
Cursussen en Workshops 
voor computer, laptop, tablet en
mobiele telefoon

Najaar 2022 en 
voorjaar 2023
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Cursussen

●  Klik & Tik: computer- en internetcursus voor beginners
Werk je bijna nooit met de computer? Dan is deze cursus geschikt 
voor jou! In deze cursus leer je websites bekijken, e-mails schrijven en 
bestanden downloaden. 

ZB Middelburg ZB Vlissingen Dorpshuis Nimmerdor,
Bakkersland 27, 
Grijpskerke

Iedere dinsdag 
14.00-15.00 uur
Max. 6 deelnemers 

Iedere dinsdag 
15.00-16.00 uur
Max. 6 deelnemers

Iedere dinsdag 
10.00-11.00 uur 

Iedere donderdag 
10.00-11.00 uur 

Iedere vrijdag
10.00-11.00 uur

Iedere donderdag 
10.00-11.00 uur
Max. 6 deelnemers

Meenemen: laptop of 
tablet

Workshops

DigiD

• DigiD: machtigen en aanvragen 
In deze workshop leer je hoe je je eigen DigiD kunt aanvragen en 
activeren en waarvoor je je DigiD kunt gebruiken. Daarnaast leggen 
we uit hoe je iemand kunt machtigen om jou te helpen met het online 
regelen van zaken met de overheid.

De workshop is iets voor jou als je al wel een beetje met internet kunt 
omgaan en een e-mailadres hebt. Heb je nog geen DigiD? Wij helpen 
je graag met het aanvragen hiervan bij het Informatiepunt Digitale 
Overheid in de Bibliotheek. Heb je moeite met internet? Dan adviseren 
we je om eerst de gratis beginnerscursus Klik & Tik te volgen.

Cursussen en Workshops 

Wil je handiger worden met je laptop, tablet of mobiele 
telefoon? ZB biedt gratis cursussen en workshops aan 
om digitaal vaardiger te worden.
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ZB Middelburg ZB Vlissingen

Woensdag 26 oktober, 
14.00-16.00 uur 

Dinsdag 4 oktober, 
10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6

• Zaken regelen met de gemeente met je DigiD
Tijdens deze workshop leer je hoe je de website van jouw gemeente 
kunt gebruiken voor het maken van een afspraak en het aanvragen van 
documenten als een paspoort, rijbewijs of vergunning.

De workshop is iets voor jou als je al wel een beetje met internet kunt 
omgaan en een e-mailadres hebt. Heb je nog geen DigiD? Wij helpen 
je graag met het aanvragen hiervan. Heb je moeite met internet? Dan 
adviseren we je om eerst de gratis beginnerscursus Klik & Tik te volgen.

ZB Middelburg ZB Vlissingen

Woensdag 23 november, 
14.00-16.00 uur

Dinsdag 1 november, 
10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6

• DigiD: ‘Mijn omgeving’ 
Veel organisaties hebben een ‘Mijn omgeving’ op hun website. Dat is 
een apart gedeelte op de website, waar je alleen kunt komen door in 
te loggen. De Belastingdienst heeft bijvoorbeeld Mijn toeslagen. En het 
UWV heeft twee verschillende ‘Mijn omgevingen’: Mijn UWV en Mijn 
Werkmap. Mijn UWV is voor uitkeringen, zoals de WW-uitkering. En Mijn 
Werkmap is voor werk. 

In deze workshop leer je hoe je zo’n omgeving gebruikt, en hoe je 
veranderingen zoals bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer of een 
nieuw e-mailadres kunt doorgeven. 2



De workshop is iets voor jou als je al wel 
een beetje met internet kunt omgaan 
en een e-mailadres hebt. Heb je nog 
geen DigiD? Wij helpen je graag met het 
aanvragen hiervan. Heb je moeite met 
internet? Dan adviseren we je om eerst de 
gratis beginnerscursus Klik & Tik te volgen.

