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Pak nog even een cursus terwijl je op de
lente wacht.

Bekijk deze e-mail in je browser

Stichting ontmoetingsruimte
vóór en dóór ouderen in de
Plantage-Weesperbuurt

SOOP NIEUWSBRIEF 141
17 januari 2019
Voorwoord
Bijna zodra SOOP in 2019 weer open was, heeft het
bestuur vergaderd. Dat doen we elke maand. Deze keer
ging het over heel wat zaken, zoals beveiliging, onderhoud
van het gebouw, ons archief, jaarverslag over 2018 van de
activiteiten, contact met buurtorganisaties, voldoende
vrijwilligers voor het A-team en de bar, de financiën en nog
meer. Zo proberen wij goed vooruit te kijken.
Het Bestuur

SOOP
Nieuwe Kerkstraat 124
1018 VM Amsterdam
Algemeen telefoonnummer: 020 422 31 52
Open op werkdagen van 11:00 tot 17:00 uur
Kijk ook op onze website: www.soopnet.nl
Wil je je aanmelden voor deze SOOP-nieuwsbrief? Stuur
dan een email naar soop@xs4all.nl
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Je kunt deze nieuwsbrief ook downloaden vanaf onze
website:
www.soopnet.nl/nieuwsbrief141.pdf
Wij ontvingen deze brief:
Geachte Stichting Ontmoetingsruimte voor en door
Ouderen in de Plantage - Weesperbuurt,
Voor een wetenschappelijk onderzoek naar internetgebruik
onder senioren zijn wij op zoek naar senioren die bereid
zijn om hun ervaringen te delen in de vorm van
persoonlijke interviews.
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe
ouderen uit verschillende landen (Nederland, Amerika,
Zwitserland, Hongarije, Duitsland) het internet gebruiken in
hun dagelijks leven. Hiervoor werken we samen met
verschillende universiteiten in Europa.
Ik was benieuwd of er leden bij de stichting zijn die het
leuk vinden om hieraan deel te nemen. Wellicht is het
mogelijk om een oproepje te doen onder de leden?
Ik zou de interviews kunnen afnemen bij de
ontmoetingsplek of bij degene thuis. Uiteraard is er ook
een (kleine) vergoeding van 20 euro voor deelname aan
een interview. De interviews duren ongeveer 30 minuten
(maximaal 1 uur) per persoon, afhankelijk van het verloop.
De interviews vinden plaats in de week van 21 - 26 januari
in Amsterdam. Belangrijk om te weten is dat de privacy
van deelnemers wordt gewaardborgd. Alle data wordt
geanonimiseerd op een manier waarop deze niet
herleidbaar is naar individuele personen (volgens de
wetgeving).
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Geinteresseerden kunnen een e-mail sturen naar Hao
Nguyen (m.h.nguyen@uva.nl).
Ik lees graag uw reactie. Ik zou u ook kunnen bellen om
het telefonisch nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
drs. Hao Nguyen
Universiteit van Amsterdam / Universiteit Zurich
telefoonnummer: 06-19924003

