Het netwerk van 60+ online voor al uw vragen.

Netwerk voor moderne senioren

U kunt op http://nl60plus.nl een profiel aanmaken en daarna
gebruik maken van ons netwerk. Hier kunnen leden vragen stellen,
groepen bekijken en contact leggen met andere gebruikers.
Inschrijven is gratis. Op de pagina ‘inschrijven’ staat tevens een
korte uitleg over het gebruik van ons netwerk.

60+ online
voor al uw vragen
Wij helpen u de veranderingen te begrijpen.

Contact
Claudia Ziegler-Zech
Telefoon: 06-11124078
E-mail: info@nl60plus.nl
Internet: http://nl60plus.nl
https://www.facebook.com/nl60plus
Internetcafé | advies | cursussen | netwerk | online

Wij helpen u de veranderingen te begrijpen.

Onze diensten

Voor ouderen wordt het steeds moeilijker de snelheid van de
ontwikkelingen te volgen. Daarom 60+ online voor al uw vragen. Wij gaan
u helpen de veranderingen te begrijpen en geven oplossingen voor uw
problemen.

Persoonlijk advies
U kunt een afspraak maken voor het spreekuur op onze locatie in centrum stad.

Tevens kunt u via 60+ online uw kennissenkring uitbreiden. Dat kan online,
maar we organiseren ook activiteiten op verschillende locaties. 60+ online
is een interactief netwerk voor actieve senioren.

Elke 3e vrijdag van de maand: gratis Internetcafé!
Locatie: Zorgcentrum de Kiekendief, Kolkplein 1, Almere
van 10.30 uur tot 12.00 uur





U neemt uw tablet of laptop mee.
U stelt uw vragen en een vrijwilliger legt uit hoe het werkt.
Kosten bedragen € 12,50 per persoonlijk advies van ruim een half uur.

Thema workshop (met uw eigen tablet of laptop)







Skypen
Facebook
E-mailen
Youtube
Spotify
Excel en Word








online winkelen
internetbankieren
foto’s beheren, fotoboek
familiestamboom
digitaal adresboek
agendabeheer

Na afloop van de workshop is er een half uur tijd om vragen te behandelen.
U kunt zich per onderdeel aanmelden. Kosten voor een workshop van 1,5 uur
bedragen € 12,50 per deelnemer.

Heeft u een vraag over het gebruik van internet? Heeft u vragen over uw
tablet of laptop, dan kunt u deze meenemen.
Deskundige vrijwilligers beantwoorden uw vragen.
Het doel is dat we u individueel kunnen begeleiden. Als u thuis bent kunt
u oefenen en de volgende keer terugkomen met uw nieuwe vragen.

Elke maandag inloopochtend. Kosten € 12,50
Locatie: Buurtcentrum De Inloop, ‘s-Hertogenboschplein 8, Almere
van 9.30 uur tot 12.00 uur

intensieve cursussen
Bijvoorbeeld Excel, Word, PowerPoint , een website maken met Wordpress, films
maken met Moviemaker. Voor deze cursussen is er plek voor maximaal drie
deelnemers. Kosten workshop van 3 uur bedragen € 50,- per persoon.
Voor thuisblijvers
U heeft een thuiscomputer die u niet kunt meenemen? U kunt de deur niet uit? U
heeft een probleem met uw netwerk thuis? Uw printer heeft kuren? We komen dan
bij u langs voor uitleg en hulp. Een consult van een uur kost € 50,- (geen reiskosten
binnen Almere).

