DE BIBLIOTHEEK
HELPT JE
DIGITAAL OP WEG
2022 -2023

“Dankzij de
iPadcursus in de bieb
kan ik nu gezellig
chatten met mijn
kleinkinderen!”

De bibliotheek helpt je digitaal op weg

Inloopuur
Ik heb
nog geen
ervaring

Ik wil meer
kunnen met
mijn computer,
tablet of
telefoon

> Digitaal Café (blz. 4)
> Informatiepunt Digitale Overheid (blz. 5)
> Digitale Hulplijn (blz. 6)
> Inloopspreekuur Openbaar Vervoer (blz. 7)

Cursussen, Workshops

Ik heb al
een beetje
ervaring

Basisvaardigheden
> Klik & Tik (blz. 8)
> Welkom Online (blz. 9)
> Werken met de digitale overheid (blz. 10)
> DigiVitaler (blz. 11)
> Werken met de Android telefoon of tablet (blz. 12)
> Werken met de Mac (blz. 13)
> Werken met de iPad en iPhone (blz. 13)
> Werken met Windows 10 (blz. 14)
> Werken met Windows 11 (blz. 14)
Extra vaardigheden
> Phishing (blz. 15)
> Fotoalbum maken (blz. 16)
> Op zoek naar je stamboom (blz. 16)
> Digitale erfenis (blz. 17)
> Online oefeningen (blz. 18)

Natuurlijk zorgen
we ervoor dat al
onze cursussen en
workshops veilig
verlopen volgens de
laatste richtlijnen
van het RIVM.
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Digitaal Café

VOOR AL JE VRAGEN OP DIGITAAL GEBIED

Waar &
Wanneer

September t/m juni
(niet op feestdagen)
Bibliotheek Angeren
Op maandagen
10.00 - 12.00 uur

Informatiepunt
Digitale Overheid
(IDO)

Bibliotheek Bemmel
Op dinsdagen
14.00 - 16.00 uur

Een digitale foto sturen naar je kleinkinderen?
Bibliotheekboeken verlengen via je telefoon?
Of een app downloaden op je tablet? Dit kan nog
best lastig zijn. Loop eens binnen bij ons Digitaal
Café, hier kun je terecht voor advies over digitale
zaken. Vrijwilligers zijn aanwezig om je te helpen
en je vragen te beantwoorden. Wel even je eigen
tablet, smartphone of laptop meenemen.
Interesse?
Vraag in jouw bibliotheek naar de mogelijkheden
of kijk op www.obgz.nl/digitaalvaardig.

Bibliotheek Groesbeek
Elke 1e dinsdag van de maand
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Haalderen
Op maandagen
11.00 - 13.00 uur
Bibliotheek Hatert, Nijmegen
Om de week op woensdag, op de even weeknummers
13.00 - 15.00 uur

Bibliotheek Bemmel
Op dinsdagen
14.00 - 16.00 uur

Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Op donderdagen
10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Elst
Op dinsdagen
Tijd in overleg
Alleen op afspraak. Bel Gabriëlle Kissels op
024 - 327 49 39 of mail naar gkissels@obgz.nl
Bibliotheek Gendt
Op maandagen
14.00 - 16.00 uur

September t/m juni

Bibliotheek Beuningen
Op vrijdagen
14.00 - 16.00 uur

Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Op donderdagen
10.00 - 12.00 uur

Gratis

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Elst
Op donderdagen
14.00 - 16.00 uur

Steeds vaker moet je zaken regelen via websites
van de overheid. Zoals je rijbewijs verlengen,
een nieuw paspoort aanvragen, verkeersboetes
betalen en een uitkering aanvragen. Je kunt
met al je vragen hierover terecht bij het gratis
Informatiepunt Digitale Overheid in de
bibliotheek. Met wat extra uitleg is het misschien
minder moeilijk dan je denkt. Je krijgt direct
informatie waarmee je verder kunt. Of we
verwijzen je door naar de juiste organisatie. Je
bent welkom zonder afspraak en je hoeft geen lid
te zijn van de bibliotheek.

