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Algemene informatie 
 
Weekblad Groeiend Best 
www.seniorwebbest.nl 
www.bibliotheekbest.nl 

Kosten en tijdsduur 
 
Workshop: gratis 
 1 les/presentatie van ca. 2 uur 
Cursus: betaald 
 meerdere lessen van ca. 2 uur 

Aanmelding 
 
Uiterlijk 1 week voor aanvang via 
- activiteiten SeniorWeb Best  
- educatie@bibliotheekbest.nl 
- receptie de Bibliotheek Best 

1 jaar gratis lidmaatschap SeniorWeb Nederland 
 
Bij deelname cursus of workshop, ter waarde van € 36. 
Voordelen: - online helpdesk en hulp aan huis 
 - 4x / jaar tijdschrift Enter 
 - wekelijkse nieuwsbrief per email 
 - online cursussen 
 - controle verdachte mails 
 - voordelige computerboeken en accessoires 

In deze uitgave 

* Activiteiten: Aankomende workshops 

* SeniorWeb Best: Afscheid twee docenten 

* Tips: Chromebook aanschaffen?  

Problemen met het lezen van deze nieuwsbrief:    www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief 

Aankomende workshops 

WhatsApp voor Android 
 
 
dinsdag 7 februari om 10:15  
de Bibliotheek Best 
 
In deze workshop leert u o.a. hoe u 
WhatsApp berichten kunt ontvangen, 
versturen en intrekken, foto’s in WhatsApp 
kunt bewerken en meesturen, groepen en 
verzendlijsten kunt aanmaken, gratis kunt 
(beeld)bellen en zelfs uw locatie kunt delen 
met anderen. Tevens staan we stil bij de 
veiligheid van WhatsApp. Na afloop krijgt u 
per email een naslagwerk toegestuurd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: Deze workshop is niet geschikt 
voor de iPhone/iPad! 

Tips en trucs voor 
iPhone en iPad 

 
dinsdag 21 februari om 10:15 
de Bibliotheek Best 
 
Deze workshop is bedoeld voor mensen 
met voldoende basiskennis van de iPad 
en/of iPhone. De inhoud wordt aan het 
begin van de workshop samengesteld door 
de docent in samenspraak met de 
deelnemers; meeste stemmen gelden! 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.. 
 
Alhoewel niet alle onderwerpen behandeld 
kunnen worden, krijgen de deelnemers de 
informatie van alle beschikbare 
onderwerpen uitgereikt aan het einde van 
de workshop.  

http://www.seniorwebbest.nl
http://www.bibliotheekbest.nl
https://eindhoven.op-shop.nl/?categories%5B%5D=7&locations%5B%5D=78&search=digitaal
mailto:educatie@bibliotheekbest.nl
https://www.seniorwebbest.nl/nieuwsbrief


Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen vrijdag 6 januari werd door voorzitter 
Margreet Rensel van SeniorWeb afscheid genomen van 2 collega’s die zich al jaren 
enthousiast hadden ingezet voor SeniorWeb: Kees van Doorn en Dick Verheul.  
 
Kees was 18 jaar geleden bij SeniorWeb begonnen als docent, co-docent en breidde 
zijn interesse uit naar de inloopspreekuren en het tabletcafé. Ook bleek hij nog meer 
in zijn mars te hebben: hij stelde de maandelijkse kleurrijke Nieuwsbrief in zijn 
eentje op en die wordt door veel Bestenaren gelezen. 
 
Dick kwam ruim 14 jaar geleden bij SeniorWeb. Ook hij begon als co-docent en 
docent om zijn verworven kennis over te dragen aan de senioren van Best. De 
interesse van Dick begon af te wijken van die van Kees, want hoewel Dick ook 
meedeed aan de inloopspreekuren en hielp bij workshops, ging hij zich meer richten 
op het vastleggen van de bestuursvergaderingen en de maandelijkse 
ledenvergaderingen. 
 
In al die jaren zijn beiden van groot belang geweest voor SeniorWeb en zullen zij 
zeker gemist worden, zo eindigde voorzitter Margreet haar zeer persoonlijk woordje.  

