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COMPUTERLESSEN

Het district Merksem helpt 55-plussers op 
weg in de digitale wereld. Wil u graag met de 
computer leren werken of met een iPad aan 
de slag? Volg dan gratis computerlessen in 
het districtshuis van Merksem. 

 

GRATIS

KRIK JE KENNIS EN VAARDIGHEDEN OP MET 
Word

U leert teksten aanmaken, een afbeelding of  
foto toevoegen, een kleurtje geven aan uw 
tekst, in kolommen werken enzovoort.

Excel

Rekenen is niet uw beste gave maar u doet 
toch de boekhouding van uw vereniging? 
Dan is Excel iets voor u. U leert ook etiketten 
maken zodat u alle leden heel vlug een briefje 
kan sturen. Wenst u graag uw uitgaven in een 
tabel? Dat kan ook met Excel.

We organiseren ook  
workshops voor wie zich 
graag meer verdiept in  

Word, Excel, PowerPoint,  
Fotobewerking (FastStone)  

en Windows of graag de  
geheimen van een iPad of 

 iPhone leert kennen.

Fotobewerking met Faststone 

U leert het gratis programma Faststone 
installeren en gaat ermee aan de slag om 
foto’s te corrigeren en te bewerken tot het 
gewenste resultaat. 

Powerpoint

U leert uw foto’s te bundelen tot een mooie 
presentatie, bijvoorbeeld over uw vakantie. 
U voegt tekst, illustraties, foto’s en een 
achtergrond toe zodat het resultaat uniek is.

Besturingssysteem Windows 

U werkt al met de computer maar u hebt een 
nieuwe gekocht met een recentere versie van 
Windows? Wij leren u ermee werken.

iPad

U leert de basisprincipes en –technieken en 
maakt kennis met leuke apps. U leert surfen 
en mailen, foto’s maken en bewerken.

 



Voor wie graag  
een goede 

basiskennis opbouwt,
 zijn er de  

opeenvolgende 
cursussen, ‘start pc’, 
‘internet’ en ‘cloud’.

Cloud

Cloud verwijst naar een opslagruimte op 
het internet waar u uw bestanden, foto’s 
en muziek kan bewaren. Die opslagruimte 
noemt men ‘cloud’ - in het Nederlands ‘wolk’ 
- omdat de plaats waar u uw bestanden 
plaatst niet zichtbaar of tastbaar is. Het 
voordeel daarvan is dat u uw documenten, 
foto’s en veel meer zowel op een computer, 
smartphone als tablet kan openen. We leren 
u hoe u gegevens kan opslaan, delen en 
beveiligen in de verschillende soorten cloud. 

U hoeft deze cursussen niet allemaal te 
volgen. U kan perfect enkel ‘cloud’ volgen of 
starten met de cursus ‘internet’. Belangrijk 
is wel dat u voldoende basiskennis hebt. Zo 
leert u in de cursus ‘start pc’ teksten kopiëren, 
knippen en plakken. Die handeling komt terug 
in alle andere cursussen of workshops.

senioren.merksem@antwerpen.be
03 338 73 21

Start PC

Zet uw eerste stappen in de 
computerwereld. We leren u met 
muis en toetsenbord werken, een 
programma openen, mappen en 
bestanden aanmaken, informatie 
opslaan en surfen op het internet.

Internet

U wil mensen ontmoeten, winkelen, 
informatie vinden en tv-kijken? Dat 
kan allemaal via het internet. We leren 
u zoeken met Google, mailen met 
Outlook, bijlages versturen en openen, 
routemappen gebruiken enzovoort.

Specifieke digitale hulp

Hebt u een probleem met uw iPad, iPhone, 
tablet, smartphone of laptop? Weet u 
niet meer  hoe een bepaald programma 
werkt? Onze lesgevers zoeken mee naar 
een oplossing. Maak een afspraak via de 
seniorenconsulent. Let wel, wij doen geen 
reparaties van toestellen.
 

PRAKTISCHE INFO

De lessen vinden overdag op dinsdag, 
woensdag, donderdag of vrijdag plaats in 
het districtshuis van Merksem, Burgemeester 
Jozef Nolfplein 1. Ze zijn volledig gratis.  
U hoeft geen eigen laptop mee te nemen. 
Tijdens de lessen werkt u op een computer 
van het district. 

Er is geen vast lessenschema. De opleidingen 
worden georganiseerd op basis van de 
inschrijvingen die we ontvangen. Suggesties 
voor opleidingen over andere thema’s zijn 
steeds welkom.

Wenst u meer informatie? Wil u inschrijven 
voor één van de opleidingen of hebt u digitale 
hulp nodig? Contacteer de seniorenconsulent.

senioren.merksem@antwerpen.be
03 338 73 21
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