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Aanmelding 

 

Cursussen en workshops 
Wilt u zich aanmelden voor een cursus of heeft u vragen stuur dan een e-mail naar:  
seniorweblansingerland@gmail.com 
 
Er wordt op verschillende locaties in kleine groepen les gegeven: 
 
 - Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
   Nieuwstraat 25, 2651 CG Berkel en Rodenrijs 
 
 - Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
   Wilhelminastraat 1A, 2661 ET Bergschenhoek 
 
 - Rabobank Zuid-Holland Midden vestiging Bergschenhoek  
   Wolfend 43, 2661 DS Bergschenhoek 
 
 - Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
     Nachtegaallaan 4, 2665 EH Bleiswijk  
 
Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekoostland.nl of op  
www.seniorweb.nl  
 
 
 

 
 

 
 

 
Cursus Mac voor beginners 

 
Heeft u een PC of laptop van Apple en weet u er niet zo goed raad mee? Of bent u een 
beginnende gebruiker? Neem dan contact met ons op en laat ons weten of u in het bezit 
bent van een iMac (desktop) of een MacBook (laptop). 
 
De basiscursus voor MacBook bezitters bestaat uit 4 lessen van 2 uur en de kosten be-
dragen in totaal € 40,-. Cursusdata en de locatie worden bekend gemaakt zodra er vol-
doende aanmeldingen binnen zijn. Voor iMac bezitters bestaat de mogelijkheid  om na 
overleg met de docent lessen aan huis te ontvangen. 
 
 
 



 

 

Windows 10 cursussen voor PC of laptop 
 

Computerles voor beginners 
De cursus is bedoeld voor mensen die voor het eerst kennis willen maken met de 
mogelijkheden die een computer biedt. U leert werken met het besturingssysteem 
Windows 10. Starten van de computer, gebruik van toetsenbord en muis worden 
stap voor stap behandeld. Starten en afsluiten van programma's en apps, gebruik 
van de tekstverwerker Wordpad en opslaan van documenten komen aan de or-
de. Geoefend wordt met surfen op internet, zoeken en vinden van informatie. Daar-
na leert u met een e-mailprogramma e-mails versturen, ontvangen en invoegen 
van bijlagen. Enige typevaardigheid is aanbevolen. 
 

De cursus bestaat uit 6 lessen. 
Prijs:       €  85,-  incl. cursusboek 
 
Data:     vrijdag 7 september t/m 12 oktober (elke vrijdag) 
Tijd:   10.00 – 12.00 uur  
Locatie:  Rabobank Zuid-Holland Midden vestiging Bergschenhoek 
 
 

 
 
 
Kennismaken met Windows 10 
U werkte tot nu toe met Windows 8.1, Windows 7, Vista of XP en bent overgestapt 
op het nieuwe besturingssysteem Windows 10 of u bent van plan hierop over te 
stappen. In deze cursus leert u in 4 lessen wat er anders en nieuw is. U maakt 
kennis met het tegelscherm en apps en leert het verschil tussen het gebruik van 
apps en programma’s.  
 
De cursus bestaat uit 4 lessen en wordt driemaal gegeven. 
Prijs:       €  55,-  incl. cursusboek 
 
Data 1

e
 cursus:  dinsdag 4 t/m 25 september (elke dinsdag) 

Tijd:   10.00 – 12.00 uur   
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
 
Data 2

e
 cursus:  vrijdag 19 oktober t/m 9 november (elke vrijdag) 

Tijd:   10.00 – 12.00 uur 
Locatie:  Rabobank Zuid-Holland Midden vestiging Bergschenhoek 
   
Data 3

e
 cursus:  donderdag 29 november t/m 20 december (elke donderdag) 

Tijd:   10.00 – 12.00 uur   
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
 
 

 

 

Workshop Orde op uw PC 
 

Naarmate u een computer of laptop langer gebruikt, verzamelt u steeds meer foto's 
tekst-, video- en muziekbestanden. Krijg grip op deze opgeslagen informatie en 
ruim de boel op. Leer hoe u bestanden op de computer onderverdeelt in mappen 
en uw favoriete websites en e-mails overzichtelijk maakt. 
 
De workshop bestaat uit 3 lessen en wordt driemaal gegeven. 
Prijs:       € 40-  incl. cursusboek 
 
Data 1

e
 cursus:  donderdag 6 t/m 20 september (elke donderdag)  

Tijd:   10.00 – 12.00 uur  
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
 
Data 2

e
 cursus:  dinsdag 2 t/m 16 oktober (elke dinsdag)  

Tijd:   10.00 – 12.00 uur   
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
 
Data 3

e
 cursus:  vrijdag 23 november t/m 7 december (elke vrijdag)  

Tijd:   10.00 – 12.00 uur   
Locatie:  Rabobank Zuid-Holland Midden vestiging Bergschenhoek 

 

Werken in de Cloud met OneDrive op uw PC 
 

Met Windows 10  heeft u gratis toegang tot OneDrive, de clouddienst van Microsoft 
waar u uw bestanden kunt opslaan. In deze workshop leert u hier mee omgaan.  
  
De workshop bestaat uit 2 lessen. 
Prijs:   € 20,- incl. hand-out 
Data:  vrijdag 14 en 21 december  
Tijd:    10.00 – 12.00 uur 
Locatie: Rabobank Zuid-Holland Midden vestiging Bergschenhoek 

 

Workshop Etiketten maken op uw PC 
 

Na deze workshop is het schrijven van grote aantallen adressen op kaarten of en-
veloppen verleden tijd. U leert hoe u etiketten kunt maken en afdrukken. Eerst 
wordt een adressenlijst opgebouwd in Excel waarna met gebruik van Word van 
deze adressen etiketten worden vervaardigd. Tijdens deze workshop wordt ge-
werkt met Microsoft Office 365. 
 
De workshop bestaat uit 2 lessen. 
Prijs:   € 30,- incl. cursusboek 
Data:  donderdag 8 en 15 november 
Tijd:    10.00 – 12.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 

                  



 

 

Workshop Foto en Videobewerking op uw PC 
 

Veel mensen hebben een grote verzameling digitale foto’s en videofilmpjes op hun 
computer staan. In deze cursus leert u uw foto's en video's te bewerken tot het ge-
wenste resultaat. Ook het importeren van foto's en video vanaf een digitale came-
ra, mobiele telefoon of tablet komt aan de orde. 
  
De workshop bestaat uit 3 lessen en wordt tweemaal gegeven. 
Prijs:   € 40,-  incl. cursusboek 
  
Data 1e cursus:  woensdag 19 september t/m 3 oktober (elke woensdag) 
Tijd:    10.00 – 12.00 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
 
Data 2e cursus:  dinsdag 30 oktober t/m 13 november (elke dinsdag)  
Tijd:   10.00 – 12.00 uur   
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
 
 

 

                        
Workshop Fotoalbum maken op uw PC 

 
Sinds de komst van digitale fotografie en smartphones maken we erg veel foto's.  
Helaas doen we er achteraf te weinig mee en dat terwijl het zo eenvoudig is om 
een online album te maken of fotoboeken te bestellen. Zo kun je de mooiste mo-
menten blijven koesteren. In deze workshop leert u om te gaan met één van de 
vele programma's op dit gebied, de Hema fotoservice.  
 
De workshop bestaat uit 2 lessen en wordt tweemaal gegeven. 
Prijs:   € 20,-  incl. hand-out 
  
Data 1

e
 cursus:  woensdag 10 t/m 17 oktober (elke woensdag) 

Tijd:    10.00 – 12.00 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
 
Data 2

e
 cursus:  dinsdag 20 t/m 27 november (elke dinsdag) 

Tijd:   10.00 – 12.00 uur   
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 

                  

 

 

Kennismaken met Excel op uw PC 
 
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die wel eens gehoord of iets gezien heeft 
van een spreadsheetprogramma (Excel), maar er nog geen of weinig ervaring mee 
heeft. Om deze workshop te kunnen volgen is enige typevaardigheid gewenst.  
In deze workshop leert u wat een spreadsheet is en hoe er mee te werken. U kunt 
een adreslijst maken of een financieel huishoudboekje. Ook kunt er overzichten 
maken van bijvoorbeeld uw uitgaven en er eventueel grafieken mee maken.  
 