Bibliotheek Groesbeek
Op dinsdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Malden
Op donderagen
13.00 - 15.00 uur
STIP Lindenholt, Nijmegen
Op maandagen, woensdagen en donderdagen
13.30 - 16.00 uur
Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
Op woensdagen
10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Huissen
Elke 2e vrijdag van de maand
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Millingen aan de Rijn
Elke laatste zaterdag van de maand
(niet in juli en augustus)
10.00 uur - 12.00 uur
Bibliotheek Muntweg, Nijmegen
Om de week op woensdag, op de even weeknummers
12.00 - 14.00 uur
Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
Om de week op woensdag, op de oneven weeknummers
10.00 - 12.00 uur
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Inloopspreekuur Openbaar Vervoer

DE DIGITALE HULPLIJN!
024 - 327 49 99

Videobellen met je (klein)kinderen, maar je weet niet hoe?

E-books lezen, maar geen idee hoe je ze moet downloaden?
Foto’s versturen via je telefoon, maar het gaat steeds mis?
Deskundigen beantwoorden graag je vragen
over de computer, telefoon en tablet.

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Helemaal niet nu er
steeds minder servicemedewerkers op stations
aanwezig zijn om vragen aan te stellen.
Tijdens dit inloopspreekuur geven ervaren
OV-ambassadeurs tips en advies over het reizen
met trein of bus. Je kunt bij hen terecht met
vragen als 'Hoe vraag ik een OV-chipkaart aan?
Welk abonnement past het best bij mij? Hoe kom
ik van A naar B?’ De OV-ambassadeurs helpen je
graag op weg!

Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Elke 2e en 4e dinsdag van de maand
11.00 - 12.30 uur
Bibliotheek Elst
Elke 2e donderdagmiddag van de maand
14.00 - 15.30 uur
Telefonisch spreekuur
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook
mogelijk. Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar
tijdens het telefonisch spreekuur om OV-vragen te
beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op nummer:
038 - 303 70 10.  
Maandag t/m vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur

Kijk op www.obgz.nl/digitaalvaardig wanneer de hulplijn
bereikbaar is. De digitale hulplijn is opgezet door de Bibliotheek

Maandag- en woensdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur

Waar &
Wanneer

Gelderland Zuid in samenwerking met SeniorWeb.
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Klik & Tik

CURSUS OMGAAN MET EEN COMPUTER

Waar &
Wanneer

September t/m juni
Bibliotheek Angeren
Op dinsdagen
14.00 - 16.00 uur

Cursus Welkom Online
KENNISMAKEN MET INTERNET

Bibliotheek Beek-Ubbergen
Op dinsdagen
10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek Beuningen
Op vrijdagen
10.00 - 12.00 uur

Als je voor het eerst achter het toetsenbord van
een computer kruipt, is dat best spannend.
Tijdens deze cursus helpen geduldige begeleiders
je rustig op weg. Stapje voor stapje leer je iedere
les een beetje meer. Na tien lessen weet je hoe het
toetsenbord werkt, je kunt een e-mail versturen
en iets kopen op internet. Bijkomend voordeel:
de groepslessen zijn heel gezellig!
Cursist Jeanne (91): “Dankzij de Klik &
Tik-cursus weet ik hoe ik digitale foto’s kan
versturen naar mijn dochters. Ik leer iedere
week weer wat bij. Ook vind ik het gezellig
om tijdens de cursus met andere mensen
een kop koffie te drinken.”
Interesse?
Ga naar de bibliotheek waar je de cursus wilt
volgen. Je kunt je ook online (laten) aanmelden
via www.obgz.nl/digitaalvaardig. We nemen
contact met je op om te bespreken wanneer je
met de cursus kunt beginnen.

Bibliotheek Beuningen
Op vrijdagen
10.00 - 12.00 uur

Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Op dinsdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Doornenburg
Op donderdagen
09.30 - 11.30 uur
Bibliotheek Elst
Op dinsdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Gendt
Op vrijdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Haalderen
Op woensdagen
11.00 - 13.00 uur
Bibliotheek Hatert, Nijmegen
Op donderdagen
13.00 - 15.00 uur
Bibliotheek Huissen
Op maandagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Malden
Op dinsdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Millingen aan de Rijn
Op vrijdagen
Dag en tijd in overleg
Bibliotheek Muntweg
Op woensdagen
11.00 - 13.00 uur
Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
Op dinsdagen
13.00 - 15.00 uur
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September t/m juni
Bibliotheek Angeren
Op dinsdagen
14.00 - 16.00 uur

Bibliotheek Bemmel
Op maandagen
12.00 - 14.00 uur
Op donderdagen
10.00 - 12.00 uur

