Initiatie
Facebook

Vervolgcursus Smartphone &
Tablet – de Google-applicaties
VRIJDAG 2 – MAANDAG 5 &
DINSDAG 6 OKTOBER

MAANDAG 5 OKTOBER
Facebook en Messenger zijn twee handige tools om
contact te houden met vrienden en familie. Je kan zien wat
zij doen, de foto’s die gepost worden door je kleinkinderen,
enz. Messenger is de chatdienst van Facebook, wat wil
zeggen dat iedereen die een account op Facebook
aanmaakt, automatisch ook een Messenger-account heeft.
Tijdens deze initiatie overlopen we beide applicaties en hun
verschillende mogelijkheden. We starten met hoe je een
profiel moet aanmaken. Je leert wat en waar je dingen kan
posten die al je Facebookvrienden kunnen/mogen zien.
Bij Messenger wordt uitgelegd hoe je berichten kan
uitwisselen met één contactpersoon of met een hele groep
en wat je precies allemaal kunt doorsturen.
1 computer per cursist wordt voorbehouden.

U heeft een smartphone? U kent Google? Kent u alle andere
handige tools van Google al? Nee? Kom dan zeker naar
deze cursus. Het is handig als u al wat met uw smartphone
kan werken of de basiscursus hebt gevolgd. Apps als Google
Maps, Google Foto’s, Google Drive, Google Keep, Google
Mail, Hangouts, Google Chrome, gesproken opdrachten en
Google Play Music worden volledig uit de doeken gedaan.
Dit zijn handige applicaties die bij Androïd toestellen
automatisch geïnstalleerd staan en waarvan je je gaat
afvragen waarom je ze nog niet eerder hebt gebruikt!
Heb je een toestel van Apple, geen probleem. Hier werken
deze applicaties ook op, het enige verschil is dat je deze nog
dient te installeren.
Duur:

3 lessen van 3 uur

Aanvang: 8u30

(einde 11u30)

Prijs: € 10
Max. aantal deelnemers: 10 personen
Inschrijven: tot volzet
Waar: LM-Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen

Aanvang: 13u30
Prijs:

(einde 16u30)

€5

Max. aantal deelnemers: 10 personen
Inschrijven: tot volzet
Waar:

LM-Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen

Info / inschrijvingen :
Vief provincie Antwerpen vzw
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen
 03 206 36 54
 info.antwerpen@vief.be
Na inschrijving, betaling storten op
rekeningnummer: IBAN BE02 3200 9178
8140 van Vief provincie Antwerpen vzw
met als mededeling ‘naam cursus +
datum’

Begincursus Smartphone
Androïd

Vervolgcursus Smartphone
Hoe gebruik ik deze op reis?

Begincursus Tablet
Androïd / Apple

DINSDAG 2 – 9 & 16 JUNI

WOENSDAG 2 – 9 & 16
SEPTEMBER

VRIJDAG 15 – 29 MEI & 5 JUNI
Heb je een smartphone en wil je hier beter mee leren
werken? Dan is deze cursus iets voor jou. Tijdens deze
cursus komen de basisprincipes rond het werken met de
smartphone aan bod. Daarnaast leer je bijvoorbeeld een
leuke foto op de achtergrond te plaatsen of de wifi van een
bepaalde plaats in te stellen. Maar ook enkele handige
applicaties zoals WhatsApp, e-mail en agenda worden
uitgelegd. Kortom via deze cursus haal je meer uit je
smartphone!
Breng je eigen smartphone (Androïd) mee zodat je alles ter
plekke kan uitproberen en de nodige vragen kan stellen.

De smartphone is een apparaat dat overal makkelijk
meegenomen kan worden, dus ook op reis. Tijdens deze
vervolgcursus leer je hoe de smartphone een handig
apparaat kan zijn tijdens een reis.
Zo kan je de smartphone gebruiken om nooit meer te
verdwalen, je auto terug te vinden, om goede restaurants
te vinden en om de goedkoopste en beste attracties te
vergelijken zodat je genoeg vakantiecentjes overhoudt.
Breng je eigen smartphone (Androïd of Apple) mee zodat
je alles ter plekke kan uitproberen en de nodige vragen kan
stellen.

Duur: 3 lessen van 3 uur

Duur:

Aanvang: 9u30

Aanvang: 13u30

3 lessen van 3 uur

Deze cursus wordt ingericht i.s.m.

(einde 12u30)

(einde 16u30)
Duur:

Prijs: € 10

Prijs:

Max. aantal deelnemers: 10 personen
Inschrijven: tot volzet

Max. aantal deelnemers: 10 personen
Inschrijven: tot volzet

Waar:

LM-Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen

Tijdens de eerste twee lessen bekijken we de tablet en
gaan na waarvoor de knopjes dienen en op welke manier
je gebruik moet maken van het touchscreen of
aanraakscherm. Daarna gaan we al enkele basisapplicaties
van dichterbij bekijken. In de derde les wordt er dieper
ingegaan op het aankopen van nieuwe applicaties alsook
het gebruik van de camerafunctie van de tablet.
Bij de cursus tablet Androïd zorgt de lesgever
ervoor dat elke deelnemer een tablet ter
beschikking heeft.
Bij de cursus tablet Apple dienen de deelnemers
zelf hun iPad mee te brengen.

Waar:

€ 10

LM-Plus Antwerpen, zaal “De Meirminne”
Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen

3 lessen van 3 uur

Cursus tablet (Androïd): Aanvang: 9u30 (einde 12u30)
Cursus tablet (Apple):
Aanvang: 13u30 (einde 16u30)
Prijs:
€ 10
Max.aantal deelnemers: 10 personen / cursus
Inschrijven: tot volzet
Waar:

WZC-Moretus, Grote Steenweg 185, 2600 Berchem

Digitale wandelingen in Antwerpen & Lier
VRIJDAG 12 JUNI & DONDERDAG 9 JULI
Via deze digitale wandelingen leer je omgaan met je tablet of
smartphone. Je ervaart dat deze apparaten best wel
aangenaam, handig en speels kunnen zijn.
Tijdens de wandelingen maak je kennis met de verschillende
elementen van de digitale apparaten en maken we ook tijd
om van het moois rondom ons te genieten. Tijdens deze
wandeling zal er ook tijd gemaakt worden om een drankje te
nuttigen, dat inbegrepen is in de prijs.
We loodsen je door Antwerpen en/of Lier.
Plezier en beweging zijn dus verzekerd.

Digitale wandeling te Antwerpen op vrijdag 12 juni
Bijeenkomst: 10u - Grote inkomhal Centraal Station
Digitale wandeling te Lier op donderdag 9 juli
Bijeenkomst: 10u - Voorkant Stadhuis, Grote Markt
Prijs: € 10 / digitale wandeling
Min. aantal deelnemers: 10 personen