ZB Middelburg ZB Vlissingen

Maandag 23 januari, 14.00-16.00 uur Dinsdag 6 december, 10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6

Android telefoon

• Android telefoon: kennismaking met de Android telefoon
In deze workshop krijg je uitleg over de bediening van je Android 
telefoon. Hierin worden o.a. de fysieke en digitale knoppen besproken. 
Ook het toetsenbord en de notificatiebalk komen aan de orde.

ZB Vlissingen

Dinsdag 11 oktober, 10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: mobiele telefoon en oplader, inloggegevens Google

• Android telefoon: internetten en wifi
In deze workshop leer je hoe je wifi kunt gebruiken. Verder leggen we 
begrippen uit als mobiele data en hotspot. Ook staan we stil bij veilig 
internetten en verschillende browsers.

ZB Vlissingen

Dinsdag 8 november, 10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: mobiele telefoon en oplader, inloggegevens Google
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• Android telefoon: communicatie (bellen, sms’en, mailen en 
WhatsApp)

In deze workshop bespreken we de app Contacten en leer je meer over 
andere communicatiemogelijkheden op de Android telefoon zoals Mail en 
WhatsApp.

ZB Vlissingen

Dinsdag 13 december, 10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: mobiele telefoon en oplader, inloggegevens Google

• Android telefoon: standaard apps en Play Store
In deze workshop bespreken we verschillende standaard apps en leer je 
hoe je een app installeert en verwijdert.

ZB Vlissingen

Dinsdag 10 januari, 10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: mobiele telefoon en oplader, inloggegevens Google

• Android telefoon: foto’s, de basis
In deze workshop leer je meer over de camera op je telefoon en 
bespreken we Google Foto’s. Verder krijg je uitleg over de galerij, het 
gebruik van tabbladen en het eenvoudig bewerken van foto’s.

ZB Vlissingen

Dinsdag 14 februari, 10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: mobiele telefoon en oplader, inloggegevens Google
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• Android telefoon: instellingen en 
veiligheid

In deze workshop leer je enkele tips en trucs 
om je mobiel veilig te kunnen gebruiken. 
Bijvoorbeeld het machtigen van apps, het 
gebruik van openbare wifi netwerken en 
de hulpmiddelen die je kunt gebruiken als je 
mobiele telefoon gestolen of zoek is.

ZB Vlissingen

Dinsdag 14 maart, 10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: mobiele telefoon en oplader, inloggegevens Google
iPhone/iPad

• Ken je iPhone of iPad: werken met het snelmenu
In deze workshop krijg je uitleg over de bediening van je iPhone of 
iPad. Hierin wordt o.a. het snelmenu besproken.

ZB Middelburg

Donderdag 3 november, 10.00-12.00 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: iPhone/iPad en oplader, inloggegevens Apple

• iPhone/iPad: notities, toetsenbord en standaardiconen
In deze workshop leer je hoe je werkt met notities en met het 
toetsenbord.

ZB Middelburg

Donderdag 8 december, 10.00-12.00 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: iPhone/iPad en oplader, inloggegevens Apple
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• iPhone/iPad: e-mail lezen en versturen
Met je iPhone of iPad kun je ook e-mails lezen en versturen. In deze 
workshop leer je hoe je e-mail instelt op je iPhone of iPad, hoe je 
berichten verstuurt, ontvangt en verwijdert.

ZB Middelburg

Donderdag 12 januari, 10.00-12.00 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: iPhone/iPad en oplader, inloggegevens Apple

• iPhone/iPad: fotocamera en foto’s
In deze workshop wordt de camera op je iPhone/iPad kort besproken. 
Verder krijg je uitleg over de fotoalbums en hoe je foto’s eenvoudig 
kunt bewerken.

ZB Middelburg

Donderdag 9 februari, 10.00-12.00 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: iPhone/iPad en oplader, inloggegevens Apple

• iPhone/iPad: surfen op het internet
Met Safari surf je eenvoudig naar websites. In deze workshop leer je 
hoe je Safari gebruikt.

