Nieuwsbrief
Voorjaar 2022

Bericht bestuur
Dinsdag 1 februari zijn we weer gestart met
het Computercafé. Natuurlijk met gepaste
voorzorgsmaatregelen zoals de 1,5 meter
maatregel. Hoewel dit zeker niet ideaal is,
kunnen we wel een presentatie geven en
vragen beantwoorden van bezoekers.
Natuurlijk ontbreekt een kopje koffie of thee
niet!! De 1,5 meter maatregel is vanaf 18
februari niet meer nodig, zodat het zowel
voor de bezoekers als voor de vrijwilligers
weer gemakkelijker wordt. Om op de hoogte
te blijven van de actuele situatie verwijzen wij
naar onze website www.seniorwebmierlo.nl
en facebookpagina.
Wij zijn blij dat we weer begonnen zijn!!
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Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal omstreeks 20
maart verschijnen.

Agenda maart
De volgende activiteiten staan gepland voor
maart. Het is een vol programma.
Datum
1 mrt
3 mrt

Tijd

Wat

Carnavalsweek, geen ComputerCafé
10:00 uur

-

12:00 uur
3 mrt

14:00 uur

-

16:00 uur
4 mrt

10:00 uur

-

12:00 uur

Android Club
Deze is volgeboekt,
aanmelders komen op een
reservelijst.
Apple Club
Er zijn nog 3 plaatsen
beschikbaar.

Windows Club
Vooraf aanmelden, nog een
plaats vrij.
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9:00 uur

-

12:00 uur
10 mrt

14:00 uur

-

16:00 uur
15 mrt

9:00 uur

-

12:00 uur
17 mrt

10:00 uur

-

12:00 uur
17 mrt

14:00 uur

-

16:00 uur
22 mrt

9:00 uur

-

12:00 uur
29 mrt

9:00 uur

-

12:00 uur
31 mrt

10:00 uur

-

12:00 uur
1 apr

10:00 uur

-

ComputerCafé
Presentatie J. Heldens over
PowerPoint
Apple Club
Er zijn nog 3 plaatsen
beschikbaar.
ComputerCafé
Presentatie Th. Bloks over
NAS versus Cloudopslag
Android Club
Deze is volgeboekt,
aanmelders komen op een
reservelijst.
Apple Club
Er zijn nog 3 plaatsen
beschikbaar.
ComputerCafé
Presentatie C. Flinsenberg
over Extra verificatie steeds
vaker vereist
ComputerCafé
Vragenuurtje en gezellige
afsluiting
Android Club
Deze is volgeboekt,
aanmelders komen op een
reservelijst.
Windows Club
Vooraf aanmelden

12:00 uur

Onderwerpen komende
presentaties

Uitgave 2

15 maart: NAS versus Cloudopslag
Waarom geef ik de voorkeur aan een NAS
boven een clouddienst? Wat wil ik er nog
meer mee doen dan alleen data opslaan? Dit
en een aantal andere taken wil ik toelichten
tijdens de presentatie.
22 maart: Extra verificatie steeds vaker
vereist
Zeker de laatste tijd hebben we vaker
gebruik kunnen/ moeten maken van DigiD.
Je merkt dan dat extra verificatie,
bijvoorbeeld via SMS, noodzakelijk is. Niet
alleen bij DigiD, maar ook voor andere
accounts (Google, medische apps), wordt een
extra verificatie vereist. Tijdens deze
presentatie laten we zien hoe je dit kunt
instellen.
29 maart: Vragenuurtje en een gezellige
afsluiting
Niet een specifiek onderwerp maar een
vragenuurtje. We sluiten natuurlijk dit
voorjaar op een gezellige manier af.

Wat heb je nodig voor deelname
aan onze activiteiten
Met ingang van 18 februari 2022 vervallen
alle corona regels voor het gebruik van het
leslokaal in d’n Intheek. Hou onze website in
de gaten.

SeniorWeb Mierlo is voornemens de
volgende presentaties te geven:
8 maart: PowerPoint
Ken ik al, of toch niet. Presentatie geeft een
inzicht, wat je nog meer met dit fantastische
stukje software kan doen. Van een simpele
presentatie tot het organiseren van een
sportaward uitreiking.

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
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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 Word, PowerPoint, Excel
of Outlook.
● LibreOffice pakket
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