Gratis

Waar &
Wanneer

Gratis
Boodschappen doen, tweedehands spullen
verkopen, videobellen of een route opzoeken:
dit kan allemaal via internet. Ook voor sociaal
contact is de online wereld heel handig: via
Facebook of WhatsApp kun je communiceren met
familie en vrienden. Wil je weten hoe dit allemaal
moet? Volg dan de cursus ‘Welkom Online’.
Tijdens verschillende themalessen leer je onder
begeleiding van een vrijwilliger van het Ouderenfonds je digitale vaardigheden verbeteren.
De cursus bestaat uit zes opeenvolgende
bijeenkomsten.
Marjan (73): “Ik heb al een kijkje genomen
in de webwinkel van de HEMA. Leuk om te
zien wat je daar allemaal kunt kopen!”
Interesse?
Ga naar de bibliotheek waar je de cursus wilt
volgen. Je kunt je ook online (laten) aanmelden
via www.obgz.nl/digitaalvaardig. We nemen
contact met je op om te bespreken wanneer je
met de cursus kunt beginnen.

Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Dag en tijd in overleg
Bibliotheek Doornenburg
Op donderdagen
09.30 - 11.30 uur
Bibliotheek Elst
Op dinsdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Gendt
Op vrijdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Groesbeek
Op dinsdagen
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Haalderen
Op woensdagen
Tijd 11.00 - 13.00 uur
Bibliotheek Hatert
Op woensdagen
09.30 - 12.00 uur
Bibliotheek Huissen
Op maandagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Malden
Op vrijdagen
09.30 - 12.00 uur
Bibliotheek Muntweg
Op woensdagen
11.00 - 13.00 uur
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Werken met de
digitale overheid
CURSUS OMGAAN MET EEN COMPUTER

Waar &
Wanneer

September t/m juni

DigiVitaler

Bibliotheek Bemmel
Op woensdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Beuningen
Op vrijdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Dag en tijd in overleg
Bibliotheek Elst
Dag en data in overleg
10.00 - 12.00 uur

Gratis
Via websites van de overheid kun je met je DigiD
van alles regelen: van belastingaangifte tot
zorgtoeslag, en van een nieuw paspoort tot een
parkeervergunning. Misschien vind je dit nog
lastig? Tijdens de gratis cursus ‘Werken met de
digitale overheid’ leggen we je uit hoe je dit kunt
regelen. Stap voor stap en in kleine groepjes ga
je aan de slag. Allereerst leer je hoe je een DigiD
kunt aanvragen en gebruiken. Daarna kom je te
weten hoe je bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag
aanvraagt, je weg vindt op de website van de
Belastingdienst of een verhuizing doorgeeft.
Je hebt voor deze cursus wel thuis internet en een
eigen e-mailadres nodig. De cursus bestaat uit
vijf tot zeven bijeenkomsten.

Bibliotheek Huissen
Op dinsdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Millingen aan de Rijn
Op vrijdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Zwanenveld
Op dinsdagen
10.00 - 12.00 uur

Cursist Theo (68): “Ik sta nu niet meer een
half uur bij de Belastingdienst in de wacht
voor ik iemand aan de telefoon krijg, ik
regel het gewoon online.”

Interesse?

Ga naar de bibliotheek waar je de cursus wilt
volgen. Je kunt je ook (laten) aanmelden via
www.obgz.nl/digitaalvaardig. We nemen dan
contact met je op. Bij voldoende aanmeldingen
gaat de cursus van start.

Gratis
Na een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis
kun je jouw patiëntgegevens online inzien.
Ook kun je afspraken online regelen of de
gegevens van je zorgverzekering bekijken.
Dit noemen we digitale zorg. Met de cursus
DigiVitaler helpen we jou op weg met het
gebruik van digitale zorg. Ben je benieuwd wat
je er zelf aan hebt? Dan is deze korte cursus vast
iets voor jou. Het lesprogramma bestaat uit
verschillende onderwerpen.
Elk onderwerp behandelt een vorm van digitale
zorg. Bijvoorbeeld: Thuisarts.nl , Apotheek.nl,
gezondheidsapps, het patiëntenportaal van de
huisarts en het videoconsult. De cursus bestaat
uit twee bijeenkomsten.

