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C Computerhulp in Amsterdam Zuid  
In Amsterdam Zuid zijn er meerdere mogelijkheden om door (deskundige) vrijwilligers of actieve buurtgenoten geholpen te worden met uw laptop, tablet, I-pad 
of smartphone. Geen kosten, tenzij anders vermeld. Geen reparaties, installaties en verwacht geen wonderen.  
 
Kosteloos gebruik maken van computer, printer, kopieerapparaat en telefoon kan in het Financieel Cafe. Het Financieel Cafe is alleen voor het regelen van 
administratieve zaken. Het Financieel Cafe is geen inloop voor computerles of vragen over het gebruik van computer e.d. Zie info laatste pagina.  
 

Wijk Omschrijvijng Doelgroep Tijdstip Meer informatie Lokatie 

heel Zuid 

Uitleg smartphone, tablet en computer. advies rondom 
aanschaf. Eenmalig of kortdurend. Vragen mbt soft-
ware, beveiliging, nakijken van vastgelopen computer, 
oude computer die het niet meer doet, kunnen wel 
maar ontvangen niet vaak een reactie.  Ook voor instel-
lingen TV en modem. 

Alle bewoners 
Amsterdam 
Zuid 

Afspraak in over-
leg 

Voor Elkaar in Zuid en 
BUUV  www.voorel-
kaarinzuid.nl en 020-
679 4441 

bij bewoner 
thuis of op lo-
katie 

heel Zuid 
Uitleg smartphone, tablet en computer. Eenmalig of 
kortdurend. Ook voor instellingen TV en modem. 

Bewoners 
Amsterdam 
Zuid zonder 
netwerk en 
laag inkomen 

Afspraak in over-
leg 

Burennetwerk 
020-623 9771 

bij bewoner 
thuis 

heel Zuid (niet in 
de Hoofddorp-
pleinbuurt) 

Voor uitleg tablet & computer, en bv Skype. Ook voor 
instellen/herstellen internet verbinding of tv instellingen. 
Geen software updates. Alleen voor kwetsbare oude-
ren die niet zelf het contact met Ziggo kunnen doen, 
kan Belklus internetaansluiting/modem installeren. 

Senioren 65+ 
Afspraak in over-
leg 

Belklus 
020-647 1089 

bij bewoner 
thuis 

heel Zuid  

Digimaatje. Een stagiaire wordt voor 6-12 maanden ge-
koppeld. Wekelijks persoonlijke instructie om te leren 
omgaan met computer/laptop. bv leren omgaan met 
belastingaangifte, aanvragen van voorzieningen, maar 
ook Facebook of Marktplaats. Als bewoner geen com-
puter heeft of internet thuis, dan kan dat (gratis) gere-
geld worden via stichting SINA. 
 

Bewoners 55+ 
met minimum-
inkomen 

start vanaf okto-
ber 2018. Af-
spraak in over-
leg.  

Stichting SINA  
06-2838 0433 

bij bewoner 
thuis of op lo-
katie 

mailto:info@voorelkaarinzuid.nl
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Wijk Omschrijving Doelgroep Tijdstip Meer informatie Lokatie 

Buitenveldert Actenz computerinloop voor hulpvragen over tablet of laptop  Buurtbewoners 
Woensdag en vrij-
dag 10:00 – 13:00 
uur 

Gayetrie Jaddoe mede-
werkster van Actenz tele-
foon: 06 12 38 42 25. 

servicepunt 
Menno Simons 
Noord Holland-
straat 17a 

Buitenveldert 

Individuele kennismakingslessen met computer, tablet, lap-
top of Ipad, Internet, E-mail en Word. Kosten 5 euro per les. 
Maximaal 12 lessen. Computers (Windows, Linux Mint, 
SimPC) zijn beschikbaar. Wifi aanwezig 

Buurtbewoners 
Afspraak in over-
leg 

020 644 99 36 Wijkont-
moetingscentrum Buiten-
veldert (WOCB)  of 020 
462 84 72 (Dynamo). 

Huis van de Wijk 
Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 
112 1082 LP 
Amsterdam 

Buitenveldert 

Inloopspreekuur voor vragen over computer, tablet of mo-
biele telefoon. Eigen apparaat meenemen mag, maar hoef 
niet. Computers (Windows, Linux Mint, SimPC) zijn beschik-
baar. Wifi en netwerkkabel aanwezig 
 

Buurtbewoners 

iedere 1e en 3e 
woensdag van de 
maand 
10:00 - 12:00 uur 

Wijkontmoetingscentrum 
Buitenveldert (WOCB) 
020-644 99 36 
info@wocbuitenveldert.nl 

Huis van de Wijk 
Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 
112 1082 LP 
Amsterdam 
 

Buitenveldert 
Apple Class voor vragen over Mac, Iphone en Ipad. Kosten 
3,50 per keer. 

