Openingstijden PC–DoeMeePlekken voor het Digitaal Inloop Spreekuur
PC-DoeMeePlek De Nijenburcht
Koperwiek 51, 4284 XA Rijswijk
Openingstijden Digitaal Inloop Spreekuur: woensdag 13.30 uur tot 16.00 uur
PC-DoeMeePIek d’Altenaer
d’ Altenaer 9A, 4251 TW Werkendam
Openingstijden Digitaal Inloop Spreekuur: dinsdag 09.30 uur tot 12.00 uur
PC-DoeMeePlek BuBeClu
Nijverheidstraat 2, 4261 TK Wijk en Aalburg
Openingstijden Digitaal Inloop Spreekuur: vrijdag 09.30 tot 12.00 uur
PC-DoeMeePlek Bibliotheek (ingang Bibliotheek)
Hasselmanstraat 1, 4255 HV Nieuwendijk
Openingstijden Digitaal Inloop Spreekuur: dinsdag 09.30 uur tot 12.30 uur
Tijdens de schoolvakanties gesloten.
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Secretariaat

: Herman de Ruijterweg 1
4254 EG Sleeuwijk
Telefoon
: 0183-304825
E-mail
: secretaris@seniorwebheusdenenaltena.nl
Site
: www.seniorwebheusdenenaltena.nl
Cursusadministratie en planning
Telefoon
: 06-49896867 // 0183-301855
E- mail
: cursusplanning@seniorwebheusdenenaltena.nl
Op een aantal plaatsen zijn er zogenaamde PC-DoeMeePlekken met Digitaal Inloop Spreekuur

Een PC-DoeMeePlek is een ruimte met 2 tot 4 computers met printer, scanner en internetaansluiting. Tijdens de openingsuren is er een begeleider van SeniorWeb aanwezig om de
bezoeker te helpen. De volgende activiteiten vinden plaats: oefenen van de cursusstof, internetten en e-mailen, advies computer aankopen en gebruik PC bij de hobby.
‘PC Hulp aan Huis’ (alleen voor leden SeniorWeb, kosten lidmaatschap (€ 31,= per jaar)
Uniek is onze service ”PC-Hulp aan Huis”. Als uw nieuwe computer geïnstalleerd moet worden,
uw computer helemaal vastloopt, u krijgt de internetaansluiting niet werkend of er doen zich
andere rampen voor dan is er de “PC-Hulp aan Huis”,
‘PC Hulp aan Huis’ hanteert een onkostenvergoeding van € 5,- per uur (met een maximum
van €25,- per bezoek). Omdat u aan huis wordt geholpen geldt een reiskostenvergoeding van
€0,25 per kilometer vermeerderd met eventuele parkeer- en tolkosten (auto) of de kosten van
openbaar vervoer (tweede klasse). www.seniorweb.nl/pchulp/
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SeniorWeb geeft computercursussen en workshops aan senioren (50+).

Opfrisworkshop Windows

De lessen vinden plaats in een rustige omgeving met slechts 3 of 4 cursisten zodat de docent alle
gelegenheid heeft om u goed te begeleiden bij het gebruik van de computer. Alle cursisten beschikken over een eigen computer. Bij de eerste les krijgt u een cursusboek dat heel goed als zelfstudie- en/of als naslagwerk kan worden gebruikt. De docenten zijn net als u senioren.

U hebt een basiscursus gevolgd maar u wilt uw kennis nogmaals opfrissen. Diverse onderwerpen
zullen daarbij de aandacht krijgen zoals; De Verkenner van de PC, maken van mappen en opslaan, kopiëren, knippen en plakken, back-up maken met gebruik van een USB-stick,
e-mail versturen met bijlagen, documenten of foto’s, downloaden en opslaan en diverse andere
onderwerpen.

Basiscursus Windows 10

Workshop Mappen maken op de PC

Na het volgen van de cursus bent u in staat om met behulp van de pc een brief te schrijven, een
restaurant op te zoeken op internet en per e-mail een foto te versturen.

