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In deze uitgave 

* Activiteiten: Aankomende cursussen en workshops 

 

* SeniorWeb Best: - Burgemeester en Wethouder op cursus 
 - Samenwerking Bibliotheek Eindhoven (Best) 

* Tips: Voorjaarsschoonmaak  

Aankomende workshops 

Basiscursus 
Windows Computer 

 
woensdag 22 maart om 10:15  
de Bibliotheek Best 
 
Hebt u een computer maar weet u niet zo 
goed hoe u die moet gebruiken en wat u er 
allemaal mee kan doen? Dan is deze 
(gratis) cursus voor u van groot belang. 
Stap voor stap leert u de kneepjes van het 
computergebruik zodat u thuis naar 
hartenlust kunt gaan internetten, e-mailen, 
etc.. Deze cursus bestaat uit 3 lessen van 
ca. 2 uur die elkaar wekelijks opvolgen. 
 
Opmerking: Om deel te nemen aan deze 
cursus dient u enige ervaring te hebben 
met het gebruik van de muis en het 
toetsenbord Heeft u die ervaring nog niet,  
volg dan eerst de cursus Klik & Tik.  

DigiD 
 
 
dinsdag 21 maart om 10:15  
de Bibliotheek Best 
 
Steeds vaker verwijst de (lokale) overheid 
burgers naar haar digitale loketten, zoals 
mijnoverheid.nl en daarvoor is een DigiD-
account noodzakelijk.  
 
In deze gratis workshop leer je hoe je een 
DigiD kunt aanvragen en gebruiken. 

Digitale nalatenschap 
 
 
dinsdag 28 maart om 10:15  
de Bibliotheek Best 
 
In deze (gratis) workshop besteden we 
aandacht aan digitale informatie die 
overledenen achterlaten. Deze informatie 
kan gegevens bevatten en dierbare 
herinneringen die belangrijk zijn voor 
nabestaanden. Besproken wordt hoe we 
kunnen voorkomen dat onze achterblijvers 
met extra zorgen opgezadeld worden. Ook 
wordt uitgelegd hoe we hulp kunnen 
vinden, indien nodig. 

Aankomende cursussen 

Klik en Tik 
 
 
woensdag 15 maart om 10:15  
de Bibliotheek Best 
 
In deze (gratis) cursus leert u de 
basisfuncties van de computer gebruiken, 
zoals de computer opstarten en het werken 
met de muis en het toetsenbord.  
Daarna kunt u doorstromen naar de 
Basiscursus Windows Computer. 
 
De cursus bestaat uit 1 les en duurt ca. 2 
uur. 



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

Kosten en tijdsduur 
 
Workshop: gratis 
 1 les/presentatie van ca. 2 uur 
Cursus: gratis/betaald (zie activiteiten SeniorWeb Best ) 
 meerdere lessen van ca. 2 uur 

Aanmelding 
 
Liefst 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 

 
Voorjaarsschoonmaak 

 
Het voorjaar staat weer voor de deur en dan denken we allemaal aan … de 
voorjaarsschoonmaak. Want in de loop van een jaar kunnen we behoorlijk wat spullen 
verzamelen waardoor er een beetje chaos ontstaat of ruimtegebrek en belangrijke 
spullen kunnen zelfs hierdoor kwijt raken.  
 

Op dinsdag 21 februari 2023 waren er twee bijzondere gasten aanwezig op de 
leslocatie van SeniorWeb Best: burgemeester Hans Ubachs en betrokken wethouder 
Veronique Zeeman van de gemeente Best volgenden de workshop ‘Tips en trucs voor 
de iPhone en iPad’.  
 
Enige maanden geleden hadden beiden aangegeven graag een keer aanwezig te 
willen zijn tijdens een activiteit van SeniorWeb Best. Na enig heen-en-weer plannen 
is dat de bovengenoemde workshop geworden. Om een uur of tien liepen beide 
personen keurig ons leslokaal binnen in de Bibliotheek Best.  
Door ziekte kon onze voorzitter niet als tweede docent aanwezig zijn, maar docent 
Cees van der Hijden werd deze ochtend op een zeer goede wijze geassisteerd door 
Walter Blount.   
 
