
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. Daarom willen we 

jou/jullie de nieuwe reeks workshops en cursussen die dit voorjaar 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 voorjaar 2023 

Februari 
08 E-books lezen via telefoon/tablet/e-reader, woe. 8 februari van 10.00-12.00 uur 

14 Android telefoon, dinsdag 14 februari van 10.00-12.00 uur 

21 Windows vervolg, start dinsdag 21 februari van 10.00-12.00 uur 

22 Verbindend Communiceren, woensdag 22 februari van 19.00-21.00 uur 

24 iPad, start vrijdag 24 februari van 10.00-12.00 uur 

Maart 
14 Fotografie-basiskennis, start dinsdag 14 maart van 19.00-21.00 uur 

21 iPhone, start dinsdag 21 maart van 10.00-12.00 uur 

24 Digisterker 2, start vrijdag 24 maart van 10.00-12.00 uur 

April 
07 Digivitaler 2, vrijdag 7 april van 10.00-12.00 uur 

20 Assertief handelen, donderdag 20 april van 19.30-21.30 uur 

Mei 
11 Visionboard maken, donderdag 11 mei van 19.00-21.30 uur 

15 GOED omgaan met dementie, maandag 15 mei van 19.00-21.30 uur 

16 Fotografie-gevorderden, start dinsdag 16 mei van 19.00-21.00 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! 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRvlfWtfxdxbsasG5ORe_HJLgJEHu6qfIeW12oO60u9KUGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Antv8T2Sc93BkxaOqpphOVZ3g-7Q3IVRb0rRLqWBPgo/edit


 

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

Woensdag 8 februari 2023 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 8 februari 2023 van 10.00-12.00 uur 

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

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

 

Training Vrijwilligersbeleid  

Start woensdag 8 februari 2023 v.19.00-22.30 uur of vrijdag 10 februari v.9.00-12.30 uur 

De training bestaat uit twee dagdelen, de basistraining en een terugkomdag. Kies 

hieronder data en plaatsen en meld je aan via de Link! 

Werk jij met vrijwilligers? Dan is de training Vrijwilligersbeleid misschien iets voor jou! .Het is 

soms lastig om vrijwilligers te vinden en te behouden. Om de juiste vrijwilligers te vinden, 

moet je eerst duidelijk weten wat jouw organisatie voor de vrijwilliger kan betekenen en 

andersom. Wij gaan daarbij helpen! Deze training wordt begin 2023aangeboden. Ben 

je op zoek naar nieuwe vrijwilligers of wil jij aan de slag met jouw vrijwilligersbeleid? Geef 

je dan op voor één van de trainingsdata. Tijdens de training en de terugkomdag 

worden de volgende onderwerpen behandeld:  

De moderne vrijwilliger: hoe denkt de vrijwilliger van nu en wat motiveert. 

Succes: wat maakt jouw organisatie aantrekkelijk voor potentiële vrijwilligers. 

Vrijwilligersbeleid: theorie en praktijk. 

Werving en verjonging: hoe krijg ik aansluiting op de nieuwe generatie vrijwilligers. 

 

Wanneer? 1e bijeenkomst (kies 1 van beide data) 

Woensdag 8 februari 2023 van 19.00 tot 22.30 uur in Nijverdal of  

Vrijdag 10 februari 2023, van 9.00-12.30 uur  in Almelo 

2e bijeenkomst (kies 1 van onderstaande data)23 

Donderdag 23 februari 2023 van 19.00 tot 22.30 uur in Zwolle of 

Dinsdag 28 februari 2023 van 19.00 tot 22.30 uur in Hengelo of 

Vrijdag 3 maart 2023 van 9.00-12.30 uur  in Deventer of 

Dinsdag 7 maart 2023 van 19.00 tot 22.30 uur in Tubbergen. 

 

Waar? Nadere informatie over de locatie volgt na aanmelding 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform


Docent? Provincie Overijssel i.s.m. Vereniging Overijsselse Steunpunten 

Vrijwillige Inzet 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 
 

Cursus Android telefoon  
Dinsdag 14 februari 2023 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 14 februari 2023 van 10.00-12.00 uur 

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

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

 

Cursus Windows vervolg (op basis) 
Dinsdag 21, 28 februari, 7, 14 en 21 maart 2023 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 21 & 28 februari, 7, 14 & 21 maart 2023 van 10.00-12.00 

uur 

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

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Workshop Verbindend communiceren  
Woensdag 22 februari 2022 van 19.30 tot 21.30 uur 

De workshop 'Verbindend communiceren' kan je ondersteunen als vrijwilliger of 

mantelzorger in gesprekken met je dierbaren en familie, collega vrijwilligers, artsen, 

maar ook zakelijke gesprekken en geregel met instanties. Geeft inzicht in jezelf en meer 

contact met je omgeving. Het programma is als volgt: 

https://form.jotform.com/222885045469062
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform


 Inleiding 'Verbindend communiceren' 

 Verbale versus non-verbale communicatie 

 Oefening: actief en empathisch luisteren 

 Communiceren vanuit je Talenten 

 Techniek van vragen stellen 

 Waarnemen van je behoeften 

 Praktijksituaties en -voorbeelden 

 

Wanneer? Woensdag 22 februari 2023 van 19.30 tot 21.30 uur 

Waar? Impuls, Willemien, Wilhelminastraat 5 Oldenzaal 

Docent? Lia Timmer 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus iPad basiscursus 
Vrijdag 24, februari, 3 en 10 maart 2023 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 24 februari, 3 & 10 maart 2023 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 14, 21, 28 maart, 11 en 18 april 2023 van 19.00 tot 21.00 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 met jouw eigen fototoestel foto’s die tijdens de volgende bijeenkomst 

worden besproken.  

Wanneer? Dinsdag 14, 21, 28 maart, 11 en 18 april 2023 van 19.00 tot 21.00 

uur 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform


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

Docent? Bert Neutink 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Cursus iPhone  
Dinsdag 21 en 28 maart 2023 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? Dinsdag 21 en 28 maart  2023 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  
Vrijdag 24 en 31 maart 2023 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? Vrijdagochtend 24 en 31 maart 2023 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 2 

Vrijdag 7 & 14 april 2023 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform


digitale zorg. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld thuisarts.nl, apotheek.nl, gezondheidsapps, 

het patiënten portaal van de huisarts en het videoconsult. 

Wanneer? vrijdag 7 & 14 april 2023 van 10.00-12.00 uur 

 

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

Docent? Seniorweb 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Workshop Assertief Handelen  
Donderdag 20 april 2023 van 19.30 tot 21.30 uur 

Heb jij moeite met ‘nee’ zeggen en jouw grenzen bewaken? Mis je soms net dat 

stukje zelfvertrouwen om tijdens een bijeenkomst of vergadering jouw mening en 

ideeën naar voren te brengen? Heb je moeite met het duidelijk aangeven van wat 

je wilt en bedoelt? Kom je vaak thuis en bedenk je dan wat je had moeten zeggen? 

In de workshop assertief handelen krijg je tools om jouw grenzen beter te leren 

kennen en om ze effectief aan te kunnen geven. 

Wanneer? Donderdag 20 april 2023 van 19.30-21.30 uur 

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

Docent? Rozemarijn van Merksteijn 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

 

Cursus Fotografie voor gevorderden 
Dinsdag 16, 23, 30 mei, 13 en 20 juni 2023 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 16, 23, 30 mei, 13 en 20 juni 2023 van 19.00-21.00 uur 

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

Docent? Bert Neutink 

Kosten? Gratis! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform


Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

 

Workshop Visionboard maken  
Donderdag 11 mei van 19.00 tot 21.30 uur 

Tegenwoordig zie je het overal voorbij komen, teksten als: Maak je dromen waar, 

Visualiseren en Manifesteren. Ben jij ook zo benieuwd naar wat het voor jou kan 

betekenen maar weet je niet waar te beginnen? In de workshop Vision board 

maken ga je actief aan de slag met jouw dromen en doelen. (dit kan op werk, privé 

of op ieder ander vlak in je leven zijn) Door het visueel te maken en de focus erop te 

leggen kun je ook echt merken dat je het waar kunt maken.  

Wanneer? Donderdagavond 11 mei 2023 van 19.00 tot 21.30 uur 

Waar? Impuls, boerderij Stakenboer, Burgemeester Wallerstraat 115 in 

Oldenzaal 

Spreker? Rozemarijn van Merksteijn 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

Workshop GOED omgaan met dementie  
Maandag 15 mei 2023 van 19.00 tot 21.30 uur 

In de training leren deelnemers hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie 

die je tegenkomt. Het eerste deel van de training gaat over dementie en het 

herkennen van dementie. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de 

dagelijkse praktijk. Tot slot bespreken we hoe deelnemers het geleerde kunnen 

toepassen en geven we tips. Onze training is een basistraining voor deelnemers die 

meer willen weten over (het omgaan met) dementie. 

Wanneer? Maandag 15 mei 2023 van 19.00-21.30 uur 

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

Docent? Ria Heijdens, Impuls samen met ‘Dementie Vriendelijk’ 

Kosten? Gratis! 

Aanmelden? Via DEZE LINK 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwGYv1KwCv5IOsxwfScFezqc47NjoWoTk0oC7ULz3H6iCmQ/viewform

