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Aanmelding 

 

Cursussen en workshops 
 
Wilt u zich aanmelden voor een cursus of heeft u vragen stuur dan een e-mail naar:  
seniorweblansingerland@gmail.com.  
 
Er wordt op verschillende locaties in kleine groepen les gegeven: 
 - Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
   Nieuwstraat 25, 2651 CG Berkel en Rodenrijs 
 
 - Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
   Wilhelminastraat 1A, 2661 ET Bergschenhoek 
 
 - Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
     Nachtegaallaan 4, 2665 EH Bleiswijk  

Inhoudsopgave 
Onderwerp Pagina’s 

Windows 10 cursussen voor PC of laptop 4 t/m 7 

De digitale overheid 7 

Digitaal Nalaten en Genealogie 8 

Apple Mac, iPhone en iPad cursussen 9 en 10 

Android (zoals Samsung) cursussen 11 t/m 13 

Informatie avonden 14 

Computer café, inloopspreekuur 15 

SeniorWeb lidmaatschap 

Om aan onze cursussen deel te nemen hoeft u geen lid te zijn van SeniorWeb.  
Maar u kunt mogelijk wel uw voordeel doen met het SeniorWeb lidmaatschap. De 
contributie voor 2020 bedraagt 33 euro. Als lid profiteert u van de volgende voorde-
len: 
                         #  Ongelimiteerde online helpdesk   

                         #  Telefonische computerhulp  

                         #  Tegen geringe vergoeding computerhulp bij u thuis 

                         #  4 x per jaar computertijdschrift Enter   

                         #  Wekelijks informatieve nieuwsbrieven  

                         #  Online Cursussen over populaire onderwerpen   

                         #  Voordelige computerboeken en accessoires 
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Cursus geven in Corona tijd 
 
Beste lezer van deze cursussen-brochure, 
 
U zal zich misschien afvragen: Een brochure met cursussen in Corona-tijd? Is dat 
wel verantwoord? 
 
Wij van SeniorWeb Lansingerland denken daar volmondig "ja" tegen te kunnen 
zeggen.  
 
Op 15 maart 2020 was het ineens over en uit. Alle lopende cursussen werden 
afgebroken. Geplande cursussen werden afgelast en iedereen wachtte in spanning 
af wanneer er een doorstart gemaakt zou kunnen worden. 
 
In september 2020 was het zover: in afgeslankte vorm hebben we de afgebroken 
cursussen weer opgestart; rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en het 
Corona-protocol van Bibliotheek Oostland.  
 
En met succes.  
Daarom starten we in 2021 weer, maar met een aangepaste aanpak. 
Het aantal cursisten per cursus/workshop wordt gehalveerd en er is alleen een 
docent aanwezig, zodat we de 1,5 m afstand kunnen waarborgen. 
Er wordt gebruik gemaakt van spatschermen en de apparatuur wordt regelmatig  
ontsmet. 
 
Op deze manier denken we verantwoord de cursussen te kunnen geven.  
Daarom hebben we ook deze brochure uitgebracht en verspreid.  
 
We hopen, ondanks alle beperkingen, op een leerzaam voorjaar 2021. 
 
Houdt in ieder geval de berichtgeving in de Heraut in de gaten.  
Wanneer de omstandigheden wijzigen zal dat ook aanpassingen van onze kant 
betekenen. 
 

 
 
 
 
 
Namens de medewerkers van SeniorWeb 
Lansingerland, 
 
Cees Torn 
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Windows 10 cursussen voor PC of laptop 
 

Klik & Tik 
 
Heeft u nog weinig of geen ervaring met de computer of het 
internet en wilt u digitaal vaardiger worden? Uw eerste 
stappen op de digitale snelweg kunt u zetten bij de biblio-
theek via  de cursus Klik & Tik.  
Dit is een cursus waarmee u in uw eigen tempo de allereer-
ste beginselen kunt leren van het omgaan met computers. Samen met de begelei-
ders kunt u afspreken over welke onderwerpen u meer wilt weten. 
Als u de cursus heeft afgerond, kunt u instromen in de Computerles voor beginners 
(zie hieronder). 
 
