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Bericht bestuur

Wat gaat een jaar snel voorbij. Zeker vanaf
september toen we weer op locatie onze
activiteiten mochten hervatten.

Niet alle activiteiten in het najaar hebben
we kunnen doen, maar de meesten wel.
Met jullie enthousiasme was het weer een
feest om dit te doen. Hopelijk kunnen we
in 2022 weer veel workshops en
bijeenkomsten in het Computercafé
organiseren. Wij wensen iedereen fijne
kerstdagen en een gezond 2022.

Voorlopige agenda 2022

Ons nieuwe jaar start in principe op 18
januari met het Computercafé. Per
nieuwsbrief zullen wij de komende
activiteiten hier weergeven. Wij vragen
begrip indien in deze hectische tijden
e.e.a. zal veranderen. Voor januari 2022
staat als eerste gepland:

Datum Tijd Wat

18 jan 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie C. Flinsenberg
over Windows onderhoud
en beveiliging

Kerst- en nieuwjaarswensen

Ook dit jaar publiceren wij de ingezonden
Kerst- en Nieuwjaarswensen van en voor
de vrienden van SeniorWeb Mierlo.



SeniorWeb Mierlo Kerstmis 2021 Uitgave 5

Familie Heldens

Familie Flinsenberg

d’n Intheek

Familie Ruissen

Allemaal een hele fijne kerst en een
gelukkig en vooral gezond 2022

Groetjes, Loekie
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Familie De Jonge

Iedereen fijne feestdagen en een hoopvol
corona vrij 2022.

Cor & Ine van Gils

Fijne feestdagen en een zorgeloos 2022

SeniorWeb Nuenen

SeniorWeb Mierlo

Willemien en Hans
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Thom en Ria

Ad en Lies Burghoorn

Jan Verhoeven

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 ook
onze website om te zien welke activiteiten
doorgaan en onder welke voorwaarden.

Oosterse salade in crispy bakje

Van onze Ineke
Het lijkt een moeilijk en bewerkelijk
recept, maar je kunt al veel doen een dag
van te voren. Succes verzekerd, je scoort
hoge punten met dit recept.

Iedereen fijne feestdagen en een hoopvol
2022. Ineke de Jonge

Ingrediënten voor 4 personen
● 1 pakje filodeeg / 1 ei / 20 gram

gesmolten boter.
● 1 dl sojasaus / 1/2 eetlepel honing /

1 teentje knoflook / 1/2 eetlepel
gembersiroop

● 1/2 verse peper / sesamzaadjes /
200 gram ossenhaas aan één stuk
/ olijfolie

● 1/2 zakje gemengde sla / 4 takjes
bieslook

Verder nodig: bakpapier / 4 ovenvaste
kleine bakjes / 4 wijnglazen / witte wijn
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Werkwijze: opm. De filodeegbakjes en de
dressing kun je 1 dag van te voren maken.

1. Verwarm de oven voor op 180
graden.

2. Snijd het filodeeg in plakjes van 15
bij 15 cm, reken per persoon 2
plakjes deeg.

3. Strijk op het ene plakje deeg wat
losgeklopt eiwit en plak daar het
tweede plakje bovenop.

4. Bestrijk het pakketje deeg met wat
gesmolten boter.

5. Stop een stukje bakpapier in de
ovenvaste bakjes en druk het
pakketje filodeeg erin, tot er een
soort bakje ontstaat.

6. Bak deze bakjes af in de oven op
180 graden ca 10-12 minuten.

7. Vermeng de sojasaus met de
honing, 1 geperste knoflookteen
en wat gembersiroop.

8. Snijd de verse peper open en
verwijder evt de pitjes, en snijd de
peper in kleine stukjes en vermeng
deze samen met het sesamzaad
door de sojamarinade.

9. Leg de ossenhaas in de marinade
en schep alles even door elkaar.

10. Laat het geheel een paar uurtjes
staan en schep af en toe om.

11. Dep de ossenhaas droog en bak
deze in wat olijfolie rosé, vooral
niet te veel doorbakken.

12. Laat de ossenhaas a�oelen, snijd
het vlees in dunne plakjes en
vermeng het met de gemengde
salade. Giet een klein beetje van
de marinade door de salade en het
gerecht is klaar om op te dienen.
(Opm. Evt. Kun je onder het
filodeeg bakje een stukje
bakpapier leggen als je bang bent
dat het door gaat lekken)

13. Schenk de wijnglazen voor 1/3 vol
met witte wijn, zet er het filodeeg
bakje bovenop en schep de salade
in het bakje.

14. Decoreer het met een bieslook
spriet.

Clubnieuws Windows

Heb je interesse in
Windows, Internet browsers,
e-mail 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.
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Bij deze wens ik jullie:
Fijne kerstdagen, een gezond 2022 en

vele gezellige en
leerzame
bijeenkomsten.

Clubnieuws Android

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

Workshop nieuws

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

Nieuws van het Corona Front

Clubnieuws Apple

D� AppleClu� wens� iederee� ee�
fijn� Ke�s� e� ee� gezon� e�

voo�spoedi� 2022.

Pagina 6

http://www.seniorwebmierlo.nl


SeniorWeb Mierlo Kerstmis 2021 Uitgave 5

ComputerCafé

Bibliotheek Dommeldal en
SeniorWeb Mierlo openen
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 €5, 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.

Breng� December ko� e� sneeuw
i� he� lan�,

da� groei� er kore�,
zelf� op he� zan�
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