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Welkom bij SeniorWeb Alkmaar
SeniorWeb Alkmaar is een stichting, opgericht in 1998, met als doel de digi- vaardigheid van senioren
van 50 jaar en ouder in Alkmaar en omstreken te bevorderen.
SeniorWeb Alkmaar heeft daartoe een aantal laagdrempelige activiteiten:
• Cursussen,
• Workshops,
• Themamiddagen,
• Inloop,
• En: persoonlijke begeleiding.
Bovendien kan SeniorWeb Alkmaar u de weg wijzen naar een netwerk met nog meer faciliteiten.
Voor u ligt het aanbod van cursussen in het cursusjaar 2019 - 2020. Er is altijd wel een cursus of les
waarin u uw kennis kunt vermeerderen.
Wilt u meer weten over het gebruik van de volgende apparatuur:
• Pc’s (Windows of Apple),
• Smartphones (Android of Apple),
• Tablets (Android of Apple).
Of de volgende toepassingen:
• Digitale fotografie en de PC,
• Een fotoboek maken en fotobewerking,
• Het maken van uw stamboom.
Indien een complete groepscursus van meerdere weken voor u om diverse reden minder van
toepassing is, kies dan voor Les op Maat!
Bent u nieuwsgierig naar het volledige aanbod?
Het team vrijwilligers van SeniorWeb Alkmaar nodigt u van harte uit in ons Open Huis op zaterdag 31
augustus van 10 tot 14 uur, in De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX in Alkmaar.
U kunt ook een kijkje nemen op onze website www.seniorweb-alkmaar.nl voor het volledige aanbod,
of bel 06 - 12 43 78 50 of e-mail naar cursus@seniorweb-alkmaar.nl voor antwoorden op uw leervragen.
U bent van harte welkom bij één van onze activiteiten.

SeniorWeb Alkmaar, computercursussen voor senioren, door senioren.
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Open Huis

OPEN HUIS
31 AUGUSTUS 2019
VAN 10:00 TOT 14:00 UUR
DE REKERE
DRECHTERWAARD 16
1824 EX ALKMAAR
(HUISWAARD 1)

✓ Informatie en advies over de computer, laptop, tablet en smartphone.
✓ Informatie over cursussen, themadagen en workshops.
✓ Bij aanmelden voor een cursus in de periode van 12 t/m 31 augustus krijgt u 10% korting op
het cursusgeld.
✓ Neem uw eigen laptop, tablet, smartphone mee, Wifi is aanwezig.
www.seniorweb-alkmaar.nl
Informatie: info@seniorweb-alkmaar.nl
Tel: 06 – 12 43 78 50
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Algemene informatie
Stichting SeniorWeb Alkmaar
Slotenmakerstraat 19, 1825 EC Alkmaar
Tel: 072 - 561 94 22
IBAN: NL53 RABO 0141 2284 82

Voorzitter:
Kees Bos
voorzitter@seniorweb-alkmaar.nl
Secretaris:
Annerien Butter
secretaris@seniorweb-alkmaar.nl
Penningmeester:
Lisa Pover
penningmeester@seniorweb-alkmaar.nl
Public Relations & Communicatie:
Hans Andela
pr@seniorweb-alkmaar.nl

Themamiddagen en Workshops:
Sjaak Blokker
themamiddag@seniorweb-alkmaar.nl
Voor aanmelden themamiddagen en
workshops.
Cursuscoördinatie en informatie:
Piet Dekker
cursus@seniorweb-alkmaar.nl
Tel: 06 - 12 43 78 50
Onderhoud hard- en software:
Klaas Jongsma
Willem Schram
onderhoud@seniorweb-alkmaar.nl

De cursus:
Een cursus bij SeniorWeb Alkmaar bestaat altijd uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Er wordt
gebruik gemaakt van een beamer om voorbeelden op een groot scherm te laten zien.
Tijdens deze cursus is er altijd veel aandacht voor het praktijkgedeelte. Behoudens de docent staan er
ook altijd extra assistenten klaar. Zij ondersteunen iedere cursist. Iedere hapering wordt opgemerkt en
zij helpen u verder zodat iedereen voldoende aandacht krijgt.
Bij niet alle cursussen behoort lesmateriaal. Indien u voor naslag toch een lesboek wilt aanschaffen?
Dan zal de mogelijkheid op de eerste cursusdag aan de orde komen.
Voor cursisten is de inloop gedurende de looptijd van de cursus gratis. Deelneming aan de cursus
geschiedt op eigen risico.
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Onze locatie en de inloop
SeniorWeb Alkmaar is werkzaam op twee locaties in Alkmaar:

• De Rekere, Drechterwaard 16, 1824EX Alkmaar.
Telefoon: 072 - 759 45 36
• Het Slimste Huis, Noorderarcade 173, 1823CJ Alkmaar.
Telefoon: 088 - 310 04 10

In De Rekere worden cursussen, workshops en de inloop gehouden.
In Het Slimste Huis alleen de themamiddagen.
De data en tijden van de cursussen, workshops en themamiddagen vindt u verder in dit boekje.

De inloop:
Op onze vrije inloopmiddagen op donderdag (tijdens het lesseizoen) kunt u in een gezellige sfeer de
mogelijkheden van de computer uitproberen. Onze vrijwilligers staan klaar om u op deskundige wijze
te helpen.
U kunt ook uw eigen laptop, tablet en smartphone meenemen om daarop te oefenen. We kunnen dan
op vragen veelal uitleg geven. Maar SeniorWeb Alkmaar repareert geen computers. Daarvoor moet u
het landelijk SeniorWeb of een reparatiefirma consulteren.
De entree voor deze inloopmiddagen bedraagt € 3,00 per middag.
Als donateur krijgt u 50% korting.