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Kimberly Steenbergen 
via k.steenbergen@bibliotheekoostland.nl of 06-45 684 590.  

Prijs: €  85,-  incl. cursusboek 
  
Data: Donderdag 11 februari t/m 18 maart (elke donderdag) 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 

Computerles voor beginners 
 
De cursus is bedoeld voor mensen die nader kennis willen maken 
met de mogelijkheden die een computer biedt. U leert werken met 
het besturingssysteem Windows 10.  
Starten en afsluiten van programma’s en apps, gebruik van tekstver-
werker Wordpad en het opslaan van documenten komen aan de 
orde. Er wordt geoefend met surfen op internet, d.w.z. het zoeken 
en vinden van informatie. Ook leert u met een e-mailprogramma e-
mails te versturen en te ontvangen. Hierbij komt ook het versturen en ontvangen van 
e-mails met een bijlage, zoals een tekst document of een foto, aan de orde.  
Tijdens deze lessen wordt gebruik gemaakt van laptops van SeniorWeb. Om de stof 
thuis goed te kunnen oefenen is het noodzakelijk dat u beschikt over een pc of laptop 
met Windows 10. 
De cursus bestaat uit 6 lessen. 

Prijs: Gratis 
  
Data: Elke vrijdag, behalve schoolvakanties 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
  
Data: Elke dinsdag, behalve schoolvakanties 
Tijd: 10.30 – 12.30 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 



 

5 

Overstappen naar Windows 10 

U werkte tot nu toe met Windows 8.1, Windows 7, Vista of XP en bent overgestapt 
op Windows 10 of u bent van plan hier op over te stappen. In deze cursus leert u wat 
er anders en nieuw is. U maakt kennis met het tegelscherm en apps en leert het ver-
schil tussen het gebruik van apps en programma’s.  
 
De cursus bestaat uit 4 lessen. 

Prijs: €  55,-  incl. cursusboek 
  
Data: Helaas vervallen; u komt op de wachtlijst voor het najaar 
Tijd:  
Locatie:  

Orde op uw PC 
 

 
Naarmate u een computer of laptop langer gebruikt, verzamelt u steeds meer  
foto's, tekst-, video- en muziekbestanden. Krijg grip op deze opgeslagen informatie 
en ruim de boel op. Leer hoe u bestanden op de computer onderverdeelt in mappen 
en uw favoriete websites en e-mails overzichtelijk maakt. 
 
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van SeniorWeb laptops met Windows 10, 
maar alle onderwerpen zijn ook toepasbaar op Windows 7 & 8. 
 
De workshop bestaat uit 3 lessen. 

Prijs: €  40,-  incl. cursusboek 
  
Data: Dinsdag 30 maart t/m 13 april (elke dinsdag)  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
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Cursus Foto's bewerken  
en Fotoboek maken op uw PC  

U leert omgaan met de gratis app Foto's die standaard in Windows 10 zit. U kunt er 
uw foto- en video-verzameling mee beheren, foto- en videobewerkingen mee 
uitvoeren en albums samenstellen. Het importeren van foto's en video's vanaf een 
digitale camera, usb-stick, mobiele telefoon of tablet komt 
in deze cursus ook aan de orde. Ten slotte leert u omgaan 
met het programma van de Hema fotoservice om online 
een fotoboek te maken en af te laten drukken. Zo kunt u 
uw mooiste momenten blijven koesteren.  
  
De workshop bestaat uit 4 lessen. 

Prijs: €  45,-  incl. handout 
  
Data: Woensdag 27 januari t/m 17 februari (elke woensdag)  

De eerste twee lessen worden online gegeven. 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

Werken in de Cloud met Google 
U leert een gratis Gmail account aanmaken als u dat nog 
niet heeft, want Google is veel meer dan een zoekmachi-
ne. Stap voor stap wordt het werken in de Cloud uitgelegd 
en hoe u handig gebruik kunt maken van Google Drive en 
Google Foto's. Het maakt niet uit of u thuis met een computer, laptop, iPad of 
Android tablet werkt, iedereen kan deelnemen aan deze workshop. 
 