Buurtbewoners 
Vrijdag 11:00 - 
12:30 

Anton Groeneschey 
06-19081063 
anton@groe-
neschey.com 

Huis van de Wijk  
A.J. Ernststraat 
112 Amsterdam 
 

Stadionbuurt 
Op de maandag is Mavis aanwezig om computer vragen te 
beantwoorden. Er is wifi. Er zijn 5 PC’s (windows) aanwezig.  
Geen reparatie/installatie.  

Buurtbewoners 
maandag 13:00 - 
16:00 uur  

Donna Metzlar  
020 7735 857 

Buurtkamer Wel-
kom - 
Stadionplein 65 
1076CJ Amster-
dam 

Stadionbuurt 
Computer inloop spreekuur voor senioren. Laptop, Ipad of 
Tablet, geen reparaties of grote problemen. 

Senioren 
Donderdag van 
10:00 - 12:00 uur 

020studio  
020 - 777 30 18 
antwoordapparaat in-
spreken! 

Stadionbuurt 
020studio 
Rietwijkerstraat 
27 
1059VV Amster-
dam 

mailto:info@voorelkaarinzuid.nl
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Wijk Omschrijving Doelgroep Tijdstip Meer informatie Lokatie 

de Pijp 

In de digitale huiskamer wordt er ondersteuning gegeven in 
het gebruik van de computer, smartphone, mobiele telefoon 
of tablet. Mogelijkheid om te oefenen op PC’s.Hulp bij het 
maken van CV, sollicitatiebrief - gebruik word. Mogelijkheid 
om te printen. Door Gerard Lok.Wifi aanwezig. Kosten: 1 
euro per uur 
0,10 per print (zwart wit 

alle bewoners 
Amsterdam 
Zuid 

Donderdag 13:00 - 
15:00 uur. 

020- 570 96 40  
Huis van de Wijk de Pijp 

Huis van de Wijk 
de Pijp  
Tweede van der 
Helststraat 66 
1072 PG Am-
sterdam. 

 

 

de Pijp 

Digitale huiskamer voor al uw digitale vragen voor computer, 
mobiele telefoon, smartphone of tablet. Computers zijn aan-
wezig. Mogelijkheid om te oefenen. Mogelijkheid om te prin-
ten. Hulp bij maken cv en sollicitatiebrief. Wifi aanwezig. 
Kosten 1 euro pp per uur. Printen 10 cent per print (zwart 
wit) 

 

Buurtbewoners 
 

vrijdag 13:00 - 
14:30 

Hamid Safarizadeh    
020-570 96 40 

Huis van de Wijk 
de Pijp  
Tweede van der 
Helststraat 66 
1072 PG Am-
sterdam. 

 

de Pijp 

Drie keer per jaar start er een nieuwe cursusronde voor PC-
gebruik voor beginners Een cursus omvat tien lessen, De 
kosten voor de hele cursus zijn € 10,-. Hiervoor ontvangen 
de cursisten cursusmateriaal. Dubbelklik is bijzonder omdat 
iedereen in zijn eigen tempo kan leren en er veel ruimte is 
voor individuele aandacht. 

Bewoners de 
Pijp en Ri-
vierenbuurt 

op woensdagoch-
tend 9.30 tot 12 
(beginners) en vrij-
dagochtend van 
10 tot 12 

 Aanmelden kan via: 
info@wijkcentrumde-
pijp.nl  020-6764800 

Huis van de Wijk 
de Pijp  
Tweede van der 
Helststraat 66 
1072 PG Am-
sterdam 

 

de Pijp 

Docent Sander begint bij de basis. Bijv. hoe maak je een 
mailadres aan, hoe werkt Internetbankieren? Werken met 
Word En Excel. 
Zoeken op internet. Vragen over tablet of smartphone zijn 
ook welkom. Laptops zijn aanwezig maar je kan uiteraard 
ook je eigen laptop/tablet meenemen! 

 
Elke woensdag 
van 12.45 – 13.45 
uur. 

Zuid voor Mekaar 
zuidvoorme-
kaar@gmail.com  

Zuid Voor Me-
kaar 
Lutmastraat 61A  

Wijk Omschrijving Doelgroep Tijdstip Meer informatie Lokatie 
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Rivierenbuurt 

Koffieochtend waarbij hulp met tablet, smartphone en laptop 
wordt geboden. Hulp is met name gericht op het dagelijkse 
gebruik en juiste instellingen. Geen reparaties. Open inloop. 
Er is wifi.  

