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Van de voorzitter
Voor U ligt de eerste nieuwsbrief van 2019. Het jaar 2019 belooft
weer
een zeer interessant jaar te worden voor SeniorWeb Westland en de activiteiten die door ons worden aangeboden.
U heeft wellicht gelezen of gehoord dat uit een onderzoek van PlusOnline is gebleken dat negen op de tien ouderen de overgang naar een digitale samenleving veel
te snel vinden gaan. Er zijn schattingen dat 2,5 miljoen Nederlanders het moeilijk
vinden om met digitale apparaten ( computer, laptop, tablet en smartphone) om te
gaan of zelfs helemaal niet met een dergelijk apparaat kunnen omgaan. Niet alleen
de overheid is hier schuldig aan maar ook heel veel andere organisaties. Je wordt
gedwongen om mee te doen. Maar dan moet je dat wel kunnen. Je moet voldoende
digitaalvaardig zijn om alle toepassingen en app’s aan te kunnen.
De overheid onderkent haar verantwoordelijk in deze. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken trekt met ingang van 2019 jaarlijks 5 miljoen euro uit om mensen digitaal vaardig te maken. De vraag is of dat voldoende is. De overheid is ook de instantie die organisaties, bijvoorbeeld zorginstellingen, uitnodigt om steeds meer digitaal te gaan richting haar cliënten ( dat wordt E Health genoemd). U en ik dus,
worden langs die weg gedwongen om digitaal te gaan communiceren met de zorginstelling. Dat vereist digitale vaardigheden en het bezit van een computer of tablet.
SeniorWeb Westland speelt op deze ontwikkelingen in door het aanbod van cursussen en workshops steeds actueel te houden en uit te breiden. In 2018 heeft SeniorWeb Westland bijvoorbeeld een proefproject gedaan met een huisartsenpraktijk om
cliënten die daar behoefte aan hadden te ondersteunen bij het gebruik van de aangereikte toepassingen. Bijvoorbeeld om met behulp van de computer een afspraak
te maken met de huisarts in plaats van via de telefoon.
De uitdagingen voor 2019 zijn groot. Wij doen ons best om U te helpen en te ondersteunen met uw digitale vaardigheid. Het is nu aan U om dat samen met ons te
gaan doen. In de week van 21-26 januari a.s. tijdens de OPEN DAGEN bent U van
harte welkom om U te laten informeren. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief.
Jan Schalke, voorzitter SeniorWeb Westland
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SeniorWeb Westland docenten
staan graag voor u klaar!

De eerste aanzet hiertoe is de “Open Week”
SeniorWeb Nederland organiseert in 2019 een
Open Week!
Deze vindt in heel Nederland plaats van 21 t/m 27 januari 2019.
SeniorWeb Westland doet natuurlijk mee! U kunt hiervoor terecht in
vier bibliotheken, te weten:
Bibliotheek ‘s Gravenzande - Dinsdag 22 januari vanaf 10:00 u
Bibliotheek De Lier-Woensdagmi. 23 januari van 14:00-16:00 u
Bibliotheek Wateringen– Vrijdagmi. 25 januari van 14:00-16:00 u
Bibliotheek Naaldwijk–zaterdagmorgen 26 januari van 10:30-12:00 u
In ‘s Gravenzande krijgt u een presentatie over “Digitaal Nalaten”
En kunt u zich inschrijven voor de gelijknamige workshop!
Deze workshop bestaat uit één dagdeel; Kosten 17,50 incl.
Mocht deze datum u niet uitkomen kunt u altijd nog terecht op vrijdagmiddag
in Wateringen
In De Lier wordt u bijgepraat hoe u veilig kunt internetten ondersteund door
een Power Point presentatie.
In Naaldwijk worden deze presentaties nog eens gepresenteerd.
Voor overige vragen m.b.t. workshops en andere cursussen wordt in alle bibliotheken tijd voor u vrijgemaakt! Inschrijvingen ter plekke!
Als klap op de vuurpijl kunt u, ná inschrijving en daadwerkelijk volgen van een van deze workshops, een
gratis lidmaatschap ontvangen van landelijk Seniorweb
voor een jaar ter waarde van € 32,—
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Cursus Basisvaardigheden Windows 10
In deze cursus, al vele malen door SeniorWeb Westland gegeven. In deze cursus

