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Basis- en
vervolgworkshop
iPad en tablet
voor senioren
Basisworkshop
woensdag 22 februari, 1, 8 en 15 maart
Vervolgworkshop
woensdag 22, 29 maart en 5 april
Irenelaan 9, Waalre

www.eeckenrhode.nl
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Bent u al connected? Heeft u een iPad
of tablet en wilt u daar meer mee leren
doen? Of heeft u inmiddels al een
workshop in de Sociëteit gevolgd en
wilt u zich meer verdiepen?
Alles is mogelijk deze winter.
De workshops worden wederom verzorgd door Andries
Brouwers, al ruim 17 jaar gespecialiseerd in het lesgeven/
begeleiden van met name senioren. Zijn motto ‘al doende leert
men!’ geeft iedereen de mogelijkheid wegwijs te worden op een
tablet/iPad, wat in eerste instantie ingewikkeld kan lijken.
Andries werkt tijdens de basisworkshop met lesmateriaal, wat
u mee naar huis kunt nemen, kunt nalezen en waarmee u kunt
oefenen. De basisworkshop is laagdrempelig, persoonlijk en
vragen staat vrij.
De vervolgworkshop heeft als doel, het verder verdiepen en leren
omgaan met het apparaat, aan de hand van ingebrachte vragen/
problemen.
Voor iPad houders: denkt u er s.v.p. aan om de eerste les uw iPad
Apple ID mét het bijbehorende wachtwoord mee te nemen
zodat u zelf kunt inloggen.
Het worden wederom gezellige en leerzame lessen die u zullen
ondersteunen makkelijker met uw iPad of tablet om te gaan.
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Heeft u interesse?
Deelname en kosten
Basisworkshop
Woensdag 22 februari, 1, 8 en 15 maart
Kosten: 4 lessen voor 48 euro
iPad: 10.15 – 11.15 uur
Tablet: 11.30 – 12.30 uur
Vervolgworkshop voor deelnemers van
de basisworkshop en deelnemers uit 2016
Woensdag 22, 29 maart en 5 april
Kosten: 3 lessen voor 36 euro
iPad: 10.15 – 11.15 uur
Tablet: 11.30 – 12.30 uur
Aanmelden
U kunt zich aanmelden (basisworkshop: tot 15 februari)
(vervolgworkshop: tot 16 maart), bij de receptie van
Eeckenrhode, per e-mail info@eeckenrhode.nl of telefonisch
tijdens werkdagen 040-2282800.
Bij opgave s.v.p. vermelden of u een iPad of tablet heeft én aan
welke workshop u wilt deelnemen.
Indien u geen iPad of tablet heeft en graag de Basisworkshop
wilt volgen dan kunt u dat bij opgave vermelden, zodat er
gekeken kan worden naar een leen-exemplaar.
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Tablet

Een tabletcomputer of kortweg tablet is een mobiele computer
waarin een aanraakscherm, batterij en computerhardware
worden gecombineerd tot één plat, rechthoekig apparaat.
Het aanraakscherm is voor de gebruiker de voornaamste
interactiemogelijkheid.
Het idee van een tabletcomputer stamt uit het midden van
de twintigste eeuw en werd later gepopulariseerd in science
fiction. Hoewel sinds eind jaren ’80 mondjesmaat tablets op de
markt kwamen, beleefde het concept pas een brede doorbraak
in 2010, toen het Amerikaanse computerbedrijf Apple de iPad
presenteerde. Inmiddels bezitten in Nederland zo’n 7,4 miljoen
mensen een tablet.
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