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Digitale Workshops Seniorenvereniging-Bladel najaar 2021 
en voorjaar 2022 

Nieuwe aanmeldingsprocedure: Voor de komende seizoenen is de aanmeldingsprocedure 
aangepast, zodat men zich digitaal kan aanmelden via de website van de 
seniorenvereniging. Met deze aanmeldingsprocedure krijgen de organisatoren de juiste 
gegevens binnen en hoeft u zich niet meer telefonisch op te geven. 

Het afgelopen jaar zijn door het coronavirus nauwelijks aanmeldingen ontvangen voor het 

workshop-pakket. Gezien de verwachte verbetering van de pandemie willen we, indien er 

voldoende aanmeldingen komen, één of meerdere workshops laten doorgaan in de periode 

november en december met een uitloop in de eerste maanden van 2022. Omdat de diverse 

Apps. regelmatig worden aangepast willen we daarom voor 1 oktober 2021 weten wie wil 

meedoen zodat het lesprogramma bijgewerkt kan worden naar de laatste stand van de 

updates. Afhankelijk van de bezetting in de Schouw worden de workshops gehouden op 

maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. De juiste workshop-

indeling zal later worden bepaald afhankelijk van het aantal deelnemers. Zodra er dan een 

lesrooster is gemaakt wordt elke deelnemer benaderd over datums en in welk lokaal men 

wordt verwacht. Er wordt voor koffie/thee gezorgd met een koekje en de kosten zijn € 5 per 

dagdeel. 

Workshops voor Windows 

Workshop 1: fotoboek maken (4 dagdelen)     Aanmelden 

Vooral wanneer er speciale momenten zijn vastgelegd met een digitale camera is het handig 
om deze te gebruiken voor een fotoboek. Te denken valt aan de afgelopen vakantieperiode, 
de viering van je trouwdag, receptie, etc. Voor deze activiteit is een korte workshop gepland 
waarbij u met uw eigen foto’s stapsgewijs op weg wordt geholpen om zo’n herinneringsboek 
te maken. 
Er zal gebruik worden gemaakt van gratis software waarmee de docent voldoende ervaring 
heeft opgedaan en die ook nog volgens de consumentenbond het predicaat “Het Beste” 
heeft meegekregen. 
Voor deze workshop dient u zelf uw eigen laptop mee te brengen waarop uw eigen 
fotomateriaal staat. Een serie foto’s om te oefenen wordt ter beschikking gesteld. Later in de 
workshop kunt u aan de slag met uw eigen fotomateriaal. 
Per workshop kunnen er minimaal 4 en maximaal 6 personen deelnemen. Bij grotere 
belangstelling kan er een tweede workshop worden gepland op een latere datum. 
De Workshop wordt gegeven door Hugo Duran. 

De kosten van deze workshop zijn € 30,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
4 donderdagmorgens van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdata: donderdag xxxxx 2021/2022. 

 

Workshop 2: Tekstverwerking met Word en Libre Office (6 dagdelen)  
           Aanmelden 

Deze workshop is bedoeld voor degenen die wel eens worstelen met het maken van een 
brief of andersoortige tekstverwerking. U leert tijdens de lessen een aantal handigheden en 
er wordt dieper ingegaan om meer mogelijkheden te kunnen gebruiken van het gebruikte 
Word programma. Omdat sinds de invoering van Office 2007 dit tekstverwerkingsprogramma 
compatibel is met nieuwere versies, kan dus iedereen meedoen die Word op de Laptop heeft 
staan. De verschillen tussen de diverse latere uitvoeringen zijn niet onoverkomelijk maar 
enige Laptop ervaring is wel gewenst. 

Omdat niet iedereen het Office pakket van Microsoft heeft geïnstalleerd wordt er nu de 
mogelijkheid geboden om mee te doen met het gratis pakket Libre Office. 
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U dient om Workshop te volgen de beschikking te hebben over een eigen laptop. 
Attentie: Bij inschrijving doorgeven met welk tekstprogramma u werkt !!! 
Per workshop kunnen er minimaal 4 en maximaal 6 personen deelnemen. Bij grotere 
belangstelling kan er een tweede workshop worden gepland op een latere datum. 
De workshop wordt gegeven door Hugo Duran. 

