Programmaboekje
Najaar 2021
Computercursussen
Presentaties
Workshops
Vragenuurtjes
Privéles

Vóór 50 + (en jonger) en dóór 50 +

Leren in een rustig tempo

SeniorWeb Veldhoven is een stichting met als doelstelling het bevorderen van digitale
vaardigheden van 50-plussers met het oog op vergroting van hun zelfstandigheid,
onafhankelijkheid en participatiemogelijkheden in de moderne samenleving. De stichting
organiseert hiertoe cursussen, lezingen, workshops e.d.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De Bibliotheek Veldhoven draagt bij aan de facilitering van onze cursussen.
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•

WEBSITE: www.seniorwebveldhoven.nl

•

TELEFOON: 06-28315414. Let op: SeniorWeb Veldhoven is een vrijwilligersorganisatie
en kan daarom geen 24/7 uur bereikbaarheid bieden. Wij zijn telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag en vrijdag van 18:00 – 20:00
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Wat kunnen wij u bieden en waar staat wat:

CURSUSSEN
- Voor PC/Laptop gebruikers: vanaf pagina 4
- Voor Tablet gebruikers: vanaf pagina 6

PRESENTATIES EN WORKSHOPS
- Presentaties: vanaf pagina 7
- Workshops: vanaf pagina 9
Naast de geprogrammeerde presentaties, houden we ook lezingen en workshops over actuele
digitale onderwerpen. Aankondigingen in Veldhovens Weekblad, Eindhovens Dagblad, Omroep
Veldhoven, Veldhoven Nieuws, via onze nieuwsbrief en op onze website:
www.seniorwebveldhoven.nl

ADVIES – op velerlei gebied
Pagina 11
COMPUTERSPREEKUUR
Pagina 11

THUISHULP – bij computerproblemen
Pagina 11

PRIVÉ LES – thuis of op een SeniorWeb locatie
Ook kunnen wij op verzoek lessen verzorgen voor meerdere personen.
Pagina 11

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
Pagina 12
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CURSUSSEN VOOR PC / LAPTOP GEBRUIKERS
SeniorWeb Veldhoven is partner van DigiTaalhuis Veldhoven, waar hulp geboden wordt aan
mensen die taal- of digitaal vaardiger willen worden. In de Bibliotheek worden de volgende
computertrainingen aangeboden: 'Klik en Tik' en 'En nu zelf aan de slag'.

Naam: Klik en Tik
Omschrijving: ‘Klik en Tik’ is een gratis oefenprogramma dat u individueel, thuis achter uw
eigen PC of Laptop, kunt volgen. Maar dat kan ook in de Bibliotheek Veldhoven onder
deskundige begeleiding van vrijwilligers. U leert omgaan met de muis en het toetsenbord en u
maakt kennis met internet en email.
Aantal lessen: 6 of 12 (afhankelijk van uw eigen tempo)
Locatie: Thuis of in de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: Gratis (Cursusboek à €12,50 is geen verplichting)
Vereiste voorkennis: Geen

