
aan de Vliet

Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Rijswijk
Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Telefoon: 070 2400 250

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

        /dBadV           @dBadV           /dBadV 

Stompwijk Dorpshuis
Zustersdijk 18 • 2266 EW Stompwijk

Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Voor de kaartverkoop kunt u terecht bij de 
balies in de bibliotheek en op 

www.bibliotheekaandevliet.nl

allemaal 
digitaal!
januari - juni 2018

Allemaal Digitaal! is een samenwerking tussen:

Informatie en inhoudelijke vragen:
• Hans Imhoff (SeniorWeb aan de Vliet) - 06 112 74 139

• Henk Selling (SeniorWeb aan de Vliet) - 070 395 28 48

• info@seniorwebaandevliet.nl

• www.seniorwebaandevliet.nl

Coördinatie 
• Ingrid Naaktgeboren (de Bibliotheek aan de Vliet)
        070 240 02 50 (alleen op dinsdag en vrijdag)

Meer informatie over de workshops en cursussen vindt u op de website van SeniorWeb 
aan de Vliet en op de website van de bibliotheek.

Workshop: Lenen van e-books met uw 
e-reader
Met uw bibliotheekabonnement leent u ruim 

15.000 e-books. In deze workshop leert u hoe u bij 

de online bibliotheek e-books leent en hoe u deze 

op uw e-reader plaatst. (Niet geschikt voor Kindle)

Belangrijk: neem uw e-reader met laptop mee 

plus bijbehorende snoeren. Ook heeft u uw 

bibliotheekpas en wachtwoord nodig en moet u 

beschikken over een e-mailadres met wachtwoord.

Gratis • vooraf aanmelden • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • di 13 feb • di 24 apr

Rijswijk • di 13 mrt • do 17 mei

Voorburg • di 10 apr • do 7 jun

Tijdens de Windows 10 cursussen zijn er 

laptops aanwezig. Voor de starterscursus is uw 

kennisniveau niet van belang. Voor de cursus voor 

gevorderden is basiskennis van Windows gewenst.

Cursus: Windows 10 (starters)

Een computer met Windows 10 kent vele 

mogelijkheden. De mogelijkheden ontdekt u in 

deze starterscursus. U leert uw apparaat in te 

stellen, maakt kennis met de basis van e-mail, 

tekstverwerking en zoeken op het internet.

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00

Ooievaarspas € 49,00 • cursus van 8 lessen

Rijswijk • vr 2 feb t/m 23 mrt • 10:00 - 12:00 uur

Voorburg • vr 4 mei t/m 22 jun • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: Windows 10 (gevorderden)

In de lessen voor gevorderden leert u uw 

computer in te richten naar uw persoonlijke 

wensen (instellingen), foto’s te bewerken en 

programma’s te downloaden en installeren. Ook 

leert u meer over muziek, problemen oplossen en 

het beheer van uw computer.

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00

Ooievaarspas € 49,00 • cursus van 8 lessen

Rijswijk • wo 28 mrt t/m 16 mei • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: Klik & Tik: wegwijs met de 
computer en het internet 
In 6 bijeenkomsten raakt u vertrouwd met de 

computer en het internet. Tijdens deze online 

cursus gaat u zelfstandig aan de slag en ook 

oefent u thuis. 

De fi lmpjes laten zien hoe u kunt typen en 

e-mailen. En u leert de weg te vinden op het 

internet; een website bekijken, zoeken met 

een zoekmachine, iets invullen, aanvragen 

en downloaden. Er is gelegenheid voor het 

stellen van al uw vragen rondom het online 

oefenmateriaal. 

Dit is de beste cursus om mee te starten voor 

iedereen die geen kennis van en vaardigheden 

met een computer of internet heeft.

Tijdens de cursus is er een laptop met koptelefoon 

voor u aanwezig. 

Gratis • vooraf aanmelden • cursus van 6 lessen

Leidschendam • vr 19 jan t/m 23 feb • 14:00 - 16:00

Leidschendam • do 19 apr t/m 31 mei • 14:00 - 16:00

Rijswijk • vr 16 feb t/m 23 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • vr 25 mei t/m 29 jun • 14:00 - 16:00 uur

Voorburg • vr 9 mrt t/m 13 apr • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: Digitale overheid 
De overheid gaat steeds meer digitaal. U ook? 

Ziet u hier tegenop? Volg dan deze cursus. In vier 

lessen leert u hoe u zelf uw digitale zaken kunt 

regelen. Zoals het aanvragen van een DigiD en 

het instellen van de berichtenbox. Ook leert u 

de websites van de Belastingdienst en de Sociale 

Verzekeringsbank te gebruiken.

Deze cursus is geschikt voor iedereen met  ervaring 

met een computer en/of internet. (En ook als 

vervolg van de Klik & Tik cursus)

Heeft u nog geen DigiD? U vraagt deze de eerste 

les aan. Neem hiervoor uw burgerservicenummer  

(BSN) mee. Dit staat op uw identiteitsbewijs. 

Gratis • vooraf aanmelden • cursus van 4 lessen

Rijswijk • do 8 mrt t/m 29 mrt • 10:00 - 12:00 uur

Rijswijk • wo 23 mei t/m 13 jun • 10:00 - 12:00 uur

Voorburg • do 5 apr t/m 26 apr • 10:00 - 12:00 uur

Voorburg • vr 8 jun t/m 29 jun • 10:00 - 12:00 uur

Leidschendam • di 30 jan t/m 20 feb • 10:00 - 12:00

Leidschendam • di 8 mei t/m 29 mei • 10:00 - 12:00

aan de Vliet

E-reader en computer Contact en adressen

Computers & WiFi in de bibliotheek
In onze bibliotheken kunt u gebruikmaken 

van de stilteruimtes, werkplekken, computers, 

printers en gratis WiFi.

Als lid krijgt u één uur per dag gratis gebruik 

van internet op de computers in de bibliotheek. 

Daarna betaalt u € 0,01 per minuut. U kunt 

hiervoor tegoed zetten op uw bibliotheekpas. 

Wilt u tijdens uw verblijf in de bibliotheek iets 

drinken? Voor een klein bedrag koopt u koffi e 

of thee uit de automaat.



Onze digitale samenleving verandert snel. Om ‘digitaal fi t’ te blijven biedt de Bibliotheek 
aan de Vliet in samenwerking met SeniorWeb aan de Vliet u inspiratie, educatie en 
ondersteuning. Voor een optimaal en veilig gebruik van de digitale wereld worden er 
naast cursussen (van één tot meerdere dagdelen), aanmeldmiddagen en maandelijkse 
hulp en informatie inloopmiddagen georganiseerd.

