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Thee Taartjes en Tablets



Thee, Taartjes en Tablets!



Thee, Taartjes en Tablets: 
Kennis maken met de digitale wereld!

• Op een aansprekende, ongedwongen en

vrijblijvende manier kennis maken met de digitale wereld

• Het is een laagdrempelige manier om mee te doen

• Kost weinig tijd

• Deelname vaak gratis

• Veel persoonlijke aandacht!

• Een deelneemster vertelt: “Ik weet dat ik eigenlijk niet zonder 
de digitale wereld kan. Dat is mij deze middag nog eens 
duidelijk geworden!”



Bibliotheek Utrecht



Bibliotheek Westland

Loes Voogd, vrijwilliger bij SeniorWeb Westland 
heeft maar liefst vijf ‘Winter High Tea’s
georganiseerd in verschillende vestigingen van 
Bibliotheek Westland.

“Het was erg leuk om te doen. De taartjes en 
cakejes heb ik op mooie etagères neergelegd 
zodat het er allemaal heel gezellig uitzag. Voor 
de werving heb ik een mooie folder en posters 
gemaakt en verspreid in diverse wijkcentra en 
bibliotheken. De bibliotheek heeft het 
evenement aangekondigd in haar eigen 
communicatiekanalen. Het idee sloeg enorm 
aan! We hebben in totaal ruim 120 mensen 
mogen begroeten. Het evenement was gratis 
maar in verband met het bestellen van de 
lekkernijen was aanmelden wel verplicht. We 
hebben onze eigen tablets gebruikt. Er waren 
ook deelnemers die er zelf een hebben 
meegebracht”.



Ook Thee, Taartjes en Tablets organiseren?



Thee, Taartjes en Tablets organiseren?          
Wij helpen u!

• Een handleiding (draaiboek)

• Uitnodigingstekst

• PowerPointpresentatie

• Onze vrijwilligers kunnen promotiemateriaal bij ons bestellen 
(bijvoorbeeld voor in een goodiebag)

• Indien nodig kan SeniorWeb tablets uitlenen aan onze 
vrijwilligers

• Werkt u nog niet samen met SeniorWeb? Wij brengen u graag 
in contact met een SeniorWeb leslocatie in uw buurt!



Wat doet de bibliotheek?

• Een geschikte ruimte

• Tablets

• Thee en taartjes (of andere hapjes)

• Werving deelnemers

• Aanmelding deelnemers

• Promotiemateriaal en goodiebag

• Presentator en begeleiders vanuit de leslocatie



Extra ondersteuning pilotfase

• Een presentator (vrijwilliger)

• Begeleidende vrijwilligers

• SeniorWeb kan leden uit de buurt uitnodigen

• Polo’s en een leen-banner

• Leen tablets

• Goodiebag met SeniorWeb gadgets en flyers.

• Aanspreekpunt voor vragen van bibliotheken met betrekking tot 
de organisatie: Raquel Wanrooij: e-mail 
rwanrooij@seniorweb.nl, telefoon 030 276 99 40

mailto:rwanrooij@seniorweb.nl


Hartelijk dank voor uw komst!


