
A.s. vrijdagmiddag, 31 augustus,

is een speciaal inloopspreekuur,

waar het lesprogramma van dit

najaar gepresenteerd wordt en

waarbij ruimte is voor al uw

vragen. U kunt zich er ook al

aanmelden voor een cursus of

workshop!

De klik en tik cursus is al

volgeboekt!

LET OP: Bent u al ingeschreven

voor één of meer van de volgende

cursussen, dan is nu opnieuw

inschrijven natuurlijk niet nodig!

1: Basiscursus Windows 10   

Onderwerp: Aankondiging eerste cursussen najaar 2018
Van: SeniorWeb <info@seniorwebhengelo.nl>
Datum: 30-8-2018 9:48
Aan: Men nk <hmen nk@gmx.net>
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Windows 10 is het nieuwste besturingssysteem van Microsoft, waarbij u in 4 lessen

o.a. het volgende aangeboden krijgt: 

in uw eigen tempo kennismaken met de computer

leren werken met de muis, toetsenbord e.a.

e-mail versturen en surfen op internet

werken met mappen en bestanden

introductie in werken met foto's, video en muziek

Meer info op de website. Klik hier

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten; de kosten bedragen € 50,- per persoon; leden

van Bibliotheek òf SeniorWeb òf KBO òf PCOB betalen slechts € 45,-.

Data: maandag 24 september; 1, 8 en 15 oktober telkens van 13.30 tot 15.30 uur

2: Cursus Klik & Tik 

De absolute basiscursus: voor diegenen die nooit of nauwelijks met een

computer hebben gewerkt. U leert geheel zelfstandig aan deze basis te werken, u

gaat daarna het internet op en maakt vervolgens kennis met diverse kanten van

het beroemde web.

Meer info op de website. Klik hier

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en is vanaf nu voor iedereen gratis

toegankelijk.

Data: dinsdag 25 september, 2, 9, 16, 23 en 30 oktober telkens van 13.30 tot 15.30

uur

LET OP:  Deze cursus is reeds VOLGEBOEKT! Wilt u toch wel meedoen?

Dan kunt u zich nu reeds inschrijven voor de tweede cursus Klik & Tik van dit najaar.

Hier de nieuwe data: woensdag 14, 21, 28 november; 5, 12 en 19 december

telkens van 9.30 tot 11.30 uur!

In de Bibliotheek Hof van Twente in Goor begint in deze zelfde periode ook een

Cursus Klik & Tik – zes bijeenkomsten op de maandag 24 september t/m 29
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oktober telkens van 9.30 tot 11.30 uur – deze cursus is voor iedereen gratis

toegankelijk! Klik hier voor meer info.

3: Basiscursus iPad

In deze basiscursus maakt u stap voor stap kennis met de belangrijkste functies en

opties van de iPad, zodat u er snel mee aan de slag kunt.

Onderstaande onderwerpen komen zeker aan de orde:

De iPad bedienen;

Verbinding maken met 3G en Wi-Fi netwerk;

Surfen en e-mailen met uw iPad;

Apps downloaden en installeren;

Apps voor allerlei toepassingen gebruiken.

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor bezitters van een iPad 2, 3, 4, mini of Air.

Dus niet voor de iPad-type 1 en niet voor tablets van andere merken dan Apple (=

iPad).

Meer info op de website. Klik hier

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten; de kosten zijn € 50,- per persoon; leden

van Bibliotheek òf SeniorWeb òf KBO òf PCOB betalen slechts € 45,-.

Data: donderdag 27 september, 4, 11 en 18 oktober telkens van 9.30 tot 11.30 uur

4: Foto’s bewerken met Pixlr (NIEUWE CURSUS)

In deze cursus leert u hoe u foto's mooi kunt bewerken met het programma Pixlr (gratis

webprogramma) en vervolgens overzichtelijk kunt opslaan in mappen op uw computer.

Een uitgebreid pakket t.o.v. het fotobewerkingsprograma onder Windows10 met

slimme selectiegereedschappen en bewerkingsmogelijkheden. Bijna Photoshop.
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Meer info op de website. Klik hier

Enige computer/internet-kennis is gewenst

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten; de kosten zijn € 35,- per persoon; leden van

Bibliotheek òf SeniorWeb òf KBO òf PCOB betalen slechts € 32,50.

