
 “de Grijze Muizen” 
 

          

  2019 1e helft 

 
  

Locatie: “De Boschpoort”, Boschplein 2, Winschoten   

  0597-421833 
 

  Tijden: Vrijdagmorgen van 09:30 tot 11:30 uur  
 
 

 

11-1-2019 Wat doe je met je vakantiefoto's?  

 
• Gewoon laten afdrukken en rond laten gaan, of geef je ze iets 

extra’s? 

25-1-2019 Mailprogramma's en hun mogelijkheden 

 
• Mailprogramma’s blijken in de praktijk nogal eens weerbarstig en 

onoverzichtelijk. We nemen er een paar onder de loep. 

8-2-2019 Foto's bewerken 

 

• Soms wil je die ene foto vergroten en aan de muur hangen, of op een 
andere manier iets creatiefs met je foto’s doen. Dan kan het tijd zijn 
om eens naar een fotobewerkingsprogramma te gaan kijken. 

22-2-2019 Word: wat doen er niet mee en is toch zo handig. 

 
• De meeste mensen hebben Word of een gratis variant op de PC 

staan. Toch gebruiken we maar een fractie van de mogelijkheden. 

8-3-2019 Beeldbellen (Skype, WhatsApp, FaceTime) 

 

• Beeldbellen wordt steeds gewoner en is voor iedereen binnen 
bereik. De tijd dat je de kleinkinderen maar een paar keer per jaar 
zag is al lang verleden tijd. 

22-3-2019 Navigeren, fietsknoop, tracks, gps, wandelnet 

 

• Lekker fietsen of wandelen. Wie de afgelegde routes wil vastleggen 
(bijvoorbeeld om in combinatie met foto’s een mooi verslag te 
maken) kan dat prima doen met GPS-apps op de smartphone. Of je 
leest over een mooie wandeling in de krant, maar hebt wat moeite 
om aan de hand van de beschrijving je weg te vinden. Fietsen doen 
we tegenwoordig via knooppunten. Maar zelf je route bepalen met 
een fietsknooppunten-app kan erg leuk zijn. 

5-4-2019 Digitale nalatenschap regelen.  

 

• Wat is er allemaal van jou te vinden op Internet, waar is belangrijke 
informatie voor of van de familie opgeslagen, of is dat niet meer 
terug te vinden 

19-4-2019 Windows, hoe was het ook al weer 

 

• Natuurlijk, we weten alles van Windows! Toch …  
Regelmatig komen er toch vragen over mappen, bestandstypen, 
beeldscherminstellingen, bluetooth, de cloud. 

3-5-2019 Powerpoint presentaties met geluid en effecten 

 

• We hebben Powerpointexperts onder de Grijze Muizen. Misschien 
willen zij iets van hun werk laten zien aangevuld met praktische tips 
en dergelijke 

    
 