Start en openingstijden van de inloop:
•
•
•

In De Rekere vanaf 12 september 2019 t/m 7 mei 2020.
Iedere donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.
Tijdens het kerstreces zijn we gesloten.

Ons seizoen loopt van september 2019 t/m 7 mei 2020.
Kerstreces van 21 december 2019 t/m 8 januari 2020.
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Algemene cursusvoorwaarden
Aanmelden voor een cursus
Voor een cursus kunt u zich vrijblijvend aanmelden:
•
•

Per telefoon: 06 - 12 43 78 50 of e-mail naar cursus@seniorweb-alkmaar.nl of,
Met het aanmeldingsformulier: downloaden van de website, daarna afdrukken, invullen en
opsturen naar de cursus-administratie.

Voor een niet ingeplande cursus geeft u vrijblijvend aan belangstelling te hebben voor een cursus en
daarbij de dagdelen die u kunt deelnemen. Zodra voldoende aanmelding zijn ontvangen, zal de cursus
worden ingepland. U wordt daarover geïnformeerd per telefoon of email.
Cursusgeld
Het cursusgeld van een cursus c.q. workshop is inclusief het lesmateriaal, tenzij anders staat
aangegeven bij de informatie van de betreffende cursus/ workshop. Het lesmateriaal voor een cursus
c.q. workshop bestaat uit o.a. een cursusboek en/of een door SeniorWeb Alkmaar vervaardigd
naslagwerk. Het te gebruiken computerprogramma behoort niet tot de lesmaterialen.
Betaling
Het cursusgeld wordt betaald via een incassomachtiging, deze wordt in de week dat de cursus start
geïncasseerd.
Terugbetaling
Er vindt geen restitutie plaats van betaalde cursusgelden.
Doorgaan van een cursus/workshop
Het aantal deelnemers is bepalend voor het doorgaan van een cursus/workshop. Alleen bij voldoende
belangstelling gaat de cursus/workshop door.
Stichting SeniorWeb Alkmaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan persoonlijke
goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens door de Stichting SeniorWeb Alkmaar
georganiseerde activiteiten.
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AlkmaarPas, donateurs
AlkmaarPas
Bij SeniorWeb Alkmaar kunt u ook gebruik maken van de AlkmaarPas voor het volgen van een
computercursus.
Bent u in het bezit van een AlkmaarPas dan kunt u 5% korting verkrijgen op het cursusgeld. Om
hiervoor in aanmerking te komen dient u het nummer van de pas te vermelden op het
aanmeldingsformulier (achter uw naam).
Aangezien de pas persoonsgebonden is dient uw naam overeen te komen met die op de AlkmaarPas.
Inwoners van Alkmaar met een minimuminkomen krijgen bij de AlkmaarPas een boekje met een
tegoed.
De AlkmaarPas 2019 is te koop bij de bibliotheken in Alkmaar en De Rijp, de VVV en een aantal andere
verkooppunten. De AlkmaarPas 2019 kost €15,-. De AlkmaarPas is ook online te bestellen via de
Alkmaar Marketing Webshop. Je betaalt geen verzendkosten!
Donateurs
SeniorWeb Alkmaar kent donateurs. Zij betalen € 15,00 per jaar per gezin. Donateurs krijgen 5%
korting op het lesgeld en 50% korting op de inloop.
En zodra er een nieuw informatieboekje verschijnt krijgt u dat automatisch in uw mailbox. Op verzoek
wordt dat u ook per post toegezonden.
Ook ontvangt u als donateur ons jaarverslag.
Met uw bijdrage dekken wij een deel van onze uitgaven. Denk b.v. aan huur van de leslocatie,
apparatuur en leerboeken voor de bibliotheek zodat onze vrijwilligers hun kennis kunnen bijhouden,
onderhoud van de hardware, software en website, evenementen, zoals de open dag. Wij proberen de
cursusprijzen zo laag mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk senioren hier gebruik van kunnen
maken.
Wij werken samen met SeniorWeb Nederland maar wij opereren zelfstandig. Wij zijn een zelfstandige
stichting die werkt zonder subsidies en afhankelijk is van opbrengsten uit cursusgelden en donaties.
SeniorWeb Alkmaar draait volledig op de inzet van onze vrijwilligers.
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Workshops
Voor het seizoen 2019 - 2020 staan de volgende workshops gepland.
•

Woensdag 30 oktober 2019: Fotopresentatie in PowerPoint - 13.30 - 16.00 uur.
Wilt u graag diapresentaties maken van bijvoorbeeld uw vakantie of een familie-uitje? In deze
workshop laten we zien hoe je het Office-programma kunt gebruiken om fotopresentaties te
tonen aan je vrienden en familie.

• Donderdag 14 november 2019: Tips en trucs in Word - 09.30 - 12.00 uur.
U krijgt tips en trucs o.a. voor het toevoegen en opmaken van afbeeldingen in een document en
voor het opmaken van de pagina.
•

Woensdag 1 april 2020: Adresgegevens in Excel – 13:30 – 16:00 uur.
Excel is eigenlijk een rekenprogramma. Maar door de indeling met rijen en kolommen, is het
programma ook geschikt voor het maken van lijstjes. Er is dus prima een adressenbestand mee
maken. Handig is dat u de personen in zo’n adressenlijst gemakkelijk sorteert op bijvoorbeeld
alfabetische volgorde. In deze workshop leert u hoe dit werkt in Excel.

