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Bericht bestuur

Dinsdag 19 oktober was er in het
Computercafé een bijzondere
bijeenkomst. Gonny Teunisse werd 85 jaar
en zij wilde dit vieren met een tractatie
voor alle bezoekers.

Wij hebben dit toen aangegrepen om
Gonny is het zonnetje te zetten. Immers,
zij is vanaf het begin vrijwilligster bij
SeniorWeb Mierlo en nu al ruim 21 jaar
actief!! Christ Flinsenberg mocht namens
alle vrijwilligers haar een mooie
gegraveerde vaas met bloemen
aanbieden.

Gonny nogmaals heel veel dank voor jouw
trouwe inzet in het Computercafé!!
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Agenda

De volgende activiteiten staan gepland
voor november.

Datum Tijd Wat

2 nov 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie M. Verstijnen
over Wat is Geocaching?

8 nov 9:00 uur
-

12:00 uur

Workshop
Mappen en bestanden

9 nov 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie Th. Bloks over
Portable Document Format
(PDF)

15 nov 10:00 uur
-

12:00 uur

AppleClub
Vooraf aanmelden

16 nov 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie H. Heldens over
LibreOffice

17 nov 13:30 uur
-

16:30 uur

Workshop
Back-up maken

22 nov 9:00 uur
-

12:00 uur

Workshop
Mappen en bestanden

23 nov 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie H. Egmond over
Back-up maken

Datum Tijd Wat

24 nov 13:30 uur
-

16:30 uur

Workshop
Back-up onderhouden

26 nov
10:00 uur

-
12:00 uur

Windows Club
De Windows club zit vol. Als
je belangstelling hebt word
je op de reservelijst
geplaatst.

29 nov 10:00 uur
-

12:00 uur

AppleClub
Vooraf aanmelden

30 nov 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie C. Flinsenberg
over internet browsers

Phishing Denk eraan!!!

● Phishing e-mails kun je vaak
herkennen aan de volgende dingen:
○ Nepmails (valse e-mails, phishing

mails) vragen je om op
een link te klikken. Als je
het niet helemaal
vertrouwt check het dan
even op Internet bij de
Fraudehelpdesk.

● Zo zie je waar een link echt naar leidt:
○ pc/laptop: zweef met het

muispijltje boven een link.
Linksonder op het scherm of vlak
boven de muis- cursor verschijnt
het webadres waarnaar de link
verwijst

○ smartphone/tablet: druk de link in
totdat er een venstertje verschijnt
met het webadres.

● Mailtjes over het vervangen van je
bankpas zijn eigenlijk altijd nep.

● Veel e-mail bijlagen bevatten
malware, zoals ransomware.
Bestanden die eindigen op ‘exe’
moet je als verdacht beschouwen
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en laten controleren door je
virusscanner.

● Check de afzender
Een vreemd e-mailadres als
afzender is vaak een aanwijzing
voor phishing. Een fout e-mail-
adres herken je op vergelijkbare
wijze als een foute link.
Onpersoonlijke aanhef als
‘Geachte klant’ als het om betaal-
of bankzaken gaat, zijn verdacht.

● Taalfouten zijn altijd verdacht.
● Staat er in een e-mail een

rekeningnummer, controleer dit
dan op de echte website van het
bedrijf. De meeste banken hebben
inmiddels naam-nummer-controle
ingevoerd, zodat een oplichter niet
zomaar een willekeurige naam als
rekeninghouder kan opgeven.

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 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 WindowsClub. 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.

Er is nog 1 bijeenkomst in dit najaar
gepland op 26 november.

Onderwerp van 26 november is Gmail en
de webversie van Outlook. Heb je
interesse, meld je dan aan door een e-mail
te sturen naar swmadmi@gmail.com .

Clubnieuws Android

De AndroidClub komt weer bijeen op
donderdag 4 november van 10:00 tot
12:00 uur.

Dit vind plaats in ons lokaal van
D’n Intheek in Mierlo.

De uitgangspunten van de
Android club staan op de website.

Op deze tweede bijeenkomst doen we het
volgende:

1. Vragen. Het behandelen van
vragen van de aanwezige leden.

2. Google Lens We behandelen de
app Google Lens. Wij installeren
deze app.

Daarna kijken we naar de mogelijkheden
zoals zoeken met de camera of zoeken in
de Galerij met foto’s.

3. Foto’s overzetten van de
smartphone naar de PC/laptop.
Welke mogelijkheden zijn er:
- Je telefoon (Windows app)
- Met een USB kabel

4. Google Drive App voor het
beheren van de cloudopslag (15
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GB). De Gdrive app activeren en
het gebruik van de app.

5. Vind mijn apparaat / auto
Hoe kan ik mijn android apparaten
terugvinden. Ook het terugvinden
van mijn geparkeerde auto of fiets.
Welke app’s zijn daarvoor
beschikbaar?

6. Afsluiting

Clubnieuws Apple

De AppleClub komt op 15 en
29 november weer bij elkaar.
Op deze maandag-
ochtenden van 10:00 uur tot
12:00 uur bent u, na
aanmelding, van harte

welkom in d’n Intheek. Je kunt je
opgeven via een mailtje aan onze
administratie. Maximale deelname is 8.
Voor meer informatie verwijzen wij jullie
door naar onze website item AppleClub.

Workshop nieuws

De volgende workshops zijn gepland:

● Windows 10 Mappen en Bestanden
● Windows 10 Onderhoud en

beveiliging
● Back-up maken en onderhouden
● AndroidClub
● AppleClub
● WindowsClub
● Privéles in de computerruimte *
● iPad op maat (IOS 14.XX of hoger)
● Fotoboek maken

* Aanmelding voor een Privéles dient in
het Computercafé tussen 9 en 10:30 uur te
gebeuren.

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 10:30 uur is er tijd voor vragen
en daarna 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, incl. 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

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.
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