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 N i e u w s b r i e f  
September 2017 

Van de Voorzitter 
 

Voor U ligt alweer een nieuwe nieuwsbrief van Senior-

Web Westland. In het achter ons liggende eerste half-

jaar van 2017 is er weer veel gebeurd met onze club. 

Wij vieren dit jaar ons 20 jarig bestaan. In het begin 

van het jaar hebben wij aandacht aan dit jubileum ge-

geven door in diverse kernen van het Westland de Thee 

Taart en Tablet ( TTT) bijeenkomsten te organiseren. 

Velen zijn daar op afgekomen. Als vervolg op de TTT 

bijeenkomsten hebben we speciaal voor onze mannelij-

ke cursisten de Bier Bitterballen en Beelscherm bijeen-

komst ontwikkeld. Dit was zo’n goed idee dat Senior-

Web Westland daarmee een Glazen Pluim van Fonds 

Westland heeft verdiend. Een mooi succes. 

 

De landelijke organisatie van SeniorWeb peilt voortdu-

rend de behoefte bij de leden naar specifieke vormen 

van ondersteuning. Een van de vormen bleek “Leren 

aan Huis” te zijn. SeniorWeb Westland heeft dit initia-

tief omarmd en verder uitgebouwd specifiek voor onze 

eigen regio. Wij prijzen ons bijzonder gelukkig dat wij 

voor dit initiatief een mooie bijdrage van de RABOBANK 

hebben gekregen. Een stevige steun in de rug om deze 

activiteit voor U en voor ons tot een succes te maken. 

 

 

Theo Hoefnagel  (penningm.)  
en  

Loes Voogd  (bestuurslid-docent) 
mochten de Glazen Pluim in ontvangst nemen! 

 

 

 

Voor het najaar van 2017 staan 

er weer diverse cursussen en 

workshops op de agenda. Daar-

over kunt U meer in deze 

nieuwsbrief lezen. Benut de mo-

gelijkheden die deze bijeenkom-

sten U kunnen bieden om uw 

vaardigheden op de computer, 

laptop, IPad en smartphone te 

onderhouden en te vergroten. 

Wij zien U graag op een van de 

bijeenkomsten. 

 

Jan Schalke.  
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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 Westlandse bibliotheken:  

Vraag naar Merel v.d. Zalm! 

 

 Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten. In 

Westland zijn we alweer een tijdje bezig met deze digiD cursus! U leert staps-

gewijs ervaring opdoen met belangrijke vaardigheden voor het werken met de 

elektronische overheid.  

In de cursus, die o.a. gaat over het aanvragen en gebruiken van een DigiD 

(Digitale Identificatie), is een module opgenomen, specifiek voor de Gemeente 

Westland waarin concrete onderwerpen zullen worden besproken en beoefend, 

zoals:  

 

 digitaal maken van een afspraak, bijvoorbeeld voor het aanvragen of 
 verlengen van een paspoort  

 doorgeven van een verhuizing  

 producten van de afdeling Werk en Inkomen, bijv. Bijzondere Bijstand 
 en Langdurigheidstoeslag  

 aanvragen van een Gehandicaptenparkeerkaart  

 etc.  

Aan deze cursus zijn voor U  géén kosten verbonden!! 

 

De overheid gaat digitaal.  
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SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van 

de computer en internet zelf laten ervaren.  De afgelopen 20 jaar heeft SeniorWeb enke-

le honderden  senioren wegwijs gemaakt in de wereld van computers, internet en e-

mail. In samenwerking met de Bibliotheken  in het Westland worden er diverse compu-

tercursussen en workshops voor zowel beginners als gevorderden georganiseerd. De 

cursussen worden gegeven door deskundige docenten op de locaties Naaldwijk, ‘s Gra-

venzande, Wateringen, De Lier en incidenteel in Monster. De groepen zijn klein zodat er 

persoonlijke aandacht is voor iedere cursist. De data waarop de diverse cursussen en 

workshops in dit najaar van 2017 worden gegeven vindt u binnenkort in het rooster op 

onze site. www.seniorwebwestland.nl 

SeniorWeb Westland docenten  

staan graag voor u klaar! 

