
Van: OBB - secretariaat info@obboschveld.nl
Onderwerp: Fwd: Boschveldoverleg en meer...

Datum: 4 april 2020 om 21:42
Aan: niet-openbare ontvangers: ;

Beste deelnemers van het Boschveldoverleg,
Zoals iedereen begrijpt zal het -naar maandag 6 april verplaatste- Boschveldoverleg niet doorgaan. Dit geldt
ook voor de ontmoetingsavond die dan zou zijn.

We hopen elkaar te ontmoeten op het volgende Boschveldoverleg van maandag 11 mei 19.30 met dezelfde
agenda. Ook dit is echter nog onzeker, begin mei volgt nader bericht.

Onze jaarlijkse ledenvergadering van het OBB willen we (met potlood) plannen voor woensdag 17 juni
18.30 in de BBS (uitnodiging volgt voor leden)

Groet, 

Johannes Lijzen en Liesbeth van Malsen

OBB/ Wijkraad Boschveld 

Andere informatie

Nu we deze mail toch sturen willen we de volgende informatie delen die we via Farent en gemeente 's-
Hertogenbosch:

1. Bijgaande link ter info: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/telefonische-hulplijn-ook-voor-ouderen-met-
migratieachtergrond 

2. Bij de Helpdesk Welkom Online kunt u vragen stellen als: hoe kan ik videobellen, hoe houd ik contact via
social media, hoe kan ik online spelletjes spelen met anderen?
Meer informatie https://www.ouderenfonds.nl/helpdesk-welkom-online. De helpdesk is bereikbaar van 16 maart
tot en met 6 april op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch via 088-344 2000 (gratis). Direct aan de
slag? Wilt u zelf aan de slag om digitaal vaardiger te worden? Dat kan via het lesprogramma op
www.welkomonline.nl  Stap voor stap wordt van alles geleerd over bijvoorbeeld videobellen, filmpjes bekijken,
online zoeken en social media. Wilt u het lesprogramma volgen samen met een vrijwilliger? Meld u zich dan aan
via de diezelfde website

3. Elke dag zendt DTV ‘Kijk op Corona’. Dit televisieprogramma is een samenwerking van de gemeente ‘s-
Hertogenbosch, DTV en de Mediamannen. In het programma geven we actuele informatie over de aanpak van
Corona en wat dat betekent voor inwoners van ’s-Hertogenbosch. Met deze uitzending willen we vooral ook
inwoners bereiken die wat minder vaardig zijn in de digitale wereld. Kunt u ons helpen om meer bekendheid te
geven aan dit programma? Door bijvoorbeeld uw klanten, medewerkers en vrijwilligers erop te wijzen. Het wordt
elke dag uitgezonden om 19.00 uur op kanaal 40 (Ziggo) of KPN kanaal 1301. De uitzending wordt 24 uur
herhaald. Dank u voor de medewerking.
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