In de loop van dit seizoen wordt een workshop gepland met als onderwerp “Digitale nalatenschap”.
Ons leven wordt steeds digitaler. Ook dat van senioren. Steeds vaker lopen ook zij tegen de vraag
aan wat er met al die onlinegegevens moet gebeuren bij overlijden. Van henzelf, of van een
naaste. Wie het wel eens heeft meegemaakt, kan beamen hoe pijnlijk het is. Je ziet bijvoorbeeld
op Facebook een profiel van iemand die is overleden. Wie gaat er eigenlijk over zo'n pagina als
iemand er niet meer is? Of over foto's die iemand heeft opgeslagen in een Google-account? En
hoe krijg je toegang tot de laptop of smartphone van een dierbare overledene? Nabestaanden
breken vaak hun hoofd over dit soort vragen, wanneer zij toch al een moeilijke tijd doormaken.
Voor de workshops geldt een instapniveau van computer basiskennis.
De kosten voor een workshop bedragen € 12,00, inclusief koffie of thee.
Aanmeldingen en informatie op themamiddagen@seniorweb-alkmaar.nl
De workshops worden gehouden in De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
NB: Deze indeling dateert van augustus 2019. Er kunnen wijzigingen optreden gedurende het seizoen.
Kijk daarom op onze website www.seniorweb-alkmaar.nl/workshops voor het juiste aanbod.
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Themamiddagen
Het programma Themamiddagen voor seizoen 2019 – 2020.
Themamiddagen 2019 - 2020

Donderdagen

iPhone / smartphone / Android

29 aug 2019

macOS

5 sep 2019

Windows 10 / Mappen en bestanden / Ordening op de PC

19 sep 2019

Tablet, Android, Smartphone, iPhone

26 sep 2019

Genealogie

3 okt 2019

Office Word, Excel, PowerPoint.

24 okt 2019

Fotoboek Albelli

7 nov 2019

Vervolg Smartphone, Android, iPhone

12 dec 2019

Mail

9 jan 2020

Veilig en vertrouwd online

23 jan 2020

Fotoboek Albelli

20 feb 2020

Cloud

5 mrt 2020

Fotobewerking

19 mrt 2020

De kosten voor een themamiddag bedragen € 5,00, inclusief koffie of thee.
Aanmeldingen en informatie op themamiddagen@seniorweb-alkmaar.nl .
Adres voor de themamiddagen: Het Slimste Huis, Noorderarcade 173, 1823 CJ Alkmaar (naast de
Mediamarkt).
NB: Deze indeling dateert van augustus 2019. Er kunnen wijzigingen optreden gedurende het seizoen.
Kijk daarom op onze website www.seniorweb-alkmaar.nl/themamiddagen voor het juiste aanbod.
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Starterscursussen

Windows 10 computer
De Windows 10 versie wordt jaarlijks geüpdatet en aangepast met de nodige vernieuwingen. Heeft u
de basis computervaardigheden redelijk onder de knie? Of wilt u meer halen uit Windows 10. Dan is dit
de ideale cursus om de mogelijkheden van Windows 10 te leren kennen en gebruiken!
In deze cursus worden nieuwe en vernieuwde programma's en ook de belangrijke opties voor het
instellen van bijvoorbeeld de beveiliging van de pc, gebruikersaccounts en het delen van bestanden
met meerdere gebruikers. Daarnaast ook het werken met internet, e-mail, muziek, foto's en video op
de Windows 10-computer kan uiteraard niet ontbreken in deze cursus.
De cursisten kunnen middels deze cursus Windows 10 beter leren kennen.
Een greep uit de onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•

Werken met het bureaublad, menu Start, de taakbalk en apps;
Kennismaken met nieuwe en vernieuwde programma's;
Werken met mappen, bestanden en bibliotheken;
Internet en e-mail;
Muziek, foto en video;
Instellingen en gebruikersaccounts maken;
Beveiliging, apparaat beheer en thuisgroepen maken.

Bij deze cursus behoort geen lesmateriaal. Indien u voor naslag toch een lesboek wilt aanschaffen? Dan
zal de mogelijkheid op de eerste cursusdag aan de orde komen.
Gewenste computerkennis/vaardigheden: basisvaardigheden Windows.
Bij deze cursus maakt u tijdens de les gebruik van een SeniorWeb Alkmaar les-PC.
Cursusinfo:
Nr.
020
021

Dag
Woensdagmiddag
Dinsdagochtend

Tijden
13:45 t/m 16:00
09:45 t/m 12:00

Eerste les
18 sep 2019
14 jan 2020

Laatste les
23 okt 2019
18 feb 2020

Lessen: De cursus bestaat uit 6 lessen.
Kosten: € 66,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Starterscursussen

E-mail
De meeste senioren zijn al best in staat om zelfstandig een mail aan te maken, te versturen en/of die
van anderen te ontvangen en te openen. Mailprogramma’s kunnen echter veel meer dan deze simpele
handelingen, u verkrijgt in drie lesdagen van twee uur alle ins en outs met het versturen en ontvangen
van mailberichten aangereikt. Zowel voor beginners als de meer ervarener onder u, is deze cursus zeer
geschikt.
Wij maken tijdens de cursus gebruik van de App Mail en de App Personen, het e-mailprogramma dat
voor iedereen die werkt met een Windows 10 computer al standaard binnen elke versie beschikbaar is.
SeniorWeb Alkmaar beschikt over voldoende lescomputers, waarop u deze cursus gaat volgen.
Aan de orde zijn de fijne kneepjes over wat mailen u nog meer te bieden heeft zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Het aanmaken van één of meerdere mailaccounts in E-mail;
Een mail met CC en/of BCC versturen;
Doorsturen van een mailbericht aan één of meerdere personen, al dan niet met bijlage;
Het aanmaken en onderhouden van contactpersonen;
Mappenstructuur onder een mailaccount organiseren;
Beheer en overige instellingen van de App E-mail;
Mailberichten opslaan op de computer.

