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Aan alle leden van de vereniging: 

 

On-line communiceren……nu belangrijker dan ooit! 

 

Terneuzen, april 2020 

 

Beste leden van SVDT, 

 

Allereerst hopen we dat u allen in goede gezondheid bent in deze zorgelijke tijden. 
 

Het zal duidelijk zijn dat ‘business-as-usual’ nog een lange tijd op zich zal laten wachten, als het al terug komt, 

en dat we nog meer afhankelijk zullen worden van digitale hulpmiddelen voor communicatie met familie en 

vrienden, on-line boodschappen en bestellingen, contact met arts, apotheek en andere hulpverleners.  
 

Ruim twee jaar geleden heeft SVDT in samenwerking met SeniorWeb een aantal cursussen georganiseerd in 

het gebruik van iPhone/iPad, Android smartphone/tablet, internet, e-mail, digitaal betalen, etc. 

Ruim 100 leden hebben toen deze cursussen gevolgd. 
 

Bij voldoende belangstelling zouden we in het najaar 2020 en/of voorjaar 2021 weer een aantal cursussen 

kunnen organiseren, maar dan in de vorm van korte modules met een specifiek onderwerp.  

Te denken valt aan: 

 

 opfris module iPhone/iPad en Android smartphone/tablet  

 video bellen (Skype, FaceTime, Zoom, ..) 

 online/contactloos betalen 

 veilig en bewust internetten, en on-line bestellen/boodschappen doen 

 e-mail met Gmail, Mail, Office Outlook, Outlook.com 

 internet veiligheid 

 ……… 

 

We noemen maar wat onderwerpen, maar wellicht heeft u nog andere suggesties. 

 

De lessen kunnen worden gegeven in het PVO gebouw, in kleine groepen en uiteraard met in achtneming van 

de dan geldende RIVM richtlijnen omtrent ‘social distancing’.  
 

Maar alvorens contact op te nemen met SeniorWeb om een en ander in gang te zetten is het zaak om de 

eventuele belangstelling te inventariseren. 
 

Bent u geïnteresseerd?  

Laat het ondergetekende weten onder vermelding van naam, lidnr, aantal personen (max 2 per lid) en interesse 

gebied. Staat het onderwerp van uw interesse niet op de lijst? Laat het ons ook weten.  

Het verplicht u tot niets. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Ad de Kok 

tel: 0115-618782 

e-mail: lezingen@zeelandnet.nl 
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