Openingstijden voor de Digi–inloop*
Bibliotheek Hasselmanstraat 1
Ingang Bibliotheek

Nieuwendijk

dinsdag

09.30—12.30 uur**

Bibliotheek
De Parel

Rijswijk

woensdag

13.30—16.00 uur**

Bibliotheek H.J. Roubosstraat 3 Werkendam
MFA Vlechtwerk

dinsdag

09.30—12.00 uur**

Bibliotheek
De Werf

Woudrichem

woensdag

10.00—12.00 uur

Wijk en Aalburg

dinsdag

14.00—16.00 uur**

Kruisstraat 31

Raadhuisplein 1

Bibliotheek Perzikstraat 7b
Willen van Oranje College

Tijdens de openingsuren is er een begeleider van SeniorWeb aanwezig om de bezoeker te
helpen bij alle vragen. Advies computer aankopen, gebruik van de computer bij je hobby.

DOOR INTERNET
BLIJF JE
MEEDOEN

* U kunt gratis van de Digi-inloop gebruik maken.
** Tijdens de schoolvakanties gesloten.
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SeniorWeb geeft computercursussen en workshops aan senioren (50+).

De lessen zijn in een rustige omgeving met maximaal drie of vier cursisten. Er is een laptop beschikbaar voor iedere cursist en u ontvangt een cursusboek. De docent is, net als u, een senior. De
cursussen en workshops vinden plaats op De Werf in Woudrichem.

Cursus

Aantal
lessen

Kosten*

Windows 10 basis

Na deze cursus kunt u een briefschrijven op
de computer, een restaurant op internet opzoeken en een foto per e-mail versturen.

8

€ 95,-

Windows 10 vervolg

U leert mappen en bestanden te beheren en
muziek en foto’s te ordenen. We gaan dieper
in op e-mailen en internet.

8

€ 95,-

Werken met de iPad
(Apple)

U leert werken met de iPad, verbinding maken met Wifi. Ook internet en e-mailen, het
downloaden en gebruiken van de standaard
apps op de iPad komen aan bod.

8

€ 95,-

Cursus internet en email

U leert wat internet is en hoe u het kunt gebruiken. Stapsgewijs gaat u aan de slag met
zoekopdrachten en e-mailen.

8

€ 95,-

Workshop

Leren aan Huis:

Wilt u geen complete cursus in een leercentrum volgen, maar wilt u wel specifieke computer
(Windows of Apple)-tablet en of Smartphone-WhatsApp kennis opdoen, dan is onze dienst
Leren aan Huis bij u thuis, mogelijk de oplossing.
Leren aan Huis kost € 10,- per uur plus reiskostenvergoeding.
Bent u lid van SeniorWeb dan betaalt u slechts € 5,- per uur.

PC-Hulp aan Huis (alleen voor leden SeniorWeb)

Digitaal fotoalbum ma- U leert een fotoboek maken en laten afdrukken
ken.

4

€ 45,-

Opfris Windows, iPad,
Samsung Galaxy.

U hebt een cursus gevolgd maar u wilt uw
kennis nogmaals opfrissen.

4

€ 45,-

Mappen maken op de
PC

U leert ordenen en terugvinden van mappen
4
en bestanden op uw computer. Kopiëren naar
USB-stick en opslaan in de Cloud.

€ 45,-

Werken met de Samsung Galaxy(Android)

U leert werken met uw Tablet, verbinding
maken met Wifi. Gebruik van de standaard
apps.

€ 45,-

Vervolg werken met de In deze workshop gaan we dieper op het geSamsung Galaxy
bruik van de apps in.
(Android)

4

Uniek is onze service PC-Hulp aan Huis. Installeren van een nieuwe computer? Computer die
vastloopt? Internetaansluiting werkt niet, of een ander probleem? Maak gebruik van onze service
PC-Hulp aan Huis.
PC-Hulp aan Huis kost € 5,- per uur (met een maximum van € 25,- per bezoek) plus reiskostenvergoeding. Meer informatie vindt u op www.seniorweb.nl/pchulp.
Lidmaatschap SeniorWeb kost € 35,- per jaar.
Voor de verdere voordelen en aankoopkortingen van het lidmaatschap van SeniorWeb, zie de
website: www.seniorweb.nl

* Inclusief € 10,- inschrijfgeld, lesmateriaal, koffie en thee.

4

€ 45

