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Uw notaris in Uden en Veghel 
 

Schepers & Van Nunen is het notariskantoor met vestigingen in Uden en Veghel. 

U bent bij ons aan het juiste adres voor al uw juridische vragen. We staan graag 

voor u klaar met de juiste informatie en advies voor ieder moment in uw leven. 

Ons notariskantoor spreekt een duidelijke taal, is diep geworteld in de regio 

Uden-Veghel en is maatschappelijk betrokken. 
 

Ouderen voelen zich steeds meer onbegrepen en maken zich ernstig zorgen  

over hun financiële toekomst! 
 

Steeds meer ouderen geven aan zich zorgen te maken 

 over hun financiële toekomst. 

 

Wat gebeurt er met mijn pensioen? Hoe zal de kwaliteit van de zorg er voor mij 

uitzien? Welke eigen bijdrage wordt er van mij verwacht en kan ik die nog wel 

opbrengen? Zijn de testamenten die ik in het verleden heb laten opstellen nog 

wel te gebruiken? Past de wettelijke regeling (nog) wel bij mijn situatie? 

Hoe houd ik, wanneer ik niet meer zo goed in staat ben om zelfstandig heldere 

en afgewogen beslissingen te nemen, toch de regie over mijn wensen? 
 

Kortom concrete vragen waarop duidelijke antwoorden zijn te geven. 

Buiten de reguliere kantoortijden kunt u (alleen op afspraak)  terecht in: 
 

Uden:  Iedere donderdagavond  tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
 

Veghel:  Iedere dinsdagavond  tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 
 

Er is dan een gratis inloopspreekuur voor een consult van maximaal 20 minuten 

om vrijblijvend bij te praten. 

Geef u gratis op voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van notariële 

ontwikkelingen! 

 

Uden: Velmolenweg 145, telefoon: 0413-262 926 

Veghel: NCB-laan 1, telefoon: 0413-377 477 

www.notarissenudenveghel.nl 
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De prachtige reis naar Volendam van 

2014 staat nog in mijn geheugen gegrift. 

Dit werd mede veroorzaakt door het 

emotionele afscheid van onze ‘eigen’ 

buschauffeur Marcel van Tiel die OAD 

ging verlaten voor een nieuwe uitdaging 

in de transportwereld. De bus zou 

worden omgeruild voor een grote vrachtwagen en onze KBO-Volkel-reis 

naar Volendam was zijn laatste rit. 

Ik zal u de hartverscheurende taferelen bij het afscheid ’s-avonds besparen 

en onmiddellijk terugkeren naar de orde van de dag. 

Het is 5 augustus. Om 06.00 in de morgen schrik ik wakker omdat er 

vandaag iets te doen is, maar wat? Je wordt een dagje ouder en het 

kwartje valt dan vaak wat later. Oh ja, we  gaan vandaag met de bus naar 

Luttelgeest, de Orchideeënhoeve en we maken een boottocht over de 

weerribben. Ik hoef geen brood of zo mee te nemen, want we zullen een 

paar keer stoppen om wat te eten en te drinken. Het zal mij benieuwen. 

Om kwart over acht arriveren we bij de bus en zien onze chauffeur bij de 

ingang staan, even een hand geven en ik kijk in het gezicht van… Marcel. 

Wat een blij weerzien. Veel mensen reageren weer emotioneel en Marcel 

blijkt weer gelukkig 

te zijn in zijn ‘oude’ 

baan. Om half negen 

vertrekken we en ik 

verheug me op een 

rustige reis en een 

beetje slaap. 

Vergeet het maar, 

de chauffeur weet 

van alles te vertellen 

over de bezienswaardigheden onder weg en doodmoe komen we na een 

paar uur aan bij Restaurant “De Loreleij”. Hier worden we gastvrij 

ontvangen met koffie en een groot stuk gebak. Dat begint goed. Als even  
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later de kopjes weer worden bijgevuld kan de dag nu al niet meer stuk. We 

vervolgen onze reis en komen op de afgesproken tijd aan in Luttelgeest. 