KUNST EN CULTUUR IN DE SOOP
EXPOSITIE: India en zijn rituelen
De expositie “India en zijn rituelen” van fotograaf Annelies
Rigter is nog te bewonderen in de Gelaghkamer en de
garderobe tot en met woensdag 6 februari.
EXPOSITIE: Bewegend water
Langs de trappen naar de eerste etage hangen verrassende
foto’s met als titel Bewegend Water, gemaakt door de leden
van de SOOP-FOTOCLUB.
VERNISSAGE
Donderdag 7 februari om 16:30 uur
Feestelijke opening van de expositie “Kleur, Licht en
Beweging” van kunstenaar en buurtbewoner Hans Gritter in
de Gelaghkamer van de SOOP.
CONCERT
Donderdag 17 januari om 16.30 uur SOOP-SALON
Wij verheugen ons op het optreden van het viool-piano duo
Karina Sosnowska en Jagoda Stanicka. Zij spelen een mooi
afwisselend programma uit oude en modernere tijden, van
Vivaldi tot Piazzola en veel prachtigs daar tussen in!
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In samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam.
Donderdag 14 februari om 16.30 uur SOOP-SALON
Het ons welbekende duo Maud Sauer, hobo, en Monique
Copper, piano, komen ons ook dit jaar verblijden met een
gezamenlijk concert. Deze keer richten zij zich vooral op
het thema "muziek uit Oost Europa". Dat belooft een
interessante voorstelling te worden!
MAANDELIJKSE BUURTBORRELS
In samenwerking met de Plantage –
Weesperbuurtvereniging en de Vrienden van de Plantage.
Donderdag 31 januari vanaf 17.30 uur
Buurtborrel.
Donderdag 28 februari vanaf 17.30 uur
Deze buurtborrel vindt plaats aansluitend op de lezing van
Carlien Blok
(zie SOOP-UUR).
SOOP-UUR
Donderdag 28 februari om 17.30 uur
Kennismaking met Carlien Blok, sinds mei vorig jaar
directeur van Hortus Botanicus Amsterdam. In
samenwerking met de Vrienden van de Plantage. Daarna
borrel.
SOOP-CINEMA
Iedere laatste zondagmiddag van de maand wordt er in de
SOOP een filmmiddag gehouden. De deur gaat open om
13:30 uur en de film begint om 14:00 uur. Kaartje ad €
3,50 zijn uitsluitend vooraf te koop bij de bar. Op
werkdagen is De SOOP open van 11:00 uur tot 17:00 uur.
27 januari - La passante du Sans Souci van Jacques
Rouffio- een Frans oorlogsdrama uit 1982 gebaseerd op de
gelijknamige roman van Joseph Kessel met in de
hoofdrollen Romy Schneider, Michel Piccoli en Helmut
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Griem. Tijdens een interview schiet Max Baumstein,
voorzitter van een humanitaire organisatie, in koelen
bloede de ambassadeur van Paraguay dood. In een lange
flashback wordt duidelijk hoe hij tot die moord is
overgegaan.
24 februari – Riso amaro (bittere rijst) van Giuseppe
de Santis – een Italiaans misdaaddrama uit 1948 met in de
hoofdrollen Silvana Mangano, Vittorio Gassmann en Doris
Dowling. Walter en Francesca plegen een spectaculaire
juwelenroof. Francesca moet zich verbergen met de buit,
omdat Walter een bekende van de politie is. Ze komt
terecht in de rijstvelden van de Po, waar vrouwen de
risottorijst oogsten. Het bitter staat voor de tragiek in de
film en de zware omstandigheden tijdens de oogst. De film
wordt als een van de hoogtepunten beschouwd van de
neorealistische stroming naast Ossessione en Ladri di
biciclette.
