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WELKOM!
Het vierde nummer alweer en het eerste in 2021. Laten we met 
elkaar hopen dat we dit jaar weer volop fysieke activiteiten kunnen 
verzorgen. Voor de jaarlijkse computervraagdagen is dit helaas 
nog niet mogelijk. Maar we hebben een digitaal programma voor u 
klaar staan met verschillende informatiebijeenkomsten. 

Computer vraagdagen  
18 t/m 24 januari 
Elk jaar in januari verzorgen we 
de computervraagdagen. Een 
week lang vinden er allerllei 
bijeenkomsten plaats in de 
verschillende leslocaties om 
u kennis te laten maken met 
het aanbod van SeniorWeb. 
Dit jaar verzorgen we alle 
bijeenkomsten digitaal. 

SeniorWeb-presentaties
In een viertal online 
bijeenkomsten leggen we 
de verschillen uit tussen de 
landelijke organsiatie én de 
plaatselijke leslocaties. Ook 
gaan we uitgebreid in op 

de websites van SeniorWeb 
en Idea. Hier is veel handige 
informatie te vinden. Ook zijn er 
online cursussen beschikbaar. 

Online boodschappen doen 
Nu we weer massaal thuiszitten 
en soms zelfs door quarantaine 
ook écht binnenshuis 
moeten blijven kan online 
boodschappen doen een 
uitkomst zijn. We behandelen 
de AH en de Jumbo. Doet u 
ergens anders boodschappen? 
Geen probleem, er zijn heel 
veel overeenkomsten tussen de 
supermarkten. 



Voorkom fraude 
In de informatiebijeenkomst 
Phishing en spoofing krijgt 
u voorbeelden te zien van 
hoe  criminelen van u geld of 
gegevens proberen te stelen. 
Ook geven we natuurlijk tips 
over hoe u dit kunt voorkomen.  
 
Meedoen met een 
informatiebijeenkomst? 
Aanmelden kan via www.
ideacultuur.nl/seniorweb
Klik op "Lees meer' bij het blokje 
computervraagdagen.    

TIPS

Hoe kom ik van spam- en 
phishingmails af? - 2
In de vorige nieuwsbrief 
schreven we hoe u zich kunt 
afmelden voor een nieuwsbrief. 
Deze keer kijken we naar 
spammails. Dit zijn mails 
die u ongevraagd ontvangt. 
Vaak bevatten ze reclame. 
Gewone spammails zijn vooral 
irritant maar niet gevaarlijk.  
Phishingmails, daarentegen 

kunnen wel erg gevaarlijk 
zijn. Ze proberen vaak uw 
persoonlijke gegevens te 
achterhalen en geld af te 
troggelen. Wees alert op mails 
die vragen om gegevens en/
of geld en klik nooit zomaar op 
een link in die mails.
In de bijeenkomst 'Voorkom 
fraude' is hier aandacht voor. 



ideacultuur.nl/seniorweb

seniorwebidea@gmail.com

085 822 2777

CONTACT

Digitaal Café
U kunt elke dag vragen stellen per 
mail of per telefoon (telefoon alleen op 
werkdagen).  

WhatsApp Café
Het WhatsApp Café is tijdelijk gesloten. 
Heeft u vragen over WhatsApp? Bel of 
mail ons. 

Individueel spreekuur
Geef uw naam en telefoonnummer door 
en wij nemen contact met u op. Mail naar 
seniorwebidea@gmail.com of bel met 
085 822 2777.

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.


