DURF
DIGITAAL

Montferland

Hulp bij
computervragen

Digitaal vaardiger
met SeniorWeb

Welcom helpt u
verder bij al uw
computer-, tablet- en
smartphone vragen.

Specialisten van
SeniorWeb geven
computerhulp, workshops en cursussen.

Bij computerinlopen kunt u
oefenen en helpen
vrijwilligers bij al uw
vragen. U kunt uw vragen
ook stellen tijdens het
telefonisch vragenuurtje.

De cursussen Windows 10
en Werken met uw tablet
starten bij voldoende
aanmelding.

De seniorenconsulenten
helpen u en wijzen u waar
u moet zijn met uw
(digitale) vragen. Zij zijn
telefonisch te bereiken en
komen waar nodig aan
huis.

Als u digitale vragen heeft,
helpt SeniorWeb u in de
bibliotheek of thuis.
Bij het Digitaal café komt
een digitaal onderwerp
aan de orde. Er is er tijd
om vragen te stellen en
elkaar te ontmoeten.

Leer computeren

Leer werken met
de elektronische
overheid

Bij de cursus Klik & Tik
leert u werken met de
computer en internet.

Bij de cursus
DigiSterker leert u hoe
u zelf overheidszaken
regelt via internet.

U leert omgaan met muis
en toetsenbord en u gaat
aan de slag met e-mail
en internet. Als u al een
beetje vaardig bent met de
computer, kunt u bij Klik &
Tik meer leren over social
media en/of uw tablet.

U gaat een DigiD
aanvragen en gebruiken,
online afspraken maken
en formulieren invullen
en inloggen op websites
zoals mijnoverheid.nl.

De gratis cursus bestaat
uit 6 bijeenkomsten van 2
uur.

De gratis cursus bestaat
uit 4 bijeenkomsten van 2
uur.

Met een bibliotheekabonnement heeft u toegang tot
de digitale bibliotheek met e-books, luisterboeken,
cursussen en bronnen. Wij vertellen u graag meer!

CONTACT
Wilt u meer informatie
over de computerinloop of
contact met een
seniorenconsulent?

Wilt u meer informatie
over de activiteiten van
SeniorWeb, de cursussen
Klik&Tik en DigiSterker, of
de online bibliotheek?

Bel naar de Welzijnslijn:
0316 - 29 28 28, 		
maandag t/m vrijdag,
9.00 - 12.00 uur

Kom langs in de
bibliotheek

Of mail naar:

welzijnslijn@welcommail.nl

Website:

www.iedereenwelcom.nl

Bel naar de bibliotheek:
0316 - 22 11 84
Of mail naar:

info@bibliotheekmontferland. nl

Websites:

www.bibliotheekmontferland.nl
www.seniorweb.nl

Montferland

