Computercursussen
en workshops
Cursusoverzicht
voorjaar 2012

Op zoek naar een
leuke cursus of
workshop?

Cursussen en workshops

In dit informatieboekje vindt u alle cursussen en workshops
van de bibliotheken Almelo, Enschede en Hengelo voor het
voorjaar 2012. Zoek een cursus of workshop uit die bij u past
en kies een datum, tijd en locatie die u het beste uitkomt.
Wij staan garant voor professionele docenten, aantrekkelijke
prijzen en een prettige leeromgeving. De prijzen zijn
inclusief cursusmateriaal en kofﬁe/thee.
Computers en internet

Wilt u bijblijven op computergebied en bent u een absolute beginner?
Wilt u in een rustig tempo kennismaken met internet, e-mail en
Windows XP of Windows 7? Heeft u enige computerervaring en wilt u
meer weten over videobewerking of een digitaal fotoalbum maken?
Onze cursussen en workshops bieden elk wat wils.

Digitale fotografie en fotobewerking

Wilt u beter leren fotograferen en tips en trucs van een professionele
fotograaf? Of bent u geïnteresseerd in digitale fotograﬁe en wilt u meer
weten over het bewerken van foto’s met de computer? Onze cursussen
helpen u verder.

Seniorweb

Bent u vijftigplusser en wilt u bijblijven? Kijk dan bij het aanbod
Seniorweb in Bibliotheek Hengelo en in Bibliotheek Enschede

Aanmelden?

Voor deelname kunt u zich aanmelden bij de bibliotheek waar de
cursus of workshop van uw keuze wordt gegeven. De gegevens voor
aanmelding vindt u op de achterkant van dit boekje. De cursussen en
workshops gaan door bij voldoende deelname.

Computer,
internet en e-mail
voor absolute
beginners

Computer, internet en e-mail
voor absolute beginners
Heeft u geen of heel weinig ervaring met de computer,
internet en e-mail? Dan is dit de cursus voor u!
U leert in een rustig tempo omgaan met de computer en wordt
wegwijs gemaakt in de mogelijkheden van internet en het versturen
van e-mail. Er wordt gebruik gemaakt van Windows 7 en Live Mail.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 42,50 voor leden en € 47,50 voor niet-leden.

• BIBLIOTHEEK ALMELO,

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Donderdagochtend 12, 19, 26 januari, 2 en 9 februari
van 9.30 tot 11.30 uur
Donderdagochtend 8, 15, 22 en 29 maart en 5 april
van 9.30 tot 11.30 uur

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE
Dinsdagochtend 7, 14, 21 februari, 6 en 13 maart
van 9.30 tot 11.30 uur
Dinsdagochtend 15, 22, 29 mei, 5 en 12 juni
van 9.30 tot 11.30 uur
• BIBLIOTHEEK HENGELO
Dinsdagochtend 24, 31 januari, 7, 14 en 21 februari
van 9.30 tot 11.30 uur
Dinsdagochtend 13, 20, 27 maart, 3 en 10 april
van 9.30 tot 11.30 uur

Internet en
e-mail voor
55 plussers

internet en e-mail
voor 55 plussers
U leert zoeken op internet en het
versturen van e-mail. Voor senioren
met enige ervaring met de computer.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten.

• BIBLIOTHEEK ALMELO

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Vrijdagochtend 9, 16, 23, 30 maart
en 6 april van 9.30 tot 11.30 uur

De kosten zijn € 42,50 voor leden en
€ 47,50 voor niet-leden.

Vervolgcursus
Computer, internet
en e-mail

Vervolgcursus
computer,
internet en
e-mail

Deze cursus sluit aan op de
cursus computer, internet en
e-mail voorabsolute beginners.
Er wordt gebruik gemaakt van
Windows 7 en Live Mail. Tijdens
deze bijeenkomsten zal het
eerder behandelde lesmateriaal
(gedeeltelijk) worden opgefrist en
leert u beter uw weg te vinden op
het internet. De cursus bestaat uit
3 bijeenkomsten.

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE
Dinsdagochtend 10, 17 en
24 januari van 9.30 tot 11.30 uur

De kosten zijn € 22,50 voor leden en
€ 27,50 voor niet-leden.

Dinsdagochtend 19, 26 juni en
3 juli van 9.30 tot 11.30 uur

Dinsdagochtend 20, 27 maart en
3 april van 9.30 tot 11.30 uur

Internetspreekuur voor
beginnende
internetters

internetspreekuur voor beginnende
internetters
Tijdens dit spreekuur beantwoorden wij uw vragen,
geven we u tips, en kunt u zelf oefenen op de
computers.
Dit spreekuur is gratis en vrij toegankelijk, voor iedereen die
vragen heeft over internet.

