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Dag Taisner, 
 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van onze oudere dorpsgenoten die volop in het leven staan en graag 
met de tijd meewillen. Niet afwachtend aan de zijkant willen blijven toekijken, maar zelf aan de slag willen 
met computer, laptop, tablet, internet en skype. De afgelopen maanden hebben ouderen elkaar op de 
inloopochtenden geïnspireerd en gestimuleerd om toch vooral aan de slag te gaan met deze, voor 
sommige, onbekende wereld. 
Het blijkt, dat ook op digitaal gebied, onze ouderen de boot niet willen missen. 
Maar……om dit te realiseren willen de ouderen graag een beroep doen op jouw computerkennis. 
 
“Zou jij ons, de oudere dorpsgenoten, een helpende hand willen bieden op de digitale snelweg?” 
 
“De ene oudere gebruikt een computer, de ander een laptop of tablet. Kennis verschilt per persoon. 
Grofweg kun je ons indelen in: 

1. Totaal geen computerervaring 
Als je 75-plusser bent en totaal geen computerervaring hebt, dan is het toch niet raar dat je bij het 
woord ‘muis’ andere associaties hebt, als iemand die dagelijks achter de computer zit? 

2. Weinig computerervaring 
Via Google kunnen we de sites waarin we geïnteresseerd zijn prima vinden. 
Maar kinderen of kleinkinderen een mailtje sturen lukt niet. 

3. Ervaren computeraars 
Kunnen ons prima redden en Skype en Facebook is dagelijkse kost. 
Maar we willen nog wel meer leren hoor”. 
 

De lijfspreuk van Thesinge is: ‘IEN TAISN DOUN WE T ZULF’. 
En voor ‘de Verzoamelstee’ in Thesinge wil ik daar graag aan toevoegen: 
 ‘VERZOAMELSTEE IEN TAISN, IS OOK NOABERSCHAP’. 
 
Ik hoop dat onze oudere dorpsgenoten op jou kunnen rekenen! 
 
Wil jij een helpende hand bieden? 
Of, kun je ook wel een helpende hand gebruiken op de digitale snelweg? 
 
Kom dan maandagavond 10 december 2012 om 19.30 uur naar dorpshuis Trefpunt. 
Deze avond staat in het teken van inventariseren van de hulpvraag van ouderen en de helpende hand van 
dorpsgenoten met computerkennis. Als vraag en aanbod duidelijk is, nemen we binnenkort een volgende 
stap. 
Schikt deze datum je niet, maar wil je wel een helpende hand bieden of vragen? 
Dan hoor ik ook graag van je. Kom langs of bel me op telefoon 050-3022475 of mail me via 
jannahofstede@home.nl 
 
Graag tot ziens. 
 
Ook namens jullie oudere dorpsgenoten, hartelijke groet, 
Verzoamelsteemedewerker Janna Hofstede 


