
                                                                                                 
Amsterdam,  februari 2021 
Betreft: Cursus ‘vitaal & digitaal vaardig’ 
 
Beste Soosbezoekers, vrienden en andere geïnteresseerden, 
 
In de laatste nieuwsbrief van december 2020 liet Nusantara-Amsterdam weten dat zij een samenwerking aangaat met 
Cybersoek, een Amsterdamse organisatie die zich richt op digitale vaardigheden, zoals computeren, gebruik van laptop, 
tablet (of Ipad), smartphones, etc.  
 
De focus van onze samenwerking ligt op senioren en bezoekers van de Soosmiddagen en ook andere geïnteresseerden met 
geen of nog niet zoveel computerervaring.  
Nusantara-Amsterdam en Cybersoek starten bij inschrijving van minimaal 10 deelnemers de computercursus gedurende 3 
maanden. We bieden klassikaal les in digitale vaardigheden.  
 
In de lessen behandelen we o.a. zoeken op internet, programma’s op de laptop zoals Word, bestandsbeheer etc. 
De les bestaat uit ongeveer 1 uur met meerdere oefeningen. 
 
Na dit uur is er ongeveer een half uur tijd om uw vragen te stellen over bijvoorbeeld het gebruik van Skype, Zoom of 
videobellen, DigiD, veilig online shoppen of het filteren van nepnieuws. Deze vragen behandelen we klassikaal. 
 
Cursusdagen en tijdstippen (afhankelijk van beschikbaarheid en deelnemers) 
Per cursusdag is er plaats voor maximaal 10 personen op onderstaande dagen en tijden: 

 Maandag: 14.00 – 15.30 uur  

 Woensdag: 14.00 – 15.30 uur 
 
 
Tijdens bovengenoemde dagen en tijden staan er laptops klaar die gratis gebruikt mogen worden.  
Er wordt er voor koffie/thee en broodjes gezorgd.  
Uiteraard houden we ons strikt aan de geldende RIVM maatregelen m.b.t. hygiëne en afstand houden. 
 
Locatie 
Buurtcentrum Holendrecht, Holendrechtplein 36, 1106 LP Amsterdam 
 
Startdatum 
Maart 2021. We streven ernaar om in week 11 te starten.  
 
Aanmelden 
U kunt zich inschrijven door digitaal inschrijven via deze link. U ontvangt een bevestigingsbericht na aanmelding. 
Deelname is op basis van volgorde van binnenkomst, wie het eerst komt, heeft een plek én vol = vol. 
Bij veel belangstelling komt u op de wachtlijst.  

 
Overige hulp 
Buiten bovengenoemde data is er ook de mogelijkheid om hulp op maat te krijgen als u individuele vragen heeft over uw 
laptop, tablet of smartphone.  
 

 Bij de OBA Reigersbos kunt u met al uw digitale vragen op woensdagen tussen 10.00 -12.00 uur langskomen*  

 Bij de OBA Bijlmerplein kunt u met al uw digitale vragen op donderdagen tussen 13.00-15.00 uur langskomen* 
* Vooraf aanmelden is verplicht op www.cybersoek.nl of 020- 6934582 

 U kunt ook de computerhulplijn van Cybersoek bellen op 020-6934582. U wordt dan telefonisch geholpen. 
 
Wij hopen u geïnteresseerd te hebben, en zien uw aanmelding graag tegemoet. 
 
De samenwerkende organisaties, 
 
      
Heleen Snoep (Cybersoek)  &  Hanoch Nahumury (Nusantara-Amsterdam) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6QQyqkJvAUCbCkljoiThPrUuqAv51nZJhY4fsR0dAO1UMkVWQjJOQ1hVVTZNUDdLUldKWk1EUklRUi4u
http://www.cybersoek.nl/

