
 
 

 
                     

SeniorWeb Veldhoven start voorjaarsprogramma 
Nu het er op lijkt dat het Corona- virus langzaam terrein prijs geeft en Nederland zich weer opricht 
starten wij weer met ons voorjaarsprogramma .  
Wij merken dat veel mensen in de corona-periode – min of meer noodgedwongen- veel met de 
computer of tablet in de weer zijn geweest. Onze PC-hulpdienst op afstand is regelmatig in de weer 
geweest om voorkomende problemen op te lossen. Gebleken is daarbij ook dat er nog steeds grote 
behoefte is bij velen om zich te scholen, bij te scholen of te verdiepen op het gebied van 
computers/tablets/iPad etc. Dat gaan we dan ook doen in de maanden maart en april. 
 
Voorjaarsprogramma. 
Voor wat betreft het voorjaarsprogramma geldt dat in ieder geval de presentaties over 
YouTube/Google Earth, Fotobeheer, Windows10-tips & trucs, Digitale Veiligheid, iPad-tips & trucs en 
Cloud terugkomen en het programma verder wordt uitgebreid met een workshop over Spotify en 
WhatsApp.  Natuurlijk zijn er de vertrouwde cursussen Windows, iPad en tablet(Android) en 
verzorgen wij een presentatie over de nieuwe ontwikkelingen terzake van de uitrol van Windows 11 
waar velen mee zijn/worden geconfronteerd.  
 
Informatiebijeenkomst 
Wij starten de voorjaarsactiviteiten zoals gebruikelijk met een informatiebijeenkomst in de grote zaal 
van de Bibliotheek. Wij geven u dan een toelichting op de geplande activiteiten, natuurlijk is er alle 
gelegenheid tot het stellen van uw vragen en is er een eenvoudige brochure beschikbaar waarin alle 
gegevens met betrekking tot de geplande cursussen zijn opgenomen.  
Na afloop is er gelegenheid tot het inschrijven op de verschillende activiteiten. 
 
Op dinsdag 15 februari 2022 is iedereen dus welkom in de grote zaal van de Bibliotheek op het 
Meiveld.  Aanvang 14.00 uur. Toegang uiteraard gratis, net als de koffie/thee na afloop. 
 
Wij zijn gast in de Bibliotheek en zijn dus gehouden de actuele corona-maatregelen die volgens de 
richtlijnen van het RIVM gelden voor bibliotheken te volgen. Dat betekent dat voor toegang een 
coronatoegangsbewijs is vereist.  
 
 
Natuurlijk kunt u alle informatie ook vinden op onze website www.seniorwebveldhoven.nl 
 
 
 
 


