Digi-Taalhuis
in de bibliotheek
Gratis lessen en hulp

Lezen, schrijven, spreken, rekenen, computeren
en meer!
Aanbod september tot en met december 2022

Kijk voor meer informatie op
www. bibliotheekdrachten.nl

Drachten | Smallingerland
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OEFENEN

Digi-Taalhuis in de bibliotheek
Wil je graag beter leren lezen, schrijven, rekenen of computeren?
Kom dan naar het Digi-Taalhuis in de bibliotheek!
Daar kun je samen met anderen oefenen.
Bijvoorbeeld om beter te leren lezen en schrijven.
Of om beter te leren computeren.
Je oefent in een groep of met z’n tweeën.
De hulp is gratis.
Wanneer:
Op afspraak.
Aanmelden:
Op de website www.ikleermeer.nl
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Bij de balie in de bibliotheek

OEFENEN

Digi-Taalhuis in De Wiken
Heb je zin om gewoon even te kletsen... voor de gezelligheid?
Heb je vragen over moeilijke brieven?
Kom naar het Digi-Taalhuis in brede school De Wiken.
Je kunt er ook oefenen met taal, rekenen en computeren.
De hulp is gratis.
Wanneer:
Elke dinsdagochtend vanaf 8.30 uur.
Waar:
Brede school De Wiken
Middelwyk 2
Drachten
Aanmelden:
Aanmelden hoeft niet, kom gewoon langs
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OEFENEN

In het Digi-Taalhuis kun je oefenen met:
Lezen, schrijven en praten

Rekenen en omgaan met geld

post en e-mails begrijpen

rekenen met geld

voorlezen

klokkijken

folders lezen

een agenda bijhouden

een kaart schrijven

prijzen vergelijken

formulieren invullen
whatsappen
vragen durven stellen
een brief en CV schrijven
Gezondheid en gezin
een gesprek voeren met de huisarts
medicijnen goed gebruiken
tips over gezond eten en meer bewegen
je kind helpen met school
oudergesprekken voeren op school
het rapport van je kind
Digitaal meedoen
omgaan met de computer, tablet of telefoon
videobellen
je DigiD gebruiken
veilig online betalen

5

LEREN

Cursus DigiVitaler
Cursus:
DigiVitaler
Met het lesprogramma DigiVitaler leer je om zelf je
gezondheidszaken te regelen via internet.
Hoe vind je betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte via
sites als thuisarts.nl?
Hoe log je in en bekijk je medische gegevens in het patiëntenportal
van de huisarts of het ziekenhuis?
Hoe werkt videobellen met de dokter?
De 5 lessen DigiVitaler zijn gratis.
Je oefent op je eigen laptop of tablet tijdens de les.
Wanneer:
Er start een cursus op maandag 12 september en één op
maandag 31 oktober 2022.
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Waar:
Sûnenz
Burgemeester Wuiteweg 140
Drachten
Aanmelden:
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Op onze website
Bij de balie in de bibliotheek
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LEREN

Cursus: Voel je goed!
Wil je graag gezonder eten en meer bewegen?
Krijg je graag informatie in makkelijke taal?
Dan is de cursus Voel je goed! iets voor jou.
In een kleine groep werk je in 20 lessen aan een gezonder
eetpatroon met minder calorieën.
Elke les doe je beweegoefeningen.
Ook ga je een les naar de supermarkt om te leren welke producten
goed zijn voor je.
En je krijgt persoonlijke begeleiding van een diëtist.
Meedoen is gratis.
Wanneer:
Van woensdag 21 september 2022 tot en met 22 februari 2023.
Op woensdag 14 september 2022 is er een proefles.
Van 09.00 tot 12.00 uur
Waar:
Brede School De Wiken
Middelwyk 2
Drachten
Aanmelden:
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Op onze website
Bij de balie in de bibliotheek
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LEREN

Cursus: Reizen met het Openbaar Vervoer
Reizen met de bus of trein kan best spannend zijn.
Want hoe werkt een OV-chipkaart eigenlijk?
Wat is het verschil tussen een anonieme en persoonlijke OV-chipkaart?
En hoe weet je welke bus je kunt nemen?
Tijdens de gratis cursus in de bibliotheek krijg je antwoord op deze
vragen.
We maken ook een gratis proefrit met elkaar in het openbaar vervoer.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten.
Wanneer:
Op dinsdag 27 september, 4, 18 en 25 oktober 2022.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Waar:
Bibliotheek Drachten
Aanmelden:
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Op onze website
Bij de balie in de bibliotheek
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LEREN