Uiteraard weten wij uit ervaring dat niet iedereen hetzelfde mailprogramma gebruikt, waarmee u
tijdens de cursusdagen werkt. Echter zijn de hierboven aangegeven items algemeen en van toepassing
op de meest in gebruik zijnde mailprogramma’s die voor Computers, Tablets en Smartphones
momenteel beschikbaar zijn.
Na het volgen van de cursus bent u in staat om dan zelf een persoonlijk tintje aan uw eigen
mailprogramma te geven en van de vele extra’s die mailprogramma’s bieden gebruik te maken.
Bij deze cursus behoort geen lesmateriaal. Indien u voor naslag toch een lesboek wilt aanschaffen? Dan
zal de mogelijkheid op de eerste cursusdag aan de orde komen.
Gewenste computerkennis/vaardigheden: basisvaardigheden Windows.
Tijdens deze cursus maakt u tijdens de les gebruik van een SWA les-PC.
Cursusinfo:
Nr.
025

Dag
Donderdagochtend

Tijden
09:45 t/m 12:00

Eerste les
9 jan 2020

Laatste les
18 feb 2020

Lessen: De cursus bestaat uit 3 lessen.
Kosten: € 33,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Starterscursussen
Mappen en bestanden
Naarmate u langer een computer of laptop gebruikt, krijgt u steeds meer bestanden, zoals foto’s, tekst,
video en muziek.
Zo kan een weekje vakantie al snel honderden foto’s opleveren en vaak worden deze bestanden
automatisch in een map geplaatst. Het probleem wat dan snel ontstaat is: waar staat het op de
computer en hoe kan ik dat makkelijk terugvinden? De oplossing is dan ook om structuur en organisatie
in de mappen aan te brengen.
In deze cursus leert u dan ook stap voor stap hoe u bestanden op de computer ordelijk verdeelt in
mappen. Verder raakt u bekend met de weergave en opties van de Verkenner en daarnaast ordent u
ook uw e-mailberichten en favoriete websites. Al met al allemaal handreikingen om het overzicht op
uw PC of laptop te behouden en het gebruik plezieriger en makkelijker te maken.
Behandeld worden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mappen en bestanden;
Nieuwe mappen maken;
Mappen en bestanden verplaatsen;
Naam wijzigen van mappen en bestanden;
Zoeken naar mappen en bestanden;
E-mails ordenen;
Bureaublad;
Taakbalk en menu start instellen.

Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan de praktijk door persoonlijke begeleiding door de
medewerkers van SeniorWeb Alkmaar!
Gewenste computerkennis/vaardigheden: basiscursus Windows.
Cursusinfo:
Nr.
030
031

Dag
Donderdagochtend
Dinsdagmiddag

Tijden
09:45 t/m 12:00
13:45 t/m 16:00

Eerste les
19 sep 2019
14 jan 2020

Laatste les
10 okt 2019
18 feb 2020

Lessen: De cursus bestaat uit 4 lessen.
Kosten: € 47,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Starterscursussen
Starterscursus Apple macOs computer
De laptops (macBooks) en de desktopcomputers (iMacs) van Apple zijn al jarenlang zeer populair onder
een groeiende groep van gebruikers. Maar het gebruik ervan kan nog best ingewikkeld zijn. Herkent u
dit probleem? Deze cursus kan u stap voor stap leren hoe u gebruik kunt maken van deze
gebruikersvriendelijke computer.
Onderwerpen:
• De basiselementen van de Apple computer (de “Mac”);
• Aan-en uitzetten, de sluimerstand; klikken en slepen met de muis en het trackpad; het
bureaublad, de Dock, het Dashboard, de Launchpad;
• De basiselementen van het besturingssysteem van de Apple: macOS;
• De Finder: werken met mappen; bestanden verplaatsen, kopiëren en verwijderen; bestandsnaam
wijzigen; gebruik van de prullenmand; gebruik van een USB-stick;
• Gebruik van Safari, Starten en stoppen van Safari; venster groter of kleiner maken; scrollen in een
venster; in- en uitzoomen in een venster; een nieuw venster toevoegen; webpagina's openen;
koppelingen op een webpagina openen; heen- en terugbladeren door webpagina's; bladwijzers
aanmaken en gebruiken; startpagina instellen; zoeken op het Internet met Safari;
• Gebruik van Mail: E-mailen, veilig een account aanmaken en verwijderen; e-mail versturen,
ontvangen en verwijderen; bijlagen openen en opslaan;
• Persoonlijke instellingen wijzigen, Bureau-achtergrond wijzigen; schermbeveiliging; geluid
instellen; programma's toevoegen aan en verwijderen van de Dock.
Het is in principe de bedoeling dat u uw eigen Mac meeneemt. Als het echt niet mogelijk is om uw iMac
mee te nemen heeft SeniorWeb Alkmaar een beperkt aantal macBooks in de practicumruimte
beschikbaar. Er zal gewerkt worden met het, op het tijdstip van de cursus, nieuwste besturingssysteem.
Op dit moment is dat Mojave.
Bij deze cursus behoort lesmateriaal het boek macOS Mojave, van Visual Steps. Aangezien dit boek
gebruikt wordt tijdens de cursus, kunt u dit evt. zelf kopen of via ons. U dient op het
aanmeldingsformulier dit dan aan te vinken. Wij proberen dit dan bij de eerste les te leveren.
Benodigde vaardigheden: Gebruik van een toetsenbord.
Cursusinfo:
Nr.
800