Even wachten op de vrouwelijke gids en we gaan naar binnen. Na een 

uitgebreide uitleg over van alles en nog wat worden we eindelijk losgelaten 

en mogen we op eigen kracht de orchideeënhoeve bezichtigen.   naar pag. 3  

 

              Elke dinsdag en donderdagmiddag biljarten vanaf 13.00 uur 
 

               de overige, vaste activiteiten beginnen om 13.30 uur 

    

 

september 

 

dinsdag   1 september kienen 

donderdag   3 september kaarten 

 

zondag   6 september bus/boot wereldhavendagen 

     vertrek busstation 10.00 uur 

 

dinsdag   8 september koersbal/kaarten 

woensdag   9 september fietsen  13.15 uur 

donderdag 10 september sjoelen 

dinsdag 15 september kienen 

donderdag 17 september kaarten 

dinsdag 22 september koersbal/kaarten 

woensdag 23 september fietsen  13.15 uur 

donderdag 24 september sjoelen 

dinsdag 29 september kienen     

 

oktober 

 

donderdag  1 oktober kaarten 

dinsdag  6 oktober kienen 

 

woensdag  7 oktober middag boottocht 12.15 uur 

 

donderdag  8 oktober bloemschikken 13.30 uur 

 

vrijdag   9 oktober themamiddag 

     dementie  14.00 uur 
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              Speciale KBOSpeciale KBOSpeciale KBOSpeciale KBO----KORTING voor de voorstellingKORTING voor de voorstellingKORTING voor de voorstellingKORTING voor de voorstelling    

                                                                                                                                                                                    “Die Bijzondere Vrouw” “Die Bijzondere Vrouw” “Die Bijzondere Vrouw” “Die Bijzondere Vrouw”     

                                                                                            van Zangeres MarieChristienvan Zangeres MarieChristienvan Zangeres MarieChristienvan Zangeres MarieChristien    in Kruisherenkapel, Udenin Kruisherenkapel, Udenin Kruisherenkapel, Udenin Kruisherenkapel, Uden 

 
Op zondag 11 oktober a.s. aanvang 14.30u 

brengt MarieChristien in deze prachtige 

locatie een speciale show rondom; 

“de vrouw, de moeder en Maria”.  
 

Onder de titel “Die bijzondere vrouw” 

beleeft het publiek een vleugje nostalgie.  
 

De behoefte hieraan blijft nog steeds en 

MarieChristien laat het publiek er op haar 

eigen ongedwongen wijze weer van 

  proeven. Een onvergetelijke show met 

mooie liedjes, anekdotes en 

  samenzang. MarieChristien MarieChristien MarieChristien MarieChristien heeft ook voor onze KBO-leden een speciale 

  aanbieding: op vertoon van uw KBO leden-pas bedraagt de entree voor 

  u en uw introducée(s) slechts € 6.00 (normale prijs € 7.50) per persoon. 

        Reserveren is gewenst: via  Reserveren is gewenst: via  Reserveren is gewenst: via  Reserveren is gewenst: via  www.mariechristien.nlwww.mariechristien.nlwww.mariechristien.nlwww.mariechristien.nl    of telefonisch 0413 274250of telefonisch 0413 274250of telefonisch 0413 274250of telefonisch 0413 274250    

    

Uitslagen bandstoten: 
    

VolkelVolkelVolkelVolkel 1    Volkel2 

 

1111
eeee    Gerrit ZwinkelsGerrit ZwinkelsGerrit ZwinkelsGerrit Zwinkels        1e1e1e1e    Jozef SmitsJozef SmitsJozef SmitsJozef Smits    

2222
eeee    Jan v.d. BergJan v.d. BergJan v.d. BergJan v.d. Berg            2222

eeee    Herman HermansHerman HermansHerman HermansHerman Hermans    

3333
eeee    Martien van DoorenMartien van DoorenMartien van DoorenMartien van Dooren   3333

eeee    Piet van DeursenPiet van DeursenPiet van DeursenPiet van Deursen    

    

Wij wensen alle winnaars proficiat met deze prestatie.Wij wensen alle winnaars proficiat met deze prestatie.Wij wensen alle winnaars proficiat met deze prestatie.Wij wensen alle winnaars proficiat met deze prestatie.    
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later de kopjes weer worden bijgevuld 

kan de dag nu al niet meer stuk. We 

vervolgen onze reis en komen op de 

afgesproken tijd aan in Luttelgeest. Even 

wachten op de vrouwelijke gids en we 

gaan naar binnen. Na een uitgebreide 

uitleg over van alles en nog wat worden 

we eindelijk losgelaten en mogen we op eigen kracht de orchideeënhoeve 

bezichtigen.  
Aansluitend zijn hier nog een parkietenverblijf  en een vlindertuin te 

