
We veranderen, de wereld
verandert, de digitale
mogelijkheden veranderen
zelfs heel snel. U verandert
mee. Uw vragen veranderen.
Wij zien de vragen over uw

smartphones steeds specifieker worden. Wij
proberen ons aanbod steeds beter aan te passen.
De cursussen veranderen, waardoor u beter in uw
eigen tempo geholpen kunt worden. De smartphone
cursussen bestaan uit 2 algemene lessen met
daarna steeds een workshop What's app. Daardoor
kunnen mensen die geen behoefte hebben aan
uitleg over hun smartphone, maar wel meer over
What's app willen leren die derde les alsnog
instappen. Voor Windows geldt iets dergelijks. Er
worden aparte workshops georganiseerd voor het
ordenen van uw bestanden en mappen. Het opslaan
van interessante teksten en foto's is vooal nuttig als
u ze ook kunt terugvinden en af en toe ook
verwijderen.
Kijk op onze website. Houdt de informatie voor
senioren in de gaten.

Regelmatig houden wij
lezingen over digitale
onderwerpen.

In 2023 iedere 2e woensdag
van de maand in buurthuis
De Stut
Maasstraat 3
Hier volgt een voorlopig
programma:
 
wo. 11 jan        Winkelen (fysiek en online, Marktplaats)
wo. 08 febr      Veilig op internet (security, phishingmail, whaling)
wo. 08 mrt       Slimme apparaten in huis/ Domotica
wo. 12 april     What’s App
 
Kijk vooral op onze website
U bent welkom.
 

Rooster voorjaar 2023

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 vragen over
hun digitale apparaten.
In Heemskerk op
maandagmiddag van
half 2 tot half 4 in het
Cultuurhuis, in
Beverwijk op
dinsdagochtend van 10
uur tot 12 uur in de
bibliotheek achterin op
de begane grond.
 

Lezingen

Wij Googlen
 
Google toont in een jaaroverzicht de populairste zoektermen per land.
Nederlanders zochten veel naar 'Oekraïne' en 'Queen Elizabeth'.
 
Google laat met Google Trends het hele jaar door zien waar mensen naar op zoek
zijn. In december volgt een jaaroverzicht, Year in Search 2022. Daarin licht Google
een paar specifieke onderwerpen uit. Dit jaar koos Google voor Nederland de
onderwerpen 'algemeen', 'wat is...?', 'overleden', 'Nederlanders' en meer. De vijf
meest gezochte termen in Nederland waren 'Oekraïne', 'Jeroen Rietbergen',
'Viaplay', 'Ali B' en 'Testen voor toegang'.
Details
Van alle begrippen uit de toptienlijstjes kan tot in detail bekeken worden wat het
zoekgedrag was in Nederland. Klik bijvoorbeeld onder 'Algemeen' op de zoekterm
'Oekraïne' en daarna op 'Verkennen'. Google toont een grafiek waarin duidelijk
zichtbaar is dat na de Russische inval in februari druk gezocht werd op Oekraïne.
Vanaf april neemt de (zoek)belangstelling weer af.

Heemskerk
Cultuurhuis

Windows 10 en 11      
    
09 januari  
16 januari
23 januari
30 januari                   
                       
Orde op uw computer
                
06 februari
13 februari

iPhone

06 maart
13 maart

What;s app
20 maart
27 maart

Samsung Phone basis
            
17 april
24 april

What's app

1 mei
8 mei

Beverwijk
Bibliotheek

iPhone en iPad

12 januari
19 januari

What's app

26 januari
02 februari

Samsung Phone basis

09 februari
16 februari

What's app

23 februari
2 maart

Windows 10 en 11

09 maart
16 maart
23 maart
30 maart

Orde op uw computer

13 april
20 april
 

 

  

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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