
vooraf  

Diverse organisaties in Oldenzaal slaan de handen ineen om taalachterstand te verminderen en gaan 

daar ook in 2016 graag mee door.  

Deze Nieuwsbrief informeert u over de laatste lokale en landelijke ontwikkelingen. Wij vragen onder  

andere uw aandacht voor: tijdelijk een andere Coördinator voor het Taalpunt, een nieuwe ontwikkeling bij 

Het Praathuis en het landelijke programma Tel mee met Taal dat op 1 januari is gestart.  

Taalpunt Oldenzaal wenst u allen een zeer voorspoedig en gelukkig 2016 toe. 
coördinator Taalpunt 
Esra Callar, de coördinator van Taalpunt Oldenzaal, is de komende maanden niet  
aanwezig. Tot 1 mei worden haar taken overgenomen door Dian van Beest.                                 
De contactgegevens van Dian: d.vanbeest@impuls-oldenzaal.nl    06 398 699 03 

 

Praathuis nu twee maal per maand 
In de Bibliotheek aan de Ganzenmarkt wordt iedere 1e vrijdag van de maand Het Praathuis georgani-
seerd. Er komt nu een tweede Praathuis, bij Breedwijs aan de Helmichstraat 42 op de 3e dinsdag van de 
maand.  
Beide ‘Praathuizen’ zijn geopend van 14.00 tot 15.30 uur.  
In Het Praathuis heerst een ongedwongen sfeer, er worden spelletjes gedaan, krantenartikelen gelezen 
en vooral veel in het Nederlands gepraat.  
Bij Breedwijs kunnen ook meer praktische activiteiten worden georganiseerd, zoals samen koken en on-
dertussen Nederlands praten. 

De data in het eerste halfjaar 2016 : 
Centrum  - Bibliotheek, Ganzenmarkt 11           Berghuizen - Breedwijs, Helmichstr 62b  
vrijdag 8 januari                dinsdag 19 januari 

vrijdag 5 februari                dinsdag 16 februari 

vrijdag 4 maart                dinsdag 15 maart 

vrijdag 1 april                dinsdag 19 april  

vrijdag 6 mei                dinsdag 17 mei 

vrijdag 3 juni                dinsdag 14 juni    

Van juli t/m september: vakantie 
 

leesclub Taalpunt Oldenzaal 
 

Een nieuwe loot aan de stam van Taalpunt Oldenzaal is ‘de leesclub’. Eens per 
week komen van 9.30 – 11.00 uur – nu nog - vier vrouwen in de Bibliotheek bij 
elkaar om elkaar, onder begeleiding van taalcoach Xenia ter Horst, voor te le-
zen. Hierdoor, maar ook door te luisteren en over de inhoud van het boek te 
praten, wordt hun Nederlandse taalvaardigheid en woordenschat in korte tijd 
sterk vergroot. Als leesmateriaal worden doorgaans de boekjes van uitgeverij 
‘Eenvoudig communiceren’ gebruikt. 
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vrijwillige Taalcoaches gevraagd 
Het Taalpunt kan altijd enthousiaste mensen gebruiken die als taalcoach anderen willen helpen bij het 
schrijven, lezen  en spreken van Nederlands. Begin januari start opnieuw een taalcoachcursus van vier 
dagdelen.   
Meer informatie is te verkrijgen bij Dian van Beest : d.vanbeest@impuls-oldenzaal.nl    06 398 699 03 

prijsuitreiking schrijfwedstrijd  
 Op donderdag 19 november vond in de Bibliotheek de prijsuitreiking plaats 
van de verhalenschrijfwedstrijd van Taalpunt Oldenzaal. Thema van deze  
wedstrijd was 'Een bijzondere ontmoeting in Oldenzaal'. 
De 1e prijs werd gewonnen door Sabah Mikhael met het verhaal 'De ontmoe-
ting met Maria'.  
De 2e prijs ging naar Seval Kerem met 'Mijn geweldige haakclub'. Er waren 
twee 3e prijzen, voor Yulita Asikih met 'De vervelende vrouw' en voor Oksana 
Matarrese met 'Een man die de wereld veranderde'.  

Hieronder het winnende verhaal, geschreven door Sabah Mikhael, De ontmoeting met Maria 
Een maand geleden was mijn familie met de kinderen bij mij op bezoek. 
Echt blij ben ik met hun, dat komt door mijn schoonzus, zij heet Liesbeth. Ik ken ook een Oldenzaalse me-
vrouw die ook Liesbeth heet, zij zijn alle twee erg gezellig en lachen veel. Laatst ben ik met de fiets naar 
mijn vriend gefietst en kwam voorbij een Maria huisje. Toen ik thuis kwam vertelde ik dat bij mijn buur-
vrouw, waar Liesbeth ook net was, dat ik verdwaald was en een Maria met twee stoelen ervoor had ge-
zien. Zij begonnen te lachen want het is een Maria kapel met een bankje en vanaf die tijd heet Liesbeth bij 
mij altijd Maria.  
Toen mijn schoonzus Liesbeth bij mij was, heb ik mijn buurvrouw en Liesbeth ook uitgenodigd, en hebben 
wij een ontzettend leuke avond gehad en erg veel gelachen over Maria. Dat ik verdwaald was en een huis-
je heb gezien. Daarom ben ik zo blij met deze vrolijke mensen.  
Hopelijk leer ik hier door nog veel beter Nederlands praten. 

 

Tel mee met Taal 
Op 8 december was de aftrap van het kabinetsprogramma ‘Tel mee met 
Taal 2016-2018’.  
Tel mee met Taal volgt Taal voor het Leven op, dat in een aantal proefre-
gio’s, waaronder Twente, de afgelopen jaren met veel succes draaide.  
Met dit nieuwe programma willen de departementen OCW, VWS en SZW, 
landelijk tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de 
kant komen te staan, én lezen bevorderen.  Niemand mag meer opgroeien 
in een taalarme omgeving en mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven, moeten in het hele land terecht kunnen voor taalscholing. 

Meer: http://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/tel-mee-met-taal-van-start  

 

 

 

 

 

 

   Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar:  benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl 

 

Taalpunt Oldenzaal vindt u in de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11  

contactpersoon: Dian van Beest: d.vanbeest@impuls-oldenzaal.nl    06 398 699 03 

 

openingstijden Taalpunt:  

dinsdagochtend    van 10.00 - 12.00 uur en  

woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur 

http://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/tel-mee-met-taal-van-start
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