Ordenen en terugvinden van mappen en bestanden op uw pc, mappen en bestanden ordenen,
navigeren in het map venster, bestanden en mappen kopiëren, verwijderen en verplaatsen,
bestanden zoeken en sorteren, bestanden en mappen kopiëren naar USB-stick of externe harde
schijf, gecomprimeerde mappen maken, bestanden op cd, dvd of blue-ray-schijf branden.

Vervolgcursus Windows 10
Tijdens deze cursus leert u hoe u de computer kunt gebruiken voor het organiseren en bewerken
van foto’s en muziek. Er wordt uitgelegd hoe u mappen en bestanden beheert. Daarbij is er speciale aandacht voor het werken met bibliotheken. Verder gaan we dieper op mailen en internet in.

Workshop vervolg Meer doen met de iPad (Apple)
Deze workshop is bestemd voor mensen die de basiscursus iPad Tablet reeds hebben gevolgd.

Cursus Werken en meer doen met de iPad (Apple)

Foto’s maken en bewerken met iPhoto. Muziek toevoegen en beluisteren met iTunes.
Werken met Agenda, Herinneringen en Contacten. Handige instellingen.

Basisgids werken met de iPad, bediening van de iPad, verbinding maken met Wi-Fi en mobiele
datanetwerken, internet en e-mailen, apps voor allerlei toepassingen gebruiken, zoals de apps
Contactpersonen, Agenda, Kaarten, Notities en foto’s, werken met het Berichtencentrum, apps
downloaden en installeren uit de App Store.

Workshop Werken met de Samsung Galaxy (Android)

Cursus Internet en e-mail
Het accent ligt op de praktijk. In 8 lessen leert u wat internet is en hoe u het kunt gebruiken. Stap
voor stap wordt duidelijk gemaakt hoe u informatie zoekt en bewaart, hoe u e-mails stuurt, een
adresboek aanmaakt en wat u kunt doen om veilig te internetten.

Alle cursussen 8 lessen

cursusgeld: € 95,-

Het cursusgeld is inclusief €10.= inschrijfgeld, boek en koffie/thee
Workshop Digitaal een Fotoalbum maken

Basisgids starten met de Samsung Galaxy Tab, bediening van de Samsung Galaxy Tab, verbinding maken met Wi-Fi en mobiele datanetwerk, surfen en e-mailen, apps voor allerlei toepassingen gebruiken, apps downloaden en installeren.

Workshop vervolg Meer doen met uw Samsung Galaxy (Android)
Deze cursus is bestemd voor mensen die de basiscursus Android Tablet reeds hebben gevolgd.
In de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:
Foto’s maken en bewerken, video opnemen en afspelen, muziek downloaden (kopen) en beluisteren, e-books downloaden (kopen) en lezen, taken toevoegen en herinneringen instellen, bestanden bewaren in de cloud (back-up), Facebook, Twitter en Skype gebruiken.
LET OP:
Het cursusboek gaat uit van de Samsung Galaxy serie tablets. Helaas zijn alle Android
tablets verschillend qua bediening, omdat het producent afhankelijk is. Tijdens de cursus
zult u worden geholpen de bediening van uw specifieke tablet onder de knie te krijgen.

Fotoboek maken, 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 laten afdrukken.

Leren aan Huis: Wilt u geen complete cursus in een leercentrum volgen, maar wilt u wel

specifieke computer (Windows of Apple)-tablet en of Smartphone-WhatsApp kennis opdoen, dan
is onze nieuwe dienst 'Leren aan Huis' bij u thuis, misschien de oplossing.

Leren aan Huis kost € 10,= per uur plus reiskostenvergoeding.
Bent u lid van SeniorWeb dan betaalt u slechts € 5,= per uur plus reiskostenvergoeding.

Alle workshop 4 lessen

cursusgeld: € 45,-

