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WELKOM!
Welkom, wat leuk dat u de allereerste nieuwsbrief van SeniorWeb 
Idea leest! Deze nieuwsbrief is in het leven geroepen om in tijden 
van corona te voorzien in digitale informatieverstrekking. U zult 
hier dus vooral tips & uitleg vinden. We vinden het leuk als u ook 
met vragen, tips of suggesties komt. Samen leren we meer en 
worden we digitaal slimmer. Deze nieuwsbrief digitaal ontvangen? 
Stuur een mail naar seniorwebidea@gmail.com o.v.v. nieuwsbrief.  

UITGELICHT

Online naar het museum
Met Google Arts & Culture kunt 
u gratis online door allerlei 
musea wandelen, zonder uw 
huis te verlaten. Een top 10 
vindt u door naar dit webadres 
te gaan: 
https://tinyurl.com/y39hsdjf 
Vanuit deze webpagina kunt u 
naar het museum van uw keuze 
doorklikken.

CoronaMelder
De CoronaMelder is de app van 
overheid die in de gaten houdt 
of mensen in de buurt zijn 
geweest van iemand die besmet 
is met het coronavirus. De app 
doet dit anoniem, uw naam, 
locatie of andere gegevens 
worden niet opgeslagen. Voor 
meer informatie kunt u kijken 
op coronamelder.nl. Wilt u hulp 
bij het downloaden en verder 
instellen van de app? Kom 
dan naar het Digitaal Café in 
Bibliotheek Idea Bilthoven, elke 
dinsdag van 10.00 - 11.30 uur.



TIPS
App-tip: online Bibliotheek
De luisterbieb-app is verniewd 
en is nu de online Bibliotheek-
app. Met deze app kunt u 
op uw smartphone of tablet 
(via internet ook op uw pc 
mogelijk) zowel luisterboeken 
luisteren als e-books lezen. 
Meer informatie over de 
app en werking vindt u op 
onlinebibliotheek.nl/app.

WhatsApp op de computer
Met WhatsApp op uw pc kan 
het typen van berichtjes veel 
makkelijker zijn dan op het 
kleine toetsenbordje van uw 
smartphone. U kunt WhatsApp 
online gebruiken, maar u kunt 
ook een programma op uw 
pc installeren. U moet de app 
al wel op uw telefoon hebben 
staan en voor het aanmelden 
dient u even uw telefoon erbij 
te pakken. Meer informatie 
over het online gebruik van 
WhatsApp vindt u op tinyurl.
com/uitlegWAweb. Kijk voor 
uitleg over het programma op 
tinyurl.com/WAdesktop.

Smartphone/tablet-tip
Wist u dat u op uw smartphone 
en/of tablet heel gemakkelijk 
de cursor (het streepje wat 
u bij het typen ziet) kunt 
verplaatsen? SeniorWeb legt uit 
hoe dat moet op 
tinyurl.com/cursortip.

https://www.seniorweb.nl/tip/cursor-verplaatsen-op-smartphone-tablet
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CONTACT

Digitaal Café
Het Digitaal Café vindt 
voorlopig alleen in Bilthoven 
plaats. U bent elke dinsdag 
van harte welkom van 10.00-
11.30 uur. U kunt vrijblijvend 
binnenlopen met uw vraag. 
U kunt uw vraag ook mailen 
(seniorwebidea@gmail.com). 
Een vrijwilliger neemt dan 
telefonisch contact met u op en 
helpt u verder.

Vraag/tip/verhaal
Heeft u een vraag, tip, verhaal 
of opmerking die u graag 
in deze nieuwsbrief zou 
willen zien? Mail hem naar 
seniorwebidea@gmail.com.

Afbeeldingen op p. 3 & 4 door Andrea 
Piacquadio


