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Bericht bestuur

Eindelijk is het zover. Afgelopen
dinsdag gestart met het Computercafé,
toen nog met de 1,5 meter beperking,
Maar na vrijdag 24 september kunnen
wij weer zoals voorheen onze
activiteiten uitvoeren. Uit de reactie van
afgelopen dinsdag is gebleken, dat dit
zowel voor ons als voor jullie een hele
opluchting is. Eindelijk!!!

Agenda oktober

De volgende activiteiten staan gepland:

Datum Tijd Wat

5 okt 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie L. Ruissen over
Filmpje maken met de app
foto’s van Windows 10

7 okt 10:00 uur
-

12:00 uur

Android Club
Deze is volgeboekt,
aanmelders komen op een
reservelijst.

12 okt 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie C. Flinsenberg
Wanneer en hoe gebruik je
DigiD

18 okt 10:00 uur
-

12:00 uur

Windows Workshop Basis
Windows 10 les 1
Aanmelden kan nog

19 okt 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie J. Verduijn over
Computer en Medische
Diagnostiek

25 okt 10:00 uur
-

12:00 uur

Apple Club
1e bijeenkomst, deelnemers
zijn nog welkom

26 okt Herfstvakantie, geen ComputerCafé

28 okt 10:00 uur
-

12:00 uur

Android Club
Deze is volgeboekt,
aanmelders komen op een
reservelijst.

29 okt 10:00 uur
-

12:00 uur

Windows Club
Vooraf aanmelden
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Breng uw stem uit op
SeniorWeb Mierlo

Beste cursisten, trouwe Computercafé
bezoekers en iedereen die SeniorWeb
Mierlo wil steunen,

Dit jaar doen wij mee aan de Rabo
ClubSupport 2021. Door middel van het
uitbrengen van stemmen wordt er door
de Rabobank een bijdrage geleverd
aan het verenigingsleven in Mierlo.

Van 4 t/m 25 oktober kan je stemmen
op alle deelnemende verenigingen die
meedoen met de Rabobank
ClubSupport 2021. Dus ook op ons!!

Vraag ook aan je familieleden, vrienden
en kennissen of zij ook lid van de
Rabobank Peelland Zuid zijn en/of zij
ook hun stemmen willen uitbrengen op
SeniorWeb Mierlo.

Met deze financiële bijdrage kunnen wij
ook in de toekomst workshops blijven
geven voor Windows 11.

U kunt, wanneer u aangesloten bent bij
de Rabobank en een stemcode heeft
ontvangen, uw stem uitbrengen via de
volgende link:

https://www.rabobank.nl/particulieren
/leden/clubsupport/

Dit jaar kunnen leden van de Rabobank
ook stemmen via de Rabo App en Rabo
Online Bankieren.

Uw stem wordt gewaardeerd.

Wat heb je nodig voor
deelname aan onze
activiteiten

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft
laten weten dat voor de activiteiten in
d'n Intheek de QR-code problematiek
nu niet van toepassing is.

Dit betekent dus dat je zonder QR-code
check naar binnen kunt.

Clubnieuws Windows

Heb je interesse in Windows, Internet
Explorer, email
programma’s en je hebt
voldoende basiskennis,
meld je dan aan voor de
Windows Club. De

onderwerpen worden in overleg met
de deelnemers vastgelegd. Voor de
eerste bijeenkomst zal de docent een
programma voorstellen. Het is de
bedoeling dat je samen met anderen
dingen gaat doen. De eerste
bijeenkomst vond plaats op  24
september, de twee andere
bijeenkomsten staan gepland op 29
oktober en 26 november. Heb je
interesse, meld je dan aan door een
email te sturen naar
swmadmi@gmail.com .

Clubnieuws Android

De Android club gaat weer beginnen
op donderdag 7 oktober
van 10:00 tot 12:00 uur.
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Dit vindt plaats in ons computerlokaal
van d’n Intheek in Mierlo.

De uitgangspunten van de Android
club staan op de website.

Het maximale aantal deelnemers van 8
is bereikt. Aanmelden via de website is
mogelijk en je wordt dan op een
reservelijst geplaatst.