31 maart – Retour en Bourgogne van Cédric Klapisch –
een Franse film uit 2017 met o.a. Ana Girardot, Pio Marmaï
en François Civil. Klapisch schetst een liefdevol portret van
twee broers en hun zus die met passie de wijngaard van
hun familie beheren, maar ondertussen hun eigen weg
moeten vinden. Een geraffineerde feelgoodfilm over familie
en wortels; over daarvan loskomen en ermee verbonden
blijven.
28 april – The Milagro beanfield war van Robert Redfort
– een Amerikaanse komedie uit 1988 met o.a. Melanie
Griffith, Rubén Blades, Christophe Walken en Sónia Braga.
Over de oprukkende commercie van villawijken,
winkelcentra en golfbanen in een dorpje waar al 300 jaar
niets is veranderd. Het verhaal wordt verteld door een
bonenboer die illegaal water aftapt van de rijke import.
Mooie sprookjesachtige filmsoap.
CURSUSSEN EN GROEPEN
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Teken- en schildercursus met Gemengde Technieken
In 10 lessen bieden de twee docenten een gevarieerd
programma aan, waarin allerlei facetten van het tekenen
en schilderen aan bod komen.
De cursus is geschikt voor beginners zowel als meer
gevorderden, ieder kan werken op zijn/haar eigen niveau.
Cursusgegevens
Lestijden: vrijdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur
Lesdata: 8, 15, 22 februari, 8, 15, 22 en 29 maart, 5 en 12
april 2019
Kosten: E. 30,00 (incl . materiaal), te betalen per pin, bij
de eerste les.
Docenten: Els Kramer, Evert van Barneveld
Aanmelden bij contactpersoon Aaltje Scheffer
(ascheffer@hetnet.nl)
Zelfportret in sjabloon-druk
Sjabloon-druk is een directe druktechniek. Vlakdruk.
Denk aan Banksy, Matisse en Hendrik Werkman, maar ook
Warhol.
Als je van kleur - en van experiment houdt, is dit iets voor
jou.
Cursusgegevens
lesdagen: woensdagochtend en middag
lestijd: 11 tot 16 uur, pauzes naar keuze
lesdata: 6, 13 en 20 februari 2019
groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers.
docent: Erica Habold
aanmelden bij contactpersoon: Aaltje Scheffer,
ascheffer@hetnet.nl
kosten: € 30,- incl. materiaal, te betalen met pin bij de
eerste les
‘Etsen’ voor beginners
Droge-naald is etsen zonder zuur. Diepdruk
Denk aan Rembrandt, Goya e.a.
Lijntekening wordt gekrast, geïnkt en afgedrukt, in
spiegelbeeld.
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Een manier om kennis te maken met deze mooie, klassieke
druktechniek.
Cursusgegevens
lesdagen: woensdagochtend en middag
lestijd: 11 tot 16 uur, pauzes naar keuze
lesdata: 27 februari, 7 en 14 maart 2019
groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers.
docent: Erica Habold
aanmelden bij contactpersoon: Aaltje Scheffer,
ascheffer@hetnet.nl
kosten € 30,- incl. materiaal, te betalen met pin bij de
eerste les
Etsen voor gevorderden
Neem je plaatjes mee en kom lekker drukken.
Er is geen les, maar ik sta je bij om het beste uit je plaat te
halen.
Workshop gegevens
Dag en tijd: woensdagochtend en middag van 11 tot 16
uur
Pauzes: naar keuze
Data: 21 en 28 maart
Groepsgrootte: maximaal 6 deelnemers
Docent: Erica Habold
Aanmelden bij contactpersoon: Aaltje Scheffer
(ascheffer@hetnet.nl)
Kosten: E. 20,00 incl. materiaal, te betalen per pin, bij de
eerste les.
Maquettebouw

