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Bekijk de webversie

Tot ziens in september
Mooi weer is er al, ga naar buiten.
De komende 2 maanden zijn we er niet.
Nou ja we zijn er niet, we zijn er wel.
We houden vakantie, gebruiken de tijd om onze
apparatuur bij te werken.
We houden goed in de gaten, wie er allemaal op
cursus wil komen in het najaar.
Aanmelden kan gewoon doorgaan.
Vragen stellen kan ook gewoon doorgaan.
Er is geen spreekuur in juli of augustus.
het eerstvolgende spreekuur is op maandag 5
september om 16:00 uur.
De eerstvolgende oefenochtend na de vakantie is op dinsdag 20 september.
U kunt zich nog wel aanmelden voor de laatste oefenochtend op 21 juni a.s.

Aanmelden

Welke cursus moet ik volgen?
Daar zit je dan. Je hebt al aardig wat ervaring
opgedaan.
Niet alles lukt.
Iedereen in je omgeving is van goede wil om te
adviseren.
Vaak kunnen ze het beter als je het betreffende
apparaat maar aan ze overhandigt.
Wat ze dan gedaan hebben blijft een raadsel.
De uitleg, die je vraagt, eindigt steevast met nog eens voordoen, dat ging natuurlijk
te snel.
Dat is nou de reden waarom je naar les komt.
De docent gaat het uitleggen en niet voordoen, je moet het zelf doen en het liefst
op je eigen apparaat, soms met wat hulp, want de diversiteit aan modellen en
soorten is groot.
De docent geeft zo veel mogelijk op afstand adviezen, zodat je zelf de controle
houdt en het ook straks nog zelf kan.
We verwelkomen je graag in september, geef je vast op.
We wensen iedereen een goede zomer.

Aanmelden

Facebook

Voor meer informatie:
www.seniorwebdenhaag.nl
vraag@seniorwebdenhaag.nl
cursus@seniorwebdenhaag.nl
info@seniorwebdenhaag.nl
Telefoon: 06 31 07 90 88
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@seniorwebdenhaag.nl toe aan uw adresboek.

