Service Gilde Roermond

De gildevrijwilliger

Service Gilde Roermond is sinds 1991
actief en heeft als doelstelling:
Het delen van kennis, ervaring en
vaardigheden door vrijwilligers.

Deel je graag kennis, ervaring of vaardigheden? Sluit je dan aan bij Service
Gilde Roermond en wordt gids, begeleider, coach of zet je in voor een van
de landelijke Gildeprojecten. Wij maken
je graag wegwijs in onze inspirerende
organisatie die deel uitmaakt van de
koepelorganisatie Gilde Nederland, waar
ruim 50 Gilden bij zijn aangesloten.

Service Gilde Roermond bemiddelt,
coördineert en stimuleert het contact
met iedereen die kennis, ervaring en
vaardigheden belangeloos aan anderen
wil overdragen. Het aanbod van de circa
100 zeer gemotiveerde vrijwilligers die
bij het Gilde actief zijn, is zeer divers en
bestrijkt een breed scala op het gebied
van educatie, kunst, historie, sociale en
maatschappelijke kennis.
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Vrijwilligers delen kennis, ervaring en vaardigheden
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Activiteiten/projecten:

BijenProject
Coach4you (landelijk project)
ComputerVraagbaak
Fietstochten
Individueel Advies
NatuurWandelingen
SamenBuiten
SamenSpraak (landelijk project)
StadsWandelingen
TaalCafé
VertelProject
ZomerSchool (in ontwikkeling)
Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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Hulp nodig or je laptop?
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Hulp nodig or je smartphone?
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T: 06 23 9740 59
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond
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digitalisering voor
ouderen niet bij te benen

Tegenwoordig gaat bijna alles digitaal.
Een afspraak maken op het stadhuis,
het doen van belastingaangifte, betalen
of het onderhouden van contacten met
vrienden en familie…
Het gaat allemaal via smartphone, tablet,
laptop en Personal Computer. Maar niet
iedereen kan de digitalisering bijbenen.
Sterker nog: een groeiende groep ouderen
is niet wegwijs op internet. Zoals zij die
hun hele leven bijna niet met een computer hebben gewerkt, die met weinig geld
moeten rondkomen of die minder mobiel
zijn en daarom weinig buiten de deur komen. Maar ook zij die de Nederlandse taal
niet zo goed beheersen hebben moeite
met het leren omgaan met smartphone,
computer en tablet. Daardoor kunnen zij
moeilijk ‘meedoen’ en ligt vereenzaming
op de loer.
Daarnaast biedt de digitale wereld toegang tot een hele nieuwe generatie voorzieningen en slimme oplossingen die
voor onmogelijk werden gehouden en het
leven gemakkelijker en veiliger maken
(domotica/internet of things). Deze mensen missen de gemakken hiervan.

doelstelling

a p p a r a t uu r

Service Gilde Roermond wil met dit
project ouderen wegwijs maken in de
digitalisering. Als zij vragen hebben of
hun kennis willen vergroten op het gebied van desktopcomputer, laptop, tablet of smartphone bieden deskundige
Gildevrijwilligers een helpende hand.
Zij hebben een jarenlange ervaring en
hun sporen op ‘computergebied’ ruimschoots verdiend.

U neemt bij voorkeur u eigen apparaat
mee, denk aan de oplader. Mocht dat niet
kunnen dan zijn er laptops aanwezig.

Wekelijks op dinsdag van 13.30 tot
15.00 uur. Uitgezonderd vakanties en
als ‘t Paradies gesloten is.
Aanmelden is niet nodig!
LOC A TIE C A F E

In een van de zalen van
‘t Paradies
Munsterstraat 61
6041 GA ROERMOND
deelname
Voorbeelden
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hoe kan ik skypen
internetbankieren
foto’s opslaan en bewerken
Facebook gebruiken
virus-scanners bijwerken
de computer opschonen
samenwerken met mijn telefoon
app’s installeren
of iets opzoeken. zijn slechts een
paar voorbeelden van onderwerpen
die aan bod kunnen komen.

COMP U TERC A F E

Naast het ‘snappen’ hoe deze ‘machines’
werken gaat het ook om privacy en veiligheid zoals spam/phishing. Hoe kunnen
we ouderen wegwijs maken op laptop,
smartphone en tablet?

wanneer

Wekelijks op dinsdag van 13.30 tot
15.00 uur Vragen over laptop, tablet,
smartphone of desktop PC worden
besproken en opgelost door deskundige Gildevrijwilligers of zij spijkeren
uw kennis bij.

Inschrijven kan voor vijf sessies die onbeperkt kunnen worden verlengd met meerdere sessies. Ticket (vijf sessies) kost €
30,00. U bent dan tevens gratis lid van
Seniorweb tot het eind van het jaar.
methodiek

Uw vraag wordt met u doorgenomen,
uitgelegd en direct geoefend. Daarnaast
kunt u uw kennis van een bepaald programma vegroten door aan de hand van
(schriftelijke) instructies aanleren door
‘het zelf te doen’
U vraagt het Gilde helpt.

