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Aanmelding  
 
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  
 
Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekoostland.nl of op  
www.seniorweb.nl  

Inhoudsopgave 
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Informatie avonden 14 
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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 2023 bedraagt 36 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 



 

3 

Windows 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 en op die 
manier uw eigen leerlijn samenstellen. Als u de cursus heeft afgerond, kunt u 
instromen in Windows computerles voor beginners (zie hieronder). 
 
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Aleksandra Pavlović  
via a.pavlovic@bibliotheekoostland.nl of 06 39 20 55 79.  

Windows computerles voor beginners 
individuele les 

 
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 of Windows 11.  
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 de les gebruikt u uw eigen laptop of een laptop van Seniorweb. Laat 
ons bij uw aanmelding weten of u Windows 10 of Windows 11 gebruikt. 

Prijs: Gratis 
  
Data: Elke vrijdag, behalve schoolvakanties 
Tijd: 13.00 – 15.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
  
Data: Elke dinsdag, behalve schoolvakanties 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Aantal lessen: Afhankelijk van uw computervaardigheid en in overleg met de     

docent 
Prijs: €  7,50 per uur 
Data: Wanneer het u en de docent het beste uitkomt 
Locatie & tijd: Op dinsdag– of donderdagmorgen van 10.00u -12.00u in            

Bibliotheek Oostland vestiging  Bleiswijk (’t Web), tenzij anders   

afgesproken 
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Kennismaken met Windows 11 

U werkt momenteel met Windows 10 en bent geïnteresseerd in het nieuwe 
besturingssysteem Windows 11. Dan bent u op deze kennismakingscursus op uw 
plaats. In deze cursus leert u in 3 lessen wat er veranderd is en wat nieuw. Er wordt 
uitvoerig stil gestaan bij de veranderingen in de Verkenner en aan het startscherm. 
En ook de veranderingen in het berichtencentrum komen aan bod.   
U werkt op laptops van SeniorWeb die voorzien zijn van Windows 11. Om thuis te 
kunnen oefenen is het aan te raden om vooraf Windows 11 op uw eigen computer te 
installeren. 

De cursus bestaat uit 3 lessen. 

Prijs: €  35,-  incl. handout 
  
Data: Dinsdag 28 februari t/m 14 maart (elke dinsdag) 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 

Orde op uw PC - individuele les 
 
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 les gebruikt u uw eigen laptop of een laptop van Seniorweb. Laat ons bij 
uw aanmelding weten of u Windows 10 of Windows 11 gebruikt. 

Werken in de Cloud met OneDrive op uw PC 

Met Windows 10/11  heeft u gratis toegang tot OneDrive, de clouddienst 
van Microsoft waar u uw bestanden kunt opslaan. In deze cursus leert u 
hier mee omgaan.  
 
De cursus bestaat uit 2 lessen. 
Prijs: €  25,-  incl. handout 
  

Data: Dinsdag 21 en 28 maart 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 

Aantal lessen: Afhankelijk van uw computervaardigheid en in overleg met de     

docent 
Prijs: €  7,50 per uur 
Data: Wanneer het u en de docent het beste uitkomt 
Locatie & tijd: Op dinsdag– of donderdagmorgen van 10.00u -12.00u in            

Bibliotheek Oostland vestiging  Bleiswijk (’t Web), tenzij anders   

afgesproken 
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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 

Microsoft Office Word, Excel & PowerPoint 
individuele les 

 

U wilt wegwijs worden in de bekende 
Microsoft programma’s of u heeft al wat 
ervaring daarmee en wil u kennis bijspijkeren. 

 

 

 

 

Dan is een individuele les in een van de drie programma’s wellicht iets voor u. In 
overleg met de docent bepaalt u waar u meer over wilt weten, zodat u daar zelf mee 
aan de slag kunt gaan. 
Tijdens de les gebruikt u uw eigen laptop of een laptop van Seniorweb. Laat ons bij 
uw aanmelding weten of u Windows 10 of Windows 11 gebruikt. 

