
 

 
 
Activiteiten in Maart 
 
Nu de cursusmaand op zijn eind loopt en na een drukbezocht eerste Digitaal Café, starten wij met de 
workshops en presentaties. 
 
We beginnen op donderdag 9 maart met de workshop “Uw PC op orde” 
Een PC is eigenlijk nooit op orde. Maar een aantal zaken moeten wel goed geregeld zijn. In deze 
workshop vertellen wij u welke dat zijn. Op drie onderwerpen gaan we dieper in en u gaat samen 
met ons oefenen op de PC’s. Dit zijn: 
1.       Windows Update (bijwerken van het Windows-besturingssysteem) 
2.       Updaten van Windows-Apps en Windows-Programma’s 
3.       Windows verkenner (mappenstructuur en bestanden/mappen opslaan en verplaatsen) 
U hoeft niets mee te nemen, de PC’s met Windows staan voor u klaar. Voor mensen in het bezit van 
een laptop met Windows 10/11 is deze workshop ook interessant! 

 
Doe meer met uw foto’s 
Op dinsdag 21 en aansluitend op dinsdag 28 maart van 14-16 uur is er de zeer gewilde 
workshop “Doe meer met uw foto’s”.  
Wil je ook meer uit je foto’s halen? Deze workshop leert je om foto’s van je 
fototoestel/smartphone/tablet over te zetten op de Windows PC of laptop. In de workshop leren we 
het bewerken van foto’s. Bijsnijden, rechtzetten, lichter/donkerder maken, meer of minder contrast 
geven. Veel mogelijkheden komen aan bod om je foto mooier te maken. Wil je een (digitaal) album 
maken? Je favoriete foto’s van een reis of feestje verzamelen en delen met anderen. Met veel 
voorbeelden en oefeningen haal je zo meer uit je foto’s, voor jezelf en voor anderen. 
Breng je eigen fototoestel/mobieltje/laptop en kabeltjes mee. 
Let op! Deze workshop bestaat uit 2 delen. 
 

Extra veiligheid met tweestapsverificatie 
We sluiten de maand maart af met de presentatie “ Extra veiligheid met 
tweestapsverificatie” op donderdag 23 maart 
Voor het gebruik van email en van diensten op internet kan een verificatie gevraagd worden. 
Dit bestaat uit een naam en een wachtwoord.  Ervaring heeft laten zien dat dit niet 
voldoende is om uw toegang veilig te houden. 
Criminelen hebben op diverse wijze toegang tot diensten kunnen verkrijgen en misbruiken. 
Dat is de reden dat grote software bedrijven, maar ook overheid, zorgverzekering en 
ziekenhuizen tweestapsverificatie, hebben bedacht, zodat na gebruik van naam en 
wachtwoord m.b.v. een ander apparaat toestemming moet worden gegeven. 
In deze presentatie wordt behandeld: 
1             Wat tweestapsverificatie is 
2             Hoe het te gebruiken 
3             Authenticatie apps 
 
Voor meer informatie en inschrijven:  www.seniorwebveldhoven.nl 



 
Digitaal Café 
En natuurlijk is er op 2e dinsdag van de maand maart (dat is dus dinsdag 14 maart) het 
maandelijkse terugkerende Digitaal Café. Informeel praten/ discussiëren met bezoekers en 
docenten over digitale zaken die u dwars zitten of waar u meer over wil weten. De centrale 
presentatie heeft dit keer als onderwerp WACHTWOORDEN EN WACHTWOORDMANAGERS. 
Kosten 2 euro (maar dan is de koffie/thee wel gratis). 
Graag aanmelden ( hoeft niet maar is wel handig ) via de website. In dat geval krijgt u de 
tekst van de presentatie na afloop per email toegezonden. 

 
Voor meer informatie en inschrijven:  www.seniorwebveldhoven.nl 
 
 
 
In april volgen nog 
4 april: Leven met de digitale overheid  
5 april: Bestanden opslaan op internet ( Cloud) 
18 april: Kopen en verkopen op internet 
20 april: Ik ga op vakantie en neem mee…( inclusief Google Earth en YouTube) 
 
Ook hier  voor kunt u nu al inschrijven 
 

 
 

https://www.seniorwebveldhoven.nl/