Interesse?
Meld je aan in de bibliotheek of bij
Bart van Helvoort, bvhelvoort@obgz.nl

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Beuningen
Op vrijdagen
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek De Mariënburg,
Nijmegen
Op donderdagen
13.00 - 15.00 uur
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Werken met de Android telefoon of tablet

Werken met de Mac
CURSUS DOOR SENIORWEB

Werken met de iPad en
iPhone
CURSUS DOOR SENIORWEB

Werk je met een computer van Apple, oftewel
een iMac of MacBook? Of wil je leren werken met
zo'n computer? Tijdens deze cursus krijg je een
aantal tips en tricks, zodat je beter overweg kunt
met dit type computer. De cursus bestaat uit drie
dagdelen.
Heb je een Android telefoon of tablet en weet
je nog niet wat je er allemaal mee kunt? In
Bibliotheek Huissen kun je in drie lessen leren
hoe je jouw Android telefoon of tablet beter en
makkelijker kunt gebruiken. Een docent van
SeniorWeb legt alles rustig uit. In Bibliotheek Elst
richt deze cursus zich in zeven lessen specifiek op
de Android-telefoon. Een docent van ForteFit gaat
uitgebreid in op de werking en functies van jouw
mobiele telefoon.

Prijs
Werken met de Android telefoon of tablet
(drie lessen) in Bibliotheek Huissen:
Leden bibliotheek en/of SeniorWeb: € 21,00
Overige bezoekers: € 24,00
Werken met de Android telefoon
(zeven lessen) in Bibliotheek Elst: € 77,00

Heb je een iPhone of iPad en weet je nog niet wat
je er allemaal mee kunt? Een geduldige docent
van SeniorWeb legt je alles rustig uit. Na afloop
kun je bijvoorbeeld foto’s sturen naar je (klein)
kinderen, iets opzoeken op internet of mailtjes
lezen op je telefoon of tablet.

Interesse?

Meld je aan in de bibliotheek of via
idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56

Interesse?

Meld je aan in de bibliotheek of via
idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56

Prijs
Leden bibliotheek en/of SeniorWeb: € 21,00
Overige bezoekers: € 24,00

Prijs
Leden bibliotheek en/of SeniorWeb: € 21,00
Overige bezoekers: € 24,00

Na afloop kun je bijvoorbeeld foto’s sturen naar
je (klein)kinderen, iets opzoeken op internet of
mailtjes lezen. Vergeet niet je eigen telefoon of
tablet mee te nemen.
Interesse?
Meld je aan in de bibliotheek. Voor de cursus in
Bibliotheek Huissen kun je je ook aanmelden
bij Inge de Vries via idvries@obgz.nl of
024 - 327 49 56. Voor de cursus in Bibliotheek Elst
is aanmelding ook mogelijk via
fortefit@fortewelzijn.nl of 06 - 44 60 68 44.

Bibliotheek Huissen
Start donderdag 24 november
2022, elke donderdag tot en met 8
december 2022
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Elst
Startdatum in overleg
10.00 - 12.00 uur
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Waar &
Wanneer

Bibliotheek Bemmel
Start maandag 26 september 2022
tweede lesdag
maandag 3 oktober 2022
derde en laatste lesdag
10 oktober 2022
10.00 - 12.00 uur

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Huissen
Start donderdag 3 november 2022
tweede lesdag
donderdag 10 november 2022
derde en laatste lesdag
donderdag 17 november 2022

Waar &
Wanneer
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Werken met
Windows 10

Werken met
Windows 11

CURSUS DOOR SENIORWEB

Phishing

CURSUS DOOR SENIORWEB

Gratis
Wil je graag met Windows 10 leren werken, maar
heb je nog nauwelijks ervaring met dit besturingsprogramma? Geef je dan op voor de cursus
Werken met Windows 11. Deze cursus sluit goed
aan op de Klik & Tik-cursus. Je begint bij de basis
en gaat onder geduldige begeleiding aan de slag.
In overleg met de docent en je medecursisten kies
je de aspecten die je graag wilt leren. De cursus
bestaat uit zeven bijeenkomsten.
Interesse?
Meld je aan in de bibliotheek of via
idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56
Prijs
Leden bibliotheek en/of SeniorWeb € 36,00
Overige bezoekers € 40,00

