
Beste lezer van de nieuwsbrief van SeniorWeb Veldhoven, 

Laten we beginnen met U al het beste voor 2018 toe te wensen: dat het een mooi 
(computer)jaar mag worden !! 
Wat wij daaraan kunnen en willen bijdragen, leest u in deze eerste nieuwsbrief 
van 2018. 
 
Informatiemiddag op 23 januari 2018 ! 

SeniorWeb Veldhoven houdt op 23 januari 2018 haar volgende informatiemiddag. 

Tijdens deze middag komen alle diensten van SeniorWeb Veldhoven langs: niet 
alleen zullen de aankomende computer-cursussen worden behandeld, ook 
eenmalige lezingen (denk bijvoorbeeld aan ‘de Cloud’ en aan ‘Beveiliging’) en de 
inloopochtenden passeren de revue. 
Er is natuurlijk uitgebreid ruimte voor vragen en u kunt – onder het genot van een 
kopje koffie – kennis maken met de docenten. 
Iedereen (jong en ouder) is van harte uitgenodigd !! 
De middag vindt plaats op 23 januari 2018 in de Bibliotheek Veldhoven 
(bovenverdieping) en begint om 14:00 uur. 

Let op! U kunt alvast vooruit snuffelen in het Programmaboekje voor het voorjaar 
van 2018. 

Fotocursus 

Heeft u tijdens de feestdagen ook zulke leuke foto’s gemaakt? Zijn die allemaal 
goed gelukt of wilt u die toch nog een beetje bijwerken?  
Dat laatste kunt u leren op de fotocursus die wij – omdat hij al zeer binnenkort 
begint – hier alvast aankondigen: in deze cursus leert u hoe u meer uit uw foto’s 
kunt halen; U leert rode ogen te verwijderen, uitsnedes te maken, 
kleurinstellingen te veranderen en nog veel meer. 

De cursus bestaat uit 4 lessen, waarvan de eerste les plaatsvindt op vrijdag 26 
januari 2018 van 14:00 – 16:00 uur in de Bibliotheek Veldhoven.  

De cursus kost €50,= (inclusief cursusboek) en wordt gegeven op PC’s van 
SeniorWeb Veldhoven. 

Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet u redelijk met een PC overweg 
kunnen: minimaal nivo ‘PC beginners’.  

Opgeven kan tijdens de informatiemiddag. 

https://www.seniorwebveldhoven.nl/wp-content/uploads/2017/12/Brochure-voorjaar-2018.pdf


 

Digitaalhuis 

Medio februari 2018 start het project ‘DigitaalHuis’ in Veldhoven. 
Dit landelijk project is opgestart door de Stichting Lezen & Schrijven, in 
samenwerking met de bibliotheken. 
Het DigitaalHuis is een plek waar volwassenen (ook niet-senioren) in Veldhoven en 
omgeving kunnen leren om (beter) Nederlands te spreken, lezen en schrijven. Ook 
kunnen ze hier (beter) leren rekenen en leren omgaan met de computer en het 
Internet. 

SeniorWeb Veldhoven zorgt voor vrijwilligers voor wat betreft het omgaan met de 
computer en het Internet. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Bibliotheek Veldhoven, tel. 
040-2532901 

 