ZB Middelburg

Donderdag 9 maart, 10.00-12.00 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: iPhone/iPad en oplader, inloggegevens Apple
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• iPhone/iPad: apps downloaden en ermee aan de slag gaan
Apps zijn de kleine programma’s op de iPhone of iPad. Op je iPhone of 
iPad zijn standaard al veel apps geïnstalleerd. In de workshop leer hoe 
je apps toevoegt of verwijdert.

ZB Middelburg

Donderdag 13 april, 10.00-12.00 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: iPhone/iPad en oplader, inloggegevens Apple

• Bestanden en mappen in Windows
In deze workshop leggen we uit hoe je in Windows bestanden en 
mappen opslaat, dit aanpast en hoe je zoekgeraakte bestanden 
terugvindt. Met de Verkenner leer je hoe je kunt kopiëren, knippen, 
plakken en verslepen. Met een duidelijke mappenstructuur kun je na 
afloop bestanden als documenten, foto’s en video’s eenvoudig ordenen.

ZB Middelburg ZB Vlissingen

Woensdag 19 oktober, 
14.00-16.00 uur

Dinsdag 15 november, 
10.15-12.15 uur 

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: laptop en oplader

• Digitale nazorg (informatiebijeenkomst)
Ons leven is steeds digitaler geworden. We zijn zelf vaak al online 
actief. Instanties en overheden regelen hun zaken steeds vaker digitaal. 
Op advies beveiligen we online gegevens met wachtwoorden die 
niemand weet of kan raden. Maar wat als je komt te overlijden? Dan 
kan niemand bij jouw gegevens. In de informatiebijeenkomst Digitale 
nazorg kom je te weten waar je zelf op moet letten en wat je kunt 
regelen voor jouw nabestaanden. Ook biedt deze bijeenkomst houvast 
voor nabestaanden die te maken krijgen met een digitale nalatenschap.

ZB Middelburg ZB Vlissingen

Dinsdag 16 januari, 14.00-16.00 uur Dinsdag 7 maart, 10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
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• Trap er niet in: online oplichting
Er zijn verschillende vormen van online fraude. 
Criminelen sturen een bericht namens een 
bank, de overheid of een webwinkel. De 
ontvanger moet zogenaamd snel betalen 
of andere actie ondernemen. De mails zijn 
goed nagemaakt en haast niet van echt 
te onderscheiden. Het slachtoffer klikt 
nietsvermoedend door, vult een aantal gegevens 
in en… beet! De criminelen krijgen wat ze 
zochten: inloggegevens en persoonlijke informatie.

In deze workshop leer je hoe je verschillende vormen van 
internetfraude herkent, en hoe je je daar tegen kunt beschermen.

ZB Middelburg ZB Vlissingen

Donderdag 24 november, 
10.00-12.00 uur

Dinsdag 22 november, 
10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6

• WhatsApp
WhatsApp is een heel populair communicatiemiddel. Je leert in de 
workshop op een eenvoudige manier berichten te ontvangen en te 
versturen, bestanden en foto’s uit te wisselen, ‘gratis’ te bellen via 
WhatsApp en het programma up-to-date te houden.

ZB Middelburg            ZB Vlissingen           

Donderdag 27 oktober, 
10.00-11.30 uur

Dinsdag 25 oktober, 
10.15-11.45 uur

Duur workshop: 1,5 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: mobiele telefoon en oplader
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• Instagram
Instagram is een van de meest populaire sociale netwerken op dit moment. 
Deze app laat je de mooiste foto’s zien en maken, en delen met anderen. 
Hoe? Dit leer je allemaal in deze speciale workshop.

Je leert Instagram te gebruiken, zoals het maken van foto’s en deze direct 
delen met vrienden, familie en andere volgers. En hoe je foto’s en filmpjes 
kunt bewerken en plaatsen.

