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Computerinloop Noorderlicht               
Computerinloop Noorderlicht is een aanbod van de Stichting Welzijn Diemen 

Vragen op computergebied? Welkom bij de Computerinloop 
Elke derde zondag van de maand  kan men, van 10:00 uur - 13:00, met computervragen 
binnenlopen bij de computerinloop in Het Noorderlicht – Gruttoplein 2.  

Eerste inloop: zondag 21 januari 2018, 10:00 uur 

Bij blijven met de veranderingen 
Het is een prima plek om bij te blijven met alle veranderingen. De inloop maakt zich ook sterk 
voor een ieder die zich voor zijn plezier bezighoudt met de computer. Het is een gelegenheid 
om elkaar te helpen en ervaringen uit te wisselen in een informele sfeer 

Niet bang zijn voor de computer 
Veel mensen hebben de afgelopen jaren kennisgemaakt met de computer, tablets en het 
internet. De praktijk is de beste leerschool, maar zal ook vragen opleveren.  

Ervaren vrijwilligers zullen proberen antwoord te geven op alle computervragen. 
o.a. over internet, het besturingssysteem, e-mail, tekstverwerking, videobellen of chatten met 
Skype, foto’s op de computer zetten, digicode aanvragen, online bankieren, leren omgaan 
met een computer of andere zaken waar tegenaan gelopen wordt. 

Vragen 
Kan de vraag niet direct beantwoord worden, dan kan een afspraak gemaakt worden met om 
het probleem thuis (kleine vergoeding) achter uw eigen computer, op te lossen.  

Jong en oud, beginner of gevorderd, iedereen is welkom!  
Bent u in het bezit van een laptop of tablet breng deze dan mee om (hoeft niet, maar is 
handig)  met begeleiding, uw eigen computer (nog) beter te leren kennen of uw 
bedieningsproblemen aan de vrijwilligers voor te leggen. 

De entree is gratis.  
U bent van harte welkom! 

In de loop van het jaar hopen wij het aantal inlopen in de maand uit te bereiden op een ander 
dag in de week. Wij zijn daarom nog op zoek naar meer ervaren behulpzame vrijwilligers 

Frans Deckers 
oud-voorzitter van de  
per 1-1-2018 opgeheven ComputerClub Minerva CCM 

info@fradeck.nl 

06-28127579 

Website: http://fradeck.nl/computerinloopnoorderlicht.html
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