
Nieuwsbrief SeniorWeb Veldhoven oktober 2021. 
 
In de maand oktober staan er 3 workshops op het programma.  
Het zijn alle drie workshops waarvoor na de informatiebijeenkomst al flink wat inschrijvingen zijn 
binnengekomen. Gelukkig is als gevolg van het opheffen van de anderhalve-meter maatregel er weer 
wat meer ruimte beschikbaar. 
 
Op woensdag 6 oktober starten Anton Broos en Frank Jansbeken met de workshop YouTube/Google 
Earth /Streetview. De mogelijkheden van YouTube zijn eindeloos. Wat er op de wereld allemaal 
gebeurt, u kunt het vinden, zien en horen op YouTube. U krijgt te horen wat u met Google Earth kunt 
doen, zoals o.a. het vanuit uw huiskamer bezoeken van steden, musea en andere 
bezienswaardigheden, routes plannen en leren Street View te gebruiken. 
Onze docenten helpen u op weg en geven antwoord op al uw vragen en u kunt ter plekke oefenen. 
 
Op woensdag 13 oktober presenteren Frank Jansbeken en Harry Giethoorn een workshop waarin 
o.a. het overzetten van foto’s van tablet/telefoon/fototoestel naar pc/laptop en beheren in mappen, 
en natuurlijk ook het bewerken van foto’s, het rechtzetten / uitsneden maken / helderheid en 
contrast aan de orde komen. Alle mogelijkheden en onmogelijkheden komen daarbij aan bod. 
Breng uw toestel met usb kabel mee zodat u meteen kunt oefenen. 
De belangstelling voor deze workshop is groot. Het kan dus zijn dat u op een wachtlijst wordt 
geplaatst. Natuurlijk informeren wij u daarover. 
 
Ten slotte is op maandag 18 oktober de bijna traditionele workshop Windows10 Tips en Trucs 
waarin Theo Alberts en Piet van der Aa u met veel nieuwigheden van Windows 10 laten kennismaken 
en u ook veel handigheidjes voor het gebruik van Windows 10 onder de aandacht brengen. U kunt 
veel meer met uw PC en het kan dikwijls veel gemakkelijker. Uw kennis wordt weer eens opgefrist en 
“ hoe ging dat ook al weer”-vragen kunnen worden gesteld. Een workshop die eigenlijk niemand mag 
missen. 
Alle workshops zijn in de bovenzaal van de Bibliotheek en kosten €10,=  
Inschrijven www.seniorwebveldhoven.nl/workshops 
 
 
Voor de iPad cursus die op woensdag 29 september zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Snel aanmelden dus!!!! 
 
 

http://www.seniorwebveldhoven.nl/workshops