Twee uur lang hebben de burgemeester en de wethouder enthousiast meegedaan in 
de cursusgroep van acht personen. De bijzondere gasten gaven na afloop aan dat ze 
aardig wat nieuwe dingen hebben geleerd en dat ze deze workshop zeer 
waardeerden. SeniorWeb Best is blij dat de burgemeester en de wethouder zoveel 
interesse vertoonden in wat SeniorWeb Best aan de inwoners van onze gemeente te 
bieden heeft.  

Hoog bezoek bij workshop van SeniorWeb Best 

http://www.seniorwebbest.nl
http://www.bibliotheekbest.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://www.seniorweb.nl/onderhoud


 

 
 
Hetzelfde kan gebeuren op onze computers, tablets en smartphones. Het is daarom dat 
de landelijke SeniorWeb organisatie de maand Maart tot themamaand van “de digitale 
voorjaarsschoonmaak” heeft uitgeroepen. 
 
Tijdens de inloopmiddagen en cursussen/workshops van SeniorWeb Best worden wij 
regelmatig geconfronteerd met de opmerking “het is een rommeltje geworden op mijn 
apparaat en het raakt vol; hoe krijg en houd ik dit meer overzichtelijk”? Daarbij blijkt 
vaak dat er geen kopie (back-up) is van belangrijke informatie, waardoor deze verloren 
kan gaan als informatie per ongeluk wordt verwijderd of als een apparaat stuk gaat. 
 
In de maand Maart is het goed om nog een keer extra aandacht hieraan te besteden. Op 
de website van de landelijke SeniorWeb organisatie is een speciale pagina aangemaakt 
met daarop de belangrijkste aandachtspunten per type apparaat; door op een 
aandachtspunt te klikken, volgt een korte instructie hierover. Uiteraard staat ook 
SeniorWeb Best klaar om hierbij te helpen tijdens de inloopspreekuren in de Bibliotheek 
Best (voor tijdstippen, zie onderaan deze Nieuwsbrief) 
 
Hiermee kunnen we gezamenlijk weer een opgeruimde zomer tegemoet zien! 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
SeniorWeb Best en de Bibliotheek Eindhoven (Best) 

 
 
Op 21 februari jl. is er een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst getekend 
tussen SeniorWeb Best en de Bibliotheek 
Eindhoven (Best). SeniorWeb Best maakt 
al jaren gebruik van een leslokaal in de 
Bibliotheek van Best voor haar 
inloopspreekuren, cursussen en work-
shops. 
 
Vanaf 1 januari 2022 is de bibliotheek 
van Best onderdeel gaan uitmaken van de 
Bibliotheek Eindhoven. Dat betekende dat 
de samenwerking tussen de Bibliotheek 
Eindhoven (Best) en SeniorWeb Best 
opnieuw bekrachtigd moest worden. En 
deze samenwerking is heel goed. Naast 
het gebruik van de lesruimte maakt 
SeniorWeb Best ook gebruik van de 
cursusadministratie van de bibliotheek. 

 
In aanwezigheid van de burgemeester en de wethouder hebben Albert Kivits 
(directeur de Bibliotheek Eindhoven) en Bram Krol, secretaris SeniorWeb Best, deze 
samenwerkingsovereenkomst formeel ondertekend. Bram verving hierbij de 
voorzitter, Margreet Rensel-van Dam, in verband met haar ziekte.   
 
Zoals te zien op de foto, is deze heugelijke ondertekening vergezeld gegaan van een 
heerlijk stuk gebak.  

https://www.seniorweb.nl/onderhoud


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@seniorwebbest.nl  
 

Lokale website: www.seniorwebbest.nl 
 

Landelijke website: www.seniorweb.nl 

Afmelden voor deze nieuwsbrief:    nieuwsbriefswb@seniorwebbest.nl 

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 of 
instellingen. 
 
Hulp en toegang zijn gratis en iedereen kan 
zo binnenlopen zonder zich aan te melden. 

mailto:nieuwsbriefswb@seniorwebbest.nl
https://www.seniorwebbest.nl
http://www.seniorweb.nl/
mailto:nieuwsbriefswb@seniorwebbest.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief

