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Van de Voorzitter 
 

Het nieuwe jaar 2017 is al weer bijna een maand onderweg. Een 

maand waarin voor SeniorWeb Westland alweer veel gebeurd is.  

 

Zo bestond deze maand SeniorWeb Westland, alsmede de landelijke 

organisatie 20 jaar. Twintig jaar lijkt niet zoveel, maar als je de ont-

wikkelingen in ogenschouw neemt die de computer, tablet e.d. in die 

twintig jaar hebben door gemaakt zou het je kunnen gaan duizelen. Ik 

weet niet hoe U dat ervaart maar bij mij ontstaat iedere keer het ge-

voel dat ik achter de feiten aanloop. Koop ik een nieuwe computer, 

dan heb ik na een maand de indruk dat die al verouderd begint te gera-

ken. Zo leek het dat de opslagcapaciteit van de harddisks of de snel-

heid van de processor bijna dagelijks met sprongen vooruit ging. Ook 

de grootte van het apparaat werd steeds kleiner. Ik kan mij nog herin-

neren dat ik een computer van de zaak kreeg. Wij werden geacht die 

mee naar cliënten te nemen, want die kon je “makkelijk” vervoeren. 

Nou hij was nauwelijks te dragen, zeker niet voor de dames. Hij was, 

zoals wij dat noemden “sjouwable”. En kijk nu eens naar de IPad en 

tablet. Die zijn veel en veel kleiner, kunnen veel meer en zijn veel 

sneller. Wat staat ons allemaal nog te wachten op dit punt? 

 

In het kader van het jubileum heeft SeniorWeb Westland in de week 

van 16 januari een aantal bijeenkomsten georganiseerd in Westlandse 

Bibliotheken onder het motto “Thee, taart en Tablet”. Wij zijn blij met 

het grote aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten. Verder in deze 

Nieuwsbrief daarover meer. 

 

Vervolg op pag.2 

Vrijwilligersjaarprijs Loftrompet  
 
Elk voorjaar reikt de gemeente Westland de Loftrompet uit aan een vrijwilligersorgani-

satie.  U kunt als inwoners van Westland binnenkort  kennis maken met de genomineer-

den via een portret op WOS televisie, in het huis aan huis blad Groot Westland of op de 

website. Hier kunt  u stemmen op uw favoriet. U kan maar één keer stemmen. De win-

naar van de publieksprijs ontvangt een kunstwerkje en een geldbedrag van € 250,-- Wie 

de meeste stemmen krijgt, ontvangt beide.  

 

Wilt u op onze organisatie,  SeniorWeb Westland,  die zich hiervoor heeft aangemeld,  

stemmen?? Dat kunt u binnenkort doen op www.loftrompetwestland.nl  

Wij rekenen op uw stem! bedankt bij voorbaat.  

  

http://www.loftrompetwestland.nl
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Vervolg van pagina 1 

 

 

Zoals ook door de landelijke orga-

nisatie van SeniorWeb vastgesteld, 

loopt het aantal cursisten terug. Dat 

is op zich niet zo verwonderlijk 

omdat onze doelgroep vanaf de 

onderkant steeds digivaardiger is.  

 

Het Bestuur en de docenten hebben 

in de afgelopen maanden daarover 

van gedachten gewisseld en een 

aantal plannen ontwikkeld om het 

voortbestaan van SeniorWeb West-

land zo lang mogelijk te garande-

ren.  

 

Een van die plannen is “Les aan 

huis”. Het Bestuur is van mening 

dat daar behoefte aan is. Onder 

voorwaarden kunnen belangstellen-

den thuis les krijgen. Wellicht in 

deze nieuwsbrief of anders in een 

volgende of in de media zult U 

daar meer van horen. 

 

In de laatste nieuwsbrief hebben wij U  

geïnformeerd over de cursus “Digisterker” 

ook wel genoemd “Werken met de E-

Overheid”.  

 

Deze cursus wordt georganiseerd door de Bi-

bliotheek Westland en gecertificeerde docen-

ten van SeniorWeb Westland participeren 

daarin.  

 

Er zijn nu een aantal cursussen gegeven 

en de cursisten zijn erg enthousiast en 

geven de cursussen mooie evaluaties.  

 

Ook in 2017 wordt deze gratis cursus nog 

diverse malen gegeven. Wilt U weten wat 

de digitale overheid allemaal voor U in 

petto heeft, schrijft U zich dan in via de 

Bibliotheek.  

 

Mocht blijken dat U in dat traject nog wat 

kennis mist over het gebruik van de computer, 

dan kunt U nog altijd een opfriscursus nemen 

bij SeniorWeb Westland.  

 

Dus wellicht tot ziens.  

 

Jan Schalke, vrz.  

Over de landelijke vereniging SeniorWeb 

 

 

 

 

SeniorWeb wil iedereen de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Het uitgangs-

punt is dat dit vóór én dóór ouderen gebeurt. Daarom werkt SeniorWeb samen met 400 Leercentra in het 

hele land. De SeniorWeb Leercentra zijn aangesloten bij SeniorWeb, maar opereren zelfstandig. 

 

Organisatie en missie  

SeniorWeb, opgericht in 1996, is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk met 3.000 vrijwilligers 

en meer dan 149.000 leden. SeniorWeb heeft als missie ‘participatie én zelfontplooiing van alle senioren 

in de digitale samenleving’. De kracht van SeniorWeb zit in inspiratie, educatie en ondersteuning. Seni-

orWeb is er voor iedereen: van de prille beginner tot de gevorderde computergebruiker. Sinds de oprich-

ting heeft SeniorWeb honderdduizenden senioren wegwijs gemaakt in de wereld van computers, internet 

en e-mail. 

 

Lid worden  

Leden én niet-leden van SeniorWeb kunnen lessen in een SeniorWeb Leercentrum volgen. Wie gebruik 

wil maken van de vele voordelen van SeniorWeb kan lid worden voor slechts € 29,50 per kalenderjaar 

(2016).  
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SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en inter-

net zelf laten ervaren.  De afgelopen 20 jaar heeft SeniorWeb enkele honderden  senioren wegwijs gemaakt in 

de wereld van computers, internet en e-mail. In samenwerking met de Bibliotheken  in het Westland worden er 

diverse computercursussen en workshops voor zowel beginners als gevorderden georganiseerd. De cursussen 

worden gegeven door deskundige docenten op de locaties Naaldwijk, ‘s Gravenzande, Wateringen, De Lier en 

Monster. De groepen zijn klein zodat er persoonlijke aandacht is voor iedere cursist. De data waarop de diverse 

cursussen en workshops in 2017 worden gegeven vindt u binnenkort in het rooster op onze site  

www.seniorwebwestland.nl 

SeniorWeb Westland docenten  

...staan graag voor u klaar! 

 

Docenten en assistent docenten Seniorweb Westland 

In het midden:  

Sophie Lalleman - Assistent-docent 

V.l.n.r: 

Loes Voogd -docent (bestuurslid + PR) 

Francine Scholtes -docent (coördinator) 

Annie v.d. Berg - assistent – docent 

Rene Wijtenberg - docent 

Ineke Hulspas - assistent-docent 

Rinus Molhoek – docent + maken van cursusboeken 

http://www.seniorwebwestland.nl/rooster
http://www.seniorwebwestland.nl
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Met een laptop, pc of Ipad in huis krijgt mogelijke vereenza-

ming gewoonweg minder kans.  

 
Contact 

E-mail, Facebook, WhatsApp, Twitter, FaceTime, Skype, In-

stagram, enzovoort – enkele toepassingen om contact te onder-

houden met kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen, ver-

enigingen. 

  

Kennismaking 

SeniorWeb Westland laat in cursussen en workshops deelne-

mers kennis maken met enkele van deze eigentijdse communi-

catiemiddelen – op een even eigentijdse als ongedwongen ma-

nier, dankzij enthousiaste vrijwilligers.  

 

Onbegrensde mogelijkheden 

Wie ‘internet’ of ‘het web’ zegt, bedoelt daarmee een vrijwel 

onbegrensd aantal fascinerende, spannende, eenvoudige, soms 

gecompliceerde vormen van activiteiten die je als gebruiker 

achter of voor je computer, iPad of Iphone kunt beoefenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internetbankieren? Eenvoudiger dan u denkt! 

 Surfen over het Wereld Wijde Web? Onbegrensde  be-

stemmingen! 

 Spelletje spelen? Onbeperkte keuze! 

 Hotelletje boeken? Zo gebeurd! 

 Energieleveranciers vergelijken? Tel uit je winst! 

 Digitale encyclopedie nodig? Wikipedia biedt altijd uit-

komst! 

Wie of wat? 
 
 
SeniorWeb Westland is een stichting, een 

vrijwilligersorganisatie met een 10-tal vrij-

willigers, die op een eigentijdse manier en 

geheel belangeloos 55-plussers kennis laat 

maken met de computer.  

 

De vrijwilligers verzorgen niet alleen de 

basiscursussen  Beginners en Windows 

10, maar ook andere cursussen zoals een 

cursus iPad een cursus fotoboeken ma-

ken en diverse workshops. (zie verder in 

deze Nieuwsbrief) 

 

Digitale snelweg 

‘Ouderen’ maken al ruim 20 jaar bij Senior-

Web Westland via een cursus kennis met 

het digitale tijdperk. De vrijwilligers helpen 

senioren de digitale snelweg – op een ma-

nier, die bijzonder aanspreekt.  

 

Kennismaking met Seniorweb Westland? 

SeniorWeb Westland houdt geregeld Open 

Dagen  (zie: locaties) waar alle 55-plussers 

terecht kunnen met vragen rondom pc, lap-

top, i-pad.  

 

Minder vereenzaming 

De computer en het tablet zijn tegenwoor-

dig niet meer weg te denken – óók niet voor 

senioren. SeniorWeb Westland wil ouderen 

(nog) meer betrekken bij de moderne sa-

menleving.  

 

 

 

DigiD aanvragen en  hoe te gebruiken! 

 

Voordat u DigiD kunt gebruiken moet U deze eerst aanvragen.  

Hoe doet u dit? 

  In de  gratis cursus digisterker,  georganiseerd door de  

Overheid via de Westlandse bibliotheken wordt u dat allemaal geleerd! 

Hiervoor kunt u zich  opgeven in de bibliotheek:  

Vraag naar Merel v.d. Zalm! 

http://seniorwebtegelen.com/evenementen/locaties/
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SeniorWeb Westland viert 20 jaar landelijk be-

staan uitbundig mee! 

 

Het landelijk SeniorWeb bestaat 20 jaar. Dat  is door veel  aangeslo-

ten lokale leercentra  in heel Nederland met een open leer week ge-

vierd. De leercentra (bibliotheken) van het Westland deden er niet 

voor onder.  Ruim 120 bezoekers bezochten de feestweek  in de 5 

bibliotheken die het Westland rijk is.  

 

Half december werd door het Landelijk SeniorWeb aan alle leercentra gevraagd om tijdens  de landelijke   

jubileum week iets te organiseren. Voor de leercentra  in het Westland  stond voor  Francine en Loes al direct vast: 

Daar doen we aan mee!!   
Wat gaan we doen in die week van 16 t/m 21 januari!  Al eerder  kwam Francine met het idee om een Ipad cursus 

in een wat andere vorm te gieten. In een wat  ontspannen sfeer, gezellig en toch leerzaam. Het idee om een  

" High Tea" te organiseren  sprak iPad docente Loes ook wel aan. Cursisten brengen  hun iPad mee en gedurende 

een gezellig samen zijn kunnen de mensen dan vragen over de iPad stellen.  

Op een ongedwongen manier kan  men tijdens de koffie met taart van elkaar leren. Leer wat nieuwe dingen bij en 

zo geschiedde in deze feestweek.  

Na de presentatie wat SeniorWeb voor cursussen in petto heeft voor het jaar 2017 werd tijdens een gezellig samen-

zijn,  onder het genot van een kopje koffie(vele vragen over de Ipad-tablet  nader toegelicht door de aanwezige do-

centen en assistent-docenten.  

