COMPUTER CRIME en andere
Lezing over de gevaren van de moderne communicatiemiddelen
Door

Wim Van der Biest
Commissaris bij de Regionale Computer Crime Unit Oost-Vlaanderen
Op maandag 8 oktober om 14 u 30
Zalen Mieke-Maaike, Utopia, Aalst
Iemand belt u namens “Microsoft” en zegt dat uw computer besmet is met een virus. U
krijgt een e-mail van een bank waarin u gevraagd wordt uw bankcode te veranderen. Uw
computer blokkeert of werkt plotseling heel traag. Zijn die verhalen u bekend of vreest u
hiervoor? En wat moet u doen?
En als u op het internet “surft”, welke sporen laat u dan achter? Facebook is dat wel veilig? En wat, indien u een probleem vermoedt, waar kunt u dan terecht?
Commissaris van politie Wim Van der Biest geeft ons met zijn voordracht wat meer inzicht in de wereld van de moderne communicatiemiddelen. En uiteraard kunt u na de
voordracht vragen stellen!
De voordracht is aangepast aan het doelpubliek
van de “Grijze Geuzen - HV Aalst”: senioren vanaf
55 jaar (zie verso), maar uiteraard zijn alle geïnteresseerden welkom. Meer info: zie ommezijde.
Leden van het Humanistisch Verbond betalen € 2,
niet-leden € 5. Een consumptie is inbegrepen.
V.U. : Koen Wijnant, Hopmarkt 5/2 , 9300 Aalst

Over de Grijze Geuzen - Humanistisch Verbond Aalst
De Grijze Geuzen-HV Aalst is een onderdeel van HVV-HV Aalst, dat op zijn
beurt een afdeling is van de vzw HVV gevestigd te Antwerpen en de vzw
Vrienden Humanistisch Verbond Aalst-Denderstreek. Bedoeling is activiteiten (lezingen, filmvoorstellingen, bezoek musea, wandelingen, …) aan te
bieden aan alle leden en sympathisanten van wat “rijpere leeftijd” (vanaf 55
jaar) van het vrijzinnig humanisme van Aalst en omstreken. Uiteraard wordt
niemand (ook niet omwille van leeftijd) en zelfs van filosofische strekking
uitgesloten. Iedereen is welkom: het enige dat gevraagd wordt is respect
voor de vrijzinnig humanistische levenshouding. Breng dus gerust familie,
vrienden en kennissen mee!
U kan ook lid worden van HVV-HV Aalst, inclusief De Grijze Geuzen. U krijgt
dan vermindering voor de deelname aan de activiteiten (ook HVV leden van
andere afdelingen). Geef een seintje naar onderstaande personen of stuur
een e-mailtje naar hvv.hv.aalst@gmail.com. Maar ook zonder lidmaatschap
bent u van harte welkom.
Om praktische reden (zaalschikking en consumptie) hadden we graag dat
uw mogelijke aanwezigheid op een activiteit ons vooraf wordt gemeld. Voor
de vermelde activiteit graag vóór 5/10/2018.
Met vriendelijke groeten,
Robby Deboelpaep, tel. 053 410530, gsm 0495 383100,
e-mail robby.deboelpaep@gmail.com
Liliane Van Gysegem, tel. 053 781591, gsm 0474 175668,
e-mail liliane.vangysegem@telenet.be

Meer informatie op volgende websites:
www.vrijzinnigaalst.be
www.h-vv.be

