
Programma najaar 2022

LEVEN LANG LEREN 

Workshops, cursussen, 
gezelligheid en spreekuren

MEER INFO
Bel voor meer informatie, een afspraak bij 
het Digipunt of opgave met 0523-270271.
Of stuur een e-mail naar:
digipunt@bibliotheekhardenberg.nl

Kijk ook op onze website:
www.bibliotheekhardenberg.nl

Spreekuren
Slagharen
Elke 3e dinsdag van de maand
14:00 - 16:00 uur, Buurtkamer de Praam

Hardenberg
Buurtkamer Hardenberg
Maandag 10:00 - 12:00 uur

Bibliotheek Hardenberg
Maandag 15:00 - 20:00 uur, op afspraak

Dedemsvaart
Bibliotheek Dedemsvaart
Maandag 13:30 - 15:00 uur, op afspraak

Infohuis Dedemsvaart, De Baron
Maandag 14:00 - 16:00 uur
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Donderdag 14:00 - 16:00 uur

Computersoos Balkbrug
Bibliotheek Balkbrug, vrije inloop
30 aug. - 29 nov. Elke dinsdag 13:30 - 15:30 uur
2 sept. - 2 dec. Elke 1e vrijdag van de maand
13:30 - 15:00 uur

Klik & Tik (basis) 15 en 29 september, 13 en 27 
oktober, 10 november. 09:30 – 11:30 uur

Klik & Tik (vervolg) 8 en 22 september, 6 en 20 
oktober. 09:30 – 11:30 uur

DigiSterker 8, 22 en 29 september, 6 oktober. 
13:30 - 15:30 uur

DigiVitaler 13 en 20 oktober. 13:30 – 15:30 uur

Aanmelden cursussen via compusoos.nl, tijdens 
het Open Huis op 23 augustus 13:30 - 15:30 uur of 
tijdens de inloopmiddagen



Oefencafé
Elke maandag inloop 18:00 - 20:00 uur
Elke donderdag inloop 14:00 - 16:00 uur
Bibliotheek Hardenberg
Vanaf november kun je in het Oefencafé 
onder begeleiding oefenen met taal en 
digitale vaardigheden. Een medewerker van 
de Bibliotheek ondersteunt je hierbij.

Lezing veilig (online) 
bankieren
29 september 15:00 - 17:00 uur
Bibliotheek Dedemsvaart: Regiobank

8 oktober 15:00 - 17:00 uur
Bibliotheek Hardenberg: Rabobank 
Steeds meer zaken en transacties
gaan digitaal, ook bankzaken.
De Rabobank en Regiobank helpen je 
graag op weg met informatie, advies en 
hulpmiddelen om zelfstandig of samen te 
bankieren. Zodat je veiliger en met meer 
vertrouwen persoonlijke zaken op het 
internet kunt regelen.

Tabletcafé
Elke 1e woensdag van de maand
10:00 - 12:00 uur
Bibliotheek Hardenberg

Elke 1e donderdag van de maand 
10:00 tot 12:00 uur
Bibliotheek Dedemsvaart
Wil je meer weten over het gebruik van 
je tablet of telefoon? En verschillende 
websites ontdekken? Dan is het Tabletcafé 
iets voor jou!

Online fotoboek maken
22 en 29 september
10:00 - 12:00 uur
De Buurtkamer, Slagharen
Foto’s maken met je tablet en smartphone 
is heel leuk. Maar wat doe je nou met al 
die herinneringen? Een fotoboek maken 
natuurlijk!
Leer tijdens deze cursus op 22 en 29 
sepember hoe je online een fotoboek kan 
maken.

10 en 17 november (cursusreeks)
10:00 - 12:00 uur
Bibliotheek Dedemsvaart
Zorg en gezondheidszaken kun je 
steeds meer via de computer of tablet 
controleren en regelen. Dat noemen we 
digitale zorg. Digitale zorg is handig, 
omdat het je minder tijd kost en je al je 
gegevens altijd bij de hand hebt. Maar 
hoe gebruik je zoiets? Tijdens de cursus 
Digivitaler bekijken en oefenen we in 
online gezondheidsomgevingen. Wil je 
eerst meer leren over DigiD? Doe dan mee 
met de cursus Digisterker.

Klik & Tik de basis
15, 22, 29 november 6 december
10:00 - 12:00 uur
Bibliotheek Bergentheim
Niet iedereen doet moeiteloos mee in onze 
digitale maatschappij. Klik & Tik is een 
laagdrempelige cursus over de computer 
en het internet. Je gaat tijdens en na deze 
cursus met plezier met deze onderwerpen 
aan de slag!

Koffie, koek en kaartjes
15 december
10:00 - 12:00 uur
Bibliotheek Lutten
Met de feestdagen in zicht komt ook de 
tijd weer aan om zelf kaarten te maken. 
Dat kan ook online. Nieuwsgierig hoe? 
Kom dan naar de workshop online 
kaarten maken. Je kunt je eigen laptop 
meenemen, maar je mag ook een tablet 
van de Bibliotheek gebruiken. Gezellig 
langskomen voor alleen koffie en koek 
mag ook.

Digisterker
4, 11, 18 en 25 oktober (cursusreeks)
10:00 - 12:00 uur
Bibliotheek Dedemsvaart

8, 15, 22 en 29 november (cursusreeks)
10:00 - 12:00 uur
Bibliotheek Hardenberg
Bij de overheid moet je steeds meer zaken 
digitaal regelen. Zoals een afspraak maken 
bij de gemeente, belastingaangifte doen 
of je huur- en zorgtoeslag aanvragen. 
Daarvoor is bijna altijd een DigiD nodig. 
Dat is handig, maar kan ook moeilijk lijken. 
In de Digisterker cursus gaan we in op het 
gebruik en aanvraag van DigiD.

Lezing
Digitale verslavingen
10 oktober
20:00 - 22:00 uur
Kosten € 5,00 (incl. koffie/thee)
Bibliotheek Hardenberg
Denk jij dat je immuun bent voor
een digitale verslaving? Onbewust
ben je misschien meer verslaafd
dan je denkt. Doortje Smithuijsen
vertelt en laat je zien hoe slim apps
en sociale media in elkaar zitten
om ervoor te zorgen dat je blijft
doorscrollen en -swipen, en ook waar
deze verlangens vandaan komen.

Digivitaler
20 en 27 oktober (cursusreeks)
10:00 - 12:00 uur 
Bibliotheek Hardenberg


