
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 computerworkshops                    
 

                                     
februari - april 2019     

                                     

bezoek de gratis computerinloopmiddagen 

Elke 2e en 4e woensdag van de maand kunt u met uw vragen terecht op de 
computer inloopmiddagen in de bibliotheek (1e verdieping - lift is aanwezig). 
Onze computerdocenten zijn dan tussen 13.30 tot 15.00 uur aanwezig om 
uw computervragen te beantwoorden, of het nu gaat om een iPad of ander 
merk tablet, een pc, een laptop of smartphone.  
Ook kan informatie worden verstrekt over de computercursussen en –
workshops. 

data van de inloopmiddagen -  januari-april 2019:                                                                    
woensdag 9 en 23 januari                                                                       
woensdag 13en 27 februari                                                                                
woensdag 13 en 27 maart                                                                            

woensdag 10 en 24 april 

Van mei t/m augustus zijn er geen inloopmiddagen. 

 

 

cursus ‘Omgaan met de e-overheid’ 

De overheid doet steeds meer via het internet en u kunt daar gebruik van 
maken. Huurtoeslag aanvragen, werk zoeken, een nieuw adres doorgeven, 
inzicht krijgen in uw AOW; het zijn allemaal zaken die we tegenwoordig on-
line kunnen regelen. Tegelijk is nog niet iedereen vertrouwd met het zaken 
regelen op de pc, tablet of smartphone. Ook het op juiste wijze aanvragen 
van en omgaan met DiGiD levert in de praktijk vaak problemen op. 

De cursus bestaat uit drie ochtenden en wordt gegeven in de Bibliotheek. 
Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Stap voor stap  
worden de onderdelen uitgelegd en er is veel tijd om zelf te oefenen op de 
aanwezige pc's. U gaat zelf aan de slag met oefeningen die u op een  
computer met internetaansluiting kunt doen.  
U krijgt een werkboek, waarin u alles rustig kunt nalezen en waarin de  
voorbeelden ook stap-voor-stap worden uitgelegd. 

data:  
donderdagochtend 17, 24 en 31 januari van 10.00 - 12.00 uur;  
maandagochtend 11, 18 en 25 februari van 10.00 - 12.00 uur; 
donderdagochtend 28, 7 en 14 maart van 10.00 - 12.00 uur;  
donderdagochtend  21 en 28 mrt. en 4 apr. van 10.00 - 12.00 uur. 
 
Aanmelding: bij de Klantenservice van de Bibliotheek of via                                 
info@bibliotheekoldenzaal.nl   

Marktplaats.nl         Albelli fotoalbum     
Meer doen met uw mobiele telefoon   

Foto’s en video’s   
Muziek met Spotify      
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workshops voor iPads, tablets en voor laptop 

 
Voor als u de iPad, Samsung (of ander merk tablet) of laptop  
al volop gebruikt, maar er meer en beter gebruik van willen maken.  
 
gebruik van Marktplaats.nl voor iPad, tablet en laptop 
Leer omgaan met de populaire advertentiewebsite Marktplaats om tweede-
hands  goederen te kopen en te verkopen.  
De workshop wordt gegeven op donderdag 7 februari. 
Kosten € 15,50; bibliotheekleden betalen € 13,00       
 
 
een fotoalbum maken met uw laptop (niet voor iPad/tablet!) 
U leert te werken met het gratis programma Albelli, dat tijdens de eerste les 
wordt gedownload. U leert hoe u een fotoalbum vult met uw eigen foto’s. 
De workshop bestaat uit 2 donderdagochtenden op 14 en 21 februari. 
Kosten: € 25,00; bibliotheekleden betalen € 22,50 
 
 
luister met Spotify naar uw favoriete muziek op iPad, tablet en laptop 
Via Spotify kun u miljoenen nummers beluisteren. Uitgelegd wordt hoe u                
de gratis versie op uw tablet of laptop/pc zet en hoe Spotify werkt;     
De workshop wordt gegeven op woensdag 3 april. 
Kosten € 15,50; bibliotheekleden betalen € 13,00 
 
 
doe meer met uw mobiele telefoon                                                                                 
Aandacht wordt gegeven aan enkele belangrijke instellingen, zoeken op  
internet,  foto/video’s maken en versturen, installeren en verwijderen van 
apps. Ook is er uitleg over contacten beheren en notities maken.                                             
Er is veel gelegenheid om vragen te stellen.  
Geschikt voor bezitters van een iPhone 5 of nieuwer of toestellen met            
Android 5 of nieuwer.                                                                                                                 
De workshop wordt gegeven op woensdag 10 april.  
Kosten € 15,50; bibliotheekleden betalen € 13,00     
 
 
Foto’s en video’s maken met uw iPad en tablet  

U leert foto’s en video’s te maken en foto’s te bewerken voor een beter                
resultaat en deze te mailen en op te slaan. De workshop bestaat uit twee 
woensdagochtenden op 17 en 24 april. 
Kosten: € 25,00; bibliotheekleden betalen € 22,50 
 
 

       

 
  lestijden: 
     De workshops worden gegeven van 10.00 – 12.00 uur; 
  

  wat heeft u nodig 
 
     voorkennis:  
    Voor alle workshops geldt dat u behoorlijk goed overweg moet kunnen               

met uw iPad, tablet of laptop.  
 
 apparatuur: 
 U moet uw eigen iPad, tablet of laptop meebrengen.  
  
 Neem uw apparatuur s.v.p. mee met volle accu.       
  
     Heeft u een iPad/iPhone, dan is het noodzakelijk dat u uw Apple ID en              

bijbehorend wachtwoord mee neemt 
 
    Heeft u een Samsung of ander merk tablet/smartphone, dan is het                       

noodzakelijk dat u uw gmail-adres en het wachtwoord van uw Google-
account  mee neemt. 

 
     Voor laptop:  neem uw e-mailadres mee.  

 

  aanmelden voor de workshops: 
     toegangskaarten zijn te koop bij de Klantenservice in de Bibliotheek,                      
     Ganzenmarkt 11.  
 
     Reserveren kan via  info@bibliotheekoldenzaal.nl   

U ontvangt dan via e-mail bericht over plaatsing. Vervolgens moet u de  
gereserveerde kaarten binnen 3 dagen afhalen. 
 

   de Bibliotheek Oldenzaal is een officieel leercentrum van de landelijke 
      instantie Seniorweb. 
 
     contactgegevens: 

de Bibliotheek Oldenzaal 
Benno Strengers 
Ganzenmarkt  11, 7571 CD, Oldenzaal 
telefoonnummer: 0541-512516    

  Heeft u al vragen die u graag behandeld ziet tijdens een workshop of heeft u                        
verzoeken voor nieuwe workshops, geef het dan aan ons door via:                                          
oldenzaalbieb@gmail.com  
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