorwebbest.nl/
https://seniorwebbest.nl/tipstrucs-voor-de-iphone-en-ipad/


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 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 ook 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 

Scroll dan naar beneden en daar staan Tips & Trucs uit nieuwsbrieven vanaf 2014.  
Je vindt dan onderwerpen en de bijbehorende nieuwsbrief. De tips staan onderaan de 
nieuwsbrief. Zo vindt je dan: 

Zoeken in Windows 10   
Windows 10 wachtwoord uitzetten 
Contactpersonen in Mail Windows 10  
Heimwee naar Vista of Windows 7?? 

  Windows Verkenner in W10  
Bekijk de titels eens, misschien zit er wel iets tussen wat je niet verwacht. 

mailto:nieuwsbriefswb@gmail.com
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http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief%20091%20oktober%202016.pdf
http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief%20100%20oktober%202017.pdf
http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief%20103%20januari%202018.pdf
http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief%20105%20maart%202018.pdf

