
WELKOM IN ONS COMPUTERCAFÉ 
 

 

De digitale wereld blijft zich vernieuwen en zorgt 
vaak voor nieuwe verrassingen. U moet telkens 
weer ontdekken hoe uw nieuwe smartphone óf het 
vernieuwde programma op uw laptop nu weer werkt. 
Wilt u graag bijblijven dan is het belangrijk om u zich 
daarin te blijven verdiepen én wij helpen u hier 
graag mee. Kortom, heeft u een digitale vraag, al 
lijkt het iets onbenulligs, loop dan gerust binnen in 
ons Computercafé. Wij zijn open op de tweede en 
vierde dinsdag van de maand telkens van 10.00 tot 
12.00 uur in onze ruimte in De Venloene. 

U wordt individueel geholpen en de toegang is gratis. Wilt u graag geholpen worden en 
bent u niet in staat om naar het Computercafé te komen, neem dan contact op met Laura 
Huibers. Telefoon. 0416 361615. 
 
 
ANDROID SMARTPHONE CURSUS 
 

 

De meesten van u gebruiken al een smartphone. U 
maakt een foto, u kunt bellen en gebruikt WhatsApp. 
Maar wat betekenen al die knopjes en venstertjes die 
soms ineens tevoorschijn komen? Welke Apps zijn 
handig om te gebruiken en hoe installeert u ze? Hoe 
krijgt u overal verbinding met Internet? Hoe kunt u 
zien wie er gebeld heeft? Waar vindt u al uw foto's en 
hoe verstuurt u ze? Wat kunt u nog meer doen met 
WhatsApp? Ga zo maar door. Deze cursus is 
bedoeld voor iedereen die méér willen weten over de 
werking van de 'gewone' Android smartphone, dus 
niet de speciale smartphones voor ouderen, met  

alleen grote knoppen. Aan het eind van de cursus zult u met veel plezier én een stuk 
zelfverzekerder uw smartphone gebruiken. Bij deze cursus wordt gebruikt gemaakt van een 
uitgebreide handleiding, zodat u thuis alles in uw eigen tempo kunt teruglezen. 
 
INFORMATIE OVER DE CURSUS: 
 

Startdatum: vrijdag 10 februari 
Aantal lessen: 7 

Data: Vrijdagochtend 10 en 17 februari én 3, 10, 17, 24 en 31 maart.  
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur 

Kosten € 45,00 (inclusief koffie/thee) voor leden van de 
SeniorenVereniging Loon op Zand en € 55,00 voor niet-leden. 
Voor het uitgebreide cursusmateriaal betaalt u € 7,50. 

Aanmelden: U kunt zich voor deze cursus opgeven tot uiterlijk 3 februari bij 
Laura Huibers. Mail naar lahui@home.nl óf bel naar 0416 361615. 

 


