
 

 

Computer/Tablet/iPad en Smartphone/iPhone cursussen/workshops 2020 

De Seniorenvereniging Bladel organiseert verschillende Computer Cursussen en diverse Workshops voor eigen leden en (omdat hun clubje erg klein is) ook 

voor leden van de KBO afdeling Netersel. 

Als u aan een van de onderstaande cursussen/workshops wilt deelnemen raden wij aan om de vermelde contactpersoon te raadplegen. 

Cursus/Workshop Dagdelen 
 

Systeem Contactpersoon Docent(en) 
 

Tekstverwerking met Word en Libre Office 6 Windows Hugo Duran Hugo Duran 

Fotoboek maken 4 Windows Hugo Duran Hugo Duran 

Fotobewerken, etc. 12 Windows Hugo Duran Hugo Duran 

iPad totaal gebruik 6 iOS (Apple) Johan Halman Johan Halman 

Apps en Spelletjes voor Tablet/Smartphone, iPad en iPhone 1 Android/iOS Hugo Duran Hugo Duran, Johan 
Halman, Theo Raes 

Berichten-app WhatsApp installeren en gebruiken voor Tablet, Smartphone, 
iPad en iPhone 

2 Android/iOS Hugo Duran Hugo Duran, Johan 
Halman, Theo Raes 

Cloud opslag voor Tablet, Smartphone, iPad en iPhone 1 Android/iOS Hugo Duran Hugo Duran, Johan 
Halman, Theo Raes 

Bestanden vinden/beheren op Tablet en Smartphone 1 Android Hugo Duran Hugo Duran, Theo 
Raes 

Wachtwoorden bedenken en beheren met LastPass voor PC, Laptop, Tablet, 
Smartphone, iPad en iPhone 

1 Android/iOS Hugo Duran Hugo Duran, Johan 
Halman, Theo Raes 

Mailen met uw Tablet, Smartphone, iPad en iPhone 1 Android/iOS Hugo Duran Hugo Duran, Johan 
Halman, Theo Raes 

Kaarten en Navigatie met de app OsmAnd voor Tablet en Smartphone 2 Android/iOS Hugo Duran Hugo Duran, Johan 
Halman,Theo Raes 

Apparaatopslag beheren 1 Android Hugo Duran Hugo Duran, Theo 
Raes 

Zoeken en vinden op het internet 1 Android/iOS Hugo Duran Hugo Duran, Johan 
Halman, Theo Raes 

 
Ieder jaar wordt ruim van te voren aangekondigd wanneer de cursussen/workshops worden georganiseerd. Of ze daadwerkelijk doorgaan hangt af van het 

aantal aanmeldingen. 

U kunt zich ook digitaal aanmelden via deze link. 

 

https://seniorenverenigingbladel.nl/Pdf/Computer%20Workshops%20aanmelden.pdf


 

 

Hieronder vindt u het overzicht van opgezette klassikale 
Cursussen/Workshops betreffend Windows PC’s (Laptops), Android 

(Tablets en Smartphones) en iPad (iPhones). 

Cursus/Workshop: "Tekstverwerking" (6 lessen van 2½ uur) is geschikt 
voor Word en Libre Office. PC/Laptop ervaring met W10 is wel gewenst 
om aan deze cursus deel te nemen. 
NB: Open Office komt te vervallen omdat dit tekstverwerkingsprogramma 
niet meer wordt ondersteund. Voor degene die dit programma gebruiken 
is het gewenst om over te stappen naar Libre Office. 

Cursus/Workshop: "Fotoboek maken" (4 lessen van 2½ uur) is bedoeld 
om vaardigheid te verkrijgen bij het maken van een fotoboek. Deze 
cursus/workshop wordt gehouden met de Fotoboek Software van Albelli. 
Laptop ervaring met W10 is wel gewenst om aan deze cursus/workshop 
deel te nemen. 

Cursus: "Fotobewerken, archiveren, PC-onderhoud en andere 
vaardigheden" (12 lessen van 2½ uur ‘s avonds) is bedoeld voor 
gevorderde Laptop gebruikers die kunnen bogen op de nodige ervaring 
met het Windows besturingssysteem. Laptop ervaring met W10 is wel 
gewenst om aan deze cursus deel te nemen. 

