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AAN DE SLAG MET COMPUTERS, TABLETS 
EN SMARTPHONES
In de wereld waarin we leven zijn digitale 
vaardigheden onmisbaar. Steeds meer 
moet er online geregeld worden en infor-
matie vind je vooral op internet. Gelukkig 
is het ook erg leuk om bezig te zijn met 
computers, tablets en smartphones. 

Als je weet hoe het werkt en hoe je het re-
gelt ervaar je hoe makkelijk en snel het is.
Ben je bang dat het te moeilijk is? De 
Bibliotheek heeft cursussen en workshops 
op verschillende niveaus. De niveaus wor-
den aangeduid met sterren.

 De ideale cursus voor de beginner: 
 Stap voor stap maak je kennis met het onderwerp. 
 Geen haast, veel persoonlijke aandacht.
 
 Je bent geen beginner meer, maar er is ook nog genoeg te leren.

De cursussen, workshops en inloopspreekuren 
worden gegeven in de bibliotheekvestigingen 
in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen. 
Voor iedere deelnemer is er een computer aan-
wezig, tenzij anders aangegeven. De cursussen, 
workshops en inloopspreekuren zijn gratis. 

De vestigingen Dalfsen, Lemelerveld en Nieuw-
leusen van de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen 
zijn leslocaties van 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 kun je vinden op 
www.seniorweb.nl of op jouw lokale 
SeniorWeb website.

Naast SeniorWeb is Saam Welzijn een 
belangrijke samenwerkingspartner van de 
Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen. 
www.saamwelzijn.nl
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KLIK & TIK: DE BASIS a
De absolute basiscursus voor mensen die nooit of nauwelijks met een 
computer hebben gewerkt. Thuis oefenen op de computer is belangrijk 
voor het succes. De cursus bestaat uit 4 of 6 bijeenkomsten van 2 uur.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden
 
Dalfsen 6x: 
  wo 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 14.00 – 16.00 Gratis
  6/11, 20/11  
 
Lemelerveld 4x: 
  vr 4/10, 18/10, 1/11, 15/11 14.00 – 16.00 Gratis

Nieuwleusen 6x:
   vr 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 10.00 – 12.00 Gratis
  29/11, 13/12

DIGISTERKER: 
LEER OMGAAN MET DE DIGITALE OVERHEID aa
Je leert in deze cursus stap voor stap hoe je handig en veilig informatie 
kunt vinden en hoe je digitaal iets bij de overheid regelt. Hoe vraag je 
een DigiD aan en hoe gebruik je die? De websites van bijvoorbeeld de 
gemeente, het UWV en de Belastingdienst komen aan de orde. Ook 
krijg je te zien wat de overheid al over jou weet, zoals bijvoorbeeld de 

opbouw van de AOW. Je gaat in drie bijeenkomsten van 2 uur in een rustig tempo en onder 
deskundige begeleiding aan de slag. Om deel te nemen heb je een e-mailadres nodig.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Dalfsen 3x: 
  wo 4/12, 11/12, 18/12 14.00 – 16.00 Gratis

Lemelerveld 3x: 
  vr 13/9, 20/9, 27/9 14.00 – 16.00 Gratis 

Nieuwleusen 3x: 
  vr 6/9, 13/9, 20/9 10.00 – 12.00 Gratis

 

CURSUSSEN KLIK & TIK 
EN DIGISTERKER
De Bibliotheek biedt de cursussen Klik & Tik en 
Digisterker aan. Met de cursus Klik &Tik leer je de 
eerste basisvaardigheden. De cursus Digisterker 
leert je omgaan met de digitale overheid. 
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THUIS BLIJVEN MET SLIMME TECHNOLOGIE a
Plezierig thuis blijven wonen is een wens van velen, ook als je door ouderdom of 
beperkingen kwetsbaarder wordt. Slimme technologie kan hierbij steeds vaker een 
oplossing zijn. De mogelijkheden nemen steeds sneller toe. Denk bijvoorbeeld aan 
afstandsbedieningen voor gordijnen, deuren en lichtbronnen, de apps (applicaties en 
slimme toepassingen) met gebruik van smartphones en tablets.
De belangrijkste vraag is: Welke oplossing is passend in jouw situatie?
De Uitprobeerdienst Dalfsen informeert je tijdens deze bijeenkomst over de 
ontwikkelingen in de slimme technologie en wat deze voor jou kunnen betekenen. 

