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SeniorWeb Veldhoven is een stichting met als doelstelling het bevorderen van digitale 

vaardigheden van 50-plussers met het oog op vergroting van hun zelfstandigheid, 
onafhankelijkheid en participatiemogelijkheden in de moderne samenleving.  
De stichting organiseert hiertoe o.a. cursussen, presentaties en workshops. 

 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 
De Bibliotheek Veldhoven draagt bij aan de facilitering van onze activiteiten. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

NADERE INFORMATIE  kunt u krijgen op/via onze 

• INFORMATIEMIDDAG 2023 

Op 19 januari 2023 in de Bibliotheek van Veldhoven, Meiveld 2.  
Daar kunt u informatie krijgen en zich inschrijven.  
Begin presentatie om 14:00 uur. Einde 16:00 uur. 

 

• WEBSITE:  www.seniorwebveldhoven.nl 

 
 
 
 
 
 
 

• TELEFOON: 06-28315414. Let op: SeniorWeb Veldhoven is een vrijwilligersorganisatie 
en kan daarom geen 24/7 uur bereikbaarheid bieden.  
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 18:00 – 20:00.  

https://www.seniorwebveldhoven.nl/
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Wat kunnen wij u bieden en waar staat wat:  

 

 

CURSUSSEN 
- Voor PC/Laptop gebruikers: vanaf pagina 4 
- Voor Tablet gebruikers: vanaf pagina 6 

 

PRESENTATIES EN WORKSHOPS  
- Presentaties: pagina 7 
- Workshops: pagina 9 

Naast de geprogrammeerde presentaties, houden we ook lezingen en workshops over actuele 
digitale onderwerpen. Aankondigingen in Veldhovens Weekblad, Eindhovens Dagblad, Omroep 
Veldhoven, Veldhoven Nieuws, via onze nieuwsbrief en op onze website: 
www.seniorwebveldhoven.nl 

 

DIGITAAL CAFE 
Pagina 8 

ADVISERING – op velerlei gebied 

Pagina 11 

COMPUTERSPREEKUUR 

Pagina 11 

CURSUS OP MAAT 
Pagina 11 

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 
Pagina 12 
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CURSUSSEN VOOR PC / LAPTOP GEBRUIKERS 

 

 
SeniorWeb Veldhoven is partner van DigiTaalhuis Veldhoven, waar hulp geboden 
wordt aan mensen die taal- of digitaal vaardiger willen worden. In de Bibliotheek 
worden de volgende computertrainingen aangeboden:  
'Klik & Tik' en 'En nu zelf aan de slag'. 
 

Naam: Klik & Tik 

 
Omschrijving: ‘Klik & Tik’ is een gratis oefenprogramma dat u individueel, thuis achter uw 
eigen PC of Laptop, kunt volgen. Maar dat kan ook in de Bibliotheek Veldhoven onder 
deskundige begeleiding van vrijwilligers. U leert omgaan met de muis en het toetsenbord en u 
maakt kennis met internet en email.  

 
Aantal lessen: 6 of 12 (afhankelijk van uw eigen tempo) 

Locatie: Thuis of in de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: Gratis (Cursusboek à €12,50 is geen verplichting) 

Vereiste voorkennis: Geen 

 
Naam: En nu zelf aan de slag 

 
Omschrijving: Veel beginners zijn vaak onzeker en bang voor fouten met vervelende gevolgen. 
In deze klassikale cursus brengt u alles wat u bij ‘Klik & Tik’ heeft geleerd in de praktijk. 
Hiermee verhoogt u uw zelfvertrouwen. U leert onder andere hoe u brieven, foto’s etc. veilig 
kunt opslaan en hoe u deze kunt mailen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan winkelen op 
internet.  