De drie-dimensionale wereld in de architectuur
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Gevonden papier of karton gaan we een tweede leven
geven in de vorm van kleine, op schaal gemaakte
bouwsels. Het kan gaan om een kopie van een bestaand
gebouw, maar fantasie-bouwsels creëren is natuurlijk ook
een minstens even interessante mogelijkheid. Het
kennismaken met de drie-dimensionale wereld is een
bijzondere ervaring.
Docent: Cees de Rooij (cees4ever39@gmail.com voor meer
informatie)
Duur: 10 lessen
Dag en tijd: vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Start: vrijdag 25 januari 2019
Kosten: 17,50 euro voor 10 lessen (exclusief eventuele
materialen)
Contactpersoon: Sylvia Schoonenberg
(sylviaschoonenberg@hotmail.com)
Cursus Tai Chi
Er is plaats in de tai chi-cursusgroep op
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dinsdagochtend voor mensen die al eerder tai chi gedaan
hebben, en daar ruime ervaring in hebben.
Graag aanmelden bij Jaap van Ruller,
Email: vanrullerja@cs.com.
Telefoon: 020-6239345.
Cursus Filosofie
Aan de hand van vier vragen gaan we de Filosofie van de
Nieuwe Tijd (ook Moderne Filosofie genoemd) door. Deze
vragen beslaan volgens Immanuel Kant het gehele gebied
van de wijsbegeerte, waarbij de vierde vraag kan gelden
als de belangrijkste en het concentratiepunt van de drie
andere:
Wat kan ik weten?
Wat moet ik doen?
Wat mag ik hopen?
Wat is de mens?
De deelnemers bereiden zich voor door het lezen van
oorspronkelijke tekstfragmenten uit het werk van filosofen
van de laatste vijf eeuwen. Deze teksten vormen het
onderwerp van de lessen, worden toegelicht door de docent
en gezamenlijk besproken. Bij de keuze van de fragmenten
zijn de genoemde vragen leidend geweest. Aan de orde
komen filosofen als René Descartes, John Locke, Immanuel
Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Martin Heidegger e.a.
Een cursus omvat 10 lessen van telkens 2 uur.
De kosten zijn gebaseerd op 1,75 euro per les.
Lesmateriaal in de vorm van kopieën in Nederlandse
vertaling, wordt verstrekt à 15 euro. Er wordt naar
gestreefd om de kosten beperkt te houden.
De cursus vindt plaats op maandag middag van 14 tot 16
uur.
Start: 18 februari tot einde 29 april (22 april valt uit: 2e
Paasdag).
Docent: Bart Voorsluis
Inlichtingen en aanmelden bij de contactpersoon Simone
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Zijlmans (swm.zijlmans@gmail.com).
Cursus Duitse Literatuur. Keyserling: romans en
verhalen
Er is nog plaats
In deze cursus spreken we onderling Duits - zo goed en zo
kwaad als het gaat.
De romans en verhalen van Eduard von Keyserling (Schloss
Tels-Padddern, tegenwoordig Letland, 1855 - München,
1918) zijn diverse malen in de vergetelheid geraakt en
even zo vaak als bijzondere vondst herontdekt.
Ze spelen zich doorgaans af in een ondergaande
aristocratische samenleving die de schrijver, zelf een
Baltische graaf, goed kende en die hij met
inlevingsvermogen maar zonder veel illusies kenschetst.
Zijn fraaie stijl en zijn atmosfeerbeschrijvingen hebben
hem vaak het label impressionist opgeleverd, hoewel de
toepasselijkheid van een dergelijke term in de literatuur
kan worden betwijfeld.
In de cursus worden een aantal (korte) romans en verhalen
van Keyserling gelezen en besproken.
Tien dinsdagochtenden, 11:00-13:00 uur, van 5 februari
t/m 9 april
Maximum aantal deelnemers 12
Het materiaal zal in kopievorm worden verstrekt
Kosten € 17,50 + kosten kopieën
Docent: Harald Kunst
Aanmelden via Roeli Wolters, r.b.wolters@chello.nl
PROGRAMMA COMPUTER CURSUSSEN
van februari t/m juni 2019
Voorwoord
Hierbij presenteert de SOOP, het programma voor
computercursussen in de periode februari t/m juni 2019.
Behalve de in het cursusprogramma vermelde cursussen
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zal de SOOP in deze periode nog meer computer cursussen
organiseren. Deze extra cursussen zullen worden
aangekondigd in de SOOP-nieuwsbrief.
Informatie over de cursussen is ook te vinden op de
website van de SOOP, www.soopnet.nl.
Inschrijven
Je kunt je inschrijven voor een cursus door een e-mail te
sturen aan soopcomputercursus@gmail.com. Vermeld
daarin je telefoonnummer en je naam en voor welke cursus
je wilt inschrijven en de startdatum.
Wachtlijst
Als er geen plek meer is in een cursus kom je op de
wachtlijst. Je krijgt dan voorrang als de cursus opnieuw
wordt gegeven. Er wordt contact met je opgenomen om te
vragen of je de cursus alsnog wilt volgen.
Inloopspreekuur
Heb je vragen over of een probleem met je computer kom
dan naar het inloopspreekuur van de SOOP. Er is altijd een
computerdocent aanwezig om je te helpen. Heb je een
laptop, neem die dan mee.
Tijd: de eerste woensdagmiddag van de maand van 14.00
– 15.00 uur.
Kosten: € 2,50 per keer (maximaal een half uur)
Let op: Tenzij anders aangegeven worden de cursussen
gegeven op de pc’s van de SOOP. Je hoeft niet je eigen
laptop mee te brengen.
Open middag bij het computer team
donderdag 24 januari van 13:00 - 16:00 uur
Op donderdagmiddag 24 januari is er in samenwerking met
Seniorweb een open middag bij het computerteam. De
docenten geven uitleg over de cursussen die in februari t/m
juni gevolgd kunnen worden. En je kunt je ook inschrijven
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voor een cursus.
CURSUS OVERZICHT
Workshop Beveiliging en onderhoud in Windows 10
Vrijdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 1 februari, duur 2 lessen

