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.
De cursussen starten
binnenkort. D.w.z.op donderdag
15 september in Beverwijk met
de cursus iPhone/iPad en op
19 september in
Heemskerkmet de cursus "hoe

Wat kan er
weer?

werkt Windows 10"
Heeft u een telefoon van Samsung of een ander merk
dan start er voor u een cursus op 17 oktober in
Heemskerk.
U kunt zich opgeven bij de klantenservice van de
bibliotheek of op onze website door op contact te
klikken.
www, seniorweb-ijmond.nl

De inloopspreekuren zijn al begonnen. Op
maandagmiddag van half 2 tot half 4 in Heemskerk en
op dinsdagochtend van 10 uur tot 12 uur in Beverwijk
in de bibliotheek.
Nieuw is dat we veel regelmatiger een lezing willen
geven over onderwerpen waar u naar vraagt;
Digitale nalatenschap
veilig op internet
digitaal en online betalen
domotica
navigeren en op stap met de telefoon
wijs met media

De inloopspreekuren
zijn weer gestart. U
weet wel,
maandagmiddag van
half 2 to half 4 in het
Cultuurhuis naast de
bibliotheek en
dinsdagochtend in de
bibliotheek van
Beverwijk. Neem uw
apparaat mee. De
heren willen u graag
helpen. In principe
gratis. Er staat wel een
fooienpot.

U mag de lijst aanvullen. Wij leggen uit.
Waar en wanneer deze lezingen zijn vermelden we in
de senioren voorlichting, bij de bibliotheek en kijk
vooral op onze website. Zie de oranje letters
hierboven.

Android
Google levert het besturingssysteem Android aan verschillende fabrikanten van
smartphones en tablets. Onder andere aan Samsung, HTC, Sony en Huawei. Maar
het besturingssysteem ziet er op de toestellen van de verschillende fabrikanten wel
anders uit. Google biedt namelijk de mogelijkheid om Android aan te passen. En dat
doen de fabrikanten ook. Daarom werk een Samsung-toestel net iets anders dan
een toestel van HTC. Al is de basis van elk apparaat hetzelfde, het uiterlijk en de
mogelijkheden kunnen verschillen.
In de cursus proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillen.
Maar ook voor de docenten is het soms behoorlijk zoeken. Dat begint al bij de
instellingen van uw apparaat. Die verschillen namelijk veel per merk. Sommige
apps werken echter wel hetzelfde op alle apparaten. Daarom behandelen wij
bijvoorbeeld de app Play Store (met daarin nieuwe apps), de e-mailapp Gmail en de
internetapp en Whatsapp wel.
Is uw apparaat een beetje oud, heeft u een onbekend merk, of twijfelt u, loop
dan liever eerst eens binnen bij ons inloopspreekuur voor advies.

Oudere versies
Een apparaat dat blijft steken op een bepaalde Android-versie kan verder prima en
zonder risico functioneren. Zolang de nodige veiligheidsupdates maar blijven
verschijnen. Ondersteuning noemt men dat. Google ondersteunt de versies Android
7, 7.1, 8, 8.1, 9 en 10. Deze versies zijn veilig te gebruiken.
Voor de apparaten van Apple, (iPhone en iPad) hebben we een aparte cursus.

Basiscursus
Onze cursussen zijn
bedoeld voor beginners die
hun apparaat willen leren
kennen en vanaf het begin
willen leren hoe het allemaal
werkt. U bent al best handig
op uw laptop of telefoon,
maar wil graag nieuwe
functies of apps leren
gebruiken, dan zou u zich
tijdens de cursus kunnen
ergeren, omdat u dat begin
eigenlijk wel weet. Schroom
niet om contact met ons te maken. Wij geven ook privéles en verzorgen graag een
vervolgcursus als er meerdere mensen interesse hebben in het zelfde onderwerp.

Rooster najaar 2021

De lessen zijn in Heemskerk op
maandagmorgen van 10 tot 12 uur in het
Cultuurhuis bij de bibliotheek en in
Beverwijk op donderdagmorgen van 10 tot 12 uur in de bibliotheek

Heemskerk
Cultuurhuis

Beverwijk
Bibliotheek

Windows 10
19 september
26 september
03 oktober
10 oktober

iphone/iPad
15 september
22 september
29 september
06 oktober

Samsung basiscursus
17 oktober
24 november
31 november
07 november

Windows 10
13 oktober
20 oktober
27 oktober
03 november

iPhone/iPad
14 november
21 november
28 november
12 december

Samsung basiscursus
10 november
17 november
24 november
01 december

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.