 
Aantal lessen : 6 
Eerste les: 8 februari 2023 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €15 (inclusief cursusboek) 

Vereiste voorkennis: ‘Klik & Tik’ 

Overig: de cursus wordt gegeven op Pc’s van SeniorWeb Veldhoven door docenten van 

SeniorWeb Veldhoven 
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Naam: Windows 10 Plus   

 
Omschrijving: Zoals de titel al aangeeft, is deze cursus bedoeld voor hen die al enige ervaring 
hebben met mailen en internetten. 
Onderwerpen die o.a. behandeld worden: 

▪ Instellingen: Windows 10 aanpassen aan uw voorkeuren 
▪ Emaillen: Bijlagen verzenden en ontvangen, mails ordenen en bewaren 
▪ Internetten met Edge: internetsites opslaan, toevoegen aan uw favorieten en 

meer mogelijkheden 
▪ Verkenner: uw bestanden (foto’s, documenten e.d.) overzichtelijk ordenen, 

mappen maken e.d. 
▪ en veel meer 

 
Aantal lessen: 3 

Eerste les: Maandag 13 februari 2023, 14:00 – 16:00 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: € 25 (inclusief cursusboek) 

Vereiste voorkennis: Basiskennis computergebruik is vereist 

Overig: de cursus wordt gegeven op Pc’s van SeniorWeb Veldhoven 
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CURSUSSEN VOOR TABLET GEBRUIKERS 

 

 
Naam: iPad (basis)  

 
Omschrijving: In deze basiscursus leert u hoe u de iPad bedient, koppelt aan het internet en 
instelt naar uw eigen voorkeuren.  Naast e-mail en bladeren-op-internet  komen verschillende 
andere veel gebruikte apps aan bod. Het up-to-date houden van uw iPad wordt behandeld en 
er is aandacht voor veiligheidsaspecten. U brengt uw eigen iPad mee waarop u - ook thuis - 
gaat oefenen. De oefenopdrachten en een handleiding iPad (basis) worden bij de eerste les 
uitgereikt. 

 
Aantal lessen: 3 

Eerste les: Woensdag 8 februari 2023, 10:45 – 12:45 uur  

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €25 (inclusief cursusboek) 

Vereiste voorkennis: geen 

Overig: voor deze cursus dient u zelf een iPad mee te brengen 

 
 
 
Naam: Tablet Android (basis) 

 
Omschrijving: U leert om te gaan met uw tablet, e-mails te verzenden en te ontvangen en 
veilig via Internet te communiceren en informatie op te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
zoeken naar en boeken van een vakantie, naar zoeken en kopen van een product, informatie te 
vinden over uw hobby enzovoort. 

 
Aantal lessen: 3 

Eerste les: Maandag 13 februari 2023, 10:45 – 12:45 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €25 (inclusief cursusboek) 

Vereiste voorkennis: geen 
Overig: voor deze cursus dient u zelf een Android tablet mee te brengen 
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PRESENTATIES en WORKSHOPS:  
Presentaties 

 

 
Algemeen: 
Het verschil tussen een presentatie en een workshop is, dat u bij een workshop ook zelf aan 
het werk gaat. U brengt daarvoor uw PC of tablet mee. Bij een presentatie brengt u alleen pen 
en papier mee om aantekeningen te kunnen maken. 
 
 

Naam: Presentatie ‘Extra veiligheid met tweestapsverificatie’ 
 
Omschrijving: Voor het gebruik van email en van diensten op internet kan een verificatie 
gevraagd worden. Dit bestaat uit een naam en een wachtwoord.  Ervaring heeft laten zien dat 
dit niet voldoende is om uw toegang veilig te houden. 
Criminelen hebben op diverse wijze toegang tot diensten kunnen verkrijgen en misbruiken. 
Dat is de reden dat grote software bedrijven, maar ook overheid, zorgverzekering en 
ziekenhuizen tweestapsverificatie, hebben bedacht, zodat na gebruik van naam en wachtwoord 
m.b.v. een ander apparaat toestemming moet worden gegeven. 
In deze presentatie wordt behandeld: 
1 Wat tweestapsverificatie is 
2 Hoe het te gebruiken. 
3 Authenticatie apps 

 
Datum en tijd: Donderdag 23 maart 2023, 10:45 – 12:45 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €10 
 

Naam: Presentatie ‘Kopen en verkopen met internet’ 
 
Omschrijving: We kopen steeds meer via internet. Wat is daar belangrijk bij? Waar moet je op 

letten? Een betrouwbare website, een account, de betaalwijze en de aflevering. 
Soms hebben we spullen die we willen verkopen, bv via Marktplaats.  
Wat is daar belangrijk bij ? Dat alles om teleurstellingen te voorkomen. 