Workshop WhatsApp op een Android smartphone
Donderdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 7 februari, duur 2 lessen

Cursus E-mailen met Thunderbird
Dinsdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 12 februari, duur 4 lessen

Workshop Foto’s en documenten beheren Windows
10
Vrijdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 22 februari, duur 3 lessen

Cursus Leer de iPad kennen
Donderdag 11:15 tot 13:15, aanvang 7 maart, duur 4 lessen

Workshop Kopen en verkopen op Marktplaats
Dinsdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 19 maart, duur 1 les

Cursus Leer de Samsung tablet kennen
Donderdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 14 maart, duur 3 lessen

Workshop De e-mail-, adressen en agenda apps in
Windows 10
Vrijdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 22 maart, duur 2 lessen

Cursus De Samsung smartphone in de praktijk
Donderdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 11 april, duur 4 lessen

Workshop Edge de internet browser van Windows 10
Vrijdag van 14:00 tot 16:00, aanvang 19 april, duur 2 lessen

Cursus Fotoboek maken
Maandag van 11.15 tot 13.15, 6 mei, duur 4 lessen

Studiegroep met Internet
Maandag van 14:00 tot 16:00 uur, aanvang 27 mei, duur 10 lessen,
geen les op 10 juni
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Workshop Foto’s bewerken in Windows 10
Donderdag 11:15 tot 13:15, aanvang 6 juni, duur 3 lessen

BESCHRIJVING VAN DE CURSUSSEN
Workshop Beveiliging en onderhoud in Windows 10
In deze workshop gaan we in op de veiligheid en het onderhoud van
je Windows 10 computer. We behandelen bijvoorbeeld het maken van
back-ups, het verwijderen van programma’s, het kiezen van een
goed password en we gaan in op antivirus- en antispyware software.

Docent Jan Scheeper
Vrijdag van 14:00 tot 16:00
Aanvang 1 februari, duur 2 lessen
Kosten € 12,- inclusief cursusdocumentatie.
Voorkennis
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van
een afgeronde beginnerscursus.
Workshop WhatsApp op een Android smartphone
WhatsApp is de populaire berichtendienst die op allerlei smartphones
beschikbaar is. Met deze zogenaamde messenger kun je niet alleen
berichten uitwisselen, maar ook foto’s en video’s. Daarnaast kun je
metWhatsApp bellen en videogesprekken houden. In deze workshop
voor een Android smartphone leer je de mogelijkheden van
WhatsApp kennen. Daarbij maak je gebruik van je eigen smartphone.

Docent Marzenka Matthée
Donderdag 14.00 tot 16.00
Aanvang 7 februari, duur 2 lessen
Kosten € 10,- plus € 2,50 voor cursusdocumentatie
Voorkennis
De basishandelingen met een Android smartphone
beheersen.
Benodigdheden: Een Android smartphone.
Cursus E-mailen met Thunderbird
In deze workshop leer je mogelijkheden van Thunderbird, het gratis
e-mailprogramma van Mozilla, beter kennen. Zoals het sorteren en
markeren van e-mail; het gebruik van kleur en veranderen lettertype
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en -grootte. Ook komen aan de orde het organiseren van
postvakken, het maken van mappen en het openen en opslaan van
bijlagen.

Docent Riny Jaarsma
Dinsdag van 14:00 tot 16:00
Aanvang 12 februari, duur 4 lessen
Kosten € 22,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van
een afgeronde beginnerscursus.
Workshop Foto’s en documenten beheren, Windows
10
In deze workshop wordt dieper ingegaan op het gebruik van de
Verkenner in Windows 10, het beheren en ordenen van bestanden
zoals foto’s en documenten en het maken van (sub)mappen.