Naam: En nu zelf aan de slag
Omschrijving: Veel beginners zijn vaak onzeker en bang voor fouten met vervelende gevolgen.
In deze klassikale cursus brengt u alles wat u bij ‘Klik en Tik’ heeft geleerd in de praktijk.
Hiermee verhoogt u uw zelfvertrouwen. U leert onder andere hoe u brieven, foto’s etc veilig
kunt opslaan en hoe u deze kunt mailen. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan winkelen op
internet.
Aantal lessen : 6
Eerste les: Maandag 20 september 2021, 11:00 – 13:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €15,= (inclusief cursusboek)
Vereiste voorkennis: ‘Klik en Tik’
Overig: de cursus wordt gegeven op PC’s van SeniorWeb Veldhoven door docenten van
SeniorWeb Veldhoven
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Naam: Windows 10 Plus
Omschrijving: Zoals de titel al aangeeft, is deze cursus bedoeld voor hen die al enige ervaring
hebben met mailen en internetten.
Onderwerpen die o.a. behandeld worden:
▪ Instellingen: Windows 10 aanpassen aan uw voorkeuren
▪ E-mails: Bijlagen verzenden en ontvangen, mails ordenen en bewaren
▪ Internetten met Edge: internetsites opslaan, toevoegen aan uw favorieten en
meer mogelijkheden
▪ Verkenner: uw bestanden (foto’s, documenten e.d.) overzichtelijk ordenen,
mappen maken e.d.
▪ en veel meer
Aantal lessen: 6
Eerste les: Maandag 13 september 2021, 14:00 – 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €42,= (inclusief cursusboek)
Vereiste voorkennis: Basiskennis computergebruik is vereist
Overig: de cursus wordt gegeven op PC’s van SeniorWeb Veldhoven
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CURSUSSEN VOOR TABLET GEBRUIKERS
Naam: iPad (basis)
Omschrijving: U leert om te gaan met uw iPad, e-mails te verzenden en te ontvangen en veilig
via Internet te communiceren en informatie op te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zoeken
naar en boeken van een vakantie, naar zoeken en kopen van een product, informatie te vinden
over uw hobby enzovoort.
Aantal lessen: 6
29 september 2021, 10:45 – 12:45 uur.
Eerste les: Woensdag 15
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €42, inclusief cursusboek
Vereiste voorkennis: geen
Overig: voor deze cursus dient u zelf een iPad mee te brengen

Naam: Tablet Android (basis)
Omschrijving: U leert om te gaan met uw tablet, e-mails te verzenden en te ontvangen en
veilig via Internet te communiceren en informatie op te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
zoeken naar en boeken van een vakantie, naar zoeken en kopen van een product, informatie te
vinden over uw hobby enzovoort.
Aantal lessen: 6
Eerste les: dinsdag 21 september 2021, 14:00 – 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €42, inclusief cursusboek
Vereiste voorkennis: geen
Overig: voor deze cursus dient u zelf een Android tablet mee te brengen
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PRESENTATIES en Workshops:
Presentaties
Algemeen:
Het verschil tussen een presentatie en een workshop is, dat u bij een workshop ook zelf aan
het werk gaat. U brengt daarvoor uw PC of tablet mee. Bij een presentatie brengt u alleen pen
en papier mee om aantekeningen te kunnen maken.

Naam: Presentatie ‘iPad (Plus)’
Omschrijving: U kunt kennis nemen van alle Tips& Trucs waarvan u wellicht niet had gedacht
dat dat op een iPad mogelijk was en die het gebruik van uw iPad bijzonder kunnen
veraangenamen.
Datum en tijd: Woensdag 24 november 2021, 10:45 – 12:45 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=

Naam: Presentatie ‘Digitale Veiligheid’
Omschrijving: Via tv, radio en kranten worden we regelmatig gewaarschuwd voor computercriminelen, die het voorzien hebben op uw persoonsgegevens of uw portemonnee.
Kunnen we nog wel veilig Internetten?
Het antwoord is ja, als de pc, laptop of tablet voldoende beveiligd is en u alert bent op
vreemde mails of berichten. In een 2 uur durende presentatie vertellen wij u hoe u al deze
bedreigingen het hoofd kunt bieden.
In deze presentatie komen – onder meer – de volgende onderwerpen aan de orde:
– Welke bedreigingen bestaan er: denk aan o.a. Ransomware en Versleuteling
– Bedreigingen via e-mail
– Bedreigingen in en door internet (onveilige websites en downloads)
– Bedreigingen door verouderde programma’s en app’s
– Oplossingen om deze bedreigingen te voorkomen.
En natuurlijk is er de gelegenheid om vragen te stellen.
De oplossingen die worden aangedragen werken zowel op PC als op de verschillende tablets.

