U I TN ODI GI N G R O N DKO M E N

week!
Culemborg, maandag 7 januari 2019

Beste deelnemer,

“Doe
gratis
mee!”

Leerhuisweek over Rondkomen
Van 21 t/m 25 januari 2019 organiseert het Leerhuis een Leerhuisweek met
als thema Rondkomen. Schuldhulpverlening van de Gemeente Culemborg,
de Formulierenbrigade, ervaringsdeskundigen en onze vrijwilligers verzorgen
in deze week naast het wekelijkse programma een aantal extra activiteiten.
Vraag jij je ook wel eens af:
• Hoe houd ik overzicht met alle brieven die binnenkomen met de post?
• Goedkoop en gezond koken voor een klein budget, hoe doe ik dat?
• Wat kan ik per maand besteden?
• Kom ik in aanmerking voor bepaalde regelingen?
Je bent niet de enige! Het Leerhuis kan je helpen om te leren rekenen, om je
eigen administratie op orde te brengen en slimme keuzes te maken.
Meedoen? Meld je aan! Deelname is gratis!
Er is van alles te doen! Bekijk het programma op de achterzijde!
Wil je ook meedoen? Meld je dan uiterlijk donderdag 17 januari a.s. aan bij
de kantoordienst van het Leerhuis, door langs te komen op de Heimanslaan
2, te bellen naar 0345-778135 of een email te sturen naar
info@leerhuisculemborg.nl
Groet,
Het Leerhuisteam

Leerhuis, Wijkcentrum de Salaamander
Heimanslaan 2, 4102 JA Culemborg
Telefoon 0345-778135
www.leerhuisculemborg.nl
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week!
Maandag 21 januari – 11.00-13.00 uur
Leerhuislunch over Rondkomen
– Praat met anderen over rondkomen
– Geef elkaar tips
Dinsdag 22 januari – 10.00-12.00 uur
Workshop ‘Je administratie op orde’
– Ontvang een map met tabbladen om al je post
in te stoppen
– Krijg tips om je administratie goed bij te houden
Woensdag 23 januari – 10.00-13.30 uur
Rommelmarkt
Informatie
& advies over:
– Verkoop
je eigen spullen
– Koop spullen van een ander
– Gratis koffie en thee met iets lekkers
– Informatie van organisaties

“Wat
kan ik
per
maand
besteden?”

Donderdag 24 januari – 9.00-15.00 uur
Geldmuseum
Digitale
TaalUitstapje naar hetRekenen
– Voor vaste deelnemers van het Leerhuisvaardigheden
die het meest aanwezig zijn geweest
Vrijdag 25 januari – 9.00-13.00 uur
Gezond en goedkoop koken voor iedereen!
– Leer over gezonde voeding
– Samen naar de supermarkt
Gezondheid
Opvoeding
Rondkomen
– Tips om goedkoop
te koken
– Gezellige lunch

worden?
Er is een Vrijwilliger
beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Vol =info@leerhuisculemborg.nl
Vol!
www.leerhuisculemborg.nl
0345-778125
Alle activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum de Salaamander.



@LeerhuisCulemb



LeerhuisCulemborg

Leerhuis Culemborg is een samenwerkings-verband van

Rivierenland
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