
    

  

Overzicht 
Cursussen en Workshops 

September t/m December 2022 
Kosten € 8,00 per les van 2 uur 
Inschrijven via onze website: 

www.seniorwebzoetermeer.nl 
Informatie: 

info@seniorwebzoetermeer.nl 
of 06 44 546 365 

Cursussen, Workshops, 
Inloopspreekuur  
en PC-hulp aan huis 

Tabletcafé met de bibliotheek 

http://www.seniorwebzoetermeer.nl/


Ik wil meer kunnen met …. 
 Mijn windows pc/laptop. 

Kerkenbos: op woensdag van 13.30 - 15.45                  21/09 

 

Mijn ipad 
forum: op donderdag van 13.30 - 15.45                         06/10 
 

 Mijn iphone 
Forum: op donderdag van 13.30 - 15.45                          27/10 
 

 Mijn android phone 
Kerkenbos: op woensdag van 13.30 – 15.45                  09/11 
 

 

Mijn android tablet 
Kerkenbos: op woensdag van 13.30-15.45                      12/10 

Windows cursussen 
 Beginnen met de computer. 

Cursus van twee lessen waarin u met de computer leert omgaan 
Ervaring niet vereist 
Rabobank: op dinsdag van 13.30 - 15.45                        18/10; 25/10 
Rabobank: op dinsdag van 13.30 - 15.45                        15/11; 22/11 
 

 

Kennismaken met windows 11. 
In 1 les kennismaken met de nieuwste windows versie 
Rabobank: op dinsdag van 13.30 - 15.45                        11/10 
Rabobank: op dinsdag van 13.30 - 15.45                        01/11 
 

    Windows 10, de puntjes op de i 
Tips en trucs voor  windows 
Kerkenbos: op maandag van 13.30 - 15.45                        07/11 
 

Foto cursussen 
 Fotoboek maken met Albelli, een cursus van 3 lessen 

Computerervaring is nodig 
Kerkenbos: op maandag van 13.30 - 15.45         26/09;03/10;10/10 
Kerkenbos: op maandag van 13.30 - 15.45         21/11;28/11;05/12 
 



Diverse cursussen 
 Wandelen en fietsen met de smartphone 

Navigeren en routes met uw smartphone. 
Forum: op donderdag van 13.30 – 15.45                 22/09; 29/09 
 

 

Etiketten maken 
Etiketten maken voor uw kerstkaarten en brieven 
Kerkenbos: op woensdag van 13.30 - 15.45                   07/12 
 

 Pc opruimen en inrichten 
De bezem door de pc halen 
Rabobank: op dinsdag van 13.30 - 15.45                       27/09 

Verdere informatie 
 

  

Niet alle cursussen zijn hier vermeld maar u vindt ze wel op onze 
website 
Cursuslocaties: 
Het Forum (Bibliotheek); Stadhuisplein 1 
Kerkenbos 28; Basis school “Wereldwijs” (nabij Hoevenbos) 
Rabobank; Centrum West 35 

 Inloopspreekuur, vrij toegankelijk 
Voor hulp met uw computer, tablet of telefoon. 
Bibliotheek:  Iedere donderdag van 14.00-16.00 
Nathaliegang 79: Iedere vrijdag van 13.30 – 16.00 

 PC-hulp aan huis 
Is een hulpdienst voor senioren in Zoetermeer. Onze vrijwilligers helpen 
u op weg bij uw digitale problemen. Of het nu om uw Windows PC, 
tablet, Mac of smartphone gaat. Vul het aanvraagformulier in op onze 
website www.seniorwebzoetermeer.nl Als dat niet lukt bel dan 06 44 
546 365 

 Tabletcafé, vrij toegankelijk 
Heb je een iPad of andere tablet en vind je het leuk om met elkaar 
ervaringen uit te wisselen onder het genot van een kopje thee of koffie. 
Bibliotheek: Iedere woensdag van 14.00 – 16.00 

 Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? 
Verschijnt 1 maal per maand, met informatie over onze activiteiten en 
informatie die direct voor u van belang is.  
Inschrijven: www.seniorwebzoetermeer.nl 

 Digitaal Fit met SeniorWeb 
Als u digitaal fit bent kunt u met uw tablet, smartphone en pc doen wat 
ú graag wilt. Wordt voor slechts € 36,-- per kalenderjaar lid en ontvang 
nu het computerboek Veilig en vertrouwd online.  

 
  

http://www.seniorwebzoetermeer.nl/


 
 
Zoals u in de voorliggende folder hebt kunnen zien, is de opzet van onze lessen enigszins 
gewijzigd. We starten met 1 les over een bepaald onderwerp en de cursisten kunnen aan 
het einde van de les beslissen of zij nog meer lessen over dit onderwerp willen volgen, of 
dat 1 les voldoende is. 
 
Veel mensen leven in de situatie dat ze best wel een beetje met bepaalde apparatuur 
kunnen omgaan, maar toch regelmatig tegen de situatie aanlopen dat ze denken: “Hoe 
moet dat eigenlijk, of kan dat niet handiger?” 
Voor deze mensen hebben wij diverse cursussen gemaakt. Deze cursus heeft geen vaste 
inhoud, maar wordt door de docent in samenspel met de cursisten gemaakt. 
U kunt dus als cursist een deel van de cursus zelf bepalen. 
De docent hanteert een checklist met mogelijke onderwerpen om u op weg te helpen. 
 
Welke mogelijkheden bieden wij: 

• Beter leren omgaan met de computer 

• Beter leren omgaan met Android tablet 

• Beter leren omgaan met de iPad 

• Beter leren omgaan met de iPhone 

• Beter leren omgaan met de Android telefoon 
 
 

 