zal vooral aan de orde komen hoe we onze gebruikelijke bezigheden weer kunnen
doen met behulp van dit besturingssysteem.
De gebruikelijke bezigheden die zeker aan de orde zullen komen: - Browsen en
zoeken op internet. - E-mail verzenden en ontvangen. - Het opstellen van een documentje. (Brief of iets dergelijks) - Printen. - Het beluisteren van muziek. - Het
bekijken van foto’s.
Ook worden de deelnemers gevraagd in de eerste les op te geven welke onderwerpen voor hen beslist nog aandacht behoeven zodat het programma van de volgende lessen in overleg hierop kan worden toegesneden.
Wachtwoorden opslaan in LastPass
“Hoe onthou ik al die wachtwoorden, die je tegenwoordig overal voor nodig hebt? En hoe bewaar ik die op een veilige
manier?
Voor internet bankieren, e-mailen, webwinkels, sociale netwerken en dergelijke,
overal heeft u gebruikersnamen een wachtwoorden nodig.
LastPass is een wachtwoordmanager die helemaal gratis (en open source) is. Last
Pass kan gekoppeld worden aan uw internet browser. Vandaar dat we Last Pass
aanraden aan mensen die eens orde op zaken willen stellen. Met dit programma
slaat u gebruikersnamen en wachtwoorden eenvoudig en veilig op. Dat geldt ook
o.a. voor DigiD en bankcodes. Bij voldoende aanvraag organiseren wij deze workshop binnenkort en leggen u haarfijn uit hoe u eenvoudig en veilig wachtwoorden
kunt beheren en gebruiken. U krijgt toegang tot deze database via een sleutelbestand dat u, op b.v. een USB-stick, kunt opslaan. U hoeft dus nog maar één wachtwoord te onthouden, te gebruiken om bij de wachtwoorden te komen.

Stichting SeniorWeb Westland is een volledige vrijwilligersorganisatie, die ouderen
(50+) ondersteunt bij alles op het gebied van de computer, laptop, tablet,
smartphone, internet en digitalisering, met cursussen, workshops, lezingen, inloopspreekuren en open dagen. Voor en door senioren.
SeniorWeb Westland is aangesloten bij de landelijke Vereniging SeniorWeb.

Opgeven voor een cursus en/of workshop kan bij:
Francine Scholtes
tel. 0174-623996 of per email francines@tele2.nl
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Fotoalbum maken
Het leuke van een fotoalbum maken is
het geheel naar eigen inzicht samenstellen en inrichten, dat is tevens de
uitdaging van deze cursus. Het zal iedereen duidelijk zijn dat een fotoalbum
uiteindelijk ook betaald moet worden.
Maar wie wil er een fotoalbum betalen
met foto’s die voor de gebruiker niets
zeggen. We gaan een fotoalbum maken met voorbeeldfoto’s waarbij we
zover gaan tot aan het moment dat
een betaalmethode moet worden gekozen. In 4 lessen loodsen wij u door
de mogelijkheden van het maken van
een album. U kunt daarna thuis zelf
meteen aan de slag met uw eigen foto’s en eigen creatieve ideeën. Wat
gaan we o.a. doen in deze cursus: •

Workshop
bij SeniorWeb Westland
Digitaal Nalaten

**********
Wat moet er gebeuren met de toegang
tot uw pc, tablet of smartphone en wat
gebeurt er met uw belangrijke accounts. Welke profielen hebt u op sociale media en welke digitale abonnementen? Wat moet ermee gebeuren na
uw overlijden? Hoe kunt u dit vooraf
regelen?
Kom daarvoor naar een van de
Open dagen!!

