
 

 
 
 

Programma SeniorWeb Veldhoven oktober 2020. 
 

Evenals in september staan er in oktober weer 3 presentaties op het programma van SeniorWeb 
Veldhoven. 
Nog steeds geen 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. 
Anders dan in het september-programma is er niet in alle gevallen een keuze tussen 2 verschillende 
(week-)dagen mogelijk.  
 
Alle presentaties zijn in de grote bovenzaal van de Bibliotheek, waar meer dan voldoende ruimte is 
om de vereiste afstand te bewaren en alle maatregelen zijn genomen voor een veilige bijeenkomst.  
 
Cloud en andere opslag-mogelijkheden  
In de eerste presentatie van de maand oktober laat onze voorzitter Jan Bos samen met Anton Bogers 
op dinsdag 6 oktober ( van 10.45 tot 12.45 uur) de deelnemers kennis maken met alle 
mogelijkheden van opslag van uw bestanden. Hoe, waarom en waar bewaart u uw kostbare 
bestanden het best. Wat is handig en wat is veel te omslachtig. Waarom opslaan in een Cloud of 
ander “extern” opslagmedium?  
 
Digitale Veiligheid 
Op dinsdag 13 oktober en op maandag 19 oktober ( van 13.45 tot 15.45 uur ) is er een presentatie 
over de Digitale veiligheid. Uw computer, tablet en telefoon worden van alle kanten belaagd door 
lieden die het op uw gegevens of centen hebben voorzien. Maar hoe gaat u om met wachtwoorden 
en kan een wachtwoord-manager U helpen? Wat u er tegen kunt doen en hoe u dat dan kunt doen 
krijgt u te horen en te zien in deze presentatie van Theo Alberts en Anton Broos.  
 
iPad- Tips en Trucs 
Op woensdag 14 oktober (van 13.45 tot 15.45 uur) is er voor bezitters van een iPad een presentatie 
waarin u kennis kunt nemen van alle Tips& Trucs waarvan u wellicht niet had gedacht dat dat op een 
iPad mogelijk was en die u het gebruik van uw iPad bijzonder kunnen veraangenamen. Natuurlijk is er 
alle gelegenheid om uw prangende vragen te stellen. De antwoorden komen van Anton Bogers en 
Jan Bos. 
 
 
 
Voor de presentatie Windows 10 Tips en Trucs van 30 september zijn nog plaatsen beschikbaar. 
 
Alle presentaties kosten €10,=  
Inschrijven www.seniorwebveldhoven.nl/presentaties 
 
 
Met deze presentaties sluit SeniorWeb Veldhoven het najaarsprogramma af. 
 


