niuwsbrief van SeniorWeb IJmond

Bekijk de webversie

Computerhulp voor senioren in
de IJmond

En toch werd het weer lente

Nieuws. Klik hier voor de website.

We hebben veel mensen per
mail of telefoon bereikt, om hen
uit te leggen dat de geplande
cursussen niet door mogen
gaan. Helaas waren een aantal mensen voor ons niet
bereikbaar. Het is voor u en ons heel handig als we
over een juist gespeld e-mailadres of een
telefoonnummer beschikken. Wij doen daar niets
anders mee dan u bereiken.
Intussen staan er aardig wat mensen op de wachtlijst,
waarvan sommigen heel graag geholpen willen
worden.
Zodra er deuren opengaan willen we in ieder geval de
inloopspreekuren hervatten.
Daarnaast willen we gedurende de zomer losse
lessen organiseren over de onderwerpen waar het
meeste vraag naar is. Alweer als het mag en kan.
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt, hebben we uw
mailadres en kunnen we u makkelijk op de hoogte
houden. Van uw kant mag u ons mailen met uw
wensen, bijv: Whats app of mailen met mijn telefoon,
hoe start ik windows 10, wat is mijn zoekmachine of
iets anders. Moet uw telefoon worden ingesteld, dan
is het inloopspreekuur toch het handigst, mits uw
eventuele wachtwoorden meeneemt.
Voor onze lezingen moeten er weer groepen bij elkaar
mogen komen. Houdt u ook de plaatselijke krantjes in
de gaten

Geduld

Ja, geduld, dat
vroegen we de vorige
keer ook al. Weer
moesten we het
cursusprogramma
uitstellen of herzien.
Nu het voorjaar al
vordert en de
vakantieplannen toch
beginnen te kriebelen,
terwijl niemand weet
wat er nu echt wel of
niet mogelijk is,
hebben we besloten
een vast cursusrooster
naar september te
schuiven. Intussen zijn
onze vrijwilligers aan
het denken wat er
gedurende de zomer
wel mogelijk is. om
niet helemaal gesloten
te zijn.

Een nieuwe laptop
Soms bereiken ons vragen
om advies bij de aanschaf
van een nieuwe computer,
meestal een laptop. De
keuze is groot en de
informatie te technisch.
Wij kunnen in niemands
portemonnee kijken, maar
de belangrijkste vraag is
toch:
"Wat ga ik er mee doen?"

Eerst kies je tussen Microsoft of
Apple.
Microsoft is het besturingssysteem
van de meeste computermerken,
Apple is een merk met een eigen
besturingssysteem dat iOs heet.
Dan de maat van het scherm. Een
groter scherm is duidelijker, vaak is dan ook het keyboard groter. Een kleiner
scherm maakt het apparaat mobieler, bijvoorbeeld om het mee te nemen of in je luie
stoel te werken.
Het geheugen is niet meer zo belangrijk. Dat is tegenwoordig groot genoeg en er
zijn zoveel opslagmogelijkheden.
De snelheid is vooral belangrijk als je wilt gamen of films bekijken. Als je dat niet
doet, kan het wel wat rustiger. Wil je snelheid en een aantal dingen tegelijk dan is
een SSDschijf handig.
Let op! Een laatje voor je disk is er bijna nooit meer in. Als je nu nog disks gebruikt,
moet je die met behulp van een oudere computer op een externe schijf zetten. Zo'n
schijf gebruik je ook om je bestanden te bewaren, zodat je die niet kwijt raakt. Later
kun je ze dan eventueel op je nieuwe computer zetten..

Wij zijn bereikbaar!!
T 06 39110115
E-mail:info@seniorwebijmond.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u bgodfroij@ziggo.nl toe aan uw adresboek.

