
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: Zing Nederlands met me, eenzaamheid ouderen en 

taal, laaggeletterdheid binnen coalities, educatie medewerkers bij Larcom en Taalheldenverkie-

zing. 

 

‘Zing Nederlands Met Me’ samen met ‘Eat and Meet’ tijdens CulTuurlijk 

Op woensdagmiddag 3 oktober is er weer een ‘Zing  
Nederlands Met Me’; dit keer in verzorgingstehuis De  
Molenkamp aan de Monnikstraat 33. 

De zaal is open om 14.30 uur en om 15.00 beginnen we 
met zingen. Normaal wordt dit zangfestijn op zondagmid-

dag gehouden.  
De deelnemers worden deze middag getrakteerd op heer-
lijke hapjes. Deze zijn in de uren daarvoor gemaakt door 

vluchtelingen, samen met bewoners van het verzorgings- 
tehuis tijdens een ’Meet and Eat’.   

‘Zing Nederlands Met Me’ is in de eerste week van oktober één van de programmaonderdelen  
van CulTuurlijk (voorheen ‘Week van de Amateurkunst’) en is programmaonderdeel van ‘Week 

tegen de Eenzaamheid’.   

Doorbreek eenzaamheid bij ouderen, pak laaggeletterdheid aan  

 “Zorg dat eenzame ouderen kunnen deelnemen aan het maat 
 schappelijk leven, door hen te stimuleren hun taal- en digitale  

 vaardigheden te verbeteren.” Dat zegt Stichting Lezen & Schrij- 
 ven naar aanleiding van het onderzoek van het Sociaal en Cul- 
 tureel Planbureau (SCP) dat recent verscheen: “Kwetsbaar en   

 eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking.”  

 lees meer  

 

Laaggeletterdheid in kwart van de coalitie-akkoorden 

In coalitie-akkoorden van 92 gemeenten is een paragraaf over de lokale 
aanpak van laaggeletterdheid opgenomen. Dat is 27% van alle gemeenten 

waar verkiezingen zijn gehouden. In navolging van de landelijke politiek 
(laaggeletterdheid is opgenomen in het regeerakkoord) komt het onder-

werp nu dus ook steeds vaker terug in de lokale politiek.  
Lokale verkiezingsprogramma's waarin laaggeletterdheid was opgenomen, 
was daar begin dit jaar al een voorbode van. 
 

lees meer 
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  Cursus Alfabetisering bij Larcom 
  Larcom is een bedrijf met een sociale doelstelling dat voor een aantal ge-

 meenten in Noordoost-Overijssel, waaronder Oldenzaal, de wet sociale 
 werkvoorziening uitvoert. Het bedrijf biedt passend werk aan mensen die 

 voor kortere of langere tijd zijn aangewezen op aangepaste arbeid.  
 Larcom hecht veel waarde aan opleiding en ontwikkeling van haar medewer-
 kers. Door een actief opleidingsbeleid te voeren wil Larcom de kansen van 

 medewerkers vergroten en de kwaliteiten, kennis en vaardigheden verder 
 ontwikkelen. Sinds een aantal jaar biedt ze ook alfabetiseringscursussen

 aan, voor haar medewerkers. 
 

lees meer 

Letterlintjesregen: nomineer nu uw TaalHeld!  

In Gelderland en Overijssel is dit jaar de TaalHelden-verkiezing ex-
tra bijzonder. We organiseren een Letterlintjesregen! Schroom niet 
om uw Taalheld te kiezen, want iedere genomineerde krijgt een 

lintje.  
Een jury beoordeelt de inzendingen en reikt per categorie’, per pro-

vincie, een gouden lintje uit.  
De winnaars met de gouden lintjes mogen naar de landelijke Taal-
Heldenprijs-bijeenkomst. Zij worden daar ontvangen als VIP en ma-

ken kans op een mooie prijs.  
lees meer  

  Week van de Alfabetisering: lunch in de Bibliotheek 

 De Oldenzaalse Taalvrijwilligers van het Taalpunt en hun cursisten 
 worden van harte uitgenodigd voor een smakelijk lunch in de Week 
 van de Alfabetisering. Deze wordt gehouden op donderdagmiddag  

  6 september in de  Bibliotheek aan de Ganzenmarkt.  
  Een mooi moment om informatie en ideeën uit te wisselen en even 

  gezellig bij te praten. Aanmelden voor de lunch kan via Esra Callar:     

 e.callar@impuls-oldenzaal.nl 

    

 

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 

(niet in de schoolvakanties) 

Praathuis                                                                                                                                           

elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur (niet in de schoolvakanties) 

Volg het nieuws van Taalpunt en Praathuis Oldenzaal op de voet.                                                        
Lees alles op Facebook Taalpunt Oldenzaal                                                                                                  

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