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taal 
In kleine groepjes beter leren lezen, schrijven of spreken 

van de Nederlandse taal. 

DiGitale vaardiGheden 
Leer wat je allemaal met een computer, telefoon 

of tablet kunt doen. 

Lezen 
Sluit je aan bij een leesclub: samen een boek lezen is veel 

gezelliger dan alleen!  

Luisteren 
Luister naar verhalen van lokale experts of schrijvers.

plezier maKen  

anderen ontmoeten  

samenKomen 

ontspannen   

talenten ontdeKKen   

jezelf zijn

wat past bij jou? 

Veel mensen genieten van creatieve en culturele activiteiten en voelen  

zich er beter door. Daarom zijn er speciale Cultuurcoaches, die samen  

met jou kijken welke culturele activiteit bij jou past. Je kunt aan de slag  

op een locatie van de Lindenberg of de bibliotheek, maar ook bij jou thuis 

of in jouw wijk. In een groep of alleen met een docent of begeleider.
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MuzieK
Krijg bijvoorbeeld gitaarles of sluit aan bij een koor. 

Dans
Welke dansstijl zou jij wel willen leren? 

Schrijven
Uit jezelf in woorden. 

theater
Ga aan de slag met theateroefeningen of werk aan een 

voorstelling. 

beeldende Kunst
Vertaal jouw gedachtes in bijvoorbeeld een schilderij of 

sculptuur. 
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de cultuurcoaches
Paula Walta 
Cultuurcoach LindenberG Cultuurhuis

Als Cultuurcoach wijs ik je de weg naar een creatieve activiteit die precies bij jou past. Ook als je nog niet precies weet wat dat is; ik zoek mee naar dat waar jij gelukkig van wordt!

In de bieb kun je lezen, schrijven, praten en 
luisteren. Alleen, of met andere mensen. Ik ga graag met je in gesprek om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen! 

p.walta@delindenberg.com

ealberts@obgz.nl

Ellen Alberts 
Cultuurcoach bibliotheeK Gelderland Zuid