bezoeken. Voorwaar een prachtig geheel waar je ogen en oren tekort 

komt. Maar aan alles komt een eind en de bus wacht alweer om ons naar 

de beloofde koffietafel te brengen. Gelukkig wisten ze daar van onze komst 

en   we konden direct gaan zitten en per tafel werden we naar het zeer 

uitgebreide buffet begeleidt. Ik zat met Hanneke en Cor en Til aan de 

laatste tafel en zo konden wij de blije 

gezichten bij zoveel lekkers goed 

gadeslaan. Ook hier was ruim voldoende 

koffie en thee voorradig en zo konden al 

de heerlijkheden vlot worden 

weggespoeld. Vooral het suikerbrood viel 

erg in de smaak en moest regelmatig 

worden aangevuld. We vervolgden onze 

reis en reden naar de boot die ons over 

de weerribben zou varen. We moesten 

hier even wachten op de boot en 

genoten even later van een 

welbespraakte kapitein die ons op 

onnavolgbare wijze en met humoristische 

kwinkslagen liet genieten van zijn kennis 

van dit gebied waar rietsnijders een hard 

bestaan hadden en nog hebben om aan 

de kost te komen. Ook hier kregen we een kopje koffie en konden dat later 

wegspoelen met fris en bier. Heel leerzaam en interessant maar ook leuk 

om met zo’n bootje langs die vele eilandjes te varen.  
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Moe maar voldaan stapten we in de bus 

en Marcel reed met ons, “weg van de 

snelweg”, door o.a. Staphorst en hij 

maakte ons deelgenoot van zijn kennis 

over  schildjes aan de voordeuren die 

iets vertelden over aanwezige huwbare 

zonen en/of dochters. Bedankt Marcel, 

nu ik dit allemaal weet slaap ik veel 

rustiger en schijn ik ook nog veel minder te snurken. 

Het afscheidsdiner bij “Het witte huis” in Zeeland rondde deze dag op 

culinaire wijze af en verdient zeker een bijzondere vermelding. Het eten 

was lekker en werd steeds bijgevuld. Toen iedereen dacht dat het nu wel 

goed was geweest kwam er nog een lading heerlijke ijscoupes uit de 

keuken. Bij het vertrek werden we uitgezwaaid door de ‘bediening’ en ik 

zag menig zakdoekje opduiken om even te snuiten en zo. We kunnen 

terugzien op een zeer geslaagde dag en ik ben in de dagen daarna 

regelmatig aangesproken door zeer tevreden medereizigers. Het reisteam 

bestaande uit Els, Nettie en Guus heeft positief gescoord en is al weer druk 

bezig met de volgende reis. 

De zomer is weer voorbij en de herfst staat weer voor de 

deur. De bloemen die buiten staan zijn uitgebloeid en de 

bladeren gaan vallen, het ziet er buiten een beetje triest 

uit. Dus tijd om het binnen wat op te vrolijken met een 

mooi  herfststuk. Dit gaan we doen op: 

Donderdag middag  8 oktober  13.30.Donderdag middag  8 oktober  13.30.Donderdag middag  8 oktober  13.30.Donderdag middag  8 oktober  13.30.    

Meenemen Meenemen Meenemen Meenemen ---- - snoeischaartje-mesje  tangetje en een 

over pot met een opening van 13 tot 15 centimeter. 

De kosten zijn € 7.50  die middag meenemen. 

U kunt zich  daar voor opgeven met een briefje, met uw naam en 

telefoonnummer. U kunt dit briefje in de buiten brievenbus doen  bij  De De De De 

SchakelSchakelSchakelSchakel.Schrijf opopopop de enveloppe     K.B.OK.B.OK.B.OK.B.O                bloemschikkenbloemschikkenbloemschikkenbloemschikken    
    

Opgeven tot vrijdag  2 oktOpgeven tot vrijdag  2 oktOpgeven tot vrijdag  2 oktOpgeven tot vrijdag  2 okt 

 

13 
 

                                                                            Omgaan metOmgaan metOmgaan metOmgaan met    

                            vergeetachtigheid vergeetachtigheid vergeetachtigheid vergeetachtigheid ----    dementiedementiedementiedementie    
  

Omgaan met iemand die erg aan het vergeten 

is of al verschijnselen krijgt van dementie is 

lastig. Met kennis van het ziektebeeld, de 

nodige hulp en veel geduld lukt het vaak toch 

om het leven nog  plezierig te leven. 

Vergeetachtig of dementVergeetachtig of dementVergeetachtig of dementVergeetachtig of dement    
 

Iedereen wordt naarmate de jaren verstrijken vergeetachtiger. Bij 

dementie gaat het om meer dan vergeetachtigheid alleen. Iemands 

karakter verandert, de dagelijkse handelingen zoals het huishouden en 

omgaan met geld verlopen moeizamer en op den duur verdwalen 

dementerenden in tijd en plaats. 

