Cursusprogramma najaar en winterperiode 2019-2020
De werkgroep Dorpsontmoetingscentrum Elsloo (DOP) is druk bezig het programma voor het
komende najaar en de winter op te stellen.
Hieronder alvast een gedeelte van ons programma en beschrijving van de inhoud per cursus:
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1

Basiscursus Windows
(CDL)

ma
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8

80 euro
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Internet en e-mailen
(CDL)
Veilig op internet

ma

5
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2

20 euro

4

Instapcursus werken
met digitale foto’s (CDL)

vr

10.0012.15
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7

70 euro

5

Tablet/Smartphone
Apple (CDL)
Tablet/Smartphone
Android (CDL)
Spaans beginners 1
(Gilde)
Spaans beginners 2
(Gilde)
Spaans proefles
(Gilde)
Spaans gevorderden
(Gilde)
Frans voor beginners
(Gilde)
Facebook
(Gilde)
Leesclub
(Gilde)

wo

10.0012.15
13.3015.45
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09.3011.00
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19.1521.15
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50 euro

5
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1

gratis
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95 euro

2

20 euro

6

37 euro

di

10.0012.30
09.3011.30

5

50 euro

15

Symboliek in de kunst
(Luc Laudy)
Bloemschikken

4

30 euro

16

Bloemschikken

woe

4

30 euro
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Geheugentraining
(beginners)
Geheugentraining
(vervolgcursus)
Creatief met decoraties

ma
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10.0012.00

6

30 euro

6

30 euro

3

20 euro

3
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aantal
lessen

kosten
cursus

data

aanmelden

Sept: 16/23/30
Okt:7/14/21/28
Nov 4
Nov: 11/18/25
Dec:2/9
Dec: 10/17

www.dorpsplatformelsloo.nl

Okt;25
Nov:1/8/15/22/29
Dec: 6
Okt: 23/30
Nov: 6/13/20
Okt; 22/29
Nov: 5/12/19
Okt:7/ elke volgende
maandag
Okt10/ elke
volgende donderdag
Sept: 28
Okt: 7/ elke
volgende maandag
Okt: 9/ elke
volgende woensdag
Nov: 7/14
Okt: 23, Nov: 20,
Jan: 15, Maart: 18
April: 15, Mei 13
Jan: 21/28
Feb: 4/11/18
Okt: 7/28
Nov: 18, Dec: 9
Oktober 9/30
Nov: 27, Dec: 11
Jan: 13/20/27
Feb: 3/10/17
Jan: 9/16/23/30
Feb: 6/13
Okt: 9/30
Nov: 13
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Voor de cursussen kunt u zich al aanmelden. Via internet of via inschrijfformulieren die
verkrijgbaar zijn op de woensdagnamiddagen of de vrijdagochtenden in Punt 39 ( de voormalige
bibliotheek bij het Maaslandcentrum)!

Basiscursus (Windows)
Duur: 8 blokken
We beginnen met eenvoudig computergebruik, en gaan geleidelijk over tot verdiepen van de kennis
…
Ø Welke mogelijkheden biedt Uw computer?
Ø Gebruik hardware (toetsenbord – muis – USB stick)
Ø Apps gebruiken (via icoontjes / startscherm).
Ø Typen en tekst opmaken. (App Wordpad)
Ø App Verkenner: Bestanden opbergen in mappen.
Ø App Foto’s: Afbeeldingen bekijken en eenvoudige bewerkingen
Het verdiepingsdeel brengt meer onderwerpen, oefeningen, dieper inzicht en waardevolle tips en
trucs.
• Computergebruik algemeen
• Werkruimte inrichten (Icoontjes / Startscherm / Taakbalk)
• USB stick: uitvoering gebruik
• Bestanden opslaan (bewaren).
(En terugvinden!!)
• Windows Verkenner (uitgebreid)
• Kopiëren / Plakken (met tekst en bestanden)
• Organiseren: Mappen / Structuur
• Oefeningen met o.a.:
o Tekstverwerken (App Wordpad)
o Rekenmachine / Knip app
o Foto bewerken (App Foto’s)
o Tekenen met Paint 3D
Minimale voorkennis
Geen voorkennis vereist, wij gaan er van uit dat u vanaf het allereerste begin moet leren om met de
computer om te gaan.
Aanbevolen vervolgcursus: Internet en e-mail etc.

