Programma

in

DePetrus

Maandag 6 september
Digitaalexpeditie
Online-escaperoom met VR-bril.
13:00 - 17:00 uur

Lokaal 1
Voor iedereen die wil
ervaren hoe het is om
laaggeletterd te zijn.

De VR-bril is de hele week op eigen gelegenheid te gebruiken in
de bibliotheek. Hiervoor heb je een smartphone nodig.
De online escaperoom is eventueel ook zonder VR-bril te spelen.

Gedichtenwedstrijd
Schrijf een haiku, naamgedicht
of elfje en lever hem in.
Doorlopend vanaf 13:00 uur

Bibliotheek
Voor alle kinderen én
volwassenen die houden
van gedichten.

Bezoekers kunnen de hele week, tijdens openingstijden van de balie van
de bieb, meedoen met de gedichtenwedstrijd. Op vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt.

Spreektaalgroep
Oefen met praten.
13:00 - 14:30 uur

Open

lesruimte links
Durf te praten.
Daar leer je van.
Wij helpen je graag!

Dinsdag 7 september
Digi-vragenuurtje
Stel al je vragen over werken
met de computer, iPad, telefoon,
DigiD of overheidswebsites.
13:00 - 14:00 uur

Geheugenbibliotheek
De vrijwilligers helpen met informatie over geheugen en dementie
13:30 - 15:30 uur

BoekProeverij
Verhalencoaches vertellen over
nieuwe en bijzondere titels
16:00 - 17:00 uur

Lokaal 1

en

3

Voor iedereen met
vragen over
digitale zaken.

Open

les-

ruimte links
Vragen voor jezelf of
een ander? Alles mag.

Lokaal 1
Laat je insperen iets
nieuws te lezen en ga
met elkaar in gesprek.

Woensdag 8 september
Spreekuur Taalhuis
Stel alle vragen over taal, rekenen
of werken met computers.
10:00 - 12:00 uur

Taalwandeling
We maken een wandeling. En we
praten over je goed voelen.
10:00 - 11:30 uur

Verhaaltjestijd
Verhaaltjes voor peuters, kom
gezellig luisteren!
11:00 - 11:30 uur

Lokaal 3
Heb je een vraag?
Loop binnen,
je bent welkom.

Start: DePetrus
Kom wandelen.
Leer over gezond zijn en
oefen met de taal.

Open

les-

ruimte links
Kom luisteren met je
kleintje op schoot.

Donderdag 9 september
Koken

Elzenburg

en kletsen

We maken hapjes en eten ze op.
Leer meer over Voel je goed!
15:00 - 17:00 uur

Hou je van lekker eten?
Kom mee koken
en leer recepten lezen.

Aanmelden: Miriam Bonink 06 - 27 88 15 14

Vrijdag 10 september
Demo Klik & Tik

Open

Leer de basis van werken met de
computer en internet.
13:00 - 14:00 uur

Prijsuitreiking

lesruimte links

Voor wie meer wil doen
met de computer
en op internet.

dichtwedstrijd

Wie heeft het mooiste, origineelste of
grappigste gedicht geschreven.
15:30 uur

Open

les-

ruimte links

