
 
De digitale wereld is niet meer weg te denken uit ons 

leven. Het is voortdurend in beweging. Belangrijk blijft 

opletten!  Gebruik voor veilig en prettig internetgebruik 

een goede virusscanner en vergeet het installeren van 

updates niet.  

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 weer veilig verder kunt. 

 

In maart staan op de agenda de herhaling van de 

populaire Basiscursus Smartphone en Tablet 

(Android), de Workshop DIGID, en de start van de 

geactualiseerde Cursus Internet en Veiligheid. Plus 

natuurlijk onze gebruikelijke Inloopspreekuren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De Basiscursus Smartphone (Android) van vier 

lessen, startend op donderdag 23 februari, heeft 

lessen op 2, 9 en 16 maart.  (N.B. laatste datum was 23 

maart). U heeft er eerder uitgebreid bericht over 

ontvangen. Een beschrijving vindt u op de website. 

 

 

 

 

 

 

Workshop DiGiD 
Bij veel (overheids)instanties, bij ziektekosten 

organisatie, pensioenfondsen en dergelijke moet u 

inloggen met een DigiD. Verder vragen steeds meer 

instanties extra beveiliging door middel van uw DigiD 

met een sms-bericht of met de DigiD App.  
In deze workshop laten we zien wat u allemaal kunt doen 

met uw DigiD bij gemeente, rijksoverheid of andere 

organisaties en we behandelen hoe u een DiGiD 

aanvraagt.  

Om aan deze workshop te kunnen deelnemen moet u 
enigszins vertrouwd zijn met het gebruik van Internet 

en e-mail op computer, laptop, smartphone, tablet of 

iPad. 
 

Deze workshop wordt gegeven op donderdag 23 maart 

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

SeniorWeb leden €18,00 inclusief presentatie- 

lesmateriaal. 

 

Cursus Internet en Veiligheid  
We maken ons zorgen over alle verhalen rond virussen, 

hacken en digitale oplichting. Durft u de computer, 

laptop of telefoon nog wel optimaal te gebruiken? 

 

 

 

 

 

 

In deze cursus, bestaande uit 2 bijeenkomsten, 

vertellen we welke bedreigingen er zijn, hoe ze te 

herkennen zijn en wat u eraan kunt doen. We leren wat 

u kunt doen om uw apparaten te beschermen en om toch 

met plezier van het internet te genieten. Ook geven we 

informatie over websites waar u meer kunt lezen over 

dit onderwerp. 

 

Deze cursus wordt gegeven op donderdag 30 maart en 

6 april van 09.30 – 11.30 uur. 

De kosten zijn €39,00 en voor SeniorWeb leden €36,00 

inclusief presentatie-lesmateriaal. 

 

 

Spreekuren 
Het Inloopspreekuur Digitale Huiskamer is in maart op 

dinsdagmorgen 14 maart van 10.00 – 12.00 uur en  

zaterdagmiddag 25 maart van 13.00 – 15.00 uur in de 

Openbare Bibliotheek (DOK), Vesteplein 100, tegenover 

theater de Veste. Ons Spreekuur voor moeilijke 

vragen is deze maand op donderdag 16 maart 11.30 uur 

in De Wipmolen. Alleen op afspraak en tegen een 

bijdrage van € 8.  

 

 

 

 

 

 

Vooruitblik april 

In april ronden we de Cursus Internet en Veiligheid 
af en maken we onszelf reisklaar met de korte cursus 

Op pad met Google Maps (2 lessen) en de workshop 

over allerlei andere Handige-Reisapps (1 les). 

 

Verdere informatie en aanmelden via de website 

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

telefoon 06 519 193 03. 

 

Annelies Y. Groeneveld, coördinator 

Delft, februari 2023 
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