• BIBLIOTHEEK ALMELO,

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Bibliotheektheater De Evenaar (4e verdieping)
U kunt binnenlopen op de volgende
vrijdagmiddagen tussen 14.00 tot 16.30 uur
27 januari 2012
10 en 24 februari 2012
16 en 30 maart 2012
20 april 2012

Cursus
Windows 7

Windows 7
U leert de basisvaardigheden om met Windows 7 te
werken. De uitleg wordt afgewisseld met praktische
oefeningen.
Voor beginners zonder computerervaring maar wel met een
computer met Windows 7. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 74,- voor leden en € 79,- voor niet-leden.

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Donderdagochtend 8, 15, 22, 29 maart,
5, 12, 19 en 26 april van 9.30 tot 11.30 uur

Workshop
Picasa
Webalbums

• BIBLIOTHEEK ALMELO

Workshop picasa
Webalbums
U leert hoe u met Picasa Web Albums
uw foto’s via internet met anderen
kunt delen. De workshop bestaat uit
1 bijeenkomst.
De kosten zijn € 12,50 voor leden en
€ 17,50 voor niet-leden

Workshop
Twitter

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Donderdagavond 29 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE
Donderdagavond 19 april
van 19.00 tot 21.00 uur
• BIBLIOTHEEK HENGELO
Dinsdagochtend 6 maart
van 9.30 tot 11.30 uur

Workshop twitter
Twitter wat is het, hoe werkt het
en hoe doe je het? Leer het in deze
workshop. De workshop bestaat uit
1 bijeenkomst.
De kosten zijn € 12,50 voor leden en
€ 17,50 voor niet-leden

• BIBLIOTHEEK ALMELO

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Donderdagavond 15 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Dinsdagochtend 17 april
van 9.30 tot 11.30 uur

demonstratie ipad

Demonstratie

De iPad, de tablet-pc van
Apple, is veel in het nieuws.
Wilt u er meer over weten
en het apparaat zelf eens
uitproberen komt u dan naar
de demonstratie iPad.

iPad

Tijdens de demonstratie krijgt u op
een eenvoudige wijze uitleg over
het gebruik van de iPad waarbij alle
standaard applicaties aan de orde
komen. U krijgt ook uitleg over hoe
u een krant, een boek of het nieuws
kan lezen op de iPad. Daarnaast is
er ruimte om vragen te stellen over
andere speciﬁeke toepassingen.

www.a-help.nl

• BIBLIOTHEEK ALMELO
CENTRALE BIBLIOTHEEK

Donderdagavond 23 februari
van 19.30 tot 21.30 uur

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE
Donderdagavond 29 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Dinsdagavond 14 februari
van 19.00 tot 21.00 uur

De kosten zijn € 12,50 voor leden en
€ 17,50 voor niet-leden

Workshop
eReaders

Workshop ereaders
Hoe krijg ik een eBook op mijn
eReader? Een workshop voor
iedereen die net een eReader heeft
gekocht of van plan is dat te gaan
doen.
In de praktijk blijkt dat veel mensen het nog
wel lastig vinden om de start te maken: het
lezen via een eReader went snel, maar er
voor zorgen dat de boeken op de eReader
komen te staan vereist wat voorbereiding.
In deze workshop gaan we stap voor stap
doorlopen wat u moet doen om een eBook
op uw eReader te zetten.
De kosten zijn € 12,50 voor leden en
€ 17,50 voor niet-leden

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Donderdagochtend 16 februari
van 9.30 tot 11.30 uur

Cursus
videobewerking

Cursus videobewerking
Doe meer met uw zelfgemaakte video opnames.
Deze cursus is voor mensen die de basisprincipes van het monteren
van video’s op de computer willen leren. De cursus wordt gegeven door
een professionele ﬁlmer. Ervaring met computers en Windows is nodig
om aan deze cursus deel te kunnen nemen. Er wordt gewerkt met het
programma Adobe Premiere Elements (niet inbegrepen).
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 57,50 voor leden en € 62,50 voor niet-leden

• BIBLIOTHEEK ALMELO,

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Woensdagavond 21, 28 maart, 4, 11 en 18 april
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Donderdagavond 15, 22 en 29 maart,
5 en 12 april van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Dinsdagavond 27 maart, 3, 10, 17 en 24 april
van 19.00 tot 21.00 uur