De workshop bestaat uit 3 lessen. 
Prijs:   € 35,- incl. hand-out 
 
Data:  dinsdag 4 t/m 18 december (elke dinsdag) 
Tijd:    10.00 – 12.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
 
 

                     

 
Google Workshop 

 
U leert een gratis Gmail account aanmaken als u dat nog niet heeft, want Google is 
veel meer dan een zoekmachine. Stap voor stap wordt het werken in de Cloud uit-
gelegd en hoe u handig gebruik kunt maken van Google Drive en Google Foto's. 
Ook Google Agenda en Google Maps komen aan de orde. Het maakt niet uit of u 
thuis met een computer, laptop, iPad of Android tablet werkt, iedereen kan deelne-
men aan deze workshop. 
 
De workshop bestaat uit 3 lessen en wordt tweemaal gegeven. 
Prijs:   € 35,-  incl. cursusboek 
  
Data 1e cursus:  donderdag 27 september t/m 11 oktober (elke donderdag) 
Tijd:    10.00 – 12.00 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bleiswijk (‘t Web) 
 
Data 2e cursus:  woensdag 31 oktober t/m 14 november (elke woensdag)  
Tijd:   10.00 – 12.00 uur   
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 

                  



 

 

Klik & Tik 

 
Heeft u nog weinig ervaring met de computer of het internet en wilt u digitaal 
vaardiger worden? Bij de bibliotheek kunt u terecht voor de gratis cursus Klik & 
Tik. Dit is een cursus waarmee u uw eigen leerlijn volgt. Tijdens de eerste les 
stelt u deze met uw begeleider samen. Elke week staan de begeleiders voor u 
klaar om u te ondersteunen bij uw leerlijn. Als u uw leerlijn heeft afgerond 
stroomt u uit en is er weer plek voor een nieuwe deelnemer. De cursus wordt 
gegeven in lessen van 2 uur en u volgt de stof individueel in uw eigen tempo.  
 
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Kimberly Steenber-
gen via k.steenbergen@bibliotheekoostland.nl of 06-45 684 590.  
 
 
 
.  
 

 
 

De overheid gaat digitaal. U ook? 
 
Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken van werk, het doorgeven van een ver-
huizing, informatie over de opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD etc. De 
belastingdienst gaat stoppen met de blauwe envelop. Vindt u het moeilijk om 
met de websites van de overheid te werken? De overheid verwacht dat iedereen 
de zaken digitaal regelt.   
 
Bibliotheek Oostland biedt in samenwerking met de gemeente Lansingerland  en 
SeniorWeb de beginnerscursus Leren Werken met de digitale overheid aan. De 
cursus is bedoeld voor mensen die al een beetje met internet kunnen omgaan 
en al beschikken over een (werkend) DigiD. 
 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Kimberly 
Steenbergen via k.steenbergen@bibliotheekoostland.nl. Het is ook mogelijk 
om u aan te melden bij de informatiemedewerkers in de bibliotheek in alle vesti-
gingen van Bibliotheek Oostland.   
 
Data en locatie worden bekend gemaakt via de website bibliotheekoostland.nl.  
 
De cursus bestaat uit 3 lessen van 2 uur en wordt meerdere malen gegeven 
Prijs:    € 10,- incl. handboek 
   

 

 

Workshops Smartphones  

 
Hebt u een iPhone van Apple of een Android smartphone van Samsung of van een 
ander merk en weet u er nog niet zo goed raad mee? Of bent u een beginnende 
gebruiker? Dan is een van deze workshops misschien wel iets voor u. Alles om de 
basis van uw moderne mobiele telefoon onder de knie te krijgen komt aan bod. Be-
richten versturen, bellen, e-mailen, surfen op internet en apps gebruiken.  
 