Prijs: €  35,-  incl. handout 
  

Data 1ste cursus: Woensdag 29 maart t/m 12 april (elke woensdag)  

Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

Data 2de cursus: Donderdag 20 april, 4 en 11 mei 

Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 

Aantal lessen: Afhankelijk van uw computervaardigheid en in overleg met de     

docent 
Prijs: €  7,50 per uur 
Data: Wanneer het u en de docent het beste uitkomt 
Locatie & tijd: Op dinsdag– of donderdagmorgen van 10.00u -12.00u in            

Bibliotheek Oostland vestiging  Bleiswijk (’t Web), tenzij anders   

afgesproken 
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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 cursus bestaat uit 4 lessen. 

Prijs: €  45,-  incl. handout 
  
Data: Woensdag 1 t/m 22 februari (elke woensdag)  

Tijd: 10.00 – 12.00 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

Gratis online Seniorweb cursussen via 
Bibliotheek Oostland 

Voor mensen die graag zelfstandig thuis online een cursus volgen zijn er gratis 
SeniorWeb-cursussen. Zo kun je bijvoorbeeld beter leren e-mailen met diverse 
mailprogramma's, werken met Windows, Word en Excel, leren omgaan met cloud 
diensten of Whatsapp gebruiken.  

Er zijn cursussen voor iedereen, jong en oud, en ook voor wie geen lid is van de 
bibliotheek of van SeniorWeb. Je kunt de onderwerpen kiezen die je leuk vindt of 
nodig hebt.  

Bij Bibliotheek Oostland kun je bovendien hulp krijgen van een van de medewerkers 
van SeniorWeb Lansingerland. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginners als 
iets gevorderde cursisten. De cursussen zijn in eigen tempo te volgen, waar en 
wanneer het uitkomt. Een compleet overzicht van alle beschikbare online cursussen 
vind je op bibliotheek.seniorweb.nl.  

Om de online cursussen te kunnen volgen, moet je je eerst aanmelden. Dat kan bij 
alle vestigingen van Bibliotheek Oostland in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp 
maar het kan ook heel makkelijk online via het invullen van het aanmeldformulier op 
de website van Bibliotheek Oostland op de pagina contact. Het enige wat je moet 
invullen is je voor- en achternaam en je e-mail adres. Zodra je aanmelding is 
verwerkt ontvang je van SeniorWeb je inloggegevens per e-mail en kun je aan de 
slag. Voor meer informatie kun je altijd een e-mail sturen 
naar seniorweblansingerland@gmail.com.  
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De overheid gaat digitaal. U ook? 
 
Veel mensen vinden het lastig om te werken met de websites van de overheid. Het 
aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, het doorgeven van een verhuizing, 
informatie over de opbouw van uw AOW, tegenwoordig moet alles digitaal en heeft 
men overal een DigiD voor nodig. Wilt u ook digitaal vaardiger worden? Dan kunt u 
zich nu aanmelden voor de gratis cursus DigiSterker bij Bibliotheek Oostland.  
 
Bibliotheek Oostland vindt het belangrijk dat mensen zelf hun zaken digitaal kunnen 
regelen. Iedereen die wil leren omgaan met een DigiD en de websites van de 
overheid kan zich daarom aanmelden voor deze cursus. Deelnemers moeten wel wat 
ervaring hebben met computers, e-mail en het internet. 
Tijdens de cursus krijgt u inzicht in wat de overheid allemaal over burgers weet. U 
kunt uw cursus geheel zelf samenstellen. U krijgt dan ook een persoonlijk werkboek. 
Dit inhoud van het werkboek wordt u aangeboden door Stichting DigiSterker. 
Voorbeelden van de te kiezen modules zijn: 

Thuis gaat u aan de slag met de modules die u heeft gekozen. Eens in de week heeft 
u een afspraak (DigiDate) met uw Digimaatje. Met deze getrainde en enthousiaste 
vrijwilliger bespreekt u de zaken waar u tegenaan loopt of graag met hulp oppakt. 
Deze ondersteuning krijgt u gedurende 5 weken. 

