
vooraf  
Diverse organisaties in Oldenzaal slaan de handen ineen om taalachterstand te verminderen.  

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

In deze editie vragen wij uw aandacht voor: Samen Nederlands zingen, Week van de Alfabetise-

ring, een werklunch over taalproblemen bij bedrijven, Taalpunt en Praathuis vanaf september  

en schuld en laaggeletterdheid. 

 

‘Zing Nederlands met me’ in Oldenzaal 

Nederlands leren terwijl je liedjes zingt op zondagmiddag 8 oktober 

'Zing Nederlands met me' is een laagdrempelig initiatief 

waarin Nederlandse (pop)liedjes worden gezongen met 

vluchtelingen en expats, samen met alle andere  

Oldenzalers die dat leuk vinden. Samen zingen 

schept een band, het is gezellig en je leert gaandeweg 

Nederlandse woorden, klanken en cultuur. Er worden 

liedjes gezongen als ‘Ik hou van jou’ (Gordon), ‘Een 

beetje verliefd’ (Andre Hazes), ‘Suzanne’ (VOF De 

Kunst). 

Taalpunt Oldenzaal en KaliberKunstenschool 

(Muziekschool) nodigen iedereen uit om vanaf 14.30 uur mee te komen zingen. Het duurt on-

geveer een uur en het wordt gehouden aan de Sparstraat 152 (gebouw van KailberKunsten-

school).  

Vanaf 14.00 uur is de zaal open, de toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. 

Zangdocente Tessa Kortenbach verzorgt de presentatie en heeft de muzikale leiding in handen. 

Zij heeft veel ervaring in ‘dichtbij zingen’, persoonlijk contact maken en een open en ontspannen 

sfeer creëren. Ook leden van het Kaliber Popkoor zijn in de zaal aanwezig. 

 

 

Internationale Week van de Alfabetisering: een goede daad is het delen waard  

Laaggeletterdheid op de kaart zetten kunnen we alleen met elkaar. Tijdens de 

Week van de Alfabetisering (4 t/m10 sept.) kun je allerlei goede daden ver-

richten die - natuurlijk - allemaal te maken hebben met lezen, schrijven en 

rekenen. Zo help je met jouw goede daad het probleem bekend te maken en 

wordt het niet alleen een zinvolle week maar ook een leuke.   

lees meer 
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https://www.weekvandealfabetisering.nl/
https://www.weekvandealfabetisering.nl/


 

Taalpunt en Praathuis in Bibliotheek weer open vanaf begin september 
  

 Vanaf dinsdagochtend 29 augustus kan iedereen weer terecht bij het   
 Taalpunt, op dinsdagochtend (10.00 -12.00 uur) en op woensdag- 

 middag (13.00-15.00 uur).  
 Het Praathuis is vanaf 8 september iedere vrijdag geopend  van  

 14.00 -15.30 uur. 

 
werklunch met bedrijven en instellingen in Week van de Alfabetisering 

De eisen die we stellen aan medewerkers worden steeds  

hoger. De praktijk leert dat zowel de digitale als taal- en  

rekenvaardigheden niet voor allen op een gewenst niveau zijn.  

Daarom nodigen we aantal Oldenzaalse bedrijven en instellin-

gen uit voor een informele lunch op 5 september. Tijdens het 

genieten van een verzorgde lunch zal Mevr. Jenny Holtrop van 

het ROC van Twente en teamleider Leerwerkloket,  een pre-

sentatie geven over de consequenties, het signaleren én aan-

pakken van een gebrek aan basisvaardigheden. Daarbij wordt zij vergezeld door een organisa-

tie die heeft ervaren welke impact een gebrek aan werkvaardigheden heeft en welke opties zijn 

ingezet om hier met veel succes aan te werken. 

 

hoe geef je de aanpak van laaggeletterdheid een plek in de schuldhulpverlening?  
   

  Op 31 mei bespraken vijftien organisaties rondom schuldhulp- 

  verlening de relatie tussen schulden en laaggeletterdheid. Wat is er  

  nodig om de aanpak van laaggeletterdheid structureel een plek te  

  geven in de schuldhulpverlening.  

  lees meer 

   

Onlangs is de website Geldfit.nl gelanceerd. De site biedt informatie over geldzaken. Door het 

invullen van een paar vragen krijg je een overzicht met handige tips en tools.  

 

 

  

 

 

Taalpunt Oldenzaal vindt u in de Bibliotheek, Ganzenmarkt 11  

contactpersoon: Esra Callar: e.callar@impuls-oldenzaal.nl    06-48499451 
 

openingstijden (spreekuur) Taalpunt:                                                                                                      

dinsdagochtend    van 10.00 - 12.00 uur en                                                                        

woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur 

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

https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/hoe-geef-je-de-aanpak-van-laaggeletterdheid-een-plek-in-schuldhulpverlening/
http://lezenenschrijven.delfinconnector.nl/ck/front/objecten/link_counter.asp?link_counter_id=d709f38ef758b5066ef31b18039b8ce5&link_counter_bericht_id=7148&link_counter_email=benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl&link_id=1938
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