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Bekijk de webversie

Cursussen in de maand mei
Mooi weer komt er aan, tijd voor foto's.
Foto's nemen van de natuur, vogels, kleinkinderen we
doen het allemaal. Tegenwoordig heb je je fototoestel
in de vorm van je telefoon vrijwel altijd bij je dus het
kan.
Het is dan nog leuker om van die geslaagde foto's een
album te maken bijvoorbeeld met Albelli of met de
Hema foto app.
Hoe je dat vakkundig indeelt en ordent leer je bij ons
op de cursus in 2 lessen van elk 2 uur die begint op
woensdag 11 mei om 13:30 uur.
De 2-de les is op woensdagmiddag 18 mei zelfde tijd.
In die tussentijd kan je thuis oefenen.
Aanmelden kan via onderstaande knop. Vermeld als onderwerp Fotoboek maken,
je naam, telefoonnummer en e-mail adres.

Aanmelden

Windows vervolg
Daar zit je dan. Je hebt al aardig wat ervaring
opgedaan. De laptop of de Pc bedienen gaat eigenlijk
best wel. Maar soms gebeurd er iets wat je niet
verwacht. Is die Windows 10 of 11 fout of moet je er
zelf anders mee omgaan?
Is Windows 11 echt anders dan Windows 10 en wat is

er dan anders?
Op deze cursus wordt alles nog eens uit de doeken gedaan. Het leuke is je mag zelf
beslissen waar de cursus overgaat. In 4 lessen van elk 2 uur beginnend op
donderdag 12 mei om 13:30 uur ga je samen met anderen ontdekken hoe leuk het
wordt als je de fijne kneepjes kent.
Op de 1-ste les inventariseert de docent waar behoefte aan is en daarna ga je aan
de slag.
Aanmelden kan via onderstaande knop. Vermeld als onderwep Windows vervolg,
je naam, telefoonnummer en e-mail adres.
De cususdag op Hemelvaart wordt verplaatst naar de woensdag ervoor (25 mei).

Aanmelden

Android Smartphone
Ook deze cursus start weer in mei en wel op 11 mei
om 10:30 uur.
In 4 lessen van elk 2 uur, elke keer op
woensdagochtend leer je omgaan met je Samsung,
Oppo, Motorola, Sony, Nokia, Seniortelefoon of welk
ander merk dan ook. Als het maar geen Apple of
iPhone is.
Wist je dat er wel 13 verschillende manieren zijn om
met je vingers op het scherm iets gedaan te krijgen?
Dat als je te hard of te lang indrukt er een hele
andere situatie ontstaat dan kort aanraken?
Wat is het effect wanneer je meerdere vingers gebruikt?
Ook daar besteden we ruim de tijd aan.
Zo zijn er nog heel veel andere foefjes te leren, die het bedienen van zo'n telefoon
stukken makkelijker maakt.
Aanmelden kan via onderstaande knop. Vermeld als onderwerp Android
Smartphone, je naam, telefoonnummer en e-mail adres.

Aanmelden

Facebook

Voor meer informatie:
www.seniorwebdenhaag.nl
vraag@seniorwebdenhaag.nl
cursus@seniorwebdenhaag.nl
info@seniorwebdenhaag.nl
Telefoon: 06 31 07 90 88
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u communicatie@seniorwebdenhaag.nl toe aan uw adresboek.