DigiVitaler
Een paar jaar geleden (pré-corona) hebben
we cursussen gegeven
"Werken met de E-overheid"
om mensen Digisterker te
maken. Sterker te worden in
de digitale wereld.
Overheidsorganisaties verwijzen ons steeds
vaker naar hun websites. Of het nu gaat om
het aanvragen van huurtoeslag, het
doorgeven van een verhuizing of om de
belastingaangifte te doen, vaak is hiervoor
DigiD nodig. Er zijn lesprogramma’s gemaakt
waarmee je kunt leren hoe je deze websites
het beste kunt gebruiken.
Binnenkort is het weer mogelijk om bij de
bibliotheek Dommeldal in Mierlo cursussen te
volgen om mensen meer DigiVitaler te
maken. Ook weer een leuke naam, het gaat
in dit geval over gezondheid en hoe je
gebruik kunt maken van de digitale wereld
om je daarbij te helpen vitaler te worden en
te blijven.
DigiVitaler gaat over digitale zorg dichterbij.
Je hebt misschien al ervaren dat er steeds
meer mogelijkheden komen om zelf, thuis
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vanachter je computer, tablet of telefoon van
alles uit te zoeken of te regelen. Bijvoorbeeld
“moet ik naar de dokter” als je wil weten of
het nodig is met je hoofdpijn naar de dokter
te gaan. En je kunt ook al via het
“patiëntenportaal” (digitale ingang) van je
huisarts zelf een afspraak inplannen.
Huisartsen en ziekenhuizen moedigen
patiënten aan om gebruik te maken van het
patiënten-portaal. Huisartsen en specialisten
gebruiken het videoconsult als digitaal
alternatief voor de fysieke afspraak.
Met het lesprogramma DigiVitaler maak je
kennis met digitale zorg en leer je er mee
werken. Het lesprogramma bestaat uit 4
lessen. Elke les behandelt een vorm van
digitale zorg. Er zijn bijvoorbeeld lessen over
Thuisarts.nl, Apotheek.nl, gezondheidsapps,
het patiëntenportaal van de huisarts en het
ziekenhuis en over het videoconsult.
Onlangs hebben we in het computercafé
een presentatie “Gezondheid apps”
gegeven, afkomstig uit het lesmateriaal van
DigiVitaler. Heb je interesse om een
workshop DigiVitaler bij ons te volgen, meld
je dan aan met een mailtje naar
swmadmi@gmail.com.

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
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dag is om aandacht te schenken aan
back-ups en databehoud.
Daarom is er wereld Back-up dag, om eens
een keer niet alles kwijt te raken!
Seniorweb Mierlo helpt u daarbij door twee
workshops aan te bieden: Back-up maken en
Back-up onderhouden.
U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link:
administratie 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 was de De Verkenner. De
overige bijeenkomsten zijn gepland van 10 12 uur op de volgende datums: 4 maart en 1
april. Er is nog 1 plaats beschikbaar. De
informatie is uiteraard ook op de website te
vinden.

Clubnieuws Android
De Android club start weer.
De bijeenkomsten ( 3 keer) zijn op
donderdagmorgen van 10:00 uur
tot 12:00 uur in de Intheek Mierlo.
De datums 3, 17 en 31 maart zijn
gereserveerd.
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Het maximale aantal deelnemers is bereikt,
maar je kunt je nog als reserve aanmelden.
Voor meer informatie en aanmelden klik op
deze link www.seniorwebmierlo.nl

Clubnieuws Apple
De AppleClub staat gepland
voor 3, 10 en 17 maart op de
gebruikelijk tijd van 14:00 - 16:00
uur. 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 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 10:30 uur 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 in de gaten voor actuele
situatie. Ontdek het wereldwijde web in het
ComputerCafé. www.seniorwebmierlo.nl
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Denk er aan:
Thom Bloks

Allereerst natuurlijk de vaste waarschuwing
om heel voorzichtig te zijn wanneer u een
appje, belletje of mailtje krijgt, waarin een
bekende u vraagt om een rekening voor te
schieten. Bel dan altijd de betreffende
persoon op via het bij u bekende
telefoonnummer. Gebruik niet het
telefoonnummer wat zogenaamd nieuw is.
Heel vaak kunt u uzelf op deze manier een
hoop ellende besparen.
● Controleer of uw anti-virus programma
ook een anti-phishing functie heeft en zet
deze dan zo nodig aan als extra
zekerheid. Beter een berichtje teveel eruit
gefilterd als eentje te weinig.
● Ben ook heel voorzichtig bij telefoontjes
van bankmedewerkers of medewerkers
van instanties zoals Microsoft die claimen
dat u een virus heeft of dat hackers uw
spaargeld aan het stelen zijn; ook al lijkt
het telefoonnummer op dat van de bank.
Er zijn trucjes om het eruit te laten zien dat
er gebeld wordt vanaf het juiste nummer
maar in werkelijkheid zit er een ander
nummer achter, namelijk dat van de
crimineel die op uw geld uit is.
● Houdt kranten en nieuwssites in de gaten;
die weten vaak al heel vroeg te melden
dat er criminelen actief zijn om op een
bepaalde manier geld af te troggelen.
● Het mailtje dat u de hoofdprijs gewonnen
heeft in een buitenlandse loterij wordt ook
verstuurd aan miljoenen anderen dus dat
kunt u wel vergeten, evenals dat u de
erfgenaam bent van een ver familielid die
in Afrika is overleden en die schathemeltje
rijk was.
● Ook berichten van arme kinderen die
dringend een kostbare operatie nodig
hebben zijn vaak nep. Vooral als er
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gezegd wordt dat een rijke firma een
bedrag stort voor ieder klik die men op
een link doet. Het enige resultaat van die
actie is dat u nog meer van dergelijke
onzin mailtjes krijgt.
● Blijf waakzaam, Leg neer, Hang op en bel
uw bank bij twijfel.

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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