Cursus Beter
fotograferen

Beter fotograferen
Is fotograferen ook uw hobby en wilt u meer uit uw digitale
camera halen? Dan is deze cursus zeker iets voor u!
Onder begeleiding van een professionele fotograaf krijgt u een
introductie in de digitale fotograﬁe met basistechnieken, composities
en tips en trucs. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 40,- voor leden en € 45,- voor niet-leden

• BIBLIOTHEEK ALMELO,

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Donderdagavond 5, 12, 19 en 26 april
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Donderdagavond 19 en 26 januari, 2 en 9 februari
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Donderdagavond 16 en 23 februari, 1 en 8 maart
van 19.00 tot 21.00 uur
Uitgevoerd door Crea Hengelo,
centrum voor kunstzinnige vorming.

Cursus
Fotobewerking
voor beginners

Fotobewerking voor beginners
Deze
cursus is voor mensen
meer willen weten over het
Fotobewerking
voordie
beginners
bewerken van foto’s met de computer.

Deze
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De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 57,50 voor leden en € 62,50 voor niet-leden.

• BIBLIOTHEEK ALMELO,

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Donderdagavond 26 januari, 2, 9, 16 en
23 februari van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Maandagavond 30 januari, 6, 13, 20 februari
en 5 maart van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Donderdagavond 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april
van 19.00 tot 21.00 uur
Uitgevoerd door Crea Hengelo,
centrum voor kunstzinnige vorming.

Cursus
Fotobewerking
voor gevorderden

Fotobewerking voor gevorderden
U wordt verder wegwijs gemaakt in de mogelijkheden van
fotobewerking.
U gaat onder persoonlijke begeleiding aan de slag met uw eigen foto’s. Er
wordt gewerkt met het programma Adobe Photoshop Elements
(niet inbegrepen). Voor deelnemers die de cursus “fotobewerking voor
beginners” hebben gevolgd. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 57,50 voor leden en € 62,50 voor niet-leden.

• BIBLIOTHEEK ALMELO

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Dinsdagavond 27 maart, 3, 10, 17 en 24 april
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Maandagavond 7, 14, 21 mei, 4 en 11 juni
van 19.00 tot 21.00 uur

Workshop
digitaal fotoalbum
maken

Workshop digitaal fotoalbum maken
Op uw computer staan honderden mooie foto’s van
vakanties, kinderen en kleinkinderen. Eigenlijk kijkt u er
nooit naar. Dat kan anders.
Een fotoalbum maken is niet zo moeilijk. Alleen: hoe doet u dat,
wat kiest u, hoe stelt u het album samen? Als u een prachtig album
hebt samengesteld smaakt dat naar meer. Goed voor veel uurtjes
kijkplezier! De workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 17,50 voor leden en € 22,50 voor niet-leden.

• BIBLIOTHEEK ALMELO,

CENTRALE BIBLIOTHEEK

Dinsdagavond 31 januari en 7 februari
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE
Dinsdagavond 8 en 15 mei
van 19.00 tot 21.00 uur
• BIBLIOTHEEK HENGELO
Donderdagmiddag 2 en 9 februari
van 13.30 tot 15.30 uur
Uitgevoerd door Crea Hengelo,
centrum voor kunstzinnige vorming.

Workshop diashow maken
Heeft u ook zoveel mooie foto’s gemaakt? Blijven ze op uw
computer staan of lijkt het u leuk om ze met een mooie
presentatie aan vrienden en familie te laten zien via uw
computer of televisie?
Daarvoor is deze workshop dan uitermate geschikt. U leert hoe u een
prachtige presentatie kunt maken met muziek en bewegende beelden.
Er wordt gebruik gemaakt van Windows Live Movie Maker voor Windows
7 en Windows Vista. Het programma is vrij eenvoudig en voor iedereen
met geringe computerervaring gemakkelijk te volgen. In een paar uurtjes
maakt u al snel leuke presentaties van vakanties, dagjes uit en van de
familie. De workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 17,50 voor leden en € 22,50 voor niet-leden.

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Workshop
Diashow maken

Dinsdagavond 17 en 24 april
van 19.00 tot 21.00 uur

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Donderdagavond 15 en 22 maart
van 19.00 tot 21.00 uur
Uitgevoerd door Crea Hengelo,
centrum voor kunstzinnige vorming.

Seniorweb
cursussen &
computerspreekuur

Cursus Windows Xp
In een rustig tempo en in
begrijpelijke taal leert u de
basisvaardigheden om met
Windows te werken.

