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Bericht bestuur

Dit is de laatste nieuwsbrief van het voorjaar
2022. Het is een heftig voorjaar geweest met
up en downs in het te nemen van Corona
maatregelen. Het gaat de goede kant op en
hopelijk kunnen we in het najaar weer
”ouderwets“ verder.

Omdat de periode tussen eind maart en
begin september vrij lang is, gaan we zoals
twee jaar geleden het Zomer ComputerCafé
doen. Zie verderop voor meer informatie.

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal omstreeks 26
augustus verschijnen.

Agenda maart, april en Zomer
ComputerCafé

De volgende activiteiten staan gepland:

Datum Tijd Wat

22 maart 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie C. Flinsenberg
over Extra verificatie steeds
vaker vereist

29 maart 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Vragenuurtje en gezellige
afsluiting

31 maart 10:00 uur
-

12:00 uur

Android Club
Deze is volgeboekt.

1 april 10:00 uur
-

12:00 uur

Windows Club
Deze is volgeboekt.

7 april 10:00 uur
-

12:00 uur

Apple Club
Er zijn nog plaatsen
beschikbaar.
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14 april 10:00 uur
-

12:00 uur

Apple Club
Er zijn nog plaatsen
beschikbaar.

?? ??
10:00 uur

-
12:00 uur

PowerPoint
Deze datums zijn nog niet
bekend. Er wordt gedacht aan
3 bijeenkomsten in de vorm
van een PowerPointClub.
Opgeven kan nog. Nadere
informatie volgt t.z.t.

Start Zomer Computercafé Cyclus

3 mei 9:00 uur
-

12:00 uur

Zomer ComputerCafé

Vragenuurtje

7 juni 9:00 uur
-

12:00 uur

Zomer ComputerCafé

Vragenuurtje

5 juli 9:00 uur
-

12:00 uur

Zomer ComputerCafé

Vragenuurtje

2 augustus 9:00 uur
-

12:00 uur

Zomer ComputerCafé

Vragenuurtje

Onderwerp komende 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 15 maart 2022 vervallen alle
corona regels voor het gebruik van het
leslokaal in d’n Intheek. Hou onze website
toch steeds in de gaten.

Zomer Computercafé

Het verschil met het gewone ComputerCafé
is, dat het Zomer ComputerCafé
1 keer per maand wordt
gehouden en in plaats van een
presentatie is er een
gezamenlijk vragenuurtje. De
prijs en de koffie zijn dezelfde

als bij het gewone Computercafé.

Het Zomer ComputerCafé is open van
9 - 12 uur op de volgende datums:

3 mei, 7 juni, 5 juli en 2 augustus.
Voor overige informatie verwijzen we naar
onze website www.seniorwebmierlo.nl en de
facebookpagina.

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
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● 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.

Clubnieuws Windows

Heb je interesse om je Windows kennis bij te
houden, of meer te weten over
Internet Explorers, 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
laatste bijeenkomst op 1 april van dit voorjaar
is downloaden en installeren met een
praktijkvoorbeeld.

Clubnieuws Android

De Android club start weer.
De bijeenkomst is gepland op
donderdagmorgen van 10:00 uur
tot 12:00 uur in de Intheek Mierlo.
De datum is 31 maart. Aanmelden

voor de periode in het najaar kan weer in
september. Voor meer informatie en
aanmelden, klik op deze link
www.seniorwebmierlo.nl

Clubnieuws Apple

De AppleClub staat gepland
voor 7 en 14 april. Nu in de
ochtend van 10:00 - 12:00 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 weer op, als het kan
vanaf 13 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 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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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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