Om deze vraag en waarschijnlijk nog vele anderen te beantwoorden 

organiseren de ouderenbonden waaronder KBO, PCOB en ANBO samen 

met Stichting Alzheimer afdeling Oss – Uden – Veghel en de gemeente 

Uden voorlichtingsbijeenkomsten.  
 

‘Dementie, óók onze zorg!’‘Dementie, óók onze zorg!’‘Dementie, óók onze zorg!’‘Dementie, óók onze zorg!’    

Dit project dat in alle Brabantse Gemeenten wordt georganiseerd is mede 

gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant.   
 

Een viertal voorlichtingsbijeenkomsten vinden in de gemeente Uden plaats  
 

Vr     9 oktVr     9 oktVr     9 oktVr     9 okt....    14.0014.0014.0014.00    uur Gemeenscuur Gemeenscuur Gemeenscuur Gemeenschapshuis De Schakel Reestraat 49 Volkel hapshuis De Schakel Reestraat 49 Volkel hapshuis De Schakel Reestraat 49 Volkel hapshuis De Schakel Reestraat 49 Volkel     
    

Wo 14 okt 14.00 uur Gemeenschapshuis Eigen Herd Rooijsestraat 1 Uden 
 

Wo 14 okt 19.30 uur Gemeenschapshuis Eigen Herd Rooijsestraat 1 Uden 
 

We gaan u iets vertellen over vergeetachtigheid, wat is normaal en hoort 

bij de leeftijd en wanneer als het erger wordt en dan ??  U wordt 

geïnformeerd over de soorten van dementie, de diagnose, de verandering, 

de emotie en nog veel meer. Maar ook wat en welke mogelijkheden voor 

hulp en ondersteuning dichtbij verkrijgbaar is en wie u kan helpen.  
 

Kom naar deze bijeenkomst en vergeet het niet! Kom naar deze bijeenkomst en vergeet het niet! Kom naar deze bijeenkomst en vergeet het niet! Kom naar deze bijeenkomst en vergeet het niet!     
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Wij bieden deze nieuwe cursus daarom aan ook om te zien of er 

belangstelling voor is. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. 

U brengt uw eigen smartphone, altijd opgeladen, mee naar de cursus. 

Wat wordt in de cursus behandeld? 

• U maakt kennis met Android en je stelt jouw telefoon in; 

• Bellen met uw Smartphone; 

• U leert surfen op internet en mailen; 

• Het gebruik van Google Maps; 

• Foto’s maken, bekijken en mailen; 

• Apps (programmaatjes) downloaden en installeren; 

• Beheer van de Agenda. 

De basishandelingen voor het gebruik van de smartphone worden in de 

cursus behandeld. 

Start : vrijdag 9 oktober 2015 

Tijd : 6 lessen van 10.00-11.30 uur  

Kosten : € 43,-- incl. zelf samengesteld cursuscahierzelf samengesteld cursuscahierzelf samengesteld cursuscahierzelf samengesteld cursuscahier. 

 

 

Inschrijven voor een cursus is mogelijk van 7 september t/m 18 september 

2015. 

In deze periode liggen de inschrijfformulieren in de hal van Eigen Herd.  

U kunt zich ook aanmelden via de website van Stichting Eigen Herd Uden; 

www.eigenherd.nl 

Onder het kopje “cursussen” vindt U een aanmeldingsformulier. 

 

Op vrijdag 11 september a.s. is er een Inloopdag bij Eigen Herd.  

Op de ochtend vanaf 9.30 - 12.00 uur, in de middag vanaf 13.00 - 16.30 uur 

Op deze ochtend en/of middag kunt u vrijblijvend kennis maken met het 

leercentrum van Seniorweb en haar docenten of vragen stellen m.b.t. het 

gebruik van uw computer, laptop, tablet of Smartphone. 

U kunt gewoon  binnen lopen, een afspraak maken is niet nodig 

Voor verdere informatie: 

Arno Claassen- de Wit; tel: 0413-265855. 
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Ik zag er toch wel heel erg tegen op om helemaal naar Den Bosch te fietsen om 

daarmee deel te nemen aan de Bedevaart. Mijn langste fietstocht was 40 kilometer 

en dit was toch wel een heel stuk verder. Heen en weer dus. Tot half acht dacht ik: 

“Ik ga toch maar niet mee.” Om acht uur smeerde ik wat krentenbollen en wist dat 

ik toch mee moest.. ’uit 

dankbaarheid’  

