
 

 

Nieuwsbrief juni 2021 

   

  

 

Hoera, we gaan weer beginnen! 
We kunnen gelukkig melden dat we 15 juni onze activiteiten weer  kunnen oppakken. Ons 

leslokaal bij Annenborch gaat weer open!  

We houden daarbij nog steeds rekening met het coronavirus. We volgen de regels van de 

overheid dus dat betekent dat we vooralsnog voorzichtig moeten zijn en waar wenselijk en 

nodig gebruik moeten maken van beschermingsmiddelen. Het risico is gelukkig beperkt 

want zowel u als onze vrijwilligers hebben de tweede vaccinatieprik inmiddels ontvangen. 

Is dat niet zo dan vragen wij u nog erg terughoudend te zijn. 

Als eerste activiteit gaat de Inloop dinsdagochtend 15 juni om 9.30 uur weer van start, 

nu alleen als u gereserveerd hebt middels een telefoontje naar onze Inloop coördinator 

Gerard Burgraaf (06-20372776). 

Als u onverhoopt niet bij ons kan komen dan komen wij bij u thuis, voor Leren aan huis belt 

u naar hetzelfde nummer. 

Bij voldoende belangstelling starten wij ook onze cursussen weer, in de tekstblokken 

hieronder ziet u ons cursusaanbod en hoe u zich kan aanmelden. 

  

Ook het Hevo gebouw  (Tulpstraat 2-4 Rosmalen)is weer  beschikbaar en daarvan maken 

we dankbaar gebruik door op 13 juli om 14.30 uur en op 16 juli om 10.30 uur (herhaling) 

een presentatie te houden over Domotica. 

Veel wat u nu al en in de toekomst aan digitale hulpmiddelen gaat gebruiken in uw woning 

wordt in deze presentatie behandeld. U zult er versteld van staan hoe groot dit aanbod 

al is en hoe nuttig deze toepassingen kunnen zijn om veiliger en comfortabeler te wonen. 

De Kosten voor het bijwonen van de presentatie zijn slechts 5 euro en daar krijgt u nog 

een kop koffie of thee gratis bij.  

Als u deze presentatie wil bijwonen kunt u zich zich telefonisch aanmelden bij Annette 

Gladdines 06-20356366 of via haar email.                                       
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Tablets en Smartphones 

alle cursussen bestaan uit 4 lessen van 2 

uur en starten de eerste week van elke 

maand. De kosten zijn 35 euro. Individueel 

les kan ook, kost 7,50 euro per uur. 

Omgaan met de Android- Smartphone  

Omgaan met de Android tablet 

Omgaan met de iPhone 

Omgaan met de iPad  

 

U kunt zich telefonisch aanmelden bij 

Annette Gladdines 06-20356366 of via 

email. 

U kunt zelf uw voorkeuren aangeven voor 

het dagdeel waarop u de cursus wilt volgen. 

Bent u minder mobiel of heeft u een vaste 

computer dan komen wij bij u thuis, alleen 

als dat veilig kan conform de RIVM 

richtlijnen. 

U kunt hiervoor een afspraak maken met 

onze Leren aan Huis coördinator Gerard 

Burggraaf 06-20372776. De kosten hiervoor 

bedragen 7,50 per uur. 

 

 

 

 

Windows, iMac en Fotografie 

alle cursussen bestaan uit 4 lessen van 2 

uur en starten de eerste week van elke 

maand. 

Windows 10 basis en vervolg 

Apple Macbook basis en vervolg 

Digitale Fotografie 

Digitale fotoboeken maken 

Word, Excel en PowerPoint 

U kunt zich telefonisch aanmelden bij 

Annette Gladdines 06-20356366 of via email. 

 

 

Samen met de Bibliotheek en Humanitas 

verzorgen wij de cursussen Digisterker 

(digitaal contact met de overheid) en Klik en 

Tik (basis computer vaardigheden). Ook 

verzogen wij om disndagmiddag van 13.00 

tot 15.00 uur een Inloopspreek uur in 

het  gebouw van Huis 73 in 

s'Hertogenbosch. Op de website van de 

bibliotheek vind u meer informatie hierover. 
 

 

  

 

Inloop 

 

Heeft U problemen met Uw computer, smartphone of tablet? Veel mensen zijn blij met de 

mogelijkheid om binnen te lopen voor  korte vragen. Hoe zet ik mijn foto's van mijn  camera of 

smartphone op mijn PC, of hoe beveilig ik mijn tablet. Maar ook het installeren van nieuwe 

programma's, het opschonen van de laptop of het ordenen van uw bestanden behoren tot de 

mogelijkheden. U kunt op dinsdag en vrijdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur terecht bij onze 

vrijwilligers van de Inloop in het Woonzorgcentrum De Annenborch. De kosten voor deelname aan 

deze Inloop bedragen € 2,50 per uur. Het is in deze coronatijd nodig om te reserveren, u kunt 

hiervoor bellen met Gerard Burggraaf 06-20372776. U weet dan zeker dat er tijd voor u is. 
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