
 

 

Hallo ik start met een nieuwe dienst. Nou ja  

eigenlijk twee.  

Het eerste is dat op regelmatige basis een  

informatieblaadje wordt samengesteld met  

allerlei handige informatie voor u als  

computer, laptop, of tablet gebruiker.  

De tweede dienst en daarvoor is dit eerste  

nummer de introductie, is dat ik met ingang van 15 oktober  

inloopochtenden ga organiseren. 

Alsof u met de computer, laptop of tablet naar de dokter gaat, 

maar dan zonder een afspraak te maken. U kunt hier terecht voor 

een analyse van problemen of andere onhebbelijkheden met uw 

PC en laptop. Eenvoudige problemen worden meteen opgelost. 

Wordt het wat lastiger wordt er een afspraak gemaakt. 

De inloopochtenden zijn altijd op vrijdagochtend tussen 9:30 en 

12:00 uur. En niet geheel onbelangrijk de locatie is de kantine van 

korfbal vereniging S.V. NAS aan de ooijgraaf 3, 6642 TZ Beuningen. 

De geplande ochtenden voor dit jaar zijn: 

- 15, 22 en 29 oktober 

- 12, 19 en 26 november 

- 3, 10 en 17 december 

De locatie kunt u hier vinden: 

 

Tot ziens. Henri 

Dan nog even dit: 

Windows 11 komt er aan.  

Microsoft zegt 5 oktober, met de 

uitrol te starten.  

Maar kan het ook op je huidige of 

oude laptop \ computer? 

In het volgende nummer hierover 

meer, over wat er is verandert en 

welke computers het kunnen ver-

geten. 

Wil je nu al weten of je PC of lap-

top geschikt is zoek dan naar de 

PC Health Check app. Link: 
https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp 

en test het zelf. Werkt alleen onder 

Windows 10. 

 

In het voorjaar willen we starten 

met cursussen. Voor de hand ligt 

de introductie van Windows 11. 

Echter we willen het aanbod af-

stemmen op uw vragen. Heeft u 

ideeën laat het vooral weten. 

Zoekt u met een groepje uitleg 

over een specifiek onderwerp.  

Laat het weten. 

De cursussen zullen ook bij  

S.V. NAS op de vrijdagochtend 

gegeven worden. Meer informatie 

vindt u binnenkort op onze  

website en Facebook. Houdt het 

in de gaten. 
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