26 stonden er klaar op het 

Schakelplein en klokslag half 

negen vertrokken we onder 

leiding van Harrie van LanenHarrie van LanenHarrie van LanenHarrie van Lanen via 

een voor mij onbekende, maar 

erg mooie route naar Veghel, 

waar Toon en Riek v.d. VenToon en Riek v.d. VenToon en Riek v.d. VenToon en Riek v.d. Ven zich bij 

ons aansloten. Harrie voerde ons 

achterlangs Kasteel Heeswijk, waar een mooi fietspad langs de Aa je het 

gevoel geeft in het buitenland te zijn. Aangekomen in Heeswijk werden we 

gastvrij ontvangen door de vrijwilligers van Gemeenschapshuis “Servaes”. 

Wat een prachtig gebouw en wat 

was de koffie lekker.. Maar we 

moesten verder. We bereikten 

Den Bosch en bezochten de 

Mariakapel, waar menig kaarsje 

werd opgestoken. Om half een 

precies begon de 

Eucharistieviering. Na de mis 

lunchten we op het terras en na 

een aangename onderbreking in 

de Schaapskooi, waar we namens het bestuur een consumptie met wat 

lekkers kregen aangeboden. Via een prachtige route reden we huiswaarts 

en kwamen we hom half zes weer in Volkel aan. Door de vele stops kon ik 

het goed volhouden. Dat had ik niet verwacht. Harrie bedankt. 
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Beginners Windows 7. Beginners Windows 7. Beginners Windows 7. Beginners Windows 7.     

In de eerste les van deze cursus zal bekeken worden, of U al enigszins 

vertrouwd bent met een computer en/of met het besturingssysteem 

Windows 7. Daarna bestaat de mogelijkheid, dat er twee groepen 

geformeerd worden, die op ervaringsniveau worden ingedeeld. 

De cursus omvat o.a. een eenvoudige brief schrijven met Wordpad, een 

tekening maken met Paint, gebruik van de Rekenmachine en oefent U met 

de USB stick. 

Ook leert U om bestanden op een overzichtelijke manier op te slaan in de 

mappen MijnMijnMijnMijn documentendocumentendocumentendocumenten en Mijn AfbeeldingenMijn AfbeeldingenMijn AfbeeldingenMijn Afbeeldingen, zodat U ze later altijd 

weer terug kunt vinden. 

U maakt kennis met het InternetInternetInternetInternet en leert een eeee----mailmailmailmail met bijlage versturen. 

Start : maandag 5 oktober 2015  

Tijd : 10 lessen van 13.15-14.45 uur 

Kosten : € 80,-- incl. het boek"Windows 7 voor beginnersWindows 7 voor beginnersWindows 7 voor beginnersWindows 7 voor beginners"  

(Zelf voor een memorystick (USB stick)zorgen of in Eigen Herd kopen) 

Voor diegenen, die voor een herhalingscursus inschrijven en dus reeds het 

cursusboek bezitten zijn de kosten € 60,-- 
 

Beginners Windows 8.1Beginners Windows 8.1Beginners Windows 8.1Beginners Windows 8.1    

Voor deze cursus wordt geen vooropleiding gevraagd. U leert juist de 

basishandelingen op een toetsenbord. 

Er wordt geoefend met programma’s als Wordpad en de Rekenmachine.  

U leert omgaan met De verkennerDe verkennerDe verkennerDe verkenner en zaken op een overzichtelijke manier 

op te slaan in 

Mijn documentenMijn documentenMijn documentenMijn documenten, zodat ze later altijd weer zijn terug te vinden. 

Wat leert U verder in deze cursus? 

U krijgt een korte introductie van Windows 8.1; wat een Microsoft-account 

is en waarom U dat nodig hebt 

U leert omgaan met het Startscherm in Windows 8.1 en de bediening met 

de muis of touchpad; wat tegelstegelstegelstegels en appsappsappsapps zijn, hoe u ermee omgaat en wat 

de Windows StoreWindows StoreWindows StoreWindows Store is; 
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Voor deze cursus beschikt u over een computer met het besturingssysteem 

Windows 7 of 8.1 

en U bent vertrouwd met de werking van een computer. 

 

Ordenen van uw PC.Ordenen van uw PC.Ordenen van uw PC.Ordenen van uw PC. 

U leert op uw PC mappen en bestanden ordenen, verplaatsen, de naam 

wijzigen en bestanden zoeken. 

U leert E-mails ordenen, bureaubladpictogrammen schikken, taakbalk-

knoppen ordenen en programma’s aan het menu Start vastmaken. 