De workshops bestaan uit 2 lessen. 
Prijs:     € 20,- incl. hand-out 
 
Workshop voor bezitters van een Android telefoon van Samsung of een ander 
merk: 
 
Data 1

e
 workshop:  woensdag 5 en 12 september 

Tijd:     10.00 – 12.00 uur 
Locatie:   Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
Data 2

e
 workshop:  dinsdag 2 en 9 oktober 

Tijd:     13.30 – 15.30 uur 
Locatie:   Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
Data 3

e
 workshop:  dinsdag 16 en 23 oktober 

Tijd:     13.30 – 15.30 uur 
Locatie:   Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
Data 4

e
 workshop:  woensdag 28 november en 5 december 

Tijd:    10.00 – 12.00 uur 
Locatie:   Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
Data 5

e
 workshop:  woensdag 12 en 19 december 

Tijd:    10.00 – 12.00 uur 
Locatie:   Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
 
Workshop voor bezitters van een iPhone van Apple: 
 
Data:     woensdag 21 en 28 november 
Tijd:     13.30 – 15.30 uur 
Locatie:   Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

 
Whatsappen met uw Smartphone 

 
In deze workshop wordt uitgelegd hoe Whatsapp werkt op uw smartphone.  
 
De workshop bestaat uit 1 les. 
Prijs:    € 10,-  incl. hand-out 
 
Datum:   dinsdag 20 november 
Tijd:     13.30 – 15.30 uur 
Locatie:   Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

 
.  



 

 

iPad Cursussen 
 

iPad Basiscursus 
 
U bent net in het bezit van een iPad en wilt leren hoe u met dit veelzijdige appa-
raat het beste om kunt gaan. In 4 lessen ontdekt u o.a. hoe u foto’s bekijkt, apps 
binnenhaalt, internet en e-mailt.  
 
De cursus bestaat uit 4 lessen en wordt tweemaal gegeven. 
Prijs:    € 40,- (plus desgewenst een cursusboek van € 15,-)  
 
Data 1

e
 cursus:  dinsdag 4 t/m 25 september (elke dinsdag) 

Tijd:   13.30 – 15.30 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
 
Data 2

e
 cursus:  woensdag 3 t/m 24 oktober (elke woensdag) 

Tijd:    13.30 – 15.30 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

                  

iPad Vervolgcursus 
 
U bent in het bezit van een iPad en de basisvaardigheden heeft u onder de knie. 
Maar u wilt meer uit uw iPad halen, meer weten over internetten, e-mailen, het 
werken met contacten en de agenda en meer doen zoals face-timen, skypen, 
boeken lezen en muziek beluisteren. 
 
De cursus bestaat uit 3 lessen. 
Prijs:    € 35,- incl. hand-out 
  
Data:    woensdag 5 t/m 19 december (elke woensdag)  
Tijd:   13.30 – 15.30 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

 

Workshop Foto’s op uw iPad 
 
Heeft u een iPad en wilt u meer doen met foto's?  
Tijdens deze drie middagen leert u foto's bewerken, albums aanmaken,  
foto's delen en het samenstellen van een fotoboek op uw tablet om dit op  
te sturen en af te laten drukken. 
 
De workshop bestaat uit 3 lessen. 
Prijs:   € 35,-  incl. hand-out 
 
Data:    dinsdag 30 oktober t/m 13 november (elke dinsdag)  
Tijd:    13.30 – 15.30 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 

 

 

Android Tablet Basiscursussen 
                                                         

U bent (pas) in het bezit van een Android Tablet en wilt leren hoe met dit appa-
raat om te gaan. U leert in de cursus de vele onderdelen van uw tablet kennen en 
gebruiken, het schermtoetsenbord bedienen, surfen op internet via WIFI, het 
downloaden en gebruiken van programma's (apps) die u leuk vindt en tenslotte 
leert u met een mailprogramma e-mails te versturen.  
 
De cursus bestaat uit 4 lessen en wordt tweemaal gegeven. 
Prijs:    € 40,- (plus desgewenst een cursusboek van € 15,-)  
 
Data 1

e
 cursus:  woensdag 5 t/m 26 september (elke woensdag) 

Tijd:    13.30 – 15.30 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
 
Data 2

e
 cursus:  dinsdag 27 november t/m 18 december (elke dinsdag) 

Tijd:    13.30 – 15.30 uur 
Locatie:  Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
 
 
 
 
 
 

 
 

Veilig mobiel Rabo internetbankieren 
 
Veel banken hebben apps waarmee u kunt bankieren op uw Android-apparaat,  
iPhone of iPad. Handig, maar hoe gaat u daar veilig mee om? Steeds meer men-
sen doen bankzaken via een app op hun mobiele telefoon of tablet. Geld over-
schrijven, saldo bekijken, noem maar op. In deze workshop leert u de belangrijk-
ste handelingen om veilig met de Rabo bankieren App om te gaan. 
 