Bibliotheek Bemmel
Start woensdag 14 september
tweede lesdag 21 september,
derde lesdag 28 september
vierde en laatste lesdag 5 oktober
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Huissen
Start donderdag 15 september
tweede lesdag 22 september
derde lesdag 29 september
vierde en laatste lesdag 6 oktober

Waar &
Wanneer

Heb jij een computer met Windows 11 als
besturingsprogramma? Geef je dan op voor de
cursus Werken met Windows 11. Je begint bij de
basis en de docent legt alles rustig uit. Je overlegt
samen met de docent en medecursisten wat
je graag wilt leren. De cursus bestaat uit zeven
bijeenkomsten.
Tijdens deze workshop leer je hoe je omgaat met
mails van afzenders die jouw gegevens willen
hebben om bijvoorbeeld aan jouw geld te komen.
Dat heet phishing. Ook leer je hoe je veilig kunt
WhatsAppen of online bankieren.

Interesse?
Meld je aan in de bibliotheek of via
idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56
Prijs
Leden bibliotheek en/of SeniorWeb € 57,00
Overige bezoekers € 64,00

Bibliotheek Bemmel
Start maandag 31 oktober,
laatste lesdag 12 december
10.00 - 12.00 uur
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Waar &
Wanneer

Interesse?
Meld je aan in de bibliotheek of via
idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56

Bibliotheek Bemmel
Maandag 19 september 2022
10.00 - 12.00 uur

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Huissen
Dinsdag 20 december 2022
10.00 - 12.00 uur
de Bibliotheek Gelderland Zuid | 15

Fotoalbum maken
WORKSHOP DOOR SENIORWEB

Op zoek naar je
stamboom

Digitale erfenis
LEZING DOOR SENIORWEB

WORKSHOP DOOR SENIORWEB

Fotoboeken bestaan vaak uit mooie herinneringen van bijzondere momenten. Zou je zelf
wel eens online een fotoboek willen maken met
vakantiefoto’s, natuurfoto's of foto’s van de (klein)
kinderen? In deze workshop van twee dagdelen
leer je precies hoe dit moet.
Interesse?
Meld je aan in de bibliotheek of via
idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56
Prijs
Leden bibliotheek en/of SeniorWeb € 8,00
Overige bezoekers € 10,00

Stamboomonderzoek heet met een moeilijk
woord ‘genealogie’. Ben je nieuwsgierig naar
jouw voorouders? Op internet kun je allerlei
informatie vinden over stambomen en familie
geschiedenissen. In deze workshop leer je in twee
dagdelen hoe je informatie over jouw stamboom
opzoekt.
Steeds meer informatie over onszelf staat online.
Denk aan e-mailadressen, foto's, accounts op
sociale media of de inloggegevens voor online
bankieren. Als iemand overlijdt, weten nabestaanden vaak niet hoe ze toegang krijgen tot
deze digitale informatie. Tijdens deze lezing leer
je hoe je je digitale leven inzichtelijk maakt voor
jouw familie. Deze lezing van SeniorWeb bestaat
uit twee dagdelen.

Interesse?
Meld je aan in de bibliotheek of via
idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56
Prijs
Leden € 8,00
Overige bezoekers € 10,00

Bibliotheek Bemmel
Woensdag 12 oktober en
woensdag 19 oktober 2022
10.00 - 12.00 uur

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Bemmel
Eerste cursusdag maandag 12 september 2022, tweede cursusdag
maandag 24 oktober 2022
10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Huissen
Eerste cursusdag donderdag
20 oktober, tweede cursusdag
donderdag 15 december 2022
10.00 - 12.00 uur
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Waar &
Wanneer

Interesse?
Ga naar de bibliotheek waar je de cursus wilt
volgen en meld je aan.
Voor Bibliotheek Bemmel kun je ook een mailtje
sturen naar idvries@obgz.nl of bellen naar
024 - 327 49 56.
Voor Bibliotheek Elst kun je een mailtje sturen naar
gkissels@obgz.nl of bellen naar 024 - 327 49 39.