ZB Middelburg            ZB Vlissingen           

Donderdag 23 februari, 
10.00-11.30 uur

Dinsdag 28 maart, 
10.15-11.45 uur

Duur workshop: 1,5 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: mobiele telefoon en oplader

Digitale gezondheidszorg (Digivitaler)

• Donorregister
Op de website Donorregister.nl kun je invullen hoe je in het register wilt 
staan. Je hebt meerdere keuzes. Je kunt aangeven dat je wel of geen donor 
wilt worden. Of je geeft aan dat iemand anders na je overlijden hierover 
mag beslissen. Vul je zelf geen keuze in? Dan sta je in het register met 
‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

In deze workshop leer je hoe je het Donorregister zelf kunt gebruiken.

Ter Reede, Vlissingen

Donderdag 20 oktober, 10.00-12.00 uur 

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: laptop of tablet en oplader

• Patiëntenportaal huisarts
Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een online patiëntenportaal 
of -omgeving. Hierin staan de medische gegevens van de patiënt. Deze 
vertrouwelijke gegevens zijn alleen door de patiënt en de huisarts in te zien. 
Om hiervoor te zorgen is het portaal extra beveiligd. 
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Je kunt in het portaal komen door in te 
loggen via de praktijkwebsite. Het inloggen 
kan met een persoonlijk account plus een 
beveiligingscode, of met DigiD met sms-
controle. Dit verschilt per praktijk. Via het 
portaal kan de patiënt ook afspraken maken, per 
e-mail vragen stellen aan de dokter (e-consult) en 
herhaalrecepten aanvragen. Vaak kun je ook een app 
op de smartphone of tablet installeren. Dan heb je via 
de app toegang tot het portaal.

In deze workshop leer je hoe je het patiëntenportaal van je huisarts zelf 
kunt gebruiken.

ZB Middelburg Ter Reede, Vlissingen

Dinsdag 18 april, 
10.00-12.00 uur

Donderdag 17 november, 
10.00-12.00 uur

 
Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: laptop of tablet en oplader

• Patiëntenportaal ziekenhuis
De meeste ziekenhuizen in Nederland beschikken tegenwoordig over een 
patiëntenportaal. Dit is het persoonlijke deel van de website, de ‘Mijn 
omgeving’. In dit gedeelte van de website staan persoonlijke, medische 
gegevens. De medische gegevens, zoals bekend bij het ziekenhuis, zijn 
alleen door de patiënt en de arts van het ziekenhuis in te zien.

Om bij deze informatie te komen moeten patiënten vaak eerst inloggen met 
hun DigiD. In het patiëntenportaal kunnen patiënten afspraken met de arts 
bekijken, inplannen of aanpassen. Verder kan de patiënt zijn/haar medische 
dossier bekijken en vanuit het portaal overleggen met de arts (e-consult).
In deze workshop leer je hoe je het patiëntenportaal van het ziekenhuis zelf 
kunt gebruiken.

ZB Middelburg Ter Reede, Vlissingen

Dinsdag 21 maart, 
10.00-12.00 uur

Donderdag 26 januari, 
10.00-12.00 uur 

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: laptop of tablet en oplader



• Thuisarts.nl 
De website Thuisarts.nl is gemaakt door 
huisartsen en bevat informatie over ziektes 
en gezondheid. Deze informatie is 
onafhankelijk, betrouwbaar, actueel en 
wetenschappelijk onderbouwd. 
Op Thuisarts.nl kun je op verschillende 
manieren zoeken, zoals op zoekwoord, op 
lichaamsdeel of via een alfabetische lijst. 
Elk onderwerp begint met een korte samenvatting.
Als je verder klikt, krijg je antwoord op vragen als: Waardoor komt het? 
Kan het kwaad? Wat kan ik er zelf aan doen? Hoe wordt het behandeld? 
Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?

In deze workshop leer je hoe je Thuisarts.nl zelf kunt gebruiken.

