
DigiWIJS 3.0

DigiTaalhuis Utrecht

de Centrale Bibliotheek
Oudegracht 167
Spreekuur: do. 15.00 - 17.00 uur
06 - 17806571
wegwijzercentralebibliotheek@gmail.com

de Bibliotheek Hoograven
Smaragdplein 100
Spreekuur: di. 10.00 - 12.00 uur
06 - 47208323
wegwijzerhoograven@gmail.com

de Bibliotheek Kanaleneiland
Al-Masoedilaan 188
Spreekuur: woe. 10.00 - 12.00 uur
06 - 49666194
wegwijzerkanaleneiland@gmail.com

de Bibliotheek Lunetten
Hondsrug 21
Neem contact op voor een afspraak
06 - 47474253
wegwijzerlunetten@gmail.com

de Bibliotheek Oog in Al
Everard Meijsterlaan 1a
Spreekuur: ma. 18.00 - 20.00 uur
06 - 19596247
wegwijzerlombok@gmail.com

de Bibliotheek Overvecht
Gloriantdreef 1
Spreekuur: di. + do. 13.00 - 15.00 uur
06 - 33081800
wegwijzerovervecht@gmail.com

de Bibliotheek Vleuterweide
Burchtpoort 16
Spreekuur: do. 10.00 - 12.00 uur
06 - 19086556
wegwijzervleuterweide@gmail.com

de Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4
Spreekuur: woe. 10.00 - 12.00 uur
06 - 16027241
wegwijzerzuilen@gmail.com

Adressen • tijden • contactgegevens

de Bibliotheek Hoograven
Smaragdplein 100
Dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

de Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4
Woensdag van 10.00 - 12.00 uur

de Bibliotheek Kanaleneiland
Al-Masoedilaan 188
Woensdag van 10.00 - 12.00 uur

de Bibliotheek Overvecht
Gloriantdreef 1
Dinsdag van 13.00 - 15.00 uur
Donderdag van 13.00 - 15.00 uur

Doe Mee Startpunten • voor alle (digi)taalvragen én voor advies 
over taal- en computerles.

Doe Mee Spreekuren • voor advies over taal- en computerles.



DigiTaalhuis Utrecht
Het digiTaalhuis is dé plek voor iedereen  
die aan de slag wil met basisvaardigheden: 
taal, digitale vaardigheden en rekenen.

Wat gebeurt er in het digiTaalhuis?
In het digiTaalhuis zijn de volgende 
activiteiten:
•  Doe Mee Startpunten voor alle vragen 

over het leren van taal en computeren
•  Persoonlijk advies over lessen en 

cursussen
•  Oefenplekken, taal- en computerlessen
•  Ondersteuning voor (digi)taal-

vrijwilligers
•  Thema-activiteiten en bijeenkomsten, 

bijvoorbeeld over geld of gezondheid

Advies
In het digiTaalhuis geven de wegwijzers 
van het Doe Mee Startpunt en het Doe 
Mee Spreekuur persoonlijk advies en 
helpen waar nodig bij het aanmelden 
voor een taal- of computercursus. 
Tijdens het Doe Mee Startpunt kun je 
begeleiding krijgen bij (digi)taalvragen.

Lessen en oefenen
In het digiTaalhuis organiseren we 
computer- en taallessen op verschillende 
niveaus. Geschoolde vrijwilligers 
van Taal Doet Meer en Digiwijs 3.0 
begeleiden de lessen. Ook zijn er 
begeleide leesgroepen en groepen die 
met oefenen.nl aan de slag gaan. 
In het digiTaalhuis kun je ook zelf 
oefenen op een computer zonder 
begeleiding.

Ondersteuning voor  
(digi)taalvrijwilligers
(Digi)taalvrijwilligers kunnen in het 
digiTaalhuis terecht bij de taalconsulent 
met vragen over o.a. lesmaterialen, 
trainingen en toetsen.
Het hele jaar door is er een aanbod 
van workshops en trainingen voor 
vrijwilligers van het digiTaalhuis. Kijk op 
www.taalhuisutrecht.nl voor de actuele 
agenda of mail voor een afspraak naar  
taalconsulent@taaldoetmeer.nl.

Het digiTaalhuis Utrecht is een 
samenwerking van de Bibliotheek 
Utrecht, Taal Doet Meer, Digiwijs 3.0 en 
partnerorganisaties. Er werken zowel 
professionals als vrijwilligers.

Meer informatie:
www.bibliotheekutrecht.nl/digitaalhuis
www.taaldoetmeer.nl 
www.wij30.nl/digiwijs
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