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augustus 2019 

Cursus tablet, smartphone en Windows 10 
Gebruikt u een smartphone, tablet of een computer en wilt u iets meer 

weten van de mogelijkheden en bediening van dat apparaat? Dat kan. 

Bij voldoende belangstelling, minimaal 6 personen, organiseren we in het 

najaar 2019 weer introductiecursussen voor tablet, smartphone en Windows 

10 computer.  

a) Vijf lessen iPad en iPhone. Merk Apple. 

b) Vijf lessen voor Android tablet en telefoon Merken o.a. Samsung, 

Huawei, LG, MEDION Asus enz. 

c) Zeven lessen computer met Windows 10.  

Bij belangstelling voor één van bovengenoemde cursussen kunt u zich tot 

tien september opgeven door onderstaand briefje ingevuld in te leveren bij: 

Janus Plasmans Lindestraat 7 Diessen. Email  a.plasmans1@gmail.com 

Kees Weijers Wouwerdries 57 Hilvarenbeek. Email kenje.ww@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uiterlijk 10 september inleveren 

Ik geef mij op voor de 
cursus 

O   Android tablet en smartphone (€40) 

O   iPad en iPhone (€40) 

O   Computer met Windows 10 (€56) 

Naam   

Adres  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Of u stuurt een e-mailtje met vermelding van de volgende gegevens: 
Cursus die u wilt volgen, uw naam, adres, tel.nr. En e-mailadres. Graag 

alle gegevens, zodat het geen probleem is contact met u op te nemen. 

 

Digitaal spreekuur  
Op de eerste maandag van de maand wordt door KBO en de bibliotheek 

gezamenlijk het digitaal spreekuur in Hilvarenbeek georganiseerd, van half 

twee tot half vier. In de bieb. 

U kunt hier terecht als u een probleempje hebt met bediening van 

computer, tablet, smartphone of e-reader. 

Voor de komende maanden is dat   

2 september, 7 oktober en 4 november. 

Op de derde dinsdag van de maand kunt u in Diessen in De Eenhoorn voor 

het digitaal spreekuur terecht van half 2 tot 4 uur. De eerstvolgende keren 

dus dinsdagmiddag 20 augustus,17 september en 15 oktober. 

 

Computer- 

nieuws 
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