
Workshop, Webinar & Cursusaanbod 

Meld je aan via de link bij de cursusinformatie! 
  

Beste vrijwilligers, coördinatoren en andere medewerkers van vrijwilligersorganisaties, 

Met onze workshops, lezing en cursussen wil de Vrijwilligerscentrale Oldenzaal samen 

met de Bibliotheek Oldenzaal inspireren, boeien en informeren. Ons doel is dat ook dit 

jaar iedereen overal weer prettig, gemotiveerd en veilig aan de slag kan. Daarom 

willen we jou/jullie de nieuwe reeks workshops en cursussen die dit najaar gepland staan 

graag aanbieden. Dit aanbod is gratis voor Oldenzaalse vrijwilligers die zich via de 

Vrijwilligerscentrale aanmelden. 

Bent u vrijwilligerscoördinator of bestuurslid, wilt u dit aanbod dan delen met de 

vrijwilligers binnen uw organisatie? Alvast bedankt! Wij zien de aanmeldingen graag 

tegemoet. 

Programma workshops/cursussen/lezing najaar 2022 

Oktober 
4 Windows basis,   start dinsdag 4 oktober van 10.00-12.00 uur 

5 Digisterker 1,   start woensdag 5 oktober van 10.00-12.00 uur 

10 Klik & tik,   start maandag 10 oktober van 10.00-12.00 uur 

14 iPad,   start vrijdag 14 oktober van 10.00-12.00 uur 

19 Digivitaler 1,   start woensdag 19 oktober van 10.00-12.00 uur 

25 Fotografie-basiskennis,   start dinsdag 25 oktober van 10.00-12.00 uur 

November 
2 Gezond Slapen,   woensdag 2 november van 19.30-21.30 uur 

7 Internetbankieren,   maandag 7 november van 10.00-12.00 uur 

8 Android telefoon,   dinsdag 8 november van 10.00-12.00 uur 

8 Fotografie-gevorderden, start dinsdag 8 november van 19.00-21.00 uur 

9 E-books lezen via telefoon/tablet/e-reader,   woe. 9 nov. van 10.00-12.00 uur 

11 iPhone,   vrijdag 11 november van 10.00-12.00 uur 

15 Windows vervolg,  start dinsdag 15 november van 10.00-12.00 uur 

21 Excel,   start maandag 21 november van 10.00-12.00 uur 

25 Digisterker 2,   start vrijdag 25 november van 10.00-12.00 uur 

29 Haal het beste uit je team met de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI),   dinsdag 29 

november van 19.30-21.00 uur 

December 
9 Digivitaler 2,    start vrijdag 9 december van 10.00-12.00 uur 

12 NLP& samenwerken met vrijwilligers, maandag 12 december van 19.30-21.00 uur 

 

Staat de cursus waar u naar op zoek bent er niet bij, maak uw behoefte dan hier 

kenbaar! Dan kijken we of wij passend aanbod voor u kunnen realiseren! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform


Aanmelden 

Om deel te nemen is (online) aanmelden verplicht, deelname is pas zeker na 

bevestiging door organisatie. Bij de beschrijving van cursus/webinar/workshop hieronder 

treft u de link naar het aanmeldformulier!  Hieronder treft u per cursus informatie over de 

inhoud, de docent, de locatie, data en tijden. 

 

Cursus Windows Basis  

Dinsdag  4, 11, 18, 25 oktober en 1 november 2022 van 10.00-12.00 uur 

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 basiscursus. U krijgt les in 

groepjes van 2 of 3 cursisten. In Oldenzaal moet u uw eigen laptop meenemen, er zijn 

wel enkele pc's aanwezig. 

Wanneer? Dinsdag 4, 11, 18, 25 oktober en 1 november 2022 van 10.00-

12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus Digisterker  

Woensdag 5 & 10 oktober 2022 van 10.00-12.00 uur of 

Vrijdag 25 november en 2 december 2022 van 10.00-12.00 uur  

Steeds vaker moeten we overheidszaken online regelen. Maar niet iedereen weet hoe 

je daar gebruik van maakt. Bij de cursus Digisterker helpen we u op weg! 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? Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten waarin u in een rustig tempo en onder 

deskundige begeleiding aan de slag gaat. 