Afscheid van twee docenten SeniorWeb  



Colofon 
 

 
 
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door 
SeniorWeb Best en wordt maandelijks 
verspreid per email onder geregistreerde 
bezoekers en cursisten. 
 

SeniorWeb Best is een lokaal leercentrum 
aangesloten bij SeniorWeb Nederland 
 
 
 

Reacties: nieuwsbriefswb@gmail.com  
 

Lokale website: www.seniorwebbest.nl 
 

Landelijke website: www.seniorweb.nl 

Afmelden voor deze nieuwsbrief:    nieuwsbriefswb@gmail.com 

Inloopspreekuur 
de Bibliotheek Best 

 
Iedere dinsdag- en vrijdagmiddag  
van 13.30 – 15.00 uur staan wij klaar om 
senioren uit Best te ondersteunen bij het 
gebruik van digitale middelen. Wij 
beantwoorden vragen o.a. over computers, 
tablets en smartphones maar ook over het 
gebruik van DigiD en websites van bijv. 
overheid en   
(zorg)verzekeringen/instellingen. 
 
Hulp en toegang zijn gratis en iedereen kan 
zo binnenlopen zonder zich aan te melden. 

Chromebook aanschaffen? 
 

Een Chromebook is een laptop die niet Microsoft Windows, 
maar Google Chrome als Operating System heeft. Praktisch 
gezien is het een laptop die bedoeld is voor lichte taken zoals 
teksten typen, web winkelen, e-mailen, internetbankieren, het 
bekijken van YouTube video’s en het spelen van spelletjes. De 
prijs is aanzienlijk lager in vergelijking met Windows laptops. 
Chromebooks beschikken vaak, afhankelijk van het model, 
over een toetsenbord én een touchscreen dat door elkaar 
gebruikt kan worden. Tevens vind je vaak een toetsenbord dat 
losgemaakt of omgeklapt kan worden, zodat je de 
Chromebook als tablet kunt gebruiken. 
 
Het in gebruik nemen van een Chromebook is erg eenvoudig. Als je de eerste keer 
opstart, neemt het apparaat je mee door een beperkt aantal instellingen.  Dat betreft 
de taal, de verbinding met het wifi netwerk en het inloggen op je Google account.  
Gebruik je al Gmail of heb je al een Android telefoon of tablet, dan beschik je al over 
een Google account; is dit niet het geval, dan kan het tijdens de instellingen 
aangemaakt worden. 
 
Een Chromebook maakt veel gebruik van het internet, waardoor een goede 
internetverbinding noodzakelijk is. Op het internet zijn vele apps (programma’s) 
beschikbaar die op een Chromebook geïnstalleerd kunnen worden; tevens kunnen 
ook veel Android apps hiervoor gebruikt worden. Verder werk je, zonder dat je daar 
veel van merkt, via internet in de cloud. Voor het opslaan van gegevens wordt 
gebruik gemaakt van het Google account dat bij je Chromebook hoort. Deze opslag 
is gratis tot 15GB, dat voor de meesten ruim voldoende is. In de cloud staan tevens 
apps die rechtstreeks gebruikt kunnen worden, zonder ze eerst te hoeven installeren. 
Een voorbeeld hiervan is Google Docs, dat een gratis alternatief is voor 
Microsoft Word. Ook Microsoft biedt gratis een beperkte Office versie aan in de cloud; 
hoewel beperkt, zullen de meeste gebruikers hier weinig last van hebben. 
  
Soms is een Chromebook als laptop geen goede keuze. Dat is het geval als  u op uw 
huidige laptop speciale Windows software gebruikt.  

   
Meer weten? Kijk dan ook eens op de site van SeniorWeb: 
www.seniorweb.nl/artikel/een-nieuwe-laptop-kopen 
 
Veel succes! 

mailto:nieuwsbriefswb@gmail.com
https://www.seniorwebbest.nl
http://www.seniorweb.nl/
mailto:nieuwsbriefswb@gmail.com?subject=Afmelden%20nieuwsbrief
https://www.seniorweb.nl/artikel/een-nieuwe-laptop-kopen