Op deze eerste bijeenkomst doen we
het volgende:

1. Kennismaking
2. Waarvoor gebruiken jullie de

smartphone. Dit om een indruk
te krijgen welke onderwerpen
interessant zijn. Op basis
hiervan wordt een lijst met de te
behandelen onderwerp
samengesteld.

3. Het beantwoorden van vragen.
4. Behandelen van apparaat-

onderhoud.
5. Afsluiting

Martien Verstijnen
Docent  SeniorWeb Mierlo.

Clubnieuws Apple

De AppleClub zal de
komende maand op 25
oktober van start gaan. De
volgende bijeenkomsten
vallen op 15 en 29
november. Als je deel wilt

uitmaken van deze groep enthousiaste
iPad of iPhone gebruikers, kun je  je
opgeven via een mailtje aan onze
administratie. Er is nog plaats.
Maximale deelname is 8. Voor meer

informatie verwijzen wij jullie door naar
onze website tab AppleClub

ComputerCafé

Bibliotheek Dommeldal en SeniorWeb
Mierlo openen vanaf 21
september elke dinsdag
het ComputerCafé. Met
presentaties over actuele
onderwerpen, antwoorden
op uw vragen en achteraf

een PDF van de presentatie. Van 9 tot
half elf is er tijd voor vragen en om half
elf start de presentatie. Uiterlijk 12 uur
zijn we klaar. U hoeft geen lid te zijn
van de bibliotheek of van SeniorWeb
landelijk. De entreeprijs is €4, inclusief
een kopje koffie of thee. Vooraf
inschrijven is nu niet nodig. Houd de
website in de gaten voor actuele
situatie. Ontdek het wereldwijde web in
het ComputerCafé.
www.seniorwebmierlo.nl

Workshop nieuws

Wij kunnen de volgende workshops
organiseren om je kennis op te frissen.
Bij voldoende belangstelling zijn dit:

● Windows 10 Basis
● Windows 10 Mappen en

Bestanden
● Windows 10 Onderhoud en

beveiliging
● Back-up maken
● Back-up onderhouden
● Privéles in de computerruimte *
● iPad op maat (IOS 14.xx of

hoger)
● Fotoboek maken
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● Microsoft Office pakket of
onderdeel daaruit.

* Aanmelding voor een Privéles dient in
het Computercafé tussen 9 en half elf
te gebeuren. Inmiddels zijn de datums
voor de Android en Windows club
vastgelegd.

Dit zal uw bank nooit doen:

● Uw bank vraagt nooit aan de
telefoon of in een tekstbericht
om geld over te boeken naar
andere rekeningen, ook niet in
noodgevallen.

● Uw bank stuurt nooit een
medewerker thuis langs om uw
bankpas, inlog apparaatje voor
internetbankieren of pincodes
af te halen.

● Uw bank vraagt nooit om uw
bankpas of inlog apparaatje
voor internetbankieren per post
op te sturen, ook niet via hun
website.

● Uw bank vraagt nooit aan de
telefoon of in tekstberichten om
uw pincodes, wachtwoorden of
andere beveiligingscodes af te
geven.

● Uw bank vraagt nooit om
toegang tot uw computer of
smartphone of om software of
apps op uw computer, tablet of
smartphone te installeren.

Er zijn momenteel meerdere valse
e-mails namens 'MijnOverheid' in
omloop. In het ene geval staat er een
bericht klaar in je Berichtenbox en
betreft het ouderwetse phishing, in het
andere geval moet je een openstaande
schuld met kenmerk BX09271 voldoen

en krijg je een Tikkie-verzoek. De
overeenkomst? Beide mails zijn zo nep
als wat: oplichters hopen zich ten koste
van jou te verrijken.

Informatie SeniorWeb Mierlo

Website: seniorwebmierlo.nl

Facebook: facebook.com/SWMierlo

Cursusruimte en ComputerCafé:
D’n Intheek (bibliotheek),
Dorpsstraat 113, 5731 JH MIERLO

E-mail administratie:
swmadmi@gmail.com

Telefoonnummer: 0492-663609

Rabo rekening:
NL49 RABO 0116 2763 71
t.n.v. Stichting SeniorWeb Mierlo.

“ HET IS GEEN DOEI
OF DAG, MAAR TOT
ZIENS MET EEN
GLIMLACH ”
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