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Zoekt u een plek waar u kunt computeren?
U kunt computeren en internetten in de bibliotheek.

Bibliotheek Houten-Centrum
Onderdoor 158
3995 DX Houten
085 483 54 32 [1]
houten@bibliotheeklekijssel.nl [2]
www.bibliotheeklekijssel.nl/houten [3]

Bibliotheek Houten-Schoneveld
Zonnehout 36
3991 MX Houten
085 483 54 32 [1]
schoneveld@bibliotheeklekijssel.nl [4]
www.bibliotheeklekijssel.nl/houten [3]

Bent u op zoek naar een computercursus?
Wilt u leren internetten? Gebruik de handige en veilige website Oefenen.nl. Boeken over computers leent u
in de bibliotheek. De Volksuniversiteit biedt computercursussen aan.
Volg een cursus van SeniorWeb. Kijk op de website voor cursussen bij u in de buurt. Of volg een online
cursus. SeniorWeb geeft ook telefonisch advies als u er even niet uitkomt.
Ouderenbonden bieden ook vaak computercursussen aan.
In Bibliotheek Centrum kunt u iedere 2 weken naar het tabletcafé. U leert omgaan met uw tabletcomputer. In
het Taalhuis van de bibliotheek leert u de taal beter lezen, schrijven en begrijpen. Bijvoorbeeld als
Nederlands voor u de tweede taal is. Ook kunt u leren hoe u de computer en internet gebruikt. Bijvoorbeeld
om bij de overheid digitale informatie in te voeren. Of u vraagt advies over een taalcursus of training. Kijk
voor meer informatie op de website.

Bibliotheek Houten-Centrum
Onderdoor 158
3995 DX Houten
085 483 54 32 [1]
houten@bibliotheeklekijssel.nl [2]
www.bibliotheeklekijssel.nl/houten [3]

Volksuniversiteit Utrecht
Bezoekadres
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

Postadres
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht
030 23 13 395 [5]
info@volksuniversiteitutrecht.nl [6]
www.volksuniversiteitutrecht.nl [7]

Taalhuis Houten
Er is een taalconsulent aanwezig voor advies tijdens de wekelijkse taalinloop op maandag 19.00 - 20.30 uur.
Onderdoor 158
3995 DX Houten
06 10 99 55 21 [8]
houten@taalhuislekstroom.nl [9]
www.bibliotheeklekijssel.nl/taalhuis/taalhuis-houten [10]

SeniorWeb
030 276 99 65 [11]
www.seniorweb.nl [12]

Volksuniversiteit
www.volksuniversiteit.nl [13]

Oefenen.nl
Oefenen met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld
www.oefenen.nl [14]

Lukt het computeren aardig, maar komt u er even niet uit?
Bel Seniorweb of Student aan Huis.

SeniorWeb
030 276 99 65 [11]
www.seniorweb.nl [12]

Student aan huis
Computerhulp en les aan huis.

0900 200 12 12 (€ 0,60 per gesprek) [15]
www.studentaanhuis.nl [16]
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Houten in samenwerking met vele organisaties en
instellingen.
Over Hulpwijzer Houten
Bron-URL: https://www.hulpwijzerhouten.nl/computergebruik-0
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