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Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Android Smartphone cursus op 10, 17, 24 en

31 januari 2018 van 10 - 12 uur. Android smartphones zijn telefoons van het merk Samsung,

LG, Huawei, Sony, enz.

Ook voor de Windows 10 cursus op 10 op 10, 17, 24 en 31 januari 2018 van 14 - 16 uur zijn

nog enkele plaatsen vrij. U werkt tijdens de cursus op uw eigen laptop met daarop Windows 10.

Voor mensen die alleen een desktop computer hebben is er een beperkte mogelijkheid om

tijdens de cursus een laptop van Het Gilde te lenen. Geef dan wel aan bij het inschrijven dat u

hier gebruik van wilt maken.

Op  7, 14, 21 en 28 februari 2018 van 10 - 12 uur staat een cursus iPhone gepland. U leert in

deze cursus alles over bellen, e-mailen, internetten en Apps installeren met uw iPhone. Met

name het gebruik van uw iPhone terwijl u onderweg bent krijgt aandacht.

Op 7, 14, 21 en 28 februari 2018 is er een iPad cursus van 14 - 16 uur. In deze cursus leert u

het bedienen, van de iPad en verder e-mailen, internetten, Aps installeren en e-books lezen. U

leert in deze cursus dat de iPad niet alleen een heel nuttig, maar ook een heel leuk apparaat is.

Een iPhone en een iPad zijn apparaten van het merk Apple.

Al deze cursussen kosten 25 € voor 4 lessen en dat is inclusief koffie en thee.

In maart staan een cursus Digitale Overheid en Android Tablets gepland.

Voor het hele cursusprogramma, klik hier

Mijn Meander App
Je hoopt zo weinig mogelijk met het ziekenhuis te maken te hebben, maar soms ontkom je er

niet aan. Dan is de Meander App een zeer handig hulpmiddel. Met de Meander App kun je je

 afspraken in de polikliniek beheren, berichten uitwisselen met de zorgverlener. Verder kan er

een behandelpad in opgenomen worden, wat erg nuttig is als je met meerdere specialismen te

maken hebt. Klik hier voor meer informatie.

Voor het gebruik van de Meander App heeft u een DigiD nodig. Bent u nog niet vertrouwd met

het gebruik van DigiD of wilt u er meer over weten, volg dan de cursus De Digitale Overheid

die we in maart 2018 geven. Meer info vindt u in ons cursusprogramma.

Tablet of smartphone weggeven of verkopen?
Het zou zomaar kunnen dat Sinterklaas u verblijdt met een nieuwe smartphone of tablet en dat

u uw oude apparaat weggeeft aan een ander of op Marktplaats zet. Dan is het heel erg

belangrijk dat u het apparaat eerst helemaal terugzet in de fabrieksinstellingen. Daarmee

voorkomt u dat uw gegevens in handen komen van anderen. In het geval dat Sinterklaas u een
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Elke maandagmorgen van 10 - 12 uur kunt u terecht op het Digitaal

Hulpplein dat Gilde Leusden samen met de bibliotheek in Leusden

organiseert. U bent dan van harte welkom met al uw vragen op

digitaal gebied. De vrijwilligers van het Gilde zitten gereed om u te

helpen met vragen over uw computer, iPad, tablet, smartphone,

iPhone of e-reader. Tevens kunt u informatie krijgen over de

cursussen en workshops die Het Gilde organiseert. Aan de hulp zijn

geen kosten verbonden.
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gebruikte tablet of smartphone geeft, dring er dan bij de goedheiligman op aan dat hij zijn Digi-

Piet opdracht geeft om het apparaat eerst in de fabrieksinstellingen terug te zetten voordat hij

het in uw schoen schuift!

Weet u niet hoe het terugzetten in de fabrieksinstellingen moet? Kom dan naar het Digitaal

Hulpplein.

E-books lezen
Steeds meer mensen lezen boeken op hun tablet, smartphone of e-reader. Deze e-books zijn

stukken goedkoper dan papieren boeken en ze nemen geen ruimte in in uw koffer als u op

vakantie gaat. Bij sommige aanbieders, zoals Bol.com kun je voor een vast bedrag per maand

onbeperkt boeken lezen, ook hele recente. Ook kunt u e-books lenen bij de bibliotheek als u

daar lid bent.

We hebben gemerkt dat veel mensen het moeiijk vinden om door de procedure te komen om e-

books te kunnen lenen. Er moet een account aangemaakt worden, Apps geïnstalleerd,

computers geautoriseerd, enz. Veel mensen komen daar zelf niet uit. Op het Diogitaal Hulpplein

is de kennis en ervaring aanwezig om u op weg te helpen. Neem wel altijd uw inloggegevens en

eventueel uw bibliotheekpasje mee!

Digitaal Hulpplein, iedere maandagmorgen in de bieb

Gilde Leusden is een stichting met als doel de bemiddeling tussen mensen die hun kennis

en ervaring (belangeloos) willen delen met anderen.

Deze e-mail is verstuurd aan redactie@buurkrachtalandsbeek.nl. • Als u geen

nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens

inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u gildeleusden@icloud.com toe aan

uw adresboek.
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