
 

 
 
SeniorWeb Veldhoven klaar voor een nieuw seizoen 
                                                                                                                                
Na een, ondanks de minder goede weersomstandigheden,  goed bezochte informatiebijeenkomst 
afgelopen donderdag beginnen we over 3 weken al met onze cursussen  Windows 10 en de 
tabletcursussen (IPad en Android).  
 
Op woensdagochtend  8 februari start de cursus iPad  
Op maandagochtend 13 februari  start de cursus Tablet Android en  
Op maandagmiddag  13 februari  start de cursus Windows 10/11. 
Deze nieuw opgezette basiscursussen duren 3 dagdelen. In drie weken wordt u bij de hand genomen 
bij het vertrouwd raken met de digitale snelweg en het gebruik maken van de mogelijkheden van uw 
computer/tablet. 
 
Opfriscursus ? 
Hebt u enige tijd geleden een van bovenstaande cursussen al eens gevolgd en bent u de draad een 
beetje kwijt geraakt of zijn de veranderingen teveel van het goede geweest, dan zijn deze cursussen 
een perfecte manier om uw kennis weer wat op te poetsen, want in deze tijd is “bijblijven” een must.  
 

Inschrijven kan via de website van seniorwebveldhoven.nl 
 
Op dinsdag 14 februari om 14.00 uur is de opening van ons DIGITAAL CAFE. 
Het café is elke 2e dinsdag van de maand geopend en zoals een goed café betaamt is alles op digitaal 
gebied bespreekbaar.  Vast onderdeel van deze maandelijkse bijeenkomst is een korte presentatie 
van een actueel onderwerp. 
Tijdens de bijeenkomst van 14 februari is het onderwerp van de presentatie; 

                                            Uw DIGITALE  nalatenschap. 
Wat gebeurt er met uw foto’s, documenten en andere bestanden?  Uw accounts bij bedrijven, 
instellingen etc. etc. 
Doet u niets ( en dat kan) dan blijven alle gegevens onbereikbaar behalve voor hen waarvoor ze niet 
bedoeld zijn.  
Er zijn simpele en minder simpele oplossingen, maar doe in elk geval iets….om problemen voor uw 
nabestaanden te voorkomen. Wij praten er over in ons DIGITAAL CAFE. 
Deze eerste bijeenkomst in het Digitaal Café is gratis toegankelijk. Aanmelden via de website 
www.seniorwebveldhoven.nl  is voor de organisatoren handig maar is niet noodzakelijk. 
 
In de maanden maart en april zijn de volgende workshops/presentaties gepland: 
Donderdag   9 maart       : workshop Uw PC op orde 
Dinsdag 21 en 28 maart  : workshop Doe meer met uw foto`s 
Donderdag 23 maart       : presentatie Extra veiligheid door tweetraps-verificatie   
Dinsdag 4 april                  : workshop leven met de digitale overheid 
Woensdag 5 april              : presentatie Bestanden opslaan op Internet (Cloud) 
Dinsdag 18 april                : presentatie  Kopen en verkopen op internet 
Donderdag 20 april           : presentatie Ik ga op vakantie en neem mee…….  
 

Meer informatie en inschrijven op www.seniorwebveldhoven.nl 

https://www.seniorwebveldhoven.nl/workshops/