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Nieuwleusen 1x: vr 11/10 10.00 – 12.00 Gratis

WHATSAPP aa
Tijdens deze workshop leer je hoe je gemakkelijk via WhatsApp berichten, bestanden 
en foto’s met je contacten uitwisselt. Kennis van je telefoon is gewenst. 
Neem je eigen smartphone mee.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Dalfsen 1x: wo 16/10 14.00 – 16.00 Gratis

E-BOOKS aa
De Bibliotheek heeft een aanbod van duizenden E-books, die je kunt lezen op je tablet 
of E-reader. Hoe dat allemaal in z’n werk gaat, dat leer je tijdens deze workshop.
De workshop is alleen beschikbaar voor bibliotheekleden. Met bibliotheekpasnummer en 
wachtwoord kun je jezelf registreren voor een gratis account bij de Online Bibliotheek. 
Breng je eigen E-reader of tablet mee.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Dalfsen 1x: wo 27/11 14.00 – 16.00 Gratis

 

WORKSHOPS
De workshops geven je de mogelijkheid om kennis te 
maken met verschillende onderwerpen, zoals YouTube, 
WhatsApp of slimme thuistechnologie.
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FOTOBOEK MAKEN IN ALBELLI aa
Tijdens deze workshop maak je kennis met de Albelli software. Met deze software kan een 
fotoboek worden gemaakt. Je oefent met de software zodat je thuis zelfstandig je eigen 
fotoboek kan maken. De workshop wordt op een laptop gegeven. Laptops zijn aanwezig.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Nieuwleusen 1x: vr 8/11  10.00 – 12.00 Gratis

YOUTUBE aa
Op YouTube kan je heel veel video’s bekijken, en je kunt ze ook zelf uploaden. Nadat ze 
geüpload zijn, kan je ze bijna direct delen met anderen. Wil je meer weten over YouTube? 
Kom dan naar deze workshop! Laptops zijn aanwezig maar je mag ook je eigen tablet of 
smartphone meenemen.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Nieuwleusen 1x: vr 6/12  10.00 – 14.00 Gratis

DE MAKERKAR
De Makerkar is een kar vol apparaten speciaal 
voor mensen die dingen willen maken. 
In de Makerkar vind je onder andere een 
3d-printer, een lasersnijder en een vinylsnijder. 
Deze mobiele makersplaats gaat op tournee langs 
alle vestigingen van de Bibliotheek in Nederland. 
Als de Makerkar in de Bibliotheek bij jou in de 
buurt is kun je verschillende workshops volgen 
om de apparaten goed te leren gebruiken. 

Zo kun je een workshop volgen waarin je leert 
hoe je een eigen lamp ontwerpt en maakt of 
hoe je een ander idee tot uitvoering brengt. 
Tijdens de workshops maak je een ontwerp op 

de aanwezige laptops met bijbehorende software. Dit ontwerp kun je printen, rasteren, 
graveren of uitsnijden. Er is geen specifieke technische kennis voor nodig.

Wanneer de Makerkar in de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is, staat in de agenda op 
de website van de Bibliotheek. Houd deze dus in de gaten!

Wist je dat de Bibliotheek een aanbod heeft van meer dan 
20.000 E-books? Deze kun je lenen als je lid bent. Het aanbod 
is groot en divers, van triller tot psychologische roman, 
van lichte vakantieboeken tot uitdagende literatuur.

Het kan best een stap zijn om te beginnen met digitaal lezen. We helpen 
je daarom graag op weg tijdens de E-book spreekuren in Dalfsen en Nieuw-
leusen of de workshop E-books in Dalfsen. Natuurlijk kun je ook zelf aan de 
slag. De E-books zijn door te bladeren op www.onlinebibliotheek.nl/ebooks. 
Met je lidmaatschapsnummer en e-mailadres kun je een 
account aanmaken en direct beginnen met lezen.

Veel leesplezier!
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INLOOPSPREEKUUR (COMPUTER, TABLETS, SMARTPHONES) a
Inloopspreekuur voor deskundige hulp, uitleg en advies over alles wat je wilt weten over 
computers, internet, tablets en smartphones.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Dalfsen 8x: 
  wo 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 14.00 – 16.00  Gratis
  30/10, 13/11, 27/11, 11/12  

Nieuwleusen 7x: 
  vr 13/9, 27/9, 11/10, 8/11,  10.00 – 12.00 Gratis   
  22/11, 6/12, 20/12  

E-BOOKSPREEKUUR a
Inloopspreekuur voor deskundige hulp, uitleg en advies voor leden van de Bibliotheek over 
alles wat je wilt weten over het lenen en downloaden van E-books.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Dalfsen 4x: 
  ma 2/9, 7/10, 4/11, 2/12 15.30 – 16.30 Gratis

Nieuwleusen 4x: 
  wo 18/9, 16/10, 20/11, 18/12  16.00 – 17.00 Gratis

APP-SPREEKUUR a
Inloopspreekuur voor deskundige hulp, uitleg en advies over alles wat je 
wilt weten over applicaties (apps) op je tablet of mobiele telefoon.

