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Bericht bestuur

Het liep allemaal zo lekker zowel bij het
Computercafé als bij de workshops en
Clubs. Dan slaat het Coronavirus weer toe
en moeten we even onze activiteiten
stoppen. Gelukkig kunnen we onze
activiteiten op 1,5 meter uitvoeren en de
QR-code scannen zodat we weer ons
programma kunnen voortzetten.
Raadpleeg onze website voor de actuele
situatie en als u zich niet lekker voelt, blijf
dan uit veiligheid voor jezelf en uw
medecursisten of bezoekers thuis. Voor
het Computercafé hoeft u zich niet af te
melden, voor de Clubs en workshops is dit
wel gewenst. Als een Workshop of Club
niet doorgaat, dan ontvangt u hierover
een mail.

Agenda

Het jaar loopt op zijn einde, dus staan er
weinig activiteiten gepland. Voor eind
november en december zijn dit nog:

Datum Tijd Wat

30 nov 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie C. Flinsenberg
over internet browsers

7 dec 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Algemeen vragenuurtje i.pv.
een presentatie.

Kerst- en nieuwjaarswensen

Wilt u aan de bezoekers van
het Computercafé en onze
lezers een Kerst- of
Nieuwjaarskaartje willen
sturen middels deze

nieuwsbrief, dan kan dit. Mail uw
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kunstwerkje naar swmadmi@gmail.com en
het zal worden opgenomen in de
volgende uitgave.

Wat heb je nodig voor deelname
aan onze activiteiten

Voor de activiteiten in d'n Intheek houden
we ons aan de RIVM maatregelen. In de
rubriek Nieuws van het Corona Front kunt
u lezen welke dit zijn. Raadpleeg onze
website om te zien welke activiteiten
doorgaan en onder welke voorwaarden.

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 in 2022 is
inmiddels een onderwerp gekozen: de
Verkenner. Zodra de datums vastgelegd
zijn, kunt u dit vinden op onze website en
de deelnemers ontvangen hierover een
e-mail bericht.

Clubnieuws Android

De AndroidClub komt weer
bijeen in 2022. Er zullen
hierover nog nadere
mededelingen worden gedaan.

Nieuws van het Corona Front

Bijdrage: Loekie Ruissen

Nu de cijfers weer fors aan het stijgen zijn,
moeten we maatregelen nemen. Je vindt
de maatregelen, die in D’n Intheek gelden,
op de startpagina van onze site.

Om mee te kunnen doen aan onze
activiteiten, moet je de Nederlandse
QR-Code in de CoronaCheck-app kunnen
tonen samen met je legitimatiebewijs.
Voor meer informatie daarover verwijs ik
je ook naar onze site. Daar vind je alle
informatie en de instructie. We blijven dit
iedere keer vragen, dus is het fijn als je dit
bijdehand hebt bij binnenkomst. Ook
vragen we je het mondkapje te dragen tot
je op je stoel zit.

We houden ons sowieso aan de
basisregels:

Heb je de Corona-Melder-app? Deze app
geeft je een seintje
als je langer contact
hebt gehad met
iemand die achteraf
corona bleek te
hebben. Dat is een
manier om verdere
verspreiding van

het virus te voorkomen en dus erg

belangrijk. Kijk op de site van de

rijksoverheid hoe het werkt. Kijk hier het
promotiefilmpje.

Heeft het nut? Bekijk hier alle cijfers over
de app.
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Clubnieuws Apple

De AppleClub gaat ook weer
van start in 2022. Hierover
worden jullie nog
geïnformeerd. Er is nog plaats
op deze bijeenkomsten, die
meestal van 10:00 uur tot

12:00 uur worden gehouden 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

Voor 2022 worden nieuwe workshops
voorbereid. Wij laten u begin januari
weten welke dat zijn.

ComputerCafé

Bibliotheek Dommeldal en
SeniorWeb Mierlo openen
elke dinsdag het
ComputerCafé. Voor dit jaar
zijn dat nog 30 november en

7 december. 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.

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.

Pagina 3

mailto:swmadmi@gmail.com
https://www.seniorwebmierlo.nl/clubs/apple-club/
https://www.seniorwebmierlo.nl/
https://www.facebook.com/SWMierlo
mailto:swmadmi@gmail.com