Wanneer? Woensdagochtend 5 & 10 oktober 2022 van 10.00-12.00 uur of 

Vrijdagochtend 25 november en 2 december 2022 van 10.00-

12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform


Cursus Klik & Tik|Basis van digitale vaardigheden 

Maandag 10, 17, 24 & 31oktober, 7 & 14 november 2022 van 10.00-12.00 uur  

In deze gratis cursus leert u in kleine groepjes (vanaf 2 personen) de basis van het 

internetten, e-mailen en omgaan met sociale media, zoals Facebook. De cursus is 

vooral bedoeld voor mensen die nooit of nauwelijks met een computer hebben 

gewerkt, of wie problemen heeft met lezen en schrijven in het Nederlands en niet of niet 

goed kan internetten of e-mailen en biedt hulp bij zelfstandig kunnen omgaan met 

bankzaken, de belastingaangifte, werk zoeken of spullen kopen., e.d. Meld je 

belangstelling dan via de link hieronder. Thuis oefenen op de computer is belangrijk 

voor het succes.  Neem uw eigen laptop/tablet mee naar de cursus! 

Wanneer? maandag 10, 17, 24 & 31oktober, 7 & 14 november 2022 van 

10.00-12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus iPad basiscursus 

Vrijdag 14, 21 & 28 oktober en 4 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur 

In de basiscursus maakt u stap voor stap kennis met de belangrijkste functies en opties 

van de iPad, zodat u er snel mee aan de slag kunt. Leer meer over de bediening van 

de iPad, verbinding maken met 4G en Wi-Fi netwerk, surfen en e-mailen, apps 

downloaden, installeren en gebruiken voor allerlei toepassingen. Let op: neem wel uw 

eigen iPad mee! 

Wanneer? vrijdag 14, 21 & 28 oktober en 4 november 2022 van 10.00-12.00 

uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus Digivitaler  

Woensdag 19 & 26 oktober 2022 van 10.00 tot 12.00 uur of  

Vrijdag 9 & 16 december 2022 van 10.00-12.00 uur  

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 patiënten portaal van de huisarts en het videoconsult. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform


Wanneer? woensdag 19 & 26 oktober 2022 van 10.00-12.00 uur of 

vrijdag 9 & 16 december 2022 van 10.00-12.00 uur 

 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Basiscursus Fotografie 

Dinsdag 25 oktober, 1, 15, 22 en 29 november 2022 van 09.00 tot 11.00 uur 

Wilde je altijd al weten hoe je dat unieke plaatje schiet? Hoe krijg je diepte in je foto of 

zorg je voor een optimale belichting? Voor iedereen die meer uit de spiegelreflex of 

compact camera wil halen, organiseren we deze basiscursus fotografie. Je neemt je 

eigen camera en handleiding mee. Docent Bert gaat met jullie aan de slag en 

behandelt de volgende thema’s: werking van de camera, instellingen en menu’s, 

scherp stellen, scherptediepte, lichtmeting, ISO, de belichtingsdriehoek, diafragma, 

sluitertijd, beweging in beeld, compositie, brandpuntafstand en soorten fotografie. Je 

maakt wekelijks zelf foto’s die tijdens de volgende bijeenkomst worden besproken.  

Wanneer? Dinsdag 25 oktober, 1, 15, 22 en 29 november 2022 van 09.00 tot 

11.00 uur 

Waar? Impuls, Willemien, kleine zaal, Wilhelminstraat 5 Oldenzaal 

Docent? Bert Neutink 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Workshop Gezond Slapen en Dromen  

Woensdag 2 november 2022 van 19.30 tot 21.30 uur 

Goede nachtrust houdt je in balans en helpt bij concentratie en veerkracht overdag. 

Dromen kunnen je ondersteunen in het dagelijks leven en bieden je hulp bij de 

verwerking van ervaringen. Aandacht geven aan dromen draagt bij tot meer zelfkennis 

en rust. Met praktische slaaptips voor vrijwilligers en mantelzorgers voor een fijne 

nachtrust en uitgerust wakker worden!  