Dag
Maandagmiddag

Tijden
13:45 t/m 16:00

Eerste les
07 okt 2019

Laatste les
11 nov 2019

801

Woensdagmiddag

13:45 t/m 16:00

08 jan 2020

12 feb 2020

Lessen: De cursus bestaat uit 6 lessen.
Kosten: € 66,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Starterscursussen
Starterscursus Smartphone (Android)
Bijna elke nieuwe mobiele telefoon die wordt verkocht, is een smartphone. Deze geavanceerde
minicomputers hebben nagenoeg dezelfde mogelijkheden als een gewone computer.
Met een smartphone kunt u bijvoorbeeld e-mailen, chatten, filmen, internetten, foto’s versturen,
teksten invoeren, Whats-Appen, routes plannen (smartphones beschikken ook over GPS) of muziek
luisteren.
Daarnaast kunt u ook bellen met de toestellen en zijn functies als een rekenmachine en een lijst met
contactpersonen, aanwezig.
U kunt met de smartphone dus eigenlijk alles wat u ook op een desktopcomputer kunt doen. Elke
smartphone heeft via internet toegang tot een online winkel waar toepassingen voor de telefoon
worden aangeboden. Die heten 'apps'. Denk aan een app van bijvoorbeeld Buienradar om te zien waar
het regent. Of een app om met uw mobieltje te betalen voor online aankopen. Kortom: smartphones
zijn mobiele internetcomputers waarmee u ook kunt bellen.
In vier lessen leren we u bovenstaande mogelijkheden te benutten en laten wij u het gemak zien van
het werken met een smartphone.
Deze cursus is alleen voor smartphones die werken met het Android besturingssysteem, dus geen
Apple iPhone.
Voor de iPhone kijk dan bij de Starterscursus iPad/iPhone.
Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan de praktijk door persoonlijke begeleiding door de
medewerkers van SeniorWeb-Alkmaar! U werkt tijdens de cursus op uw eigen smartphone.
Gewenste computerkennis/vaardigheden: enige kennis van computergebruik is handig, maar niet
noodzakelijk.
Geschikt voor: Smartphones met een Androidsysteem.
Cursusinfo:
Nr.
270
271
272

Dag
Dinsdagochtend
Woensdagmiddag
Maandagmiddag

Tijden
09:45 t/m 12:00
13:45 t/m 16:00
13:45 t/m 16:00

Eerste les
10 sep 2019
06 nov 2019
02 mrt 2020

Laatste les
11 nov 2019
27 nov 2019
23 mrt 2020

Lessen: De cursus bestaat uit 4 lessen.
Kosten: € 46,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Starterscursussen
Starterscursus iPad/iPhone
De tablet is het apparaat van de toekomst. Het handzame apparaat lijkt in korte tijd de pc en de laptop
van de eerste plaats in het dagelijkse computergebruik te verdringen. Al heel wat senioren schaften er
een aan om zijn slimme gebruik of kregen er een van de kinderen. Ook om mee te nemen op reis!
Bent u sinds kort in het bezit van een iPad/iPhone en wilt u leren hoe u met de iPad/iPhone kunt
werken? Dan kunt u terecht in deze cursus iPad/iPhone.
Stapsgewijs nemen wij met u de bediening van deze Apple tablet of iPhone door als u met uw iPhone
komt. Na afloop van de cursus kent u de ins en outs van de instellingen, kunt u mailen, internetten en
apps op uw scherm zetten. Dit geld ook voor de iPhone en uiteraard de outs en ins voor het bellen.
Ook heeft u een Apple ID aangemaakt waarmee u aankopen in de Appstore kunt doen.
De behandelde onderwerpen zijn:
•
•
•
•

Instellingen bepalen waaronder een wifi-account instellen;
Aanmaken Apple ID;
Surfen en e-mailen;
Apps downloaden en installeren.

Gebruikers van Android tablets kunnen wij in deze cursus niet helpen.
Gewenste computerkennis/vaardigheden: enige kennis van computergebruik is handig, maar niet
noodzakelijk.
Bovendien dient u om deel te nemen aan deze cursus een eigen iPad/iPhone te hebben en wij
verwachten dat u deze meeneemt naar de cursus.
U gebruikt tijdens deze cursus dan ook uw eigen iPad/iPhone. Deze cursus is geschikt voor alle versies
van de iPad en de iPhone.
Geschikt voor: Smartphones met een iOS-systeem (Apple).
Het te gebruiken lesmateriaal is op dit moment: “Werken met de iPad” van Visual Steps/ SeniorWeb.
U kunt dit boek zelf aanschaffen of evt. via ons bestellen en kunt dat aangeven op het
aanmeldingsformulier.
Cursusinfo:
Nr.
210
211

Dag
Maandagmiddag
Dinsdagochtend

Tijden
13:45 t/m 16:00
09:45 t/m 12:00

Eerste les
3 feb 2020
26 nov 2019

Laatste les
24 feb 2020
17 dec 2019

Lessen: De cursus bestaat uit 4 lessen.
Kosten: € 46,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar
Cursusoverzicht SeniorWeb Alkmaar 2019 - 2020 (uitgave september 2019)
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Vervolgcursussen

Starterscursus Android tablets
Tablets en smartphones, iedereen spreekt erover. Al heel wat senioren schaften er een aan om het
eenvoudige gebruik en, niet op de laatste plaats, om mee te nemen op vakantie! Maar wat is een tablet
met Android als besturingssysteem? En wat kunt u er allemaal mee doen?
In deze cursus ontdekt u op een praktische wijze de vele mogelijkheden van uw Android tablet.
Stap voor stap wordt de bediening van de tablet met u doorgenomen. Na afloop van de cursus weet u
alles van de instellingen, kunt u mailen, internetten en apps op uw tablet zetten.
Behandeld worden:
•
•
•
•

Instellingen bepalen (waaronder wifi instellen);
Surfen en e-mailen;
Apps downloaden en installeren;
Apps voor allerlei toepassingen gebruiken.