Daarna liet Loes nog  een  aantal nieuwe dingen zien die men op de iPad, naast de gebruikelijke spelletjes en ande-

re invullingen, nog meer zou kunnen  doen.  Voor velen een eye-opener. Een workshop om een en ander  eens 

goed onder de knie te krijgen is vanzelfsprekend te organiseren bij voldoende aanvraag. Het wachten is nu op mas-

sale toestroom van cursisten die dit onder de knie, of wel Ipad, willen krijgen.  

 

Een echte "High Tea" (weinig thee voor dé Westlander) is het niet geworden. De thee is vervangen door koffie met  

appeltaart  De vele vragen zijn beantwoord  en  gezellig was het.  Kijk maar naar de foto's op de website en enkele 

hier in de Nieuwsbrief! 

 

Docent Rinus Molhoek liet ons genieten van de totstandkoming van de computer van toen naar Nu. Daarnaast liet 

hij de workshops de revue paaseren, met deskundige uitleg, die in deze3 \nieuwsbrief op op pagina 7 worden ge-

noemd.  
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Gratis cursus Internet bankieren:  
 
Ook in 2016 zijn in Wateringen, De Lier  en Naaldwijk weer  cursussen Rabo Internet Bankieren afgesloten.   

De Rabobank biedt hun leden deze cursus gratis aan.  Seniorweb organiseert al enkele jaren deze cursussen en 

ruim 80 cursisten hadden zich bij de bank aangemeld in 2016.  

Op een ontspannen, ongedwongen wijze wordt de senior geleerd met de Scanner van de Rabobank te  Bankieren. 

Op de foto genieten enkele cursisten  van een heerlijk kopje koffie en een feestelijk gebakje als de cursus met een 

certificaat wordt afgesloten. 

 

Wilt u deze cursus ook volgen? Ga naar uw Rabobank en geef u op. Het is maar vier dagdelen en het kost u niets!  

Ook dit jaar organiseert de Rabobank deze cursus bij voldoende deelname! Doen!  

 

Seniorweb te gast in  de Prinsenhof te Maasdijk 

Vitis organiseerde afgelopen week een “High tea” voor bezoekers  van de Prinsenhof.  

Docente Loes Voogd werd gevraagd om een demonstratie van  de diverse mogelijkheden op de I-pad te 

verzorgen. Nou daar weet Loes wel raad mee!   

Advies gevende en genietend van de lekkere hapjes maakten de  aanwezigen kennis met een leuke, interes-

sante  invullingen om de iPad nog intensiver te gebruiken. In een ontspannen sfeer lukte prima ! 

Een groot succes.  

 

Misschien iets voor uw organisatie, (ouderenbond, vrouwengilde, etc. ) om  

een middag of avondje te verzorgen met  de mogelijkheden die er zijn bij 

Seniorweb? 

Neem kontakt met ons op!  

 

http://www.seniorwebwestland.nl/wordpress/seniorwebwestland-geeft-demo-bij-de-hightea-in-de-prinsenhof-in-maasdijk/vitis-7-2/
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Deel 1 E-Book voorlezen op iPad of iPhone.  

Een iPad of iPhone met iOS 8 of hoger, kan u de tekst van een boek voorlezen. Handig wanneer 

het lezen niet meer zo gemakkelijk gaat of wanneer u twee dingen tegelijk wil doen, bijv. naar een 

boek luisteren en gelijktijdig de afwas wegwerken. De iPad kan ook uw kleinkinderen voorlezen.  

 

Deel 2 Notities inspreken op iPad of iPhone. *  
Met Google Keep kunt u notities en lijsten maken. U kunt Google Keep gebruiken op uw telefoon, 

tablet of computer. De gratis 'Google Keep' is een hele handige app wanneer u niets wil vergeten. 

Deze app kunt u zelfs onderweg gebruiken.  

 

Deel 3 Google zoeken op tablet of smartphone. *  
Het beste van Google in één app. De snelste en makkelijkste manier om te vinden wat u nodig 

hebt. U kunt zelfs met uw stem zoeken. Zeg "OK, Google" en stel uw vraag. Google vindt alles, 

van restaurants in de buurt tot actuele verkeers- en OV-informatie. U kunt zelfs met uw smartphone handfree 

bellen of SMS-en naar een persoon die in uw contacten/adresboek staat.  

