Workshops computeren en digitale media
voor 50+ 1e halfjaar 2019
Word digitaal vaardig! Volg een workshop bij SeniorWeb Laren-Blaricum.
Prefereert u persoonlijke les boven groepsles, dat kan bij SeniorWeb Laren-Blaricum.
De inhoud van de les wordt in overleg met u bepaald. U kunt uw wensen kenbaar maken
via een invulformulier op onze website www.seniorweblarennh.nl/intake-persoonlijkeles of telefonisch op 06-46175271.
Op woensdag 23 en donderdag 24 januari tussen 10.00u en 13.00u bent u van
harte welkom in ons leslokaal, de Hamdorffzaal in Johanneshove, Eemnesserweg
42, Laren N.H. om nader met ons kennis te maken.
Meer informatie en aanmelden: op onze website: www.seniorweblarennh.nl waar u
zich ook direct kunt inschrijven voor een workshop, of per e-mail naar
info@seniorweblarennh.nl of telefonisch op 06-46175271, of bij de PC-Helpdesk,
Brinkhuis, Laren.
Bankgegevens voor betalingen: Stg. SeniorWeb Laren-Blaricum
NL50INGB0005362638
Leslokaal: Hamdorffzaal, Johanneshove, Eemnesserweg 42, Laren (N.H.). Ons leslokaal
is uitgerust met Laptop computers met Windows 10.
Speciale aanbieding: cursisten, die nog geen lid zijn van de vereniging SeniorWeb en dit
semester een workshop volgen, krijgen een gratis lidmaatschap aangeboden, dat loopt
tot eind 2019.
28 jan

Windows voor Starters – Heeft u geen of weinig ervaring met de computer of
heeft u onlangs een laptop of PC met Windows aangeschaft? Elke computer heeft
een besturingssysteem nodig. Windows 10 is zo'n besturingssysteem. In 6
dagdelen leert u: opstarten en afsluiten van de Windows computer, de Windowsomgeving, gebruik van de muis en het toetsenbord van de computer, maken en
bewaren van tekst of brief met Wordpad, internet gebruiken, e-mail gebruiken,
introductie mappen beheren.
Geen voorkennis vereist voor het volgen van deze workshop. Laptops voorzien
van Windows 10 zijn gratis ter beschikking voor de cursisten tijdens de lesuren.
Workshop data: maandagochtend 28 januari, 4, 11, 18, 25 februari, 4
maart, van 9.30u tot 11.30u. Prijs: €70

29 jan iPad en iPhone uitgebreid verkennen – de gebruiksmogelijkheden van de
iPad en iPhone zijn talloos. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van
uw iPad of iPhone (of beide)? In deze workshop van 7 dagdelen wordt het
hele scala aan toepassingsmogelijkheden behandeld: van basisbediening,
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gebruik van WiFi, e-mail, Internet, iCloud, wat u met foto’s kunt doen tot
gebruik als reis- en vakantie planner!
Workshop data: dinsdagochtend 29 januari, 5, 12, 19, 26 februari, 5,12
maart, van 9.30u tot 11.30u. Prijs: €80
29 jan

WhatsApp voor smartphone gebruikers (iPhone, Android)- De WhatsApp
app is momenteel de meest gebruikte app om berichten te sturen vanaf je
smartphone. Het is de opvolger van het aloude SMS’en en wordt vooral gebruikt
om berichtjes te sturen naar vrienden, familie en bekenden. Ook is een groepsapp
mogelijk, die vaak gebruikt wordt door buurtpreventieverenigingen om
verdachte situaties snel aan alle buren te melden. In 2 dagdelen leren wij u
WhatsApp installeren en gebruiken.
Workshop data: dinsdagmiddag 29 januari, 5 februari, van 14.00u tot
16.00u.
Prijs: €28 inclusief cursusboek

31 jan

Sociale media w.o. Facebook – voor smartphone, tablet en PC gebruikers.
Sociale media zijn uit het dagelijks leven niet meer weg te denken: zij worden
gebruikt voor communicatie in familie- en kennissen kring, verenigingen, media
en zelfs de politiek. Voorbeelden zijn Facebook en Twitter. Facebook is een gratis
on-line netwerk, speciaal ontwikkeld om gebruikers op een eenvoudige manier
contact te laten onderhouden met vrienden en kennissen. Twitter wordt gebruikt
om met anderen te communiceren. In deze workshop van 3 dagdelen leert U de
ins en outs van het gebruik van Sociale media. Wij gaan uitgebreid in op de
privacy aspecten.
Workshop data: donderdagmiddag 31 januari, 7 en 14 februari, van 14.00u
tot 16.00u. Prijs: €40

4 feb

Apple computers – Wilt u weten wat de gebruiksmogelijkheden van uw Mac
zijn, of eindelijk eens een heldere kijk krijgen op het gebruik in combinatie met
iPad, iPhone en Apple TV. Dan is deze workshop iets voor u! Voor de workshop
brengt u uw eigen computer mee. Specifieke voorkennis is niet vereist. In 6
dagdelen leert u: basisvaardigheden, internet en e-mail, beveiliging en backups,
de Mac App Store; uitleg over alle software die de (nieuwe) Mac aan boord heeft:
iTunes, Photos, Pages, Numbers, Keynote, Preview, iMovie, iBooks etc. Tenslotte
integratie met andere Apple-apparatuur: iPhone, iPad, Apple TV, Airport Express,
Time Capsule.
Workshop data: maandagmiddag 4,11,18,25 februari, 4 en 11 maart, van
14.00u-16.00u. Prijs: €70
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12 feb