De voordelen van het SeniorWeb lidmaatschap 
 

Wilt u Whatsappen of Facetimen met uw kleinkind?  Facebooken, fotoboek maken? Of 

wilt u gewoon uw computer veilig updaten? Leren omgaan met Excel? Handig omgaan 

met Word, plaatjes bij uw teksten, mooie uitnodigen maken voor uw tennisclub, vrou-

wengilde, kerk? Etiketten maken?  Een Ipad cursus beginners of gevorderden? Er is ge-

noeg te leren. Aarzel niet en kom gewoon.  

Het leven wordt een stuk leuker als u Digitaal Fit bent. Wat u ook met uw Ipad, compu-

ter of laptop  wilt doen. SeniorWeb helpt u daarbij met praktische uitleg, online cursus-

sen en persoonlijke hulp.  

Voor de eerste 100 cursisten die zich daadwerkelijk aanmelden voor een cursus bij  

Seniorweb Westland ontvangt u voor 1 jaar het landelijk lidmaatschap van Seniorweb 

cadeau!! 

  Wie durft ????? Opgeven voor een cursus kan bij: 

Francine Scholtes-Brinkman 

tel. 0174-623996 of per email francines@tele2.nl 

 

 

GRATIS    LIDMAATSCHAPGRATIS    LIDMAATSCHAPGRATIS    LIDMAATSCHAP   
   

VOOR DEGENE DIE DAADWERKELIJK EEN CURSUS GAAN VOOR DEGENE DIE DAADWERKELIJK EEN CURSUS GAAN VOOR DEGENE DIE DAADWERKELIJK EEN CURSUS GAAN    

VOLGEN BIJ SENIORWEB WESTLANDVOLGEN BIJ SENIORWEB WESTLANDVOLGEN BIJ SENIORWEB WESTLAND   

http://www.seniorwebwestland.nl/rooster
http://www.seniorwebwestland.nl
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Tijdens de cursus of workshop mag u uw 

eigen laptop meebrengen. Waarschijnlijk 

voelt u zich daarop beter thuis. U kunt ook 

gebruikmaken van Laptops of computers 

van SeniorWeb. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Fotoalbum maken  
 

 

Het internet biedt talloze leuke program-

ma’s om zelf een fotoalbum te maken. 

Maar – ook omdat je er uiteindelijk voor 

moet betalen – dan wil je wel graag dat je 

het zó kunt maken als je voor ogen hebt. 

In deze cursus leer je een fotoalbum ma-

ken met voorbeeldfoto’s waarbij we zover 

gaan tót aan het moment dat een betaal-

methode moet worden gekozen.  

 

Daarna kun je thuis aan de slag met je 

eigen foto’s en creatieve ideeën. Wil je ge-

lijk in de les werken met je eigen foto’s, 

neem ze dan mee op usb-stick. In de cur-

sus is onder andere aandacht voor het 

downloaden van de betreffende software, 

het aanpassen van de benodigde instellin-

gen, het inladen van de foto’s en het ont-

werpen van het album.  

 

< Zo was het 

 

Zo kan het nu> 

Nieuws van SeniorWeb Westland 

Na onze vorige nieuwsbrief is er op com-

putergebied heel wat veranderd.  

 

Windows 10. 

Het afgelopen jaar hebben we gratis kun-

nen omschakelen van Windows 7 en Win-

dows 8.1 naar Windows 10.  

 

Vanaf 2 augustus kunt u de Jubileumup-

date ontvangen. U kunt wachten tot Mi-

crosoft de Jubileumupdate aanbiedt, maar 

de update kunt u nu ook zelf al ophalen. 

 

In ons nieuw aangepaste Cursusboek 

Windows 10 met Jubileumupdate ver-

sie 006  staan de instructies, op welke 

manier u de Update bij Microsoft moet op-

halen en hoe u deze dient te installeren. 

Het updaten kost ongeveer 2 uur. 

 

In het cursusboek wordt uitgebreid inge-

gaan op het nieuwe e-mailprogramma 

Mail. 

 

Windows Live Mail 

Dit programma Windows Live Mail kan 

voor e-mailadressen van Microsoft niet 

meer worden gebruikt. 

Dit geldt bijv. voor de e-mailadressen:     

……….@hotmail.com, ………..@outlook.com 

en …………@ live.nl 

Heeft u één van de bovenstaande e-

mailadressen, dan adviseren we u over te 

gaan naar het programma Mail.  

Dit wordt behandeld in het Cursusboek 

Windows 10 met Jubileumupdate ver-

sie 006   

 

Microsoft Edge. 