Computercursus: Leer werken met DigiD
Voor veel zaken moet je inloggen met een DigiD.
Bijvoorbeeld het aanvragen van huurtoeslag, het doorgeven van
een verhuizing of verlengen van je paspoort.
Vind je het lastig om met de websites van de overheid te werken?
Deze cursus helpt je op weg.
Kleine groepen van maximaal 6 personen
4 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur
Meedoen is gratis
Wanneer:
Op maandag 10, 17, 24 en 31 oktober 2022.
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Waar:
Bibliotheek Drachten
Aanmelden:
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Op onze website
Bij de balie in de bibliotheek
Vind je werken met de computer nog moeilijk?
Volg dan eerst de beginnerscursus Klik&Tik in de bibliotheek.
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LEREN

Cursus: Voor ‘t zelfde geld
Veel mensen vinden het moeilijk om de post en geldzaken op
orde te krijgen.
In deze cursus leer je wat je zelf kunt doen om de administratie
goed te regelen.
We leggen op een makkelijke manier uit waar je op moet letten.
De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur.
Meedoen is gratis.
Wanneer:
Op dinsdag 11, 18, 25 oktober en op 1, 15 en 22 november 2022.
Van 09.00 tot 11.00 uur.
Waar:
Wijkcentrum De Skammel, De Trisken
Melkkelder 84
Drachten
Aanmelden:
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Op de website
Bij de balie in de bibliotheek
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LEREN

Computercursus: Klik&Tik
Wil je iets kopen, informatie zoeken, een vakantie boeken of
je bankzaken regelen?
Dat gaat steeds vaker via internet.
Klik&Tik is een cursus voor mensen die geen of heel weinig ervaring
hebben met de computer en het internet.
Je leert:
de computer kennen
veilig internetten
e-mailen
werken met een tablet
Samen kijken we naar jouw ervaring en wat je graag wilt leren.
Meedoen is gratis.
Wanneer:
Elke donderdagmiddag.
Op afspraak.
Waar:
Bibliotheek Drachten
Aanmelden:
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Mailen naar info@bibliotheekdrachten.nl
Bij de balie in de bibliotheek
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SPREEKUREN EN HULP

Digitaal Spreekuur
Heb je vragen over het gebruik van een tablet, computer of laptop?
Of heb je hulp nodig bij het installeren van de DigiD?
Kom naar het Digitaal Spreekuur in de bibliotheek.
SeniorWeb Drachten helpt je graag verder.
Wanneer:
Elke dinsdag tussen 13.30 uur en 15.30 uur.
Waar:
Bibliotheek Drachten
Aanmelden:
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Op onze website
Bij de balie in de bibliotheek
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SPREEKUREN EN HULP

Formulierenspreekuur
Heb je moeite met het invullen van formulieren zoals het
aanvragen van een uitkering of huurtoeslag?
Vind je het lastig om een digitaal formulier in te vullen?
Wij helpen je graag tijdens het gratis Formulierenspreekuur.
Wanneer:
Elke dinsdag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Elke donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur.
Waar:
Bibliotheek Drachten
Aanmelden:
Bellen naar de bibliotheek 0512 512 680
Op onze website
Bij de balie in de bibliotheek
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SPREEKUREN EN HULP

Informatiepunt Digitale Overheid
Je kunt steeds meer via internet regelen.
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal.
Veel mensen vinden dit lastig.
Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft?
Kom langs in de bibliotheek.
Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt.
Wij kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die
je verder helpt.
Je hoeft geen lid te zijn.
De hulp is gratis.
Wanneer:
Tijdens openingstijden van de bibliotheek.
Waar:
Bibliotheek Drachten
Aanmelden:
Aanmelden hoeft niet, kom gewoon langs
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WEGGEEFKAST

Iets nodig? Iets over?
Beneden in de bibliotheek staat een Weggeefkast met
verzorgingsproducten.
De Weggeefkast is er voor mensen die iets nodig hebben.
En voor anderen die iets kunnen missen.
Iets nodig?
Kun je een product uit deze kast goed gebruiken?
Neem het product gratis mee.
Je hoeft zelf geen product in te leveren.
Iets over?
Heb jij thuis nog iets liggen wat je wel kunt missen?
Denk aan tandpasta, shampoo, zeep, wasmiddel, maandverband,
luiers of babydoekjes.
Geef ze aan
de Weggeefkast.
Bedankt!
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VRAGEN
Heb je vragen over het Digi-Taalhuis?
Kom gerust langs in de bibliotheek.
Openingstijden:
dinsdag

10.00 – 20.00 uur

woensdag

10.00 – 17.00 uur

donderdag

10.00 – 20.00 uur

vrijdag

10.00 – 17.00 uur

zaterdag

10.00 – 17.00 uur

zondag

14.00 – 17.00 uur

(alleen op zondag open van oktober tot en met april)

Bibliotheek Drachten
Museumplein 1
Drachten
0512 512 680

