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Bericht bestuur

Op de eerste plaats wensen wij iedereen nog
een gelukkig nieuwjaar. Dat 2023 een goed
jaar mag worden en natuurlijk hopen wij dat u
van onze diensten gebruik zult maken.  Het
ComputerCafé gaat dinsdag 17 januari om
negen uur open.  Komt u voor de eerste keer,
dan is het gratis. Onze vrijwilligers zijn er
weer om u te helpen met vragen over de
laptop, tablet, smartphone en natuurlijk zal de
koffie niet ontbreken. Voor aanvang van de
presentatie krijgt u nog informatie over
phishing en dan om half elf starten we met de
presentatie. Uiterlijk twaalf uur zijn we klaar.
Een overzicht van de presentaties en onze
activiteiten, zie onderstaande agenda.

Agenda januari/februari

Voor januari en februari staan de volgende
activiteiten gepland:

Datum Tijd Wat

17 jan 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie C. Flinsenberg
over Windows 11

24 jan 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie L. Ruissen over
E-mail nog steeds een
mysterie?

31 jan 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie M. Verstijnen over
Google account

2 feb 10:00 uur
-

12:00 uur

Android Club
1e bijeenkomst

3 feb 10:00 uur
-

12:00 uur

Windows Club
1e bijeenkomst

7 feb 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie H. Heldens over
DAB+
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Datum Tijd Wat

17 jan 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie C. Flinsenberg
over Windows 11

14 feb 9:00 uur
-

12:00 uur

ComputerCafé
Presentatie Th. Bloks over
PC Spring cleaning

Carnavalsweek

Nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief zal omstreeks 24
februari verschijnen.

Onderwerp komende presentaties

17 januari: Windows 11
Hoewel Windows 10 tot oktober 2025 veilig
gebruikt kan worden, zijn er steeds meer
mensen die Windows 11 op de laptop
hebben. Zeker als je een nieuwe laptop wilt
aanschaffen is het advies om er één te
nemen waarop Windows 11 is geïnstalleerd.
Dit is daarom een geschikt moment om eens
na te gaan wat de belangrijkste verschillen
met Windows 10 zijn zodat de Windows 10 als
Windows 11 gebruiker hun voordeel ermee
kunnen doen.

24 januari: E-Mail nog steeds een mysterie?
Aan de hand van de opties in Gmail gaan we
kijken hoe je de berichten kunt ordenen en
daardoor makkelijker terug kunt vinden. Dit
doen we met rubrieken, labels en regels.
Mysterieus? Kom dan naar de presentatie en
alles wordt helder.

31 januari: Google account
Log in op je Google-account en haal meer uit
alle Google-diensten die je gebruikt. Met je
account kun je Google-functionaliteit
personaliseren en overal gemakkelijk

toegang krijgen tot je belangrijkste
gegevens, zodat je meer gedaan krijgt. Ook
de privacy en beveiliging komen aan de orde.
Met de informatie van deze presentatie kun
je je eigen Google account controleren.

7 februari: DAB+
Wat is DAB+? Is het besmettelijk? Wat kan ik
ermee? Moet ik iets aanpassen of kopen?
Allemaal vragen die we in een presentatie
willen beantwoorden, want het zal spoedig in
plaats komen van een oude bekende.

14 februari: PC Spring cleaning
Het voorjaar is traditiegetrouw de periode
waarin het hele huis eens grondig wordt
schoongemaakt. Ook voor PC (en
aanverwante artikelen) geldt dat het wel eens
goed kan zijn om de boel eens grondig te
bekijken en overbodige dingen weg te doen
en ook het apparaat zelf eens te bekijken en
stof en vuil te verwijderen.
Tijdens deze presentatie bekijken we hoe we
dat veilig kunnen doen.

21 februari: Carnavalsweek

Phishing weetje
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Elke ComputerCafé bijeenkomst nemen we
een fraude gevalletje onder de loupe. Kom je
er een tegen, meld het ons via dit mailadres
thom.bloks@gmail.com

Workshop nieuws

Wij kunnen de volgende workshops
organiseren om je kennis op te frissen. Bij
voldoende belangstelling zijn dit:

● Windows 10/11 Basis
● Windows 10/11 Mappen en Bestanden
● Windows 10/11 Onderhoud en beveiliging
● Back-up maken en onderhouden
● AndroidClub
● AppleClub
● WindowsClub
● Privéles in de computerruimte *
● iPad op maat (IOS 14.xx of hoger)
● Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel

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

Heeft u vragen of opmerkingen over andere
software programma’s of hardware
producten die niet in dit lijstje voorkomen,
vraag het ons, misschien hebben wij een
oplossing.

Het is weer zover!!

Back-up maken
Het is alweer lang geleden, dat we samen
met een aantal workshop deelnemers een
back-up hebben gemaakt van alles wat op de
eigen harde schijf van hun laptop staat.

Natuurlijk moeten we die back-up opnieuw
maken om ook jouw laatste gegevens,
bestanden, foto's en Windows updates er bij
te zetten.

Meld je hier aan en we helpen je erbij om
een perfecte kopie te maken tijdens een

workshop van een halve dag. Die kopie
zetten we op je eigen externe harde schijf.

Tot ziens !

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 is
het onderwerp : Bestanden opslaan en
OneDrive. Het is de bedoeling dat je samen
met anderen dingen gaat doen. De datums
van de bijeenkomsten zijn 3 februari, 3
maart en 7 april, van 10:00 uur tot 12:00 uur.
U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

Clubnieuws Android

De Android club start weer. De bijeenkomst is
gepland op donderdagmorgen
van 10:00 uur tot 12:00 uur in de
d’n Intheek Mierlo. De datums zijn
2 februari, 2 maart en 30 maart.

Op de eerste bijeenkomst (2 februari) worden
de wensen van de deelnemers
geïnventariseerd. Daarna behandelen we de
vragen van de deelnemers.
Voor meer informatie kun je bellen naar
0657772715 (Martien Verstijnen, docent
SWM) of kijk op www.seniorwebmierlo.nl

Clubnieuws Apple

Ook de AppleClub willen wij opstarten. Het
thema van de 3 bijeenkomsten
zal zijn: “kreatief met iPhone of
iPAD”. Als je deel wilt uitmaken
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van deze groep enthousiaste iPad of iPhone
gebruikers, dan kun je  je opgeven via een
mailtje aan onze administratie. Daarna zullen
wij in overleg de datums en tijden bepalen.
Voor meer informatie verwijzen wij jullie door
naar onze website.

MS Office Clubnieuws

De MS OfficeClub is nieuw. In het voorjaar is
er een PowerpointClub gestart, die ook in
het najaar een vervolg krijgt. Het plan is nu
deze club te laten opgaan in de MS
OfficeClub zodat ook WORD en EXCEL

onder loupe genomen
kunnen worden. Je kunt
je nog opgeven voor
deze club. Stuur je
gegevens  via een mailtje

aan onze administratie. . Voor meer
informatie verwijzen wij jullie door naar onze
website.

ComputerCafé

Bibliotheek Dommeldal en SeniorWeb Mierlo
openen weer op, 17 januari,
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. Komt u voor de eerste keer, dan is
het gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Houd de website in de gaten voor actuele
situatie. Ontdek het wereldwijde web in het
ComputerCafé. www.seniorwebmierlo.nl

Vraag naar onze flyers

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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Tegeltjes wijsheden

Pagina 5


