
 
 
 
Programma SeniorWeb Veldhoven september 2020. 
 

Na een lange periode van gedwongen inactiviteit start SeniorWeb Veldhoven weer met diverse 
presentaties. 
Helaas géén cursussen, géén Workshops en voorlopig nog geen vragenuurtje omdat de 1,5 meter 
maatregelen dit onmogelijk maken. 
Wel dus presentaties waarbij de docenten op schermen uitleg geven over de verschillende 
onderwerpen en u uw eigen laptop, tablet of telefoon kunt meebrengen om voorbeelden na te 
kunnen doen. Uiteraard is er alle mogelijkheid uw vragen te stellen en zo uw kennis op te vijzelen. 
Wij hebben er voor gekozen om zoveel mogelijk presentaties op 2 verschillende (week-)dagen te 
plannen zodat u kunt kiezen voor een van de twee data.  
 
In de maand september is er:  
op 8 en 9 september (van 14.00 – 16.00 uur) een presentatie Foto-beheer. Deze presentatie is al 
eerder aangekondigd en daarop is enthousiast gereageerd. U kunt natuurlijk nog steeds inschrijven 
via de website www.seniorwebveldhoven.nl 
 
 
Op 22 en 28 september (van 13.45 tot 15.45 uur) is er een presentatie over alles wat u met You 
Tube/ Google Earth kunt doen, zoals o.a. het vanuit uw huiskamer bezoeken van steden, musea en 
andere bezienswaardigheden, routes plannen en leren StreetView te gebruiken. 
De presentatie wordt verzorgd door Anton Broos en Frank Jansbeken. U kunt of mag uw eigen 
laptop, tablet of telefoon meebrengen om voorbeelden na te kunnen doen.  
Als u zich eerder hebt ingeschreven voor deze presentatie vragen wij u dat nu opnieuw te doen via 
de website www.seniorwebveldhoven.nl 
 
Op 29 en 30 september ( van 13.45 tot 15.45 uur) presenteren Theo Alberts en Piet v.d.Aa alle 
nieuwe ( en soms ook oude) mogelijkheden en de nieuwste tips en trucs van Windows 10. U mag uw 
eigen laptop meebrengen om voorbeelden ter plaatse na te kunnen doen. Ook hier hebt u de keuze 
voor een van de twee dagen. Als u zich eerder hebt ingeschreven voor deze presentatie vragen wij u 
dat nu opnieuw te doen via de website www.seniorwebveldhoven.nl 
 
Alle presentaties kosten €10,=  
Inschrijven www.seniorwebveldhoven.nl/presentaties 
 
 
In de maand oktober zijn voorlopig de volgende presentaties gepland: 

- Digitale Veiligheid 
- Ipad tips en trucs 
- Cloud en andere 0pslag 

Maar daarover later meer……. 
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