ZB Middelburg Ter Reede, Vlissingen

Dinsdag 7 maart, 
10.00-12.00 uur

Donderdag 16 februari, 
10.00-12.00 uur 

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: laptop of tablet en oplader

• Videoconsult 
Als je de dokter wilt zien en spreken, maakt je telefonisch een afspraak. 
Op de dag van de afspraak zit je in de wachtkamer en word je door 
de dokter opgehaald voor het consult. Je kunt (als er geen lichamelijk 
onderzoek nodig is) ook een afspraak maken voor een videoconsult. 
Daar hoef je het huis niet voor uit. Ook dan zit je op het moment 
van de afspraak in de wachtkamer, maar deze is dan digitaal. En ook 
dan word je opgehaald door de dokter, maar dan voor een online 
videoconsult. 

In deze workshop leer je wat een videoconsult precies is, wat je ervoor 
nodig hebt en hoe het in de praktijk werkt.

ZB Middelburg

Dinsdag 4 april, 10.00-12.00 uur

Duur workshop: 1,5 uur
Maximum aantal deelnemers: 6
Meenemen: laptop of tablet en oplader
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Reizen

• De OV-chipkaart
Wil je binnen Nederland reizen met het openbaar vervoer, dan kun je 
de OV-chipkaart kopen. Dit is een plastic kaart die het formaat heeft 
van een bankpasje. Met de OV-chipkaart heb je geen contant geld meer 
nodig als je wilt reizen met de bus, trein, tram of metro.

Voordat je met de OV-chipkaart gaat reizen moet je er wel geld op 
zetten. Je hebt dan geld (saldo) op je kaart staan om te reizen. Met het 
saldo op de kaart betaal je je reizen. Is het saldo (bijna) op? Dan zet je 
weer opnieuw geld op de kaart. In deze workshop leer je hoe je de OV-
chipkaart gebruikt.

De workshop is iets voor jou als je al wel een beetje met internet kunt 
omgaan en een e-mailadres hebt. Heb je nog geen DigiD? Wij helpen 
je graag met het aanvragen hiervan. Heb je moeite met internet? Dan 
adviseren we je om eerst de gratis beginnerscursus Klik&Tik te volgen.

ZB Middelburg ZB Vlissingen

Maandag 20 februari, 
14.00-16.00 uur

Dinsdag 7 februari, 
10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6

• Google Maps
Ga je ergens naartoe, maar weet je de beste route niet? Of ben je 
benieuwd wat de reistijd is? Met Google Maps kun je dit snel en handig 
te weten komen. 

In de workshop leer je Google Maps gebruiken voor allerlei soorten 
vervoer. Ook wordt het installeren van de offline versie behandeld, 
waardoor je niet afhankelijk bent van een internetverbinding tijdens je 
reis. Heel handig als je op vakantie bent.

ZB Middelburg ZB Vlissingen

Dinsdag 22 november, 
10.15-12.15 uur

Dinsdag 29 november, 
10.15-12.15 uur

Duur workshop: 2 uur
Maximum aantal deelnemers: 6 
Meenemen: smartphone (met oplader)

12
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• Digicafé
In samenwerking met WVO Zorg, Stichting Welzijn Veere en Het 
Polderhuis organiseren we Digicafés. Je bent hier welkom met vragen 
over je tablet, laptop, mobiele telefoon of e-reader. Deze dienst is 
gratis.

Woonzorgcentrum Ter 
Reede
Vredehoflaan 370, 
Vlissingen

Het Polderhuis
Zuidstraat 154-156,
Westkapelle 

Dorpshuis Nimmerdor
Bakkersland 27,
Grijpskerke

Iedere vierde 
woensdag van de 
maand,14.00-16.00 uur

28 september
26 oktober
23 november
25 januari
22 februari
22 maart
26 april

Iedere vierde donderdag 
van de maand, 
14.00-15.30 uur

27 oktober
24 november 
22 december
26 januari
23 februari
30 maart

Iedere eerste donderdag 
van de maand, 
11.00-12.30 uur

6 oktober
3 november
1 december
2 februari
2 maart
6 april

    

Informatie en aanmelden

Voor informatie en het aanmelden voor de cursussen en workshops ga 
je naar onze website: www.dezb.nl. Je kunt natuurlijk ook binnenlopen 
in de Bibliotheek. 