Internet en E-mailen

Duur 5 blokken

• Uitleg internet app (browser)
• Veel oefeningen om te surfen op Internet
• Uitleg E-mail app (Mail)
• Opstellen en verzenden E-mailberichten
• E-mail met bijlage (Verzenden / Openen / Opslaan, bewaren)
• Adresboek: Opzetten en onderhouden
• Veel oefeningen
• Veiligheid
• Addendum met veel wetenswaardigheden
Minimale voorkennis: Computer basiskennis
Aanbevolen vervolgcursussen: (Ver-)kopen via internet, Office, Foto bewerken, Fotoboek maken,
etc. …

Veilig op internet

Duur: 2 blokken

1. Veilig op internet
Ø Soorten bedreigingen (Malware / digitaal gespuis)
Ø Infecties voorkomen, herkennen en oplossen
Ø Beveiliging (Virus – update Windows & apps
2. Wachtwoorden / wachtwoordmanager
3. Privacy (instellingen e.d.)
4. Onderhoud
Ø Back-up: Hoe en waar?
Ø Taakbeheer

Instapcursus werken met digitale foto’s

Duur: 7 blokken

Bedoeld voor beginners in de digitale fotografie.
§ Belangrijke begrippen en basisinstellingen van Uw camera: datum en tijd; resolutie en digitale
zoom; compressie.
§ Opfrissen Windows vaardigheden en organiseren van de foto’s m.b.v. de Windows Verkenner.
§ De gratis appFastStone Image Viewer: Installeren, verbeteren c.q. bewerken van de foto’s en
diverse andere mogelijkheden van deze app.

Panorama foto’s samenstellen met Microsoft ICE.
Een film c.q. een presentatie (dia show) van uw foto’s; etc., en rippen van muziek CD’s
(achtergrondmuziek bij Uw filmpje/presentatie).
Incl. stick met oefenmateriaal, apps, extra informatie etc.

§
§

Tablet / Smartphone

(Android en iPad)

Duur: 4 + 1 blokken

De workshops zijn specifiek voor Apple (IPAD) óf Android apparatuur
U ontdekt de mogelijkheden van uw eigen tablet / smartphone.
TABLET gedeelte (4 blokken)
§ Algemeen gebruik (knoppen e.d.)
§ Instellingen voor internet, e-mail etc.
§ Apps downloaden en installeren
§ Gebruik internet en e-mail
§ Info van computer naar tablet en v.v.
SMARTPHONE (optioneel 1 extra blok), specifieke aspecten:
§ Instellingen / Kosten (Roaming e.d.) / SMS / WhatsApp etc.
§

Spaans
Proefles: Tijdens de Open Dag op 28 september in Punt 39 (de voormalige bibliotheek bij het
Maaslandcentrum) kunt u deelnemen aan een proefles en alle informatie krijgen over de cursus
Spaans voor beginners en gevorderden.
Spaans voor beginners: Deze cursus is voor iedereen die kennis wil maken met de Spaanse taal.
Enige voorkennis is niet noodzakelijk.
In deze cursussen leert u Spaanse woorden, grammatica, zinsopbouw en hoe u zich in het Spaans
kunt uitdrukken.
Spaans voor gevorderden: aan deze cursus kunt u deelnemen als u al enkele jaren een cursus
Spaans bij ons of elders heeft gevolgd.

Frans voor beginners
Deze cursus is voor iedereen die kennis wil maken met de Franse taal. Enige voorkennis is niet
noodzakelijk.
In deze cursussen leert u Franse woorden, grammatica, zins opbouw en hoe u zich in het Frans kunt
uitdrukken.

Facebook
Hoewel Facebook niet altijd positief in het nieuws komt is het nog steeds het grootste social
medium in Nederland en blijft populair onder Nederlandse gebruikers en met name 65-plussers
vinden hun weg steeds meer naar Facebook.
Wat is Facebook? Facebook is een internationaal sociaal platform voor het leggen van contacten
met familie, vrienden en kennissen. Facebook is een social netwerk site, waar gebruikers hun
persoonlijke interesses delen met anderen. Er zijn meer dan 2 miljard gebruikers actief (per juni
2017). Dat zijn meer mensen dan inwoners in Europa, oftewel 1 op de 7 mensen op aarde.
Fan van bepaalde artiesten, kunstenaars, landen en/of steden, bedrijven, winkels, producten? Vindt
gelijkgestemden over de gehele wereld en ook in Nederland? Wilt u evenementen of feesten in
zeer korte tijd organiseren? Dit kan gemakkelijk met Facebook. Kijk naar al die mensen uit diverse
landen, hun hobby’s, hun interesses, hun foto’s, hun video’s, hun relaties, hun verhalen, etc. Dat
kan allemaal als je een Facebookaccount hebt!