Om deel te nemen aan deze cursus dient u over een eigen Android tablet te beschikken en deze te
gebruiken tijdens de lessen.
Gewenste computerkennis/vaardigheden: enige kennis van computergebruik is handig maar niet
noodzakelijk.
Het te gebruiken lesmateriaal is op dit moment; Starten met de Samsung Galaxy Tab van Visual
Steps/SeniorWeb. U kunt dit boek zelf aanschaffen of evt. via ons bestellen en kunt dat aangeven
op het aanmeldingsformulier.
Deze cursus is niet geschikt voor iPad-/iPhone-gebruikers.
Cursusinfo:
Nr.
250

Dag
Donderdagochtend

Tijden
09:45 t/m 12:00

Eerste les
17 okt 2019

Laatste les
07 nov 2019

Lessen: De cursus bestaat uit 4 lessen.
Kosten: € 46,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Vervolgcursussen
Vervolgcursus MAC-computer
De laptops (Mac Books) en de desktopcomputers (iMacs) van Apple zijn al jarenlang zeer populair onder
een groeiende groep van gebruikers. Hebt u een Mac en heeft u al de basiscursus MacOS gevolgd? Dan
is deze vervolgcursus een mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden met de MAC-computer te
vergroten.
Inhoud van deze cursus:
• Applicatie Contacten (Adressenboek):
o Aanmaken van een nieuw contact;
o Wijzigen/verwijderen van een bestaand contact;
• Applicatie Agenda:
o Een afspraak invoeren: eenmalig, herhaald, hele dag, met reistijd, met aankondigingen,
o Gebruik van meerdere agenda's (bijvoorbeeld privé, werk, hobby etc.) in Agenda,
o Delen van een of meer agenda's met iemand anders, bv. met gezinsleden.
• De Cloud:
o iCloud en iCloud Drive,
o Dropbox, Google Drive,
o Synchroniseren van gegevens in Agenda, Contacten, Safari op uw Mac met uw iPhone en/of
iPad,
o Sleutelhanger: dit programma onthoudt uw wachtwoorden op uw Mac, iPad en iPhone en vult
automatisch het juiste wachtwoord in,
o Automatische reservekopie van uw iPhone en iPad.
• Applicatie Foto’s
o Foto’s im- en exporteren:
▪ Vanaf uw camera of SD-kaart,
▪ Vanaf/naar een bestand in de Finder,
o Kijken naar uw foto’s, ook van/op uw iPhone en iPad,
o Ordenen van uw foto’s in albums en mappen,
o Delen van albums met anderen,
o Eenvoudige foto-verbetering: rode ogen, uitsnijden, draaien, helder maken.
Geschikt voor: computergebruikers met een macBook en/of iMac.
Gewenste vaardigheden: minimaal basiscursus of starterscursus macOS.
Cursusinfo:
Nr.
810

Dag
Woensdagmiddag

Tijden
13:45 t/m 16:00

Eerste les
04 dec 2019

Laatste les
18 dec 2019

Lessen: De cursus bestaat uit 3 lessen.
Kosten: € 36,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal, docent verzorgt digitale handleiding).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Vervolgcursussen

Vervolgcursus Smartphone (Android)
Voor de gebruikers van de Android smartphone die de basisvaardigheden enigszins onder de knie
hebben en hun handigheid en kennis van dit apparaat willen vergroten, bieden wij deze vervolgcursus
aan.
In deze cursus gaan wij de basisvaardigheden herhalen en uitbreiden met toepassingen zoals:
•
•
•
•

Contacten en agenda beheren, werken met de camera;
Foto’s en video’s opslaan, beheren, bewerken en verzenden als bijlage in de email;
Cloudopslag voor foto’s en documenten;
Omgaan met WhatsApp en Skype.

Deze cursus is alleen voor smartphones die werken met het Android besturingssysteem, dus geen Apple
iPhone.
Voor de iPhone kijk dan bij de cursus iPad/iPhone.
Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan de praktijk door persoonlijke begeleiding door de
medewerkers van SeniorWeb Alkmaar!
Het is de bedoeling dat u uw eigen smartphone gebruikt tijdens de cursus.
Geschikt voor: Smartphones met een Androidsysteem
Gewenste vaardigheden: enige kennis van gebruik is handig, maar niet noodzakelijk.
Cursusinfo:
Nr.
280

Dag
Maandagmiddag

Tijden
13:45 t/m 16:00

Eerste les
6 jan 2020

Laatste les
27 jan 2020

Lessen: De cursus bestaat uit 4 lessen.
Kosten: € 46,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Vervolgcursussen
Foto’s bewerken met Pixlr
Foto's worden tegenwoordig meer dan ooit gemaakt met smartphones, tablets en digitale
camera's. Een mooi moment wordt zo bewaard als herinnering.
Veel foto's worden echter nooit overgezet naar de computer en zelfs wanneer dat wel gebeurt,
wordt er nooit meer naar om gekeken.
Foto's verkleinen, vergroten en uitsnijden, verbeteren en retoucheren, werken met selecties en
lagen, effecten en filters gebruiken, collages en kaarten maken en nog veel meer. Het wordt
allemaal besproken in deze gebruiksvriendelijke uitgave met stap-voor-stap-instructies volgens de
bekende Visual Steps-methode. Aan de hand van oefenvoorbeelden leren uw deelnemers alle
vaardigheden om later succesvol aan de slag te gaan met hun eigen foto's.
En uiteraard ontbreekt ook het overzetten van de foto's van een smartphone, tablet of digitale
camera naar de pc niet, evenals het plaatsen van foto's in mappen en albums om de vele foto's
overzichtelijk in te delen op de computer.
Een greep uit de onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto’s overzetten van smartphone, tablet of digitale camera;
Scannen;
Verkleinen, vergroten en uitsnijden;
Recht zetten, roteren en perspectief aanpassen;
Verbeteren en retoucheren;
Werken met selecties en lagen;
Effecten en filters gebruiken;
Collages en kaarten maken;
Foto’s beheren in mappen en albums.

