Tweelanden route wandeling omgeving
Rimburg dinsdag 29 januari 2019
Gilde Westelijke Mijnstreek organiseert op dinsdag 29 januari weer haar
eerste wandeling van dit jaar.
Het wordt deze keer weer een mooie natuurwandeling in het zuiden van ons
mooie Limburg.
We gaan deels langs het riviertje De Worm wandelen en verder door een mooi
stuk authentiek bos, waar we misschien met wat sneeuw erbij gaan genieten van
winterse taferelen.
Het terrein waar we wandelen is licht glooiend en afhankelijk van het weer
kunnen sommige stukken wat drassig zijn.

De gehele tocht is ca. 13,5 km lang.
We verzamelen weer om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij ons nieuwe
Gildekantoor Pancratiusstraat 23 in Munstergeleen. Na carpooling vertrekken
we hier stipt op tijd naar de parkeerplaats gelegen bij het scoutinggebouw
aan de Meuserstraat te Haanrade. Postcode: 6464CH.

Hier start de wandeling om 10.00 uur, dus zorg dat u tijdig aanwezig bent.
De wandeltocht gaat onder alle weersomstandigheden door. Zorg voor gepaste
kleding, goed schoeisel en een lunchpakket. U wandelt mee op eigen risico.
Iedereen mag meewandelen, want u hoeft geen lid van Het Gilde te zijn.
Om aan deze wandeltocht te kunnen deelnemen moet u zich vóór 12 uur op
vrijdag 25 januari aanmelden op ons onderstaande gildekantoor. Zonder
aanmelding is meewandelen niet mogelijk i.v.m. de organisatie! Tevens dient u
bij aanmelding, op het gildekantoor, de kosten van € 6,00 per deelnemer te
betalen.
U kunt zich ook aanmelden via de mail tot woensdag 23 januari o.v.v uw naam.
Het verschuldigde bedrag kunt u dan overmaken op rekening:NL02RAB00113824378.
Het Gilde is ook geopend op dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Op de dag
van de wandeling zelf kunt u zich echter niet meer aanmelden i.v.m. de
administratieve verwerking.
Vergeet dus niet om u ook op ons kantoor aan te melden.

Ons kantoor in Munstergeleen is geopend op dinsdag- donderdag- en
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.
Adres: Pancratiusstraat 23 Munstergeleen. Tel. 046-4585032.
e-mail: info@gildewestelijkemijnstreek.nl

Mocht u, na aanmelding, die dag toch niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u
zich afmelden tijdens kantooruren op het Gildekantoor, tel. 046-4585032
of bij een van de gidsen.

VACATURE CURSUSLEIDER
SMARTPHONE/TABLET (ANDROÏD)
Gilde Westelijke Mijnstreek zoekt iemand die een cursus kan geven in het
gebruik en het instellen van de smartphone en tablet (Androïd
besturingssysteem).

Onze huidige cursusleider gaat stoppen en wij zoeken een opvolger. Er is nog
steeds vraag naar een cursus voor het gebruik van smartphones en tablets
(Androïd). In de cursus kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:
Bediening en installatie ( o.a. google account, google drive), Instellingen,
Contactpersonen, agenda, adressen, noties, Surfen op het internet, e-mailen
via Gmail en/of zelf gemaakte mailadres, Whatsapp, Apps en widgets
downloaden, ordenen, en (veilig) gebruiken, Internetbankieren en andere
bankzaken regelen, Nieuws, kranten, tijdschriften, (audio)boeken lezen,
Werken met foto’s, video (Youtube) en audio, WIFI, BlueTooth.
De lessen worden gegeven in onze goed geoutilleerde, nieuwe lesaccommodatie
aan de Pancratiusstraat 24 in Munstergeleen (Gemeenschapshuis).
Gilde vergoedt noodzakelijk gemaakte onkosten (reiskosten e.d.). Daarnaast
krijgen onze vrijwilligers 2 x per jaar een uitnodiging voor een gezellige
activiteit met eten en drinken en de mooiste beloningen zijn de tevreden
gezichten van de cursisten die weer wat geleerd hebben in een gezellige
setting.

