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Internetcafé: Maak uw eigen reisgids 

Meedoen / gratis 
maandag 2 april /10.15-12.00 uur / Centrum 
dinsdag 10 april /10.15-12.00 uur / Presikhaaf 
maandag 16 april /10.15-12.00 uur/ Kronenburg 

Vandaag krijgt u uitleg over: hoe maak ik mijn eigen reisgids met 
behulp van Wikipedia. Daarna gaat u zelf aan de slag. U zoekt 
informatie over uw vakantiebestemming en daarvan maakt u een 
persoonlijke reisgids. U krijgt hulp van medewerkers van de 
Bibliotheek en Seniorweb. 

Digitaal Infopakket: Wegwijs met internet 

Klik en Tik: het internet op 

Workshop /woensdag 4 april /10.00-11.00 uur / 
Bibliotheek Centrum /gratis 

Klik & Tik is een gratis programma om te oefenen met internet. 
Na een korte video gaat u zelf aan de slag. U krijgt daarbij hulp van 
onze mediacoach. Deze gratis workshop wordt u aangeboden als 
onderdeel van de landelijke campagne 'Door internet blijf je 
meedoen'. 

Graag vooraf aanmelden via de website of in de bibliotheek. 

Digitaal Infopakket: Wegwijs op het internet 

Werken 

Spreekuur Powercoaching 

Spreekuur / t/m mei, elke tweede en vierde donderdag van de 
maand / vanaf16.50 en 18.50 uur / Bibliotheek Centrum /gratis 

Hoe kun je je werk leuker maken? Ervaar het in het Powercoach-
spreekuurmet coach Roland Leenaarts (fluitendnaarjewerk.nl). 
Ontdek in anderhalfuur een nieuw perspectief op je werk, krijg 
zicht op je uitdagingen, vind motivatie voor een nieuwe impuls 
voor je carrière en sluit af met een plan voor de volgende stap in je 
loopbaan. Meld je vooraf aan voor een gratis sessie: (026) 354 35 60 
of in de bibliotheek! 

Geld & Recht 

Schrijfmiddag Amnesty International en Milieudefensie 

Meedoen / t/m juni, elke derde zaterdag van de maand / 
15.00-15.00 uur / Bibliotheek Centrum / gratis 

De mensenrechten zoals vastgelegd in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens worden wereldwijd geschonden. 
Schrijf mee met Amnesty om de schendingen van mensenrechten 
tegen te gaan en steun het werk van Milieudefensie, want met 
het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te 
winnen! 

Digitaal infopakket: Oog voor mensenrechten 