De workshop bestaat uit 3 lessen. 

Prijs: €  35,-  incl. handout 
  

Data: Dinsdag 9 t/m 23 maart (elke dinsdag)  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 

Blijf in contact met Beeldbellen via Jitsi Meet 
Iedereen die wil leren beeldbellen of ondersteuning nodig heeft om een verbinding 
met het digitale inloopspreekuur van SeniorWeb tot stand te brengen kan zich via 
een email naar  seniorweblansingerland@gmail.com aanmelden. Jitsi Meet is een 
veilig en relatief eenvoudig alternatief voor al die andere meer bekende 
beeldbelprogramma’s zoals Zoom, Google Meet en Skype. Er is geen abonnement 
of registratie nodig. U kunt met meerdere personen tegelijkertijd contact te hebben. 
Dat kan met behulp van de computer maar ook met elk type tablet of smartphone. 

mailto:seniorweblansingerland@gmail.com
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Werken in de Cloud met OneDrive op uw PC 

Met Windows 10  heeft u gratis toegang tot OneDrive, de clouddienst 
van Microsoft waar u uw bestanden kunt opslaan. In deze workshop 
leert u hier mee omgaan.  
 
De workshop bestaat uit 2 lessen. 
Prijs: €  25,-  incl. handout 
  

Data: Woensdag 21 en 28 april 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging  Bergschenhoek (Ontmoet!) 

Veilig mobiel Rabo internetbankieren 
Veel banken hebben apps waarmee u kunt bankieren op uw Android-apparaat, 
iPhone of iPad. Handig, maar hoe gaat u daar veilig mee om? Steeds meer mensen 
doen bankzaken via een app op hun mobiele telefoon of tablet. Geld overschrijven, 
saldo bekijken, noem maar op. In deze workshop leert u de belangrijkste 
handelingen om veilig met de Rabo bankieren App om te gaan. 
 
De workshop bestaat uit 1 les. 

Prijs: Gratis voor Rabo-klanten 
  

Datum workshop: Woensdag 7 april   
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

De overheid gaat digitaal. U ook? 
Aanvragen van huurtoeslag, werk zoeken, verhuizen, AOW, uw belastingaangifte en 
de Berichtenbox; zomaar wat voorbeelden waarvan de overheid verwacht dat u ze 
digitaal regelt. Vindt u het moeilijk om met de websites van de overheid te werken? 
 
Bibliotheek Oostland biedt in samenwerking met SeniorWeb een individuele cursus 
om te leren werken met het DigiD. De cursus is bedoeld voor mensen die al met 
internet kunnen omgaan en al beschikken over een (werkend) DigiD. U gaat 
zelfstandig aan de slag en heeft eens in de week een digidate van een uur met een 
ervaren vrijwilliger die al uw vragen kan beantwoorden. 
Voor hulp bij een DigiD aanvraag kunt u terecht in het computercafé in Berkel en 
Rodenrijs.  
Voor meer informatie, opgeven en aanmelden voor DigiD aanvraag kunt u contact 
opnemen met Kimberly Steenbergen via k.steenbergen@bibliotheekoostland.nl of 
06-45 684 590. 

 
De cursus voert u zelfstandig uit. U heeft vijf weken lang elke week een Digidate van 
1 uur. 
Prijs:                       Gratis,- incl. een persoonlijk handboek 

mailto:k.steenbergen@bibliotheekoostland.nl
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Workshop Digitaal Nalaten 
 
Ons leven is de laatste 20 jaar steeds digitaler geworden. We zijn op tal van vlakken 
online actief. Daarnaast regelen instanties en overheden hun zaken steeds vaker 
digitaal. Iedereen zorgt natuurlijk dat zijn of haar gegevens goed zijn beveiligd. Maar 
wat als iemand komt te overlijden, hoe gaat het dan met die goed beveiligde 
accounts? In deze workshop richten wij ons op de digitale nalatenschap. 
Dat doen we op twee manieren:  wat kan ik nu zelf regelen en wat moeten of kunnen 
mijn nabestaanden nog regelen? 
 
De workshop bestaat uit 2 lessen. 

