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Meedoen  
 

Om mee te doen aan Het Digitale Dorp word 

je lid van SeniorWeb en krijg je toegang tot 

een grote verscheidenheid aan online 

cursussen en digitale uitwisselings-platforms 

(vraag- en antwoorddiensten). Er zijn 

nieuwsbrieven met handige tips, een 

kwartaalblad en leerboeken. Zie ook de site 

www.seniorweb.nl  

 

Via Het Digitale Dorp krijg je 50% korting op 

je eerste jaarabonnement bij SeniorWeb. Het 

kost dan € 14,75; als je het daarna voortzet 

jaarlijks € 29,50. Het biedt je onbeperkt 

toegang tot al het leermateriaal. 

Meedoen: mail naar 
hetdigitaledorp@stadsdorpnieuwmarkt.nl 

 

In groepjes leren 
 

Je kunt aangeven of je alleen of in een 

groepje wilt leren. Je groepje kiest zelf de 

leeronderwerpen, de volgorde ervan, hoe 

groot het groepje kan zijn, waar en op welk 

tijdstip je elkaar ontmoet en op welke wijze je 

de leerstof doorneemt. 

Groepjes worden ingedeeld naar de drie 

systemen: Windows, Apple en Android. 

Deelnemen aan een groepje kost niets, 

behalve het lidmaatschap van SeniorWeb. 

  

Een cursus volgen 
 

Naast zelfstudie of leren in een groepje via 

 
 

SeniorWeb kun je in Het Digitale Dorp ook 

cursussen volgen. Het onderwerp van een 

cursus wordt afgestemd op de wensen van de 

deelnemers. Het kan bijvoorbeeld gaan om 

een cursus Basisvaardigheden, iCloud 

gebruiken of Veiligheid en privacy.  

Er komt zeker een cursus voor mensen die al 

langer met een tablet en smartphone werken 

en willen nagaan of ze alle mogelijkheden en 

slimmigheden van die apparaten wel optimaal 

gebruiken.  

De kosten voor de cursussen zijn per 

deelnemer € 5,- per uur bij een minimum van 

vier deelnemers per cursus. 

Groepjes kunnen nieuwe cursuswensen 

indienen bij Het Digitale Dorp: 

hetdigitaledorp@stadsdorpnieuwmarkt.nl 

Handig en slim omgaan met je computer, 

laptop, tablet of smartphone leer je (of 

verbeter je) in Het Digitale Dorp: 

- e-mailen 

- zoeken op het internet 

- teksten maken en wijzigen 

- foto’s verzenden, ontvangen, opslaan 

   en ordenen 

- sociale media gebruiken 

- internet aankopen doen en betalingen 

- apps downloaden en gebruiken 

- privacy en veiligheid bewaken 

Je kunt in Het Digitale Dorp ook 

specialisaties leren, zoals spreadsheets 

maken en fotoshoppen. 

 

Je bepaalt je eigen leerprogramma. 

Er zijn leerprogramma’s voor:  

- Windows, Apple en Android 

- computer, laptop, tablet en 

   smartphone 

- beginners en gevorderden 

 

Het Digitale Dorp is er voor alle senioren 

in de Nieuwmarktbuurt. 
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Hulp bij vragen en diagnose bij 

problemen met je apparaat 
 

Als je als deelnemer van Het Digitale Dorp of 

als leergroepje op problemen stuit die via het 

website-materiaal van SeniorWeb niet kunnen 

worden opgelost, kun je op andere manieren 

hulp krijgen: 

 

1. Hulp via PC Hulp van SeniorWeb.  

Er zijn drie opties: telefonische hulp, 

meekijken op afstand en hulp aan huis. 

Telefonische hulp kost 20 cent per minuut en 

hulp aan huis € 4,50 per uur plus de benzine- 

en parkeerkosten. Voor informatie en 

tarieven, zie www.seniorweb.nl 

 

 
 

2. Persoonlijke hulp van de trainer van Het 

Digitale Dorp.  

Je kunt hem inschakelen om bijvoorbeeld een 

uur bij jou of je groepje aan te schuiven en 

jullie vragen door te nemen over het 

materiaal van SeniorWeb. Tarief € 15,- per 

uur, ongeacht het aantal groepsleden. 

 

3. Als je stuit op technische problemen met je 

pc, laptop, tablet of smartphone en niet direct 

naar de winkel wilt: in veel gevallen kan de 

trainer van Het Digitale Dorp technische 

ondersteuning bij je thuis bieden.  

Kosten zijn op afspraak. 

 

4. Spreekuur van de trainer. 

Na aanmelding kun je op dinsdagmiddagen 

advies krijgen van de trainer op het 

spreekuur in Huis De Pinto, bedoeld voor 

korte, nijpende vragen. Dit kost je niets.  

Of het spreekuur doorgaat hangt af van het 

aantal aanmeldingen. Je krijgt na je 

aanmelding een bericht hierover.  

Aanmelden voor het spreekuur kan via 

computerhulp@huisdepinto.nl  

 

Aanmelden 
 

Meld je aan voor Het Digitale Dorp met een  

e-mail aan 

hetdigitaledorp@stadsdorpnieuwmarkt.nl 

 

Aanmelden kan ook schriftelijk.  

Adres:  

Het Digitale Dorp  

Huis de Pinto 

St. Antoniesbreestraat 69 

1011 HB Amsterdam  

Na je aanmelding krijg je een aanmeld-

formulier dat je invult en terugstuurt per     

e-mail of per post.  

Aan de hand van je aanmeldformulier wordt 

bezien in welk groepje je goed zou kunnen 

passen. 

Vragen of cursuswensen? Mail naar: 

hetdigitaledorp@stadsdorpnieuwmarkt.nl 

                        
  

_____________________________________________ 

 

De organisatoren van het Het Digitale Dorp zijn: 

Heleen van Deur, Marij Wijffels, Joost Wagenaar en 

Marijke Verhaak. 

 

Het Digitale Dorp is een initiatief van Stadsdorp 

Nieuwmarkt en is sinds juli 2016 Leercentrum van 

SeniorWeb.  

SeniorWeb is opgericht om senioren te stimuleren deel te 

nemen aan de digitale samenleving en ‘digitaal fit’ te 

worden of te blijven. 

Het Digitale Dorp beschikt zo over trainingsmateriaal 

voor uiteenlopende cursussen. Er is een professionele 

trainer beschikbaar.  

 

    
 

      
 

_____________________________________________ 

Printwerk:  Kelly Printing,  Zeedijk 93,  Amsterdam 

Het Digitale Dorp kwam tot 
stand dankzij medewerking 
van Huis de Pinto. 
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