Verder leert u uw PC opruimen: programma’s verwijderen, een 

systeemherstelpunt maken en terugzetten, geschiedenis van Internet 

Explorer verwijderen en de harde schijf opruimen. 

 

Beveiliging van uw PC.Beveiliging van uw PC.Beveiliging van uw PC.Beveiliging van uw PC. 

In dit gedeelte van de cursus wordt behandeld hoe U veilig op het internet 

kunt werken door: Windows firewall in te stellen, de software van Security 

Essentials te downloaden en te installeren. U leert het scannen van de 

computer op foute software, het beveiligingscentrum gebruiken, back-ups 

maken, de instellingen van uw draadloos netwerk controleren en een 

gebruikeraccount aanmaken. 

 

Start : donderdag 15 oktober 2015. 

Tijd : 6 lessen van 15.15 – 16.45 uur 

Kosten : € 48,50  incl. de boeken "Orde op uw PCOrde op uw PCOrde op uw PCOrde op uw PC" en "Veilig en vertrouwd Veilig en vertrouwd Veilig en vertrouwd Veilig en vertrouwd 

onlineonlineonlineonline". 

 

Ontdek de Ontdek de Ontdek de Ontdek de Android PhoneAndroid PhoneAndroid PhoneAndroid Phone    

Een smartphone kan beschouwd worden als een handcomputer die tegelijk 

ook een telefoon is. Android is het besturingssysteem van Google voor 

tablets en smartphones. 

De iPhone is weer van het merk Apple en is IOS-gestuurd. Voor deze laatste 

hebben wij geen cursus! 

Steeds meer senioren hebben zo’n Android-telefoon en weten er 

nauwelijks mee om te gaan. 
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• Het gebruik van de app SafariSafariSafariSafari met de verschillende opties; 

• Tips voor downloaden diverse apps; 

• Foto’s en video’s maken; 

• Diverse communicatiemogelijkheden behandelen: 

  Foto’s van iPad naar P.C. 

  Muziek van PC naar iPad; 

• Het gebruik van DropboxDropboxDropboxDropbox om bestanden van PC naar iPad over te 

zetten. 

Voor deze workshop heeft u een Voor deze workshop heeft u een Voor deze workshop heeft u een Voor deze workshop heeft u een iPadiPadiPadiPad    nodig en een nodig en een nodig en een nodig en een Apple ID.Apple ID.Apple ID.Apple ID.    

Start : vrijdag 9 oktober 2015 

Tijd : 7 lessen van 15.15-16.45 uur 

Kosten : € 62,00 incl. cursusboek "Tips en trucsTips en trucsTips en trucsTips en trucs    voor de iPadvoor de iPadvoor de iPadvoor de iPad" 

 

 

Starten met de Samsung Galaxy Tablet.Starten met de Samsung Galaxy Tablet.Starten met de Samsung Galaxy Tablet.Starten met de Samsung Galaxy Tablet.    

Deze cursus is afgestemd op de tablets van Samsungtablets van Samsungtablets van Samsungtablets van Samsung (Galaxy Tab 2, Tab 3 

en Tab 4). 

Deze hebben een zgn. Android besturingssysteem. 

(Ook andere merken gebruiken Android besturing. In de praktijk is gebl(Ook andere merken gebruiken Android besturing. In de praktijk is gebl(Ook andere merken gebruiken Android besturing. In de praktijk is gebl(Ook andere merken gebruiken Android besturing. In de praktijk is gebleken eken eken eken 

dat meerdere merken in dat meerdere merken in dat meerdere merken in dat meerdere merken in éééééééén cursus behandelen niet goed te doen is).n cursus behandelen niet goed te doen is).n cursus behandelen niet goed te doen is).n cursus behandelen niet goed te doen is).    

U brengt Uw eigen Tablet mee en zorgt dat die altijd is opgeladen als u 

naar de cursus komt. 

U leert: 

• De Samsung Galaxy Tab bedienen (onderdelen, instellingen, 

basishandelingen, account aanmaken); 

• Verbinding maken met netwerken (Wi-Fi); 

• Internetten en E-mailen met de tablet; 

• Zogenaamde Apps (programmaatjes) downloaden en installeren; 

• U leert deze apps ook gebruiken. 

Start:  woensdag 7 oktober 2015 

Tijd  : 6 lessen van 15.15-16.45 uur 

Kosten : € 56,50 incl. zelf samengesteld cursuscahier en de handleiding van zelf samengesteld cursuscahier en de handleiding van zelf samengesteld cursuscahier en de handleiding van zelf samengesteld cursuscahier en de handleiding van 

uw tabletuw tabletuw tabletuw tablet. 
 

