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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.

a

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

aa

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

aaa 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, Haaksbergen, Hengelo en bij de
opleidingslocatie van SeniorWeb Almelo. Voor iedere deelnemer is er
een computer aanwezig, behalve bij de tablet- en telefooncursussen
waarbij u uw eigen toestel moet meenemen.
De genoemde prijzen gelden voor de gehele cursus en zijn inclusief
koffie, thee en cursusmateriaal (m.u.v. Enschede en Haaksbergen,
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 op www.seniorweb.nl of
op uw lokale SeniorWeb website.
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Computer
& Besturing
De digitale wereld is handig, leuk en
voor velen zelfs onmisbaar. Bent u al
computervaardig? Het is nooit te laat
om de fantastische mogelijkheden te
ontdekken. Bovendien kan iedereen het
leren! De Bibliotheek heeft cursussen
op ieder niveau.
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Klik & Tik: De basis a

De absolute basiscursus! Voor mensen die nooit of nauwelijks met een computer
hebben gewerkt. We beginnen in deze cursus bij het begin. U leert een computer
aanzetten, typen, tekst aanpassen en een e-mail opstellen. We gaan het internet
op en gaan in op zoekmachines, websites, formulieren invullen en downloaden.
Tenslotte kijken we naar het veilig gebruiken van social media, zoals Facebook.
De genoemde prijzen gelden voor de gehele cursus.
In Enschede is het ook mogelijk deel te nemen in een aantal besloten groepen,
mits er plaats is.
Locatie

Data

Almelo

5x: do 13/9, 20/9, 27/9, 4/10,
14.00 – 16.00
11/10
Gratis
5x: vr 12/10, 19/10, 2/11,
09.30 – 11.30
9/11, 16/11
6x: wo 5/9, 12/9, 19/9, 26/9,
10.00 – 12.00
Gratis
3/10, 10/10
6x: ma 24/9, 1/10, 8/10,
09.30 – 11.30
Gratis
15/10, 22/10, 29/10
6x: ma 10/9, 17/9, 24/9,
09.30 – 11.30
€ 10
1/10, 8/10, 15/10
6x: di 25/9, 2/10, 9/10,
13.30 – 15.30
16/10, 23/10, 30/10
Gratis
6x: wo 14/11, 21/11, 28/11,
09.30 – 11.30
5/12, 12/12, 19/12
Klik & Tik: De basis wordt ook aangeboden bij stichting ’t Iemenschoer.
Voor meer informatie kijk op: www.t-iemenschoer.nl

Enschede
Goor
Haaksbergen
Hengelo

Delden

Tijdstip

Leden/niet-leden

Dagelijks gebruik van computer, laptop of tablet a

Heeft u een computer, laptop of tablet, maar gebruikt u die zelden of nooit? Wilt u
uw kennis en vaardigheden weer opfrissen of wilt u uw computervrees verminderen?
Dat kan! In 6 lessen maakt u (weer) kennis met de basishandelingen voor het dagelijks
gebruik. Onderwerpen die voorbij komen zijn o.a. opzoeken van informatie op
internet, versturen van e-mail, inloggen met DigiD, internetbankieren, Marktplaats
en een e-book lezen. Ook geschikt als u de Klik & Tik cursus al heeft gevolgd.
Locatie

Data

Tijdstip

Hengelo

6x: wo 3/10, 10/10, 17/10,
24/10, 31/10, 7/11

09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
€ 10
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Windows 10: Basiscursus aa

Wilt u leren werken met de nieuwste versie van Windows, het besturingssysteem
van Microsoft? Volg dan de basiscursus. De modules zijn in Enschede ook los te
volgen (zie pag. 7).
Locatie

Data

Almelo

5x: ma 17/9, 24/9, 1/10,
8/10, 15/10
5x: di 18/9, 25/9, 2/10, 9/10,
16/10
8x: ma 17/9, 24/9, 1/10, 8/10,
15/10, 22/10, 29/10, 5/11
4x: ma 24/9, 1/10, 8/10, 15/10
4x: di 23/10, 30/10, 6/11,
13/11

(SeniorWeb) Wijk
centrum De Schelf

Enschede
Hengelo

Tijdstip

Leden/niet-leden

09.30 – 12.00
€ 67,50
09.30 – 12.00
14.00 – 16.00

€ 80/€ 85

13.30 – 15.30

€ 45/€ 50

Windows 10: Vervolgcursus aaa

Kunt u al goed overweg met Windows 10, maar wilt u wat verder de diepte in?
Dan is deze cursus geschikt voor u. De modules zijn in Enschede ook los te volgen
(zie pag. 7)..
Locatie

Data

Enschede

8x: vr 26/10, 2/11, 9/11,
16/11, 23/11, 30/11, 7/12,
14/12
3x: ma 29/10, 5/11, 12/11
3x: di 27/11, 4/12, 11/12

Hengelo

Mac: Basiscursus aa laptop meenemen

Tijdstip

Leden/niet-leden

10.00 – 12.00

€ 80/€ 85

13.30 – 15.30

€ 32,50/€ 35

Apple maakt computers met een ander besturingssysteem dan Windows,
namelijk OS X of macOS. In deze cursus wordt de basis van de Mac uitgelegd.
Neem wel uw eigen MacBook mee naar de cursus.
Locatie
Data
Tijdstip
Leden/niet-leden
Hengelo
5x: ma 8/10, 15/10, 22/10,
09.30 – 11.30
€ 50/€ 55
29/10, 5/11
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Windows modules

Wilt u zich verdiepen in specifieke onderdelen van Windows of onderdelen
opfrissen? Volg dan de modules in Bibliotheek Enschede, bestaande uit twee
lessen. U betaalt € 22,50 (niet-leden: € 25) per module.

Modules uit Windows 10: Basiscursus (pag. 6) aa
Inhoud module
Starten met Windows 10: documenten openen,
bewerken en opslaan
Mappen, bestanden en bibliotheken
Surfen op het internet: werken met e-mail
Instellingen en beveiliging

Data

Tijdstip

2x: 17/9, 24/9
2x: 1/10, 8/10
14.00 – 16.00
2x: 15/10, 22/10
2x: 29/10, 5/11

Modules uit Windows 10: Vervolgcursus (pag. 6) aaa
Inhoud module
Werken met het menu Start, apps en programma's
Aanpassen van uw bureaublad
Instellingen maken:
gebruikersaccounts en thuisgroepen
Werken met Verkenner
Systeembeheer:
back-ups en herstelpunten maken

Data

Tijdstip

2x: 26/10, 2/11
2x: 9/11, 16/11

10.00 – 12.00

2x: 23/11, 30/11
2x: 7/12, 14/12

Computertypen voor de jeugd 20+ examen aa

Kinderen doen tegenwoordig steeds meer met de computer. Informatie zoeken,
met hun vrienden op Facebook communiceren en werkstukken typen.
Superhandig dus dat je goed en snel kunt typen. Een basisvaardigheid die
tegenwoordig net zo belangrijk is als lezen en schrijven.
Locatie
Data
Tijdstip
Leden/niet-leden
Haaksbergen
20x: do 13/9 t/m 21/2
16.15 – 17.45
€ 295
(niet in vakanties)
17.45 – 19.15
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Tablet &
Smartphone
Met een tablet of telefoon heeft
u de hele wereld met één druk
op de knop binnen handbereik.
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!
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iPad en iPhone

iPad/iPhone meenemen

De iPad is de meest verkochte tablet en staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke
besturingssysteem (iOS). Het besturingssysteem van de iPhone is nagenoeg
gelijk. De Bibliotheek biedt cursussen op verschillende niveaus aan. Deze cursus
is bedoeld voor absolute beginners. Als u al meer ervaring heeft kunt u zich
inschrijven voor de basiscursus.

iPad en iPhone: voor absolute beginners a
Locatie

Data

Enschede

4x: wo 3/10, 10/10, 17/10,
24/10

Tijdstip
14.00 – 16.00

Leden/niet-leden
€ 45/€ 50

iPad: Basiscursus a

In Haaksbergen is de iPad Basiscursus gecombineerd met de vervolgcursus in één
cursus van 7 dagdelen.
Locatie

Data

Almelo

5x: wo 19/9, 26/9, 3/10,
10/10, 17/10

(SeniorWeb) Wijk
centrum De Schelf

Haaksbergen
Hengelo

7x: di 27/11, 4/12, 11/12,
18/12, 8/1, 15/1, 22/1
4x: do 27/9, 4/10, 11/10,
18/10

Tijdstip

Leden/niet-leden

09.30 – 12.00

€ 70

09.30 – 11.30

€ 75/€ 87,50

09.30 – 11.30

€ 45/€ 50

iPad: Vervolgcursus aa
Locatie

Data

Hengelo

3x: do 1/11, 8/11, 15/11

Tijdstip
09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
€ 32,50/€ 35

iPhone aa

Leer uw iPhone beter kennen in deze workshop.
Locatie

Data

Hengelo

2x: vr 2/11, 9/11

Tijdstip
09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
€ 22,50/€ 25
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Samsung

tablet/telefoon meenemen

De meeste tablet- en telefoonmerken werken met het besturingssysteem Android.
In de Bibliotheek bieden we Android cursussen aan op verschillende niveaus.
Let op: de Android tabletcursus is toegespitst op tablets van het merk Samsung.
Bij de Android telefooncursus kunt u terecht met alle merken, bijvoorbeeld
Samsung, Huawei en Motorola.

Samsung tablet: basiscursus a

In Haaksbergen is de Samsung Basiscursus gecombineerd met de vervolgcursus in
één cursus van 7 dagdelen.
Locatie

Data

Haaksbergen

7x: wo 26/9, 3/10, 10/10,
17/10, 31/10, 7/11, 14/11
4x: wo 10/10, 17/10, 24/10,
31/10

Hengelo

Tijdstip

Leden/niet-leden

19.00 – 21.00

€ 75/€ 87,50

13.30 – 15.30

€ 45/€ 50

Samsung tablet: Vervolgcursus aa
Locatie

Data

Hengelo

3x: wo 28/11, 5/12, 12/12

Tijdstip
13.30 – 15.30

Leden/niet-leden
€ 32,50/€ 35

Android telefoon aa

Leer uw Android telefoon (bijvoorbeeld Samsung, Huawei, Motorola) beter
kennen in deze workshop.
Locatie

Data

Hengelo

3x: do 29/11, 6/12 en 13/12

Tijdstip
09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
€ 22,50/€ 25

Android tablet: basiscursus aa

De meeste tabletmerken, zoals Samsung, ASUS en Huawei gebruiken het
besturingssysteem Android. In deze cursus leert u de basisfunctie van uw tablet
kennen. Eigen tablet meenemen.
Locatie

Data

Almelo

5x: wo 19/9, 26/9, 3/10,
10/10, 17/10

(SeniorWeb) Wijk
centrum De Schelf
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Tijdstip
09.30 – 12.00

Leden/niet-leden
€ 70

E-books leen je
bij de Bibliotheek!
Wist u dat de Bibliotheek een aanbod
heeft van meer dan 19.000 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 21), of de workshop
e-books in Almelo, Enschede, Goor,
Haaksbergen of Hengelo.
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

E-books aa

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.
Locatie

Data

Almelo

1x: di 20/11
1x: do 22/11
1x: ma 19/11
1x: do 22/11
1x: za 24/11
1x: do 1/11
1x: wo 21/11

Enschede
Goor
Haaksbergen
Hengelo

Tijdstip
19.00 – 20.30
14.00 – 16.00
10.00 – 12.00
09.30 – 11.30
10.00 – 12.00
09.30 – 11.30
13.30 – 15.30

Leden/niet-leden

Gratis (WvdM)

11

Gratis online
cursussen voor leden
De Bibliotheek is dé partner in persoonlijke ontwikkeling. Met de collectie, lezingen,
workshops en cursussen is er voor velen iets te halen. Niet alleen in de Bibliotheek zelf,
maar ook vanaf uw eigen bank, met de online cursussen van de Bibliotheek!
Als lid van de Bibliotheek kunt u gratis online cursussen volgen. Bijvoorbeeld om een
nieuwe hobby te ontdekken, een vreemde taal te leren of wegwijs te worden in een
computerprogramma.
•

Per jaar twee grote cursussen naar keuze.

•

Iedere maand een korte cursus cadeau.

•

Overal te volgen in uw eigen tijd en tempo.

•

Ruime keuze uit vijf verschillende thema’s.

Begin direct met online leren op www.onlinebibliotheek.nl/cursussen

Persoonlijke
ontwikkeling
Vrije tijd
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Gezondheid en
opvoeding

Computer &
nieuwe media

Talen

WEEK van de
MEDIAWIJSHEID

Van 16 t/m 23 november is het Week van de Mediawijsheid.
Herken of informatie echt of nep is, maak veilig gebruik van de
media en raak niet verloren in de vloedgolf aan informatie!
In deze week organiseert de Bibliotheek verschillende gratis
workshops zodat iedereen wat mediawijzer kan worden.
Reserveer op tijd, want vol=vol.
Voor het volledige programma verwijzen wij u graag naar onze websites.
Deze vindt u op de achterzijde.

16 t/m 23
november
2018
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Digisterker
Steeds meer overheidszaken worden digitaal
aangeboden. Maar niet iedereen weet hoe je daar
gebruik van maakt. Tijdens de cursus Digisterker
helpen we u op weg.
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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. Ook kunt u te maken krijgen met
de Berichtenbox van de overheid en met begrippen als zorgtoeslag en
regelhulp. En wist u dat u uw rekeningen bij uw ziektekostenverzekeraar
alleen nog kunt inzien als u met uw DigiD werkt? 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.
De genoemde prijzen gelden voor de gehele cursus.

Cursusdata
Locatie

Data

Almelo

4x: do 27/9, 4/10, 11/10, 18/10
4x: do 1/11, 8/11, 15/11, 22/11
4x: vr 30/11, 7/12, 14/12, 21/12
3x: wo 12/9, 19/9, 26/9
3x: do 13/9, 20/9, 27/9
3x: wo 10/10, 17/10, 24/10
3x: do 11/10, 18/10, 25/10
3x: wo 7/11, 14/11, 21/11
3x: do 8/11, 15/11, 22/11
3x: do 6/12, 13/12, 20/12
3x: wo 5/12, 12/12, 19/12

Enschede

Glanerbrug

Goor
Haaksbergen

Hengelo
Delden

Tijdstip

Leden/niet-leden

09.30 – 11.30

€ 10

14.00 – 16.00

Gratis

14.30 – 16.30
(op 5/12 van
13.30 – 15.30)

Gratis

4x: ma 26/11, 3/12, 10/12,
09.30 – 11.30
Gratis
17/12
4x: di 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 09.30 – 11.30
€ 10
4x: wo 21/11, 28/11, 12/12,
19.00 – 21.00
19/12
4x: do 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 13.30 – 15.30
Gratis
4x: do 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 09.30 – 11.30
De cursus Digisterker wordt ook aangeboden bij stichting
’t Iemenschoer. Voor meer informatie kijk op: www.t-iemenschoer.nl

Om deel te nemen heeft u een e-mailadres nodig. Wilt u in Enschede meedoen aan
Digisterker? Aanmelden kan rechtstreeks bij de gemeente via telefoonnummer 14053.
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Haal alles uit uw PC
De ideale cursus wanneer u het besturingssysteem aardig onder
de knie heeft en u zich nog wat meer verdiepen wilt. Zoals in
internetbankieren, internet & veiligheid en orde op uw pc. Of
misschien wilt u wel aan de slag met GPS-navigatie of Word!

16

Veiligheid op internet aaa

Virussen, hacken, phising, spam, privacy... Om veilig te kunnen internetten moet u
weten wat de risico's zijn! Dat leert u op deze cursus.
Locatie

Data

Hengelo

2x: vr 7/12, 14/12

Tijdstip
09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
€ 22,50/€ 25

Internetbankieren aa

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 behandelt alle banken.
Locatie

Data

Hengelo

1x: di 20/11
1x: do 6/12
1x: wo 21/11

Enschede

Tijdstip
09.30 – 12.00
13.30 – 16.00
10.00 – 12.00

Leden/niet-leden
Gratis (WvdM)
Gratis (WvdM)

Internet en e-mail met Windows 10 aa

U leert werken met een internetbrowser, zoeken naar informatie op internet en het
gebruiken van e-mail. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus Windows 10.
Locatie

Data

Almelo

4x: ma 22/10, 29/10, 5/11,
12/11
4x: di 23/10, 30/10, 6/11, 13/11

(SeniorWeb) Wijk
centrum De Schelf

Tijdstip

Leden/niet-leden

09.30 – 12.00

€ 54

09.30 – 12.00

€ 54

Orde op uw pc aa

We krijgen steeds meer digitale informatie te verwerken. Daarom is het belangrijk om
uw pc goed te archiveren. In deze cursus leert u hoe u ervoor zorgt dat bestanden
goed terug te vinden zijn en nooit verloren gaan.
Locatie

Data

Hengelo

4x: vr 5/10, 12/10, 19/10,
26/10

Tijdstip
09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
€ 45/€ 50
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GPS voor fietsers en wandelaars aa

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!
Locatie

Data

Enschede

2x: vr 7/12, 14/12
1x: za 17/11

Tijdstip

Leden/niet-leden

14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

€ 22,50/€ 25
Gratis (WvdM)

Kerstkaarten maken in Word aa

In Word maakt u de mooiste wenskaarten voor allerlei gelegenheden. In deze
workshop leert u prachtige kerstkaarten te maken.
Locatie

Data

Enschede

2x: ma 26/11, 3/12

Tijdstip

Leden/niet-leden

10.00 – 12.00

€ 22,50/€ 25

Workshop literaire databanken aa

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.
Locatie

Data

Almelo

1x: do 18/10

Tijdstip

Leden/niet-leden

14.00 – 16.00

Gratis

Workshop Word aa

Word is een tekstverwerkingsprogramma van Microsoft met veel mogelijkheden,
we leren u er alles over.
Locatie

Data

Haaksbergen

5x: ma 29/10, 5/11, 12/11,
19/11, 26/11

Tijdstip

Leden/niet-leden

09.30 – 11.30

€ 58/€ 62,50

Workshop Excel aa

Excel is een spreadsheet en rekenprogramma van Microsoft met veel
mogelijkheden.
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Locatie

Data

Haaksbergen

4x: di 18/9, 25/9, 2/10, 9/10

Tijdstip
09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
€ 45/€ 50
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Inloopspreekuren
& themacafés
Kom langs met vragen rondom computers,
internet, e-books en tablets
20

Computerspreekuur, gratis (in Haaksbergen: vrije bijdrage)
Locatie

Data

Tijdstip

Enschede (Centrale)
4x: wo 5/9, 3/10, 7/11, 5/12
Enschede (Glanerbrug) 5x: di 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 18/12 (ipv
25/12)
Enschede (Stadsveld) 4x: do 6/9, 4/10, 1/11, 6/12
Enschede
5x: wo 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12
(Twekkelerveld)
(ipv 26/12)
Enschede (Zuid)
4x: wo 13/9, 11/10, 8/11, 13/12
14x: elke maandagochtend, 10/9 t/m
Haaksbergen
17/12
(niet in de vakanties)
Hengelo (Stad)
iedere laatste vrijdag van de maand
Hengelo (Hasseler Es) iedere tweede vrijdag van de maand

10.00 – 12.00

10.00 – 11.30
13.30 – 15.30

Android Café met tablets en smartphones
Locatie

Data

Tijdstip

Enschede

1x: ma 1/10

Leden/niet-leden

10.00 – 12.00

Gratis

E-book Café: Gratis hulp bij e-books lenen

Graag vooraf aanmelden, behalve in de Centrale Bibliotheek Enschede.
Locatie
Enschede (Centrale)

Data

8x: wo 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10,
14/11, 28/11, 12/12
Enschede (Glanerbrug) 4x: ma 3/9, 1/10, 5/11, 3/12
Enschede (Zuid)
4x: wo 5/9, 3/10, 7/11, 5/12
Enschede
5x: wo 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 19/12
(Twekkelerveld)
Enschede (Stadsveld) 4x: do 6/9, 4/10, 1/11, 6/12

Tijdstip
14.00 – 16.00
14.30 – 16.30
13.00 – 14.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
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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 zelfgemaakt fotoalbum?
Ook dat heeft u zo onder de knie!
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Foto’s bewerken met Pixlr aaa

In deze cursus leert u hoe u foto’s mooi kunt bewerken met het programma
Pixlr en vervolgens overzichtelijk kunt opslaan in mappen op uw computer.
Locatie

Data

Hengelo

3x: di 2/10, 9/10, 16/10

Tijdstip
09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
€ 32,50/€ 35

Fotoboek maken in Albelli aa

Tijdens deze cursus leert u hoe u een prachtig fotoboek kunt maken met
de software van Albelli.
Locatie

Data

Hengelo
Hengelo

4x: do 1/11, 8/11, 15/11, 22/11
4x: ma 12/11, 19/11, 26/11,
3/12

Tijdstip

Leden/niet-leden

13.30 – 15.30
09.30 – 11.30

€ 45/€ 50

Fotoboek maken met CEWE aa

Tijdens deze cursus leert u een fotoboek maken met CEWE software.
Locatie

Data

Enschede

3x: ma 3/12, 10/12, 17/12

Tijdstip
14.00 – 16.00

Leden/niet-leden
€ 32,50/€ 35

Fotoboek maken met Picasa en fotobewerking aa

Picasa is het gebruikersvriendelijke fotobeheerprogramma van Google.
Handig als u veel foto's verspreid over uw pc heeft staan.
Locatie

Data

Enschede

3x: di 30/10, 6/11, 13/11

Beeldbewerking met GIMP

Tijdstip
14.00 – 16.00

Leden/niet-leden
€ 32,50/€ 35

aaa

GIMP is een gratis programma voor fotobewerking en digitaal design.
Thuis gebruikt u het programma met het grootste gemak.
Basiskennis Windows is vereist tijdens de cursus. Thuis werkt het ook op
Mac of Linux computers.
Locatie

Data

Enschede

4x: wo 5/9, 12/9, 19/9, 26/9

Tijdstip
14.00 – 16.00

Leden/niet-leden
€ 45/€ 50
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Social
Media
Social 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
social medium doet u mee?
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Facebook aa

Maak digitaal verbinding met uw familie, vrienden en kennissen via
Facebook. Met Facebook blijft u gemakkelijk op de hoogte van hun
belevenissen en zij van de uwe!
Locatie

Data

Hengelo

1x: vr 23/11

Tijdstip
13.30 – 15.30

Leden/niet-leden
Gratis (WvdM)

Skype aa

Bellen naar het buitenland is prijzig, maar u wilt toch met elkaar in contact
blijven. Skype is de gratis oplossing! Met Skype maakt u via internet een
directe videoverbinding, al zit uw gesprekspartner nog zo ver weg.
Locatie

Data

Hengelo

1x: di 20/11

Tijdstip
13.30 – 15.30

Leden/niet-leden
Gratis (WvdM)

Twitter aa

Twitter is een speciaal medium waarmee mensen en bedrijven elkaar
volgen en berichten van maximaal 280 tekens de wereld in sturen. Wilt u
meetwitteren? Volg dan de workshop!
Locatie

Data

Hengelo

1x: ma 19/11

Tijdstip
13.30 – 15.30

Leden/niet-leden
Gratis (WvdM)

WhatsApp aa

Tijdens deze cursus leert u hoe u gemakkelijk via WhatsApp berichten,
bestanden en foto’s met uw contacten uitwisselt.
Locatie

Data

Enschede

1x: ma 19/11
2x: ma 10/12, 17/12
1x: do 22/11
1x: wo 21/11 (iPhone)
1x: vr 23/11 (Android telefoon)

Goor
Hengelo

Tijdstip
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
09.30 – 11.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Leden/niet-leden
Gratis (WvdM)
€ 22,50/€ 25
Gratis (WvdM)
Gratis (WvdM)

Instagram aa

Leer in deze workshop meer over Instagram, de populaire mobiele app
om foto’s en video’s uit te wisselen.
Locatie

Data

Hengelo

1x: vr 23/11

Tijdstip
09.30 – 11.30

Leden/niet-leden
Gratis (WvdM)
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Maatwerk

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.
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).
In Bibliotheek Twekkelerveld en 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 docent van SeniorWeb.
Vragen over Maatwerk

✃

Neem contact op via seniorweb053@bibliotheekenschede.nl of 053 4804804.

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.
Naam ________________________________________________________________________________________________________
Adres _ _______________________________________________________________________________________________________
Postcode / woonplaats_ _______________________________________________________________________________
Telefoonnummer________________________________________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________________________________________
Lid Bibliotheek ja / nee; zo ja, pasnummer___________________________________________________
Lid SeniorWeb ja / nee; zo ja, lidnummer_ ___________________________________________________
Mijn leerwens is:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________
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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.

Naam ________________________________________________________________________________________________________
Adres_ ________________________________________________________________________________________________________
Postcode / woonplaats_ _______________________________________________________________________________
Telefoonnummer________________________________________________________________________________________
Lid Bibliotheek ja / nee;

zo ja: pasnummer_____________________________________________

Lid Seniorweb ja / nee;

zo ja: lidnummer_ _____________________________________________

Betaalwijze per Bibliotheek
Almelo:

overboeking na aanvang eerste les

Haaksbergen:

n per factuur of n eenmalige incasso

Hengelo:

PIN-betaling voor aanvang van de cursus

Goor:

PIN-betaling voor aanvang van de cursus

Enschede:

n PIN-betaling of contant aan de balie voor aanvang van de cursus

		

n éénmalige incasso van het cursusbedrag

IBAN-nummer: ____________________________________________________________
Handtekening: ____________________________________________________________ Datum: ______________________

Naam cursus

✃

Aanmeldformulier najaar 2018

E-mail________________________________________________________________________________________________________

Locatie

Startdatum
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Adressen
Bibliotheek Almelo
Het Baken 3
7607 AA Almelo
Telefoon: 0546 – 82 20 05
www.bibliotheekalmelo.nl
cursussen@bibliotheekalmelo.nl

Centrale Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
Telefoon: 053 – 480 48 04
www.bibliotheekenschede.nl
info@bibliotheekenschede.nl

Bibliotheek Haaksbergen
Sterrebosstraat 2
7481 DD Haaksbergen
Telefoon: 053 – 572 20 40
www.bibliotheekhaaksbergen.nl
info@kulturhushaaksbergen.nl

Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34

Bibliotheek Goor
De Höfte 9

7551 HV Hengelo
Telefoon: 074 - 245 25 65
www.bibliotheekhengelo.nl

7471 DK Goor
Telefoon: 0547 – 27 34 93
www.hofbibliotheek.nl
info@hofbibliotheek.nl

SeniorWeb Almelo
Wijkcentrum De Schelf
Binnenhof 51
7608 KH Almelo
Telefoon: 0546 – 86 10 60
www. seniorwebalmelo.nl

klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Graag tot ziens in de Bibliotheek!

