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WELKOM!
Deze keer in de nieuwsbrief: het WhatsApp Café, voor al uw 
vragen over WhatsApp; hoe u thuis fit kunt blijven; hoe u van 
die vervelende reclamemails afkomt en waar u meer informatie 
kunt vinden over het donorregister. Wilt u andere onderwerpen 
langs zien komen? Stuur vooral uw vragen of tips op naar 
seniorwebidea@gmail.com.

UITGELICHT

WhatsApp Café
In deze tijd van weinig 
fysiek contact en veel online 
contact is beeldbellen steeds 
belangrijker geworden. Heeft 
u vragen over bellen met 
WhatsApp of andere vormen 
van videobellen? Kom naar het 
WhatsApp Café van Bibliotheek 
Idea. Elke donderdag van 14.00-
15.00 uur in de bibliotheek in 
Bilthoven. U kunt vrijblijvend 
binnenlopen met al uw vragen 
over WhatsApp, ook als ze niet 
over beeldbellen gaan. 

Thuis bewegen
Nu het buiten steeds guurder 
wordt is het lang niet altijd 
aangenaam om een blokje 
om te lopen. Gelukkig kunt 
u ook thuis heel gemakkelijk 
in beweging blijven. Hiervoor 
hoeft u niet op een bepaalde 
tijd af te stemmen, maar kiest 
u zelf wanneer het uitkomt. Dit 
alles met behulp van YouTube. 
SeniorWeb geeft een aantal tips 
voor bewegingsprogramma's: 
tinyurl.com/thuisbewegen. 



TIPS

Afmelden voor reclamemails
Krijgt u ook zoveel mails 
van bedrijven waar u geen 
behoefte aan heeft? U meldt u 
makkelijk af voor overbodige 
reclamemails door onderin 
de mail op 'Afmelden' of 
'Uitschrijven' te klikken. Volg 
de stappen en klaar is Kees! 
Let op: doe dit niet bij spam, 
hierover meer in de volgende 
nieuwsbrief. Kijk voor meer 
informatie op de website van 
SeniorWeb via tinyurl.com/
hoeafmelden.

Individuele computerhulp
Durft u het nog niet aan om 
een computerles te volgen maar 
heeft u wel vragen? Geef u dan 
op voor een privé-spreekuur. 
Dit kan via seniorwebidea@
gmail.com met vermelding 
van type apparaat en uw 
telefoonnummer. Dan nemen 
wij contact met u op.

Donorregister
Heeft u het donorregister al 
ingevuld? Wilt u eerst meer 
weten of oefenen met het 
invullen? Ga naar ideacultuur.
nl/donor. 

 



ideacultuur.nl/seniorweb

seniorwebidea@gmail.com

085 822 2777

CONTACT

Digitaal Café
Het Digitaal Café vindt weer 
plaats in Bilthoven en Zeist. 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.
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