Dit is het nieuwe bladerprogramma in 

Windows 10. 

Hiermee kan men op het internet bijv. de 

volgende sites bekijken: www.aldi.nl of 

www.hema.nl  

In het Cursusboek Windows 10 met Ju-

bileumupdate versie 006, wordt Edge 

op eenvoudige wijze behandeld.  

In het boek Workshop Microsoft Edge 
versie 003 wordt hier uitgebreid op inge-
gaan. 

http://www.aldi.nl
http://www.hema.nl
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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 te-

gelijk wil doen, bijv. naar een boek luisteren en gelijktij-

dig de afwas wegwerken. De iPad kan ook uw kleinkin-

deren 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 res-

taurants in de buurt tot actuele verkeers- en OV-informatie. U kunt zelfs met uw smartphone hand-

free 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 Spraak gestuurd typen met Google Docs. ☻  

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

kort kunnen 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 Spraak gestuurd typen met Speechnotes ☻  

Speechnotes is volledig gratis. Dit programma is nuttig voor mensen, die problemen hebben met typen. Derge-

lijke 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.: AssistiveTouch  

 

Nog meer workshops die u zou kunnen gaan volgen!! 

 

Docent Molhoek weet  hier alles van! 



6 

Gratis cursus Internet bankieren:  
 
Ook in de eerste helft van  2017 zijn in Wateringen, De Lier  en Naaldwijk weer  cursussen 

Rabo Internet Bankieren afgesloten.  De Rabobank biedt haar leden deze cursus gratis 

aan.  Seniorweb organiseert al enkele jaren deze cursussen en ruim 40 cursisten hebben 

begin 2017 deze cursus met succes afgerond. 

Op een ontspannen, ongedwongen wijze wordt de senior geleerd met de Scanner van de 

Rabobank te  Bankieren.  

 

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 voor de 2e helft van dit jaar  kunt u zich 

opgeven bij de Rabobank. Snel doen, het is zo makke-

lijk als u het zelf kunt! Geen bank in uw eigen dorps-

kern meer, geen kinderen in de buurt of die hebben genoeg te doen. Onafhankelijk zijn!

leer het zelf, het is niet moeilijk, iedereen kan het !!  Docenten van SeniorWeb nemen de 

tijd om het u op uw manier te leren! En het is ook nog eens heel gezellig!!  

 

Werken met de iPad  
Deze cursus is bedoeld voor mensen die de iPad 

beter willen leren kennen en er handiger mee 

willen omgaan. Behandeld worden  

 de bediening, de basishandelingen en instel- 

lingen,  

 standaard apps en het beheer van apps  

 e-mail en internet, 

 het omgaan met foto’s, muziek en boeken,  

  werken met agenda, notities en contacten,  

 de iPad en de cloud.  
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SeniorWeb Westland  

geeft o.a. les in de hieronder genoemde   

Cursussen en Workshops 

Cursussen 

 

Windows 10 met Jubileumupdate versie 006  **** 

 

Beginnen met Excel: versie 001   ****** 

 

Beginnen met iPad:  versie   009   **** 

 

Genealogie programma ALDFAER versie 001  

(het programma Aldfaer is gratis) **** 

 

 

 

 

========================================================= 

De volgende workshops worden gegeven bij voldoende deelname! 

 

Ms Edge na Jubileumupdate versie 003    ** 

 

Etiketten en Adressenbestand maken in Word 2010 of Word 2013 ;  

inclusief WeTransfer (voor het verzenden van grote bestanden) 
versie 002     *** 

 

Contactloos betalen; Betalen met iDEAL ;  
Foto's toevoegen aan invulformulier  versie 001   ** 

 

Basis Computervaardigheden versie 001  (voor beginners)  *** 

 

OV-chipkaart versie 001  ** 

 

**  =  2 lessen 

***  = 3 lessen 

****  = 4 lessen 

****** = 6 lessen 

 

 

Kosten voor bovenstaande:  

Cursus 6 lessen incl. boek                   € 75,00 

Cursus 4 lessen                                  € 60,00 

Workshop 1 dagdeel                           € 17,50  

Workshop 2 dagdelen                         € 35,00 

 

 

Mogelijkheden 

genoeg dus!  

