
Informatie  
Computerlessen in “De Koepel” 

 

Senioren geven computerles aan Senioren, in wijkcentrum 
"De Koepel", Kerkelanden, Hilversum. In rustig tempo leert  
u hier wat met de computer, laptop, tablet of smartphone 
mogelijk is. 
 
De lesvormen zijn individuele les, workshop en/of de in-
loop. 
 
Aanmelden: 
Het aanmelden voor lessen kan uitsluitend persoonlijk op 
woensdag tussen 10:00 en 16:00 uur. 
 
Inlichtingen per telefoon of Internet: 
Op woensdag tussen 10:00 en 16:00 uur is er altijd ie-
mand aanwezig in het leslokaal om u persoonlijk of via te-
lefoonnummer 035 533 93 53 te woord te staan.  
Het e-mailadres van het leslokaal is:  
info@seniorwebhilversum.nl  
 
Rekeningnummer voor les- of inloop- betalingen: 
NL53 INGB 0009 6899 48 t.n.v. Stichting Gilde Hilversum 
 

Meer informatie kunt u vinden op onze website            
www.seniorwebhilversum.nl 
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Inloop / inschrijving : U bent altijd welkom woensdag tus-
sen 10:00 en 16:00 uur om te oefenen (zelfstudie), voor assis-
tentie, voor inschrijving of voor technische ondersteuning.  
Ook kunnen eigen werkstukken worden gemaakt. Er zijn do-
centen aanwezig. 
  
Workshops : diverse bijeenkomsten van één of meerdere 
dagdelen (van 2 uur) waarin wij één onderwerp behandelen. 
  
Individuele les : les met een eigen docent voor iedere cur-
sist.  Hier kunnen ook eigen werkstukken worden behandeld, 
op eigen laptop of tablet. 

Rooster 2023 

Dag 
’s morgens 
9:30-12:00 

’s middags 
14:00-16:30 

’s avonds 
20:00-22:00 

Maandag 
Individuele les op 
afspraak 

Individuele les op 
afspraak 

Individuele les op af-
spraak 

Dinsdag 
Individuele les op 
afspraak 

Individuele les op 
afspraak 

Individuele les op af-
spraak 

Woensdag 
                       Inloop /  
                         10:00  

Inschrijving 
- 16:00 uur X 

Donderdag 
Individuele les op 
afspraak 

Workshops 
Individuele les op af-
spraak 

Vrijdag 
Individuele les op 
afspraak X X 

Prijslijst per januari 2023 
 

Les Lessen Boek  

Inloop 
€ 5,00 /uur p.p. 
of deel van uur X 

Inschrijving 
en 

Workshop 
€ 10,00 

per dagdeel 
Afhankelijk  
onderwerp 

betaling 

Individuele les  

Leskaarten  
€ 30,00 / 5 uur 
€ 60,00 / 11 uur 

 
Los uur € 7,50  

 

Afhankelijk  
onderwerp 

op woensdag  
tussen 

10 en 16 uur 

Wij ondersteunen het werken met: 
PC, laptop, notebook, tablet en smartphone 

met de besturingssystemen 
Windows, Android en iOS 

 

Thema’s 
 

Internet 
Zoeken, Reizen & Route, Skype, Sociale netwerken, Spellen, Muziek, Video &TV, 

Website & Weblog 

 
E-mail 

Verzenden, ontvangen, bijlagen, archivering, adresboeken 
 

Foto  & Video 
Foto’s opslaan, bewerken en afdrukken; Video bewerken; Webalbum & Diashow 

 
Kantoortoepassingen 

Tekstverwerken, tekenen, spreadsheets, presentaties 
 

Onderhoud & Veiligheid 
Back-up maken, Opschonen, Systeemherstel 

Antivirus, Antispyware, Spam & Phishing, Veilig Internetten 

 

Geïnteresseerd? 
Kom woensdag tussen 10:00 en 16:00 uur langs  

in het wijkcentrum “De Koepel” 
Nabij het winkelcentrum Kerkelanden 
Kapittelweg 399a, 1216JC Hilversum 

tel. 035 5339353. 

Technische ondersteuning 
Woensdag van 10:00 tot 16:00 

 

Oplossen technische problemen aan uw laptop of pc, of controle van de beveili-
ging aan uw laptop of pc, uitsluitend op afspraak en tegen een vergoeding van 

€ 5,00 per uur (maximaal € 15,00) 
 

 

Kort technisch advies ‘s-woensdags van 10:00 tot 16:00  
Maximaal  10 minuten, tegen een vergoeding van € 2,50  

 