 
Datum en tijd: Dinsdag 18 april 2023, 14:00 – 16:00 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €10 
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Naam: Presentatie ‘Bestanden opslaan op internet; de Cloud’ 
 
Omschrijving: Steeds vaker werken we in de “Cloud”, de wolk van internet.  
Dit geeft aan dat via het internet gewerkt wordt.  
We leggen uit wat de Cloud is, wat je ermee kunt en hoe je het gebruikt voor het opslaan, 
bewerken en delen van bestanden en foto’s. 
De rol van OneDrive, iCloud, Google Drive en Dropbox. 

 
Datum en tijd: Woensdag 5 april 2023, 14:00 – 16:00 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €10 
 

Naam: Presentatie ‘Ik ga op vakantie en neem mee’ 
 
Omschrijving: Naar de vakantiebestemming navigeren met de kaart op de knieën is al 
lang niet meer nodig: daarvoor hebben we navigatiesoftware. Ook alvast kijken hoe de 
bestemming er uit ziet is ruimschoots beschikbaar, zowel van boven als in “Street View”. 
Restaurantje zoeken? Kijken welke bezienswaardigheden er zijn? Voor alles wat je op vakantie 
nodig zou hebben zijn apps beschikbaar. Deze presentatie behandelt de meest voorkomende 
apps en laat zien hoe je er mee om moet gaan. 

 
Datum en tijd: Donderdag 20 april 2023, 10:45 – 12:45 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €10 

 

Digitaal Café 

Hebt u moeite met het steeds digitaler worden van de maatschappij. Zonder DigiD geen 
contact meer met Belastingdienst of uw zorgverzekering. Online bankieren, digitaal betalen, 
het gebruik van QR-codes, foto’s digitaal versturen en digitale contacten met uw familie. Het 
moet allemaal, maar ziet u er als een berg tegen op?  Dan bent u van harte welkom in het 
Digitaal Café van SeniorWeb Veldhoven in de bibliotheek aan het Meiveld. 

 
Datum en tijd: Elke 2e dinsdag van de maand beginnen we om 14:00 uur met de inloop.  

De eerste bijeenkomst is op 14 februari 2023. 
 
U kunt vragen stellen aan onze vrijwilligers, maar wellicht kan uw probleem of vraag worden 
opgelost door andere deelnemers. Tijdens het Digitaal café geeft een specialist van SeniorWeb 
een korte inleiding over een digitaal onderwerp. Daarnaast is er tijd om vragen te stellen en 
elkaar te ontmoeten. U kunt uw vragen stellen over de presentatie, maar ook over andere 
digitale zaken die u dwars zitten  
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PRESENTATIES en WORKSHOPS:  
Workshops 

 

 

Algemeen: 
Het verschil tussen een presentatie en een workshop is, dat u bij een workshop ook zelf aan 
het werk gaat. U brengt daarvoor uw laptop of tablet mee. Bij een presentatie brengt u alleen 
pen en papier mee om aantekeningen te kunnen maken. 
 

Naam: Workshop ‘Doe meer met foto’s’   

 
Omschrijving: Wil je ook meer uit je foto’s halen? Deze workshop leert je om foto’s van je 
fototoestel/smartphone/tablet over te zetten op de Windows PC of laptop.  
In de workshop leren we het bewerken van foto’s. Bijsnijden, rechtzetten, lichter/donkerder 
maken, meer of minder contrast geven.  
Veel mogelijkheden komen aan bod om je foto mooier te maken. 
Wil je een (digitaal) album maken? Je favoriete foto’s van een reis of feestje verzamelen en delen 
met anderen.  
Met veel voorbeelden en oefeningen haal je zo meer uit je foto’s, voor jezelf en voor anderen. 

 
Aantal sessies: 2 

Datum en tijd: Dinsdag 21 en 28 maart 2023, 14:00 - 16:00 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €15 
 

Naam: Workshop ‘Leven met digitale overheid’   

 
Omschrijving: Steeds meer zaken kunnen of moeten via het internet geregeld worden. Denk 
hierbij aan informatie of contact met uw gemeente of zorgverlener. Het indienen van uw 
inkomstenbelasting of het aanvragen van een uitkering of toeslagen. Je kunt er bijna niet meer 
omheen, maar gelukkig is het soms ook erg handig. Daarvoor hebt u tenminste uw DigiD nodig. 
In deze workshop leer je hiermee omgaan. U moet wel uw DigID hebben aangevraagd en 
geactiveerd.  Hebt u dat nog niet gedaan, laat dat dan even weten via het inschrijfformulier Wij 
kunnen u daarbij helpen.  