Prijs: €  25,-  incl. checklist 
  

Data: Woensdag 24 en 31 maart  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

Workshop Genealogie 
Ontdek uw familiegeschiedenis 

 
In de workshop Genealogie maken wij u wegwijs in de enorme hoeveelheid 
materiaal over uw familie op Internet. Na een inleiding over een aantal 
basisbegrippen in de genealogie, bezoeken we een groot aantal websites waar 
genealogische en daaraan gerelateerde gegevens over uw voorouders te vinden 
zijn. 
 
In de tweede les wordt geoefend met het opnemen van uw eigen familie in een 
genealogisch computerprogramma, zodat u na afloop kunt beschikken over uw 
eigen stamboom.  
Voor deze lessen wordt verwacht dat u uw eigen 
laptop of tablet gebruikt. Eventueel kunt u op verzoek 
voor deze cursus een laptop van SeniorWeb 
gebruiken. 
 
De workshop bestaat uit 2 lessen. 

Prijs: €  25,-  incl. handout 

  

Data: Dinsdag 23 februari en 2 maart  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
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Apple Mac, iPad & iPhone cursussen 
 

Starten met de iPad 
 
U bent net in het bezit van een iPad en wilt leren hoe u met dit veelzijdige apparaat 
het beste om kunt gaan. In deze cursus ontdekt u o.a. hoe u foto’s bekijkt, apps    
binnenhaalt, internet en e-mailt.  
 
De cursus bestaat uit 3 lessen. 

Werken in de Cloud met iCloud 
 

Als u een iPad, iPhone of Mac computer gebruikt, dan heeft u 
gratis toegang tot iCloud, de clouddienst van Apple waar u uw 
bestanden kunt opslaan. In deze workshop leert u hier mee om-
gaan.  
  

Prijs: €  35,- 
  
Data: Dinsdag 16 februari t/m 2 maart (elke dinsdag)  
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Foto’s maken, opslaan en bewerken 
op uw iPad of iPhone 

 
Heeft u een iPad of iPhone en wilt u meer doen met foto's? Tijdens deze cursus leert 
u foto's bewerken, albums aanmaken, foto's delen en het samenstellen van een foto-
boek op uw tablet om dit op te sturen en af te laten drukken. 
 
De workshop bestaat uit 3 lessen. 

Prijs: €  35,- incl. handout 
  
Data: Dinsdag 23 maart t/m 6 april (elke dinsdag)  
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Prijs: €  25,- incl. handout 
  
Data: Dinsdag 13 en 20 april 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
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Cursus Mac voor beginners 
 
Heeft u een PC of laptop van Apple en weet u er niet zo goed raad 
mee? Of bent u een beginnende gebruiker? Dan is deze cursus 
wellicht iets voor u. Laat ons bij uw aanmelding weten of u in het 
bezit bent van een iMac (desktop) of een MacBook (laptop). 
 
De cursus bestaat uit 6 lessen. 

Whatsappen met uw iPhone 
 

In deze workshop wordt uitgelegd hoe Whatsapp werkt op uw iPhone.  
 
De workshop bestaat uit 1 les. 

Prijs: €  65,- incl. handout 
  
Data: Donderdag 25 maart t/m 29 april (elke donderdag)  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging  Bleiswijk (’t Web) 

iPhone basis Workshop  
 
Hebt u een iPhone van Apple en weet u er nog niet zo 
goed raad mee? Of bent u een beginnende gebruiker? 
Dan is deze workshop misschien wel iets voor u. Alles om 
de basis van uw moderne mobiele telefoon onder de knie 
te krijgen komt aan bod. Berichten versturen, bellen,  
e-mailen, surfen op internet en apps gebruiken.  
 
De workshop bestaat uit 2 lessen en wordt tweemaal gegeven. 

Prijs: €  25,- incl. handout 
  
Data 1ste workshop: Helaas vervallen 
Tijd:  
Locatie:  
  
Data 2de workshop: Dinsdag 9 en 16 maart  
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Prijs: €  15,- incl. handout 
  
Datum: Woensdag 28 april  
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
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Android (zoals Samsung) cursussen 
 

Android Smartphone Beginners  
 
Heeft u voor het eerst een Android Smartphone aangeschaft en wilt u deze gaan 
gebruiken? Wij helpen u met het inrichten en het gebruik van uw nieuwe apparaat, 
zodat u aan het eind van de les een foto kunt maken, een e-mail versturen en 
Whatsappen met uw toestel. 
 