Belangstellenden kunnen hun reactie mailen naar:
info@gildewestelijkemijnstreek.nl

Programma wandelingen en fietstocht
2019
29 januari

Tweelanden route (omgeving Rimburg)

26 februari

Maria Hoop wandeling

26 maart

Plateau route

30 april

De Voerstreek ( Henri Chapelle en omgeving)

28 mei

Midden Limburg ( St. Odiliënberg en omgeving)

25 juni

Het Maasland ( fietstocht)

24 september

Het Meinweggebied

29 oktober

Eifelwandeling ( omgeving Laurensberg)

26 november

Beekdalenroute ( omgeving Nuth)

NIEUWE BESTUURSLEDEN
In de decembervergadering van het bestuur van Gilde Westelijke Mijnstreek
zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd. John Arets uit Munstergeleen volgt Els
Meewis-Stans per 1 januari 2019 op als voorzitter en Yvonne America gaat
begin 2019 Menno Landman opvolgen als bestuurslid/coördinator automatisering.

Bloemschikken
Gilde Westelijke Mijnstreek start met een cursus Bloemschikken!
De cursussen van Gilde zijn niet alleen leerzaam, maar ook gezellig en er

zijn altijd voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar. Omdat al onze
medewerkers dat op vrijwillige basis doen, zijn de cursussen aantrekkelijk
geprijsd.
De planning voor deze cursus Bloemschikken van 4 lessen is als volgt: 29
januari, 26 februari, 19 maart en 16 april 2019. Altijd op de dinsdagmiddag
van half twee tot vier uur.
De kosten bedragen € 40,00 voor de hele cursus.
U kunt ook per les inschrijven als u dat wenst. Losse workshops kosten €
12,50 per keer.
De cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis Pancratiusstraat 23 in
Munstergeleen en uw cursusleidster is Lilian Gonzalez.
Bloemschikken ook Bloemsierkunst genoemd, is het vormgeven of creëren van een
werkstuk met allerlei materialen. Niet alleen bloemen, maar ook groen uit de
tuin en materialen zoals hout, metaal, steen en glas zijn mogelijk. Neem uw
eigen spullen en materialen mee!
Tijdens deze cursus leert u omgaan met verschillende technieken en
vaardigheden.
Het is de bedoeling dat onderstaande materialen door u worden meegebracht:
Schort, snoeischaar, tangetje voor ijzerdraad, schaar, plastic afvalzak en
een mes (geen kartelmes) om de oase te snijden. Tevens een pot of schaal,
bloemen, groen, oase en eventueel door de cursusleidster besproken
materialen.
Aanmelden kan via de website www.gildewestelijkemijnstreek.nl of
tel.0464585032

KANTOOR GESLOTEN GEDURENDE
KERSTPERIODE!
Gedurende de Kerstperiode is het
kantoor gesloten van
zaterdag 22 december tot en met maandag 7 januari 2019.
Vanaf dinsdag 8 januari staan wij weer vanaf 9 uur weer voor U klaar.
Wij wensen u allen een

fijne kerstperiode toe!!!

e-mail berichten worden wel gelezen

Cursus Tablet met Operating system
Android start op 6 december
Op donderdag 22 november start in Munstergeleen een nieuwe Android tablet
cursus.
1. Inleiding
De Tablet is een populair en gebruiksvriendelijk apparaat met talloze
multimedia mogelijkheden. Met een tablet kun je internetten, e-mailen,
chatten, foto’s maken, bekijken beheren en delen.
Ook kun je nieuws raadplegen, boeken lezen, agenda’s bijhouden , filmpjes
bekijken, navigeren etc.
Tijdens de cursus worden ook de verschillen t.o.v. de Smartphone en de Laptop
besproken.
In deze cursus maken we je vertrouwd met de belangrijkste functies van de
Tablet.

