Nieuwsbrief van SeniorWeb IJmond

Bekijk de webversie

Computerhulp voor senioren in
de IJmond

De cursussen starten weer in september

Nieuws. Klik hier voor de website.
We hebben u gemist en dat een
aantal mensen ons ook miste
hebben we begrepen uit het
aantal mailtjes en telefoontjes
dat ons bereikte om informatie ,
maar ook met rechtstreekse
hulpvragen. Soms konden we mensen doorverwijzen.
Veel mensen hebben we attent gemaakt op de
website van de landelijke organisatie van SeniorWeb,
maar vaak ook moesten we reageren met "We
zouden wel willen, maar we mogen niet en kunnen
niet en we willen elkaar niet ziek maken"
Nu mogen we weer, maar het is vakantietijd u en
enkele van onze vrijwilligers gaan er op uit, een dagje
op de fiets of een paar weekjes weg.
Om na de vakantie een goede start te kunnen maken,
beginnen de lessen weer in september.
Een kijkje nemen op onze website kan vandaag al. U
klikt eenvoudig op de oranje titel boven dit artikel.

Wat kan er
weer?

Ja, geduld, dat hebben
we vaak gevraagd.
Maar er begint weer
wat. We starten
voorzichtig met ons
digitaal
inloopspreekuur. In juli
al in het Cultuurhuis in
Heemskerk op
maandagmiddag van
half 2 tot half 4.
Vrijwilligers van ons
zullen om de beurt
aanwezig zijn om u te
helpen.

Inloopspreekuur
Hoe werkt dit spreekuur? Veel mensen met allerhande vragen op digitaal gebied
hebben van deze service al gebruikt gemaakt. U neemt uw apparaat mee en wordt
geholpen met het installeren van een e-mailaccount, het downloaden van een app,
het versturen van een foto of een andere vraag. Het kan geen complete les worden,
want er wachten meer mensen met hun probleempjes en ieder krijgt persoonlijk
aandacht. U kunt daar ook uw wensen of ideeën voor het najaar kenbaar
maken. We proberen zo veel mogelijk de 1,5 m. afstand te handhaven. Als deze
start prettig verloopt gaan we het in augustus ook in Beverwijk weer proberen.

Lessen voor beginners
Mensen die zich bij ons
melden voor een cursus
hebben vaak uiteenlopende
leervragen. Veel mensen
zijn beginners, in het bezit
van een laptop, tablet of
smartphone die ze niet of
nauwelijks gebruiken, omdat
ze niet goed weten hoe te
beginnen of hoe je zo'n
apparaat aanpast aan je
persoonlijke wensen.
Anderen gebruiken hun
apparaat voor een paar
functies, maar willen graag
iets nieuws leren. Het mailen lukt niet, waar blijven de foto's, hoe kan ik nieuwe
apps downloaden. Soms heeft iemand een specifieke vraag, waar wij in de cursus
geen aandacht aan besteden.
In principe zijn al onze cursussen basiscursussen, bedoeld voor beginners. Wij
denken hard na over vervolglessen die voor u misschien interessanter zijn, maar
dan willen we uw wensen wel kennen. Meldt ons wat u zou willen leren en wij
bedenken oplossingen en mogelijkheden.
Ons e-mailadres vindt u in deze Nieuwsbrief.

Rooster najaar 2021

Heemskerk
Windows 10.
20 september
27 september
4 oktober
11 oktober

Android smartphone
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober

iPhone/iPad
25 oktober
1 november
8 november
15 november

Windows 10
26 okober
2 november
9 november
16 november

Android smartphone
22 november
29 november
6 december
13 december

Iphone/iPad
23 november
30 november
7 december
14 december

Beverwijk

T 06 39110115
E-mail:info@seniorwebijmond.nl

Deze e-mail is verstuurd aan bgodfroij@ziggo.nl. • 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.