Ons aanbod is zowel geschikt voor beginners die nog nooit met een computer, e-reader, 
tablet of smartphone te maken hebben gehad als ook voor gevorderden die specialistische 
hulp nodig hebben.

Persoonlijke aandacht en toegankelijkheid vinden we heel belangrijk. De groepen bestaan 
uit maximaal 10 cursisten (afhankelijk van de cursus/workshop). 

Voor leden van de bibliotheek, ouderenbond, SeniorWeb en houders  van de Ooievaarspas is 
er een kortingstarief. Alle prijzen van de meerdaagse cursussen zijn inclusief het lesboek. De 
korting met de Ooievaarspas geldt alleen bij de kaartverkoop aan de balie in de bibliotheek. 
Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus of workshop drie dagen voor aanvang 
geannuleerd.

Aanmeld en informatie 
inloopmiddagen
Om u persoonlijk te informeren hebben we 

aanmeld en informatie inloopmiddagen. 

Docenten van SeniorWeb aan de Vliet zijn 

aanwezig om u te informeren over computer-, 

e-reader-, tablet- en smartphone cursussen of 

workshops die gegeven gaan worden. Wij helpen 

u met het maken van de juiste keuze uit ons 

aanbod. Ook kunt u zich direct inschrijven.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • dinsdag 16 januari

Leidschendam • woensdag 17 januari

Voorburg • donderdag 18 januari

Hulp en informatie inloopmiddagen
Elke maand organiseren we op vaste momenten 

hulp en informatie inloopmiddagen. U kunt 

zonder afspraak binnenlopen met uw vraag 

over het gebruik of tips voor aanschaf van een 

computer, e-reader, tablet of smartphone. 

Deskundige docenten en medewerkers van de 

bibliotheek zijn er om uw vragen op te lossen.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur

Voorburg • elke eerste dinsdag van de maand 

(m.u.v. januari)

     9 jan • 6 feb • 6 mrt • 3 apr • 1 mei • 5 jun

Leidschendam • elke tweede donderdag van de 

maand (m.u.v. mei)

     11 jan • 8 feb • 8 mrt • 12 apr • 17 mei • 14 jun

Rijswijk • elke derde woensdag van de maand

     17 jan • 21 feb • 21 mrt • 18 apr • 16 mei • 20 jun

Digitale smaakmakers
Dit voorjaar starten we in Voorburg en Rijswijk 

met ‘digitale smaakmakers’. Korte presentaties 

van één uur tijdens een inloopmiddag. Ook kunt 

u uw wensen doorgeven voor nieuwe (korte) 

cursussen.

Gratis • 14:30 - 15:30 uur

Voorburg • di 9 jan • Veiligheid en Privacy

Voorburg • di 6 mrt • Navigatie/GPS

Rijswijk • wo 21 feb • Omgaan met Social Media

Rijswijk • wo 18 apr • Fotograferen met 

      smartphone en tablet

De Android cursussen en workshop zijn voor 

iedereen die beschikt over een eigen Android-

telefoon en/of tablet (bijv. Samsung, Sony, Acer), 

die u opgeladen meeneemt naar de lessen. 

Het meeste profi jt heeft u van deze lessen met een 

niet al te oude smartphone of tablet.

Voor deelname aan de starterscursus is het 

kennisniveau niet van belang. Voor de cursus 

voor gevorderden is basiskennis van uw Android-

apparaat gewenst.

Cursus: Android-telefoon en/of tablet 
(starters) De vele mogelijkheden van uw Android-

telefoon en/of tablet ontdekt u in de lessen voor 

starters. U leert uw apparaat in te stellen, maakt 

kennis met de basis van e-mail, leert zoeken op 

internet en krijgt inzicht in de werking van een 

aantal standaard apps op uw apparaat.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Leidschendam  • do 1 feb t/m 22 feb • 14:00 - 16:00

Rijswijk  • wo 7 mrt t/m 28 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: Android-telefoon en/of tablet
(gevorderden) Tijdens de lessen voor gevorderden 

verdiept u zich in de mogelijkheden van e-mail en 

het zoeken op internet. Ook leert u hoe u foto’s en 

video’s maakt, hoe u muziek kunt beluisteren en 

apps kunt downloaden op uw apparaat.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Rijswijk • di 15 mei mei t/m 5 jun • 14:00 - 16:00

Workshop: WhatsApp (nieuw)

In deze praktische workshop leert u WhatsApp in 

te stellen en gebruiken om berichten en foto’s te 

sturen, locatie te delen of zelfs te (video)bellen.

Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00

Ooievaarspas € 6,00

Voorburg • ma 29 jan • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • do 22 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • di 8 mei • 14:00 - 16:00 uur

Voor de workshops en cursussen neemt u uw eigen 

opgeladen iPhone, iPad of MacBook mee.

Voor de starterscursus is uw kennisniveau niet 

van belang. Voor de cursus voor gevorderden is 

basiskennis van uw iPhone en/of iPad gewenst.

Workshops
Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00

Ooievaarspas € 6,00 • per persoon per workshop

Workshop: WhatsApp (nieuw)

In deze praktische workshop leert u WhatsApp in 

te stellen en gebruiken om berichten en foto’s te 

sturen, locatie te delen of zelfs te (video)bellen.

Voorburg • ma 29 jan • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • do 22 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • di 8 mei • 14:00 - 16:00 uur

Workshop: Fiets- en wandeltochten 
maken met de iPhone (nieuw)

Aan de hand van enkele apps wordt u uitgelegd 

hoe u met uw iPhone routes kunt downloaden 

en samen met de ingebouwde GPS fi ets- en 

wandeltochten kunt maken. U hoeft, ook zonder 

internet, nooit meer de weg kwijt te raken. Ook 

krijgt u tips hoe u uw iPhone op de fi ets kunt 

bevestigen.

Voorburg • wo 4 apr • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • wo 25 apr • 14:00 - 16:00 uur

Workshop: Fotograferen en fi lmen 
met de iPhone en/of iPad
In deze workshop vol praktische tips leert u hoe u 

beter en leuker kunt fotograferen en fi lmpjes kunt 

maken met uw iPhone of iPad. Wat betekenen al 

die icoontjes, hoe stelt u uw apparaat het beste 

in en hoe bewerkt en beheert u foto’s en video’s?

