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 Voor ouderen die meer 

willen leren op de 

computer  

 

Careyn is een actieve maatschappelijke 

onderneming die zich inzet voor de 

gezondheid en het welzijn van haar 

klanten, jong en oud, gezond of kwets-

baar. Careyn wil samen met anderen 

bijdragen aan een duurzame samenle-

ving, door verbinding te leggen en   

ondersteuning te bieden, voor iedereen 

die op enig moment in het leven              

- tijdelijk - een  verminderd vermogen 

ervaart om ‘een thuis’ te creëren. 

 

Careyn Welzijn Rozenburg zet zich in 

voor het welzijn van ouderen en kwets-

baren  binnen Rozenburg. Onze vak-

bekwame en betrokken medewerkers 

en vrijwilligers staan voor u klaar om 

hulp en ondersteuning te bieden.  
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Dorpscentrum ‘t Veerhuis (Careyn) 

Blankenburg 5 

3181 BC  Rozenburg 

0181-251089 

 

het.veerhuis@careyn.nl 

www.careyn.nl/welzijnrozenburg 
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Welzijn Rozenburg 



Veel zaken worden tegenwoordig 

via het internet geregeld. Hiervoor 

is toch enige computervaardigheid 

nodig. Veel ouderen hebben hier 

problemen mee en kunnen wel een 

beetje hulp gebruiken. 

 

Voor wie is de Computer Opstap 

Club? 

De Computer Opstap Club is er voor alle 

ouderen in Rozenburg  die wegwijs willen 

worden gemaakt op de computer.  Tijdens 

de computercursus leert u onder andere 

hoe u een mail met bijlage kunt ver-

sturen, een bestand kan aanmaken en 

opslaan en wordt u wegwijs gemaakt op 

het internet 

Waar en wanneer? 

De computercursus wordt gegeven in 

dorpscentrum ‘t Veerhuis. De voorjaars-

cursus begint op donderdag  16 februari 

en  duurt tot en met 20april De najaars-

cursus start op donderdag 14 september 

en duurt tot en met 16 november.            

De lessen zijn van 09.30 - 11.30 uur. 

Wat kost het? 

De cursus bestaat uit 10 lessen.              

Met de kortingspas van Careyn Welzijn 

Rozenburg betaalt u  € 35,  zonder pas 

betaalt u  € 45. Deze bedragen zijn         

inclusief een kopje koffie of thee. 
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Groepsgrootte 

Om voldoende aandacht te kunnen geven 

aan alle deelnemers, werken wij in kleine 

groepen van niet meer dan 6 personen. 

 

Eigen laptop meenemen? 

Wilt u de cursus volgen op uw eigen lap-

top, dan is dat uiteraard mogelijk. Zorgt u 

er in dat geval voor dat uw apparaat werkt 

op minimaal Windows 10. Andere          

bestuursprogramma’s  kunnen wij niet 

ondersteunen. 

 

Aanmelden 

U kunt u aanmelden  door een mail te 

sturen naar het.veerhuis@careyn.nl.      

Na betaling van het cursusgeld is uw  

deelname definitief. 

 

 

Digicafé 

 

  

Voor wie is het Digicafé? 

Het Digicafé is bedoeld voor alle ouderen in 

Rozenburg die problemen ervaren met hun 

laptop, tablet of mobiele telefoon. Komt u er 

niet meer uit, dan biedt het Digicafé uitkomst.  

 

Wat en waar is het? 

Elke donderdag tussen 14.00 - 15.00 uur staat 

het team van het  Digicafé voor u klaar om al 

uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij 

het oplossen van problemen. U vindt het Digi-

café in dorpscentrum ’t Veerhuis.  

 

Wat kost het? 

Een bezoek en vraag aan het Digicafé kost u 

niets.  Komt u vrijblijvend eens langs in 

dorpscentrum ‘t Veerhuis. 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie, dan kunt u uw vraag 

stellen via de mail: het.veerhuis@careyn.nl of 

telefonisch: 0181-251089.    

Wilt u liever persoonlijk contact, loopt u dan 

even binnen in dorpscentrum  ‘t Veerhuis.  

Wij staan u graag te woord. 

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat 