 
Voor meer informatie en opgeven kunt u contact opnemen met Aleksandra Pavlović  
via a.pavlovic@bibliotheekoostland.nl of 06 39 20 55 79  

Informatiepunt Digitale Overheid 
inloopspreekuur 

Tegenwoordig kun je van alles regelen 
via internet. Ook contact met de overheid 
gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen 
vinden dit lastig. 
Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je 
iemand die hulp nodig heeft? Kom langs 
in de Bibliotheek. Wij denken met je mee 
en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij kunnen ook een afspraak voor je 
maken met een organisatie die je verder helpt. 
Je hoeft geen lid te zijn en je 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 

• Aanvraag inning alimentatie (LBIO) • Aanvragen langdurige zorg (CIZ) 

• De OV-chipkaart • De zorgverzekering 

• Mijn toeslagen gebruiken 
(Belastingdienst) 

• MijnOverheid en de Berichtenbox  
       gebruiken 
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Genealogie 
Ontdek uw familiegeschiedenis 

 
In de cursus 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 cursus bestaat uit 2 lessen. 

Prijs: €  25,-  incl. handout 

  

Data: Dinsdag 2 en 9 mei 
Tijd: 13:30 - 15:30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Bent u niet in staat een cursus te volgen? 
Volg Les aan Huis! 

 
Wij verwelkomen u graag op een van onze computercursussen. Maar wij begrijpen 
ook dat ons schema niet altijd bij u past. Daarom starten wij op beperkte schaal onze 
nieuwe service: Les aan Huis. 
 
Deze nieuwe service is bedoeld om u 1 op 1 aan huis les te geven. Het is dus niet 
bedoeld voor het oplossen van problemen met uw computer. Daarvoor kunt u 
terecht op ons computercafé in Berkel en Rodenrijs en het inloopspreekuur in 
Bleiswijk, zoals beschreven op pagina 15. 
 
Interesse? Stuur een email naar seniorweblansingerland@gmail.com en geef aan 
welke cursus u wilt volgen. Na aanmelding neemt de betreffende docent contact met 
u op om een afspraak te maken. 

Prijs: €  7,50 per uur 

  

Data en tijd: In overleg met de docent 
Tijdsduur: 2 uur per keer; max.3 afspraken 
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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 binnen-
haalt, internet en e-mailt.  
 
De cursus bestaat uit 4 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 cursus leert u hier mee 
omgaan.  
De cursus bestaat uit 2 lessen. 

Prijs: €  45,- incl. handout 
  
Data: Dinsdag 21 februari t/m 14 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? In drie lessen leert u fo-
to'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 cursus bestaat uit 3 lessen. 

Prijs: €  35,- incl. handout 
  
Data: Dinsdag 4 t/m 18 april (elke dinsdag)  
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Prijs: €  25,- incl. handout 
  
Data: Dinsdag 21 en 28 maart 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
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Mac voor beginners - individuele les 
 
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). 

Pages: Tekstverwerken op Mac of iPad 
individuele les 

 
U heeft ervaring met de iPad of iMac / MacBook en wil zelf wel eens aan de slag 
gaan met Pages, de tekstverwerker van de Apple omgeving. 
Pages is een tekstverwerker die niet alleen een prachtig document oplevert, maar 
ook naadloos overgaat van de iPad naar de iMac / MacBook en vice versa. 
U krijgt persoonlijk les van een van onze docenten in het gebruik van de tekstverwer-
ker, document ontwerp en uitwisseling met de Windows tekstverwerker Word. 

iPhone basis  
 
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 cursus 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 cursus bestaat uit 3 lessen. 