Voorburg • vr 4 mei • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • vr 18 mei • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: iPhone en/of iPad (starters)

In deze starterslessen leert u uw apparaat in te 

stellen, maakt u kennis met de basis van e-mail, 

leert u zoeken op internet en krijgt u inzicht in de 

werking van een aantal standaard apps.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

V’burg • wo 31 jan t/m 21 feb • 10:00 - 12:00 uur

L’dam  • di 6 mrt t/m 27 mrt • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: iPhone en/of iPad (gevorderden)

U verdiept zich in de verdere mogelijkheden van 

uw apparaat. Naast internet en e-mail leert u 

uw apparaat ook gebruiken als routeplanner, 

notitieblok of agenda. Verder leert u hoe u foto’s 

en video’s maakt, hoe u muziek kunt beluisteren 

en apps kunt beheren.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Voorburg • do 17 mei t/m 7 jun • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: Werken met de MacBook
De vele mogelijkheden van uw MacBook (Apple 
laptop) ontdekt u tijdens deze starterslessen. 
Allereerst maakt u een Apple-ID aan, waarna 
u leert uw apparaat in te stellen en ermee te 
werken. 
U neemt uw eigen MacBook met oplaadsnoer 
mee. U hoeft geen basiskennis te hebben van het 
werken met de Macbook.

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00
Ooievaarspas € 49,00 • 8 lessen

Voorburg  • di 6 mrt t/m 24 apr • 10:00 - 12:00 uur

Programma januari t/m juni 2018 Inloopmiddagen Android

Welke cursus is voor u geschikt? 
Om het meeste profi jt van een cursus te hebben 

is het handig om een recente versie van uw 

tablet of smartphone te hebben. SeniorWeb 

aan de Vliet heeft op haar website een handig 

hulpmiddel om te kijken welke versie van 

besturingssysteem en apparaat u heeft. Aan 

de hand daarvan kunt u kijken of uw apparaat 

geschikt is voor de cursus. De website is: 

www.seniorwebaandevliet.nl/check 

Twijfelt u, dan kunt u altijd contact opnemen of 

een hulp en informatie inloopmiddag bezoeken. 

SeniorenTAB, tablet voor ouderen
Even een e-mail versturen, bankzaken regelen 

of een foto van de kleinkinderen bekijken? Met 

de SeniorenTAB doet u het allemaal zelf. 

Deze tablet van Stichting BOP is duidelijk 

leesbaar door middel van de handige 

grote knoppen in hoog kleurcontrast. De 

menustructuur is vast, zodat u altijd terug 

kunt vinden wat u zoekt. 

U koopt de SeniorenTAB (Acer ONE 10 B3-A40) 

voor €279,- inclusief 1 jaar gratis ‘hulp op 

afstand’. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

informatiebalie van de bibliotheek.

Apple



Onze digitale samenleving verandert snel. Om ‘digitaal fi t’ te blijven biedt de Bibliotheek 
aan de Vliet in samenwerking met SeniorWeb aan de Vliet u inspiratie, educatie en 
ondersteuning. Voor een optimaal en veilig gebruik van de digitale wereld worden er 
naast cursussen (van één tot meerdere dagdelen), aanmeldmiddagen en maandelijkse 
hulp en informatie inloopmiddagen georganiseerd.

Ons aanbod is zowel geschikt voor beginners die nog nooit met een computer, e-reader, 
tablet of smartphone te maken hebben gehad als ook voor gevorderden die specialistische 
hulp nodig hebben.

Persoonlijke aandacht en toegankelijkheid vinden we heel belangrijk. De groepen bestaan 
uit maximaal 10 cursisten (afhankelijk van de cursus/workshop). 

Voor leden van de bibliotheek, ouderenbond, SeniorWeb en houders  van de Ooievaarspas is 
er een kortingstarief. Alle prijzen van de meerdaagse cursussen zijn inclusief het lesboek. De 
korting met de Ooievaarspas geldt alleen bij de kaartverkoop aan de balie in de bibliotheek. 
Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus of workshop drie dagen voor aanvang 
geannuleerd.

Aanmeld en informatie 
inloopmiddagen
Om u persoonlijk te informeren hebben we 

aanmeld en informatie inloopmiddagen. 

Docenten van SeniorWeb aan de Vliet zijn 

aanwezig om u te informeren over computer-, 

e-reader-, tablet- en smartphone cursussen of 

workshops die gegeven gaan worden. Wij helpen 

u met het maken van de juiste keuze uit ons 

aanbod. Ook kunt u zich direct inschrijven.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • dinsdag 16 januari

Leidschendam • woensdag 17 januari

Voorburg • donderdag 18 januari

Hulp en informatie inloopmiddagen
Elke maand organiseren we op vaste momenten 

hulp en informatie inloopmiddagen. U kunt 

zonder afspraak binnenlopen met uw vraag 

over het gebruik of tips voor aanschaf van een 

computer, e-reader, tablet of smartphone. 

Deskundige docenten en medewerkers van de 

bibliotheek zijn er om uw vragen op te lossen.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur

Voorburg • elke eerste dinsdag van de maand 

(m.u.v. januari)

     9 jan • 6 feb • 6 mrt • 3 apr • 1 mei • 5 jun

Leidschendam • elke tweede donderdag van de 

maand (m.u.v. mei)

     11 jan • 8 feb • 8 mrt • 12 apr • 17 mei • 14 jun

Rijswijk • elke derde woensdag van de maand

     17 jan • 21 feb • 21 mrt • 18 apr • 16 mei • 20 jun

Digitale smaakmakers
Dit voorjaar starten we in Voorburg en Rijswijk 

met ‘digitale smaakmakers’. Korte presentaties 

van één uur tijdens een inloopmiddag. Ook kunt 

u uw wensen doorgeven voor nieuwe (korte) 

cursussen.

Gratis • 14:30 - 15:30 uur

Voorburg • di 9 jan • Veiligheid en Privacy

Voorburg • di 6 mrt • Navigatie/GPS

Rijswijk • wo 21 feb • Omgaan met Social Media

Rijswijk • wo 18 apr • Fotograferen met 

      smartphone en tablet

De Android cursussen en workshop zijn voor 

iedereen die beschikt over een eigen Android-

telefoon en/of tablet (bijv. Samsung, Sony, Acer), 

die u opgeladen meeneemt naar de lessen. 

Het meeste profi jt heeft u van deze lessen met een 

niet al te oude smartphone of tablet.

Voor deelname aan de starterscursus is het 

kennisniveau niet van belang. Voor de cursus 

voor gevorderden is basiskennis van uw Android-

apparaat gewenst.

