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Bekijk de webversie

Oefenen
Oefenochtend 18 oktober 2022
Het kan wellicht nog net. Snel even bellen met 06 31 07 90 88 en
er is wellicht nog een plekje op deze dag om van 10:00 uur tot
12:00 uur iets te oefenen onder begeleiding van een ervaren
docent.

Cursussen in oktober 2022
Herfst is volop aanwezig
De eerste cursussen zijn weer begonnen. Er waren
aanmeldingen voor onze Windows basiscursus. De
cursisten konden wel iets, maar wilden meer. De
docent heeft het programma direct aangepast.
Voor diegenen die ervan overtuigd zijn dat ze al veel
kunnen, start de Windows vervolg workshops op 21
oktober om 13:30 uur. In 4 sessies van elk 2 uur wordt ingegaan op alle wensen
van de aanwezigen. De docent inventariseert dat op de eerste middag en gaat
daarmee direct aan de slag.

Aanmelden

Internet & Veiligheid
Als je de media zou moeten geloven is het internet
niets anders dan narigheid. De fraude neemt toe, zelfs
jongeren ondervinden het. Bedrijven worden gehackt,
informatie wordt gestolen. Naties bestoken elkaar met
allerlei middelen om de zwakke kanten te vinden om
maar ergens een voordeel te halen.
Zelf zie je allerlei informatie en reclame waar je
wellicht niet op zat te wachten.
Op deze cursus wordt uitgelegd hoe dat komt en vooral wat je er zelf aan kunt
doen.
De cursus helpt om van al die leuke dingen, die er zijn op het internet te kunnen
genieten.
Deze cursus start op 21 oktober om 10:30 uur.

Aanmelden

Maand van de account
SeniorWeb heeft oktober uitgeroepen tot maand van
het account.
Het account bestaat niet.
Een account is niets anders dan de bevestiging tussen
een afnemer en een leverancier. Zelfs als die
leverancier alleen maar diensten levert op het
Internet, zoals een maildienst of zoiets als het kijken
naar films. Grote leveranciers als Google, Microsoft, Facebook en Netflix Als je daar
lid van bent heb je dus een account.
Als SeniorWeb Den Haag willen we daar begin november aandacht aanbesteden.

Microsoft en herstellen.
Soms zet je de Pc of laptop aan en dan komt er een
groot blauw venster met tekst. Daar staat dan zoiets
als uw installatie is niet helemaal compleet. Je mag
dan vaak kiezen tussen 2 alinea's met tekst. Zie
plaatje links.
De voorkeur moet uitgaan naar de onderste regel, klik
die aan en ga dan naar de knop rechts onderaan:
Instellingen toepassen. Als de keuze te ingewikkeld is kies dan voor Nu overslaan
links onder.
In een volgende nieuwsbrief meer hierover en hoe te voorkomen.

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.

