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 1B, 2661 ET Bergschenhoek
- Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web)
Nachtegaallaan 4, 2665 EH Bleiswijk

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 2022 bedraagt 35 euro. Als lid profiteert u van de volgende voordelen:
# 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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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
bibliotheek via de cursus Klik & Tik.
Dit is een cursus waarmee u in uw eigen tempo de
allereerste beginselen kunt leren van het omgaan met computers. Samen met de
begeleiders kunt u afspreken over welke onderwerpen u meer wilt weten.
Als u de cursus heeft afgerond, kunt u instromen in Windows 10 voor senioren (zie
hieronder).
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Kimberly Steenbergen
via k.steenbergen@bibliotheekoostland.nl of 06-45 684 590.
Prijs:

Gratis

Data:
Tijd:
Locatie:

Elke vrijdag, behalve schoolvakanties
13.30 – 15.30 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!)

Data:
Tijd:
Locatie:

Elke dinsdag, behalve schoolvakanties
10.30 – 12.30 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs

Windows 10 voor senioren
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
tekstverwerker Word en het opslaan van documenten komen aan de
orde. Er wordt geoefend met surfen op het internet, d.w.z. het
zoeken en vinden van informatie. Ook leert u met een
emailprogramma emails 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 8 lessen.
Prijs:
€ 105,- incl. cursusboek
Data:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 28 oktober t/m 16 december (elke donderdag)
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web)
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Veiligheid & Privacy op uw PC
Bij het internetten laat iedereen sporen achter. In deze cursus komt aan de orde hoe
u uw privacy bewaakt en veilig wachtwoorden maakt en onthoudt. Hoe u veilig kunt
internetbankieren en online winkelen. Ook wordt verteld hoe u uw apparaat up-todate houdt en beveiligt tegen virussen en malware.
De cursus bestaat uit 4 lessen.
Prijs:

€ 50,- incl. cursusboek

Data:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 14 september t/m 5 oktober (elke dinsdag)
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web)

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:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 12 t/m 26 oktober (elke dinsdag)
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web)
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Basis systeembeheer Windows 10
Deze workshop is bedoeld voor ervaren Windows 10 gebruikers die graag iets meer
willen weten over hoe zij hun Windows PC/Laptop in optimale conditie kunnen
houden. Tijdens een 3-tal lessen komen er diverse onderwerpen aan bod en worden
er tal van tips gegeven hoe de PC of laptop zowel hardware– als ook softwarematig
onderhouden kan worden. Zo wordt er stil gestaan bij:


het inrichten van een nieuwe PC en de verschillende accounttypes



zorgen dat Windows, applicaties en stuurprogramma’s up to date zijn



het verwijderen van ongewenste software



schijfopruiming door tijdelijke (internet) bestanden en cookies te verwijderen



hoe het opstarten kan worden versneld en hoe fouten in het register kunnen
worden hersteld.

De workshop bestaat uit 3 lessen.
Prijs:

€ 35,- incl. handout

Data:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 30 november t/m 14 december (elke dinsdag)
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web)

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:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 2 en 9 november
10.00 – 12.00 uur
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:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 15 september t/m 6 oktober (elke woensdag)
10.00 – 12.00 uur
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 zoekmachine. 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:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 10 t/m 24 november (elke woensdag)
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!)

Blijf in contact met Beeldbellen via Jitsi Meet
Iedereen die wil leren beeldbellen 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 hebben. Dat kan met behulp
van de computer maar ook met elk type tablet of smartphone.
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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 of bij Samen Lansingerland.
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

Informatiepunt Digitale Overheid
inloopspreekuur
Heeft u vragen over de overheid? Bij de bibliotheek wordt u verder geholpen.
Iets regelen met de overheid gebeurt steeds meer op de computer via internet. Veel
mensen vinden dit nog lastig.
Denk bijvoorbeeld aan:
- Inloggen met DigiD
- AOW-uitkering aanvragen
- Rijbewijs verlengen
- Zorg regelen
Heeft u vragen? Kom eens langs. U bent welkom zonder afspraak.
Elke dinsdag 10:00 tot 12:00 | Elke vrijdag 18.30 – 20.00 uur | vestiging Berkel en
Rodenrijs
Kosten: Gratis toegang, ook voor niet-leden
U kunt ook met uw IDO-vraag terecht bij de inlooppunten van Samen Lansingerland
• Maandag 13.00-15.00 uur, de Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2, 2665 VK Bleiswijk
• Donderdag 8.45-11.15 uur, De Stander/Ontmoet, Wilhelminastraat 1, 2661 ET
Bergschenhoek
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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:

€ 20,-

Data:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 13 en 20 oktober
10.00 – 12.00 uur
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.
Prijs:

€ 25,- incl. handout

Data:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 27 oktober en 3 november
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!)
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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 4 lessen ontdekt u o.a. hoe u foto’s bekijkt, apps binnenhaalt, internet en e-mailt.
De cursus bestaat uit 4 lessen.
Prijs:

€ 45,-

Data:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 12 oktober t/m 2 november (elke dinsdag)
13.30 – 15.30 uur
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 drie middagen leert u foto's bewerken, albums aanmaken,
foto's delen en het samenstellen van een fotoboek op uw tablet om dit op
te sturen en af te laten drukken.
De workshop bestaat uit 3 lessen.
Prijs:

€ 35,- incl. handout

Data:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 30 november t/m 14 december (elke dinsdag)
13.30 – 15.30 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs

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
omgaan.
De workshop bestaat uit 2 lessen.
Prijs:
€ 25,- incl. handout
Data:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 16 en 23 november
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web)
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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.
Prijs:

€ 65,- incl. handout

Data:
Tijd:
Locatie:

Donderdag16 september t/m 21 oktober (elke donderdag)
10.00 – 12.00 uur
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: Dinsdag 14 en 21 september
Tijd:
13.30 – 15.30 uur
Locatie:
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs
Data 2de workshop: Woensdag 6 en 13 oktober
Tijd:
13.30 – 15.30 uur
Locatie:
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs

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

€ 15,- incl. handout

Datum:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 23 november
13.30 – 15.30 uur
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.
Prijs:

€ 25,- incl. handout

Data workshop:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 9 en 16 november
13.30 – 15.30 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs

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 viermaal gegeven.
Prijs:

€ 25,- incl. handout

Data 1ste workshop: Woensdag 15 en 22 september
Tijd:
13.30 – 15.30 uur
Locatie:
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs
Data 2de workshop:
Tijd:
Locatie:

Dinsdag 28 september en 5 oktober
13.30 – 15.30 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs

Data 3de workshop:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 20 en 27 oktober
13.30 – 15.30 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs

Data 4de workshop:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 1 en 8 december
10.00 – 12.00 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!)
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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 29 september
Tijd:
13.30 – 15.30 uur
Locatie:
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs
Datum 2de workshop: Woensdag 3 november
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
belangstelling uitgaat.

De workshop bestaat uit 1 les.
Prijs:

€ 10,-

Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 15 december
10.00 – 12.00 uur
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
gebruiken, 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.
Prijs:

€ 45,-

Data:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 10 november t/m 1 december (elke woensdag)
13.30 – 15.30 uur
Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs

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:

€ 25,- incl. handout

Data:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 8 en 15 december
13.30 – 15.30 uur
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.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Woensdag 22 september
20.00 - 22.00 uur
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: 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 20 oktober
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 videodiensten 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 17 november
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 september tot en met december kunt u elke
donderdag van de maand van 13.30 en 15.30 uur terecht in
de vestiging van Bibliotheek Oostland in Berkel en Rodenrijs,
Nieuwstraat 25 met al uw vragen over computers, tablets en
smartphones. Vrijwilligers van SeniorWeb zitten dan klaar om
uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te
lossen. Loop gewoon even binnen, de toegang is gratis. U kunt ook vooraf een
afspraak maken. Mail dan 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
U kunt in de maanden september tot en met december ook
elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur terecht met al uw
vragen over computers, tablets en smartphones in De
Leeuwerik (ruimte “De Mus”). Iedereen is welkom tijdens dit
inloopspreekuur in de Leeuwerikstraat 2. Er zijn vrijwilligers van
SeniorWeb aanwezig die kunnen helpen wanneer u met vragen of een probleem zit.
Buiten het spreekuur kunt u ook bellen of mailen, bij geen gehoor spreekt u een
boodschap in. U wordt dan terug gebeld Tel: 06-38006763.
E-mail: senwebbleiswijk@gmail.com

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
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