
 

 

SeniorWeb Veldhoven klaar voor een nieuw seizoen 
 
 
Na een te lange periode van gedwongen inactiviteit gaat SeniorWeb Veldhoven weer aan de slag. 
Het nieuwe najaarsprogramma is klaar en zal op onze informatiebijeenkomst van woensdag 1 
september worden toegelicht. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en de mogelijkheid direct in 
te schrijven voor een of meerdere activiteiten.  
Het programma is ook al te raadplegen op onze website www.seniorwebveldhoven.nl 
 
Cursussen 
Vanzelfsprekend openen wij het programma met de cursussen Windows 10 en de tabletcursussen 
(IPad en Android). Vanwege de nog altijd geldende Corona-maatregel ( anderhalve meter….) is 
noodgedwongen het aantal deelnemers per cursus beperkt tot 6 of 7. 
De startdata van de cursussen zijn al wel bekend.  
U kunt ze vinden op onze website www.seniorwebveldhoven.nl     
 U kunt zich daarvoor ook nu al inschrijven!  
                                                                             
Workshops en presentaties 
Op het programma staan dit najaar o.a. een workshop YouTube/Google Earth waarin de deelnemers 
in de “geheimen” van beide hulpmiddelen worden ingewijd of bijgeschoold. Na enkele jaren van 
weggeweest keert ook de cursus foto-beheer/bewerken/overzetten etc. terug in het programma. 
Alle mogelijkheden en onmogelijkheden komen daarbij aan bod. 
Gebleven zijn natuurlijk de populaire workshops Windows 10 Tips & Trucs. Nieuw is o.a. een 
workshop waarin de meest voorkomende problemen bij uw computergebruik aan de orde zullen 
komen en “veiligheid” en “ beveiliging” staan op het programma. En nog veel meer… 
 
Senioren die vragen hebben over, of problemen hebben met computer, laptop of tablet kunnen de 
eerste en derde dinsdagochtend van de maand terecht op de inloopochtend in de Bibliotheek. U kunt 
desgewenst uw eigen apparaat meenemen.   
 
Informatiebijeenkomst.  
Maar eerst dus de informatiebijeenkomst  waarvoor wij iedereen van harte uitnodigen. Een 
uitstekende gelegenheid om kennis te nemen van onze activiteiten, kennis te maken met de 
vrijwilligers van SeniorWeb Veldhoven of met andere computergebruikers uit Veldhoven en 
omgeving. 
De informatiebijeenkomst op 1 september a.s. wordt gehouden in de bovenzaal van de bibliotheek 
Veldhoven. Aanvang  14.00 uur. De toegang is gratis. Na de bijeenkomst kunt u, als u wilt, ter 
plekke inschrijven voor een cursus, presentaties of workshops.  
Meer informatie over cursussen, workshops en presentaties kunt u vinden op onze website 
www.seniorwebveldhoven.nl 
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