Cursus/Workshop: "iPad totaal gebruik " cursus is bedoeld voor 
bezitters van een Apple iPad (6 lessen van 2½ uur). Geen ervaring 
vereist. Opm.: Wat betreft de iPad totaal gebruik cursus, is het belangrijk 
te weten dat deze wordt gegeven met de laatste update van het 
besturingssysteem. 

Workshop: "Apps en Spelletjes" (1 dagdeel van 2½ uur). Bij deze 
workshop leert u het beheren van Apps (installeren en verwijderen) zoals 
Bankierenapps en Anti-virusapps. Verder spelletjes Apps installeren van 
b.v. Patience, Sudoku, Wordfeud, etc. 

Workshop: "WhatsAppen”, gratis (video) bellen, foto’s maken/delen en 
tekst versturen" 
(2 dagdelen van 2½ uur). De mogelijkheden van WhatsApp passeren de 
revue in deze workshop. 

Workshop: "Cloudopslag" (1 dagdeel van 2½ uur) U leert hoe 
documenten en foto’s, die op uw Smartphone of Tablet (Android en IOS) 
staan, op een veilige manier kunnen worden opgeslagen in een Cloud. 
Een Cloud is een opslagplaats buiten uw apparaat. Er zijn diverse gratis 
Clouds te gebruiken. Op deze manier wordt er ruimte gemaakt in de 
interne opslag van uw apparaat. 

Workshop: "Bestanden vinden/beheren op tablet en smartphone".(1 
dagdeel van 2½ uur) 

Workshop: "Wachtwoordbeheer met Lastpass" (1 dagdeel van 2½ uur). 
Omdat sinds kort de gratis App Lastpass ook beschikbaar is voor Android 
Tablets, Smartphones, IPad en IPhones is dit een ideale oplossing voor 
het beheren van uw wachtwoorden. Met deze App kan men veilige 
wachtwoorden genereren en vanuit de App kan men direct toegang 
krijgen tot de door u vastgelegde site. Deze workshop is ook geschikt 
voor PC/Laptop gebruik. 

Workshop: "Mailen met uw iPad en Android Tablet" (1 dagdeel van 2½ 
uur). Bij deze workshop, wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden en 
ook om, met het Gmail account, meerdere mailadressen te beheren. 

Workshop: "Navigatie" is bedoeld voor bezitters van een Tablet of een 
Smartphone met het Android besturingssysteem of iPhone/iPad.(2 lessen 
van 2½ uur). Enige ervaring met een Tablet/Smartphone of iPhone/iPad 
is vereist. Het gratis programma OsmAnd dat in deze workshop wordt 
gebruikt geeft zeer gedetailleerd wegen en fiets- en wandelpaden weer. 
Je kunt via je Wifi-router kaarten van de hele wereld downloaden. Bij het 
daadwerkelijk gebruik is géén internetverbinding nodig (offline). Naast de 
wegen en paden geeft het informatie over parkeerplaatsen, tankstations, 
campings, hotels, winkels, apotheken, banken, openbaar vervoer, 
eetgelegenheden, enzovoorts. De aanwezigheid van een GPS-module in 
uw apparaat is een vereiste om te kunnen zien waar je je bevindt op de 
kaart en om te kunnen navigeren. Bijna alle smartphones en tablets 
hebben zo’n module. Zonder GPS zijn wel de geïnstalleerde kaarten te 
gebruiken om te kijken waar zich interessepunten bevinden. Met de 
gratis applicatie kan men max. 7 kaarten downloaden, wanneer u voor de 
betaalde (ca. € 7) versie gaat is dit oneindig. 

Workshop: "Zoeken en vinden op het Internet met uw iPad en Android 
Tablet" (1 dagdeel van 2½ uur). Bij deze workshop besteden aandacht bij 
het zoeken en vinden op het Internet en er wordt dieper ingegaan op de 
mogelijkheden. 

Opm.: Alle workshops worden gehouden ’s morgens van 09:30 uur tot 12:00 

uur tenzij anders vermeld. 

Nadere informatie kan worden verkregen bij de contactpersonen. 

Hugo Duran, tel: 591515 email: hugoduran.hd@gmail.com 

Johan Halman, tel: 336660 email: jhalman@gmail.com 

Theo Raes, tel 383343 email: t.raes@chello.nl 
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