De workshop bestaat uit 1 les en wordt tweemaal gegeven. 
Prijs:          Gratis voor Rabo-klanten 
 
Datum 1

e
 workshop: woensdag 24 oktober 

Tijd:      10.00 – 12.00 uur  
Locatie:      Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
  
Datum 2

e
 workshop: woensdag 21 november 

Tijd:      10.00 – 12.00 uur   
Locatie:      Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 



 

 

Informatieavonden  
 

Thema: Google 
 
Ontdek tijdens deze avond dat Google veel meer is dan een zoekmachine. Met een 
Google account beschikt u niet alleen over een gratis e-mail adres (Gmail) maar heeft 
u ook de beschikking over gratis opslag van bestanden en foto’s op Google Drive en 
Google Foto's. Ook Google Agenda en Google Maps komen deze avond aan de or-
de.  
 
Datum:  woensdag 19 september 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
  Wilhelminastraat 1A, 2661 ET Bergschenhoek  
Toegang: gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.  
 
 
 

Thema: Cloud 
 
Altijd al willen weten wat dat nu eigenlijk is, de Cloud? U krijgt uitgelegd wat cloud-
diensten zijn en er worden demonstraties gegeven van de verschillende mogelijkhe-
den waaronder OneDrive van Microsoft, iCloud van Apple, Google Drive en Dropbox.  
 
Datum:  woensdag 17 oktober 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Berkel en Rodenrijs 
  Nieuwstraat 25, 2651 CG 
Toegang: gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.  
 
 
 

Thema: Sociale Media 
 
Berichten over of via Sociale Media zijn welhaast dagelijks in het nieuws. Is het niet 
door een spraakmakend filmpje, of een bericht van een twitterend staatshoofd, dan 
gaat het wel over het blokkeren van een dienst ergens ter wereld of over verspreiding 
van nepnieuws. Wij leggen uit wat we verstaan onder Sociale Media en wat u er mee 
kunt. Natuurlijk staan we ook stil bij veiligheid en privacy in het gebruik ervan. 
 
Datum:  donderdag 22 november 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Bibliotheek Oostland vestiging Bergschenhoek (Ontmoet!) 
  Wilhelminastraat 1A, 2661 ET Bergschenhoek  
Toegang: gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.  

 
  

 

Computercafé’s bij u in de buurt 
 

Berkel en Rodenrijs 
 
In de maanden september tot en met december kunt u elke 2e en 4e donderdag 
van de maand van 13.30 tot 15.30 uur terecht met al uw vragen over computers, 
tablets en smartphones in de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs. Iedereen is wel-
kom in het Computer- en Tablet Café in de vestiging van Bibliotheek Oostland in de 
Nieuwstraat 25. Er zijn vrijwilligers van SeniorWeb aanwezig die kunnen helpen wan-
neer men met vragen of een probleem zit. 

 
Bergschenhoek 
 
In de maanden september tot en met december kunt u elke 2e donderdag van de 
maand van 14.00 tot 16.00 uur terecht met al uw vragen over computers, tablets en 
smartphones in de bibliotheek van Bergschenhoek. Iedereen is welkom in het Com-
puter- en Tablet Café in de vestiging van Bibliotheek Oostland in Ontmoet! in de Wil-
helminastraat 1A. Er zijn vrijwilligers van SeniorWeb aanwezig die kunnen helpen 
wanneer men met vragen of een probleem zit. 

 
Bleiswijk 
 
In de maanden september tot en met december kunt u elke donderdag van 13.30 
tot 15.00 uur terecht met al uw vragen over computers, tablets en smartphones in  
De Leeuwerik (ruimte “de Mus”). Iedereen is welkom tijdens dit inloopspreekuur in 
de Leeuwerikstraat 2. Er zijn vrijwilligers van SeniorWeb aanwezig die kunnen hel-
pen wanneer men met vragen of een probleem zit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De toegang is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.  