Prijs
Leden €8,00
Overige bezoekers €10,00 (voor twee dagdelen)

Bibliotheek Bemmel (2 dagdelen)
Deel 1 van de lezing op
woensdag 5 oktober
deel 2 op woensdag 12 oktober
19.30 - 21.30 uur
Bibliotheek Elst (2 dagdelen)
Deel 1 van de lezing op
woensdag 2 november
deel 2 op woensdag 9 november
19.30 - 21.30 uur

Waar &
Wanneer
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Online oefeningen

Je kunt ook online oefenen om je digitale vaardigheden te ontwikkelen, thuis of in de bibliotheek.
Daarvoor hebben we een overzicht van leuke en
leerzame oefensites op onze website staan.
Meer weten?
Kijk op www.obgz.nl/digitaalvaardig.
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Ooij
Dorpshuis De Sprong
Prins Bernardstraat 3
E ooij@obgz.nl

Millingen aan de Rijn
Kulturhus Den lenloop
Heerbaan 115
E millingen@obgz.nl

Leuth
Kulturhus Leuth
Reusensestraat 4
E leuth@obgz.nl

Kekerdom
Kulturhus Kekerdom
Schoolstraat 7
E kekerdom@obgz.nl

Groesbeek
Cultureel Centrum
De Mallemolen
Kloosterstraat 13
E groesbeek@obgz.nl

GEMEENTE BERG EN DAL
Beek-Ubbergen
Kulturhus Beek
Roerdompstraat 6
E beek-ubbergen@obgz.nl

Bemmel
Dorpsstraat 84
E bemmel@obgz.nl

GEMEENTE LINGEWAARD
Angeren
Dorpshuis Angeren
Emmastraat 23
E angeren@obgz.nl

Overasselt
Verenigingsgebouw
Overasselt
Willem Alexanderstraat 1
E overasselt@obgz.nl

GEMEENTE HEUMEN
Malden
Multifunctioneel
Centrum Maldensteijn
Broeksingel 2
E malden@obgz.nl

Ewijk
Multifunctionele
accommodatie ‘t Hart
Den Elt 17-A
E ewijk@obgz.nl

GEMEENTE BEUNINGEN
Beuningen
Sociaal cultureel centrum
De Lèghe Polder
Schoolstraat 16
E beuningen@obgz.nl

* Eind 2022/begin 2023 verhuist de bibliotheek naar de Huiskamer van Heteren.

Zwanenveld
Zwanenveld 90-98
E zwanenveld@obgz.nl

Oosterhout - De Klif
Voorzieningenhart De Klif
Pijlpuntstraat 1
E oosterhout@obgz.nl

Muntweg
Muntweg 207
E muntweg@obgz.nl

Lent - De Ster
Voorzieningenhart De Ster
Queenstraat 37-B
E lent@obgz.nl

Hatert
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 20
E hatert@obgz.nl

De Biezantijn
Voorzieningenhart
De Biezantijn
Waterstraat 146
E biezantijn@obgz.nl

GEMEENTE NIJMEGEN
De Mariënburg
Mariënburg 29
E marienburg@obgz.nl

Zetten
Schweitzerpark 2-A
E zetten@obgz.nl

Heteren
*Brede school de Vogeltuin
Flessestraat 13
E heteren@obgz.nl

Herveld-Andelst
Dorpshuis De Hoendrik
Het Dorpsplein 22
E herveld-andelst@obgz.nl

GEMEENTE OVERBETUWE
Elst
Europaplein 1
E elst@obgz.nl

Huissen
't Convent
Langekerkstraat 4
E huissen@obgz.nl

Haalderen
Dorpshuis de Tichel
Kolkweg 5-A
E haalderen@obgz.nl

Gendt
Schoolstraat 2
E gendt@obgz.nl

Doornenburg
Ontmoetingscentrum
Doornenburg
Kerkstraat 3
E doornenburg@obgz.nl
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De inhoud van deze brochure is zorgvuldig
samengesteld. Bij het samenstellen is
gebruik gemaakt van de gegevens van
lokale, regionale en landelijke partners.
Wijzigingen in het programma blijven
altijd mogelijk. Kijk voor de meest actuele
informatie op www.obgz.nl/agenda

bibliotheekgelderlandzuid
W www.obgz.nl

E info@obgz.nl
Bibliotheek Gelderland Zuid
@bieb024

De medewerkers kunnen je
doorverbinden met jouw
bibliotheek tijdens openingstijden.
Kijk voor de actuele openingstijden
op www.obgz.nl/openingstijden.

De Bibliotheek Gelderland Zuid
is telefonisch bereikbaar via de
klantenservice: 024 - 327 49 11.
Maandag t/m vrijdag, 9.00-18.00 uur.

