
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 korte cursus                           
tekstverwerken met 

WORD 
 

                                april 2019                                     
      vrijdagochtend 

seniorweb 

bezoek de gratis computerinloopmiddagen 

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

van januari -  april 2019 zijn de inloopmiddagen, op:                                                                    
woensdag   9 en 23 januari                                                                       
woensdag 13 en 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. 

in het voorjaar van 2019 wordt deze cursus gegeven op:       
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 feb., 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   
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korte cursus tekstverwerken met MS-WORD  

               
Voor iedereen die wel eens verhalen of gedichten schrijft, verslagen  
maakt van vergaderingen of andere wat uitgebreidere teksten schrijft,  
is MS-WORD een fijn computerprogramma.  
In deze korte cursus leert u de basisvaardigheden om dit veelzijdige  
programma te kunnen gebruiken. 
 
  voorkennis: 

u maakt regelmatig gebruik van pc of laptop om bijvoorbeeld te  
internetten of te e-malen; 
 

  apparatuur: 
in de Bibliotheek zijn tijdens de cursus pc’s voorzien van MS-Word 
aanwezig, maar heeft u zelf een laptop met MS-WORD (versie 2007    
of hoger), dan adviseren wij u deze mee te nemen naar de cursus; 
  

  aantal cursisten: 
    maximaal 6;  

 
  duur: 
      3 bijeenkomsten van circa 2 uur; 
 
  data en tijden:    
     de cursus wordt gegeven op vrijdagochtend van 10.00 - 12.00 uur  

op 12, 19 en 26 april; 
       
  kosten:  

 € 35,00; bibliotheekleden € 31,00; 
 

  de volgende onderwerpen komen aan de orde: 
 MS-WORD instellen: het lint, de liniaal, verborgen tekens, weergave 

van de pagina; 
 tekst invoeren: lettertype, lettergrootte, vet, cursief, onderstreept, 

kleur etc.; 
 spellingscontrole, autocorrectie, accenten en trema’s, aanhalingste-

kens, symbolen; 
 tekstopmaak: selecteren van letter, woord, zin, alinea of hele tekst; 

uitlijnen, regelafstand en tekst passend maken; 
 paginaopmaak: marges en tabs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 voorwaarden: 
 inschrijven kan uitsluitend schriftelijk door middel van het bijgevoegde  

aanmeldingsformulier.  
Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van betaling. Lever het  
formulier in bij de Klantenservice, of stuur het per post of mail, naar on-
derstaand adres. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging;  

 de cursus vindt alleen doorgang bij voldoende deelnemers; 
 tot een week voor het begin van de cursus is annuleren mogelijk.                

Hierbij wordt €  10,00 administratiekosten in rekening gebracht; 
 de Bibliotheek behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma 

aan te brengen. 
 

 de Bibliotheek Oldenzaal is officieel leercentrum van de landelijke  
        instantie Seniorweb; 
 
 

 contactgegevens: 
  de Bibliotheek Oldenzaal 
  Benno Strengers 
  Ganzenmarkt  11 - 7571 CD - Oldenzaal 
  telefoonnummer: 0541 512516    
  e-mail:  benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl 
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