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Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 
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“De tablet is een van de beste uitvindin-
gen van de eeuw”. Trainer Els Schlooz 
is er heel stellig over. “Het internet 
maakt wereldburgers van ons. De co-
ronaperiode heeft bijgedragen aan dat 
inzicht. We kunnen er niet meer om-
heen.” Els geeft al vanaf 2018 tablet-
trainingen via Meander, de organisatie 
waar ze ooit Directeur Thuiszorg was.  
“Ik ben bekend met de doelgroep, ken 
de kwetsbaarheden en daarom sprak 
dit werk me ook zo aan” vertelt ze. “Er 
wordt ineens zoveel mogelijk als u uw 
weg online weet te vinden.” 

De training bestaat uit drie bijeenkom-
sten van 2,5 uur en de lessen worden 
afwisselend door de trainers Bert Bosch, 
Han Groen en Els Schlooz verzorgd. In 
die lessen wordt gewerkt aan het be-
strijden van knoppenangst en diverse 
onderdelen komen aan de orde. Van 

het gebruikmaken van WiFi tot de vei-
ligheid van internet, het sturen van 
berichten en het gebruiken van apps. 
Een groep bestaat uit 6 tot hooguit 8 
deelnemers. Els: “De leeftijden van 
de deelnemers variëren van mensen 
die net met pensioen zijn tot 80+ ers. 
Laatst had ik zelfs een meneer van 92 
in mijn les.” Medetrainer Bert Bosch 
vult aan: “Ook het niveau verschilt. 
De ene heeft al wat ervaring met een 
bepaald spel bijvoorbeeld, terwijl een 
ander de tablet tijdens de les ter plek-
ke nieuw uit de doos haalt. Maar dat 
maakt niet uit. “ Bert heeft 44 jaar on-
derwijservaring. “We horen vaker dat 
kinderen hebben geprobeerd het uit te 
leggen, maar dat gaat dan vaak te snel. 
In de training is het tempo aangepast. 
En wat je ook ziet is dat mensen elkaar 
onderling helpen.”
Er zijn aparte groepen voor mensen 

met een iPad en mensen met een 
Android bestuurde tablet, zoals bij-
voorbeeld Samsung. Als cursist neemt 
u uw eigen tablet mee. Komt u samen 
met uw partner, dan krijgt hij of zij er 
tijdens de les eentje te leen (dit geldt 
alleen bij de iPad training). Bert: “We 
geven overigens ook eenmalige oriën-
tatielessen. Bestemd voor mensen die 
een tablet willen kopen, maar geen 
idee hebben waar ze op moeten letten.” 
Els heeft inmiddels al wat groepen ge-
draaid en geniet van de vorderingen die 
ze mensen ziet boeken. “Met de home-
knop komt u altijd thuis, zeg ik in de eer-
ste les altijd. U kunt gewoon niets fout 
doen. Als mensen dat beseffen, durven 
ze ook meer. Het mooie van deze trai-
ning is dat u na afloop niet meer afhan-
kelijk hoeft te zijn van anderen. U kunt 
het zelf. Het is een waardevolle toevoe-
ging aan het gewone leven.” •

“Er wordt ineens zoveel mogelijk 
  als u online uw weg weet te vinden”

Tekst: Carolien Beaujean
Fotografie: Anne JannesGratis 

tablettraining voor 
Plus-abonnees

De lessen vinden iedere maand bij voldoende belangstelling plaats op het hoofdkantoor van MeanderGroep, Servicecenter 
Minckelerhof, aan de Minckelersstraat 2 in Landgraaf. U kunt zich voor deze cursus aanmelden via 045 - 574 88 00 of meander-
extra@mgzl.nl. Speciaal voor Plus-abonnees is deze cursus gratis. Voor meer informatie ga naar www.meanderextra.com.

Meander eXtra is voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg nodig heeft. Jaarlijks 
kunt u geld besparen op het gebied van welzijn bij diverse bedrijven zoals (zorg)verzekeraars, 
sportscholen, dagjes uit en diensten aan huis. U kunt bij ons kiezen uit twee abonnementen: 
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar per gezin
• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar per gezin

Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden:
045 - 574 88 00 I meanderextra@mgzl.nl I www.meanderextra.com

 Volg ons op:

U reist in GaiaZOO in één dag over de 
hele wereld. Tijdens een wandeling 
door een glooiend heuvellandschap, 
ontmoet u unieke diersoorten, zoals 
rode panda’s, veelvraten, giraffen en 
gorilla’s. Vergeet geen bezoek te brengen 
aan het limburgHUIS, waar u oog in 
oog staat met diverse bedreigde dier-
soorten van eigen bodem.

Het arrangement van deze 
ledendag bestaat uit:
• Entree tot het park
• Combi Deal Lunch (of smulbox)
• Plattegrond

Save the date: GaiaZOO ledenweekend 
op 8 en 9 oktober 2022  

Kom naar de ledendagen in GaiaZOO en beleef een fantastisch dagje uit!

• Speurtocht voor de kinderen
• Gratis parkeren

Voor meer info en tickets bestellen ga 
naar meanderextra.com/extra-acties. 

Doorlopend 
abonneevoordeel 2022

Volwassenen € 6,- korting p.p. 
Kinderen € 2,- korting p.p.

Abonneevoordeel 
ledenweekend

Abonnees betalen op 8 en 9 ok-
tober 2022 € 22,- per persoon 
voor de ledendag. Kinderen tot 
en met 2 jaar hebben gratis toe-
gang (enkel entree, bij dit ticket 
is geen Combi Deal inbegrepen).

Internet maakt de wereld een stuk groter. Zelf uw boodschappen online doen, beeldbellen met de klein-
kinderen in Amerika of de krant lezen. Bijna alles kan tegenwoordig online en dat schept mogelijkheden. 
Maar veel ouderen hebben ‘knoppenangst’ of denken ‘dat leer ik toch niet meer’. Herkent u zichzelf 
daarin? Geef u dan op voor de tablettraining van Meander eXtra. In drie lessen gaat er een (digitale) 
wereld voor u open.

Trainer Els Schlooz 