Cursus: Android-telefoon en/of tablet 
(starters) De vele mogelijkheden van uw Android-

telefoon en/of tablet ontdekt u in de lessen voor 

starters. U leert uw apparaat in te stellen, maakt 

kennis met de basis van e-mail, leert zoeken op 

internet en krijgt inzicht in de werking van een 

aantal standaard apps op uw apparaat.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Leidschendam  • do 1 feb t/m 22 feb • 14:00 - 16:00

Rijswijk  • wo 7 mrt t/m 28 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: Android-telefoon en/of tablet
(gevorderden) Tijdens de lessen voor gevorderden 

verdiept u zich in de mogelijkheden van e-mail en 

het zoeken op internet. Ook leert u hoe u foto’s en 

video’s maakt, hoe u muziek kunt beluisteren en 

apps kunt downloaden op uw apparaat.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Rijswijk • di 15 mei mei t/m 5 jun • 14:00 - 16:00

Workshop: WhatsApp (nieuw)

In deze praktische workshop leert u WhatsApp in 

te stellen en gebruiken om berichten en foto’s te 

sturen, locatie te delen of zelfs te (video)bellen.

Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00

Ooievaarspas € 6,00

Voorburg • ma 29 jan • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • do 22 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • di 8 mei • 14:00 - 16:00 uur

Voor de workshops en cursussen neemt u uw eigen 

opgeladen iPhone, iPad of MacBook mee.

Voor de starterscursus is uw kennisniveau niet 

van belang. Voor de cursus voor gevorderden is 

basiskennis van uw iPhone en/of iPad gewenst.

Workshops
Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00

Ooievaarspas € 6,00 • per persoon per workshop

Workshop: WhatsApp (nieuw)

In deze praktische workshop leert u WhatsApp in 

te stellen en gebruiken om berichten en foto’s te 

sturen, locatie te delen of zelfs te (video)bellen.

Voorburg • ma 29 jan • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • do 22 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • di 8 mei • 14:00 - 16:00 uur

Workshop: Fiets- en wandeltochten 
maken met de iPhone (nieuw)

Aan de hand van enkele apps wordt u uitgelegd 

hoe u met uw iPhone routes kunt downloaden 

en samen met de ingebouwde GPS fi ets- en 

wandeltochten kunt maken. U hoeft, ook zonder 

internet, nooit meer de weg kwijt te raken. Ook 

krijgt u tips hoe u uw iPhone op de fi ets kunt 

bevestigen.

Voorburg • wo 4 apr • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • wo 25 apr • 14:00 - 16:00 uur

Workshop: Fotograferen en fi lmen 
met de iPhone en/of iPad
In deze workshop vol praktische tips leert u hoe u 

beter en leuker kunt fotograferen en fi lmpjes kunt 

maken met uw iPhone of iPad. Wat betekenen al 

die icoontjes, hoe stelt u uw apparaat het beste 

in en hoe bewerkt en beheert u foto’s en video’s?

Voorburg • vr 4 mei • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • vr 18 mei • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: iPhone en/of iPad (starters)

In deze starterslessen leert u uw apparaat in te 

stellen, maakt u kennis met de basis van e-mail, 

leert u zoeken op internet en krijgt u inzicht in de 

werking van een aantal standaard apps.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

V’burg • wo 31 jan t/m 21 feb • 10:00 - 12:00 uur

L’dam  • di 6 mrt t/m 27 mrt • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: iPhone en/of iPad (gevorderden)

U verdiept zich in de verdere mogelijkheden van 

uw apparaat. Naast internet en e-mail leert u 

uw apparaat ook gebruiken als routeplanner, 

notitieblok of agenda. Verder leert u hoe u foto’s 

en video’s maakt, hoe u muziek kunt beluisteren 

en apps kunt beheren.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Voorburg • do 17 mei t/m 7 jun • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: Werken met de MacBook
De vele mogelijkheden van uw MacBook (Apple 
laptop) ontdekt u tijdens deze starterslessen. 
Allereerst maakt u een Apple-ID aan, waarna 
u leert uw apparaat in te stellen en ermee te 
werken. 
U neemt uw eigen MacBook met oplaadsnoer 
mee. U hoeft geen basiskennis te hebben van het 
werken met de Macbook.

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00
Ooievaarspas € 49,00 • 8 lessen

Voorburg  • di 6 mrt t/m 24 apr • 10:00 - 12:00 uur

Programma januari t/m juni 2018 Inloopmiddagen Android

Welke cursus is voor u geschikt? 
Om het meeste profi jt van een cursus te hebben 

is het handig om een recente versie van uw 

tablet of smartphone te hebben. SeniorWeb 

aan de Vliet heeft op haar website een handig 

hulpmiddel om te kijken welke versie van 

besturingssysteem en apparaat u heeft. Aan 

de hand daarvan kunt u kijken of uw apparaat 

geschikt is voor de cursus. De website is: 

www.seniorwebaandevliet.nl/check 

Twijfelt u, dan kunt u altijd contact opnemen of 

een hulp en informatie inloopmiddag bezoeken. 

SeniorenTAB, tablet voor ouderen
Even een e-mail versturen, bankzaken regelen 

of een foto van de kleinkinderen bekijken? Met 

de SeniorenTAB doet u het allemaal zelf. 

Deze tablet van Stichting BOP is duidelijk 

leesbaar door middel van de handige 

grote knoppen in hoog kleurcontrast. De 

menustructuur is vast, zodat u altijd terug 

kunt vinden wat u zoekt. 

U koopt de SeniorenTAB (Acer ONE 10 B3-A40) 

voor €279,- inclusief 1 jaar gratis ‘hulp op 

afstand’. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

informatiebalie van de bibliotheek.

Apple



Onze digitale samenleving verandert snel. Om ‘digitaal fi t’ te blijven biedt de Bibliotheek 
aan de Vliet in samenwerking met SeniorWeb aan de Vliet u inspiratie, educatie en 
ondersteuning. Voor een optimaal en veilig gebruik van de digitale wereld worden er 
naast cursussen (van één tot meerdere dagdelen), aanmeldmiddagen en maandelijkse 
hulp en informatie inloopmiddagen georganiseerd.

Ons aanbod is zowel geschikt voor beginners die nog nooit met een computer, e-reader, 
tablet of smartphone te maken hebben gehad als ook voor gevorderden die specialistische 
hulp nodig hebben.

Persoonlijke aandacht en toegankelijkheid vinden we heel belangrijk. De groepen bestaan 
uit maximaal 10 cursisten (afhankelijk van de cursus/workshop). 

Voor leden van de bibliotheek, ouderenbond, SeniorWeb en houders  van de Ooievaarspas is 
er een kortingstarief. Alle prijzen van de meerdaagse cursussen zijn inclusief het lesboek. De 
korting met de Ooievaarspas geldt alleen bij de kaartverkoop aan de balie in de bibliotheek. 
Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus of workshop drie dagen voor aanvang 
geannuleerd.