• CURSUS WINDOWS XP
BIBLIOTHEEK HENGELO

Dinsdagmiddag 17, 24, 31 januari,
7, 14, 21, 28 februari en 6 maart
van 13.30 tot 15.30 uur

De uitleg wordt afgewisseld
met praktische oefeningen. Voor
beginners zonder computerervaring,
maar met een computer met
Windows XP. De cursus bestaat uit 8
bijeenkomsten.
De cursus Windows XP wordt
gegeven in Bibliotheek Hengelo.
De kosten zijn € 75,- per persoon.

Cursus Windows 7
In een rustig tempo en in
begrijpelijke taal leert u de
basisvaardigheden om met
Windows te werken.
De uitleg wordt afgewisseld
met praktische oefeningen. Voor
beginners met Windows 7 en
weinig of geen ervaring van eerdere
versies. De cursus bestaat uit 8
bijeenkomsten.
De cursus Windows 7 wordt
gegeven in Bibliotheek Enschede.
De kosten zijn € 75,- per persoon.

• CURSUS WINDOWS 7
BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Vrijdagochtend 20, 27 januari
3, 10, 17, 24 februari, 9 en 16
maart van 10.00 tot 12.00 uur

http://hengelo.seniorweb.nl
http://enschede.seniorweb.nl

Seniorweb
Workshop
internetbankieren
Wilt u op elk gewenst moment uw
bankzaken kunnen regelen? Dat
kan met Rabo Internetbankieren.
In deze workshop van 2 uur laten
wij u zien hoe u eenvoudig uw
bankzaken regelt via internet. In
een demo-omgeving ervaart u hoe
Internetbankieren werkt en aan
het eind van de workshop kunt u
zelf ook echt Internetbankieren.
Enige computerervaring is een
vereiste.

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Vrijdagmiddag 10 februari
van 13.30 tot 15.30 uur
Vrijdagmiddag 23 maart
van 13.30 tot 15.30 uur

Cursus basiskennis
ipad

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Woensdagmiddag 14, 21, 28 maart
en 4 april van 13.30 tot 15.30 uur

U maakt stap voor stap kennis met
de belangrijkste functies en opties
van de iPad: de bediening van de
iPad; verbinding maken met Wi-Fi en
3G-netwerk; surfen en mailen; apps
voor allerlei toepassingen gebruiken;
apps downloaden in de App Store; foto,
video en muziek. De cursus is geschikt
voor iPad 1 en iPad 2.
U dient uw eigen iPad mee te nemen
naar de cursusbijeenkomsten!
Enige computer- en internetervaring is
gewenst.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten
De kosten zijn € 52,50 per persoon

De toegang is gratis, aanmelden
verplicht.

Cursus internet en
email voor 55+

Workshop ontdek
internet

U leert meer over het verzenden en
ontvangen van e-mail; u leert foto’s
en verhalen bekijken op internet,
als ook nieuws lezen, rondkijken
en informatie zoeken; voor
senioren die al wat ervaring met
de computer hebben. De cursus
bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Leer een ﬁetsroute plannen,
treinkaartje kopen, de omgeving
bekijken met Google Maps, gratis
bellen en meer. Enige computeren internetervaring is gewenst.
De workshop bestaat uit 1
bijeenkomst.

De kosten zijn € 42,50 per persoon

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Dinsdagmiddag 20, 27 maart,
3, 10, 17 april van 13.30 tot 15.30 uur

De kosten zijn € 7,50 per persoon

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Dinsdagmiddag 24 april,
van 13.30 tot 15.30 uur

http://hengelo.seniorweb.nl
http://enschede.seniorweb.nl

Seniorweb
cursussen &
computerspreekuur

Workshop Veilig
downloaden

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Donderdagmiddag 22 maart
van 13.30 tot 15.30 uur

In deze workshop leert u o.a. waar en
hoe u bestanden kunt downloaden,
welke bestanden veilig en onveilig zijn
en hoe u antivirussoftware gebruikt om
onveilige bestanden te vinden.
Enige computer- en internetervaring
is gewenst. De workshop bestaat uit 1
bijeenkomst.
De kosten zijn € 7,50 per persoon

Workshop Facebook
U leert dit sociale netwerk te gebruiken
om in contact te komen met
(on)bekenden over de hele wereld.
U kunt een eigen pagina aanmaken,
bekenden zoeken en communiceren
door berichtjes te verzenden of
te chatten. Enige computer- en
internetervaring is gewenst. De
workshop bestaat uit 1 bijeenkomst.