 
Datum en tijd: Dinsdag 4 april 2023, 14:00 - 16:00 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €10 
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Naam: Workshop ‘Is uw PC op orde?’   

 
Omschrijving: Een PC is eigenlijk nooit op orde. Maar een aantal zaken moeten wel goed 
geregeld zijn. In deze workshop vertellen wij u welke dat zijn. Op drie onderwerpen gaan we 
dieper in en u gaat samen met ons oefenen op de PC’s. Dit zijn: 
1. Windows Update (bijwerken van het Windows-besturingssysteem) 
2. Updaten van Windows-Apps en Windows-Programma’s 
3. Windows verkenner (mappenstructuur en bestanden/mappen opslaan en verplaatsen) 
U hoeft niets mee te nemen, de PC’s met Windows staan voor u klaar. Voor mensen in het bezit 
van een laptop met Windows 10/11 is deze workshop ook interessant! 
 

Datum en tijd: Donderdag 9 maart 2023, 10:45 – 12:45 uur 

Locatie: de Bibliotheek Veldhoven 

Prijs: €10 
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ADVISERING, COMPUTERSPEEKUUR en CURSUS OP MAAT 

 

Advisering 

Cursus advies: Welke cursus past het beste bij uw situatie? Wij kunnen u van advies dienen. 

Bedieningsadvies: U hebt een probleem bij de bediening van uw apparatuur of programma’s? 
Neem het apparaat mee en wij lossen het probleem samen met u op. 

Aankoopadvies: wij helpen u bij het maken van de keuze voor een computer of tablet. 

Onze advisering vindt plaats tijdens ons computer spreekuur in de Bibliotheek (begane grond), 
elke eerste en derde dinsdag van de maand van 10:30-12:00 uur 

Kosten: bedieningsadvies: € 2 per halfuur of deel daarvan; aankoop- en cursusadvies zijn gratis. 

Computerspreekuur 

Elke eerste en derde dinsdag van de maand zijn onze medewerkers van 10:30-12:00 uur aanwezig 
in de bibliotheek om u te helpen bij computerproblemen, om u van advies te dienen of uw 
overige vragen te beantwoorden.  

 
Cursus op maat 
Bent u geïnteresseerd in andere digitale onderwerpen dan in ons huidig cursusprogramma 
staan, dan kunnen wij voor u lessen verzorgen op verzoek. Onderwerp, les- en cursusduur 
wordt dan samen met u bepaald door de docent. 
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INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 

 

Informatie 

Neem voor informatie over cursussen en PC/Tablet presentaties contact op met onze cursisten-
administratie, telefoon: 06-28315414 (let op de beperktere bereikbaarheid – zie pagina 2) of 

e-mail: info@seniorwebveldhoven.nl 
 

Inschrijven voor de cursussen ‘Klik & Tik’ of ‘En nu zelf aan de slag’ 
Voor deze cursussen kunt u zich aanmelden bij de info-balie van DigiTaalhuis Veldhoven in de 
Bibliotheek Veldhoven. Bellen kan ook: 06-24136467 

 
Inschrijven voor een cursus of een PC/Tablet presentatie 
1. Vul het inschrijfformulier op de website in 

2. U ontvangt een bevestiging en een verzoek om de cursusgelden te voldoen 
3. Na ontvangst van het cursusgeld krijgt u een inschrijfbevestiging met informatie 

Inschrijven voor een ‘andere’ presentatie of workshop 
Gebruik het webformulier of mail naar inschrijvingen@seniorwebveldhoven.nl. U ontvangt een 
bevestiging en een verzoek om te betalen.  Na ontvangst van uw betaling krijgt u een 
inschrijfbevestiging met informatie.  

 
Informatie over of bestellen van een themacursus op maat 
Er zijn drie mogelijkheden: 

• Vul het contactformulier op onze website in; 

• Neem telefonisch contact met ons op (tel. nr. 06-28315414. Let op de beperktere 
bereikbaarheid – zie pagina 2) of  

• Mail rechtstreeks naar info@seniorwebveldhoven.nl 
 

mailto:inschrijvingen@seniorwebveldhoven.nl
mailto:info@seniorwebveldhoven.nl

