
 
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. 

Bij ons bent u welkom op cursussen, workshops en 

spreekuren.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Voorop staat altijd veiligheid.  

Daarom zullen wij de cursus Internet en 

Veiligheid opnieuw aanbieden in het 1ste kwartaal 

van 2023. 

 
 

 

 

 

 

De Basiscursus Smartphone en Tablet 

(Android) is donderdag 6 oktober van start 

gegaan. Deze cursus bestaande uit vier lessen 

trekt veel belangstelling. We werken met kleine 

groepen en hebben daardoor niet iedereen kunnen 

plaatsen. Daarom bieden we deze cursus opnieuw 

aan in het 1ste kwartaal 2023. 

 

December wordt de maand van de Workshops, 

korte cursussen van steeds 1 maal ca. 2 uur. Op de 

agenda staan de workshops Facebook, Brieven 

schrijven met de standaard tekstverwerker 

en Whatsapp.  

Nadere informatie en aanmelden via de website 

www.seniorweb.nl/Delft, onderstaand e-mailadres 

of telefoonnummer. 

 

Annelies Y. Groeneveld, coördinator 

Tel. 06 519 193 03 

E-mail: seniorweb.delft@gmail.com 

 

Delft, 20  oktober 2022 

 

 

 

Op 10 november start onze Cursus Foto’s en 

Bestanden: overzetten, opbergen, terug 

vinden en veiligstellen. Deze cursus bestaat uit 

drie lessen die ook alle drie apart te volgen zijn.  

 

De 1ste les gaat over het overzetten van foto’s en 

bestanden van uw smartphone of tablet naar uw 

(Windows) PC. Bij bestanden denken we aan 

documenten zoals rekeningen, recepten, jaarop-

gaven en dergelijke. 

 

 

 

 

 

 

De 2de les gaat over het opbergen van uw foto’s en 

bestanden op een manier dat ze ook gemakkelijk 

weer terug te vinden zijn. We vertellen waar u aan 

moet denken en hoe u het kunt aanpakken. 

 

De 3de les gaat over het maken van een kopie van 

uw foto’s en bestanden (een back-up) zodat ze niet 

verloren gaan bij verlies of diefstal van uw PC. 

Tijdens de les en na afloop ervan staan docenten 

klaar om u individueel te helpen met alle vragen die 

u heeft. 

 

Voor deze cursus bent u welkom op donderdag 10 

november (les 1), 17 november (les 2) en 24 

november (les 3) a.s. van 09.30 tot ca. 11.30 uur. U 

kunt zich aanmelden voor 1 les, voor 2 lessen of 

voor 3 lessen (de hele cursus). Informatie over de 

kosten vindt u op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in januari staan er weer interessante 

cursussen op het programma zoals Fotoboek 

maken en Spam en Phishing. Meer informatie in 

de volgende nieuwsbrief en op de website 

www.seniorweb.nl/Delft.  

 

Nieuwsbrief 
Oktober – November 2022 
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