
 

Inschrijfformulier 

Naam 

 

 

Telefoonnummer 
 

 

Emailadres 

 

 

 

O Ik doe mee aan de cursus Klik & Tik 

O Ik neem mijn eigen laptop / tablet *) mee 

O 
Ik wil meer informatie over Digitaal meedoen. Neem 

contact met me op voor een afspraak 

 *) Doorhalen wat niet van toepassing is 

------------------------------------------------------------------------

Koffiemiddag Leven & Leren 

Woensdagmiddag 20 september van 14.00 – 16.00 uur  

in Trefkoele+, Polhaar-zaal. 

In deze bijeenkomst is er gelegenheid om met elkaar van 

gedachten te wisselen over (digitale) cursussen, iets leren, over 

wat er nodig is om mee te blijven doen in de maatschappij. Van 

harte welkom! 
 

Bibliotheek Dalfsen 

Ruigedoornstraat 108 

7721 BR Dalfsen 

t: 0529 – 43 24 13 

e: info@bibliotheekdalfsen.nl 

w: www.bibliotheekdalfsen.nl  

 
Senioren Computerclub Dalfsen 

t: 0529 – 43 24 13 

e: secretaris@scdalfsen.nl  

w: www.scdalfsen.nl  

 
 

 

Klik & Tik 
 

Verbeter je digitale vaardigheden 

mailto:info@bibliotheekdalfsen.nl
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
mailto:secretaris@scdalfsen.nl
http://www.scdalfsen.nl/


 

Klik & Tik: Verbeter je digitale vaardigheden 
 

Een belangrijke stap voor u: 
- U wilt ook computerervaring opdoen.  

- U wilt ook weten wat er op internet te vinden is.  

- U wilt niet meer alleen via andere mensen daarover horen, 
maar er zelf op een leuke manier mee aan de slag. 

Voor u is er de cursus Klik & Tik.  
 

Het internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. 

Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, 

belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen, dat 
kan tegenwoordig allemaal via internet.  
 

Kent u iemand die een echte beginner is met de computer, vertel 
dan over de cursus Klik & Tik van de bibliotheek. De cursus helpt 

om (beter) gebruik te maken van de mogelijkheden van de 

computer. Een lidmaatschap van de bibliotheek is geen 
voorwaarde voor het volgen van deze cursus. 
 

In de flyer van Oefenen.nl over Klik & Tik 
: Verbeter je digitale vaardigheden is 

meer te lezen over de inhoud van de 

cursus. Deze bestaat uit drie delen: 
 

De basis:  

een eerste kennismaking met computer, laptop of tablet. 
 

Het internet op:  

wegwijs worden op internet. 
  
Samen op het web:  
u leert de basis van ‘sociale media’ als Facebook en Twitter.  
 

Hoe werkt het? 
We helpen u op weg in de eerste cursusbijeenkomst. U werkt zo 

mogelijk met uw eigen laptop of tablet of wij zorgen dat er in de 

bijeenkomsten een apparaat voor u beschikbaar is. Neemt u bij 
voorkeur een eigen koptelefoon of oortjes mee naar de 

bijeenkomsten. 

De cursus is een onderdeel van www.oefenen.nl, wat inhoudt dat 

deze cursus zelfstandig thuis en tijdens de bijeenkomsten te 

volgen is. Dit gaat met behulp van een inlogcode. 
In het werkboek staan opdrachten om in het boek en op de 

computer te maken. 

Als u de hele cursus heeft doorlopen krijgt u een certificaat. 
 

Tijdens de 10 tweewekelijkse bijeenkomsten is er veel gelegenheid 

om inspiratie op te doen, ondersteuning op het gebied van de 
cursus en ervaringen uit te wisselen. 

Alle (digitale) onderwerpen kunnen aandacht krijgen, want alleen 

is maar alleen en in deze situatie zoeken en vinden we kennis, hulp 
en ondersteuning bij elkaar. 
 

Data: 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 29 nov, 13 dec, 10 jan 2018, 
24 jan en 7 feb. Tussendoor kunt u zelfstandig aan de slag! 
 

Meer weten? 

Neem contact op met de bibliotheek via tel. 0529 – 43 24 13; 

info@bibliotheekdalfsen.nl of via de Senioren Computer Dalfsen: 

tel. 0529 – 43 04 84; secretaris@scdalfsen.nl of Jan te Bokkel, 
j.tebokkel@bibliotheekdalfsen.nl  
 

Kosten 
Een complete cursus Klik&Tik kost € 60. Leden van de bibliotheek 

of de Senioren Computerclub Dalfsen betalen slechts € 15,= 

(inclusief werkboek). 
 

Wilt u uw bibliotheek en/of de Seniorencomputerclub Dalfsen 

ondersteunen? Word dan lid! 
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