
De maand maart staat bij de Bibliotheek aan den 
IJssel in het teken van Digitaal Meedoen. Wekelijks 
kun je al bij ons terecht tijdens het inloopspreekuur 
van Digitaal meedoen. Vanaf maart hebben we ook 
Digimaatjes waar je je digitale hulpvraag aan kunt 
stellen. Ook organiseren we in maart een tweetal 
(gratis) workshops over veilig internetbankieren en 
het herkennen van de (digitale) oplichter.

Workshop Herken de laaggeletterde
50% van de mensen met financiële problemen kan ook 
tot de doelgroep laaggeletterden gerekend worden. 
Houd jij hier nu al rekening mee in je begeleiding? En 
weet je hoe je deze mensen kunt doorverwijzen? Zo 
niet, dan is deze workshop iets voor jou!

Wanneer: donderdag 31 maart 09:00 - 11:15
Waar: Bibliotheek Capelle Centrum
Voor Wie: Professional en vrijwilliger 
Kosten: Gratis, wel aanmelden
Info en inschrijven: bit.ly/3pzk9Q6

Digimaatje zoekt jou! 
Voor veel mensen is het lastig om digitaal mee te 
komen. Dit kan je flink beperken. De Rabobank
 en Bibliotheek aan den IJssel starten daarom 
vanaf maart het Digimaatjes project. De begeleiding 
is 1 op 1. Aan de hand van de hulpvragen maken 
deelnemer en Digimaatje  samen een plan.  De 
Digimaatjes nemen een aantal weken de tijd voor 
de deelnemers.  Meer weten? Dat kan via de email: 
p.vanschaick@bibliotheekaandenijssel.nl, of tel: 010 
450 32 44.  Aanmelden kan ook bij de balie van de 
Rabobank aan het Stadsplein in Capelle. 

Wat is het: Digimaatjes 1 op 1 begeleiding
Wanneer: Vanaf maart 2022
Voor wie: laag taal- en digivaardigen
Kosten: gratis 

Meer info:
bibliotheekaandenijssel.nl/
digitaal-meedoen
Voor vragen: 
Cindy Snoeck 
C.Snoeck@bibliotheekaande-
nijssel.nl  of  010 4503244

 
Digitaal mee blijven doen

Belastingaangiftedag 
Stichting Belastingwinkel Rotterdam biedt gratis 
hulp bij het invullen van de belastingaangifte. 
Meedoen is gratis, aanmelding vooraf is 
noodzakelijk.

7 maart kantoor Capelle-Schollevaar 
14 maart Bibliotheek Krimpen
28 maart Bibliotheek Capelle Centrum
4 april Bibliotheek Krimpen
10:00 - 16:00 (afspraak duurt 30 minuten)
bibliotheekaandenijssel.nl/belastingaangifte

Workshop Internetbankieren
De wereld om ons heen is aan het digitaliseren en 
de een gaat hier makkelijker mee om dan de an-
der. Steeds vaker komen er hulpvragen en neemt 
de angst om fouten te maken onder voornamelijk 
ouderen toe. 

Wanneer:  maandag 28 maart 14:00 - 15:00 
Bibliotheek Capelle Centrum
dinsdag 29 maart 14:00 - 15:00 
Bibliotheek Krimpen
Voor wie: laag taal- en digivaardigen en (kwets-
bare) senioren.
Kosten: Gratis, wel even aanmelden

Workshop Herken de oplichter
De populariteit van de digitale wereld heeft een 
schaduwkant: ook oplichters vinden hun weg erin. 
Want oplichters ‘hengelen’ graag op drukke plekken 
zoals WhatsApp, email en sociale media; dat maakt 
de kans op succes groter. Leer oplichters te herken-
nen en leer maatregelen tegen internetfraude en 
babbeltrucs.  

Wanneer: Woensdag 30 maart 19:00 - 22:00 
Waar: Bibliotheek Capelle Centrum
Voor wie: iedereen, maar vooral laag digivaardigen.  
Kosten: Het is gratis, wel even aanmelden.

https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/2012/workshop-herken-de-laaggeletterde/31-03-2022
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/nieuws/actueel/digimaatje-zoekt-jou.html
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/?tags%5B%5D=24
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/leren/digitaal-meedoen.html
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/?tags%5B%5D=25
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/2013/workshop-herken-de-digitale-oplichter/30-03-2022

