Nieuwsbrief
December 2022
De digitale wereld om ons heen is niet meer weg te
denken. In het dagelijks leven komt het bij ons
binnen en vraagt het om accuraat en scherp te
blijven. Wilt u er blijvend goed mee overweg
kunnen dan is het noodzakelijk om bij te scholen.
Hulp nodig? Gewoon even vragen.
December wordt de maand van de Workshops,
korte cursussen van steeds 1 maal ca. 2 uur.

Facebook
Altijd al aan de slag willen gaan
met Facebook? Met familie,
vrienden, kennissen of met onbekenden die
dezelfde hobby hebben, informatie delen? Met
Facebook onderhoudt u gemakkelijk contact en
spoort u oude bekenden op. Deze workshop helpt u
op weg.
In de workshop komen aan de orde:
- Wat is Facebook
- Uzelf aanmelden bij Facebook
- Uw profiel aanmaken en bewerken
- Letten op de privacy: privacy instellingen
bekijken en aanpassen aan uw wensen
- Vrienden en bekenden zoeken
- Informatie op uw Facebookpagina zetten
- Foto's of een fotoalbum erop zetten
- Wat te doen als u er mee wilt stoppen
Voor deze workshop bent u welkom donderdag 1
december van 09.30 – 11.30 uur.
De kosten zijn voor elke workshop €18,00 voor
SeniorWeb leden en €20,00 voor niet leden.
Vooraf aanmelden noodzakelijk!
Verdere informatie en aanmelden via de website
www.seniorweb.nl/Delft, onderstaand e-mailadres
of telefoonnummer.
E-mail: seniorweb.delft@gmail.com
Website: www.seniorweb.nl/delft
Tel. 06 519 193 03
Annelies Y. Groeneveld, coördinator
Delft, november 2022

Teksten

maken
met
standaard tekstverwerkers
Iedereen gebruikt meerdere
tekstverwerkers, niet alleen de
officiële zoals Word, maar ook
bij het maken van e-mails en smsen Whatsapp-berichten en bij het zoeken op
internet.
Tijdens deze workshop krijgt u de belangrijkste
regels en handigheidjes uitgelegd. Het is niet
alleen luisteren maar u gaat ook zelf aan de slag
met gebruikelijk apps. Er is hulp voor als u er niet
uitkomt.
Voor deze workshop bent u welkom donderdag 8
december van 09.30 – 11.30 uur.

WhatsApp
Berichten versturen via de
telefoon. Vandaag de dag zijn we
eraan gewend en maken we er
veelvuldig gebruik van. Ging het
eerder via de betaalde dienst SMS. Nu doen we
het via WhatsApp. Daarmee kun je niet alleen
“gratis” een berichtje versturen, maar ook foto’s
en video’s meesturen en zelfs bellen.
Bij deze workshop ontdekt u onder meer hoe u:
-de app van Whatsapp kunt downloaden en
instellen,
-veilige Privacy-instellingen instelt,
-contact maakt met vrienden en bekenden,
-een groep kunt maken van vrienden en bekenden,
-berichten met foto’s of video’s verstuurt,
-“gratis” belt via WhatsApp.
U kunt werken op uw eigen apparaat: smartphone,
tablet, iPhone, iPad of laptop. Neem die dus vooral
mee inclusief de oplader.
Voor deze workshop bent u welkom donderdag
15 december van 09.30 – 11.30 uur.
Om aan 1 of meerdere van deze workshops te
kunnen deelnemen moet u vertrouwd zijn met het
gebruik van Internet en E-mail. U moet een emailadres hebben en er mee kunnen werken.
U werkt op uw eigen apparaat.
Gebruikt u thuis een vaste computer? U kunt
gebruik maken van een laptop van het
Leercentrum. Vooraf aangeven en dan brengen wij
deze voor u mee.

