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Bericht bestuur
Op de eerste plaats wensen wij jullie een
gezond 2022. Hoewel de situatie rondom de
Omikron-variant van het Coronavirus nog
onduidelijk is, hopen we dat er in 2022 meer
mogelijk zal zijn dan vorig jaar. Het
programma voor het ComputerCafé hebben
we inmiddels vastgelegd. Wij zouden staten
op dinsdag 18 januari. Helaas is dit vanwege
de nieuwe coronamaatregelen nog niet
mogelijk, Geplande start is nu vooralsnog
op 1 februari. Om op de hoogte te blijven van
de actuele situatie verwijzen wij naar onze
website www.seniorwebmierlo.nl en
facebookpagina.
Wij kijken er naar uit om weer te kunnen
beginnen!!!

Maand: Januari
Verschijning: 1x per maand
Data: 16 jan, 10 feb, 20 mrt, 17 apr, 15 mei, 19
juni
Redactie: J. Heldens en C. Flinsenberg

Agenda
De volgende activiteiten staan gepland voor
februari.
Datum
1 feb

Tijd

Wat

9:00 uur

-

12:00 uur
8 feb

9:00 uur

-

12:00 uur
15 feb

9:00 uur

-

12:00 uur
22 feb

9:00 uur

-

12:00 uur
1 mrt

ComputerCafé
Presentatie J. Heldens over
LibreOffice
ComputerCafé
Presentatie H. Egmond over
Gezondheid Apps
ComputerCafé
Presentatie L. Ruissen over
Facebook
ComputerCafé
Presentatie M. Verstijnen over
Van A naar B

Carnavalsweek, geen ComputerCafé
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Onderwerpen komende
presentaties
SeniorWeb Mierlo is voornemens de
volgende presentaties te geven:
1 februari: LibreOffice
LibreOffice is een krachtig
kantoorsoftwarepakket; zijn duidelijke en
eenvoudige bediening en krachtige functies
bevorderen de creativiteit en productiviteit.
LibreOffice bundelt verschillende
toepassingen, wat dit het krachtigste en vrije
open source officepakket maakt. Hét
alternatief voor het Microsoft Office pakket
en tevens vrij en gratis te downloaden. Wij
zullen u een inkijkje geven in de
mogelijkheden van dit pakket.
8 februari: Gezondheid Apps
Er zijn honderden apps die beweren je
gezondheid te bevorderen; onder andere
stappentellers, dieet-apps en geestelijke
gezondheidsapps. Die kunt u op uw telefoon
of tablet zetten. Maar hoe kiest u een goede
gezondheid app? We bespreken een selectie
van betrouwbare gezondheidsapps.
15 februari: Facebook
Facebook is een sociaal medium dat van tijd
tot tijd zeer negatief in het nieuws komt. Voor
een deel heeft dat te maken met de enorme
bedragen die verdiend worden met de
reclames. Daar kun je, als gebruiker van
Facebook, zelf invloed op uitoefenen. Hoe?
Dat gaan we deze ochtend onderzoeken.
Want Facebook kan ook gewoon leuk en
informatief zijn.
22 februari: Van A naar B
We zijn vaak met de auto, fiets of te voet op
weg van A naar B maar willen niet verdwalen.
Daarom reizen we veilig via een route en
gebruiken daarvoor hulpmiddelen
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(apparaten, apps). Hoe deze te gebruiken
komt in deze presentatie aan de orde. Het is
geen volledig overzicht maar een selectie.

Wat heb je nodig voor deelname
aan onze activiteiten
In onze volgende nieuwsbrief zullen wij
bekend maken onder welke voorwaarden er
aan onze activiteiten kan worden
deelgenomen. Hou ook hierover onze
website scherp in de gaten.

Heb je de boosterprik gehad?
Nieuwe vaccinaties worden niet automatisch
in de app opgehaald. Daarom moet je na
elke vaccinatie je vaccinatiegegevens
opnieuw ophalen door in te loggen met
DigiD. Klik op het ‘+’teken rechtsboven in de
CoronaCheck- app en voeg een
vaccinatiebewijs toe. Lees hier hoe dat moet.

