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BRON 1 NIEUWSBRIEF OASE 
 
Beste bewoner van de Mandikewijk, 
 
Naast uw dagelijkse bezigheden vindt u het vast erg leuk en gezellig om sportief en/of creatief 
bezig te zijn in uw buurt. Dat kunt u op allerlei manieren doen, de een zal actiever zijn dan de 
ander.  
 
Wij willen u daar graag in tegemoet komen. Hier ligt voor u ons aanbod van activiteiten die wij het 
komende jaar vanaf de derde week van januari willen aanbieden. De activiteiten kosten slechts  
€ 5 per bijeenkomst.  
 
Misschien zit uw favoriete activiteit er niet bij. Dat hoeft geen probleem te zijn. Graag willen wij de 
activiteiten uitbreiden, afhankelijk van uw behoefte en wensen. Heeft u leuke ideeën, dan horen wij 
die graag.  
 
Ook zijn wij altijd op zoek naar belangstellenden die mee willen helpen met de organisatie van 
onderstaande activiteiten.  
  
Activiteiten in de eerste helft van 2003 
  
- Zelf kleding maken 
- Huiswerkbegeleiding 
- Tekenen en schilderen 
- Skatewedstrijden 
- Rommelmarkt 
- Nederlandse les 
- Cursus internet voor ouderen 
- Fitness 
- Body-shape  
- Klaverjassen 
 
 * Wilt u meer informatie over de activiteiten? 
 * Wilt u uw ideeën voor nieuwe activiteiten bij ons kwijt? 
 * Wilt u meehelpen bij de organisatie van de activiteiten? 
 
Kom dan langs op onze Open Dag in december (meer informatie daarover volgende week) of neem 
op een andere manier contact met ons op: u kunt langskomen, een briefje schrijven of bellen. 
 
Het adres van het buurtcentrum is Verdiplein 8, postcode 5000 KL. Het telefoonnummer 
is 3834556. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.oase.nl.  
 
Buurtcentrum Oase is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 23.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
José Sarmago, 
beheerder buurtcentrum Oase 
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BRON 2 KALENDER EERSTE HELFT 2003 
 
 
 
Januari Februari Maart 

ma  6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31 
di  7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  
wo 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  
do 2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  
vr 3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  
za 4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29  
zo 5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30  

  
April Mei Juni 

ma  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 
di 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  
wo 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  
do 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  
vr 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  
za 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  
zo 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  
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BRON 3 LESBRIEF CURSUS INTERNET VOOR BEGINNERS 
 
1   Voordat je gebruik gaat maken van internet, is het belangrijk eens te bekijken wat 

internet eigenlijk is. Internet is een wereldwijd netwerk van computers. Miljoenen mensen over 
de hele wereld maken er gebruik van. Ze vragen informatie op, communiceren met elkaar via 
e-mail of via babbelboxen. Ze bestellen goedkoop cd’s in Amerika, lezen filmrecensies in de 
krant van Hollywood, nemen deel aan discussies en bekijken foto’s, weerberichten en 
reisverslagen van hun vakantiebestemming. Kortom, er zijn vele toepassingsmogelijkheden op 
internet. 

2   Hoe gebruik je een zoekmachine? Surfen is leuk, maar specifieke informatie zoeken 
door middel van surfen, is niet altijd even makkelijk. Door de hoeveelheid pagina’s lijkt het 
zoeken naar een pagina op het World Wide Web als het zoeken naar een speld in een 
hooiberg. Daarom zijn inmiddels zoekinstrumenten en zoekmethodes ontwikkeld die je helpen 
bij het zoeken naar informatie over een bepaald onderwerp.  

3   Als je wilt leren computeren, moet je allerlei Engelse computertermen kennen. Een 
mooie Nederlandse vertaling geven van die Engelse termen, valt niet mee. Je zult dus ook wel 
wat computertaal moeten leren. Bijvoorbeeld: hard- en software, Central Processing Unit, 
modem, browser, world wide web, provider enzovoort. 

4   E-mail (de afkorting van Electronic Mail (elektronische post)) is een van de meest 
gebruikte toepassingen van internet. E-mailen is een snelle, goedkope en gemakkelijke manier 
van communiceren en lijkt een beetje op brieven schrijven. Alleen komt er geen papier aan te 
pas, want je schrijft en leest e-mail op jouw computer en je verstuurt je mail in elektronische 
vorm via internet. Dat versturen via internet gaat heel snel: normaal gesproken slechts enkele 
seconden. Afstand is bij e-mail niet belangrijk. Een bericht naar je tante in Australië komt bijna 
net zo snel aan als een bericht naar je buurman. Voor het aanduiden van de afzender en de 
ontvanger gebruikt men een e-mailadres.  

5   Heb je wel eens gechat? Volgens de laatste onderzoeken chatten ouderen meer dan je 
denkt. Maar het zijn toch vooral jongeren die de chatboxen bemensen. Waar moet je chatten, 
en welke risico’s loop je dan? Welke chatboxen zijn leuk om te bezoeken?  