Ordenen van uw PC / Beveiligen van uw PCOrdenen van uw PC / Beveiligen van uw PCOrdenen van uw PC / Beveiligen van uw PCOrdenen van uw PC / Beveiligen van uw PC    
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Allerlei andere zaken die nieuw voor U zijn: zoals e-mailen en surfen op het 

internet. 
Er gaat een nieuwe wereld voor U open. 

Start : maandag 5 oktober 2015 
Tijd : 10 lessen van 10.00-11.30 uur 

Kosten : € 80,-- incl. het boek "Windows 8.1 voor seniorenWindows 8.1 voor seniorenWindows 8.1 voor seniorenWindows 8.1 voor senioren"  

(Zelf voor een memorystick (USB stick) zorgen of in Eigen Herd kopen) 

Voor diegenen, die voor een herhalingscursus inschrijven en dus het 

cursusboek al bezitten zijn de kosten € 60,-- 
 

Windows 8.1 voor gevorderdenWindows 8.1 voor gevorderdenWindows 8.1 voor gevorderdenWindows 8.1 voor gevorderden    

Met dit besturingssysteem is Microsoft een geheel nieuwe weg in geslagen. 

Daarmee zijn sommige zaken drastisch gewijzigd.  

Windows 8.1 is ontwikkeld voor “touchscreens” (aanraakscherm). Wij 

zullen echter van de PC en de muis gebruik blijven maken.  

Het nieuwe startscherm is de toegangspoort naar alle programma’s en 

opties. We gaan kijken naar de mogelijkheden van het bureaubladbureaubladbureaubladbureaublad, de PCPCPCPC 

en persoonlijke instellingenpersoonlijke instellingenpersoonlijke instellingenpersoonlijke instellingen. 

Ook InternetInternetInternetInternet, EEEE----mailmailmailmail, werken met “AppsAppsAppsApps”; de VerkennerVerkennerVerkennerVerkenner en Programma’sProgramma’sProgramma’sProgramma’s 

krijgt aandacht. 

Voor het volgen van deze cursus dient U vertrouwd te zijn met Windows 

8.1, Windows 7 of Vista.    

 

Start : donderdag 8 oktober 2015.    

Tijd : 10 lessen van 13.15 – 14.45 uur 

Kosten : € 80,-- inclusief het cursusboek "Basisgids Windows 8.1, Snel en Basisgids Windows 8.1, Snel en Basisgids Windows 8.1, Snel en Basisgids Windows 8.1, Snel en 

gemakkelijk overstappgemakkelijk overstappgemakkelijk overstappgemakkelijk overstappen naar Windows 8.1"en naar Windows 8.1"en naar Windows 8.1"en naar Windows 8.1"    

U heeft nodig een PC of Laptop waarop Windows 8.1 en Internet Explorer 

10 geïnstalleerd zijn. 

Windows live Photo Gallery.Windows live Photo Gallery.Windows live Photo Gallery.Windows live Photo Gallery. 

Een leuke cursus voor mensen die hun foto’s creatief willen bewerken/ 

bewaren. 

Voor deze cursus moet U beschikken over een computer met het 

besturingssysteem Windows Vista, Windows 7 of Windows 8.1. 

Het programma “Windows Live Photo Gallery” staat standaard op deze 

Windows-computers. 

Om kunnen gaan met een computer is wel vereist maar specifieke kennis 
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met betrekking tot het bewerken van digitale foto’s is niet nodig. Dat gaat u 

in deze cursus juist leren. 

U leert foto’s lichter/donkerder maken, storende stukjes van een foto 

afsnijden en een mooie film maken met video en foto’s. Ook leert u posters 

maken en komt afdrukken /mailen /scannen en ordenen van foto’s aan de 

orde. 

 

Start : woensdag 14 oktober 2015 

Tijd : 6 lessen van 10.00 – 11.30 uur 

Kosten : € 51,- inclusief het cursusboek "Creatief met digitale foto's voor Creatief met digitale foto's voor Creatief met digitale foto's voor Creatief met digitale foto's voor 

SeniorenSeniorenSeniorenSenioren" 

FotoboeFotoboeFotoboeFotoboek maken.k maken.k maken.k maken.    

Deze cursus sluit op inhoud en tijd aan op de cursus Windows Live Photo 

Gallery (zie hiervoor). 

Zij kan ook zelfstandig worden gevolgd. 

Voor deze cursus moet u beschikken over een computer met het 

besturingssysteem Windows Vista, Windows 7 of 8.1. 