De kosten van deze workshop zijn € 40,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
6 donderdagmorgens van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdata: donderdag xxxxx 2021/2022. 

 

Workshops iPad en iPhone 

Workshop 3: iPad totaal gebruik (6 dagdelen)      Aanmelden 
Deze workshop is geschikt voor beginnende iPad-gebruikers om meer vaardigheden te 
verkrijgen om hun apparaat beter te kunnen bedienen. 
Ook degenen die al enige tijd een iPad/iPhone bezitten en meer gebruik willen maken van de 
vele mogelijkheden kunnen zich opgeven. 
Per workshop kunnen er minimaal 4 en maximaal 6 personen deelnemen. Bij grotere 
belangstelling kan er een tweede workshop worden gepland op een latere datum. 
Deze workshop wordt gegeven door Johan Halman. 
 
De kosten van deze workshop zijn € 30,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
6 maandagochtenden van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdata: maandag xxxxx 2021/2022. 

 

Tablet- ,SmartPhone-, iPad- en iPhoneworkshops 

Deze workshops zijn geschikt voor zowel gebruikers van Android (bv Samsung) als van iOS 
(Apple) apparaten en worden gegeven voor minimaal 6 en maximaal 8 personen! 

 

Workshop 4: Apps en spelletjes installeren en gebruiken (1 dagdeel)  Aanmelden 

Apps en spellen installeren en gebruiken op Tablet en Smartphone, zowel Android als 
iOS(Apple). 

De kosten van deze workshop zijn € 5,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
1 dinsdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdatum: dinsdag xxxxx 2021/2022. 

 

Workshop 5: WhatsApp (2 dagdelen)      Aanmelden 

WhatsApp installeren en gebruiken voor Smartphone en iPhone; wereldwijd gratis 
telefoneren, berichten en foto’s versturen. Deze workshop is niet geschikt voor een 
Tablet en iPad tenzij deze is voorzien van een simkaart!! 

Deze workshop behandelt het gebruik van WhatsApp waarmee u wereldwijd gratis kunt 
telefoneren, berichten en foto’s kunt versturen via een wifi verbinding, waarbij de tegenpartij 
ook WhatsApp gebruikt en internet actief heeft. 

De kosten van deze workshop zijn € 10,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
2 dinsdagmorgens van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdata: dinsdag xxxxx 2021/2022. 
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Workshop 6: Cloudgebruik (1 dagdeel)      Aanmelden 

Externe opslag in een Cloud App (bv Dropbox, Google Drive of iCloud). 

In deze workshop leert u hoe documenten en foto’s, die op uw apparaat (Android en IOS) 
staan, op een veilige manier kunnen worden opgeslagen in een Cloud. 
Een Cloud is een opslagplaats buiten uw apparaat en er zijn diverse gratis Clouds te 
gebruiken. Met het gebruik van Cloudopslag krijg u meer interne opslagruimte op uw 
Smartphone, iPhone, Tablet en iPad. 

De kosten van deze workshop zijn € 5,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
1 dinsdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdatum: dinsdag xxxxx 2021/2022. 

 

Workshop 7: Bitwarden* voor PC, Laptop, Android en iOS (2 dagdelen)  

           Aanmelden 

Met Bitwarden veilige wachtwoorden genereren en beheren. Met de gratis App van het 
programma Bitwarden hoeft u slechts één uniek wachtwoord te onthouden terwijl het 
programma alle andere ingegeven wachtwoorden onthoudt en op verzoek zelf genereert. 
Eenmaal ingesteld is deze applicatie op al uw digitale apparaten te installeren en te 
gebruiken. 

• *Omdat LastPass restricties heeft ingevoerd voor het gratis gebruik is voor het 
alternatief Bitwarden gekozen. 

