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COMPUTERCURSUSSEN
EN WORKSHOPS
Voorjaar 2022

AAN DE SLAG MET COMPUTERS EN TABLETS
In de wereld waarin we leven zijn digitale vaardigheden onmisbaar. Er moet bijvoorbeeld
steeds meer online geregeld worden en informatie vindt u vooral op internet. Gelukkig is
het ook erg leuk om bezig te zijn met computers. Er gaat een wereld voor u open! Bent u
bang dat het te moeilijk is? De Bibliotheek heeft cursussen en workshops op verschillende
niveaus. U zult merken dat u met stappen vooruit gaat en dat het volgen van een cursus
eigenlijk heel leuk én gezellig is. De niveaus worden aangeduid met sterren.

★ ★ ★ EENVOUDIG	
De ideale cursus voor de beginner. Stap voor stap maakt u kennis
met het onderwerp. Geen haast, veel persoonlijke aandacht!

★ ★ ★ GEMIDDELD

U bent geen beginner meer, maar er is ook nog genoeg te leren.

★ ★ ★ GEVORDERD Inmiddels kunt u goed met de computer overweg, maar u wilt u
verder verdiepen in een bepaald onderwerp.

De cursussen en workshops worden gegeven in
de Bibliotheken van Almelo, Enschede, Goor, Hengelo,
Oldenzaal en het Beaufort in Markelo. Voor iedere
deelnemer is er een computer aanwezig, tenzij anders
aangegeven. De prijs is inclusief koffie, thee en
cursusmateriaal (m.u.v. Enschede, daar kunt u het
materiaal bij aanvang van de cursus aanschaffen).
Een groot deel van ons aanbod is tot stand gekomen
met onze partner SeniorWeb. SeniorWeb is een
landelijke vereniging die de digitale wereld begrijpelijk
wil maken, zodat iedereen het gemak en het plezier
van computer en internet kan ervaren.
Meer informatie kunt u vinden op www.seniorweb.nl
of op uw lokale SeniorWeb website.

Meer informatie kunt u vinden
op www.seniorweb.nl of op uw
lokale SeniorWeb website.

De cursusdata zijn onder voorbehoud van drukfouten en de ontwikkelingen en maatregelen rondom
het coronavirus. De veiligheidsregels worden in acht genomen op basis van de adviezen van RIVM en
er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter maatregel waardoor de deelname beperkt is.
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★ ★ ★ EENVOUDIG

KLIK & TIK: DE BASIS

De absolute beginnerscursus! Voor mensen die nooit of nauwelijks met een computer
hebben gewerkt. Thuis oefenen op de computer is belangrijk voor het succes.
In Enschede is het ook nog mogelijk deel te nemen in een aantal besloten groepen,
mits er plaats is. Ook is het mogelijk uw eigen tablet in Enschede mee te nemen.
Locatie

Data

Tijd

5x do.

20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2

14.00-16.00

Gratis

5x wo.

2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3

14.00-16.00

Gratis

Enschede

6x wo.

2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3

10.00-12.00

Gratis

Glanerbrug

6x ma

28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4

14.00-16.00

Gratis

Goor

6x vr.

21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2

09.30-11.30

Gratis

Hengelo

6x wo.

12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2

13.30-15.30

Gratis

6x do.

27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3

09.30-11.30

Gratis

Almelo

leden/niet leden

6x do.

10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4, 14/4

13.30-15.30

Gratis

Markelo
Het Beaufort

6x di.

11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2

09.30-11.30

Gratis

Oldenzaal

Elke donderdag op het Oefenplein.

10.00-13.00

Gratis

Delden

De cursus Klik & Tik wordt ook aangeboden bij stichting ’t Iemenschoer.
Voor meer informatie kijk op: www.t-iemenschoer.nl

* Exclusief: Materiaalkosten werkboek

COMPUTER & BESTURINGEN
De digitale wereld is handig, leuk en voor velen
zelfs onmisbaar. Bent u al computervaardig?
Het is nooit te laat om deze fantastische mogelijkheden
te ontdekken! Wees niet bang, het is niet moeilijk om
te leren. De Bibliotheek heeft cursussen op ieder niveau.

★ ★ ★ EENVOUDIG

DAGELIJKS GEBRUIK VAN COMPUTER OF LAPTOP

Heeft u een computer of laptop, maar gebruikt u die zelden of nooit? Wilt u uw kennis en
vaardigheden weer opfrissen of wilt u uw computervrees verminderen? Dat kan! In 4 lessen
maakt u (weer) kennis met de basishandelingen voor het dagelijks gebruik. Onderwerpen
die voorbij komen zijn o.a. opzoeken van informatie op internet, inloggen met DigiD en een
e-book lezen. Een logisch vervolg op de Klik & Tik-cursus.
Locatie
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Data

Tijd

leden/niet leden

Goor

5x vr.

4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4

09.30-11.30

€ 10

Hengelo

5x wo.

23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3

13.30-15.30

€ 10

5x di.

15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4

09.30-11.30
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★ ★ ★ EENVOUDIG

★ ★ ★ GEMIDDELD

Bent u beginner of heeft u heel weinig ervaring en wilt u Windows 10 en de beginselen
van internetten en e-mailen leren kennen? Volg dan deze beginnerscursus. U krijgt les in
groepjes van 2 of 3 cursisten. In Het Beaufort dient u uw eigen laptop mee te nemen.

Windows 11 is het nieuwe besturingssysteem van Windows, de opvolger van Windows 10.
In deze cursus o.a. aandacht voor de eisen aan de computer, de installatie, nieuwe
onderdelen (en verwijderde onderdelen), gebruik Android-apps en de vormgeving.

WINDOWS 10: BEGINNERSCURSUS

Locatie
Markelo
Het Beaufort

6x wo.

Data

Tijd

12/1, 19/1, 26,1, 2/2, 9/2, 16/2

09.30-11.30

leden/niet leden
€ 65

WINDOWS 11

Locatie
Enschede

4x do.

Data

Tijd

24/3, 31/3, 7/4, 14/4

14.00-16.00

leden/niet leden
€ 45 | € 50

★ ★ ★ GEMIDDELD

★ ★ ★ GEMIDDELD

Wilt u leren werken met de meest gebruikte versie van Windows, het besturingssysteem
van Microsoft? Volg dan de basiscursus. U leert dan o.a. werken met documenten, mappen
instellingen en beveiliging. De modules zijn in Enschede ook los te volgen (zie pag. 7 ).

Apple maakt haar computers met een ander besturingssysteem dan Windows.
In deze cursus worden de basisprincipes van de Mac uitgelegd.
Neem wel uw eigen MacBook mee naar de cursus.

WINDOWS 10: BASISCURSUS

De cursus in Oldenzaal is bestemd voor computergebruikers die al enige ervaring hebben
met internet, e-mail en Windows 10 en het beter willen beheersen. U krijgt les in groepjes
van 2 of 3 cursisten. In Oldenzaal dient u uw eigen laptop mee te nemen.
Locatie

Hengelo

5x ma.

Data

Tijd

14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4

09.30-11.30

leden/niet leden
€ 50 | € 55

Data

Tijd

8x vr.

21/1, 28/1, 4/2, 11/2,
18/2, 25/2, 4/3, 11/3

10.00-12.00

€ 80 | € 85

Goor

4x di.

1/2, 8/2, 15/2, 22/2

09.30-11.30

€ 45 | € 50

Hengelo

4x vr.

28/1, 4/2, 11/2, 18/2

09.30-11.30

€ 45 | € 50

4x ma.

14/2, 21/2, 28/2, 7/3

13.30-15.30

Inhoud module

Data

Tijd

4x di.

1/3, 8/3, 15/3, 22/3

13.30-15.30

21/1, 28/1

10.00-12.00

€ 22,50 | € 25

6x vr.

11/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3

10.00-12.00

Starten met Windows 10
Documenten openen, bewerken en opslaan
Mappen en bestanden

4/2, 11/2

10.00-12.00

€ 22,50 | € 25

Surfen op het internet
Werken met e-mail

18/2, 25/2

10.00-12.00

€ 22,50 | € 25

Instellingen en beveiliging

4/3, 11/3

10.00-12.00

€ 22,50 | € 25

€ 65

★ ★ ★ GEVORDERD

WINDOWS 10: VERVOLGCURSUS

Kunt u al goed overweg met Windows 10, maar wilt u wat verder de diepte in?
Dan is deze cursus geschikt voor u. In Hengelo gaat u verder met het lesboek waar u in
de basiscursus bent gebleven. In Oldenzaal dient u uw eigen laptop mee te nemen.
Locatie
Enschede
Hengelo
Oldenzaal
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Locatie

Enschede

Oldenzaal

leden/niet leden

MAC: BASISCURSUS

8x ma.

Data

Tijd

2/5, 9/5, 16/5, 23/5,
30/5 13/6, 20/6, 27/6

14.00-16.00

3x vr.

25/2, 4/3, 11/3

09.30-11.30

3x di.

29/3, 5/4, 12/4

13.30-15.30

6x vr.

25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4

10.00-12.00

leden/niet leden
€ 80 | € 85
€ 32,50 | € 35
€ 65

★ ★ ★ GEMIDDELD

WINDOWS 10: MODULES

Wilt u zich verdiepen in specifieke onderdelen van Windows of onderdelen opfrissen?
Volg dan de modules in de Bibliotheek Enschede, bestaande elk uit twee lessen.
leden/niet leden

★ ★ ★ GEVORDERD

WINDOWS 10: VERVOLG MODULES
Inhoud module

Data

Tijd

Werken met het menu Start en apps
Het Bureaublad aanpassen

2/5, 9/5

14.00-16.00

leden/niet leden
€ 22,50 | € 25

Instellingen maken en gebruikersaccounts

16/5, 23/5

14.00-16.00

€ 22,50 | € 25

Werken met de Verkenner

30/5, 13/6

14.00-16.00

€ 22,50 | € 25

Systeembeheer: back-ups en
herstelpunten maken

20/6, 27/6

14.00-16.00

€ 22,50 | € 25
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IPAD EN IPHONE (APPLE)

De iPad is de meest verkochte tablet en staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke
besturingssysteem (iPadOS). Het besturingssysteem van de iPhone (iOS) is nagenoeg
gelijk. De Bibliotheek biedt cursussen op verschillende niveaus.
Voor alle onderstaande cursussen dient u uw eigen iPad/iPhone mee te nemen.

★ ★ ★ GEMIDDELD

IPAD EN IPHONE: BASISCURSUS

De basiscursus is bestemd voor gebruikers die al enige ervaring hebben met
de iPad en iPhone en het beter willen beheersen.
Locatie
Enschede

Data

Tijd

4x wo.

26/1, 2/2, 9/2, 16/2

14.00-16.00

4x wo.

11/5, 18/5, 25/5, 1/6

14.00-16.00

leden/niet leden
€ 45 | € 50

★ ★ ★ GEMIDDELD

IPAD: BASISCURSUS

De basiscursus is bestemd voor gebruikers die al enige ervaring hebben
met de iPad, internet en e-mail en het beter willen beheersen.
Locatie

Data

Tijd

leden/niet leden

Hengelo

4x do.

10/2, 17/2, 24/2, 3/3

13.30-15.30

€ 45 | € 50

Oldenzaal

2x do.

10/2, 17/2

10.00-12.00

€ 30

★ ★ ★ GEVORDERD

IPAD: VERVOLGCURSUS
TABLET & SMARTPHONE
Met een tablet of telefoon heeft u de hele wereld met één druk op
de knop in uw hand. De tablet is ideaal om vanaf de bank te bedienen
en biedt veel mogelijkheden, zoals spelletjes doen, foto’s kijken,
de krant lezen, muziek luisteren, surfen en e-mailen.
Een smartphone kan nagenoeg hetzelfde en meer.

Wilt u graag meer bekend raken met de uitgebreide mogelijkheden van de iPad?
Kom dan naar deze cursus voor gevorderden.
Locatie
Hengelo

3x do.

Tijd

10/3, 17/3, 24/3

13.30-15.30

leden/niet leden
€ 32,50 | € 35

★ ★ ★ GEMIDDELD

IPHONE: BASISCURSUS
Leer uw iPhone beter kennen.
Locatie

8

Data

Data

Tijd

Hengelo

4x do.

31/3, 7/4, 14/4, 21/4

09.30-11.30

leden/niet leden
€ 45 | € 50

Oldenzaal

1x do.

10/3

10.00-12.00

€ 15
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ANDROID (SAMSUNG, HUAWEI)

De meeste tablet- en telefoonmerken, zoals Samsung, ASUS en Huawei, gebruiken
het besturingssysteem Android. In de Bibliotheek bieden we Android cursussen aan
op verschillende niveaus.
Voor alle onderstaande cursussen dient u uw eigen tablet of telefoon mee te nemen

★ ★ ★ GEMIDDELD

ANDROID TELEFOON: BASISCURSUS

Leer uw Android telefoon (bijvoorbeeld Samsung, Huawei, OnePlus) beter kennen in deze
cursus.
Locatie
Hengelo

Data

Tijd

4x di.

1/3, 8/3, 15/3, 22/3

13.30-15.30

leden/niet leden
€ 45 | € 50

4x wo.

23/3, 30/3, 6/4, 13/4

09.30-11.30

Markelo
Het Beaufort

3x di.

29/3, 5/4, 12/4

09.30-11.30

€ 35

Oldenzaal

1x vr.

4/2

10.00-12.00

€ 15

OPEN WEEK, COMPUTERVRAAGDAGEN
SENIORWEB ENSCHEDE

In de Open Week, 17 t/m 21 januari, kunt u kennismaken met allerlei digitale vaardigheden
en een kennismakingsbijeenkomst bijwonen. Bent u enthousiast geworden? Dan kunt u
zich daarna aanmelden voor een cursus. Hou het programma in de gaten. U maakt kennis
met Windows 10, social media, fotograferen met uw smartphone, wenskaarten maken in
Word, Picasa, online bankieren, programmeren met Scratch en nog veel meer. Uiteraard
kunt u hier ook allerlei vragen stellen over het aanbod van SeniorWeb Enschede.
Voor de lessen in de Open Week moet u zich vooraf aanmelden via Agenda van de website
van de Bibliotheek Enschede.
Programma

Data

Tijd

Open les Windows 10

17/1

14.00-16.00

In de tabletcursussen leert u uw tablet beter kennen.
Let op: de Android tabletcursussen zijn toegespitst op tablets van het merk Samsung.

Gratis

Fotograferen met de smartphone

18/1

14.00-16.00

Gratis

Social Media (Facebook)

19/1

10.00-12.00

Gratis

Wenskaarten maken met Word

10.00-12.00

€ 10 | € 12,50

Picasa / Internetbankieren / Les op Maat

14.00-16.00

Gratis

14.00-16.00

€ 10 | € 12,50

14.00-16.00

Gratis

Programmeren met Scratch

ANDROID TABLET

leden/niet leden

Telefoon / Tablet Café
(voor iPhone, iPad en Android)

21/1

★ ★ ★ GEMIDDELD

ANDROID TABLET: BASISCURSUS

In deze cursus leert u de basisfuncties van uw Android tablet (Samsung).
Locatie

Data

Tijd

leden/niet leden

Hengelo

4x wo.

2/2, 9/2, 16/2, 23/2

09.30-11.30

€ 45 | € 50

Markelo
Het Beaufort

6x wo.

2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4

09.30-11.30

€ 65

★ ★ ★ GEVORDERD

ANDROID TABLET: VERVOLGCURSUS

Haal meer uit de uitgebreide mogelijkheden van uw Android tablet (Samsung).
Locatie
Hengelo
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3x wo.

Data

Tijd

2/3, 9/3, 16/3

09.30-11.30

leden/niet leden
€ 32,50 | € 35
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COMPUTERSPREEKUUR/INLOOPSPREEKUUR, GRATIS
Locatie

Data

Tijd

Enschede Centrale

7x wo.

5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 6/7

10.00-12.00

Enschede Glanerbrug

6x di.

25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6

10.00-12.00

Enschede Stadsveld

5x ma.

3/1, 7/2, 7/3, 4/4, 4/7

10.00-12.00

Enschede
Twekkelerveld

5x wo.

26/1, 23/2, 30/3, 25/5, 29/6

10.00-12.00

Enschede Zuid

7x do.

13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 14/7

10.00-12.00

Hengelo

vr.

Iedere laaste vrijdag van de maand

13.30-15.30

OIdenzaal

wo.

2e en 4e woensdag van de maand

13.30-15.30

ANDROID CAFÉ MET TABLETS EN SMARTPHONES
Locatie
Enschede

1x vr.

Data

Tijd

21/1

14.00-16.00

leden/niet leden
Gratis

E-BOOK CAFÉ: GRATIS HULP BIJ E-BOOKS LENEN
Locatie

INLOOPSPREEKUREN
& THEMACAFÉS
Kom langs met uw vragen rondom computers,
internet, e-books en tablets!

Enschede
Centrale
Enschede
Glanerbrug
Enschede
Zuid
Enschede
Stadsveld
Enschede
Twekkelerveld

Data

leden/niet leden

Op afspraak. Opgave vooraf bij Bibliotheek Enschede
tel.nr. 053-4804804. Er wordt contact opgenomen over
de datum en het tijdstip.

Gratis

Op afspraak. Opgave vooraf bij Bibliotheek Enschede
tel.nr. 053-4804804. Er wordt contact opgenomen over
de datum en het tijdstip.

Gratis

Op afspraak. Opgave vooraf bij Bibliotheek Enschede
tel.nr. 053-4804804. Er wordt contact opgenomen over
de datum en het tijdstip.

Gratis

Gratis

Gratis

OEFENPLEIN

Onder begeleiding oefenen met online taal & rekenprogramma’s. Aanmelden niet nodig.
Locatie
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Data

Tijd

leden/niet leden

Hengelo

Elke woensdag

10.00-17.00
en 18.00-20.00

Gratis

Oldenzaal

Elke donderdag

09.30-13.00

Gratis
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★ ★ ★ GEMIDDELD

DIGISTERKER: LEER OMGAAN MET DE DIGITALE OVERHEID
Een verhuizing doorgeven, indienen van de belastingaangifte en het gebruiken van een
DigiD. Het zijn voorbeelden van overheidszaken die u tegenwoordig online moet regelen.
In samenwerking met SeniorWeb en de gemeenten wordt de cursus Digisterker
aangeboden. U gaat in een rustig tempo en onder deskundige begeleiding aan de slag.
Om deel te nemen heeft u een e-mailadres nodig. Heeft u al een DigiD?
Neem dan uw DigiD inlognaam en wachtwoord mee. Wilt u in Enschede
meedoen aan Digisterker? Meld u dan rechtstreeks aan bij de gemeente
via telefoonnummer 14053.

CURSUSDATA
De cursus Digisterker wordt gegeven in de Bibliotheek Almelo, Enschede, Glanerbrug, Goor,
Hengelo, Markelo en Oldenzaal.
Locatie
Almelo

Enschede

Tijd

19/1, 26/1, 2/2, 9/2

14.00-16.00

leden/niet leden

4x do.

3/3, 10/3, 17/3, 24/3

4x wo.

30/3, 6/4, 13/4, 20/4

09.30-11.30

3x wo.

12/1, 19/1, 26/1

14.00-16.00

Gratis

3x do.

3/2, 10/2, 17/2

3x do.

10/3, 17/3, 24/3

3x do.

7/4, 14/4, 21/4

3x wo.

11/5, 18/5, 25/5

Gratis

3x do.

2/6, 9/6, 16/6

DIGISTERKER

Glanerbrug

3x wo.

6/4, 13/4, 20/4

14.00-16.00

Gratis

Goor

4x vr.

8/4, 15/4, 22/4, 29/4

09.30-11.30

Gratis

Steeds meer burgerzaken worden digitaal aangeboden.
Maar niet iedereen weet hoe u daar gebruik van maakt.
Denk aan aanmelden bij het UWV, medisch dossier ziekenhuis,
overlast melden of paspoort aanvragen. Tijdens de cursus
Digisterker helpen we u op weg.

Hengelo

4x do.

24/3, 31/3, 7/4, 14/4

09.30-11.30

Gratis

4x wo.

30/3, 6/4, 13/4, 20/4

13.30-15.30

Markelo
Het Beaufort

4x di.

1/3, 8/3, 15/3, 22/3

09.30-11.30

Gratis

Oldenzaal

3x vr.

21/1, 28/1, 4/2

10.00-12.00

Gratis

3x ma.

21/3, 28/3, 4/4

Delden
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Data
4x wo.

De cursus Digisterker wordt ook aangeboden bij stichting ’t Iemenschoer.
Voor meer informatie kijk op: www.t-iemenschoer.nl
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DIGIVITALER – DIGITALE ZORG DICHTERBIJ

Met het lesprogramma DigiVitaler maakt u kennis met digitale zorg
en leert u er mee werken.

★ ★ ★ GEMIDDELD

WORKSHOP PATIËNTENPORTAAL HUISARTS

Bijna iedereen heeft een huisarts en staat ingeschreven als patiënt bij een huisartsen
praktijk. Steeds meer huisartspraktijken hebben een patiëntenportaal of patiënten
omgeving. Dat is handig voor het online regelen van afspraken, vragen stellen aan
de huisarts en het aanvragen van recepten. In deze workshop krijgt u uitleg over het
patiëntenportaal van de huisarts en leert u met behulp van oefeningen hoe het
patiëntenportaal werkt.
Locatie
Almelo

1x do.

Data

Tijd

31/3

10.30-12.00

leden/niet leden
Gratis

★ ★ ★ GEMIDDELD

WORKSHOP PATIËNTENPORTAAL ZIEKENHUIS

Wanneer u als patiënt bent ingeschreven bij een ziekenhuis, dan wilt u misschien
online inzage in uw eigen medische gegevens. Dat kan in het patiëntenportaal van uw
ziekenhuis. In deze workshop krijgt u uitleg over het patiëntenportaal van het ziekenhuis en
leert u met behulp van oefeningen hoe het patiëntenportaal werkt.
Locatie

DIGIVITALER
Uw zorg en gezondheid kunt u steeds meer met uw computer,
tablet of smartphone controleren en regelen. Dat noemen we
digitale zorg. Digitale zorg is handig, omdat het u minder tijd kost
en u uw gegevens altijd bij de hand heeft.

Almelo

1x wo.

Tijd

16/2

14.00-15.30

leden/niet leden
Gratis

★ ★ ★ GEMIDDELD

CURSUS DIGIVITALER

Met het lesprogramma DigiVitaler maakt u kennis met digitale zorg en leert u er mee
werken. Het lesprogramma bestaat uit de behandeling van diverse portalen voor de
digitale zorg. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld Thuisarts.nl, Apotheek.nl, gezondheidsapps,
het patiëntenportaal van de huisarts en het videoconsult.
Locatie
Hengelo
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Data

2x do.

Data

Tijd

10/3, 17/3

09.30-11.30

leden/niet leden
Gratis
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e-books

LEENT U BIJ
DE BIBLIOTHEEK

WIST U DAT DE BIBLIOTHEEK
EEN AANBOD HEEFT VAN
MEER DAN 30.000 E-BOOKS?
DEZE KUNT U LENEN ALS U LID BENT.
ER IS VOOR IEDER WAT WILS!
Het kan best een stap zijn om te beginnen
met digitaal lezen. We helpen u graag op
weg. Bijvoorbeeld bij het E-book Café in
Enschede (pagina 13), of de workshop
E-books in Almelo, Hengelo of Goor.
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Natuurlijk kunt u ook zelf aan de slag.
De e-books zijn door te bladeren op
www.onlineBibliotheek.nl/e-books
Met uw lidmaatschapsnummer en
e-mailadres bij de hand kunt u een account
aanmaken en direct beginnen met lezen.
Veel leesplezier!

★ ★ ★ GEMIDDELD

E-BOOKS

De Bibliotheek heeft een aanbod van duizenden e-books, te lezen op uw tablet
of e-reader. Hoe dat allemaal in z’n werk gaat, dat leert u tijdens deze workshop.
Alleen voor bibliotheekleden. Met bibliotheekpasnummer en wachtwoord kunt
u zich registreren voor een gratis account bij de Online Bibliotheek.
Locatie

Data

Tijd

leden

1x di.

8/3

19.00-20.30

Gratis

1x do.

7/4

14.00-15.30

Goor

1x do.

24/3

09.30-11.30

Gratis

Hengelo

1x do.

3/2

09.30-11.30

Gratis

1x do.

28/4

09.30-11.30

Almelo
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★ ★ ★ GEMIDDELD

VEILIGHEID OP INTERNET

Virussen, hacken, phising, spam, privacy... Om veilig te kunnen internetten moet u weten
wat de risico’s zijn. Dat leert u op deze cursus. Verder leert u hoe u een back-up/reserve
kopie maakt en hoe u uw digitale nalatenschap (hoe zorgt u ervoor dat u na uw dood
niet blijft voortleven op internet) kunt regelen.
Locatie

Data

Tijd

leden/niet leden

Enschede

4x ma.

21/3, 28/3, 4/4, 11/4

14.00-16.00

€ 45 | € 50

Hengelo

3x ma.

21/3, 28/3, 4/4

13.30-15.30

€ 32,50 | € 35

★ ★ ★ GEMIDDELD

ONLINE BANKIEREN

Hengelo: Op ieder moment uw bankzaken regelen, zonder papierwerk. Leer hoe u
dit veilig doet. We werken met Rabo Internetbankieren, maar deze workshop is ook
leerzaam voor klanten van andere banken.
Enschede: Internetbankieren net anders. Natuurlijk behandelen we uw favoriete bank,
maar we vergelijken banken ook met elkaar. Belangrijk is dat u alle mogelijkheden van uw
eigen bank te weten komt. Ook handelingen zoals storneren en rekeningen laten blokkeren.
Is het verstandig om meerdere pasjes te hebben? Wat kan het voordeel zijn om meerdere
(betaal- en/of spaarbanken) aan te houden en waar krijgt u nog waar voor uw geld.
We laten u zien waar u kunt ontdekken welke bank het beste bij u past en hoe u over
kunt stappen zonder problemen.

HAAL ALLES UIT UW PC
Wanneer u het besturingssysteem aardig onder de knie heeft en
u zich nog wat meer verdiepen wilt. Zoals in internetbankieren,
internet & veiligheid of werken met Word en Excel.

Locatie

Data

Tijd

Goor

1x do.

3/3

09.30-12.00

Gratis

Hengelo

1x ma.

21/2

09.30-12.00

Gratis

1x di.

26/4

13.30-16.00

1x do.

24/2,

14.00-16.00

1x do.

17/3

14.00-16.00

Enschede

leden/niet leden

€ 15 | € 20

★ ★ ★ GEMIDDELD

ORDE OP UW PC

We krijgen steeds meer digitale informatie te verwerken. Daarom is het belangrijk om
deze gegevens goed te bewaren. In deze cursus leert u de Verkenner goed kennen. Mappen
en bestanden te ordenen. Favoriete websites en e-mail overzichtelijk te maken. Ook het
bureaublad, de taakbalk en menu Start worden behandeld.
Locatie
Hengelo

20

4x vr.

Data

Tijd

18/3, 25/3, 1/4, 8/4

09.30-11.30

leden/niet leden
€ 45 | € 50
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★ ★ ★ GEMIDDELD

★ ★ ★ GEMIDDELD

In deze cursus leert u spelenderwijs programmeren.

Onze online databanken LiteRom en de Uittrekselbank bieden een schat aan informatie over
boeken en schrijvers. In deze workshop krijgt u uitleg over het gebruik van de databanken
en er is voldoende tijd om zelf op zoek te gaan naar informatie. Leden van de Bibliotheek
kunnen de databanken ook thuis raadplegen. In de workshop laten we zien hoe dat werkt.

PROGRAMMEREN MET SCRATCH
Locatie
Enschede

1x wo.

WORKSHOP LITERAIRE DATABANKEN

Data

Tijd

19/1

14.00-16.00

leden/niet leden
€ 10 | € 12,50

Locatie

★ ★ ★ EENVOUDIG

Almelo

CURSUS WORD

Voor iedereen die wel eens verhalen of gedichten schrijft, verslagen maakt van
vergaderingen of andere wat uitgebreidere teksten schrijft, is Microsoft Word een fijn
tekstverwerkingsprogramma. In deze korte cursus leert u de basisvaardigheden.
Locatie
Enschede

Data
4x

Tijd

voor cursusdata zie website

leden/niet leden
€ 50 | € 55

1x wo.

Excel is een spreadsheet en rekenprogramma van Microsoft met veel mogelijkheden.
In Oldenzaal dient u uw eigen laptop mee te nemen.
Locatie
Oldenzaal

2x do.

Data

Tijd

31/1, 7/2

10.00-12.00

leden/niet leden
€ 30

★ ★ ★ GEMIDDELD

WENSKAARTEN MAKEN IN WORD
Locatie
Enschede

Glanerbrug

Data

Tijd

1x wo.

19/1

10.00-12.00

1x wo.

24/3

1x ma.

2/5

14.00-16.00

€ 10 | € 12,50

€ 10 | € 12,50

1x vr.

Data

Tijd

7/1

10.00-12.00

leden/niet leden
€ 15

CURSUS SLIMMER ZOEKEN IN
DE WEBCATALOGUS VAN DE BIBLIOTHEEK

In deze cursus krijgt u handige tips om beter te leren zoeken in de webcatalogus van de
Bibliotheek. Van eenvoudige zoekopdrachten tot meer verfijnde zoekmethodes. Ook krijgt u
uitleg over vinden van boeken in de Bibliotheek; het reserveren van titels en hoe u
boeken uit andere bibliotheken kunt aanvragen.
2x do.

Data

Tijd

14/4, 21/4

14.00-16.00

leden/niet leden
Gratis

★ ★ ★ GEMIDDELD

WEBSITE BOUWEN

Leer hoe u uw eigen website kunt bouwen.
In Het Beaufort dient u uw eigen laptop mee te nemen.
Locatie
Markelo
Het Beaufort
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Gratis

★ ★ ★ GEMIDDELD

Almelo

leden/niet leden

14.00-16.00

U leert te bellen met beeld erbij. Dit wordt veel gebruikt om te overleggen met meerdere
mensen op meerdere locaties. Daarnaast is het een leuke manier om contact te leggen met
mensen die dichtbij u staan, maar misschien ver weg wonen.

Locatie

In Word kunt u de mooiste wenskaarten maken voor alle gelegenheden.
In deze creatieve workshop leert u hoe u dat kunt doen op uw computer.

6/4

leden/niet leden

WORKSHOP BEELDBELLEN

Oldenzaal

EXCEL: BASISCURSUS

Tijd

★ ★ ★ GEMIDDELD

Locatie

★ ★ ★ GEMIDDELD

Data

5x di.

Data

Tijd

11/1, 25/1, 8/2, 1/3, 15/3

19.30-21.30

leden/niet leden
€ 75
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SLIM ONDERWEG

★ ★ ★ GEMIDDELD

Een fiets- of wandelroute,
op reis met de auto of
het openbaar vervoer?
Het kan allemaal met veilige
digitale ondersteuning.
Leer hoe u hier grote voordelen
en plezier van kunt hebben.

U fietst of wandelt graag en zou daarbij wel gebruik willen maken van GPS-navigatie?
Software, kaarten, apparaten en routes komen in deze workshop aan de orde.
Basiskennis van Windows is vereist.

WORKSHOP GPS VOOR FIETSERS EN WANDELAARS

Locatie
Enschede

2x vr.

Data

Tijd

25/3, 1/4

14.00-16.00

leden/niet leden
€ 22,50 | € 25

★ ★ ★ GEMIDDELD

SLIM OP PAD

Routes maken voor wandelen, fietsen, motorrijden, openbaar vervoer en geo-cachen, dit
alles leggen wij u stap voor stap uit in deze cursus. De cursus wordt gegeven op een laptop,
enige computer- en internetervaring is gewenst.
Het is ook belangrijk om uw smartphone (met wachtwoorden) mee te nemen.
In Het Beaufort dient u uw eigen laptop mee te nemen.
Locatie
Hengelo
Markelo
Het Beaufort
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2x di.
2x wo.

Data

Tijd

15/2, 22/2

13.30-15.30

26/4, 3/5

09.30-11.30

12/1, 19/1

09.30-11.30

leden/niet leden
€ 22,50 | € 25
€ 25
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★ ★ ★ GEMIDDELD

FOTO’S? EN DAN?

Een foto met uw smartphone of camera is zo gemaakt. Maar dan? Moet er nog iets
aangepast worden? Hoe krijg ik de foto’s op de pc/laptop en daarna in de goede map?
Of in de cloud? Deze cursus helpt u op weg.
Locatie
Hengelo

2x di.

Data

Tijd

1/2, 8/2

09.30-11.30

leden/niet leden
€ 22,50 | € 25

★ ★ ★ GEVORDERD

FOTO’S BEWERKEN EN OPSLAAN

Een foto met uw smartphone of camera is zo gemaakt. Maar dan? Moet er nog iets
aangepast worden? Hoe krijg ik de foto’s op de pc/laptop en daarna in de goede map?
Of in de cloud? Deze cursus helpt u op weg.
Locatie
Enschede

Data

Tijd

1x do.

3/2

14.00-16.00

1x do.

10/2

1x do.

17/2

leden/niet leden
€ 15 | € 20

★ ★ ★ GEVORDERD

DIGITALE FOTOBEWERKING
Digitale fotobewerking is erg populair en leuk om te doen,
welk programma past het beste bij u? Wilt u daarna al uw foto’s
laten afdrukken in een zelf gemaakt fotoalbum, ook dat heeft u
zo onder de knie!

PICASA

In de cursus Picasa voor gevorderden is het uitgangspunt de voorbereiding voor
het maken van een fotoboek of levensboek met een externe aanbieder. We maken gebruik
van albums, het aanpassen en exporteren van bestanden. Bij het maken van een levensboek
gaan we ook dieper in op de mogelijkheden van scanners.
Locatie
Enschede

2x wo.

Data

Tijd

23/2, 16/3

09.30-12.30

leden/niet leden
€ 22,50 | € 25

★ ★ ★ GEMIDDELD

FOTOGRAFEREN MET DE SMARTPHONE

Met de tips en trucs in deze cursus leert u betere foto’s maken, foto’s te bewerken
en te beheren op uw smartphone (of tablet).
Locatie
Enschede

1x di.

Data

Tijd

18/1

14.00-16.00

leden/niet leden
Gratis*

* Introductiebijeenkomst. Vervolg in overleg.
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SOCIALE MEDIA

★ ★ ★ GEMIDDELD

FOTOBOEK MAKEN IN ALBELLI

In deze cursus leert u eenvoudig een mooi fotoboek te maken met de gratis albumsoftware
van Albelli. In Het Beaufort dient u uw eigen laptop mee te nemen.
Locatie

Data

Tijd

Hengelo

4x di.

15/2, 22/2, 1/3, 8/3

09.30-11.30

€ 45 | € 50

Markelo
Het Beaufort

4x do.

31/3, 7/4, 14/4, 21/4

13.30-15.30

€ 50

leden/niet leden

FOTOBOEK MAKEN MET CEWE

Tijdens deze cursus leert u een fotoboek maken met CEWE software.
Ook met Kruidvat en AH fotoservice bestelsoftware.

Enschede

3x vr.

WORKSHOP FACEBOOK

Data

Tijd

3/6, 10/6, 17/6

14.00-16.00

Locatie
Enschede
leden/niet leden
€ 32,50 | € 35

1x wo.

Data

Tijd

19/1

10.00-12.00

leden/niet leden
Gratis*

* Introductiebijeenkomst. Vervolg in overleg.

★ ★ ★ GEMIDDELD

WORKSHOP SOCIAL MEDIA

★ ★ ★ /★ ★ ★ GEMIDDELD /GEVORDERD

LES OP MAAT

Introductiebijeenkomsten (Basis, Gevorderden of Fotoboek Voorbereiding) van 1 uur
Data in overleg.
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★ ★ ★ GEMIDDELD

De kans dat u op Facebook kennissen, familie en vrienden gaat vinden is enorm groot!
Het delen van informatie, vinden van leuke uitjes, of bijvoorbeeld eenvoudig chatten met
vrienden en familie maakt Facebook erg aantrekkelijk. Met Facebook blijft u gemakkelijk op
de hoogte van hun belevenissen en zij van de uwe.

★ ★ ★ GEMIDDELD

Locatie

Sociale media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken, ze zijn een leuke en makkelijke
manier om op de hoogte te blijven en berichtjes uit te wisselen met vrienden en familie.
Met welk sociale medium doet u mee?

Inhoud module

Data

Basis: Samen zoeken op pc, laptop, USB-stick, fototoestel
en cloud naar “verdwenen” foto’s en filmpjes. Orde brengen in
belangrijke documenten die meestal al zijn gedownload, maar
niet terug te vinden zijn. Voor zover nodig introduceren we een
back-up proces.

in overleg

Gevorderd: Foto’s en films ordenen naar jaar en onderwerp
evenals alle documenten. Voor zover er gebruik gemaakt
wordt van meerdere pc’s, laptops en smartphones introduceren we een veilige cloud zodat iedere gebruiker up-to-date
documenten ter beschikking heeft.

in overleg

Voorbereiding fotoboek: importeren van al het fotomateriaal
van zowel pc, laptop, cloud maar ook van smartphone, e-mail,
scanner en WhatsApp. Voor zover noodzakelijk verwijderen
van dubbele bestanden. Basis ordening aanbrengen. Ter verbetering van foto’s wordt Picasa geïnstalleerd en de mogelijkheid massief te hernoemen naar jaar, maand, dag, onderwerp
en volgnummer. Bewerkte foto’s exporteren we naar bestanden die bruikbaar zijn voor externe fotoboek programma’s.

in overleg

leden/niet leden
€ 7,50 | € 10
per les

U leert social media te gebruiken. U kunt denken aan Facebook, Instagram of Twitter.
Maak makkelijk contact met uw dierbaren en volg wat mensen over de hele wereld delen.
Locatie

Data

Tijd

Goor

1x wo.

16/2

10.00-12.00

leden/niet leden
€ 15

Hengelo

1x ma.

31/1

10.00-12.00

€ 15

Oldenzaal

1x vr.

21/1

10.00-12.00

€ 15

★ ★ ★ GEMIDDELD
€ 7,50 | € 10
per les

WORKSHOP WHATSAPP

Tijdens deze workshop leert u hoe u gemakkelijk via WhatsApp berichten, bestanden
en foto’s met uw contacten uitwisselt. Kennis van uw telefoon is gewenst.
Locatie

€ 7,50 | € 10
per les

Hengelo
Goor

Data

Tijd

leden/niet leden

1x do.

28/4 (iPhone)

09.30-11.30

€ 10

1x wo.

20/4 (Android telefoon)

1x di.

26/4

09.30-11.30

€ 10
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MAATWERK

AANMELDFORMULIER

Staat de cursus die u zoekt niet in deze brochure?
Geen nood. U kunt uw leerwens indienen bij het SeniorWeb Leercentrum Enschede.
Het mag gaan over uw laptop, tablet of smartphone, over Windows, iOS, Android,
Linux. Hiervoor vult u het invulformulier in waarin u uw leerwens omschrijft.

Bent u enthousiast geraakt door één van onze cursussen of workshops? Vul dan onderstaand formulier in, lever deze in bij uw Bibliotheek of stuur deze op per post of e-mail.
Het is ook mogelijk om online of telefonisch te reserveren. Aanmeldingen in de bibliotheken
Hof van Twente, Hengelo en Oldenzaal alleen via de website of in de bibliotheek.

Een medewerker van het Leercentrum neemt vervolgens contact met u op en nodigt u
uit voor een gesprek. We bespreken dan uw vraag en maken afspraken over het aantal
lessen, de datum en de plaats waar u de les(sen) individueel krijgt. Per les betaalt u
€ 12,50 (leden van SeniorWeb of de Bibliotheek betalen € 10,- per les).

Adres

Heeft u wensen ten aanzien van het Oldenzaalse aanbod van cursussen of workshops
dan kunt u deze altijd doorgeven. Bel met de Bibliotheek: 0541-512516 of stuur een
e-mail aan: amee.bakker@bibliotheekoldenzaal.nl

WILT U GRAAG EEN CURSUS OP MAAT VOLGEN?

Vul dan onderstaand formulier in, lever het in bij uw Bibliotheek of
stuur deze op per post of e-mail.

Adres

mevr.

Woonplaats

mevr.

Lid Bibliotheek

ja / nee;

zo ja, pasnummer

Lid SeniorWeb

ja / nee;

zo ja, lidnummer

Betaalwijze per Bibliotheek
Almelo: 		 • overboeking na aanvang eerste les
Hengelo: 		 • PIN-betaling voor aanvang van de cursus
Goor: 		 • PIN-betaling voor aanvang van de cursus
Oldenzaal: 		 • PIN-betaling voor aanvang van de cursus
Het Beaufort:
aanmelden kan via de website. U kunt dan direct betalen via iDeal
éénmalige incasso van het cursusbedrag
Enschede en Glanerbrug:
aanmelden kan via de website. U kunt dan direct betalen via iDeal
éénmalige incasso van het cursusbedrag*
*IBAN-nummer:
Handtekening:					

Postcode		

dhr.

E-mail

Vragen over Maatwerk
U kunt een e-mail sturen naar seniorweb053@Bibliotheekenschede.nl of neem telefonisch
contact op met de Bibliotheek 053 4804804.

dhr.

Postcode				

		

Telefoonnummer

In de Bibliotheek Twekkelerveld en de Bibliotheek Glanerbrug bestaat ook de
mogelijkheid u aan te melden voor maatwerk, bijvoorbeeld over internetbankieren
en veilig digitaal op reis. Meer informatie vindt u bij het filiaal en verdere afspraken
kunt u maken bij de docenten van SeniorWeb.

Naam						

Naam						

Datum:

Woonplaats

Telefoonnummer

Naam cursus

E-mail
Lid Bibliotheek

ja / nee;

zo ja, pasnummer

Lid SeniorWeb

ja / nee;

zo ja, lidnummer

Locatie

Startdatum

Mijn leerwens is:

Ik ontvang graag berichten van mijn lokale Bibliotheek
over andere cursussen, lezingen e.d.
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ADRESSEN

ALMELO

ENSCHEDE

Bibliotheek Almelo
Het Baken 3,
7607 AA Almelo

Centrale Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15,
7511 GM Enschede

Bel: 0546 – 82 20 05
cursussen@bibliotheekalmelo.nl
bibliotheekalmelo.nl

Bel: 053 – 480 48 04
info@bibliotheekenschede.nl
bibliotheekenschede.nl

Bel: 0547 – 27 34 93
info@hofbibliotheek.nl
hofBibliotheek.nl

HENGELO

MARKELO HET BEAUFORT

Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34,
7551 HV Hengelo

Cultureel centrum Het Beaufort
Burgemeester De Beaufortplein 1
7475 AG Markelo

OLDENZAAL

Bel: 074 - 245 25 65
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl
bibliotheekhengelo.nl

Bel: 0547-769025
info@hetbeaufort.nl
hetbeaufort.nl

GOOR
Bibliotheek Goor
De Höfte 9,
7471 DK Goor

Bibliotheek Oldenzaal
In den Vijfhoek 75
7571DV Oldenzaal
Bel: 0541-512516
info@bibliotheekoldenzaal.nl
bibliotheekoldenzaal.nl

Graag tot ziens!

