
 

 
Activiteiten in april 
In de maand april hebben wij een aantal zeer interessante activiteiten op het programma staan.  
 
Even vooraf: 
Bij de workshop “ doe meer met uw foto’s” op dinsdag 21 en aansluitend op dinsdag 28 maart zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. 
 

Dinsdag 4 april beginnen we met de workshop “Leven met de digitale overheid” 
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. 
 
Bestanden opslaan in de Cloud 
Op woensdag 5 april 
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. 

 
Kopen en verkopen op Internet  
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 ? Om 
teleurstellingen te voorkomen geven wij u op dinsdag  18 april handvatten die u kunt gebruiken bij 
uw rondgang op het internet. 

 
Ik ga op vakantie en neem mee…. 
Wij gaan daarna ook op vakantie maar laten u op donderdag 20 april eerst zien hoe u handig naar uw 
vakantiebestemming navigeert. 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. 

 
Digitaal Café 
De opkomst afgelopen dinsdag bij het 2e Digitaal Café was weer 
groot. Op de 2e dinsdag van de maand april (dat is dinsdag 11 april) 
rekenen wij weer op veel bezoekers.  
Informeel praten/ discussiëren met bezoekers en docenten over 
digitale zaken die u dwars zitten of waar u meer over wil weten. De 
centrale presentatie heeft dit keer als onderwerp: 
INTERNET BANKIEREN: De bank belt nooit, maar wat als de bank wel belt….? 
De acceptgiro’s gaan verdwijnen en worden vervangen door andere betaalmethoden. Tijd om 
digitaal te gaan. 
Kosten 2 euro (maar dan is de koffie/thee wel gratis.) Te betalen bij binnenkomst. 
Graag aanmelden ( hoeft niet maar is wel handig ) via de website. In dat geval krijgt u de tekst van de 
presentatie na afloop per email toegezonden. 