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Dinsdagmiddag 13 maart
van 13.30 tot 15.30 uur

De kosten zijn € 10,- per persoon

Wegwijs in digitale
foto’s met picasa
U leert hoe u digitale foto’s en mappen
kunt bekijken, beheren, bewerken,
bewaren, e-mailen, afdrukken en delen.
Er wordt gewerkt met Picasa, een
gebruiksvriendelijk en Nederlandstalig
programma dat gratis te downloaden is.
Enige computer- en internetervaring
is gewenst. De cursus bestaat uit 5
bijeenkomsten.
De kosten zijn € 57,- per persoon

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Woensdagmiddag 18, 25 januari,
1, 8 en 15 februari van 13.30
tot 15.30 uur.

Seniorweb
Cursus populaire
webdiensten
U leert stap-voor-stap de wereld
verkennen met Google Earth, uw
routes plannen met Google Maps,
internetbellen met Skype en uw
videoﬁlm op YouTube plaatsen.
Enige computer- en internetervaring
is gewenst. De cursus bestaat uit
5 bijeenkomsten.

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Donderdagmiddag 29 maart,
5, 12, 19 en 26 april van 13.30
tot 15.30 uur

Op internet surfen is een ideale
manier om informatie te zoeken
en te vinden. Zoeken op internet
is niet altijd gemakkelijk. In
deze workshop leert u slimmer
en sneller zoeken op internet,
kritisch en veilig omgaan met
internet. Enige computer- en
internetervaring is gewenst.
De cursus bestaat uit
3 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 30,- per persoon

U leert u stap voor stap mappen
en bestanden ordenen, bestanden
zoeken, Favoriete websites en e-mails
overzichtelijk maken, Bureaublad,
taakbalk en menu Start indelen, uw
pc of laptop opruimen en gewiste
bestanden redden. Voor cursisten
met enige computerervaring en een
computer met Windows XP
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten.

• BIBLIOTHEEK HENGELO

Woensdagmiddag 11, 18 en
25 april van 13.30 tot 15.30 uur

De kosten zijn € 30,- per persoon

Cursus veilig
internetten

De kosten zijn € 47,50 per persoon

Cursus handig
zoeken met internet

Cursus orde
op uw pC

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Woensdagmiddag 22, 29 februari
en 7 maart van 13.30 tot 15.30 uur
• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE
Vrijdagochtend 23, 30 maart en
13 april van 10.00 tot 12.00 uur
(6 april valt uit, Goede Vrijdag)

Voor meer informatie
over Seniorweb zie:
http://enschede.seniorweb.nl
http://hengelo.seniorweb.nl

U leert o.a. uw eigen computer te
beveiligen, veilig gebruik te maken
van internet en e-mail en veilig om
te gaan met persoonlijke gegevens
op internet. Enige internetervaring
is gewenst. De cursus bestaat uit
4 bijeenkomsten.

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Donderdagmiddag 16,
23 februari, 1 en 8 maart
van 13.30 tot 15.30 uur

De kosten zijn € 40,- per persoon

Computerspreekuur
U kunt hier gratis terecht met uw
computervraag of -probleem. Een
deskundige van Seniorweb helpt
u verder.
De toegang is gratis

• BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Elke 1e woensdag van de maand
vanaf 4 januari t/m 4 juli van
10.00 tot 12.00 uur

• BIBLIOTHEEK HENGELO
Elke laatste vrijdag van de
maand m.u.v. feestdagen
van 13.30 tot 15.30 uur

Aanmelding

Voor deelname kunt u zich aanmelden bij de
bibliotheek waar de cursus of workshops van
uw keuze wordt gegeven. Als lid van een
van de bibliotheken heeft u altijd recht op
de ledenkorting (met uitzondering van het
Seniorweb aanbod)
Centrale Bibliotheek Almelo

Het Baken 3
7607 AA Almelo
Voor meer informatie en aanmelden
Filomena Mijnders/ Henri Schoemaker:
e-mail cursussen@bibliotheekalmelo.nl of
tel. 0546 - 822005

Centrale Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
Voor meer informatie en aanmelden:
e-mail info@bibliotheekenschede.nl of
tel. 053 - 4804804

Bibliotheek Hengelo Beursplein

Beursstraat 34
7551 HV Hengelo
Voor meer informatie en aanmelden:
e-mail klantenservice@bibliotheekhengelo.nl of
tel. 074 - 2452578

