

iPhone basis



Samsung tablet basis



Facebook workshop



Online bankieren workshop



Goor: Digisterker



Skype workshop



Fotoboek maken met Albelli

Cursusaanbod SeniorWeb / Bibliotheek
Een overzicht van alle cursussen die SeniorWeb Hengelo organiseert vindt u hier.
Hieronder worden de volgende zeven cursussen nader toegelicht.

1. iPhone (van Apple) basis
U leert in deze korte cursus uw iPhone nog beter kennen doordat u kennis maakt met
allerlei mogelijkheden die dit supermoderne apparaat in zich herbergt. U dient uw
eigen iPhone – alle soorten vanaf het type 4S zijn geschikt (vraag bij twijfel even na)
– naar de cursusbijeenkomsten mee te brengen.
Aantal lessen: 3
Kosten: € 35 | leden Bibliotheek, SeniorWeb, KBO of PCOB: € 32,50
Data: Donderdag 21, 28 maart en 4 april
Tijd: 9.30 tot 11.30 uur
Plaats: Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34, Hengelo
Meer actuele info op de website

Ik meld me aan!

2: Samsung tablet basis
Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog geen enkele ervaring hebben met een
tablet met het Android besturings-systeem. Alleen de basiskennis die nodig is voor
het werken met een Samsung-tablet komt aan de orde.
Een kort overzicht van de inhoud van deze cursus:


Algemene kennis, beveiliging, privacy, updates etc.;



E-mail en alles wat daarmee te maken heeft (Google Mail, Agenda,
Contacten);



Internet, YouTube, Favorieten, veilig internetten, browserkeuzes etc.

Let op: Deze basiscursus is bestemd voor Samsung-tablets (besturingssysteem
Android) en dat betekent dat u helaas niet mee kunt doen als u een iPad / Windowstablet / mobieltje (smartphone) hebt. Daarvoor zijn er bij ons andere cursussen.
Aantal lessen: 4
Kosten: € 50 | leden Bibliotheek, SeniorWeb, KBO of PCOB: € 45
Data: dinsdag 26 maart en 2, 9, en 16 april
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
Plaats: Bibliotheek Hengelo Beursstraat 34 te Hengelo
Meer actuele info op onze website

Ik meld me aan!

3. Workshop Facebook
De kans dat u op Facebook kennissen, familie en vrienden gaat vinden is enorm
groot! Het delen van informatie, vinden van leuke uitjes, of bijvoorbeeld gemakkelijk
chatten met vrienden en familie maakt Facebook erg aantrekkelijk. Met Facebook
blijft u gemakkelijk op de hoogte van hun belevenissen en zij van de uwe.
U leert o.a. het aanmaken van een eigen pagina, privacy instellingen aan te

passen, vrienden te zoeken, foto's en video's te plaatsen en met een tijdlijn te werken.
Binnen Facebook zijn er meer soorten pagina's dan alleen profielen van mensen.
Bedrijven, organisaties, instellingen, initiatieven etc kunnen allemaal een
Facebookpagina opstarten. Met deze pagina's kunt u niet bevriend raken. Deze
pagina's kunt u alleen leuk vinden. Zodra u een pagina leuk vindt, door op de "vind ik
leuk" knop te hebben gedrukt, ontvangt u berichten van deze pagina in uw
nieuwsberichten overzicht. U kunt dit allemaal zelf aanpassen naar uw eigen wens!
De cursus wordt gegeven op een laptop, dus enige computer- en internetervaring is
gewenst.
Aantal lessen: 1
Kosten: €10
Data: maandag 1 april (geen grap)
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Plaats: Bibliotheek Hengelo Beursstraat 34 te Hengelo
Meer info op de website

Ik meld me aan!

4. Online bankieren
Wilt u op elk gewenst moment uw bankzaken kunnen regelen? Dat kan met Rabo
Internetbankieren. In deze workshop laten wij u zien hoe u eenvoudig uw bankzaken
regelt via internet. In een demo-omgeving ervaart u eerst hoe Internetbankieren werkt
en aan het eind van de workshop kunt u zelf ook echt Internetbankieren.
Belangrijk: U hoeft niet per se bij de Rabobank te bankieren voor deelname. Alle
andere banken werken op een vergelijkbare manier.
Enige computer- en/of internet-kennis is gewenst.

Aantal lessen: 1
Kosten:gratis, maar u dient zich wel ruim van te voren aan te melden
Data: donderdag 4 april
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur
Plaats: Bibliotheek Hengelo Beursstraat 34 te Hengelo
Meer info op de website

Ik meld me aan!

5: Goor: Digisterker, omgaan met de digitale overheid
Gedurende de cursus komt "Mijn Overheid". veelvuldig aan de orde.
Motto van de cursus: Zoeken en vinden op de “digitale overheid”.
O.a. de volgende websites worden behandeld: Belastingdienst, Gemeente Hof van
Twente, toeslagen, ziektekostenverzekering, medisch dossier, Sociale
Verzekeringsbank, UWV en werk.nl en websites voor reizen met openbaar vervoer
enz.
Enige computerkennis is gewenst
Aantal lessen: 4
Kosten: Gratis, maar u dient zich wel ruim van te voren aan te melden
Data:maandag 8, 15, 29 april en 6 mei
Tijd: 9.30 tot 11.30 uur
Plaats: Bibliotheek Hof van Twente aan de Höfte 9 te Goor

Meer actuele info op onze website

Ik meld me aan!

6: Skype workshop
De oplossing om gratis in contact te blijven met personen op grote afstand – via
internet wordt daarvoor een directe videoverbinding tot stand gebracht. .
Aantal lessen: 1
Kosten: € 10 per persoon
Data: maandag 8 april
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
Plaats:Bibliotheek Hengelo aan de Beursstraat 34 te Hengelo
Meer actuele info op onze website

Ik meld me aan!

7: Fotoboek maken in Albelli
In een handomdraai een mooi fotoboek maken? Het is mogelijk. Ontwerp en druk
eenvoudig uw fotoboek af met de gratis albumsoftware van Albelli.
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:


Downloaden en installeren van de gratis Albelli Album software



Een fotoboek aanmaken



Uw foto's in het boek plaatsen



Opmaak- en schrijftips



Een fotoboek online afdrukken

Enige computer/internet-kennis is gewenst.
Aantal lessen: 4
Kosten: € 50 | leden Bibliotheek, SeniorWeb, KBO of PCOB: € 45
Data: woensdag 10, 17, 24 april en 1 mei

Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
Plaats: Bibliotheek Hengelo aan de Beursstraat 34 te Hengelo
Meer actuele informatie onder deze link

Ik meld me aan!

Aanmelden (voor alle cursussen)
Alle prijzen zijn meestal inclusief een eventueel boek en/of lesmateriaal plus een kop
koffie/thee. Als een boek niet verstrekt wordt, dan wordt dat apart aangegeven.
Meer informatie of aanmelden kan via bovenstaande knoppen, de website, per telefoon,
brief of e-mail:
Harry Hulstijn, cursusleider SeniorWeb Hengelo
Brecklenkamp 55, 7556 NW Hengelo
06-12174797
info@seniorwebhengelo.nl | www.seniorwebhengelo.nl

Verder


Meer informatie over het gehele cursusaanbod vindt u op seniorwebhengelo.nl. Het
cursusaanbod zal in de tweede helft van 2019 grotendeels herhaald worden.



Een volgeboekte cursus wordt onmiddellijk gemeld onder "nieuws" en bij de
betreffende cursus onder seniorwebhengelo.nl/cursusaanbod/. Ook een afgelaste
cursus zal daar worden gemeld.



Een nieuwsbrief maken is mensenwerk, er kunnen helaas foutjes insluipen.
Controleer altijd de website, die is correct



Lidmaatschap SeniorWeb is niet noodzakelijk. Wel biedt een lidmaatschap veel
voordelen, zoals hulp aan huis of hulp per telefoon. Kijk eens op www.seniorweb.nl



Als u op deze nieuwsbrieven geen prijs meer stelt, dan kunt u zich hieronder
afmelden.

Computerspreekuur
Hebt u een probleem met de computer? Kunt u even niet verder?
Bij het spreekuur staan vrijwilligers klaar om u te helpen. Bij grote problemen of
upgrades verwijzen we naar hulp aan huis. Zie de Regels. De spreekuren zijn elke
tweede vrijdag van de maand in de Hasseler Es en de laatste vrijdag van de maand
in de bibliotheek Hengelo, Beursstraat.
Plaats: Kulturhus Hasseler Es
Kosten: gratis
Datum eerstvolgende: vrijdag is 12 april 2019
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Plaats: Bibliotheek Hengelo Beursstraat
Kosten: gratis
Datum eerstvolgende: vrijdag 29 maart 2019
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur

Leestip: Bij WhatsApp de groepsmeldingen uitzetten
Link naar SeniorWeb

Wel gin geald hef, hef ‘t juust ‘t hadste neudig