2. Doelgroep
De workshop Tablet is geschikt voor alle (beginnende) gebruikers die hebben
gekozen of willen kiezen voor een apparaat dat draait onder Android vanaf
versie 5.0.
3. Inhoud
Een greep uit de onderwerpen:
Bediening en installatie ( o.a. google account, google drive)
Instellingen
Contactpersonen, agenda, adressen, noties
Surfen op het internet
e-mailen via Gmail en/of zelf gemaakte mailadres, Whatsapp
Apps en widgets downloaden, ordenen, en (veilig) gebruiken
Internetbankieren en andere bankzaken regelen
Nieuws, kranten, tijdschriften, (audio)boeken lezen

Werken met foto’s, video (Youtube) en audio
WIFI, BlueTooth
4. Cursusduur en lesgeld
Het lesgeld voor deze cursus bedraagt €34,00, dit is incl. de
administratiekosten. De cursus omvat 4 lessen van 2 ¼ uur (inclusief 15 min
koffiepauze), de cursuslocatie is:
Munstergeleen (Gemeenschapshuis het Trefpunt Pancratiusstraat 23): en de
cursusdagen zijn donderdagdag 6, 13 en 20 december en 10 januari 2019
van 14.00-16.15 uur.
Na elke les krijgen de cursisten een korte samenvatting van de behandelde
stof en een paar oefeningen mee.
De cursisten wordt geadviseerd het boek aan te schaffen: “Ontdek de Android
Tablet” van Joris de Sutter uitgegeven door Van Duuren Informatica. Actuele
info ontvangt men tijdens de cursus

Cursus iPad en iPhone start in Elsloo
en in Munstergeleen
Bij voldoende inschrijvingen start er binnenkort een nieuwe iPad/iPhonecursus in MUNSTERGELEEN (op donderdagavond én -ochtend) en in ELSLOO (op
woensdagavond).
De iPad en de iPhone zijn populaire gebruiksvriendelijke Apple-toestellen met
talloze (multimedia) mogelijkheden. U kunt er van alles mee op internet
opzoeken, e-mailen en chatten met familie en vrienden, foto’s maken en
bekijken en met elkaar delen. Maar ook nieuws, boeken en tijdschriften mee
lezen, agenda’s bijhouden, filmpjes bekijken etc. Toch gebruiken de meesten
slechts een fractie van de vele mogelijkheden.
Velen denken dat sommige zaken vrij complex zijn, terwijl het tegenoverstelde
waar is. Door slechts enkele tips toe te passen kunt u veel kostbare tijd
besparen.
In deze cursus maken we u vertrouwd met de belangrijkste functies van de iPad
en/of de iPhone en gaat er een wereld voor u open; want u gaat zaken
ontdekken waarvan u zelfs niet wist dat ze mogelijk waren.
Hoe zou u het vinden om:
– Nooit meer iemand nodig te hebben voor een iPad/iPhone problemen
– Indruk te maken op je kleinkinderen met je iPad/iPhone kunsten
– Zonder problemen met je iPad/iPhone met familie en vrienden te kunnen emailen