Middelburg
ZB 
Kousteensedijk 7, Middelburg
Website: dezb.nl
E-mail: media-educatie@dezb.nl
Telefoon: 0118-654000

Vlissingen
ZB 
Spuikomweg 7, Vlissingen
Website: dezb.nl
E-mail: cursusvlissingen@dezb.nl
Telefoon: 0118-654000

N.B.: De cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende 
deelnemers.
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Digidesk

Heb je vragen over je iPad, tablet, mobiele 
telefoon of laptop? Wil je iets printen, een 
e-mail verzenden of snel iets opzoeken op 
internet? Kom dan naar de Digidesk. Onze 
medewerkers helpen je graag.

ZB Middelburg ZB Vlissingen ZBBUZZ

Maandag t/m vrijdag, 
09.00-17.00 uur
Zaterdag, 09.00-16.00 uur

Maandag t/m vrijdag, 
10.00-17.00 uur

zie dezb.nl/ido

Deze dienst is gratis

Informatiepunt digitale overheid

Zakendoen met de overheid gebeurt steeds vaker digitaal. Vind je dit 
lastig? Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kun je terecht met je 
vragen over bijvoorbeeld je zorgtoeslag, huursubsidie, belastingaangifte 
of boete voor te hard rijden.

ZB Middelburg ZB Vlissingen ZBBUZZ

Dinsdag en donderdag, 
11.00-13.00 uur

Maandag, dinsdag en 
donderdag, 11.00-13.00 uur

zie dezb.nl/ido

Cursussen
Cursus Waar? Wanneer?

Klik&Tik VL Dinsdag, donderdag en vrijdag 10.00-11.00 uur

Klik&Tik MB Dinsdag 14.00-15.00 uur en 15.00-16.00 uur

Klik&Tik GK Donderdag van 10.00-11.00 uur



Workshops
Workshop Waar? Wanneer? Tijd

Oktober

DigiD aanvragen, 
machtigen en gebruiken

VL Dinsdag 4 oktober 10.15-12.15 uur

Kennismaken met de 
Android telefoon

VL Dinsdag 11 oktober 10.15-12.15 uur

Donorregister TR Donderdag 20 oktober 10.00-12.00 uur

WhatsApp VL Dinsdag 25 oktober 10.15-12.15 uur

Bestanden en mappen in 
Windows

MB Woensdag 19 oktober 14.00-16.00 uur

DigiD aanvragen, 
machtigen en gebruiken

MB Woensdag 26 oktober 14.00-16.00 uur

WhatsApp MB Donderdag 27 oktober 10.00-11.30 uur

November

Zaken regelen met de 
gemeente met je DigiD

VL Dinsdag 1 november 10.15-12.15 uur

Ken je iPhone/iPad: 
werken met het snelmenu

MB Donderdag 3 november 10.00-12.00 uur

Android telefoon: 
Internetten en wifi

VL Dinsdag 8 november 10.15-12.15 uur

Bestanden en mappen in 
Windows

VL Dinsdag 15 november 10.15-12.15 uur

Patiëntenportaal huisarts TR Donderdag 17 
november

10.00-12.00 uur

Google Maps MB Dinsdag 22 november 10.15-12.15 uur

Trap niet in: online 
oplichting

VL Dinsdag 22 november 10.15-12.15 uur

Zaken regelen met de 
gemeente met je DigiD

MB Woensdag 23 november 14.00-16.00 uur

Trap niet in: online 
oplichting

MB Donderdag 24 
november

10.00-12.00 uur

Google Maps VL Dinsdag 29 november 10.15-12.15 uur

December

DigiD: mijn omgeving VL Dinsdag 6 december 10.15-12.15 uur

iPhone/iPad: notities, 
toetsenbord, standaard-
iconen

MB Donderdag 8 december 10.00-12.00 uur

Android telefoon: 
communicatie: WhatsApp, 
bellen, mail

VL Dinsdag 13 december 10.15-12.15 uur
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Januari

