
SeniorwebNOP doet ook een oproep voor extra vrijwilligers!!!

Ben je handig met computer, laptop, tablet en/of
smartphone?
Lijkt het je leuk om les te geven of daarbij te
assisteren?
Of vind je het leuker om vijftigplussers tijdens de
inloopdagen een eindje op weg te helpen met
hun vragen of problemen?

Mensen die naar onze inloop komen hebben
heel uiteenlopende vragen en nemen ook vaak hun eigen laptop, tablet of 
smartphone mee.

Wij hebben een klein deel van de vragen op een rijtje gezet:
– Laptop is traag. Kunnen jullie hem sneller maken?
– Kunnen jullie mij ook helpen hoe ik mijn email moet versturen, 

ontvangen, beantwoorden?
– WhatsApp … hoe doe ik dat?
– Hoe maak ik mooie foto's en stuur ik ze naar mijn laptop?
– Hoe zet ik een tekst op de foto en hoe maak ik een album?
– Hoe verklein ik foto's?
– Hoe zoek ik bepaalde onderwerpen via internet op?
– Kunnen jullie mij helpen met Skypen?
– Ik heb wat vragen zodat ik mijn bankzaken goed kan regelen via de 

laptop.
– Hoe kan ik programma's downloaden voor vakantie-uitjes, fiets- of 

autoroutes?

Dit is een kleine greep uit de vragen die wij krijgen op onze inloopdagen.
Wil jij ons team versterken? 
Neem dan contact op of vraag nadere informatie via 
voorzitter@seniorwebnop.nl, of kom eens een keertje kijken op één van 
onze inloopdagen! Je bent van harte welkom!

SeniorWebNOP is een leercentrum voor senioren.
Wij zijn een niet-commerciële stichting met alleen vrijwilligers.
Onze doelstelling is om vijftigplussers te helpen met alle voorkomende 
problemen met de computer, tablet en smartphone.
Ook zijn wij behulpzaam bij alle nieuwe toepassingen hiervan.

 SeniorWebNOP
Locatie: Basisschool De Planthof 

De Fjord 44
8303HL Emmeloord

telefoon 06-83382721 
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OPEN INLOOP

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en
zo mogelijk een tweede dagdeel (zie hiervoor onze
website of neem even contact met ons op)
We zijn er voor al uw vragen, problemen, hulp en
advies betreffende de computer, tablet en
smartphone.
Heeft u langer hulp of advies nodig? Dan zal onze
vrijwilliger een vervolgafspraak met u maken voor
een één op één voortzetting/of 1op1 cursus.
Soms zult u ook geheel vrijblijvend gewezen worden op een cursus of 
workshop die goed bij uw vragen aansluit.

OPEN INLOOP STAMBOOMONDERZOEK

Elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur,
(van september tot eind april)

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan
naar familiegeschiedenis.
Veel aspecten komen daarbij aan de orde zoals:

– Wie zijn mijn voorouders.
– Wanneer zijn zij geboren en overleden
– Hadden zij bezittingen.
– Wat was hun beroep. 
– Hoeveel kinderen hadden ze.

… enzovoort.

Toch blijft het moeilijk om een stamboom helemaal uit te pluizen.
Het kost veel tijd. Voor veel onderdelen zult u naar een archief moeten.
Gelukkig is er door digitalisering tegenwoordig ook veel op internet te 
vinden. Ook hier kan de docent van SeniorWebNOP u goed mee op weg 
helpen.
Bent u geïnteresseerd? Welkom op de 2e zaterdag van de maand.

Cursussen en Workshops:

Orde in de PC,
Muziek en Computer,
Tablets,
Smartphone,
Internet en email,
Stamboom,
Rekenblad,
Tekstverwerken,
Adressen en etiketten,
Wegwijs met DIGID,
Windows10, basis en gevorderden,
Fotoalbum,
Fotobewerking,
Sociale Media,
Website maken,
Verdere mogelijkheden op aanvraag.

Kom eens langs op één van onze inloopdagen, wij
zullen u graag helpen met een advies voor de cursus
die bij u past!
Inschrijven is ook mogelijk via onze website: www.seniorwebnop.nl

Voor alle informatie zijn we bereikbaar onder nummer 06-83382721 of via de
mail: info@seniorwebnop.nl

 HARTELIJK WELKOM