We maken een fotoboek met het gratis programma van de firma Albelli, 

een bekend internetbedrijf voor het maken van allerlei fotomaterialen. 

U leert het programma downloaden, het fotoboek vullen met foto’s en 

teksten, het geheel  voorzien van leuke achtergronden, mooie effecten, 

opmaken en vervolgens bestellen. 

Er kunnen ook kalenders of kleine fotoboekjes worden gemaakt, dus zeer 

veel mogelijkheden. 

 

Start : woensdag 25 november 2015. 

Tijd : 3 lessen van 10.00 – 11.30 uur 

Kosten : € 30,50 het cursusboek "FFFFotoboek makenotoboek makenotoboek makenotoboek maken" 
 

 

Vervolgcursus "Creatief met WORD" (onderdeel van Office 2003 of Office 7)Vervolgcursus "Creatief met WORD" (onderdeel van Office 2003 of Office 7)Vervolgcursus "Creatief met WORD" (onderdeel van Office 2003 of Office 7)Vervolgcursus "Creatief met WORD" (onderdeel van Office 2003 of Office 7)    

(Deze cursus is al volgeboekt met cursisten die eerder hebben deelgenomen. (Deze cursus is al volgeboekt met cursisten die eerder hebben deelgenomen. (Deze cursus is al volgeboekt met cursisten die eerder hebben deelgenomen. (Deze cursus is al volgeboekt met cursisten die eerder hebben deelgenomen. 

In het voorjaar van 2016 start een nieuwe cursus voor de beginners.)In het voorjaar van 2016 start een nieuwe cursus voor de beginners.)In het voorjaar van 2016 start een nieuwe cursus voor de beginners.)In het voorjaar van 2016 start een nieuwe cursus voor de beginners.)    

In deze cursus gaan we leuke en praktische dingen doen zoals het maken 

van een adressenbestand waardoor we gemakkelijk etiketten en  

visitekaartjes  kunnen maken. Ook afbeeldingen  en leuke randen in een 

uitnodiging/felicitatiekaart  plakken en het persoonlijk maken van een brief 
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door o. a. lettertypen aan te passen.  Voor deze cursus is basisvaardigheid 

van WORD nodig.  

U hebt nodig microsoft Office WordWordWordWord 2003 of 20072003 of 20072003 of 20072003 of 2007 

Start : woensdag 7 oktober 2015 

Tijd : 6 lessen van 13.30 – 15.00 uur 

Kosten : € 50,50 inclusief het cursusboek "Basishandleiding WORD 2007Basishandleiding WORD 2007Basishandleiding WORD 2007Basishandleiding WORD 2007"   

(Zelf voor een memorystick (USB stick) zorgen of in Eigen Herd kopen) 
 

 

Starten met de iPadStarten met de iPadStarten met de iPadStarten met de iPad    

Deze cursus is een eerste kennismaking met een tablet van de firma Apple. 

Deze tablets hebben een zgn. IOS-besturingssysteem. 

U brengt Uw eigen iPad mee en dient thuis zelf een Apple ID (account) aan 

te (laten) maken, omdat dit tijdens de cursus teveel tijd vergt. 

Zorg altijd voor een volledig opgeladen iPad, als U naar de cursus komt. 

U maakt stap voor stap kennis met: 

• Instellen en gebruik van de iPad; 

• Verbinding maken met het Internet en surfen op Internet; 

• Versturen van e-mails; 

• Behandelen van standaard apps op uw iPad; 

• Downloaden en installeren van Apps’; 

• Tips om de batterij te sparen; 

• Het lezen van boeken; 

• De app “Kaarten” wordt behandeld; 

• Eenvoudig een foto of video maken. 

Start : vrijdag 9 oktober 2015 

Tijd : 7 lessen van 13.15-14.45 uur 

Kosten : € 62,-- inclusief cursusboek "Werken met de iPadWerken met de iPadWerken met de iPadWerken met de iPad" 

 

MMMMeer doen met de iPad”eer doen met de iPad”eer doen met de iPad”eer doen met de iPad”    

Voor deze cursus dient u al ervaring te hebben met een iPad. 

Zorg altijd voor een volledig opgeladen iPad, als U naar de cursus komt. 

In 6 lessen leren we U wat er nog meer mogelijk is met de iPad: 

• De app InstellingenInstellingenInstellingenInstellingen, wat kunnen we er meer mee doen; 

• EEEE----mailmailmailmail verzenden met een bijlage; 

• Surfen op het internetinternetinternetinternet met verschillende mogelijkheden; 