In deze cursus van twee avonden komen de volgende onderdelen aan bod: Aanmaken van een
profiel
Profielgegevens beheren
Vrienden zoeken en toevoegen
De startpagina en je tijdlijn
Foto’s en video’s beheren
Privacy instellingen
Aan het eind van elke avond is er ruimte om eigen gerichte vragen te stellen, mits deze nog niet aan
bod zijn gekomen in de cursus.
•
•
•
•
•

Leesclub
De leesclub komt 6 keer bij elkaar en heeft een thematische opzet heeft, 3 thema’s en binnen elk
thema 2 boeken om te bespreken. De thema’s worden gekozen door begeleidster Suzan Voncken.
Zij kiest ook, om praktische redenen de eerste twee boeken. Binnen de overige twee thema’s stelt
Suzan dan meerdere boeken voor om zo samen tot een keuze te komen.
Alleen met een boek op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als je over het boek, de schrijver en
literatuur kunt praten met anderen. Daarom zijn mensen lid van een leesclub, een kleine groep
mensen die tijdens een aantal weken hetzelfde boek leest. Ze komen daarna samen om te praten
en te discussiëren over het boek.
Zoals gezegd een club die 6 keer per jaar bij elkaar komt om gedurende 1,5-2 uur te praten over
een boek. Boeken waarbij eenieder wordt uitgedaagd om datgene uit het boek te halen wat hij/zij
belangrijk vindt maar ook om naar elkaar te luisteren en andere inzichten/indrukken op je laten in
te werken. Aan de hand van een aantal vragen zal het gesprek vertrekken. Dit is de houvast en niet
de “stelregel”.
Het eerste thema voor Elsloo is “De zwarte Amerikaan”. Het eerste boek is “De ondergrondse
spoorweg” van Colson Whitehead, het tweede boek is “Als Bealestreet kon praten” van James
Baldwin.

Symboliek in de kunst
‘Wat mooi, maar wat stelt het eigenlijk voor….?’
Deze uitspraak hoor je vaak als mensen het over beeldende kunst hebben.

De cursus heeft tot doel om de deelnemers kennis en handvatten te bieden om kunstwerken te
interpreteren en hun betekenis te achterhalen.
In de kunsthistorische wetenschap wordt dit ‘iconografie’ genoemd.
Iconografie betekent eigenlijk ‘beeldbeschrijving’ en wordt bepaald door de tijd, de plaats en de
context waarin een kunstwerk is gemaakt. Op die manier kun je een beeld eigenlijk ‘lezen’ als een
tekst.
In 5 lessen zal zo aandacht worden geschonken aan de symboliek in de kunst door de eeuwen heen.
De getoonde werken worden systematisch bekeken waarmee de deelnemer later meer van kunst
kan genieten.
Na elke les ontvangen de deelnemers een ‘hand-out’ met literatuurlijst voor verdere zelfstudie

Bloemschikken
Bloemdecoraties van verse bloemen maken, passend bij het seizoen of de feestdagen. Het
lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

Geheugentraining
Herkent u dat u ook wel eens problemen hebt met de volgende vragen.
U kunt af en toe niet op de juiste naam komen? Hoe was dat gisteren ook al weer? Wat moest ik
ook al weer meenemen? Wat had ik met hem afgesproken? Zijn dat vragen die u zich af en toe
stelt?
Volg deze geheugentraining om het geheugen zo vitaal mogelijk te houden

Creatief met decoraties
Decoraties maken voor in en om het huis gemaakt van kralen, vilt, lint, veren accessoires enz.
Of sieraden zoals kettingen, armbanden, broches en corsages.

De planning van de cursussen is nog niet geheel afgerond. Als het totale programma klaar is
vermelden wij dat zo spoedig mogelijk.