Docent Jan Scheeper
Vrijdag van 14:00 tot 16:00
Aanvang 22 februari, duur 3 lessen
Kosten € 17,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van
een afgeronde beginnerscursus.
Cursus Leer de iPad kennen
Een tablet is een handzame, platte computer met een
aanraakscherm(touchscreen). Een tablet wordt bediend met de
vingers en is gemakkelijk mee te nemen. Een tablet is heel geschikt
voor internetten, e-mailen, foto’s bekijken, muziek luisteren, boeken
lezen en spelletjes spelen. In deze cursus leer je de iPad, de tablet
van Apple, beter kennen. Om aan deze cursus deel te nemen dien je
in het bezit te zijn van een iPad en deze in de cursus te gebruiken.

Docent Evert Kulk
Donderdag 11:15 tot 13:15
Aanvang 7 maart, duur 4 lessen
Kosten € 25,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis: De basishandelingen met een iPad beheersen.
Benodigdheden: Een iPad.
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Workshop Kopen en verkopen op Marktplaats
Marktplaats is in Nederland de grootste website voor
rubrieksadvertenties. In deze workshop leer je om spullen te kopen
en te verkopen op Marktplaats.

Docent Riny Jaarsma
Dinsdag van 14:00 tot 16:00
Aanvang 19 maart, duur 1 les
Kosten € 7,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van
een afgeronde beginnerscursus.
Cursus Leer de Samsung tablet kennen
Een tablet is een handzame, platte computer met een aanraakscherm
(touchscreen). Een tablet wordt bediend met de vingers en is
gemakkelijk mee te nemen. Een tablet is heel geschikt voor
internetten, e-mailen, foto bekijken, muziek luisteren, boeken lezen
en spelletjes spelen. In deze cursus leer je een Samsung tablet met
het Android besturingssysteem, beter kennen. Daarbij maak je
gebruik van je eigen tablet.

Docent Marzenka Matthée
Donderdag 14:00 tot 16:00
Aanvang 14 maart, duur 3 lessen
Kosten € 20,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
De basishandelingen met een Samsung tablet beheersen.
Benodigdheden:
Een Samsung tablet. Voorafgaand aan de cursus zal een
intake worden gehouden om te beoordelen of de tablet
geschikt is om aan deze cursus deel te nemen.
Workshop De e-mail-, adressen en agenda apps in
Windows 10
In deze workshop wordt dieper ingegaan de Mail-, Personen en
Agenda app van Windows10. Mail is het e-mail programma van
Windows 10. Personen is het adresboek, waarin je adressen,
telefoonnummer en e-mailadressen kunt opslaan. In Agenda kun je
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afspraken vastleggen.

Docent Jan Scheeper
Vrijdag van 14:00 tot 16:00
Aanvang 22 maart, duur 2 lessen
Kosten € 12,- inclusief cursusdocumentatie.
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van
een afgeronde beginnerscursus.
Cursus De Samsung smartphone in de praktijk
Een smartphone is een mobiele telefoon met een
aanraakscherm(touchscreen). Het is een kleine computer, die wordt
bediend met de vingers. Behalve om te bellen en te sms’en kun je
met een smartphone ook internetten, e-mailen en foto’s maken.
Deze cursus is gericht op het gebruik van een Samsung smartphone
in de praktijk. Behandeld worden bellen en gebeld worden,
contacten, WhatsApp en Google Maps.

Docent Marzenka Matthée
Donderdag van 14.00 tot 16.00
Aanvang 11 april, duur 4 lessen
Kosten € 25,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
De basishandelingen met een Samsung smartphone
beheersen.
Benodigdheden:
Een Samsung smartphone. Voorafgaand aan de cursus zal
een intake worden gehouden om te beoordelen of de
smartphone geschikt is om aan deze cursus deel te nemen.
Workshop Edge de internet browser van Windows 10
Een workshop om de kennis van Edge, de browser van Windows 10,
op te frissen en beter te leren surfen op het internet. Bedoeld voor
diegenen die een computer met Windows 10 hebben.

Docent Jan Scheeper
Vrijdag van 14:00 tot 16:00
Aanvang 19 april, duur 2 lessen
Kosten € 12,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
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Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van
een afgeronde beginnerscursus.
Cursus Fotoboek maken
Maak een fotoboek met je eigen foto's, voeg teksten toe en laat het
afdrukken in een mooi boek. In deze cursus leer je een fotoboek te
maken met het gratis programma van de Albelli afdrukcentrale.

