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Bekijk de webversie

Cursussen in Oktober
We zijn enthousiast en staan in de startblokken en
een aantal van u ook.
De Android cursus voor smartphone en tablet is al
vol, maar dat geeft niet, als er voldoende extra
aanmeldingen komen start er een tweede cursus.
Op de Windows basiscursus is nog plek, de eerste
cursusdag is 4 oktober en we starten om 13:30 uur in
het Trefpunt Tesselsestraat 71. We zorgen er dan voor
dat u goed met uw laptop en/of pc overweg kunt als u alle lessen volgt. De lessen
zijn op 4, 11, 18 en 25 oktober.
Maar dat is nog niet alles. Op 21 oktober start de Internet & veiligheid cursus om
10:30 lekker op tijd, zodat iedereen nog fris is. Die kan je volgen met elk apparaat:
een telefoon, een tablet, een laptop, een Chromebook, een Mac, een iPad of een
iPhone.
Hoe meer variatie hoe leuker het wordt. Ook deze cursus is in het Trepunt en duurt
4 weken. Dus tot en met 11 november.
Daarna kan je een lange neus trekken tegen al die spam en phishing, want jij weet
hoe het moet.
Diezelfde dag, 21 oktober om 13:30 uur, begint ook de Windows vervolg, Die
cursus helpt je de stuurman achter je eigen laptop of pc te blijven in plaats van
verrast te worden door de computer.
Meld je nu nog aan op 06 31 07 90 88 of klik op de knop hieronder.

Aanmelden

Ledenraad van SeniorWeb
In onze vorige mail hebben we Jos Dekkers voorgesteld als onze
nieuwe voorzitter.
We willen natuurlijk dat Jos ook in de ledenraad van de landelijke
vereniging komt.
Dat kan alleen als u helpt:
Stem op Jos door te klikken op de volgende link:
Stembureau ledenraad
Een stad als Den Haag moet toch vertegenwoordigd zijn in de
landelijke ledenraad van SeniorWeb.
Help ons en stem.

Account
Oktober is de maand van de accounts, we hebben ze
allemaal en zelfs meer dan 1, let maar op, Maar wat is
het, waar dienen ze voor en hoe onderhoud je ze?
Houdt onze mail en onze website in de gaten.
In Oktober nodigen we u uit om naar een van onze
workshops te komen waar we er van alles over
vertellen.

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.