 

Probeer het ook 

eens.  
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Vaardigheid in het bedienen van uw digitale 

apparaat kan niet uitsluitend worden aangeleerd door 

het volgen van een van onze activiteiten! 

 

 

Thuis zal moeten worden geoefend op uw eigen appa-

raat en de eventuele opdrachten in het lesboek moeten 

worden uitgevoerd. 

 

SeniorWeb Westland in de kijker!! 

 

 

Onze zomervakantie is nagenoeg voorbij, 
we gaan weer van start en wel op:  

 

 Woensdagmorgen 6 september a.s.  

 

U kunt van 10:00 –12:00  weer terecht in de bibliotheek van Naaldwijk 

om kennis te maken met het cursusaanbod van Seniorweb Westland 

voor de komende periode!! 
 

U kunt zich hier dan ook opgeven voor een workshop of cursus. Datum en plaats zijn niet 

altijd al bekend dat gaat in overleg met bibliotheken en docenten.  

Maar na opgaaf krijgt u tijdig bericht wanneer en waar u de cursus of workshop kunt vol-

gen. 

 

Het cursusaanbod van SeniorWeb Westland zal ook gepre-

senteerd worden op zaterdag 30 september op het kantoor van 

Westland Partners in Naaldwijk. 

Zij organiseren een  seniorendag  met als thema “Fit en Vitaal” 

van 10:00 uur tot 14:00 uur waar u van harte welkom bent.  

 

 

 

Heeft u ook al iets gehoord over een PLUStival?? Ja u leest het goed 

een festival voor 55-Plussers in het nieuwe gemeentehuis op vrij-

dagmiddag 10 november van 13:00—17:00 u.! 

 

Ook hier is SeniorWeb vertegenwoordigd.! Kijk nu alvast op onze 

Regionale Intergrale Televisiezender (RITV). In de regionale bladen 

zal hier t.z.t. bekendheid aan worden gegeven. 

  

                 Stichting 
  Seniorenraad Westland 
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Tablet coaches 
 

Francine en Loes, docenten bij SeniorWeb Westland,  

hebben bij het landelijk SeniorWeb een training ge-

volgd voor het organiseren van thee, taart en tablet 

bijeenkomsten.  

Deze, door het landelijk georganiseerde Seniorweb 

bijeenkomst, was bedoeld om in den lande tabletcoa-

ches voor te bereiden op het organiseren van TTT-(= 

Thee-taart en Tablets) bijeenkomsten.  

De grootste uitdaging is het bereiken van de doelgroep en  

het werven van deelnemers. 

 

Deze niet-computer gebruikers  hebben de afgelopen jaren alle campagnes voorbij laten 

gaan en hebben vaak hardnekkige (voor)oordelen over computer en internet. Uit onder-

zoek blijkt dat het veelal 75plussers zijn, het merendeel vrouwen. Vergeleken met het Ne-

derlands gemiddelde zijn zij lager opgeleid en hebben een lager inkomen. Deze doelgroep 

is gebaat bij een één-op-één aanpak. Bij een feestelijke TTT staat het plezier voorop. En 

passant maken de dames dan kennis met een tabletcomputer. Wie wil, kan zich daarna 

opgeven voor individuele lessen thuis of in het Leercentrum.  

 

Het voorbeeld van SeniorWeb Westland, die eerder al TTT bijeenkomsten organiseerde is 

in goede aarde gevallen en een goed voorbeeld doet volgen. Dus Westland als voorbeeld-

functie!!  

 

 

Speciaal extra aandacht voor de IPad  

bijeenkomst voor de heren in de komende periode!!! 
 

” Bier, Bitterballen en Beeldscherm.” 

Op deze bijeenkomst gaan we u leren hoe  WhatsApp te ge-

bruiken. We leren u  hoe uw adressen in het contactboekje 

zet, hoe u een bericht verstuurt, hoe  een groeps App aan-

wordt gemaakt, maar ook hoe u een foto mee kunt sturen of 

beeldbellen. Het kan allemaal. 

En natuurlijk trakteren wij u na afloop op een lekker biertje 

en een bitterbal. 

 

Workshop  voor één avond of middag! 

De kosten zijn incl. lesboek € 20,00  

Aanmelden bij Francine Scholtes 

0174 – 62 39 96 

 

 

Je hoeft niet goed te zijn om de beste te 

zijn, zolang je maar beter bent dan de rest. 