Het voorbereidend werk

Het downloaden van de software

De instellingen van het programma

Het downloaden van de extra
software

Het inladen van de foto’s

De pagina’s indelen

Kaft in allerlei soorten

Achtergronden en maskers

Teksten en versieringen

Meer met uw IPad
U kent vast al wel wat spelletjes op de
IPad: om er maar een paar te noemen
Patience- Mahjong-Wordfeud etc.
Maar er is zoveel meer wat u met uw
IPad kunt. Ook voor deze cursus kunt
u zich opgeven!

Indien mogelijk uw eigen laptop meenemen. Waarschijnlijk voelt u zich
daarop beter thuis. U kunt ook gebruikmaken van Laptops of computers
van SeniorWeb.

Nieuwsbrief SeniorWeb Westland
In december 2014 is SeniorWeb
Westland gestart met de Nieuwsbrief als communicatiemiddel voor
cursisten en (oud)-cursisten. Deze
Nieuwsbrief wordt nu gestuurd aan
cursisten uit de jaren 2015-20162017 -2018 waarvan wij een emailadres hebben. Wij gaan zorgvuldig
om met uw gegevens!
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De overheid gaat digitaal.

Overheden verwijzen burgers steeds vaker naar hun digitale loketten.
In Westland zijn we alweer een tijdje bezig met deze DigiD cursus! U
leert stapsgewijs 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!!

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 of Rienke v.d. Meer
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SeniorWeb Westland kan ook
aan huis les geven
Voor wie is dat?
Voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet naar
een cursus ruimte kan komen, b.v. U heeft geen vervoer
of bent slecht ter been, of u bent doof of u heeft een ander lichamelijk ongemak, maar u wilt wel graag een cursus volgen.
Dan is hier uw kans.
De prijzen van de cursussen staan op de website vermeld,
Les aan huis is één uur per dagdeel. U betaalt € 9.00 extra per aanmelding.
Voorwaarden zijn: Een goed werkende computer en internetverbinding.
Interesse? Hiervoor kunt u ook bellen naar:
Francine Scholtes-Brinkman 0174 – 62 39 96 francines@tele2.nl

Vanuit Landelijk Seniorweb is deze optie ook beschikbaar
( alleen voor Seniorweb leden)!
Om misverstanden te voorkomen geven wij u hier informatie over het Leren aan
Huis wat wordt geregeld via het landelijk secretariaat.
Hebt u vragen over het gebruik van uw computer, tablet of smartphone? En wilt u
graag thuis uitleg van een van onze vrijwilligers?
Dan kunt u de ledendienst Leren aan Huis aanvragen. Een
SeniorWeb-vrijwilliger komt bij u thuis om u uitleg op maat te
geven; per keer ongeveer een uur. Meestal zijn er 3 à 4 afspraken nodig. We bespreken vooraf met u wat u wilt leren en
hoeveel tijd we daar voor nodig hebben. Wilt u hulp bij problemen met uw apparaten? Kijk dan bij PCHulp. We hebben vast
een passende vorm van hulp voor u. De voorwaarden van Leren aan Huis vindt u op de landelijke website: ww.seniorweb.nl
Kosten Leren aan Huis
Omdat er een vrijwilliger bij u thuis komt, betaalt u een onkostenvergoeding van
€ 4,50 per uur. Hier komen eventueel reiskosten bij à € 0,19 per kilometer (auto)
en aantoonbare tol- of parkeerkosten, of de kosten van het openbaar vervoer
(tweede klasse). U rekent de onkosten in principe per keer af met de vrijwilliger.
Leren aan Huis aanvragen
Om Leren aan Huis aan te vragen moet u eerst inloggen op de website. U moet
dus lid zijn van Seniorweb!! Dan kunt u het aanvraagformulier invullen. Kies in
het formulier het onderwerp waarover u meer wilt weten of waarover u vragen
hebt. Eén van onze vrijwilligers neemt zo snel mogelijk telefonisch contact met u
op om uw aanvraag door te spreken en een afspraak te maken.
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