Aanmeld en informatie 
inloopmiddagen
Om u persoonlijk te informeren hebben we 

aanmeld en informatie inloopmiddagen. 

Docenten van SeniorWeb aan de Vliet zijn 

aanwezig om u te informeren over computer-, 

e-reader-, tablet- en smartphone cursussen of 

workshops die gegeven gaan worden. Wij helpen 

u met het maken van de juiste keuze uit ons 

aanbod. Ook kunt u zich direct inschrijven.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • dinsdag 16 januari

Leidschendam • woensdag 17 januari

Voorburg • donderdag 18 januari

Hulp en informatie inloopmiddagen
Elke maand organiseren we op vaste momenten 

hulp en informatie inloopmiddagen. U kunt 

zonder afspraak binnenlopen met uw vraag 

over het gebruik of tips voor aanschaf van een 

computer, e-reader, tablet of smartphone. 

Deskundige docenten en medewerkers van de 

bibliotheek zijn er om uw vragen op te lossen.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur

Voorburg • elke eerste dinsdag van de maand 

(m.u.v. januari)

     9 jan • 6 feb • 6 mrt • 3 apr • 1 mei • 5 jun

Leidschendam • elke tweede donderdag van de 

maand (m.u.v. mei)

     11 jan • 8 feb • 8 mrt • 12 apr • 17 mei • 14 jun

Rijswijk • elke derde woensdag van de maand

     17 jan • 21 feb • 21 mrt • 18 apr • 16 mei • 20 jun

Digitale smaakmakers
Dit voorjaar starten we in Voorburg en Rijswijk 

met ‘digitale smaakmakers’. Korte presentaties 

van één uur tijdens een inloopmiddag. Ook kunt 

u uw wensen doorgeven voor nieuwe (korte) 

cursussen.

Gratis • 14:30 - 15:30 uur

Voorburg • di 9 jan • Veiligheid en Privacy

Voorburg • di 6 mrt • Navigatie/GPS

Rijswijk • wo 21 feb • Omgaan met Social Media

Rijswijk • wo 18 apr • Fotograferen met 

      smartphone en tablet

De Android cursussen en workshop zijn voor 

iedereen die beschikt over een eigen Android-

telefoon en/of tablet (bijv. Samsung, Sony, Acer), 

die u opgeladen meeneemt naar de lessen. 

Het meeste profi jt heeft u van deze lessen met een 

niet al te oude smartphone of tablet.

Voor deelname aan de starterscursus is het 

kennisniveau niet van belang. Voor de cursus 

voor gevorderden is basiskennis van uw Android-

apparaat gewenst.

Cursus: Android-telefoon en/of tablet 
(starters) De vele mogelijkheden van uw Android-

telefoon en/of tablet ontdekt u in de lessen voor 

starters. U leert uw apparaat in te stellen, maakt 

kennis met de basis van e-mail, leert zoeken op 

internet en krijgt inzicht in de werking van een 

aantal standaard apps op uw apparaat.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Leidschendam  • do 1 feb t/m 22 feb • 14:00 - 16:00

Rijswijk  • wo 7 mrt t/m 28 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: Android-telefoon en/of tablet
(gevorderden) Tijdens de lessen voor gevorderden 

verdiept u zich in de mogelijkheden van e-mail en 

het zoeken op internet. Ook leert u hoe u foto’s en 

video’s maakt, hoe u muziek kunt beluisteren en 

apps kunt downloaden op uw apparaat.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Rijswijk • di 15 mei mei t/m 5 jun • 14:00 - 16:00

Workshop: WhatsApp (nieuw)

In deze praktische workshop leert u WhatsApp in 

te stellen en gebruiken om berichten en foto’s te 

sturen, locatie te delen of zelfs te (video)bellen.

Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00

Ooievaarspas € 6,00

Voorburg • ma 29 jan • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • do 22 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • di 8 mei • 14:00 - 16:00 uur

Voor de workshops en cursussen neemt u uw eigen 

opgeladen iPhone, iPad of MacBook mee.

Voor de starterscursus is uw kennisniveau niet 

van belang. Voor de cursus voor gevorderden is 

basiskennis van uw iPhone en/of iPad gewenst.

Workshops
Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00

Ooievaarspas € 6,00 • per persoon per workshop

Workshop: WhatsApp (nieuw)

In deze praktische workshop leert u WhatsApp in 

te stellen en gebruiken om berichten en foto’s te 

sturen, locatie te delen of zelfs te (video)bellen.

Voorburg • ma 29 jan • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • do 22 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • di 8 mei • 14:00 - 16:00 uur

Workshop: Fiets- en wandeltochten 
maken met de iPhone (nieuw)

Aan de hand van enkele apps wordt u uitgelegd 

hoe u met uw iPhone routes kunt downloaden 

en samen met de ingebouwde GPS fi ets- en 

wandeltochten kunt maken. U hoeft, ook zonder 

internet, nooit meer de weg kwijt te raken. Ook 

krijgt u tips hoe u uw iPhone op de fi ets kunt 

bevestigen.

Voorburg • wo 4 apr • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • wo 25 apr • 14:00 - 16:00 uur

Workshop: Fotograferen en fi lmen 
met de iPhone en/of iPad
In deze workshop vol praktische tips leert u hoe u 

beter en leuker kunt fotograferen en fi lmpjes kunt 

maken met uw iPhone of iPad. Wat betekenen al 

die icoontjes, hoe stelt u uw apparaat het beste 

in en hoe bewerkt en beheert u foto’s en video’s?

Voorburg • vr 4 mei • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • vr 18 mei • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: iPhone en/of iPad (starters)

In deze starterslessen leert u uw apparaat in te 

stellen, maakt u kennis met de basis van e-mail, 

leert u zoeken op internet en krijgt u inzicht in de 

werking van een aantal standaard apps.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

V’burg • wo 31 jan t/m 21 feb • 10:00 - 12:00 uur

L’dam  • di 6 mrt t/m 27 mrt • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: iPhone en/of iPad (gevorderden)

U verdiept zich in de verdere mogelijkheden van 

uw apparaat. Naast internet en e-mail leert u 

uw apparaat ook gebruiken als routeplanner, 

notitieblok of agenda. Verder leert u hoe u foto’s 

en video’s maakt, hoe u muziek kunt beluisteren 

en apps kunt beheren.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Voorburg • do 17 mei t/m 7 jun • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: Werken met de MacBook
De vele mogelijkheden van uw MacBook (Apple 
laptop) ontdekt u tijdens deze starterslessen. 
Allereerst maakt u een Apple-ID aan, waarna 
u leert uw apparaat in te stellen en ermee te 
werken. 
U neemt uw eigen MacBook met oplaadsnoer 
mee. U hoeft geen basiskennis te hebben van het 
werken met de Macbook.

