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iPad cursus senioren
Noord Holland Verbindt geeft in samenwerking met het Horizon
College iPad cursussen voor senioren.
Ook gemeente Alkmaar draagt in het
kader van het Vijftigplus-beleid een
steentje bij.
Doel van de cursus is om ouderen
wegwijs te maken in de mogelijkheden die een iPad biedt en ze zo te
laten wennen aan het gebruik van
ICT. In de toekomst gaan ouderen dan
makkelijker om met ICT zorgtoepassingen.

Bij blijven
Mevrouw Hetem volgt momenteel
de iPad cursus voor senioren. Met
haar 88 jaar is zij de oudste deelneemster. ‘Ik heb al jaren een com-

puter in huis. Daarop mailde en
bankierde ik al. Ik wil heel graag bij
blijven, ik ben nieuwsgierig. Toen de
iPads kwamen, heb ik mijn kinderen
voor mijn verjaardag om een financiële bijdrage gevraagd en daarna
een iPad gekocht. Mijn kinderen
hebben me geleerd hoe ik daarmee
kon mailen en bankieren, maar ik
wist dat er veel en veel meer mee
kon. Toen ik in de krant las over deze
cursus, dacht ik: daar moet ik naar
toe,’ vertelt mevrouw Hetem.

Apps
De cursus wordt gegeven door ICTleerlingen van het Horizon College.
‘Dat vind ik zo’n goed initiatief,’ zegt
mevrouw Hetem. ‘Les krijgen van
jongeren is zo leuk. Dankzij hen leer

ik wat er allemaal kan met de iPad,
eigenlijk kan je er alles mee. Ik zal
geen fervent gebruikster worden van
Facebook of vaak skypen, maar ik
vind het wel leuk dat ik weet hoe
het werkt. Op de hoogte blijven van
het nieuws doe ik via een krantenapp
en de app Berichten vind ik erg handig om snel contact te hebben met
bijvoorbeeld mijn kleindochters’.

Nieuwe cursus
In mei 2014 start er een nieuwe Ipad
cursus voor senioren in Alkmaar
(locatie: Rabobank, Robobonsweg 5).
De cursus duurt zes weken en bestaat
uit twee bijeenkomsten per week.
Informatie:
www.noordhollandverbindt.nl
Sandra van Zwol, tel 06-50450875.

Week van de Bewonersondernemingen

Yprogramma
slotmanifestatieZ
Yalkmaa
r
Z

ZATERDAG 12 APRIL HAL 25 OVERSTAD
Om 13:00 uur gaat Hal25 open voor publiek.

13:20 uur

openingstoespraak door Anjo van de Ven,
wethouder van de gemeente Alkmaar

Programma op het hoofdpodium
14:00 uur
14:20 uur
15:40 uur
16:00 uur
16:20 uur
16:40 uur
17:00 uur
17:20 uur

Cyberpest-rap door jongeren uit de Eenhoorn
Presentatie Lach-yoga
Rap van Jongeren uit Bloemwijk
Een kort toneelstuk vanuit De Alkenhorst
Een optreden van het koor “Spoor bijster” uit de Spoorbuurt.
Jongeren uit Oud Overdie verzorgen een modeshow
De onthulling van het vervaardigde mozaïek voor het te vernieuwen
wijkcentrum Overdie
Demonstratie Lindyhop dansen

14:40 – 15:40 uur

De match-arena
In de match-arena worden afspraken gemaakt tussen mensen of
organisaties (de aanbieders van kunde, kennis en ervaring) met
bewonersondernemingen (de organisaties die van die kunde, kennis en
ervaring willen proﬁteren)

Yu komt toch ook?Z
YbuitentereinZ

Ywww.alkmaardoethet.nlZ
Ydoorlopende filmvoorstellingZ
In de containerbioscoop worden doorlopend ﬁlmpjes
vertoond van en over bewonersondernemingen. Daarbij ook heel recente opnamen van programma’s, die de
afgelopen week bij de bewonersondernemingen zijn
uitgevoerd.

De Stichting Schermereiland en Straatgeluid organiseren
samen een minivoetbal toernooi in een pannakooi.
Voor kleine kinderen is er een springkussen.

YculinairZ
De taarten, hapjes, snacks
en dergelijke zijn verzorgd
door de bewonersondernemingen Daalmeer
en de Eenhoorn.

Yde combimarktZ
De kaart van Alkmaar is groot getekend op de vloer van de
hal. Op het eigen adres op die kaart presenteren bewonersondernemingen zich op geheel eigen wijze.
Rondom die kaart met de bewonersondernemingen is een
markt opgesteld met kramen waarop diverse organisatie
zich aan u presenteren.

Yhal 25Z

