
En weer moesten we u
teleurstellen. Weer werden
onze locaties gesloten. En ja,
er zijn mensen die voor niets
naar de Bibliotheek of
Cultuurhuis zijn gekomen. Ook

wij vonden dat heel vervelend.
Maar nu kunnen wij de lessen weer hervatten. U
bent allen weer welkom in Beverwijk in een heel
nieuwe ruimte en in Heemskerk in het Cultuurhuis. 
De inloopspreekuren zijn al weer begonnen. U weet
wel, u neemt uw apparaat met uw vragen en
problemen mee en wij proberen u verder te helpen.
Naast de bestaande cursussen hebben wij een
nieuwe cursus ontwikkeld: Het internet, wat doet u
daar? Verderop wordt deze cursus uitgelegd.

Regelmatig houden wij
lezingen over digitale
onderwerpen. Zo is er voor
19 januari een lezing
georganiseerd over uw
digitale nalatenschap in de
Stut, Maasstraat 3, om half
twee.
Als deze lezing is
volgeboekt, volgt er een
tweede op 16 februari.
Twee jaar lang waren deze
lezingen niet mogelijk, maar
we hopen ze snel weer op
te kunnen pakken. Er zijn
nog verschillende onderwerpen in de planning:
De Cloud,
Veiligheid,
Digitaal betalen,
Wijs met media,
Domotica.

Volg onze informatie.
 

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?

Helemaal bovenaan deze brief staat in heel kleine lettertjes: bekijk de webversie.
Dat is handig als u het lastig vindt de tekst in uw mailbox te lezen. Probeer er eens
op te klikken.

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 op
dinsdagochtend van 10
uur tot 12uur  in de
prachtig verbouwde
bibliotheek achterin op
de begane grond.
 

Het internet

Hoe vaak komt u op de digitale snelweg of simpel het internet zoals we dat
tegenwoordig noemen?
Om een website te zoeken, om te mailen of voor vele andere zaken.
What's app,
Beeldbellen,
Foto's delen,
Online winkelen,
Bankzaken regelen,
De digitale overheid,
De Cloud
en nog veel meer.

Er komt een nieuwe cursus aan. Veel mensen vragen ons om hulp bij mailen, maar
soms bedoelen ze dan net iets anders. In deze cursus gaan we het mailen oefenen,
we gaan de zoekmachine verkennen en al die andere mogelijkheden op een rijtje
zetten en uitleggen. Ook veiligheid en wachtwoorden komen aan de orde. Wij
denken dat tijdens deze cursus voor u en ons ook duidelijk wordt wat u nog meer
zou willen leren.

Deze cursus van 4 weken begint op 31 januari in Heemskerk in het Cultuurhuis .
Van 10 uur tot 12 uur. U kunt zich opgeven via onze website, kijk bovenaan deze
nieuwsbrief, of bij de balie van de bibliotheek.
 

Lezingen

Heemskerk
Cultuurhuis

e-mail en internet        
   
31 januari    
07 februari
14 februari
21 februari                     
                       

Windows 10                
 
07 maart    
14 maart
21 maart   
28 maart                        
                               
                              

Beverwijk
Bibliotheek

iPhone en iPad

01 februari
08 februari
15 februari
22 februari

e-mail en internet

08 maart
15 maart
22 maart
29 maart

IJmuiden
Bibliotheek

 

  

Deze e-mail is verstuurd aan l.rijkhof@hetnet.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 info@seniorweb-ijmond.nl toe aan uw adresboek.

https://stichting-seniorweb-ijmond-noord.email-provider.nl/link/lqf0nvrk2j/92iatomqah/xycm7nec0b/twelren2mw/avbgop1tc5
https://stichting-seniorweb-ijmond-noord.email-provider.nl/link/lqf0nvrk2j/92iatomqah/2luun9r33a/twelren2mw/avbgop1tc5
https://stichting-seniorweb-ijmond-noord.email-provider.nl/link/lqf0nvrk2j/92iatomqah/z2wdiootrw/twelren2mw/avbgop1tc5
https://stichting-seniorweb-ijmond-noord.email-provider.nl/link/lqf0nvrk2j/92iatomqah/fayajaviy8/twelren2mw/avbgop1tc5?account_id=lqf0nvrk2j&campaign_id=92iatomqah

