
                                                                                                                                                                                               

Beginnerscursus Apple iPad/iPhone  

 
De cursus is bedoeld voor 50-plussers die geen of heel weinig ervaring 

hebben met internetten en e-mail. U maakt in eigen  tempo en in een 

kleine groep van 2-3 cursisten kennis met de mogelijkheden van  de  

iPad/iPhone. De cursus duurt 4 middagen.  

De cursus is alleen geschikt voor gebruikers van een Apple iPad/iPhone. 

 

➢ Wat heeft u nodig: 

U beschikt over een iPad/iPhone die gebruiksklaar is d.w.z. 

- uw Apple-ID is ingesteld; 

- een e-mailaccount van Gmail.com of Outlook.com is ingesteld. 

 

➢ Het is noodzakelijk dat u het volgende meeneemt in de cursus: 

- uw iPad/iPhone, bij elke les met een volle accu; 

- uw Apple-ID; 

- het wachtwoord van uw Aplle-ID; 

- uw gebruikersnaam + wachtwoord van uw Gmail.com of  

  Outlook.com-account  

 

➢ Duur en kosten 

- 4 bijeenkomsten op dinsdagmiddag van circa 2 uur In kleine  

  groepjes (max. 3 personen) voor voldoende aandacht en  

  begeleiding;   

- € 45,00 voor niet-bibliotheekleden en € 40,00 voor  

  bibliotheekleden. 

 

 

➢ Data en tijden: 

De cursus wordt aangeboden op maandagmiddag van 13.00 – 

15.00 uur op 22 en 29 oktober, 5 en 12 november. 

 

➢ Onderwerpen die o.a. aan de orde komen: 

- basishandelingen en instellingen van de iPad / iPhone; 

- gebruik van het aanraakscherm / -toetsenbord; 

- verbinding maken met internet via wifi; 

- surfen op het internet;  

- e-mailen; foto maken en versturen; 

- vaardigheden leren om enkele (gratis) apps te gebruiken. 

 

➢ Voorwaarden: 

- aanmelden kan schriftelijk (aanmeldingsformulier) en  

   telefonisch (0541 – 351710 / 0541 – 745300). Inschrijving  

   worden behandeld op volgorde van betaling. 

- de Bibliotheek Dinkelland behoudt zich het recht voor,  

  wijzigingen in het programma aan te brengen. 

 

➢ Contactgegevens: 

Bibliotheek Dinkelland 

Henk Rengerink 

Oranjestraat 21, 7591 GA Denekamp 

Telefoonnummer: 0541 – 351710 (dinsdag en vrijdag) 

E-mail: h.rengerink@bibliotheekdinkelland.nl 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

 

De Bibliotheek Dinkelland is een officieel leercentrum van de 

landelijke organisatie Seniorweb. 
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