
 
Het jaar 2023 staat voor de deur en ook in het komende 

jaar is de digitale wereld om ons heen  niet weg te 

denken. Wilt u er blijvend mee overweg kunnen dan is 

het noodzakelijk om alert te zijn. Ondersteuning nodig? 

Kom naar onze spreekuren, cursussen of workshops en 

breng uw smartphone, laptop, tablet, iPhone of iPad 

mee. Met u zorgen we ervoor dat u er weer veilig verder 

mee kunt. 

 
In januari staan op de agenda de Cursus Fotoboek 

maken en de Workshop Zoeken en Vinden op Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Fotoboek maken 
Heeft u leuke foto's van een vakantie, verjaardag of 

een andere gebeurtenis en zou u daar wel een fotoboek 

van willen hebben? Voor uzelf of om cadeau te geven? 

Het is niet zo moeilijk als u misschien denkt. 

 

Tijdens deze cursus vertellen we u bij welke bedrijven 

u een fotoboek kunt maken. We behandelen hoe u dat 

automatisch of helemaal naar uw eigen wensen kunt 

doen. Daarna gaan we aan de gang met een fotoboek-

maker. U leert eenvoudige bewerkingen op de foto’s 

toepassen: recht zetten, bijsnijden, rode ogen 

corrigeren etc.  

 

Het is belangrijk dat u al weet hoe u foto's vanaf uw 

mobiele telefoon of uw fotocamera op de computer kunt 

zetten en op de computer kunt opbergen op een manier 

dat u ze ook gemakkelijk weer terug kunt vinden en hoe 

ze te versturen naar de fotoboek-maker. U beschikt 

over een laptop met Windows 10 of misschien al 

Windows 11. Tijdens de lessen werkt u op uw eigen 

laptop. 

 

Deze cursus bestaat uit 3 lessen van elk 2 uur en wordt 

gegeven op donderdag 12, 26 januari en 2 februari 

2023 van 09.30 – ca 11.30 uur. 

 

De kosten zijn €56,00 en €49,00 voor SeniorWeb 

leden. Vooraf aanmelden noodzakelijk! 

 

 

 
 

Workshop Zoeken en vinden op Internet 
Wilt u weten hoe u kunt zoeken naar dat ene 

breipatroon of dat speciale recept? Wilt u alles lezen 

over uw hobby maar weet u niet waar u het vinden kunt? 

Wilt u op een makkelijke manier het adres van die ene 

website onthouden of op een eenvoudige manier 

veelgebruikte websites vinden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze workshop van ca. 2 uur leert u hoe u kunt zoeken 

op internet en hoe u de resultaten van de zoekopdracht 

moet interpreteren.  

 

Maar ook maakt u kennis met verschillende 

“startpagina’s” en hoe om te gaan met “favorieten”. 

Bij deze workshop kunt u op uw eigen apparaat, laptop, 

tablet, iPad werken.  

 

Deze workshop wordt gegeven op donderdag 19 januari 

2023 van 09.30 – ca 11.30 uur en bestaat uit 1 les 

van 2 uur. De kosten zijn €20,00 en €18,00 voor 

SeniorWeb leden. Vooraf aanmelden noodzakelijk! 

 

U wil graag meedoen maar hebt thuis alleen een vaste 

PC? Geen nood. U kunt gebruik maken van een laptop van 

het leercentrum. Laten weten en wij brengen deze voor 

u mee. 

 

 

 

 

In februari 2023 organiseren we activiteiten over 

Spam en Phishing, Bestanden Bewaren en Goed Gebruik 

van de Android Smartphone. Meer informatie op de 

website en in de volgende Nieuwsbrief. 

 

Verdere informatie en aanmelden via de website 

www.seniorweb.nl/Delft, seniorweb.delft@gmail.com of 

telefoon 06 519 193 03. 

 

Annelies Y. Groeneveld, coördinator 

Delft, januari 2023 
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