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Bericht bestuur

Afgelopen dinsdag was de laatste
ComputerCafé bijeenkomst van dit jaar. Het
was weer een bijzonder moment, want we
hadden weer wat te vieren. Jan van Schaijk is
de negende persoon die ons ComputerCafé

100 keer heeft
bezocht en dat
wilden wij zeker
samen met de
andere
bezoekers en
vrijwilligers van
SeniorWeb
Mierlo vieren.

In de Eregalerij
vindt u de namen van de bezoekers die dit al
eerder hebben meegemaakt. Jan was erg
verrast en had het niet verwacht. Als
waardering voor zijn  trouwe bezoek, kreeg
hij een USB-stick, een pen en mag hij in het
voorjaar 2023 gratis het ComputerCafé
bezoeken. Voor de overige bezoekers was er
heerlijke vlaai met koffie of thee. Bij deze
willen wij Jan en al onze andere trouwe
bezoekers heel erg danken voor hun bezoek
aan het ComputerCafé.

Niet alleen met onze trouwe bezoekers zijn
wij blij, ook nieuwe bezoekers zijn van harte
welkom. Kom gerust naar binnen, de eerste
keer is het gratis. Ook u zult ervaren dat een
combinatie van een gezellige bijeenkomst en
het uitbreiden van de computer/smart-
phone/tablet kennis goed samen gaan.

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal begin januari
2023 verschijnen met daarin de meest
relevante informatie over het ComputerCafé
en de activiteiten voor het voorjaar 2023.
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Eregalerij van trouwe bezoekers

Introducé actie

Om het nieuwe jaar goed te beginnen, kan
iedereen een introducé meebrengen naar
het ComputerCafé. Deze kan eenmalig
kosteloos gebruik maken van de gezellige
ambiance, het traditionele kopje thee of
koffie met een koekje en niet te vergeten de
onovertroffen presentaties. Uiteraard zullen
wij ook klaar staan om uw vragen te
beantwoorden. Dus kijk eens rond in je
omgeving en doe navraag of er
belangstelling is.

Phishing

Nu wij niet elke week jullie opmerkzaam
kunnen maken op fraude gevalletjes, doen
wij hier de laatste waarschuwing van de
recente actuele fraude. Tegenwoordig
winkelt haast iedereen wel eens online. Maar
fraudeurs slaan ook toe via nepwebshops.
Komt u koopjes tegen die wel héél erg
interessant zijn, wees dan op uw hoede. Als
iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat
meestal ook zo. In dit geval: bestel niet
zomaar op een willekeurige website, check
deze vooraf en vertrouw je het niet, doe het
dan niet en let ook op verkorte links. Kom je
er een tegen, meld het ons via deze
mailadressen thom.bloks@gmail.com of
hans.heldens@gmail.com

Van onze medewerkers

De vrijwilligers van SeniorWeb Mierlo wensen
jullie, door middel van hun bijdrage aan deze
nieuwsbrief, fijne warme feestdagen en de
allerbeste wensen voor 2023. Mochten jullie
ook een kerst- of nieuwjaarswens willen
sturen, dan kan dit naar swmadmi@gmail.com
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Ineke de Jonge

Thom Bloks

Hans Heldens

Hans Egmond
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Henny de Pee

De allerbeste wensen voor 2023
wenst u

Henny de Pee

Loeki Ruissen

De Smartphone

Alles kan met dit object
't Meeste heeft Sint allang ontdekt

Met groot gemak download je een app
Of surf je over het web

Is er vertraging op het spoor?
Moet ik hier links of toch rechtdoor?

Even restaurants vergelijken
Of zal ik eerst een filmpje kijken?

Voor dit apparaatje is niets te gek
Aan mogelijkheden geen gebrek

Het mooiste vergeet ik bijna te vertellen:
Je schijnt er zelfs mee te kunnen bellen!

Fijne dagen, Loekie

Christ Flinsenberg

Martien Versteijnen

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2023
Ma�tie� Ve�stijne� e� Cock� va� Wisse�
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Teus Robbertsen

SeniorWeb Mierlo

ComputerCafé overzicht 2023

Het ComputerCafé opent zijn deuren weer
op 17 januari 2023 van 9 tot 10:30 uur.

In de tussenliggende
weken wordt er
gepoetst, het netwerk
uitgekamd, de beamer
stofvrij gemaakt en
zullen de medewerkers
gaan brainstormen over

de komende presentaties. Zoals het er nu
uitziet, gaat het weer een enerverend
voorjaar worden. Tot dan!

Hou onze Nieuwsbrief, Website en
Facebookpagina nauwlettend in de gaten.
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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.

Tegeltjes wijsheden
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