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In deze nieuwsbrief 

* Activiteiten         Cursussen en Workshops  

* Tips & Trucs       Energieverbruik 

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,- . 

 
 

Het team van SeniorWeb Best wenst u een zeer 
voorspoedig en vooral gezond 2023 toe. 
Onze vrijwilligers staan klaar  om u te helpen 
met uw computer,tablet of smartphone.  
Wij hopen u dan weer te zien in de Bibliotheek  
Best op het inloopspreekuur, bij een cursus of 
bij een workshop. 
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https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&cat=3
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/activiteiten/?&cat=3
https://seniorwebbest.nl/
https://seniorwebbest.nl/
https://eindhoven.op-shop.nl/?categories%5B%5D=7&locations%5B%5D=78&search=digitaal
mailto:educatie@bibliotheekbest.nl


 
 

Cursussen die starten in januari 

 
 

Workshop in januari 

Tips en Trucs 

Energieverbruik 
 

SlimmemeterPortal.nl geeft inzicht 

Windows vaardigheden 
In deze cursus zal vooral aan de orde komen hoe we 
onze gebruikelijke bezigheden  kunnen doen met behulp 
van het Windows besturingssysteem. 
 
De gebruikelijke bezigheden die zeker aan de orde zullen 
komen: 
Browsen en zoeken op internet 
E-mail verzenden en ontvangen 
Het opstellen van een documentje. (Brief of iets 
dergelijks) 
Het beluisteren van muziek en bekijken van foto’s. 
Woensdag 25 januari 10:15 uur; Bibliotheek Best 
 
Meer info onderstaande Link:  
Windows vaardigheden - SeniorWeb BestSeniorWeb Best 

WhatsApp voor de iPhone (Apple)   
Naast het verzenden en ontvangen van berichten 
(Chats) kunt u veel meer met WhatsApp. U kunt foto’s 
bewerken en meesturen, u kunt groepen en 
verzendlijsten aanmaken, gratis bellen en zelfs 
beeldbellen met meerdere personen tegelijk, u kunt uw 
locatie delen met anderen. U kunt uw berichten typen 
maar ook inspreken of dicteren, u leert hoe u een 
verzonden bericht kunt intrekken en we staan stil bij de 
veiligheid. 
Dinsdag 17 januari 10:15 uur; Bibliotheek Best 
 
Meer info onderstaande Link:  
WhatsApp  

Werken met de iPhone en iPad 
In deze cursus  bespreken we de bediening en 
instellingen van de iPhone en iPad. 
We gaan het internet op (Safari) en behandelen onder 
meer de agendafunctie, notities en contacten, de e-
mailfunctie, het maken en bewerken van foto’s, het 
lezen of laten voorlezen van boeken met behulp van de 
app Boeken, muziek beluisteren, de iCloud en Phishing.  
Donderdag 26 januari 10:15 uur; Bibliotheek Best 
 
Meer info onderstaande Link:  
Werken met de iPhone en iPad  

Energieverbruikmanager 
De schoonste en goedkoopste energie is de energie die we niet verbruiken. Om goed in 
beeld te krijgen waar de besparingskansen liggen is helder inzicht in energie heel 
belangrijk. Een energieverbruikmanager geeft u inzicht in energieverbruik voor 
particulieren met een slimme meter. 

https://seniorwebbest.nl/windows-vaardigheden/
https://seniorwebbest.nl/whatsapp/
https://seniorwebbest.nl/apple-ipad-en-iphone/


Wat zijn energieverbruikmanagers ? 
Dit zijn smartphone-apps of websites (portals) die in veel gevallen door de 
energieleveranciers worden aangeboden.  
Het zijn apps of websites die jouw slimme meter één keer per dag op afstand uitlezen. Ze 
tonen je gasverbruik, elektriciteitsverbruik en teruglevering van stroom aan het net. 
Je kunt vandaag je energieverbruik van gisteren zien, meestal in blokken van een uur of 
een kwartier. Ze kunnen niet het stroomverbruik van afzonderlijke apparaten meten.  
Ook sluimerverbruik wordt in één oogopslag duidelijk.  
Het helpt om precies te weten wat je verbruikt en geeft de kans om dit verbruik terug te 
dringen. 

Veel energiebedrijven hebben een eigen app waar je als klant gebruik van kunt maken.  
De gratis website https://www.slimmemeterportal.nl 
werkt onafhankelijk van uw energieleverancier en is eenvoudig in gebruik te nemen.  
Klik op 'Inschrijven' op SlimmemeterPortal.nl voor de inschrijf procedure.  
Open onderstaande link in uw browser voor meer informatie 
https://www.slimmemeterportal.nl/articles/4ldLUNUGeAZ0VdOW0dI3zn 

Je kunt het verbruik ook exporteren naar je eigen computer en daar in Excel verder 
bekijken en bewaren. 

https://www.slimmemeterportal.nl/articles/4ldLUNUGeAZ0VdOW0dI3zn


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 
 
Geen inloop 27 en 30 december 
 
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. 
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