Workshop voor bezitters van een Android telefoon van Samsung of ander merk. 
 

De workshop bestaat uit 2 lessen en wordt tweemaal gegeven. 

Prijs: €  25,-  incl. handout 
  

Data 1ste workshop: Helaas vervallen 
Tijd:  
Locatie:  
  
Data 2de workshop: Woensdag 24 februari en 3 maart  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

Prijs: €  25,-  incl. handout 
  

Data 1ste workshop: Woensdag 10 en 17 februari 

Tijd: 13.30 – 15.30 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging  Berkel en Rodenrijs 

  
Data 2de workshop: Woensdag 10 en 17 maart 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

Android Smartphone Gevorderd  
 
U kunt met uw Smartphone reeds bellen, mailen, Internetten en fotograferen en 
vraagt zich af of er meer interessante mogelijkheden zijn. In deze cursus gaan we 
dieper in op de gebruiksmogelijkheden van uw Android Smartphone.  
 
Workshop voor bezitters van een Android telefoon van Samsung of ander merk. 
 

De workshop bestaat uit 2 lessen en wordt tweemaal gegeven. 



 

12 

WhatsAppen met uw Android Smartphone 
 
In deze workshop wordt uitgelegd hoe WhatsApp werkt op uw Android smartphone.  
 
Workshops voor bezitters van een Android telefoon van Samsung of een ander 
merk. 
 
De workshop bestaat uit 1 les en wordt tweemaal gegeven. 

Prijs: €  15,-  incl. handout 
  

Datum 1ste workshop: Woensdag 24 februari 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  
Datum 2de workshop: Woensdag 31 maart 

Tijd: 13.30 – 15.30 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Android Smartphone terugkom workshop  
 

Als u eerder de Android Smartphone Workshop bij ons hebt gevolgd dan is het fijn 
om nog even terug te kunnen komen op alle informatie die langs is gekomen. U krijgt 
ook de gelegenheid om van te voren aan te geven naar welke onderwerpen uw be-
langstelling uitgaat. 
 
De workshop bestaat uit 1 les. 

Prijs: €  10,- 
  

Datum: Woensdag 14 april  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
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Android Tablet Basiscursus 
                                                         

U bent (pas) in het bezit van een Android Tablet en wilt leren hoe met dit apparaat 
om te gaan. U leert in de cursus de vele onderdelen van uw tablet kennen en gebrui-
ken, het schermtoetsenbord bedienen, surfen op internet via WIFI, het downloaden 
en gebruiken van programma's (apps) die u leuk vindt en tenslotte leert u met een 
mailprogramma e-mails te versturen.  
 
De cursus bestaat uit 4 lessen. 

Foto’s maken, opslaan en bewerken 
op uw Android smartphone of tablet 

 
Heeft u een Android smartphone of tablet en wilt u meer doen met foto's? In deze 
workshop leert u foto's maken, opslaan en bewerken. 
 
De workshop bestaat uit 2 lessen. 

Prijs: € 45,-   
  
Data: Woensdag 3 t/m 24 maart (elke woensdag) 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Prijs: €  25,- incl. handout 
  
Data: Woensdag 7 en 14 april  
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
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Informatieavonden  
 

Thema: Genealogie - uw familiegeschiedenis 
 
Heeft u altijd al willen weten hoe uw bet-bet-betovergrootouders leefden?  Of wat hun 
geschiedenis is geweest om te overleven, waardoor u nu op deze wereld staat? Om 
dit te weten te komen hoeft u tegenwoordig niet meer alle archieven in het land te 
bezoeken. Op deze avond tonen wij u de enorme hoeveelheid materiaal op internet 
om uw familiegeschiedenis te kunnen samenstellen. Tevens laten wij zien hoe u uw 
familie op kunt nemen in uw stamboom met speciale genealogische  programmatuur. 