Workshop programma: 'Gezond Slapen en Dromen'  

• Slapen en ontspanning 

• Beter in en -doorslapen (emoties en piekeren)  

• Wat gebeur er als je slaapt?  

• Ontspanningsoefening 

• Wat zijn dromen? Inspiratie, motivatie en delen 

• Hoe kunnen dromen je ondersteunen overdag? 

• Vragen en Tips over gezond slapen en dromen (ook slaaptips bij dementie) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform


 

Wanneer? Woensdag 2 november 2022 van 19.30 tot 21.30 uur 

Waar? Impuls, Willemien, grote zaal, Wilhelminstraat 5 Oldenzaal 

Docent? Lia Timmer 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus Internetbankieren  

Maandag 7 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur 

Op ieder moment uw bankzaken regelen, zonder papierwerk. Leer hoe u dit veilig doet. 

We werken o.a. met Rabo Internetbankieren, maar deze workshop is ook leerzaam voor 

klanten van andere banken. Belangrijk is dat u alle mogelijkheden van uw eigen bank 

te weten komt. Ook handelingen zoals storneren en rekeningen laten blokkeren. Is het 

verstandig 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.  

Wanneer? maandag 7 november 2022 van 10.00-12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Oud bankmedewerkers 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus Android telefoon  

Dinsdag 8 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur 

De meeste tablet- en telefoonmerken, zoals Samsung, ASUS en Huawei, gebruiken het 

besturingssysteem Android. In deze cursus leert u de basisfuncties van uw apparaat 

kennen. Neem uw eigen smartphone mee naar de workshop! 

Wanneer? dinsdag 8 november 2022 van 10.00-12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform


Cursus Fotografie voor gevorderden 

Dinsdag 8, 15, 22 november, 6 en 13 december van 19.00-21.00 uur   

Voor iedereen die meer uit de spiegelreflex of compact camera wil halen, organiseren 

we deze cursus fotografie voor gevorderden. Je neemt je eigen camera en handleiding 

mee. Docent Bert gaat met jullie aan de slag en behandelt de volgende thema’s: de 

camera en instellingen, natuurlijk licht, flitslicht, invulflits, continue licht, 

belichtingscompensatie, fotografie en het weer, compositie. Opfrissen van kennis over 

diafragma, sluitertijd, ISO, brandpuntafstand, beweging in beeld. Fotograferen in de M-

stand, lenzen, filters, soorten fotografie, macrofotografie. 
Je maakt wekelijks zelf foto’s die tijdens de volgende bijeenkomst worden besproken.  

Wanneer? dinsdag 8, 15, 22 november, 6 en 13 december 2022 van 19.00-

21.00 uur 

Waar? Impuls, boerderij Stakenboer, Burgemeester Wallerstraat 115 in 

Oldenzaal 

Docent? Bert Neutink 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Workshop E-books lezen via telefoon/tablet/e-reader   

Woensdag 9 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur 

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. Indien mogelijk, neem uw 

eigen tablet of e-reader mee naar de workshop! 

Wanneer? woensdag 9 november 2022 van 10.00-12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus iPhone  

Vrijdag 11 november 2022 van 10.00 tot 12.00 uur 

De iPhone is één van de meest gebruikte smartphones. Bent u al een beetje ervaren in 

het gebruik van de iPhone, maar wilt u meer weten over alle mogelijkheden? Schrijf u 

dan in voor deze workshop. Neem uw eigen iPhone mee naar de workshop! 

Wanneer? vrijdag 11 november 2022 van 10.00-12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform


Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus Windows vervolg (op basis) 

Dinsdag  15 & 29 november, 6, 13 & 20 december 2022 van 10.00-12.00 uur 

Wilt u leren werken met de nieuwste versie van Windows,  het besturingssysteem van 

Microsoft? Volg dan de basiscursus. U leert dan o.a.  werken met documenten, 

mappen, bestanden, instellingen en beveiliging. De cursus in Oldenzaal (Windows 10 

basis PLUS) 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 

twee of drie cursisten. In Oldenzaal dient u uw eigen laptop mee te nemen er zijn wel 

enkele pc’s aanwezig. 