Wereld Back-up dag
31 maart elk jaar dezelfde datum
Op 31 maart moeten we alles back-uppen!
Ben voorbereid! Al je belangrijke digitale
gegevens dus gewoon even naar een
(tweede) harde schijf kopiëren zodat je niets
kwijtraakt. In dit digitale tijdperk is dat
essentieel. Doel van de Dag is om aandacht
te schenken aan back-ups en data-behoud.
Daarom is er wereld Back-up dag, om eens
een keer niet alles kwijt te raken!
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Seniorweb Mierlo helpt u daarbij door twee
workshops aan te bieden: Back-up maken en
Back-up onderhouden.
U kunt zich hiervoor aanmelden via mail:
swmadmi@gmail.com of telefonisch:
0492-663609

Clubnieuws Windows
Heb je interesse in Windows, Internet
Explorer, email of andere
software 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. Het onderwerp voor de
eerste bijeenkomst staat al vast : De
Verkenner. Vanwege de onzekerheid met het
Coronavirus wachten we nog even met het
vastleggen van de datums. Degenen die zich
hiervoor hebben opgegeven, ontvangen een
mail zodra de datums vast zijn gelegd. De
informatie is dan uiteraard ook op de website
te vinden.

Clubnieuws Android
Android 12
Android 12 is de opvolger van Android 11 en
de grote update van 2021. De
eerste testversie van Android 12
verscheen in februari en in
oktober werd de definitieve
update uitgebracht. In dit artikel
vind je alles over de vernieuwingen van
Android-versie 12.
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De definitieve versie van Android 12 is
beschikbaar, maar nog niet
direct te downloaden op
smartphones. De update
verschijnt eerst voor Google
Pixel-toestellen en komt
daarna naar andere
Android-smartphones.
Waarschijnlijk moet jij nog wel
even op Android 12 wachten, aangezien
Pixel-telefoons officieel niet in Nederland en
België worden verkocht. Op website
Androidplanet staan de belangrijkste
verbeteringen (en andere informatie) voor je
op een rijtje, zodat je weet wat je kan
verwachten. Klik hier om deze te bekijken. Er
staat wel reclame in dit artikel.
Diverse fabrikanten zijn eind vorig jaar
begonnen met het uitrollen van Android 12.
Voor een volledig update overzicht klik hier.

Clubnieuws Apple
De AppleClub zal ergens in
februari van start gaan. 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. Zodra de datums vastliggen
zullen de huidige deelnemers worden
geïnformeerd.
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ComputerCafé

Denk er aan:

Bibliotheek Dommeldal en SeniorWeb Mierlo
openen als het kan vanaf 1 februari 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 €5, inclusief een
kopje koffie of thee. Vooraf inschrijven is nu
niet nodig. Houd de website en facebook in
de gaten voor de actuele situatie. Ontdek het
wereldwijde web in het ComputerCafé.
www.seniorwebmierlo.nl

Ook in het nieuwe jaar zullen criminelen alles
in het werk stellen om u uw geld afhandig te
maken.

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
AndroidClub
AppleClub
WindowsClub
Privéles in de computerruimte *
iPad op maat (IOS 14.xx of hoger)
Fotoboek maken
Microsoft Office pakket of onderdeel
daaruit.
* Aanmelding voor een Privéles dient in het
Computercafé tussen 9 en half elf te
gebeuren.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● Vaccinaties zijn gratis; ga dus nooit in op
aanbiedingen om het versneld te laten
doen tegen betaling.
● De bank belt u nooit op; mocht u toch
gebeld worden door een medewerker, die
zegt van uw bank te zijn, hang dan op en
bel zelf uw bank op het nummer dat u op
de website vindt. Ook al lijkt dat nummer
hetzelfde, dat hoeft het niet te zijn. De
techniek stelt de crimineel in staat, dat
nummer aan u te laten zien terwijl hij belt
vanaf een ander nummer.
● Ook bedrijven zoals Microsoft of McAfee
of organisaties namens de overheid etc.
zullen een particulier nooit bellen, dat er
problemen zijn met de computer. Hang
dus meteen op.
● Ben voorzichtig met het openen van
bijlagen bij een mail van een afzender die
u niet kent.
● Ook bij WhatsApp met berichten van
bekenden voorzichtig zijn; al helemaal
wanneer ze om geld vragen of wanneer
ze vragen of u een rekening kunt
voorschieten.
● Bij melding, dat ze een nieuw
telefoonnummer hebben, opletten!.
Probeer via een andere telefoon het oude
nummer te bellen. Misschien dat u ze dan
‘live’ aan de lijn krijgt en na kunt vragen of
zij op dat moment met jou aan het appen
zijn.
Kortom ook in het nieuwe jaar heel
voorzichtig zijn en ik wens u een
probleemvrij 2022 toe.
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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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