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00
Ooievaarspas € 49,00 • 8 lessen

Voorburg  • di 6 mrt t/m 24 apr • 10:00 - 12:00 uur
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Welke cursus is voor u geschikt? 
Om het meeste profi jt van een cursus te hebben 

is het handig om een recente versie van uw 

tablet of smartphone te hebben. SeniorWeb 

aan de Vliet heeft op haar website een handig 

hulpmiddel om te kijken welke versie van 

besturingssysteem en apparaat u heeft. Aan 

de hand daarvan kunt u kijken of uw apparaat 

geschikt is voor de cursus. De website is: 

www.seniorwebaandevliet.nl/check 

Twijfelt u, dan kunt u altijd contact opnemen of 

een hulp en informatie inloopmiddag bezoeken. 

SeniorenTAB, tablet voor ouderen
Even een e-mail versturen, bankzaken regelen 

of een foto van de kleinkinderen bekijken? Met 

de SeniorenTAB doet u het allemaal zelf. 

Deze tablet van Stichting BOP is duidelijk 

leesbaar door middel van de handige 

grote knoppen in hoog kleurcontrast. De 

menustructuur is vast, zodat u altijd terug 

kunt vinden wat u zoekt. 

U koopt de SeniorenTAB (Acer ONE 10 B3-A40) 

voor €279,- inclusief 1 jaar gratis ‘hulp op 

afstand’. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

informatiebalie van de bibliotheek.

Apple



Onze digitale samenleving verandert snel. Om ‘digitaal fi t’ te blijven biedt de Bibliotheek 
aan de Vliet in samenwerking met SeniorWeb aan de Vliet u inspiratie, educatie en 
ondersteuning. Voor een optimaal en veilig gebruik van de digitale wereld worden er 
naast cursussen (van één tot meerdere dagdelen), aanmeldmiddagen en maandelijkse 
hulp en informatie inloopmiddagen georganiseerd.

Ons aanbod is zowel geschikt voor beginners die nog nooit met een computer, e-reader, 
tablet of smartphone te maken hebben gehad als ook voor gevorderden die specialistische 
hulp nodig hebben.

Persoonlijke aandacht en toegankelijkheid vinden we heel belangrijk. De groepen bestaan 
uit maximaal 10 cursisten (afhankelijk van de cursus/workshop). 

Voor leden van de bibliotheek, ouderenbond, SeniorWeb en houders  van de Ooievaarspas is 
er een kortingstarief. Alle prijzen van de meerdaagse cursussen zijn inclusief het lesboek. De 
korting met de Ooievaarspas geldt alleen bij de kaartverkoop aan de balie in de bibliotheek. 
Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus of workshop drie dagen voor aanvang 
geannuleerd.

Aanmeld en informatie 
inloopmiddagen
Om u persoonlijk te informeren hebben we 

aanmeld en informatie inloopmiddagen. 

Docenten van SeniorWeb aan de Vliet zijn 

aanwezig om u te informeren over computer-, 

e-reader-, tablet- en smartphone cursussen of 

workshops die gegeven gaan worden. Wij helpen 

u met het maken van de juiste keuze uit ons 

aanbod. Ook kunt u zich direct inschrijven.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • dinsdag 16 januari

Leidschendam • woensdag 17 januari

Voorburg • donderdag 18 januari

Hulp en informatie inloopmiddagen
Elke maand organiseren we op vaste momenten 

hulp en informatie inloopmiddagen. U kunt 

zonder afspraak binnenlopen met uw vraag 

over het gebruik of tips voor aanschaf van een 

computer, e-reader, tablet of smartphone. 

Deskundige docenten en medewerkers van de 

bibliotheek zijn er om uw vragen op te lossen.

Gratis • 14:00 - 16:00 uur

Voorburg • elke eerste dinsdag van de maand 

(m.u.v. januari)

     9 jan • 6 feb • 6 mrt • 3 apr • 1 mei • 5 jun

Leidschendam • elke tweede donderdag van de 

maand (m.u.v. mei)

     11 jan • 8 feb • 8 mrt • 12 apr • 17 mei • 14 jun

Rijswijk • elke derde woensdag van de maand

     17 jan • 21 feb • 21 mrt • 18 apr • 16 mei • 20 jun

Digitale smaakmakers
Dit voorjaar starten we in Voorburg en Rijswijk 

met ‘digitale smaakmakers’. Korte presentaties 

van één uur tijdens een inloopmiddag. Ook kunt 

u uw wensen doorgeven voor nieuwe (korte) 

cursussen.

Gratis • 14:30 - 15:30 uur

Voorburg • di 9 jan • Veiligheid en Privacy

Voorburg • di 6 mrt • Navigatie/GPS

Rijswijk • wo 21 feb • Omgaan met Social Media

Rijswijk • wo 18 apr • Fotograferen met 

      smartphone en tablet

De Android cursussen en workshop zijn voor 

iedereen die beschikt over een eigen Android-

telefoon en/of tablet (bijv. Samsung, Sony, Acer), 

die u opgeladen meeneemt naar de lessen. 

Het meeste profi jt heeft u van deze lessen met een 

niet al te oude smartphone of tablet.

Voor deelname aan de starterscursus is het 

kennisniveau niet van belang. Voor de cursus 

voor gevorderden is basiskennis van uw Android-

apparaat gewenst.

Cursus: Android-telefoon en/of tablet 
(starters) De vele mogelijkheden van uw Android-

telefoon en/of tablet ontdekt u in de lessen voor 

starters. U leert uw apparaat in te stellen, maakt 

kennis met de basis van e-mail, leert zoeken op 

internet en krijgt inzicht in de werking van een 

aantal standaard apps op uw apparaat.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Leidschendam  • do 1 feb t/m 22 feb • 14:00 - 16:00

Rijswijk  • wo 7 mrt t/m 28 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: Android-telefoon en/of tablet
(gevorderden) Tijdens de lessen voor gevorderden 

verdiept u zich in de mogelijkheden van e-mail en 

het zoeken op internet. Ook leert u hoe u foto’s en 

video’s maakt, hoe u muziek kunt beluisteren en 

apps kunt downloaden op uw apparaat.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Rijswijk • di 15 mei mei t/m 5 jun • 14:00 - 16:00

Workshop: WhatsApp (nieuw)

In deze praktische workshop leert u WhatsApp in 

te stellen en gebruiken om berichten en foto’s te 

sturen, locatie te delen of zelfs te (video)bellen.

Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00

Ooievaarspas € 6,00

Voorburg • ma 29 jan • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • do 22 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • di 8 mei • 14:00 - 16:00 uur

Voor de workshops en cursussen neemt u uw eigen 

opgeladen iPhone, iPad of MacBook mee.

Voor de starterscursus is uw kennisniveau niet 

van belang. Voor de cursus voor gevorderden is 

basiskennis van uw iPhone en/of iPad gewenst.

Workshops
Prijs: leden € 10,00 • niet-leden € 12,00

Ooievaarspas € 6,00 • per persoon per workshop

Workshop: WhatsApp (nieuw)

In deze praktische workshop leert u WhatsApp in 

te stellen en gebruiken om berichten en foto’s te 

sturen, locatie te delen of zelfs te (video)bellen.

Voorburg • ma 29 jan • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • do 22 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • di 8 mei • 14:00 - 16:00 uur

Workshop: Fiets- en wandeltochten 
maken met de iPhone (nieuw)

Aan de hand van enkele apps wordt u uitgelegd 

hoe u met uw iPhone routes kunt downloaden 

en samen met de ingebouwde GPS fi ets- en 

wandeltochten kunt maken. U hoeft, ook zonder 

internet, nooit meer de weg kwijt te raken. Ook 

krijgt u tips hoe u uw iPhone op de fi ets kunt 

bevestigen.

Voorburg • wo 4 apr • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • wo 25 apr • 14:00 - 16:00 uur

Workshop: Fotograferen en fi lmen 
met de iPhone en/of iPad
In deze workshop vol praktische tips leert u hoe u 

beter en leuker kunt fotograferen en fi lmpjes kunt 

maken met uw iPhone of iPad. Wat betekenen al 

die icoontjes, hoe stelt u uw apparaat het beste 

in en hoe bewerkt en beheert u foto’s en video’s?

Voorburg • vr 4 mei • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • vr 18 mei • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: iPhone en/of iPad (starters)

In deze starterslessen leert u uw apparaat in te 

stellen, maakt u kennis met de basis van e-mail, 

leert u zoeken op internet en krijgt u inzicht in de 

werking van een aantal standaard apps.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

V’burg • wo 31 jan t/m 21 feb • 10:00 - 12:00 uur

L’dam  • di 6 mrt t/m 27 mrt • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: iPhone en/of iPad (gevorderden)

U verdiept zich in de verdere mogelijkheden van 

uw apparaat. Naast internet en e-mail leert u 

uw apparaat ook gebruiken als routeplanner, 

notitieblok of agenda. Verder leert u hoe u foto’s 

en video’s maakt, hoe u muziek kunt beluisteren 

en apps kunt beheren.

Prijs: leden € 52,00 • niet-leden € 62,00

Ooievaarspas € 31,00 • cursus van 4 lessen

Voorburg • do 17 mei t/m 7 jun • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: Werken met de MacBook
De vele mogelijkheden van uw MacBook (Apple 
laptop) ontdekt u tijdens deze starterslessen. 
Allereerst maakt u een Apple-ID aan, waarna 
u leert uw apparaat in te stellen en ermee te 
werken. 
U neemt uw eigen MacBook met oplaadsnoer 
mee. U hoeft geen basiskennis te hebben van het 
werken met de Macbook.

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00
Ooievaarspas € 49,00 • 8 lessen

Voorburg  • di 6 mrt t/m 24 apr • 10:00 - 12:00 uur
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Welke cursus is voor u geschikt? 
Om het meeste profi jt van een cursus te hebben 

is het handig om een recente versie van uw 

tablet of smartphone te hebben. SeniorWeb 

aan de Vliet heeft op haar website een handig 

hulpmiddel om te kijken welke versie van 

besturingssysteem en apparaat u heeft. Aan 

de hand daarvan kunt u kijken of uw apparaat 

geschikt is voor de cursus. De website is: 

www.seniorwebaandevliet.nl/check 

Twijfelt u, dan kunt u altijd contact opnemen of 

een hulp en informatie inloopmiddag bezoeken. 

SeniorenTAB, tablet voor ouderen
Even een e-mail versturen, bankzaken regelen 

of een foto van de kleinkinderen bekijken? Met 

de SeniorenTAB doet u het allemaal zelf. 

Deze tablet van Stichting BOP is duidelijk 

leesbaar door middel van de handige 

grote knoppen in hoog kleurcontrast. De 

menustructuur is vast, zodat u altijd terug 

kunt vinden wat u zoekt. 

U koopt de SeniorenTAB (Acer ONE 10 B3-A40) 

voor €279,- inclusief 1 jaar gratis ‘hulp op 

afstand’. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

informatiebalie van de bibliotheek.

Apple



aan de Vliet

Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Rijswijk
Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Telefoon: 070 2400 250

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

        /dBadV           @dBadV           /dBadV 

Stompwijk Dorpshuis
Zustersdijk 18 • 2266 EW Stompwijk

Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Voor de kaartverkoop kunt u terecht bij de 
balies in de bibliotheek en op 

www.bibliotheekaandevliet.nl

allemaal 
digitaal!
januari - juni 2018

Allemaal Digitaal! is een samenwerking tussen:

Informatie en inhoudelijke vragen:
• Hans Imhoff (SeniorWeb aan de Vliet) - 06 112 74 139

• Henk Selling (SeniorWeb aan de Vliet) - 070 395 28 48

• info@seniorwebaandevliet.nl

• www.seniorwebaandevliet.nl

Coördinatie 
• Ingrid Naaktgeboren (de Bibliotheek aan de Vliet)
        070 240 02 50 (alleen op dinsdag en vrijdag)

Meer informatie over de workshops en cursussen vindt u op de website van SeniorWeb 
aan de Vliet en op de website van de bibliotheek.

Workshop: Lenen van e-books met uw 
e-reader
Met uw bibliotheekabonnement leent u ruim 

15.000 e-books. In deze workshop leert u hoe u bij 

de online bibliotheek e-books leent en hoe u deze 

op uw e-reader plaatst. (Niet geschikt voor Kindle)

Belangrijk: neem uw e-reader met laptop mee 

plus bijbehorende snoeren. Ook heeft u uw 

bibliotheekpas en wachtwoord nodig en moet u 

beschikken over een e-mailadres met wachtwoord.

