
        WABU Computer/Tablet/Smartphone ondersteuning (gratis) 

Iedereen met een vraagje kan op de eerste woensdagochtend van de maand binnen 
lopen. 
De mogelijke onderwerpen kunnen zijn 
Hulp bij werken met Windows op Computer of Laptops en op Windows Phone (zowel 
Windows 7, Windows 8 en 8.1 en Windows 10) 
Hulp bij upgraden/updaten naar Windows 10 
Werken met de meest voorkomende applicaties onder Windows zoals: 
Word, Excel, PowerPoint, 
Browsers, zoals Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome 
Werken met Email pakketten zoals Mail app, Microsoft Live Mail, Thunderbird etc. 
E-mail (b.v. maken van account bij bv Gmail of Microsoft account) 
Hulp bij het werken met Android telefoon of Android tablet (Hier heb ik iets minder 
kennis van dan van Windows) 
Voor Apple apparatuur (waarvan ik geen kennis hebben.) zijn soms andere buurt 
genoten beschikbaar. 
Aangezien de overheid en vele bedrijven naar Digitale berichtgeving overgaan is hulp 
bij het kunnen lezen van deze berichten voor sommige mensen noodzakelijk zoals: 
Aanvragen DIGID. 
Aanvragen machtiging voor belasting dienst etc. 
Ophalen post bij “mijn Overheid” 
Toeslagen (zorg en huur) aanvragen en of wijzigen 
Declaraties ziektekosten verzekeraar 
Bij een aantal bovengenoemde zaken helpen wij U maar U blijft zelf verantwoordelijk 
voor de aanvraag/aangifte. 
  
Handig is als U uw eigen laptop/notebook, tablet, smartphone meeneemt. Er is Wifi 
aanwezig. 
 
 

  



 

 INSCHRIJFFORMULIER workshop/handwerkgroep/diner/sinterklaasfeest  

U schrijft zich in voor de ……………….………………………………………………………..  

Datum activiteit .…………………………………………………………………………………….  

Betaald ja/nee  

Naam : …………………………………………………………………………………………………  

Adres : …………………………………………………………………………………………………  

Tel.nr. : …………………………………………………………………………………………………  

E-mail : ………………………………………………………………………………………………..  

Gegevens voor Kids Workshop  

Naam kind : ……………………………………………………………………………………  

Leeftijd kind : ……………………………………………………………………………………  

1ste contact : …………………………………………………………………………………...  

Tel.nr. : ……………………………………………………………………………………  

2de contact : ……………………………………………………………………………………  

Tel.nr. : …………………………………………………………………………………..  

3de contact : ……………………………………………………………………………………  

Tel.nr. : ……………………………………………………………………………………  

Is allergisch voor : ………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

Waar moet nog meer rekening mee worden gehouden? ………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………….  

Deelnemen aan de Workshops is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.  
De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer er een 
activiteit door overmacht afgelast moet worden.  
Bij afgelasting door overmacht zal, indien mogelijk, een nieuwe datum worden vastgesteld.  
De vereniging is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke 
eigendommen. 

 
 