Docent Evert Kulk
Maandag van 11.15 tot 13.15
Aanvang 6 mei, duur 4 lessen
Kosten € 25,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van
een afgeronde beginnerscursus.
Benodigdheden:
Een USB-stick om oefenmateriaal en het gemaakte
fotoalbum mee naar huis te nemen.
Studiegroep met Internet
In een studiegroep bestuderen we gezamenlijk één onderwerp in heel
veel verschillende aspecten. We maken gebruik van o.a. het internet
(het wereldwijde web) en de beschikbare tekstverwerker. De
vaardigheid wordt niet alleen vergroot er is ook ruimte om nieuwe
dingen te leren. Het belangrijkste is echter het ‘onderwerp’ van de
studiegroep, waarover je met behulp van alle deelnemers veel te
weten komt. In het verleden eindigde een studiegroep met een
groepsverslag, waarin alles nog eens nagelezen kon worden.
Wij wilden de komende studiegroep wijden aan “Kunst (of
kunstenaars) in Amsterdam”. Er valt bij dit onderwerp veel te kiezen.
Met tien verschillende invalshoeken moet er vast iets moois van te
maken zijn.

Begeleiding Gon van Boxtel en Wim Claassen
Maandag van 14.00 tot 16.00 uur, duur 10 lessen
Aanvang 27 mei
Kosten € 17,50.
Aantal deelnemers max 10.
Workshop Foto’s bewerken in Windows 10
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Verbeter je foto’s voor je ze af laat drukken of in een fotoalbum
opneemt. Corrigeer kleuren, verwijder rode ogen, zet de horizon
recht of maak een uitsnede van je foto. In deze cursus leer je foto’s
bewerken met de Foto’s app in Windows 10.

Docent Evert Kulk
Donderdag 11:15 tot 13:15
Aanvang 6 juni, duur 3 lessen
Kosten € 18,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van
een afgeronde beginnerscursus en slepen en selecteren
met de muis beheersen.
Benodigdheden:
Een USB-stick om foto’s op te zetten.
NIET INGEPLANDE CURSUSSEN
De navolgende cursussen worden regelmatig gegeven bij de SOOP,
maar zijn in deze periode niet ingepland. Als je belangstelling hebt
voor zo’n cursus stuur dan een e-mail
naar soopcomputercursus@gmail.com. Vermeld daarin je naam,
adres en telefoonnummer en voor welke cursus je belangstelling
hebt. Als de cursus wordt gegeven wordt contact met je opgenomen
om te vragen of je de cursus alsnog wilt volgen.
Cursus Leer Facebook kennen
Via Facebook kun je eenvoudig in contact komen met familie en
vrienden. In deze cursus leer je hoe je Facebook kunt gebruiken. Er
wordt uitgelegd hoe je een profiel aanmaakt en vrienden toevoegt
aan het eigen netwerk. Ook de privacy instellingen van Facebook
komen aan de orde.
Duur 5 lessen
Kosten € 30,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van een
afgeronde beginnerscursus.
Cursus Leer de iphone kennen