Geschikt voor: Windows 10, Android-tablets en -smartphones.
Gewenste vaardigheden: voldoende basisvaardigheden van uw apparaat.
Cursusinfo:
Nr.
150

Dag
Dinsdagochtend

Tijden
09:45 t/m 12:00

Eerste les
31 mrt 2020

Laatste les
28 apr 2020

Lessen: De cursus bestaat uit 5 lessen.
Kosten: € 58,75 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Vervolgcursussen
Fotoboek maken
Laat de verzameling van digitale foto’s niet op uw computer staan.
Maak een schitterend fotoboek van de vakantie, de geboorte van uw kleinkind, een huwelijk of van de
familie.
Herbeleef de mooiste momenten met een zelfgemaakt fotoboek. Stap voor stap een fotoboek maken
met veel creatieve mogelijkheden, professioneel gedrukt en binnen een paar dagen thuis. Na de cursus
kunt u zelf een fotoalbum maken en dan bestellen.
Behandeld worden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Selecteren en kennismaken met de Albelli fotoboeken;
Pagina-indeling maken;
Foto’s selecteren en toevoegen;
Uitlijnen en positioneren;
Sjablonen en kaders gebruiken;
Achtergronden toevoegen;
Tekst toevoegen uit het tekstverwerkingsprogramma;
Eenvoudige fotobewerking.

Deze cursus is gebaseerd op het computerprogramma van Albelli en de cursus is dus niet geschikt voor
Tablets (Android en iPad).
U dient zelf het gratis programma ‘Albelli’s albumsoftware’ te downloaden en te installeren. Dit wordt
tijdens de cursus gedemonstreerd en uitgelegd.
Bij deze cursus wordt lesmateriaal gebruikt, dit is het boek “Handleiding Albelli V” van Kees Holtman.
Dit boek kunt u via SeniorWeb Alkmaar aanschaffen à € 15 euro en excl. verzendkosten.
Gewenste vaardigheden: basiscursus Windows of vergelijkbaar.
Cursusinfo:
Nr.

Dag

Tijden

Eerste les

Laatste les

180
181

Donderdagochtend
Woensdagmiddag

09:45 t/m 12:00
13:45 t/m 16:00

21 nov 2019
04 mrt 2020

12 dec 2019
25 mrt 2020

Lessen: De cursus bestaat uit 4 lessen.
Kosten: € 47,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Vervolgcursussen

Stamboom maken met Aldfaer
Stamboomonderzoek (genealogie) is een hobby van veel mensen. Met behulp van internet kunt u
tegenwoordig allerlei sites benaderen om uw stamboom te maken.
In deze cursus leert u wat er allemaal komt kijken bij stamboomonderzoek. Hoe moet u te werk gaan
om materiaal te vinden over uw voorouders? Ook leert u wat het Regionaal Archief Alkmaar doet en
hoe u gebruik kunt maken van de archieven en collecties die het Archief bewaart.
U gaat vervolgens aan de slag om uw familiegegevens op te zoeken en te verzamelen.
Met het gratis programma Aldfaer gaat u zelf uw stamboom maken door de gevonden gegevens in te
voeren in de computer.
Tijdens de cursusperiode zal er ook nog een excursie gepland worden naar het Regionaal Archief in
Alkmaar.
Gewenste vaardigheden: gevorderde pc-gebruiker.
Cursusinfo:
Nr.
500

Dag
Dinsdagochtend

Tijden
09:45 t/m 12:00

Eerste les
15 okt 2019

Laatste les
19 nov 2019

Lessen: De cursus bestaat uit 6 lessen.
Kosten: € 69,00 dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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Les op maat

Les op maat
Indien een complete groepscursus van meerdere weken voor u om diverse reden minder van
toepassing is, kies dan voor Les op Maat!
Les op Maat is bedoeld voor senioren, die bij het gebruik van de computer, smartphone of tablet en
alles wat daarmee samenhangt, met vragen blijven zitten over een bepaald onderwerp.
Voorbeeld het mailen, je verstuurt en ontvangt berichten, maar het bijvoegen, openen en opslaan van
een bijlage lukt nog steeds niet. Les op Maat voorziet u dan in de behoefte om die kennis eigen te
maken.
U leert precies wat u wilt leren in één of meerdere lessen, onder begeleiding van een deskundige en
ervaren docent. Dat kan zijn individueel, alleen u samen met een docent achter uw eigen laptop,
smartphone of tablet, ook soms samen met een andere cursist, wanneer bij een vergelijkbare
vraagstelling cursisten na overleg met u worden gecombineerd.
Les op Maat is ook van toepassing wanneer u onder begeleiding bijvoorbeeld foto’s van of naar uw
apparaat wilt overzetten, het apparaat sneller wil laten functioneren of orde aan wilt laten brengen in
de bestanden die staan op uw laptop of andere apparatuur.
Ook is denkbaar assistentie en instructie te verkrijgen bij het back-uppen van u persoonlijke bestanden,
updates binnen te halen, veilig internetten, bescherming van uw apparaat en alle denkbare
toepassingen die hier niet zijn beschreven.
Voor Les op Maat zijn er in dit cursusjaar vaste blokken in onze cursus agenda gereserveerd. Op de
dinsdagmiddagen van 14:00 uur tot 16:00 uur, op de woensdag en de vrijdag in de ochtenden zijn de
lestijden van 10:00 uur tot 12:00 uur.
Wel dient u zich hiervoor vooraf aan te melden, daarna zoeken wij, aan de hand van uw vraag, een
docent hierbij en samen met deze docent wordt er een dag/datum met u afgestemd. Op de eerste
lesdag bepaalt u zelf samen met de docent tijdens een intakegesprek, de inhoud van de lesstof en de
mogelijke duur van de Les op Maat cursus.
De kosten bedragen € 15,00 voor een dagdeel van twee uur, dus mogelijkheden te over.
Voor informatie over en aanmelden voor Les op Maat en het overige programma van SeniorWeb
Alkmaar, kunt u telefonisch terecht op 06-1243 7850 of per e-mail via:
cursus@seniorweb-alkmaar.nl.
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De volgende cursussen worden ingepland bij voldoende
aanmeldingen
Cursus Back-up maken
Hoeveel onvervangbare bestanden staan er op uw computer? Denk daarbij aan o.a. foto’s, films,
documenten en e-mail. Door regelmatig uw belangrijke bestanden veilig te stellen kunt u een hoop leed
voorkomen als uw computer onverhoopt crasht.
Het "back-uppen" van uw computer is helemaal niet zo ingewikkeld. In deze cursus leert u o.a. hoe u in
Windows een veiligheidskopie maakt op een externe harde schijf. Voor het volgen van deze cursus moet
u in het bezit zijn van een externe harde schijf om het gedoceerde in de praktijk te kunnen brengen.
Deze cursus is geschikt voor mensen die een basiscursus Windows of vergelijkbaar hebben gevolgd.
Cursusinfo:
Lessen: De cursus bestaat uit 3 lessen.
Kosten: € 33,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.