– Een veilige kopie te maken van al je dierbare foto’s en video’s
– Altijd ergens terecht te kunnen met al je iPad/iPhone vragen
Daarom de uitnodiging om deze iPad/iPhone cursus te volgen. De cursus is
geschikt voor alle (beginnende) gebruikers die in het bezit zijn van een iPad
(versie 2 of hoger) of iPhone (4 of hoger) en zich vertrouwd willen maken met
de belangrijkste mogelijkheden van deze apparaten.
Het is de bedoeling dat u uw eigen iPad en/of iPhone van het merk Apple
meeneemt! Bij voorkeur van NA 2012!
Tijdens de cursus zullen o.a. de navolgende onderwerpen worden behandeld:
bediening en installatie (o.a. Apple ID, iCloud, Backup)
contactpersonen, agenda en notities beheren
surfen op het internet
e-mailen en Whatsapp (iPhone)
apps downloaden, ordenen en (veilig)gebruiken
nieuws, kranten, tijdschriften, (audio)boeken lezen
ondersteuning bij het plannen van reizen en vakantie
werken met foto’s, video (YouTube) en muziek (iTunes)
TV kijken
bellen (iPhone), Facetime en Skype gebruiken
gebruik van sociale netwerken (Facebook, Twitter)
documenten maken, beheren en printen.
veilig wachtwoorden beheren, bankieren, gezondheids apps, etc.
Tijdens de cursus zijn diverse inkijkexemplaren van lesboeken aanwezig; deze
kunnen desgewenst zelf worden aangeschaft.
De cursus omvat een 5-tal lessen van telkens 2¼ uur waarvan 15 minuten
koffiepauze. De kosten van deze cursus bedragen € 43,00 inclusief
lesmateriaal en administratiekosten.
Tussen de 1e en de 2e les zal de cursusleider met u een individuele ‘intake’
afspreken om de instellingen van uw iPad te optimaliseren. Eventueel kunt u
een begeleider/familielid meebrengen die u in de dagelijkse praktijk helpt
met het gebruiken van uw iPad of iPhone.
In Munstergeleen (Gemeenschapshuis het Trefpunt, Pancratiusstraat 23) zijn de
cursusdagen op de donderdagavond van 19.00 tot 21.15 uur en wel op 11, 18 en
25 oktober en op 1 en 8 november. Een tweede cursus wordt aangeboden wordt
aangeboden op de donderdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur en wel op 22 en 29
november en 6, 13 en 20 december.
In Elsloo (Maaslandcentrum) zijn de cursusdagen op de woensdagavond van 19.00
tot 21.15 en wel op woensdag 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november 2018.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 7 personen! Heeft u interesse in
bovenstaande cursus, neem dan contact op met ons kantoor. U kan ook gebruik
maken van ons digitale inschrijfformulier. Op dit formulier is tevens ruimte

voor het stellen van vragen.

Gilde Nieuws
1. CURSUSPROGRAMMA 2018-2019 GEREED: kijk op deze website en ontdek welke
cursussen jouw voorkeur hebben. Schrijf snel in om een plaatsje te
bemachtigen want VOL=VOL.
2. GILDE-UITSTAPJE OP 21 SEPTEMBER A.S.: al onze vrijwilligers worden
beloond met een leuke excursie met een hapje en een drankje voor hun
belangeloze inzet.
3. WIE HELPT ONS MET COMMUNICATIE/PR/MARKETING: heb je wat uurtjes vrij en
ben je deskundig en gedreven, meld je dan bij onze secretaris
via b.wassenberg@ziggo.nl of 06-82071498.

Windows 10 voor beginners (start
dinsdag 30 oktober 2018 om 14.00 uur)
In deze cursus maakt u kennis met het besturingsprogramma Windows. Dit
besturingssysteem kunt u ook opvatten als gereedschapskoffer om de
computer te gebruiken en leert u diverse gereedschappen te gebruiken.
In deze cursus leert u hoe u de verschillende gereedschappen kunt
toepassen
In de cursus wordt o.a. behandeld:
scherm met alle geïnstalleerde app’s (koppelingen naar
programma’s)
werken met app’s

knippen en plakken
bestanden opslaan
werken met vensters, mappen en bestanden
Elke deelnemer moet zelf zijn/haar laptop meenemen waar Windows 10 al
op is geïnstalleerd.
De groepsgrootte is maximaal 9 deelnemers. De cursus bestaat uit 8
lessen van telkens 2¼ uur waarvan een kwartier koffiepauze is. De
kosten bedragen € 89,= inclusief lesmateriaal en administratiekosten.
Cursusdata zijn:

Munstergeleen (Gemeenschapshuis het Trefpunt Pancratiusstraat 23):
dinsdag 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december
van 14.00-16.15 uur.
Heeft u interesse in bovenstaande cursus, neem dan contact op met ons
kantoor. U kan ook gebruik maken van ons digitale inschrijfformulier.
Op dit formulier is tevens ruimte voor het stellen van vragen.

