
 
Het jaar 2023 is van start gegaan. Veel regen en wind. 

Hoeft u er niet op uit? Gaat u thuis aan de slag met de 

digitale wereld? Regelmatig veranderen er zaken: logde 

u bijv. bij de overheid in met gebruikersnaam en 

wachtwoord dan is daar sinds 5 januari jl. de zgn. 2 

staps verificatie bij gekomen. Het betekent dat bij 

aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord ook een 

sms-code naar uw telefoon gestuurd wordt. Deze code 

moet u vervolgens intypen op de site van de overheid en 

u kunt verder. Bij het inloggen met gebruik van de DigiD 

app zijn er geen veranderingen.  

Veranderingen zijn noodzakelijk om het 

internetverkeer veilig te houden en het blijft nodig om 

er alert op te blijven. Ondersteuning nodig? Kom naar 

onze spreekuren, cursussen of workshops en breng uw 

smartphone, laptop, tablet, iPhone of iPad mee. Met u 

zorgen we ervoor dat u er weer prettig en veilig verder 

mee kunt. 

 
In februari staan op de agenda de Workshops Handige 

Reis-apps, Spam en Phishing, Opslaan in de Cloud en 

de Basiscursus Smartphone en Tablet (Android).  

 

Workshop handige Reis-apps 
Duiken de eerste reiskriebels weer op? In een 

interactieve workshop laten we u kennis maken met wat  

Apps die nuttig en/of leuk kunnen zijn bij het reizen. 

Het is vooral informatief en leuk, geen "knoppen-

cursus". We zullen in ieder geval Google Maps, Polar 

Steps en Google Translate behandelen. En welke andere 

apps we laten zien hangt af van u.  

Deze workshop wordt gegeven op donderdag 2 februari 

2023 van 09.30 – 11.30 uur. De kosten zijn €20,00 en 

voor SeniorWeb leden €18,00. 

 

 

 

 

 

Workshop Spam en Phishing 
Heeft u ook last van e-mails waar u nooit om gevraagd 

heeft? Van aanbiedingen voor “gratis” spelletjes en 

meer van deze onzin: van Spam en Phishing? Dan is deze 

workshop voor u. 

We leggen we uit hoe u Spam en Phishing herkent en 

verwijdert. We leren u hoe berichten in het Spam-vak 

die er niet in thuis horen te verplaatsen naar het juiste 

postvak, uw mailbox op te schonen en een spamfilter te 

installeren. Natuurlijk helpen we u daarbij. 

Deze workshop wordt gegeven op donderdag 9 februari 

2023 van 09.30 – 11.30 uur. De kosten zijn €20,00 en 

voor SeniorWeb leden €18,00 

Workshop Opslaan in de Cloud van mappen en 

bestanden 
De term Cloud (ook iCloud, OneDrive, Dropbox, Google 

Drive genoemd) komt vaak voorbij, klinkt vaag maar wat 

betekent het? Opslaan in de Cloud staat niet voor 

opslaan op de computer of een USB-stick maar voor 

opslaan online. Om toegang te krijgen tot uw Cloud is 

een internetverbinding nodig.  

In deze workshop informeren wij u over verschillende 

Cloud-diensten, over het aanmaken van een Account, 

het instaleren en inloggen op verschillende apparaten, 

het beheren van opslagruimte en het opslaan van 

mappen, bestanden en foto’s in de Cloud. 

Deze workshop wordt gegeven op donderdag 16 

februari 2023 van 09.30 – 11.30 uur. De kosten zijn 

€20,00 en voor SeniorWeb leden €18,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basiscursus Smartphone en Tablet Android 
Meer en meer doen we met onze smartphone. Herkent 

u het? Lukt het U? Bij deze cursus krijgt u uitleg over 

de Smartphone en Tablet: het Besturingssysteem, de 

bediening ervan, de App Instellingen, E-mail en 

Internet, de weergave op het scherm aanpassen, 

beveiliging en privacy. 

Deze basiscursus bestaat uit 4 lessen en wordt gegeven 

op donderdag 23 februari, 2, 9 en 23 maart 2023, 

steeds van 9.30 – ca 11.30. De kosten zijn €72,00 en 

voor SeniorWeb leden €65,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere informatie en aanmelden voor deze en onze 

andere workshops en cursussen via onze website 

www.seniorweb.nl/Delft, seniorweb.delft@gmail.com of 

telefoon 06 519 193 03. 

 

Annelies Y. Groeneveld, coördinator 

Delft, januari 2023 
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