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Inhoud van deze Nieuwsbrief:

Voorwoord
► Voorwoord

Enkele jaren geleden hadden we per seizoen
vier keer een reeks van acht cursussen en dan
ook nog iedere week workshops.

► Toekomst leercentra
► Interessante onderwerpen
► Redactie

Vanwege de geringe hoeveelheid aanmeldingen
zijn we nu teruggevallen naar slechts twee
cursusreeksen. De laatste cursussen zijn begin
maart afgesloten. In Wolvega zijn er 4
cursussen verzorgd en in Oosterwolde 6.

Bij de aangeboden workshops was het aantal inschrijvingen zo gering dat er geen
enkele workshops doorgang kon vinden.
Het lijkt erop dat onze missie is geslaagd n.l. het
opleiden van de senioren om de computer goed te
kunnen gebruiken voor e-mail en internet. Natuurlijk
hebben we ook veel cursisten meer kunnen leren over
foto- en video bewerken, mappen en bestanden,
tekstverwerken, fotoalbum, etc.
Enkele jaren geleden waren er wekelijks meer dan 200
cursisten actief in onze leercentra in Wolvega en
Oosterwolde.
De aankomende generatie senioren is meer met de computer opgegroeid en heeft
interesse in andere cursussen gericht op mobiele apparaten. Daarom is het ook niet
zo dat er teleurstelling is bij de docenten en het bestuur, integendeel het geeft een
voldaan gevoel dat er zo'n 5500 cursisten zijn opgeleid voor een cursus en bijna
2500 die een workshop hebben gevolgd.
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Toekomst leercentra Oosterwolde - Wolvega
Deze verslechterende situatie was voor het bestuur aanleiding om in te grijpen.
Het huren van leslokalen voor een geheel seizoen
is niet meer rendabel vanwege het geringe aantal
cursisten.
Hierdoor heeft de penningmeester de laatste twee
jaren met een negatief resultaat moeten afsluiten.
Met ingang van het nieuwe seizoen zullen er lesruimtes worden gehuurd per dagdeel
zodat er beter kan worden ingespeeld op het aantal inschrijvingen.
Ook zal het cursusaanbod worden ingekrompen. Het voornemen is om verder te
gaan met cursussen voor de
Apple iPad en voor de Samsung
tablet, zowel de beginners als
vervolgcursus.
De cursist neemt zijn eigen
tablet mee naar de les.

De cursussen voor Windows beginners en Internet / e-mail zullen alleen worden
gegeven op laptops. Ook hier neem de cursist zijn eigen Windows laptop mee.
Momenteel is het bestuur nog druk bezig om locaties te zoeken die voldoende
faciliteiten hebben (o.a. wi-fi verbinding) en (heel belangrijk) een redelijke huurprijs
per dagdeel hebben.
Vandaar dat er momenteel nog niets kan worden gemeld waar de cursussen in het
najaar van start gaan.

Interessante onderwerpen
In de Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren werden niet alleen nieuwe cursussen en
workshop uitvoerig beschreven maar ook andere interessante onderwerpen.
Het zou kunnen zijn dat er misschien nog wel eens nadere informatie nodig is over
een bepaald onderwerp bv. een USB stick. Misschien kun je je nog vaag herinneren
dat daarover wel eens iets in de Nieuwsbrief van SeniorWeb Zuid Friesland heeft
gestaan.
Op de volgende bladzijde een opsomming van die items en in
welke Nieuwsbrief dat stond.
Het zou kunnen zijn dat sommige informatie al weer wat
verouderd is, vooral als er prijzen zijn genoemd, maar in grote
lijnen is de informatie zeker goed te gebruiken.
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Onderwerp:

In Nieuwsbrief

Back-up (deel 1)
Back-up (deel 2)
Back-up (deel 3)
Computer afdanken
Computer kiezen (laptop of desktop)
Cookies
Dropbox
Hotspots
Internetbankieren, nieuwe regels
Kiezen computer of tablet
Micro SD kaart
Phishing
QR code
SD kaart
Tablet kiezen (Android tablet of iPad)
Software updates Adobe / Java
USB snelheid
USB stekkers - kabels
USB stick
Veilig internetten op vakantie
Versturen grote bestanden
Werkhouding (bij desktop en laptop)
WiFi
WifiSpots

2011
2011
2012
2011
2013
2014
2010
2014
2014
2013
2013
2010
2014
2013
2013
2014
2012
2012
2013
2012
2013
2010
2011
2014

september
december
februari
december
augustus
augustus
september
maart
maart
augustus
maart
december
maart
maart
augustus
december
november
augustus
januari
mei
november
februari
september
augustus

De betreffende Nieuwsbrief / Nieuwsbrieven
kunnen eventueel ook worden gedownload
vanaf onze website.

Ze staan allemaal genoemd op deze pagina:
http://www.seniorwebzuidfriesland.nl/nieuws/nieuwsbrief

Als er dan op de betreffende Nieuwsbrief wordt geklikt, komt deze op het scherm
van je eigen computer. Vervolgens links boven: Bestand - Opslaan.
Zelf de gewenste map uitkiezen op je eigen computer waar je de Nieuwsbrief naar
toe kopieert.
Dit eventueel herhalen als je meer Nieuwsbrieven wilt downloaden naar je computer.
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Redactie
Deze Nieuwsbrief (10e jaargang nr 35) zal de laatste zijn die ik voor SeniorWeb Zuid
Friesland heb gemaakt. Aangezien al die 35 Nieuwsbrieven vanaf mijn computer zijn
geproduceerd is het een goed moment om eens even terug te kijken.
In 2003 is SeniorWeb Zuid Friesland begonnen in
Wolvega, zelf was ik ook één van de eerste
vrijwilligers voor het verzorgen van cursussen en
workshops.
Teneinde de cursisten beter te kunnen informeren is
er in 2006 door het bestuur besloten dat een Nieuwsbrief zinvol zou kunnen zijn.
De eerste 2 edities heb ik nog gewoon per post verstuurd, maar daarna is er
overgestapt op versturen per e-mail.
Vanaf de 3e Nieuwsbrief is de redactie uitgebreid met nog 2 personen, in de latere
jaren zijn er nog wel eens wat redactie wisselingen geweest, echter de laatste jaren
was het een éénmans redactie.
Wel heb ik ook regelmatig informatie toegespeeld gekregen van onze docenten die
een nieuwe cursus of workshop op poten hadden gezet. Hiervan werd dan een
interessant artikel geschreven in de hoop dat de ontvangers van de Nieuwsbrief
werden geprikkeld om zich op te geven voor die cursus / workshop.
Op dit moment is er nog niets besloten over het al dan niet voortzetten van de
Nieuwsbrief; de tijd zal het leren.
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