Wanneer? dinsdag 15 & 29 november, 6, 13 & 20 december 2022 van 10.00-

12.00 uur 

 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Basiscursus Excel 

Maandag  21 & 28 november en 5 december 2022 van 10.00-12.00 uur 

Tijdens deze cursus ontdek je allerlei mogelijkheden van Excel. Handige tips zoals het 

maken en bijhouden van deelnemerslijsten, het bijhouden van deelnemersaantallen, 

het maken van tabellen, Beheer van NAW-gegevens, het maken van financiële 

overzichten, rekenen met getallen, het maken van een : draaiboek en het koppelen 

van NAW gegevens aan gepersonaliseerde brieven. Er worden begrippen behandeld 

als het lint, werkbalk snelle toegang, liniaal, weergave, werkbladen. Cellen kolommen 

en rijen, Invoer, tekst en getallen, cellen vullen, cellen opmaken, kolombreedte. 

Correcties, cursorbesturing, Cellen selecteren kopiëren en plakken, Opslaan, afsluiten 

en weer openen, Formules en automatische functies toepassen: rekenen, afdrukken en 

afdrukweergave. 

Wanneer? Maandag 21 & 28 november en 5 december 2022 van 10.00-

12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Oldenzaal, In den Vijfhoek 75, 7571DV Oldenzaal 

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform


Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Haal het beste uit je team met de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)  
Dinsdag 29 november van 19.30 tot 21.00 uur 

Geef jij leiding aan (een team) vrijwilligers of ben je vrijwilligerscoördinator? Wil jij weten 

hoe jij de verschillende persoonlijkheidstypen binnen je team of zelfs organisatie kunt 

leren (her)kennen en hoe je deze het beste kunt toepassen? Meld je dan meteen aan 

en maak kennis met de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).  

Dit is één van de bekendste en meest gebruikte instrumenten ter wereld en laat zien 

waar krachten en talenten liggen maar ook waar valkuilen en allergieën tussen jouw 

teamleden zitten. MBTI is een persoonlijkheid analyse tool die je kan inzetten met als 

doel beter en meer inzicht in je eigen persoonlijkheidsstijl en die van je vrijwilligers te 

verkrijgen. Daardoor kan meer begrip en waardering ontstaan voor de verschillende 

persoonlijkheidstypen binnen jouw team en zijn jullie beter in staat om effectiever samen 

te werken en communicatie te verbeteren.  

Wanneer? Dinsdagavond 29 november 2022 van 19.30 tot 21.00 uur 

Waar? Impuls, boerderij Stakenboer, Burgemeester Wallerstraat 115 in 

Oldenzaal 

Spreker? Rozemarijn van Merksteijn 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en samenwerken met vrijwilligers 
Maandag 12 december 2021  

NLP staat voor Neuro linguïstisch Programmeren en is een wereldwijd toegepaste 

methode voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie. NLP wordt succesvol 

gebruikt in het onderwijs, het bedrijfsleven, in consultancy, bij human resource 

management kortom, overal waar samengewerkt wordt. Ook zeer geschikt dus om in te 

zetten bij het samenwerken met- en begeleiden van vrijwilligers. In elke organisatie, club 

of vereniging en elk (wijk/buurt)initiatief! 

NLP gaat niet over de inhoud, maar over de structuur van communicatie. In deze online 

inspiratiesessie schetst Rozemarijn van Merksteijn in een notendop de mogelijkheden 

van het Neuro Linguistisch programmeren. 

Wanneer? Maandagavond 12 december 2022 van 19.30 tot 21.00 uur 

Waar? Impuls, boerderij Stakenboer, Burgemeester Wallerstraat 115 in 

Oldenzaal 

Spreker? Rozemarijn van Merksteijn 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://www.m-pact.nl/o/M-Pact-1/activiteiten/32377
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform

