
Hoera! 
We zijn weer begonnen.
Inmiddels zijn er 4 cursussen
gestart, 2 in Heemskerk, 1 in
Beverwijk en 1 in IJmuiden. 
U kunt zich nog opgeven voor

de cursus Smartphone met Android in Heemskerk en
Windows 10 in Beverwijk.

De cursus in Heemskerk is voor u geschikt als u een
andere telefoon heeft dan een iPhone, bijv. een
Samsung, Sony of HTC.  Deze cursus start op 22
november in het Cultuurhuis van 10 uur tot 12 uur. 
De curus Windows 10 in Beverwijk start op 23
november in de bibliotheek van 10 tot 12 uur.

Op Woensdag 1 december om half twee verzorgen
wij in buurthuis De Stut een lezing over Digitale
nalatenschap.
De Stut kunt u vinden op de grens tussen Beverwijk
en Heemskerk, Maasstraat 3.

Wij moeten u erop attent maken dat we uw corona-
QR-code moeten checken. Deze kan zich op uw
telefoon bevinden, maar ook een papieren code is
mogelijk. Neemt u hem wel mee. Als u wilt dat we u
helpen met installeren, dan heeft u uw Digid nodig.
 

De verbouwing van de
bibliotheekvestiging in
Beverwijk is in volle gang.
Op 1 december wordt de
bibliotheek heropend. Wij
zijn blij dat we ondanks de
verbouwing de cursus
Windows 10 op dinsdagochtend 23 november toch kunnen starten. Er zijn 4 lessen
van 10 uur tot 12 uur. Misschien is het in het gebouw een beetje rommelig, maar
geloof me, het wordt alleen maar mooier. neemt u wel uw QR-code mee, zodat we
die kunnen checken.

Rooster najaar 2021

Alle lessen op onderstaande plaatsen
zijn van 10 tot 12 uur

 

Nieuwsbrief van SeniorWeb IJmond Bekijk de webversie

Computerhulp voor senioren in
de IJmond

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Nieuws. Klik hier voor de website. Het
inloopspreekuur

Steeds meer mensen
weten ons te vinden
met hun tablet- en
telefoonvragen.
In Heemskerk op
maandagmiddag van
half 2 tot half 4, in
Beverwijk voorlopig nog
in paviljoen Westerhout
op dinsdagochtend van
10 tot 12 uur.
Let op! Vanaf januari
2022 verhuist het
inloopspreekuur naar
de bibliotheek van
Beverwijk, waar we na
de verbouwing een
mooie plek krijgen.
 

Het nieuwe jaar 2022

De cursus die in januari 2022 is gepland is de cursus voor iPhones en iPads in de
bibliotheek van Beverwijk. Die start op 11 januari van 10 tot 12 uur.

Verder zijn we van plan in het nieuwe jaar met nieuwe cursussen te beginnen. Wij
reageren daarmee op vragen van mensen die ons schrijven of hun wensen op de
aanmeldformulieren kenbaar maken. Zo zijn er veel vragen over mailen op de
telefoon of tablet en de veilgheid op het internet.

Wat er allemaal op het internet gebeurt zouden we u mooi kunnen uitleggen in een
lezing over dat onderwerp. Houdt u de informatie in het seniorenblad en de
50+wijzer goed in de gaten. 
 
 

Verbouwen in Beverwijk

Heemskerk
Cultuurhuis

Windows 10
20 september
27 september
 4  oktober
11  oktober

iPhone/iPad
25 oktober
 1  november
 8  november
15 november

Android smartphone
22 november
29 november
 6  december
13 december

Beverwijk
Bibliotheek

Android smartphone
21 september
28 september
 5  oktober
12 oktober

Windows 10
23 november
30 november
 7 december
14 december

IJmuiden
Bibliotheek

Android smartphone

  4 november
11 november
18 november
25 november
 

  

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 info@seniorweb-ijmond.nl toe aan uw adresboek.
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