Buurtbewoners 
maandag en 
woensdag 10:00 - 
12:00 uur  

020-46 20 365 Dynamo 

Rijn58 
Rijnstraat 58 
1079HJ Amster-
dam 

Rivierenbuurt 

Seniorweb biedt individuele les op maat, cursussen en work-
shops met PC’s, latptops, tablets en smartphones. Meedoen 
alleen mogelijk door aanmelding tijdens de inschrijfdagen die 
1 - 3 keer per jaar worden gehouden. Kosten les op maat 
2,50 per keer. Cursussen ca 40 euro. Contant voldoen tij-
dens inschrijving.  

Senioren 50+ 
Diverse tijdstip-
pen.  

Seniorweb Jan Herps 06 
- 801 403 73 leercen-
trum.rivi-
erenbuurt@gmail.com 

tijdelijke lokatie 
per mei 2018 
hoek Rijn-
straat/President 
Kennedylaan  
(ivm verbouwing 
Rijnstraat 115)  

Oud-Zuid 

Weet u eigenlijk niet wat u met uw computer aan moet? Bent 
u bang op iets verkeerds te drukken? Kom dan op computer-
les bij Ewoud Zeldenrust. Hij leert u de basis van compute-
ren (Windows 7, 8 en 10), internetten en e-mailen. U krijgt 
vertrouwen in uzelf en in uw computer. Een beginnerscursus 
Windows. (Indien u een laptop heeft, graag meenemen) 
Vooraf aanmelden.  

Buurtbewoners 

donderdag 
10.00 – 11.00 uur 
(deel I) 
11.00 – 12.00 uur 
(deel II) 

Huis van de Wijk Lydia  
Mariska van der Werf  
020-6629497 
m.vanderwerf@combi-
wel.nl weekdagen van 
12.00 – 17.00 uur 

Huis van de Wijk 
Lydia Roelof 
Hartplein 2a, 
1071 TT Amster-
dam 

Oud-Zuid 

Inloopspreekuur voor hulp computer, tablet en laptop. Fran-
çois (ervaren systeembeheerder) en Ochrid (bouwt websites) 
geven raad bij vragen over Windows en helpen bij proble-
men met alle iPads/tablets en smartphones. Bij Ochrid kunt u 
ook terecht met vragen over Macs. 

Buurtbewoners 

Iedere 1e en 3e dins-
dag van de maand, van 
9.30 – 11.30 uur (Fran-
çois) 
Iedere 2e en 4e woens-
dag van de maand, van 
14.00 – 16.00 uur 
(Ochrid) 

Huis van de Wijk Lydia  
Mariska van der Werf  
020-6629497 
m.vanderwerf@combi-
wel.nl weekdagen van 
12.00 – 17.00 uur 

Huis van de Wijk 
Lydia Roelof 
Hartplein 2a, 
1071 TT Amster-
dam 

Oud-Zuid 

Tijdens het Repaircafe kunt u vragen stellen over het gebruik 
van computer, laptop of Apple/Mac oa. E-mail, Windows10, 
configuratie, installatie en beveiliging. Geen reparatie van ka-
potte computers.  

Buurtbewoners 

Elke 1e maandag van 
de maand tussen 10 en 
12.30 uur. Of 2e maan-
dag, als de 1e maan-
dag een feestdag is.  

D Nieuwe Coenen 06-
20964178 

 

J.M. Coenstraat 
4  
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Kosteloos gebruik maken van computer, printer, kopieerapparaat en telefoon kan in het Financieel Cafe -  
alleen voor het regelen van administratieve zaken. Het Financieel Cafe is geen inloop voor computerles  
of vragen over het gebruik van computer e.d. 
 
 

Je postcode Het Financieel Café Ons adres 

1058, 1059, 1071, 1075, 
1076, 1077 

Donderdag 

9:00 tot 12:00 uur 
(inloop tot 11:30 uur) 

De Vaart 
Vaartstraat 82 
1075 RS Amsterdam 

1072, 1073, 1074 Donderdag 

9:00 tot 12:00 uur 
(inloop tot 11:30 uur) 

De Edelsteen, 2e etage 
Smaragdplein 3-5 
1074  HA Amsterdam 

1078, 1079 Maandag 

9:00 tot 12:00 uur 
(inloop tot 11:30 uur) 

De Berlage 

Lekstraat 13A 

1079  EK Amsterdam 

1081, 1082, 1083 Dinsdag 

14:00 tot 16:00 uur  
(inloop tot 15:30 uur) 

Huis van de Wijk Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112 

1082 LP Amsterdam 
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