6   Er doen de wildste geruchten de ronde over beveiliging van internet. Komt alles wat je 
doorstuurt wel écht aan? Kunnen hackers zo maar inbreken in je computer? We kunnen met 
zekerheid zeggen dat het gebruik van internet veilig is, mits je de nodige voorzorgen neemt.  

7   In korte tijd is de omzet van diensten op internet enorm toegenomen. In 2002 werd al 
voor meer dan 100 miljard verhandeld. E-commerce is een ongekend succes. In Nederland is 
vooral telebankieren erg in. Daarmee ga je in de cursus kennismaken evenals met 
teleshoppen. 

8   Om je wat meer wegwijs te maken in de wereld van internet krijg je ook informatie over 
browsers en providers. Wat is een browser? Moet je altijd Explorer nemen? Welke provider 
moet je kiezen? Er zijn wel honderd verschillende providers, goede en slechte, dure en 
goedkope. 
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BRON 4 LIEVER CHATTEN DAN HANGEN 
 

1   De school is uit, de middag ligt open. Jongens en meisjes uit de 
Vrijheidswijk in Leeuwarden gaan zich vandaag niet kapot vervelen of 
rondhangen in de buurt. Ze trekken op naar hun digitale trapveld. Daar 
kunnen ze chatten, spelletjes doen, naar muziek luisteren en informatie 
verzamelen voor hun spreekbeurt.

 
2   Het 'digitaal trapveld' is een 

weergaloos succes, laat minister Roger 
van Boxtel weten. Hij had nooit gedacht 
dat het zo enorm zou aanslaan. In 
anderhalf jaar zijn er in het hele land 
tweehonderd trapveldjes opgericht. De 
naam 'trapveld' geeft misschien de 
indruk dat dit project vooral gericht is op 
jongeren. Dat is absoluut niet het geval. 
Wat dat betreft had digitaal trapveld ook 
net zo goed digitaal jeu de boules-veld of 
digitaal koffiehuis kunnen heten. Het 
trapveld staat open voor alle 
wijkbewoners. Digitale trapvelden 
worden financieel ondersteund door rijk 
en gemeenten. Het zijn plekken waar 
mensen ervaring kunnen opdoen met 
computers en internet. Dat verkleint de 
achterstand die sommige mensen op dit 
gebied hebben en het bevordert de 
sociale binding. Ze dragen ook bij aan 
het verminderen van het aantal 
werklozen. 

3   Dat lukt hier vrij aardig, zeggen 
ze in Leeuwarden. In de Vrijheidswijk 
heeft maar tien procent van de 
huishoudens een computer. Velen vinden 
internet een mooi avontuur. De 
cursussen worden druk bezocht. Ouderen 
willen omgaan met de computer om 
bijvoorbeeld op internet te kaarten. 
Vaders willen hun kinderen kunnen 
helpen met hun huiswerk. Ook allochtone 
vrouwen doen een basiscursus. 

4   Jongeren zijn niet te stuiten. 
Neem de elfjarige Zyad, een Koerdische 
jongen uit Noord-Irak. Hij zat al een half 
jaar op school zonder goed Nederlands te 
spreken en te schrijven. Achter de 

computer ontdekte hij nieuwe manieren 
om de taal te leren. Hij werd 
genomineerd als beste deelnemer voor 
de nationale trapveldprijsvraag van 
minister Van Boxtel. Hij werd net geen 
winnaar, maar kreeg wel een digitale 
camera en een softwarepakket mee naar 
huis. Zijn vader besloot vrijwilliger te 
worden en helpt nu vaak mee op het 
digitaal trapveldje. 

5   De aantrekkingskracht van het 
trapveld op scholen is groot. Het is 
voorgekomen dat de onderwijzers na 
aankomst dankbaar knikten om 
vervolgens zelf koffie te gaan drinken. 
Maar dat is volgens de 
trapveldmedewerkers niet de bedoeling. 
Er zijn scholieren die menen dat ze op 
het trapveld meer leren dan op school. 

6   Het trapveld is een plek om 
anderen te ontmoeten. Ook het 
hanggedrag op straat neemt af. De 
cijfers van één jaar trapveld in 
Leeuwarden zijn nog niet bekend, maar 
de wijkagent stelt dat de kleine 
criminaliteit aan het dalen is. Er worden 
minder ruiten ingegooid en er is minder 
graffiti te zien. Keerzijde is de overlast 
op de trapveldjes zelf. Op internet wordt 
door trapveldjes elders in het land 
gediscussieerd over de kwestie wat je 
moet doen als jongeren zich hinderlijk 
gedragen en meisjes er zich onveilig 
voelen. De oplossing in Leeuwarden is 
simpel: wie zich misdraagt, wordt de 
toegang ontzegd.  
 
Naar een artikel van Arjen Schreuder 
NRC, 9 januari 2002 

 
 
 