17-01-19 01:52

18 van 22

SOOP Nieuwsbrief 141

Een smartphone is een mobiele telefoon met een
aanraakscherm(touchscreen). Het is een kleine computer, die wordt
bediend met de vingers. Behalve om te bellen en te sms’en kun je
met een smartphone ook internetten, e-mailen, foto’s maken en
bekijken, muziek luisteren en spelletjes spelen. In deze cursus leer je
de iPhone, de smartphone van Apple, beter kennen. Daarbij maak je
gebruik van je eigen iPhone.
Duur 4 lessen
Kosten € 25,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
De basishandelingen met een iPhone beheersen.
Benodigdheden: Een iPhone.
Workshop E-books lenen in de bibliotheek
In deze workshop leer je e-books te lenen bij de bibliotheek. En om
deze vervolgens te laden op je tablet of smartphone. Verder komt
aan de orde het reserveren en verlengen van geleende materialen.
Deze cursus is niet bedoeld voor e-reader gebruikers.
Duur 2 lessen
Kosten € 12,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van een
afgeronde beginnerscursus. Je moet voorafgaand aan de cursus
zelfstandig thuis een tweetal programma’s kunnen installeren (met
behulp van instructies van de docent)
Benodigdheden:
Om aan deze workshop deel te nemen dien je lid te zijn van de
bibliotheek. Neem je lidnummer mee naar de workshop; evenals je
tablet en/of smartphone. Geef bij je aanmelding s.v.p. aan of je
eeniPad/iPhone gebruikt of een andere tablet/smartphone.
Workshop E-mailen met Gmail
In deze workshop leer je de mogelijkheden van Gmail, de
webmaildienstvan Google, beter kennen. Zoals het sorteren en
markeren van e-mail; het gebruik van kleur en veranderen lettertype
en -grootte. Ook komen aan de orde het organiseren van
postvakken, het maken van mappen en het openen en opslaan van
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bijlagen. In deze workshop kun je de eigen laptop gebruiken.
Docent Marzenka Matthée
Duur 3 lessen
Kosten € 17,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van een
afgeronde beginnerscursus.
Workshop Foto's op internet zetten
Foto’s gemaakt van je jarige kleinkind of van het uitje van de
wandelclub? In de workshop leer je foto’s op een eenvoudige manier
op het internet te plaatsen met Google Foto’s. En om dan familie en
vrienden uit te nodigen om ze te bekijken. Behalve op een pc kan
Google Foto’s ook worden gebruikt op een tablet of smartphone. Met
Google Foto’s is het ook eenvoudig om een back-up van je foto’s te
maken.
Duur 2 lessen
Kosten € 12,-, inclusief cursusdocumentatie.
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van een
afgeronde beginnerscursus.
Workshop Knipprogramma
Met het Knipprogramma kun je het scherm of een deel daarvan
vastleggen. Als je bijvoorbeeld een recept hebt gevonden op het
internet kun je dat met behulp van het Knipprogramma bewaren.
Duur 1 les
Kosten € 6,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van een
afgeronde beginnerscursus.
Workshop Leer de Kobo e-reader kennen
In deze workshop leer je de mogelijkheden van de Kobo e-reader
kennen. Behalve het kopen van e-books in de Kobo shop leer je
e-books te laden op je Kobo e-reader. En ook hoe je e-books kunt
organiseren in verzamelingen.
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Duur 2 lessen
Kosten € 12,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis: de basishandelingen met een Kobo e-reader beheersen.
Benodigdheden: een Kobo e-reader.
Workshop Omgaan met apps in in Windows 10
In deze workshop leer je om apps te zoeken en te installeren in store
van Windows 10.Maar ook het downloaden en installeren van apps
komt aan de orde. Tenslotte wordt ook het verwijderen van apps
behandeld.
Duur 2 lessen
Kosten € 12,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van een
afgeronde beginnerscursus.
Workshop Ontdek de Seniorweb online cursussen
Seniorweb heeft een groot aantal online cursussen die op de pc kunt
volgen. In deze workshop leer je waar je deze cursussen kunt vinden
en hoe je ze op een handige manier kunt volgen.
Duur 1 les
Kosten € 7,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van een
afgeronde beginnerscursus.
Benodigdheden
Om deel te nemen aan deze workshop dien je lid te zijn van
Seniorweb. Ben je nog geen lid geef dat dan op bij het aanmelden
voor de workshop en geef dan ook je adres door. Dan krijg je een
cadeaubon toegestuurd voor een gratis lidmaatschap van Seniorweb
tot eind 2019.
Workshop Startmenu en bureaublad in Windows 10
Het bureaublad bevat pictogrammen en vensters van apps en de
taakbalk. Het startmenu bevat tegels van apps en een alfabetische
lijst van apps. In deze workshop leer je hoe je het bureaublad en het
startmenu van Windows 10 naar eigen inzichten kunt inrichten.

17-01-19 01:52

21 van 22

SOOP Nieuwsbrief 141

Duur 2 lessen
Kosten € 12,- inclusief cursusdocumentatie
Voorkennis:
Goed kunnen omgaan met de computer op het niveau van een
afgeronde beginnerscursus.
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