Kennismaken met de iPad en iPhone – heeft u een iPad of iPhone gekregen of
aangeschaft en doet u er tot nu toe weinig mee, omdat u nog weinig of geheel niet
met computers heeft gewerkt? Dan is deze workshop zeker iets voor u! In 3
dagdelen laten wij u kennismaken met de belangrijkste basisfuncties van iPad en
iPhone.
Workshop data: dinsdagmiddag 12, 19 en 26 februari, van 14.00u tot
16.00u. Prijs: €40

7 mrt

Kennismaken met Tablet (Samsung, Acer, Sony, Asus, etc.) en E-reader –.
In deze workshop van 3 dagdelen maakt u kennis met de mogelijkheden van uw
tablet, zoals e-mail, beeldbellen (Skype), Internet en Social Media, gebruik van
Google Drive, gebruik als e-reader.
Workshop data: donderdagmiddag 7,14 en 21 maart, van 14:00u tot
16:00u. Prijs: €40

11 mrt Windows 10 uitgebreid verkennen – wilt u de mogelijkheden van zoeken op
Internet ten volle benutten, meer weten over de mogelijkheden van e-mail zoals
bv. het gebruik van bijlagen, uw bestanden op de PC ordelijk beheren in mappen,
begrijpen wat er nodig is voor beveiliging en back-up van alles wat u met de
computer doet? In deze workshop van 5 dagdelen wordt dit alles behandeld.
Workshop data: maandagochtend 11,18,25 maart, 1 en 8 april, van 9.30u
tot 11.30u. Prijs: €60
13 mrt Google Photos – U heeft een smartphone (iPhone of Android), waarmee u foto’s
maakt, een tablet (iPad of Android) om ze te bekijken en een PC (Windows of
Apple) waar u veel foto’s op verzameld heeft. Google Photo’s stelt u in staat om
deze drie werelden met elkaar te verenigen. U kunt foto’s gemaakt met uw
smartphone bekijken en bewerken met uw tablet of PC, maar ook met uw PC of
Mac computer. In 4 dagdelen maken wij u wegwijs in Google Photo’s.
Workshop data: woensdagochtend 13, 20 maart, 3 en 10 april, van 9.30u tot
11.30u. Prijs: €50
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18 mrt Digitale Nalatenschap – Bijna iedereen, die verkeert op de digitale snelweg, zal
wel eens nagedacht hebben over wat er moet gebeuren met alle bestanden,
accounts, lidmaatschappen etc. wanneer je komt te overlijden. In deze workshop
van 2 dagdelen gaan we in op de inventarisatie van uw digitale erfenis en hoe u
uw nabestaanden kunt helpen om er wegwijs in te worden. U zult zich bewust
worden van alle digitale zaken, die u nalaat en wat u kunt doen om het netjes te
regelen.
Workshop data: maandagmiddag 18 en 25 maart, van 14.00u tot 16.00u.
Prijs: €25
27 mrt Videobewerking – Leer in 1 dag hoe u videomateriaal monteert met behulp van
het montageprogramma Magix Video deluxe. Aan het eind van de cursusdag
beheerst u de basisvaardigheden zoals videomateriaal knippen, plakken, titels
aanbrengen, effecten toepassen en dvd’s of Blu-rays produceren. We geven
daarnaast vele adviezen rond dit onderwerp zoals: wat te doen met
smalfilmmateriaal en vhs-cassettes.
Workshop datum: woensdag 27 maart, van 09.00u tot 16.00u.
Prijs: €70 inclusief broodjeslunch en terugkomochtend op woensdag 17
april
1 apr

Genealogie – Bent u geïnteresseerd in uw voorouders? Het internet heeft
stamboomonderzoek véél gemakkelijker gemaakt. In deze workshop van 3
dagdelen behandelen wij genealogische begrippen, welke gegevensbronnen er op
internet zijn en hoe u de resultaten van uw onderzoek systematisch op de PC
vastlegt met het programma Aldfaer. Wij helpen u een start te maken met uw
eigen genealogische naspeuringen.
Workshop data: maandagmiddag 1,8 en 15 april, van 14.00u tot 16.00u.
Prijs: €40.

4 apr

Fotobewerking met de iPad en iPhone – heeft u zich ooit afgevraagd waartoe
de fotoapp, die standaard op de iPad wordt meegeleverd, in staat is? En welke
mogelijkheden iCloud biedt? In deze workshop van 4 dagdelen leert u foto’s
organiseren, foto’s delen met anderen, foto’s overzetten van digitale camera en
laptop naar iPad, het bewerken van foto’s en het gebruiken van een afdrukdienst.
Workshop data: donderdagmiddag 4,11,18 en 25 april, van 14.00u tot
16.00u. Prijs: €50
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