 

De kosten van deze workshop zijn € 10,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
2 dinsdagmorgens van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdata: dinsdag xxxxx 2021/2022. 
 

Workshop 8: OsmAnd voor Android en iOS (2 dagdelen)    Aanmelden 

Offline Navigeren met OsmAnd voor auto, fiets en voetganger. 

In deze workshop wordt de navigatie-App van OsmAnd behandeld aarmee u met de auto, 

de fiets of te voet een geprogrammeerde te volgen route kunt bepalen. 

• OsmAnd is een gratis programma dat zeer gedetailleerd wegen-, fiets- en wandelpaden 
weergeeft. Je kunt kaarten van de hele wereld downloaden. 

• Het is te gebruiken op een tablet en 
smartphone om er mee te navigeren. 

• Er is géén internetverbinding voor 
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 zien waar men zich bevindt op de kaart. Bijna alle apparaten met Android 
of iOS hebben zo’n module. 

De kosten van deze workshop zijn € 10,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
2 dinsdagmorgens van 09:30 uur tot 12:00 uur. 

https://seniorenverenigingbladel.nl/index.php/contact/aanmelden-workshops
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Workshopdata: dinsdag xxxxx 2021/2022. 
 

Workshop 9: Apparaatopslag beheren onder Android en iOS (1 dagdeel)  
           Aanmelden 

Met behulp van een App bestanden vinden en beheren en de vrije opslagruimte vaststellen. 

De kosten van deze workshop zijn € 5,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
1 dinsdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdatum: dinsdag xxxxx 2021/2022. 
 

Workshop 10: Mailen met Tablet/iPad en SmartPhone/iPhone (1 dagdeel) 
           Aanmelden 

Deze Workshop is bedoeld voor mensen die geen/weinig ervaring hebben met het mailen via 
tablet en smartphone. 

De kosten van deze workshop zijn € 5,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
1 dinsdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdatum: dinsdag xxxxx 2021/2022. 

 

Workshop 11: Zoeken en vinden op internet met Tablet/iPad en 
SmartPhone/iPhone (1 dagdeel)       Aanmelden 

Tijdens deze Workshop leert u om beter te kunnen zoeken op het internet. 

De kosten van deze workshop zijn € 5,00 p.p. incl. koffie/thee en een handleiding. 
1 dinsdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur. 
Workshopdatum: dinsdag xxxxx 2021/2022. 
 

Workshop 1 en 2 wordt gegeven  door Hugo Duran. 

• Voor workshop 2 geldt als extra: opgave met welk tekstprogramma u werkt 

Workshop 3 wordt gegeven door Johan Halman. 

De Android en iOS-workshops (4 t/m11) worden gegeven gezamenlijk door Hugo Duran, 
Johan Halman en Theo Raes. 
Voor alle Workshops geldt: Aanmelden vóór 1 oktober 2021. 
Bij voldoende en/of grotere belangstelling kan per workshop een tweede worden gepland 
in overleg met de ingeschrevenen. We hanteren hiervoor “wie zich het eerst inschrijft” staat 
boven aan de lijst. 

Indien u zich onverhoopt niet digitaal kunt aanmelden dan geldt het onderstaande. 

Opgeven bij Hugo Duran voor de PC workshops 1 en 2 en voor de Tablet- en 
SmartPhone-workshops 4 t/m 11: tel. 591515 of per e-mail: hugoduran.hd@gmail.com met 
vermelding van roepnaam, familienaam, telefoonnummer, email adres en of u gebruik maakt 
van een apparaat met als besturingssysteem Android of IOS (Apple). 

Opgeven bij Johan Halman voor de Workshop 3 : Workshop iPad/iPhone: 
tel. 336660 of per e-mail jhalman@gmail.com met vermelding van roepnaam, familienaam, 
telefoonnummer email adres en gebruikte versie. 
 

Graag spoedig opgeven omdat de voornoemde docenten deels in september 
uithuizig zijn!!! 
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