
Digitaal Sterk! inspireert en ondersteunt minder digitaal vaardigen  Digitaal Sterk! maakt je bewust van hoe handig het is om gebruik te maken van een computer of tablet. Om iets op te kunnen zoeken op internet bijvoorbeeld en vooral dat te vinden wat je nodig hebt om een leuker en makkelijker leven te leiden. Maar ook voor het kunnen kijken van de vakantiefoto’s van je (klein)kinderen of het vinden van oude vrienden op sociale media, het zoeken naar lekkere recepten, beeldbellen met familie in het buitenland, tot aan het betalen van rekeningen. In Schalkwijk zijn er de volgende mogelijkheden om digitaal sterker te worden. Bibliotheek Schalkwijk Gratis Klik & Tik cursussen. Klik & Tik is echt een basiscursus voor mensen die niet of nauwelijks met de computer hebben gewerkt, maar dat wel graag willen. Tijdens de cursus ga je onder begeleiding aan de slag op de computer en het internet. Je leert bijvoorbeeld websites te vinden en bekijken , e-mails schrijven en omgaan met sociaal media. Loop binnen om u aan te melden of bel 023-5115300.  Er zijn in de bibliotheek ook pc’s beschikbaar om individueel de cursus Klik & Tik te volgen, of het internet op te gaan. Er is een medewerker aanwezig om u te helpen.  Bibliotheek Schalkwijk  Fie Carelsenplein2, 2036 AM  Openingstijden ma en do: 13:30 - 17:30 uur  di, wo en vr: 10:00-17:30 uur za: 10:00-14:00 uur.  De Kleine Ringvaart Computer cursus  Heeft u een vraag over uw computer, laptop, smartphone of tabblad? Kom dan naar de computercursus. U vraagt en wij antwoorden! Voor beginners en gevorderden.  Iedere Woensdag 13.30-15.30 uur De Kleine Ringvaart Floris van Adrichemlaan 102 voor aanmelden of meer informatie neemt u contact op Saloua Bouzia 0628341084  Inloopspreekuren in stadsdeel Schalkwijk  Heeft u vragen over internet, social media of een storing op je laptop of tablet? Wil je oefenen met de laptop in aanwezigheid van iemand met kennis van computers? Wil je hulp bij het  sneller kunnen zoeken naar bepaalde websites? Dan kun je terecht bij diverse inloopspreekuren. * Waar:   Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1 (DOCK)  Wanneer:   Maandag en dinsdag 09:00 - 11:30u. * Waar:                 Da Vinci, Centrum voor ontmoeting, Leonardo Da Vinciplein 37 (DOCK)  Wanneer:  Dinsdag, woensdag en vrijdag 09:00 - 11:30u  *           Waar:  Wijkcentrum De Ringvaart,  Floris v Adrichemlaan 98 (DOCK)  Wanneer:  Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 09:00 - 11:30u.  Digitaal Sterk! is een samenwerking van DOCK, Haarlem Effect, Pluspunt Zandvoort en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem. 


