
 
 

We gaan weer beginnen….. 
                                                       
Met het opstarten van een Digitaal Café en een flinke metamorfose van onze cursussen, workshops 
en presentaties gaat SeniorWeb Veldhoven senioren helpen bij het vergaren, uitbreiden of 
verbeteren van hun digitale kennis. 
 
Voorzitter Jan Bos: “Bij de evaluatie van onze workshops en presentaties gaven de deelnemers 
aan  niet de techniek het belangrijkst te vinden, maar  'wat heb ik er als gebruiker aan'  is de vraag die 
nadrukkelijk naar voren komt.  Aan die wensen komen wij tegemoet. Kortere cursussen dus, waarin 
weliswaar de techniek onvermijdelijk aan de orde komt, maar het gebruik en de gebruiker centraal 
staan. Maar  

Al begin februari starten onze gebruikelijke ( maar wel vernieuwde) cursussen Windows 
10, iPad(basis) en Tablet Android (basis). Inschrijven kan nu al via onze website 
www.seniorwebveldhoven.nl  
 
In de maanden maart en april volgen een 7-tal workshops/presentaties. Onze docenten zijn druk 
bezig die nadrukkelijk aan te passen aan wensen van de gebruikers. Gebruikersvriendelijk dus en up-
to-date. Op de informatie-bijeenkomst worden de nieuwe activiteiten uitvoerig toegelicht. 

 
Nieuw!  Een 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. 
Elke 2e dinsdag van de maand te beginnen op 14 februari 2023 beginnen we om 14:00 uur met de 
inloop. 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. Daarna is er tijd om vragen te stellen en elkaar te 
ontmoeten. En geen café zonder koffie/thee. 
 

 
 

De plannen en het programma  voor het nieuwe voorjaar worden zoals gebruikelijk 
toegelicht op een informatiebijeenkomst die is gepland op donderdag 19 januari in de 
Bibliotheek. Aanvang 14.00 uur. Toegang en koffie zoals gebruikelijk gratis! 
 

 
 


