
AGENDA 
SEPTEMBER

Bibliotheek Stadskanaal

volwassenen

CURSUS DIGISTERKER
Woensdag 11, 18, 25 september | 10.00 - 12.00 uur
Met de cursus Digisterker leer je omgaan met 
de digitale overheid. Aanmelden kan via  www.
biblionetgroningen.nl/digisterker.

WALK & TALK
Donderdag 12 september | 10.00 - 12.00 uur
Walk & Talk is de koffiepauze voor 
werkzoekenden. Ben je op zoek naar een 
(andere) baan? Kom dan zeker langs. 
Yolanda Nolden van het UWV vertelt je 
deze keer wat het UWV doet en voor je kan 
betekenen.  

LITERAIR SCHRIJVERSCAFÉ 
Donderdag 19 september | 19.30 - 21.00 uur
Eens per maand is het tijd voor het literair 
schrijverscafé. Mensen die het leuk vinden om 
zelf stukjes, verhalen of gedichten te schrijven 
zijn van harte welkom om tips & trucs te delen, 
mede d.m.v. free writing tijdens de avond.

biblionetgroningen.nl/stadskanaal

Zie de achterzijde voor de agenda van de Week 
van de Alfabetisering (9 t/m 15 september)

OPEN DAG 
Zaterdag 21 september | 12.00 - 16.00 uur
Computercursussen, Taalhuis, 3D-printen, 
Virtual Reality, spreekuren, kindermiddagen, 
een literair café... Kom naar de Open Dag en 
ontdek wat Bibliotheek Stadskanaal te bieden 
heeft voor jong en oud! Deze dag kun je 
meedoen aan de leukste activiteiten. 

Tijdens de Open Dag zijn ook andere culturele 
en maatschappelijke instellingen aanwezig 
met informatiekraampjes en demonstraties. 

Gratis toegang. 



WORD ONZE VRIEND OP 
SOCIAL MEDIA

OPENING WEEK VAN DE 
ALFABETISERING
Maandag 9 september | 12.00 uur 
Wethouder Johan Hamster opent deze middag  
de 15e Week van de Alfabetisering. 

@BiebStadskanaal

@biblionetgn

@bibliotheekstadskanaal

Biblionet Groningen

STOPMOTION FILMPJES
Woensdag 11 september | 14.00 - 16.30 uur
Maak je eigen stopmotion video van klei of 
LEGO. Een gezellige middag voor het hele gezin.

SENIORWEB: WHATSAPP 
Vrijdag 13 september | 10.00 - 12.00 uur
Seniorweb komt alles vertellen over de werking 
van Whatsapp, een app waarmee je berichten, 
foto's en video's kunt versturen. 

TAALSPELLEN
Vrijdag 13 september | 14.00 - 17.00 uur
Scrabble, Boggle, Lingo... speel samen de 
leukste taalspellen. 

TINYEYE: TAALGAMES
Vrijdag 13 september | 14.00 - 16.00 uur
Laat je informeren over de mogelijkheid van 
online logepedie of speel een taalgame. 


