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In deze nieuwsbrief 

* Activiteiten         Cursussen en Workshops  

* Tips & Trucs       ”Sneltoetsen” 

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

Cursussen en Workshops 

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,- . 

http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief
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


 
 

Cursussen die starten in november 

DigiD en de Overheid 
 

Tijdens de cursus krijgen de cursisten de 
gelegenheid om te oefenen met het aanvragen 
van hun eigen DIGID en wordt er vervolgens 
geoefend met het werken met de 
elektronische overheid. Donderdag 3 
november 10:15 uur in de Bibliotheek Best 
 
Link naar DigiD en de Overheid 

 
 

Workshops in november 

Navigatie met smartphone. 
 
Om te navigeren wordt steeds minder gebruik gemaakt van 
papieren kaarten. Er zijn diverse naviatie-apparaten te koop, 
maar die zijn vaak prijzig. Daarom is het goed om nog eens 
onder de aandacht te brengen dat je hiervoor ook prima je 
eigen smartphone kunt gebruiken.  
Dinsdag 1 november 10:15 uur in de Bibliotheek Best 

Link naar navigatie met smartphone  
 
Foto’s maken met de iPhone 
 
Wist je bijvoorbeeld dat je een live foto kunt laten stuiteren of 
herhalen? 
En ken je de andere mogelijkheden al zoals een Panorama foto, 
of dat je een video met of zonder achtergrondmuziek kunt 
opnemen?  
Donderdag 10 november 10:15 uur in de Bibliotheek Best 
 
Link naar foto’s maken met de iPhone  
 

WhatsApp voor de iPhone (Apple) 
 

Naast het verzenden en ontvangen van berichten (Chats) kun 
je veel meer met WhatsApp, zoals het sturen van foto’s of 
andere bijlagen bij een bericht, het aanmaken van groepen en 
verzendlijsten, gratis bellen en beeldbellen met een of 
meerdere personen tegelijk.  
Dinsdag 15 november 10:15 uur in de Bibliotheek Best 
 
Link naar WhatsApp voor de iPhone  
 
 
 
 

Basiscursus Windows computer 
 

Het volgen van een basiscursus misschien een 
eerste stap om de computer te leren kennen 
en gebruiken. Woensdag 2 november 10:15 
uur in de Bibliotheek Best 
 
 
Link naar Basiscursus Windows computer  

https://seniorwebbest.nl/digid-en-de-overheid/
https://seniorwebbest.nl/digid-en-de-overheid/
https://eindhoven.op-shop.nl/9153/navigatie-met-de-smartphone/01-11-2022
https://eindhoven.op-shop.nl/9154/fotos-maken-met-de-iphone/10-11-2022
https://eindhoven.op-shop.nl/9151/whatsapp-voor-de-iphone/15-11-2022
https://eindhoven.op-shop.nl/9326/whatsapp-voor-de-android-smartphone/22-11-2022
https://eindhoven.op-shop.nl/8999/basiscursus-computer/02-11-2022


 
 

WhatsApp voor de Android smartphone 
 

Naast het verzenden en ontvangen van berichten (Chats) kun 
je veel meer met WhatsApp, zoals het sturen van foto’s of 
andere bijlagen bij een bericht, het aanmaken van groepen en 
verzendlijsten, gratis bellen en beeldbellen met een of 
meerdere personen tegelijk.  
Dinsdag 22 november 10:15 uur in de Bibliotheek Best 
 

Link naar WhatsApp voor de Android smartphone  

Tips en Trucs 

“Sneltoetsen” 
 

Tijd en moeite besparen : snel en simpel  

Sneltoetsen besparen tijd en moeite. 
Druk twee of drie toetsen tegelijk in 
en bedien de computer zonder muis.  
 
Video met uitleg over sneltoetsen. 
Voor beginners. 
 
 

Windows: sneltoetsen   
 
 
 
 
 

Video met veel handige sneltoetsen. 
Duidelijke video. 
 
 
Windows sneltoetsen |   Sneller en handiger 

werken met het toetsenbord (easy!)   

Tabletcafé  in  de Bibliotheek Best. 
 

Op dinsdag 15 november 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://eindhoven.op-shop.nl/9153/navigatie-met-de-smartphone/01-11-2022
https://eindhoven.op-shop.nl/9154/fotos-maken-met-de-iphone/10-11-2022
https://eindhoven.op-shop.nl/9151/whatsapp-voor-de-iphone/15-11-2022
https://eindhoven.op-shop.nl/9326/whatsapp-voor-de-android-smartphone/22-11-2022
https://www.bing.com/videos/search?q=sneltoetsen+windows+10&docid=608045590129628821&mid=9879E633B87B49DF51DF9879E633B87B49DF51DF&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=sneltoetsen+windows+10&&view=detail&mid=964F5F42DA28980D96F0964F5F42DA28980D96F0&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=sneltoetsen+windows+10&&view=detail&mid=964F5F42DA28980D96F0964F5F42DA28980D96F0&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=sneltoetsen+windows+10&docid=608045590129628821&mid=9879E633B87B49DF51DF9879E633B87B49DF51DF&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=sneltoetsen+windows+10&&view=detail&mid=964F5F42DA28980D96F0964F5F42DA28980D96F0&&FORM=VDRVRV


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 

Klik Hier voor Alle sneltoetsen in Windows  

Klik Hier voor sneltoetsen in Windows, Word, Chroom, Facebook 

mailto:nieuwsbriefswb@gmail.com
mailto:nieuwsbriefswb@gmail.com
http://www.seniorwebbest.nl/
http://www.seniorweb.nl/
http://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/sneltoetsen-in-windows-dcc61a57-8ff0-cffe-9796-cb9706c75eec#WindowsVersion=Windows_10
https://itpack.be/windows-10/sneltoetsen-in-windows-10/