Thema: Werken in de Cloud 
 
Altijd al willen weten wat dat nu eigenlijk is, de Cloud? 
U krijgt uitgelegd wat clouddiensten zijn en er worden demonstraties 
gegeven van de verschillende mogelijkheden waaronder OneDrive van Microsoft, 
iCloud van Apple, Google Drive en Dropbox.  

Datum: Woensdag 17 februari 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  
Toegang: Gratis. Raadpleeg de Heraut of informeer bij de bibliotheek of u zich 

wel of niet vooraf moet aanmelden 

Datum: Woensdag 17 maart 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  
Toegang: Gratis. Raadpleeg de Heraut of informeer bij de bibliotheek of u zich 

wel of niet vooraf moet aanmelden 

Thema: Videobellen 
 
Het is leuk om elkaar te spreken. Nog leuker wordt het als je elkaar ook kunt zien. En 
dat kan gratis via internet. Op deze informatieavond komen de meest bekende video-
diensten aan bod zoals WhatsApp, Skype, Facetime, Zoom, Google Meet en Jitsi. 
Want welke dienst is nu het handigste voor 1-op-1-gesprekken of juist voor groepen? 
Welke is beter voor je privacy en wat heb je allemaal nodig om te videobellen? 

Datum: Woensdag 21 april 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  
Toegang: Gratis. Raadpleeg de Heraut of informeer bij de bibliotheek of u zich 

wel of niet vooraf moet aanmelden 
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Computercafé Berkel en Rodenrijs 
In de maanden januari tot en met mei kunt u elke donderdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur terecht met al uw vragen 
over computers, tablets en smartphones in de bibliotheek 
van Berkel en Rodenrijs. Vrijwilligers van SeniorWeb zitten 
dan klaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele pro-
blemen op te lossen. 
In verband met de aangepaste regels door het Corona-virus 
kan dit alleen maar op afspraak. Mail naar seniorweblansingerland@gmail.com om 
een afspraak te maken. Vermeld dan ook om welk probleem of vraag het gaat en om 
welk apparaat (Windows of Mac PC/Laptop, Android smartphone of tablet, iPad of 
iPhone). 

 

Inloopspreekuur Bleiswijk 
Normaal gesproken kunt u in de maanden januari tot en met 
mei elke donderdag van 13.30 tot 15.00 uur terecht met al uw 
vragen over computers, tablets en smartphones in De 
Leeuwerik.  
Vanwege het Corona-virus kan dit niet op een veilige manier. 
Daarom is er elke donderdag op genoemde tijden een online inloopspreekuur. 
Ga met uw webbrowser naar https://meet.jit.si/senwebbleiswijk. U maakt dan 
contact met vrijwilligers van SeniorWeb via beeldbellen met  Jitsi Meet. Op een 
tablet of smartphone heeft u de Jitsi Meet app nodig. Na installatie van de app 
moet u de naam van de virtuele ontmoetingsruimte “senwebbleiswijk” inge-
ven. Via het e-mailadres senwebbleiswijk@gmail.com kan contact worden op-
genomen als de opgegeven tijd niet schikt. Er kan dan een ander tijdstip voor 
online hulp worden afgesproken. Hulp kan ook telefonisch worden geboden. U 
kunt hiervoor contact opnemen met tel. 06-38006763. U kunt ook uw boodschap 
inspreken of een Whatsapp-bericht achterlaten. Geef dan uw e-mailadres ook 
even door, er wordt dan contact met u opgenomen.  

 

PCHulp per Telefoon, via Internet of aan Huis 
PCHulp is de computerhulpdienst voor leden van SeniorWeb. Vrijwilligers helpen u 
op weg bij uw digitale problemen. Of het nu om uw Windows-pc, tablet, Mac of 
smartphone gaat. U wordt geholpen door leeftijdgenoten in begrijpelijke taal. Let op: 
PCHulp is alleen beschikbaar voor leden van SeniorWeb. Nog geen lid? Kijk 
dan voor meer informatie op www.seniorweb.nl  

mailto:senwebbleiswijk@gmail.com
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