 

Deel 4 Skype met iPad of iPhone. *  
Skype is vooral bekend van het videobellen. U gaat een gesprek aan en u ziet de ander in beeld. In 

dit artikel bespreken we de app voor de iPad met besturingssystemen vanaf iOS 7. Wij bespreken 

de gratis functies: dat zijn het chatten, bellen en videobellen met andere Skype-gebruikers.  

 

Deel 5 Direct vertalen met tablet of Smartphone. *  
Google Translate-app is uw tolk geworden. De app krijgt twee grote nieuwe functies die realtime 

vertalen mogelijk maken. Directe vertalingen zijn zowel via de camera als via spraakinvoer moge-

lijk.  

Verkeersborden, borden op straat of menu's worden uit een vreemde taal, direct vertaald in het Nederlands.  

 

Deel 6a Spraakgestuurd typen met Google Docs. ☻  

Google ontwikkelt al lange tijd functies om de computer met de stem te besturen. Sinds kort kun-

nen we zelfs de inhoud van een tekstdocument in Google Docs dicteren. Het is gratis en u behoeft 

dus geen dure software aan te schaffen. In plaats van typen dicteert u nu de tekst. Een Google-

account is noodzakelijk.  

 

Deel 6b Spraakgestuurd typen met Speechnotes ☻  

Speechnotes is volledig gratis. Dit programma is nuttig voor mensen, die problemen 

hebben met typen. Dergelijke problemen kunnen een gevolg zijn van fysieke conditie, of 

het niet beheersen van het werken met een toetsenbord. In plaats van typen dicteert u nu de tekst. Incl.: As-

sistiveTouch  

 

Opmerking: * ook geschikt voor Android  

  ☻ geschikt voor alle OS 

 

In het jaar 2017 een 6-tal workshops !! 
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Nieuwsbrief SeniorWeb West-

land 

In december 2014 is SeniorWeb Westland ge-

start met de Nieuwsbrief als communicatiemid-

del voor cursisten en (oud)-cursisten.  

 

Deze  Nieuwsbrief wordt nu gestuurd aan cur-

sisten uit de jaren 2014-2015 -2016  waarvan 

wij een emailadres hebben.  

 

Het kan gebeuren dat u meerdere keren een cur-

sus heeft gevolgd en dat u daardoor de mail 

meerdere keren ontvangt! Dan maar gewoon 

deleten!  Mocht u geen Nieuwsbrief meer willen 

ontvangen laat het dan even weten! 

 

Maar geef dan ook  uw juiste gegevens aan!  

Voor alle cursussen kunt u zich  al opgeven ! 

Via de site of een mailtje naar:  

Email: francines@tele2.nl 

Workshops 

Het SeniorWeb Westland verzorgt regelmatig diverse workshops. In twee dagdelen leert u de belangrijkste 

zaken te beheersen van de workshop naar keuze. 

De volgende workshops worden gegeven bij voldoende deelname. 

 Kaart maken 

 Etiketten maken 

 Internetbankieren 

 Veilig internetten 

 Aanmaken van een DigiD 

 Mijn OV kaart aanmaken, opladen en gebruiken 

 Betalen met iDEAL  

 Beginnen met de computer 

 

Voor bovenstaande en de hieronder genoemde  cursussen nog altijd opgeven : 

Beginnerscursus, Excel, internet en email, fotoboek maken .  Kosten van de cursussen zijn:  

Cursus 6 lessen incl. boek                   € 75,00 

Cursus 4 lessen                                    € 60,00 

Workshop 2 dagdelen                          € 35,00 

Workshop 1 dagdeel                            € 17,50  

 

Kijk regelmatig op de website: www.seniorwebwestland.nl 

Felicitatie voor 20 jaar Seniorweb 

 

Seniorminded tot op het “bit” 

Enerverend door inhoud en “snit” 

Nooit saai, steeds vol “spirit” 

Innovatief en docenten met “pit”     
OveralOveral berekbaar, dus een “hit” 

Ruimte in the cloud, géén holy “shit” 

Window 10 met informatieve “rit” 

Echt verrijkend, voor de oudere “nitwit” 

Bravo voor SeniorWeb: houdt de Senior “fit 

 

 

http://www.seniorwebwestland.nl

