NIEUWSBRIEF
Activiteiten maart 2020
Maandagmiddag 2 maart: start cursus Smartphone
Aanmelden cursus:
telefoon: 06 – 1243 7850
cursus@seniorwebalkmaar.nl
of met het papieren
aanmeldingsformulier; kijk
hiervoor op de website.
Aanmelden themamiddag
en workshop:
themamiddag@seniorwebalkmaar.nl
Graag aanmelden uiterlijk
één week voor aanvang.

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. 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 al vol! Woensdagmiddag 8 april start de volgende cursus; meer
hierover in de volgende nieuwsbrief.

De cursus bestaat uit 4 lessen (2, 9, 16 en 23 maart).
Tijd: 13.45 – 16.00 uur
Verdere informatie op onze website: www.seniorweb-alkmaar.nl

Dinsdagochtend 3 maart: start cursus Mappen & 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 om structuur en organisatie in de mappen
aan te brengen. In deze cursus leert u ook stap voor stap hoe u bestanden op de
computer ordelijk verdeelt in mappen.

De cursus bestaat uit 4 lessen (3, 10, 17 en 24 maart).
Tijd: 9.45 – 12.00 uur
Verdere informatie op onze website: www.seniorweb-alkmaar.nl

Dinsdagmiddag 3 maart: Smartphone Café

Cursussen en workshops
worden gegeven in:
De Rekere,
Drechterwaard 16,
1824 EX Alkmaar
Themamiddagen worden
gegeven in:
Het Slimste Huis,
winkelcentrum Ringers,
Noorderkade 173,
1823 CJ Alkmaar;
op de 1e etage (via roltrap
en lift te bereiken), naast
de Mediamarkt.

Seniorweb Alkmaar organiseert, in samenwerking met bibliotheek Kennemerwaard,
een smartphone café. U kunt hier terecht met al uw vragen over de smartphone van
Apple of Android.
Graag tot ziens in de bieb.

Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2, 1811 KC)

Woensdagmiddag 4 maart: start cursus 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.

De cursus bestaat uit 4 lessen (4, 11, 18 en 25 maart).
Tijd: 13.45 – 16.00 uur
Verdere informatie op onze website: www.seniorweb-alkmaar.nl

NIEUWSBRIEF
Donderdagmiddag 5 maart: Themamiddag Cloud
We maken nu en in de toekomst steeds meer gebruik van opslag op de computers van
o.a. Google, Microsoft en vele anderen. Tijdens deze middag leert u alle ins en outs van
deze opslagmogelijkheden.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Kosten: € 5,00 incl. koffie of thee.
Aanmelden: themamiddag@seniorweb-alkmaar.nl

Donderdagmiddag 19 maart: Themamiddag Fotobewerken met Pixlr
Heeft u ook veel foto’s op uw pc staan die u in een fotoboek wilt gaan zetten. Vaak zijn
er dan foto’s bij die toch nog wat aangepast moeten worden, zoals recht zetten,
uitsnede maken en belichting aanpassen.
Tijdens deze middag ziet u hoe u uw foto’s kunt verbeteren.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Kosten: € 5,00 incl. koffie of thee.
Aanmelden: themamiddag@seniorweb-alkmaar.nl

Donderdagmiddag 19 maart: Themamiddag Slim op Pad met uw
smartphone
Even een rondje wandelen of een mooie fietsroute maken? Pak ook uw smartphone er
eens bij en maak zelf een mooie route, zoek op waar u lekker kunt lunchen of zoek op
wat u onderweg tegenkomt. We leggen u stap voor stap uit hoe ook u slim op pad kunt
met uw smartphone.

LET OP: deze themamiddag wordt op een andere locatie gegeven en wel:
Bibliotheek Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2, 1811 KC)
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Kosten: € 5,00 incl. koffie of thee.
Aanmelden: themamiddag@seniorweb-alkmaar.nl

Dinsdagochtend 31 maart: start cursus Fotobewerken 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. Meestal zijn
hier de nodige foto’s bij, die nog wat aangepast moeten worden.
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. Dit komt allemaal aan bod in deze cursus.

De cursus bestaat uit 5 lessen (31 maart en 7, 14, 21 en 28 april).
Tijd: 9.45 – 12.00 uur
Verdere informatie op onze website: www.seniorweb-alkmaar.nl

Kijk voor het volledige cursusaanbod, themamiddagen en workshops op www.seniorweb-alkmaar.nl

