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Bekijk de webversie

Cursussen vanaf 3 oktober
Smartphone en Windows Cursus
Op 3 oktober om 13:30 uur begint de Android cursus
voor iedereen die een smartphone of tablet heeft
anders dan een iPad of iPhone.
Staat er geen appel aan de achterkant van uw
apparaat dan is deze cursus geschikt voor u.
Meld u aan per e-mail of telefoon op 06 31 07 90 88.
Tevens begint op dinsdagmiddag 4 oktober om 13:30 de Windows basis. Heel
geschikt voor alle beginners met een laptop of computer.
De cursus is voor Windows 10 en 11, niet voor een Chromebook.
Twijfelt u, bel gerust, we helpen.
U mag ook een e-mail sturen naar ons vraag e-mail adres.
Meld u aan per e-mail of per telefoon op 06 31 07 90 88.

Aanmelden

Even voorstellen
Sinds 10 mei jl. heeft SeniorWeb Den Haag een
nieuwe voorzitter: Jos Dekkers.
Jos is geboren (1951) en getogen in Ossendrecht
(Zuidwest Brabant). Na 23 jaar wonen in Den Haag
(1981-2004) zijn Jos en zijn vrouw Corry verhuisd
naar een appartement in Voorburg. Dit was nodig
omdat hij door een ongeluk een dwarslaesie had
opgelopen en rolstoelgebonden was geworden. Jos
heeft diverse management- en directiefuncties vervuld
in de Rotterdamse haven. Van 2009-2021 was hij
vrijwilliger bij patiëntenvereniging Dwarslaesie
Organisatie Nederland (voorzitter 2012-2020;
www.dwarslaesie.nl).
Sinds kort dan actief bij SeniorWeb Den Haag, omdat
hij overtuigd is van het nut van het werk van SeniorWeb. Ouderen én mensen met
een beperking zijn steeds meer aangewezen op goede computervaardigheid. Zo is
digitale zorg sterk in opkomst. Jos wil met zijn bestuurlijke achtergrond graag
bijdragen aan de verdere uitbouw van het cursusaanbod van SeniorWeb Den Haag.

Ledenraad stemming SeniorWeb
Ook heeft Jos zich kandidaat gesteld voor de Ledenraad
van de landelijke vereniging SeniorWeb op stembureau
Lijkt het u een goede zaak als hij in de Ledenraad wordt
gekozen? Breng dan nu uw stem uit!
Let op U moet wel ingelogd zijn met uw SeniorWeb
Account.
Als we het nou toch over accounts hebben, in de maand otober is dat ons thema,
lees meer in onze volgende nieuwsbrief.

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.

