Persbericht
SeniorWeb Amsterdam Rivierenbuurt start nieuwe seizoen met bijzondere activiteiten
De vakanties zijn voorbij en dat betekent dat SeniorWeb Amsterdam Rivierenbuurt begint aan een nieuw seizoen
met cursussen en workshops, individuele lessen, service en ondersteuning. En dat alles gericht op vijftig plussers uit
de Rivierenbuurt en daarbuiten.
Cursussen en workshops waar beginnende gebruikers aan mee kunnen doen (o.a. onze Starten met…. cursussen),
maar ook cursussen en workshops waar nieuwe ontwikkelingen aan de orde komen (o.a. Chromebook, Digitale
Burger, Streaming, Podcasts, Digitale Fotografie). Speciale vermelding verdient de workshop, die wij op vrijdag 21
december organiseren samen met het Huis van de Wijk. Onder leiding van een professionele fotografe leert u de
fijne kneepjes van het fotograferen met een smartphone.
Op de Open Dag op woensdag 5 september van 11.00 tot 14.00 uur kunt u kennis maken met ons complete
lesprogramma, onze service. Tevens zijn er dan demonstraties op het gebied van bovengenoemde ontwikkelingen en
kunt u o.a. kennis maken met de Chromebook, de nieuwe, goedkope en simpele laptop van Google en
streamingdiensten als Spotify en Netflix.
De Open Dag is gratis toegankelijk. Tijdens deze dag kunt u zich niet inschrijven voor cursussen en workshops; dat
kunt u doen op de inschrijfdagen.
Op de Inschrijfdagen kunt u zich opgeven voor cursussen en workshops. Hierbij wordt verwacht dat u het cursusgeld
contant voldoet. Er kan niet gepind worden. Pas na betaling bent u definitief ingeschreven.
De Inschrijfdagen zijn op maandag 10 september van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag 13 september van 13.00
tot 15.00 uur.
Ná de inschrijfdagen kunt u zich alsnog inschrijven voor cursussen/workshops, die nog niet vol zitten, via
telefoonnummer 06-80140373 (u kunt een bericht inspreken, wij bellen u terug) of via een e-mail
aan leercentrum.rivierenbuurt@gmail.com.
Al onze activiteiten vinden plaats in het nieuwe tijdelijke onderkomen van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt,
President Kennedylaan 142, gelegen op de hoek van de President Kennedylaan en de Rijnstraat.
Alle informatie over ons totale aanbod vindt u op onze website www.leercentrum.info

