Ruim twintig cursisten ontvingen vrijdag 9 december hun Digisterkercertificaat. Via de cursus Digisterker leerden zij om te gaan met internet en
e-mail en digitaal te communiceren met de overheid.
Tijdens de certificaatuitreiking vroegen we aan cursiste Mieke van Grootel (70) waarom zij besloot
mee te doen.
Mieke is al jaren hét gezicht van Kafee ‘t Stuupke in Zeelst: “Ik zie natuurlijk elke dag veel jonge
mensen, allemaal druk in de weer met hun mobieltjes. Dat maakte me nieuwsgierig.”
Mieke besloot dat het tijd was om de digitale wereld te ontdekken. Via Digisterker stak ze een hoop op
over de computer, het internet en de digitale overheid. “Ik heb alle drie de cursussen gevolgd. Je moet
ook wel, want tegenwoordig moet je zo veel dingen regelen via internet.” Mieke is enthousiast over
de trainingen en het effect van Digisterker. “De begeleiding van Seniorweb was fijn en de
cursusboeken zijn heel duidelijk, daar kijk ik nog regelmatig in. Ik voel me achter de computer nu veel
zekerder van mezelf. Ik kan de cursus dan ook aan iedereen aanraden!”.
Ook de overige deelnemers zijn zonder uitzondering positief over de cursus, de docenten en wat ze
hebben opgestoken: “Het is lang niet zo moeilijk als het lijkt”, “het maakt me mondiger, ik voel me
nu veel zelfstandiger” en, heel belangrijk; “naast leerzaam ook érg gezellig!”.
WAAROM DIGISTERKER
Overheidsorganisaties zoals de gemeente, belastingdienst, medische- en zorgdiensten,
reisorganisaties, winkels communiceren steeds vaker digitaal via het internet. En daarvoor moet
je wel kunnen omgaan met een computer, iPad of tablet. Gemeente, Seniorenraad, Bibliotheek
en SeniorWeb stelden daarom een cursusprogramma samen om u daarmee digitaal sterker te maken.
Met de opgedane kennis kunt u mee blijven doen en gaat u geen nuttige en soms noodzakelijke
informatie en dienstverlening missen.
NIEUWE CURSUSSEN IN 2017
Vanaf februari 2017 start weer een nieuwe reeks Digisterkercursussen.
Er zijn drie cursussen, die alle ‘opleiden’ voor het communiceren met de overheid.
Uw huidige digitale kennis bepaalt welke van de drie cursussen voor u geschikt is. Zo is er een cursus
voor mensen, die nog nooit iets met een computer hebben gedaan. Een tweede cursus gaat uit van
en zekere basiskennis. Een derde cursus is bedoeld voor hen die al internetten en e-mailen.
De cursussen vinden op werkdagen in de morgen of middag plaats. Voor werkenden zijn deze
cursussen op zaterdagmorgen.
MEER INFORMATIE
Stap over de drempel en zorg dat u ook mee kunt doen aan de digitale samenleving. Twijfelt u of zo’n
cursus iets voor u is, wilt u technisch of aankoopadvies of wilt u zich inschrijven?
Kom dan naar de open dag op dinsdag 10 januari in de bibliotheek. Aanvang om 14.00 uur met een
presentatie, waarna u vragen kunt stellen en u zich kunt inschrijven. Kunt u dan niet komen? Bel dan
met cursuscoördinator Ina Onnekes, telefoonnummer (040) 25 46 304.