Data: dinsdag 2, 9 en 16 oktober telkens van 9.30 tot 11.30 uur

5: Cursus Dagelijks gebruik van computer, laptop of  tablet

Heeft u een computer, laptop of tablet, maar gebruikt u die zelden of nooit? Wilt u uw

kennis en vaardigheden weer opfrissen of wilt u uw computervrees verminderen? Dat

kan! In 6 lessen maakt u (weer) kennis met de basishandelingen voor het dagelijks

gebruik.

Onderwerpen die voorbij komen zijn o.a. opzoeken van informatie op internet,

versturen van email, inloggen met DigiD, internetbankieren en een e-book lezen. Ook

geschikt als u de Klik & Tik cursus al heeft gevolgd.

Meer info op de website. Klik hier

In het kader van het Festival van het leren is er een speciale workshop georganiseerd

waar een aantal aspecten van deze cursus aan de orde komen. Klik hier

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten; de kosten bedragen slechts € 10,- voor

iedereen.

Data: woensdag 3, 10, 17, 24, 31 oktober en 7 november telkens van 9.30 tot

11.30 uur

6: Cursus Digisterker

Vorig seizoen was deze cursus zeer succesvol en ook in 2018 is en blijft deze

cursus buitengewoon actueel.

AVRO/TROS en Omroep MAX besteedden kort geleden veel aandacht aan de
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website "Mijn Overheid".

Gedurende de cursus komt dit onderwerp veelvuldig aan de orde. 

Motto van de cursus: Zoeken en vinden op de “digitale overheid”.

O.a. de volgende websites worden behandeld: Belastingdienst, Gemeente

Hengelo, toeslagen, ziektekostenverzekering,

Sociale Verzekeringsbank, reizen met openbaar vervoer enz.

Enige computer/internet-kennis is gewenst.

Meer info op de website. Klik hier

In het kader van het Festival van het leren is er een speciale workshop georganiseerd

waar een aantal aspecten van deze cursus aan de orde komen. Klik hier

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en is vanaf nu voor iedereen gratis

toegankelijk.

Data: donderdag 3, 10, 17 en 24 oktober telkens van 13.30 tot 15.30 uur

Voor de volgende cursussen: Klik hier voor het overzicht of klik hier voor het totale

cursusaanbod van dit najaar.

*Alle lessen zijn in de Bibliotheek Hengelo aan de Beursstraat te Hengelo

*Alle prijzen zijn inclusief boek en/of lesmateriaal plus een kop

koffie/thee!

*Wilt u meer info? Bel 06-12174797 òf ga naar www.seniorwebhengelo.nl

Aanmelden gaarne op de website of per telefoon òf brief òf e-mail naar

info@seniorwebhengelo.nl
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Met vriendelijke groet namens het team van SeniorWeb Hengelo,

Harry Hulstijn

Cursusleider SeniorWeb Hengelo

Brecklenkamp 55

7556 NW Hengelo

06-12174797

info@seniorwebhengelo.nl

Elke laatste vrijdag van de maand en nu dus weer op vrijdag 31 augustus 2018 van

13.30 tot 15.30 uur in Bibliotheek Hengelo: het eerstvolgende welbekende gratis

maandelijkse “computerspreekuur”!

Deze middag is hier gelijktijdig een speciaal inloopspreekuur.

Elke tweede vrijdag van de maand en nu dus weer op vrijdag 14 september 2018 van

13.30 tot 15.30 uur in het filiaal Hasseler Es van de Bibliotheek Hengelo (Kulturhus):

ons eerstvolgende gratis maandelijkse “computerspreekuur”!

Opmerking: Om mee te doen aan een cursus/workshop hoeft u geen lid te zijn van de

landelijke vereniging SeniorWeb en u hoeft dit ook niet te worden. Wel zouden we het leuk

vinden als u in de toekomst een lidmaatschap - met zo vele voordelen - wilt overwegen!

Copyright © 2018 Education in software, All rights reserved.

You are receiving this email because you opted in via our website.
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Our mailing address is:

Education in software

Beursstraat 34

Hengelo, Ov 7557 AA

Netherlands

Add us to your address book

Wilt u iets aanpassen in email adres of afmelden:

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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