Android telefoon: 
standaard apps en Play 
Store

VL Dinsdag 10 januari 10.15-12.15 uur

iPhone/iPad: e-mail lezen 
en versturen

MB Donderdag 12 januari 10.00-12.00 uur

Digitale nazorg MB Maandag 16 januari 14.00-16.00 uur

DigiD: mijn omgeving MB Maandag 23 januari 14.00-16.00 uur

Patiëntenportaal 
ziekenhuis

TR Donderdag 26 januari 10.00-12.00 uur

Februari

OV-chipkaart VL Dinsdag 7 februari 10.15-12.15 uur

iPhone/iPad: fotocamera 
en foto’s

MB Donderdag 9 februari 10.00-12.00 uur

Android telefoon: foto’s, 
de basis

VL Dinsdag 14 februari 10.15-12.15 uur

Thuisarts.nl TR Donderdag 16 februari 10.00-12.00 uur

OV-chipkaart MB Maandag 20 februari 14.00-16.00 uur

Instagram MB Donderdag 23 februari 10.00-11.30 uur

Maart

Thuisarts.nl MB Dinsdag 7 maart 10.00-12.00 uur

Digitale nazorg VL Dinsdag 7 maart 10.15-12.15 uur

iPhone/iPad: surfen op 
het internet

MB Donderdag 9 maart 10.00-12.00 uur

Android telefoon: 
instellingen en veiligheid

VL Dinsdag 14 maart 10.15-12.15 uur

Patiëntenportaal 
ziekenhuis

MB Dinsdag 21 maart 10.00-12.00 uur

Instagram VL Dinsdag 28 maart 10.15-11.45 uur

April

Videoconsult MB Dinsdag 4 april 10.00-12.00 uur

iPad/iPhone: apps 
downloaden en ermee 
aan de slag gaan

MB Donderdag 13 april 10.00-12.00 uur

Patiëntenportaal huisarts MB Dinsdag 18 april 10.00-12.00 uur

•MB = ZB Middelburg; VL = ZB Vlissingen; TR = Ter Reede, Vlissingen



Digicafés
Woonzorgcentrum 
Ter Reede
Vredehoflaan 370 
Vlissingen

Vierde woensdag 
van de maand 

14.00-16.00 uur 28 september
26 oktober
23 november
25 januari
22 februari
22 maart
26 apri

Dorpshuis 
Nimmerdor
Bakkersland 27
Grijpskerke

Eerste donderdag 
van de maand

11.00-12.30 uur 6 oktober
3 november
1 december
2 februari
2 maart
6 april

Het Polderhuis
Zuidstraat 154-156
Westkapelle

Laatste donderdag 
van de maand

14.00-15.30 uur 27 oktober
24 november 
22 december
26 januari
23 februari
30 maart

©ZB Bibliotheek van Zeeland, september 2022, wijzigingen voorbehouden. 
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Vrijwilligers gezocht!

Ben je een enthousiaste gebruiker van 
computers en internet? Word je er blij van 
om mensen met vragen over websites, apps, 
smartphones, tablets en laptops te helpen? 
Heb je de gave om op een rustige manier te 
luisteren, door te vragen om een probleem 
helder te krijgen en in makkelijke woorden uitleg 
te geven? Vind je het leuk om les te geven aan een klein groepje?

Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken versterking voor ons team 
digitale vaardigheden.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Ricardo Maas, tel. 0118-654406, 
e-mail rmaas@dezb.nl of met Henk Kosters, tel. 0118-654315/
06-22197449, e-mail hkosters@dezb.nl 