 Locatie Data Tijdstip Leden/niet-leden

Dalfsen wekelijks op donderdag 11.30 – 12.30 Gratis

Nieuwleusen wekelijks op donderdag 09.30 – 10.30 Gratis 

 

INLOOPSPREEKUREN
Kom langs met vragen rondom computers, internet, 
E-books, tablets en smartphones!
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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. 
SeniorWeb biedt o.a. de ledendiensten PC Hulp, Leren aan Huis en online cursussen. 
Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen is de leslocatie van SeniorWeb in de gemeente Dalfsen.

PCHulp
Wil je graag thuis geholpen worden met je computer- tablet of smartphoneprobleem? 
Dan kun je PCHulp aanvragen bij SeniorWeb. Een vrijwilliger komt bij je thuis om het 
computerprobleem te verhelpen. Wil je op een andere manier geholpen worden, 
kijk dan welke vorm van PCHulp het beste bij je vraag past.

Leren aan Huis
Heb je vragen over het gebruik van je computer, tablet of smartphone? En wil je graag 
thuis uitleg van een vrijwilliger? Dan kun je de ledendienst Leren aan Huis aanvragen. 
Een vrijwilliger komt bij je thuis om uitleg op maat te geven; per keer ongeveer een uur. 
Meestal zijn er 3 à 4 afspraken nodig. Vooraf bespreekt SeniorWeb wat je wilt leren en 
hoeveel tijd daarvoor nodig is. 

Kosten PCHulp en Kosten Leren aan Huis
Omdat er een vrijwilliger bij je thuis komt, betaal je een onkostenvergoeding van € 5,00 per 
uur met een maximum van € 25,-. Hier komen eventueel reiskosten bij à € 0,19 per kilome-
ter (auto) en aantoonbare tol- of parkeerkosten, of de kosten van het openbaar vervoer.

Online cursussen
Met de online cursussen van SeniorWeb leer je in je eigen tempo, waar en wanneer het jou 
schikt. Via de website van SeniorWeb worden meer dan 30 online cursussen aangeboden. 
Voorbeelden zijn: Aan de slag met Facebook, Foto’s beheren en bewerken, Leer alles over 
WhatsApp, Starten met de iPhone, Starten met Windows 2016. De online cursussen zijn 
gratis voor leden van SeniorWeb.

Gebruik maken van PCHulp, Leren aan Huis of de 
online cursussen?
Om gebruik te maken van de diensten van SeniorWeb moet je lid zijn van SeniorWeb. 
Lid worden van SeniorWeb? Ga naar de website www.seniorweb.nl. Heb je moeite met 
het online aanmelden, dan kunnen medewerkers van het Infopunt je hierbij helpen. 
De Infopunten zijn gevestigd in Trefkoele+ in Dalfsen, de Mozaïek in Lemelerveld, 
en de Spil in Nieuwleusen.  

Het Infopunt 
helpt je verder

Voor 
inwoners 

van de 
gemeente 

Dalfsen

Infopunt | vragen stellen zonder drempels
Het Infopunt is er om mensen te helpen met allerlei vragen. Over zorg, 
welzijn, maar ook over allerlei activiteiten die er in het Kulturhus te doen 
zijn. Je gaat naar het Infopunt als je niet precies weet waar je met je 
vraag heen kunt, of omdat je een hulpvraag hebt en denkt dat deze niet 
zwaar genoeg is om direct naar een zorgorganisatie te stappen. 
Ook kan het zijn dat je eerst wilt kijken of er geen andere oplossingen zijn. 
Of heb je gewoon een hele praktische vraag, bijvoorbeeld over alle  
cursussen en workshops die je in deze brochure vindt? Ook dan is het 
Infopunt de plek waar je terecht kunt.
De Infopunten zijn te vinden in de Trefkoele+ in Dalfsen, de Mozaïek in 
Lemelerveld en De Spil in Nieuwleusen. Je bent welkom zonder afspraak. 
Het is gratis. 

Informatiepunt digitale overheid
Zorgtoeslag aanvragen. Werk zoeken. Een uitkering aanvragen. Rijbewijs 
verlengen. Een afspraak bij de gemeente? Steeds meer gaat via internet 
met of zonder een DigiD. 