Prijs: €  35,- incl. handout 
  
Data: Dinsdag 31 januari t/m 14 februari (elke dinsdag) 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

Aantal lessen: Afhankelijk van uw computervaardigheid en in overleg met de     

docent 
Prijs: €  7,50 per uur 
Data: Wanneer het u en de docent het beste uitkomt 
Locatie & tijd: Op dinsdag– of donderdagmorgen van 10.00u -12.00u in            

Bibliotheek Oostland vestiging  Bleiswijk (’t Web), tenzij anders   

afgesproken 

Aantal lessen: Afhankelijk van uw computervaardigheid en in overleg met de     

docent 
Prijs: €  7,50 per uur 
Data: Wanneer het u en de docent het beste uitkomt 
Locatie & tijd: Op dinsdag– of donderdagmorgen van 10.00u -12.00u in            

Bibliotheek Oostland vestiging  Bleiswijk (’t Web), tenzij anders   

afgesproken 
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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. 
 
Cursus voor bezitters van een Android telefoon van Samsung of ander merk. 
 
De cursus bestaat uit 3 lessen en wordt tweemaal gegeven.  

Prijs: €  35,-  incl. handout 
  

Data 1ste cursus: Woensdag 1 t/m 15 februari (elke woensdag) 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging  Berkel en Rodenrijs 
  
Data 2de cursus: Woensdag 1 t/m 15 maart (elke woensdag) 
Tijd: 10:00 - 12:00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

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

Prijs: €  15,-  incl. handout 
  

Datum 1ste cursus: Woensdag 8 maart 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  
Datum 2de cursus: Woensdag 10 mei 

Tijd: 13.30 – 15.30 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
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Prijs: €  25,-  incl. handout 
  

Data 1ste cursus: Woensdag 22 februari en 1 maart 

Tijd: 13.30 – 15.30 uur 

Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging  Berkel en Rodenrijs 

  
Data 2de cursus: Woensdag 19 en 26 april 

Tijd: 10.00 – 12.00 uur  
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
  
Data 3de cursus: Woensdag 26 april en 3 mei 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging  Berkel en Rodenrijs 
  
Data 4de cursus: Woensdag 3 en 10 mei 
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.  
 
Cursus voor bezitters van een Android telefoon van Samsung of ander merk. 
 

De cursus bestaat uit 2 lessen en wordt viermaal gegeven. 

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 
cursus leert u foto's maken, opslaan en bewerken. 
 
De cursus bestaat uit 3 lessen. 

Prijs: €  35,- incl. handout 
  
Data: Woensdag 5 t/m 19 april (elke woensdag) 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
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Android Tablet Basis 
                                                         

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 3 lessen. 

Prijs: € 35,- incl. handout 
  
Data: Woensdag 15 t/m 29 maart (elke woensdag) 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

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. 

mailto:seniorweblansingerland@gmail.com
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Informatieavonden  
 

Thema: Windows 11 
 
Bent u van plan om binnenkort over te stappen naar het nieuwe besturingssysteem 
Windows 11 van Microsoft? Laat u dan voorlichten op deze informatieavond. We 
staan stil bij de punten waarop u moet letten bij het overstappen en wat u aan veran-
deringen kunt verwachten.  

Thema: Google - Doe meer dan alleen Gmail 
 
Ontdek tijdens deze avond dat Google veel meer is dan een zoekmachine. Met een 
Google account beschikt u niet alleen over een gratis email adres (Gmail), maar 
heeft u ook de beschikking over gratis opslag van bestanden en foto’s op Google 
Drive en Google Foto’s. Ook kunt u navigeren met Google Maps, tekst vertalen met 
Google Translate of online uw agenda bijhouden met Google Agenda. 

Datum: Woensdag 15 februari 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  
Toegang: Gratis. 

Datum: Woensdag 15 maart 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  
Toegang: Gratis.  

Datum: Woensdag 19 april 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  
Toegang: Gratis.  

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. 
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Computercafé Berkel en Rodenrijs 
 

In de maanden januari tot en met mei 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 januari tot en met mei ook elke 
donderdag van 13.30 tot 15.30 uur terecht met al uw vragen 
over computers, tablets en smartphones in De Leeuwerik. 
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.  

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  

COMPUTERCAFÉ 
Eerste hulp bij problemen met  
computer, tablet en smartphone 

mailto:seniorweblansingerland@gmail.com
mailto:senwebbleiswijk@gmail.com
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