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WELKOM!
Wat zijn er mooie reacties binnengekomen op de eerste 
nieuwsbrief. Bedankt! We vinden het ook heel leuk dat er 
vragen zijn binnengekomen die we in deze nieuwsbrief kunnen 
behandelen, die gaan we proberen te beantwoorden. Laat het 
vooral weten als u vragen heeft of een tip die u wilt delen.

UITGELICHT

Online afspraak maken 
coronatest
Door online een afspraak te 
maken voor een coronatest 
omzeild u de vaak lange 
wachtrijen voor telefonisch 
contact. Houdt wel uw DigiD 
bij de hand. Op de website van 
SeniorWeb wordt uitgebreid 
uitgelegd hoe het werkt: 
tinyurl.com/onlinetestafspraak.

Videobellen met WhatsApp
De maatregelen zijn weer 
aangescherpt en het kan voor 
menig senior lastig zijn om 
contact te onderhouden met 
kinderen of kleinkinderen. 
Beeldbellen kan een oplossing 
zijn. Met WhatsApp kan dit heel 
eenvoudig. Op seniorweb.nl/
tip/videobellen-met-whatsapp 
staat een duidelijke uitleg. 
Komt u er niet helemaal uit 
of heeft u andere vragen over 
WhatsApp? Neem gerust 
contact met ons op. Bellen of 
mailen voor hulp kan ook altijd. 
_campaign=nieuwsbrief36-
2020&utm_
source=nieuwsbrief_



TIPS

Gesloten tabblad terughalen
Sluit u op internet per ongeluk 
een tabblad wat u niet wilde 
sluiten? U haalt hem makkelijk 
terug door Ctrl+Shift+T tegelijk 
in te drukken (Cmd+Shift+T bij 
Safari van Apple). Lees nog een 
andere manier op tinyurl.com/
tabbladterug. 

Fraude voorkomen
Het is de laatste tijd veel in het 
nieuws: fraude via WhatsApp 
of een neptelefoontje in de 
vorm van berichten die van uw 
bank lijken te komen. Wilt u 
weten hoe zoiets in zijn werk 
gaat en waar u op moet letten 
om te voorkomen dat u erin 
trapt? Volg dan het Webinar 
(= een online les) over online 
fraude. Deze staat de komende 
maanden verschillende keren 
op het programma. Hou onze 
agenda in de gaten voor de 
verschillende data. Tip: gebruik 
fraude als zoekterm 

Nog nooit een Webinar 
bijgewoond? We helpen u 
hierbij. Een Webinar kunt u 
volgen via een tablet of een 
laptop. Lekker vanaf thuis dus 
geheel coronaproof. 
ideacultuur.nl/agenda 



ideacultuur.nl/seniorweb

seniorwebidea@gmail.com

085 822 2777

CONTACT

Digitaal Café
Het Digitaal Café ligt de 
komende 2 weken (t/m 18 
november) weer even stil. 
We blijven echter actief per 
telefoon en mail. Stuur uw 
vraag naar 
seniorwebidea@gmail.com of 
bel met onderstaand nummer. 
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.
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