Gratis • vooraf aanmelden • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • di 13 feb • di 24 apr

Rijswijk • di 13 mrt • do 17 mei

Voorburg • di 10 apr • do 7 jun

Tijdens de Windows 10 cursussen zijn er 

laptops aanwezig. Voor de starterscursus is uw 

kennisniveau niet van belang. Voor de cursus voor 

gevorderden is basiskennis van Windows gewenst.

Cursus: Windows 10 (starters)

Een computer met Windows 10 kent vele 

mogelijkheden. De mogelijkheden ontdekt u in 

deze starterscursus. U leert uw apparaat in te 

stellen, maakt kennis met de basis van e-mail, 

tekstverwerking en zoeken op het internet.

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00

Ooievaarspas € 49,00 • cursus van 8 lessen

Rijswijk • vr 2 feb t/m 23 mrt • 10:00 - 12:00 uur

Voorburg • vr 4 mei t/m 22 jun • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: Windows 10 (gevorderden)

In de lessen voor gevorderden leert u uw 

computer in te richten naar uw persoonlijke 

wensen (instellingen), foto’s te bewerken en 

programma’s te downloaden en installeren. Ook 

leert u meer over muziek, problemen oplossen en 

het beheer van uw computer.

Prijs: leden € 88,00 • niet-leden € 98,00

Ooievaarspas € 49,00 • cursus van 8 lessen

Rijswijk • wo 28 mrt t/m 16 mei • 10:00 - 12:00 uur

Cursus: Klik & Tik: wegwijs met de 
computer en het internet 
In 6 bijeenkomsten raakt u vertrouwd met de 

computer en het internet. Tijdens deze online 

cursus gaat u zelfstandig aan de slag en ook 

oefent u thuis. 

De fi lmpjes laten zien hoe u kunt typen en 

e-mailen. En u leert de weg te vinden op het 

internet; een website bekijken, zoeken met 

een zoekmachine, iets invullen, aanvragen 

en downloaden. Er is gelegenheid voor het 

stellen van al uw vragen rondom het online 

oefenmateriaal. 

Dit is de beste cursus om mee te starten voor 

iedereen die geen kennis van en vaardigheden 

met een computer of internet heeft.

Tijdens de cursus is er een laptop met koptelefoon 

voor u aanwezig. 

Gratis • vooraf aanmelden • cursus van 6 lessen

Leidschendam • vr 19 jan t/m 23 feb • 14:00 - 16:00

Leidschendam • do 19 apr t/m 31 mei • 14:00 - 16:00

Rijswijk • vr 16 feb t/m 23 mrt • 14:00 - 16:00 uur

Rijswijk • vr 25 mei t/m 29 jun • 14:00 - 16:00 uur

Voorburg • vr 9 mrt t/m 13 apr • 14:00 - 16:00 uur

Cursus: Digitale overheid 
De overheid gaat steeds meer digitaal. U ook? 

Ziet u hier tegenop? Volg dan deze cursus. In vier 

lessen leert u hoe u zelf uw digitale zaken kunt 

regelen. Zoals het aanvragen van een DigiD en 

het instellen van de berichtenbox. Ook leert u 

de websites van de Belastingdienst en de Sociale 

Verzekeringsbank te gebruiken.

Deze cursus is geschikt voor iedereen met  ervaring 

met een computer en/of internet. (En ook als 

vervolg van de Klik & Tik cursus)

Heeft u nog geen DigiD? U vraagt deze de eerste 

les aan. Neem hiervoor uw burgerservicenummer  

(BSN) mee. Dit staat op uw identiteitsbewijs. 

Gratis • vooraf aanmelden • cursus van 4 lessen

Rijswijk • do 8 mrt t/m 29 mrt • 10:00 - 12:00 uur

Rijswijk • wo 23 mei t/m 13 jun • 10:00 - 12:00 uur

Voorburg • do 5 apr t/m 26 apr • 10:00 - 12:00 uur

Voorburg • vr 8 jun t/m 29 jun • 10:00 - 12:00 uur

Leidschendam • di 30 jan t/m 20 feb • 10:00 - 12:00

Leidschendam • di 8 mei t/m 29 mei • 10:00 - 12:00

aan de Vliet

E-reader en computer Contact en adressen

Computers & WiFi in de bibliotheek
In onze bibliotheken kunt u gebruikmaken 

van de stilteruimtes, werkplekken, computers, 

printers en gratis WiFi.

Als lid krijgt u één uur per dag gratis gebruik 

van internet op de computers in de bibliotheek. 

Daarna betaalt u € 0,01 per minuut. U kunt 

hiervoor tegoed zetten op uw bibliotheekpas. 

Wilt u tijdens uw verblijf in de bibliotheek iets 

drinken? Voor een klein bedrag koopt u koffi e 

of thee uit de automaat.



aan de Vliet

Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Rijswijk
Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Telefoon: 070 2400 250

E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

        /dBadV           @dBadV           /dBadV 

Stompwijk Dorpshuis
Zustersdijk 18 • 2266 EW Stompwijk

Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Voor de kaartverkoop kunt u terecht bij de 
balies in de bibliotheek en op 

www.bibliotheekaandevliet.nl

allemaal 
digitaal!
januari - juni 2018

Allemaal Digitaal! is een samenwerking tussen:

Informatie en inhoudelijke vragen:
• Hans Imhoff (SeniorWeb aan de Vliet) - 06 112 74 139

• Henk Selling (SeniorWeb aan de Vliet) - 070 395 28 48

• info@seniorwebaandevliet.nl

• www.seniorwebaandevliet.nl

Coördinatie 
• Ingrid Naaktgeboren (de Bibliotheek aan de Vliet)
        070 240 02 50 (alleen op dinsdag en vrijdag)

Meer informatie over de workshops en cursussen vindt u op de website van SeniorWeb 
aan de Vliet en op de website van de bibliotheek.

Workshop: Lenen van e-books met uw 
e-reader
Met uw bibliotheekabonnement leent u ruim 

15.000 e-books. In deze workshop leert u hoe u bij 

de online bibliotheek e-books leent en hoe u deze 

op uw e-reader plaatst. (Niet geschikt voor Kindle)

Belangrijk: neem uw e-reader met laptop mee 

plus bijbehorende snoeren. Ook heeft u uw 

bibliotheekpas en wachtwoord nodig en moet u 

beschikken over een e-mailadres met wachtwoord.

Gratis • vooraf aanmelden • 14:00 - 16:00 uur

Leidschendam • di 13 feb • di 24 apr

Rijswijk • di 13 mrt • do 17 mei

Voorburg • di 10 apr • do 7 jun

Tijdens de Windows 10 cursussen zijn er 

laptops aanwezig. Voor de starterscursus is uw 
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