Het Informatiepunt digitale overheid is er om mensen te helpen dingen te 
regelen met de overheid via de computer. In de gemeente Dalfsen is het 
Informatiepunt digitale overheid ondergebracht bij het Infopunt. 
Medewerkers van het Infopunt helpen je ter plekke op weg of verwijzen 
door naar lokale partners als het gaat om persoonsgebonden informatie. 

In de gemeente Dalfsen zijn drie Infopunten. Hier kun je met 
al je vragen terecht. In het Infopunt is ook het Informatiepunt 
digitale overheid gevestigd. Stap eens binnen!

Infopunt en Informatiepunt 
digitale overheid
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UITPROBEERDIENST DALFSEN
“Thuis blijven met slimme technologie.”
Plezierig thuis blijven wonen is een wens van velen, ook als je door ouderdom of 
beperkingen kwetsbaarder wordt. Gelukkig zijn er mogelijkheden om extra passende 
zorg en/of ondersteuning te krijgen. Maar voordat hierop een beroep wordt gedaan 
kun je ook proberen zelf zoveel mogelijk zelfstandig te blijven en zelf maatregelen nemen.

Slimme technologie kan hierbij steeds vaker een oplossing zijn. De mogelijkheden nemen 
steeds sneller toe. Denk bijvoorbeeld aan afstandsbedieningen voor gordijnen, deuren en 
lichtbronnen, de apps (applicaties en slimme toepassingen) met gebruik van smartphones 
en tablets.

De belangrijkste vraag is hierbij : “Welke oplossing is passend in jouw situatie?”
Bij de zoektocht daarnaar is wat hulp best handig. Daarvoor kun je de Uitprobeerdienst 
Dalfsen benaderen.

Als je overweegt voor jezelf of voor een ander gebruik te maken van de Uitprobeerdienst 
Dalfsen kun je contact opnemen met Saam Welzijn. 
Telefoonnummer 0529 482121 of e-mail info@saamwelzijn.nl. 

Je krijgt dan ondersteuning van een vrijwilliger bij het bedenken van een oplossing voor 
jouw vraag en voor uitleg en hulp bij het gebruik van het hulpmiddel tijdens een uitpro-
beerperiode. Na vier tot zes weken wordt besproken of je tevreden bent over het gebruik 
hiervan en of je eventueel wilt overgaan tot het aanschaffen van het hulpmiddel dat je 
uitgeprobeerd hebt.

De Uitprobeerdienst Dalfsen is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de gemeente 
Dalfsen, de Bibliotheek, de wooncorporaties Vechthorst en De Veste, de zorgorganisaties Rosengaerde, 
Het Zand (Hulstkampen), Carinova, ZGR (Brugstede), RIBW GO, en het maatschappelijk werk van de 
Kern Maatschappelijke Dienstverlening en de welzijnsorganisatie Saam Welzijn.

AANMELDFORMULIER
Ben je enthousiast geraakt door één van onze cursussen of workshops? Vul dan
onderstaand formulier in, lever deze in bij het Infopunt in het Kulturhus of stuur
deze per post naar de Bibliotheek. Het is ook mogelijk om online, via de agenda van
de website van de Bibliotheek, of telefonisch te reserveren. 
Contactgegevens vind je op de achterzijde. 

Naam

Adres

Postcode / woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Lid Bibliotheek ja / nee  zo ja: pasnummer

Lid Seniorweb ja / nee  zo ja: lidnummer

  Naam cursus/workshop  Locatie  Startdatum
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Graag tot ziens in

BIBLIOTHEEK DALFSEN

Kulturhus Trefkoele+
Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
Telefoon: 0529 - 432413
info@www.bibliotheekdalfsen.nl
www.bibliotheekdalfsen.nl

BIBLIOTHEEK LEMELERVELD

Kulturhus de Mozaïek
Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld
Telefoon: 0572 - 371928
bib.lemelerveld@bibliotheekdalfsen.nl
www.bibliotheekdalfsen.nl

BIBLIOTHEEK NIEUWLEUSEN

Kulturhus de Spil
Koningin Julianalaan 10, 7711 KK Nieuwleusen
Telefoon: 0529 - 481227
bib.nieuwleusen@bibliotheekdalfsen.nl
www.bibliotheekdalfsen.nl

De Infopunten vind je in de bibliotheken 
in de kulturhusen Trefkoele+, de Mozaïek en De Spil.

ADRESSEN 


