
 

Najaarsactiviteiten van SeniorWeb 
 

Internetten met Chrome en Edge ( nog enkele plaatsen vrij) 
Voor het zoeken van informatie op internet gebruikt u een browser, veelal het programma 
Edge of Chrome dat al op uw pc is geïnstalleerd.  Deze browser is van groot belang voor de 
veiligheid van uw internetgebruik en uw gebruikersgemak. 
In de workshop van dinsdag 2 november laten we zien waar u wel of beter niet kunt klikken  
Wilt u ook gebruik maken van de mogelijkheden die Edge/Chrome u bieden,  dan is de  
workshop van dinsdag 2 november ( van 14.00 tot 16.00 uur ) voor u een must. U mag uw 
eigen laptop meebrengen als u wilt.  
 

Cloud en andere opslag ( nog enkele plaatsen vrij) 
De CLOUD is de ruimte op internet, die beschikbaar wordt gesteld aan computergebruikers ( 
ook tablet en iPad-gebruikers) voor o.a. opslag van uw bestanden, gebruik van centraal 
geïnstalleerde programma’s, en dergelijke. 
Klinkt ingewikkeld maar is het in feite niet. Wij leggen het u uit in een presentatie op 
woensdag 3 november van 14.00 tot 16.00 uur 
Na afloop sturen wij u – desgewenst – de inhoud van de presentatie per email toe. 
 

Digitale veiligheid op dinsdag 9 november 
Deze workshop behoeft geen nadere introductie. U, wij, iedereen zal zich bewust moeten 
zijn van het feit dat anderen ook in dit digitale tijdperk op zoek zijn naar uw gegevens, geld, 
foto’s etc. Niet alleen op uw PC of laptop,  maar ook op uw iPad, tablet of telefoon. Een 
eenvoudige virusscanner alleen voorkomt die narigheid niet. 
Op dinsdag  9 november van 10.45 tot 12.45 uur laten wij u zien wat u allemaal kunt doen 
om indringers buiten de deur te houden.  Voor deze presentatie zijn nog slechts enkele 
plaatsen vrij.  
 

iPad-plus op woensdag 24 november  
Gebruikers van een iPad kunnen kennis 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. Bijzonder leerzaam desgewenst sturen wij u de inhoud van de 
presentatie na afloop van de presentatie per email toe. 
 

Kosten van de  workshops en presentaties: 10 Euro. 
Inschrijven kan via onze website:  www.seniorwebveldhoven.nl 
 
 
 

http://www.seniorwebveldhoven.nl/