Veilig en Vertrouwd Online
Privacy en veiligheid
Als we internetten dan laten we sporen na. We keuren cookies goed en maken accounts aan.
Adverteerders zijn dol op de gegevens die we plaatsen, cybercriminelen ook. Je leest er zoveel over dat
je er bang van wordt.
Een stukje wantrouwen is goed, maar te veel is niet nodig.
We kunnen ons beschermen tegen ongewenste gasten op onze computer. Met software én met ons
gedrag.
In deze cursus kijken we hoe we onze sporen kunnen wissen, onze computerapparatuur kunnen
beveiligen en hoe we alert zijn op frauduleuze acties als phishing (vissers naar ons geld).
Met de kennis uit deze cursus gaan we voortaan met een gezond wantrouwen veilig het internet op.
In de cursus werkt u op een les-pc van SeniorWeb Alkmaar of op uw eigen tablet of laptop.
Benodigde vaardigheden: een basiscursus Windows en/of iPad/Android tablets.
Cursusinfo:
Lessen: De cursus bestaat uit 3 lessen.
Kosten: € 33,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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De volgende cursussen worden ingepland bij voldoende
aanmeldingen

Uw Windows 10-computer beveiligen en back-uppen
In deze cursus leert u onder andere welke maatregelen u moet nemen om veilig gebruik te maken
van internet, hoe u veilig online winkelt en hoe u een back-up maakt op uw Windows10-computer.
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
•
•
•
•
•
•

Beveiliging tegen virussen;
Spam voorkomen;
Privacy-instellingen beheren;
Veilig internetbankieren en online winkelen;
Facebook en andere sociale media veilig gebruiken;
Back-up maken.

De cursus is geschikt voor: een Windows 10-computer of –laptop.
Cursusinfo:
Lessen: De cursus bestaat uit 5 lessen.
Kosten: € 55,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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De volgende cursussen worden ingepland bij voldoende
aanmeldingen

Vervolgcursus Android Tablet
Voor de gebruikers van de Android tablet die de basisvaardigheden enigszins onder de knie hebben en
hun handigheid en kennis van hun apparaat willen vergroten, bieden wij deze vervolgcursus aan.
In deze cursus gaan wij de basisvaardigheden herhalen en uitbreiden met toepassingen zoals internet
en e-mail, contacten, agenda, camera, foto’s, E-book, het gebruik van de cloudopslag en het
downloaden van apps uit de AppStore.
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Mail: verzenden van bijlagen, beheren van ingekomen, verstuurde en in de prullenbak belande
mails;
• Gebruik van Google, maken en onderhouden van favorieten, leestips en geschiedenis;
• Foto’s en video’s opslaan, beheren, bewerken en verzenden als bijlage;
• E-book lezen en beheren;
• Bestanden bewaren in de Cloud;
• Contacten beheren.
Gewenste vaardigheden: basiscursus Android.
Cursusinfo:
Lessen: De cursus bestaat uit 4 lessen.
Kosten: € 46,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.
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De volgende cursussen worden ingepland bij voldoende
aanmeldingen

Vervolgcursus iPad
Voor gebruikers van de iPad die de basisvaardigheden (enigszins) onder de knie hebben en hun
handigheid willen vergroten, bieden wij deze vervolgcursus aan. In deze cursus gaan wij de
vaardigheden herhalen en uitbreiden met de toepassingen zoals Mail, Safari, Contacten, Agenda,
Camera, Foto's en het downloaden van apps uit de AppStore.
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Mail: verzenden van bijlagen, beheren van Ingekomen, Verstuurde berichten en Prullenbak;
• Safari: gebruik van Google, instellen als app op beginscherm, maken en onderhouden van
favorieten, leestips, historie etc.;
• Foto's en video's: opslaan, beheren, bewerken en verzenden als bijlage;
• Contacten: beheren;
• Agenda: beheren;
• Apps downloaden, zoals iBook etc.
Gewenste vaardigheden: basiscursus iPad of vergelijkbaar.
Cursusinfo:
Lessen: De cursus bestaat uit 4 lessen.
Kosten: € 46,00 (dit is exclusief evt. lesmateriaal).
Locatie: De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.

Cursusoverzicht SeniorWeb Alkmaar 2019 - 2020 (uitgave september 2019)

26

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