Datum en tijd: Dinsdag 9 november 2021, 10:45 – 12:45 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=
Naam: Presentatie ‘Het nieuwe Windows 11’
Omschrijving: Hier maakt u kennis met de opvolger van Windows 10: Windows 11
Datum en tijd: Wordt nader bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen: zie pagina 3
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=
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Naam: Presentatie ‘ Cloud en andere opslag’
Omschrijving: Deze populaire presentatie hebben we ook dit seizoen weer opgenomen in ons
programma.
De CLOUD is de ruimte op internet, die beschikbaar wordt gesteld aan computergebruikers
voor o.a. opslag van bestanden, gebruik van centraal geïnstalleerde programma’s en dergelijke.

Datum en tijd: Woensdag 3 november 2021, 14:00 – 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=
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PRESENTATIES en Workshops:
Workshops
Algemeen:
Het verschil tussen een presentatie en een workshop is, dat u bij een workshop ook zelf aan
het werk gaat. U brengt daarvoor uw PC of tablet mee. Bij een presentatie brengt u alleen pen
en papier mee om aantekeningen te kunnen maken.

Naam: Workshop ‘W10, Tips en Trucs’
Omschrijving: Wat kan er nog meer in Windows 10. Handige nieuwe (en soms ook oude)
mogelijkheden die het gebruik van Windows kunnen veraangenamen. Een mooie gelegenheid
om uw kennis van Windows 10 bij te schaven en kennis te nemen van de nieuwste
uitbreidingen van het systeem.
Datum en tijd: Maandag 18 oktober 2021, 14:00 - 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=

Naam: Workshop ‘Youtube/Google Earth’
Omschrijving De mogelijkheden van YouTube zijn eindeloos. Wat er op de wereld allemaal
gebeurt, u kunt het vinden, zien en horen op YouTube.
We geven uitleg over wat u met Google Earth kunt doen, zoals o.a. het vanuit uw huiskamer
bezoeken van steden, musea en andere bezienswaardigheden, routes plannen en leren
StreetView te gebruiken.
Onze docenten helpen u op weg en geven antwoord op al uw vragen.
Datum en tijd: Woensdag 6 oktober 2021, 14:00 - 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=

Naam: Workshop ‘W10 Edge/Chrome’
Omschrijving: Voor het zoeken van informatie op internet gebruiken we veelal het
programma Edge of Chrome. Het instellen en aanpassen van Edge is vrijwel gelijk aan Chrome,
het verschil zit alleen in de gebruikte namen en kopjes, waarop geklikt moet worden. Uitleg
van de in het programma getoonde knoppen en functies. Favorieten vastleggen en gebruiken.
Zoeken op diverse manieren. En nog veel meer….
Wilt u ook gebruik maken van de mogelijkheden die Edge of Chrome te bieden heeft, dan is de
workshop voor u een must.
Datum en tijd: Dinsdag 2 november 2021, 14:00 - 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=
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Naam: Workshop ‘Foto-beheer’
Omschrijving: Een workshop waarin o.a. het overzetten van foto’s van
tablet/telefoon/fototoestel naar pc/laptop en beheren in mappen, en natuurlijk ook het
bewerken van foto’s, het rechtzetten / uitsneden maken / helderheid en contrast.
Alle mogelijkheden en onmogelijkheden komen daarbij aan bod.
Breng uw toestel met usb kabel mee zodat u meteen kunt oefenen.
Datum en tijd: Woensdag 13 oktober 2021, 14:00 - 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=

Naam: Workshop ‘Problemen bij computergebruik’
Omschrijving: Soms werkt de computer niet mee. De printer weigert dienst of Windows
Update geeft problemen. Los het op met bestaande probleemoplossers van Windows.
Datum en tijd: Maandag 8 november 2021, 14:00 - 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=

Naam: Workshop ‘WhatsApp iPhone’
Omschrijving: Het doel van de workshop is om kennis te maken met de mogelijkheden van
WhatsApp op iPhone. We kijken naar de installatie, de instellingen en het persoonlijk profiel.
Maken van contacten en het beheer.
Berichten versturen (tekst, foto’s en spraak) en ontvangen en bellen of groepsgesprekken.
Privacy en veiligheid komt aan bod en natuurlijk tips en trucs.
Het is een workshop, dus veel oefening !
Datum en tijd: Dinsdag 16 november 2021, 14:00 - 16:00 uur
Locatie: de Bibliotheek Veldhoven
Prijs: €10,=
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ADVISERING, COMPUTERSPEEKUUR, THUISHULP EN PRIVÉLES
Advisering
Cursus advies: Welke cursus past het beste bij uw situatie? Wij kunnen u van advies dienen.
Bedieningsadvies: U hebt een probleem bij de bediening van uw apparatuur of programma’s?
Neem het apparaat mee en wij lossen het probleem samen met u op.
Aankoopadvies: wij helpen u bij het maken van de keuze voor een computer of tablet
Onze advisering vindt plaats tijdens ons computer spreekuur in de Bibliotheek (begane grond),
elke eerste en derde dinsdag van de maand van 10.30-12.00 uur
Kosten: bedieningsadvies: € 2 per halfuur of deel daarvan; aankoopadvies en cursusadvies zijn
gratis

Computerspreekuur
Elke eerste en derde dinsdag ochtend van de maand zijn onze medewerkers van 10.30-12.00
uur aanwezig in de bibliotheek om u te helpen bij computerproblemen, om u van advies te
dienen of uw overige vragen te beantwoorden.

Thuishulp
Zit u met een computerprobleem en kunt u daarvoor niet naar ons computerspreekuur
komen? Dan kunt u om computerhulp aan huis vragen. Neem daarvoor contact op met
SeniorWeb in Utrecht: https://www.seniorweb.nl/pchulp. Voor deze ondersteuning is
lidmaatschap van SeniorWeb vereist.

Privéles en Thema cursussen op maat.
Kunt u geen klassikale les volgen, of bent u geïnteresseerd in andere digitale onderwerpen dan
in ons huidig cursusprogramma staan, dan kunnen wij voor u lessen verzorgen op verzoek.
Onderwerp, les- en cursusduur wordt dan samen met u bepaald door de docent.
Deze lessen kunnen zowel individueel gegeven worden of in kleine groepjes. Een individuele
cursus kost € 20,00 per dagdeel. Voor een cursus met meerdere cursisten rekenen wij € 10,00
per persoon per dagdeel.
Individuele cursussen worden in de Bibliotheek gegeven, maar het is desgewenst ook mogelijk
de lessen aan huis te verzorgen.
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INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Informatie
Neem voor informatie over cursussen en PC/Tablet presentaties contact op met onze cursistenadministratie, telefoon: 06-28315414 (let op de beperktere bereikbaarheid – zie pagina 2) of
e-mail: info@seniorwebveldhoven.nl

Inschrijven voor de cursussen ‘Klik en Tik’ of ‘En nu zelf aan de slag’
Voor deze cursussen kunt u zich aanmelden bij de info-balie van Digitaalhuis Veldhoven in de
Bibliotheek Veldhoven. Bellen kan ook: 06-24136467

Inschrijven voor een cursus of een PC/Tablet presentatie
1. Vul het inschrijfformulier op de website in
2. U ontvangt een bevestiging en een verzoek om de cursusgelden te voldoen
3. Na ontvangst van het cursusgeld krijgt u een inschrijfbevestiging met informatie

Inschrijven voor een ‘andere’ presentatie of workshop
Gebruik het webformulier of mail naar inschrijvingen@seniorwebveldhoven.nl. U ontvangt een
bevestiging en een verzoek om te betalen. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een
inschrijfbevestiging met informatie.

Informatie over of bestellen van privéles of een themacursus op maat.
Er zijn drie mogelijkheden:
• Vul het contactformulier op onze website in;
• Neem telefonisch contact met ons op (tel. nr. 06-28315414. Let op de beperktere
bereikbaarheid – zie pagina 2) of
• Mail rechtstreeks naar info@seniorwebveldhoven.nl
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