Workshops computeren en digitale media
voor 50+ 2e 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 18 en donderdag 19 september 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, 1251 ND 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.
24 sep Werken met de iPad – Heeft u een iPad gekregen of aangeschaft en doet u er tot
nu toe weinig mee, omdat u nog weinig of geheel niet met computers heeft
gewerkt? In deze workshop van 5 dagdelen leert u omgaan met de meest
gebruikte functies van uw iPad. We gaan er in deze workshop van uit dat u nog
weinig weet van het apparaat en leren u dan ook de basishandelingen en de
belangrijkste Apps in een laag tempo. In de les gebruikt u uw eigen iPad.
Bent u al met de belangrijkste functies van de iPad vertrouwd, kijk dan bij de
workshop “Meer doen met iPad en iPhone”.
Workshop data: dinsdagochtend 24 september, 1,8,15,22 oktober, van
9.30u tot 11.30u. Prijs: €60
24 sep Werken met de iPhone – Heeft u een iPhone gekregen of aangeschaft en doet
u er tot nu toe weinig mee, omdat u nog weinig of geheel niet met computers
heeft gewerkt? Of gebruikt u de iPhone alleen om te telefoneren? Na het
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volgen van deze workshop van 5 dagdelen kunt u omgaan met de meest
gebruikte functies van uw iPhone. We gaan er in deze cursus van uit dat u nog
niets weet van het apparaat en leren u dan ook de basishandelingen en de
belangrijkste Apps in een laag tempo. In de les gebruikt u uw eigen iPhone.
Bent u al met de belangrijkste functies van de iPhone vertrouwd, kijk dan bij
de workshop “Meer doen met iPad en iPhone”.
Workshop data: dinsdagmiddag 24 september, 1,8,15,22 oktober, van
14.00u tot 16.00u. Prijs: €60
30 sep Digitale Nalatenschap – Bijna iedereen die op de digitale snelweg verkeert zal
wel eens nagedacht hebben over wat er moet gebeuren met alle bestanden,
accounts, lidmaatschappen etc. bij overlijden. In deze workshop van één dagdeel
gaan we in op de inventarisatie van uw digitale erfenis en hoe u uw nabestaanden
kunt helpen om er wegwijs in te worden. Het belangrijkste onderdeel van de
workshop is de systematische inventarisatie van digitale bezittingen en accounts.
Voordat de cursus begint sturen we u een document, waarin u zelf al kunt
vastleggen welke apparaten, wachtwoorden, accounts, lidmaatschappen en
andere digitale bezittingen u heeft.
Workshop datum: maandagmiddag 30 september, van 14.00u tot 16.00u.
Prijs: €15
3 okt

Werken met de Android Smartphone – Meer dan 70 fabrikanten brengen
smartphones en tablets met Android besturing op de markt. Waaronder
Samsung, Acer, Sony, Asus, HP en Huawei, om er een paar te noemen. In deze
workshop van 5 dagdelen leren wij u de basishandelingen en de belangrijkste
Apps (zoals WhatsApp) op uw smartphone of tablet. Er is ruim gelegenheid tot
oefenen.
Workshop data: donderdagmiddag 3,10,17,24,31 oktober, van 14.00u tot
16.00u. Prijs: €60

7 okt

Werken met Windows 10 – 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, werken met de Windows store? In deze workshop van 5 dagdelen
wordt dit alles behandeld.
Workshop data: maandagochtend 7,14,21,28 oktober, 4 november, van
9.30u tot 11.30u. Prijs: €60
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4 nov

Apple computers – Heeft u een Apple computer (MacBook Air, MacBook Pro etc)
en u wilt er meer mee doen? Of wilt u meer leren over de vele
gebruiksmogelijkheden van uw computer? Of een heldere kijk krijgen op het
gebruik van uw Mac in combinatie met andere Apple-apparaten als de iPhone,
iPad of Apple TV? Dan is deze workshop van 5 dagdelen iets voor u! Voor de
workshop brengt u uw eigen computer mee. Specifieke voorkennis niet vereist..
Workshop data: maandagmiddag 4,11,18,25 november, 2 december, van
14.00u tot 16.00u. Prijs: €60

6 nov

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 6 november, van 09.00u tot 16.00u.
Prijs: €70 inclusief broodjeslunch en terugkomochtend op woensdag 11
december

12 nov Meer doen met iPad en iPhone –Bent u nieuwsgierig naar meer
gebruiksmogelijkheden van uw iPad of iPhone (of beide)? In deze workshop van
5 dagdelen worden de volgende toepassingen behandeld en geoefend: het
gebruik van de Foto App, bellen met FaceTime, uitgebreid zoeken en surfen op
het Internet, gebruik als reis- en vakantie planner en gebruik van iCloud!
Workshop data: dinsdagochtend 12,19,26 november, 3, 10 december, van
9.30u tot 11.30u. Prijs: €60
13 nov 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 13,20,27 november, 4 december, van
9.30u tot 11.30u. Prijs: €50
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14 nov Wachtwoorden beheren – Wordt u ook tureluurs van alle wachtwoorden, die u
mét een gebruikersnaam of accountnaam moet aanmaken en vervolgens
onthouden? En hoe bewaart u een wachtwoord: op een briefje, notitieblok, schrift
of tekstdocument? Gebruikt u meerdere apparaten, bv. laptop, tablet en
smartphone, dan wilt u op al die apparaten uw wachtwoorden beschikbaar
hebben. En dan is er nog de aanbeveling om voor ieder account een ander
wachtwoord te kiezen…
Een wachtwoordmanagementprogramma lost al deze problemen op. Dan hoeft u
slechts één wachtwoord te onthouden. In deze workshop leert u hoe u
wachtwoorden (en gebruikersnamen) beheert met een
wachtwoordmanagementprogramma.
Workshop data: donderdagmiddag 14, 21 november, van 14.00u tot 16.00u.
Prijs: €25
19 nov Foto’s presenteren - Heeft U ook zoveel leuke foto’s gemaakt? Van
onvergetelijke vakanties, dagjes weg met de familie, gezellige uitjes met vrienden
of andere evenementen of gebeurtenissen? Zonde om daar niets mee te doen!
Een diapresentatie, diafilm of fotoboek maken is eenvoudiger dan u denkt en kan
erg mooie resultaten opleveren. Zo blijven uw herinneringen prachtig bewaard
en krijgen uw foto’s de plek die ze verdienen. Een fotoboek kan ook een prachtig
cadeau zijn. Daarnaast is een fotocollage maken ook altijd succesvol.
Al deze bewerkingen gaan we leren op de PC, omdat die zich daarvoor het beste
leent. Voor het maken van een fotoboek gebruiken we in deze cursus het Albelli
programma, omdat dit veel gebruikt wordt, goede beoordelingen heeft en er een
duidelijk boek te koop is. Verder geeft Albelli veel online hulp en tips.
Workshop data: dinsdagmiddag 19,26 november, 3,10 december, van
14.00u tot 16.00u. Prijs: €50
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