
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: Nederlanders lezen minder; ‘Zing Nederlands met 
me’; Taal en culturele integratie met ‘The Gentle Singers’, project ‘Voel je goed’; jongeren en de 
arbeidsmarkt en de Verkiezingskrant. 

Nederlanders lezen minder 
Nederlanders lezen fors minder in hun vrije tijd dan tien jaar  
geleden, blijkt uit het rapport ‘Lees: Tijd Lezen in Nederland’.  
Tussen 2006 en 2016 was de daling in lezers het sterkst onder 
jongvolwassenen (van 87% naar 49%) en onder tieners  
(van 65% naar 40%). Tussen 2006 en 2011 daalde het aandeel 
lezers onder laag- en middelbaar opgeleiden, maar niet onder 
hoogopgeleiden. In 2016 geldt dan ook: hoe hoger het  
opleidingsniveau, des te hoger het aandeel lezers.  
lees meer  
 

‘Zing Nederlands met me’ wordt voorgezet 

 Op zondag 8 oktober 2017 vond in Oldenzaals voor de  
 eerste keer ‘Zing Nederlands met me’ plaats. Zo’n 35 status- 
 houders en andere geïnteresseerden, zongen die middag uit  
 volle borst een aantal Nederlandse (pop)liedjes mee.  
 In overleg met de gemeente Oldenzaal bekijken Kaliber  
 Kunstenschool en het Taalpunt momenteel de mogelijkheden 
 om het dit jaar vier maal te laten plaatsvinden.  
 Zoals het zich nu laat aanzien is de eerstvolgende keer op  
 zondag 8 april om 14.30 uur bij Breedwijs aan de  
 Helmichstraat 42b.  
 Meer informatie volgt via de lokale media. 

 

The Gentle Singers en dichter Joseph Gawrieh,                                                        
culturele integratie op 17 april          

The Gentle Singers o.l.v. John Holtrop en Taalpunt Oldenzaal 
nodigen iedereen graag uit op dinsdag 17 april voor een  
bijzondere avond vol muziek en taal. Deze staat in het teken 
van muziek, taal en culturele integratie. De Syrische dichter  
Joseph Gawrieh draagt in meerdere talen voor uit eigen werk 
 en setar-speler Jan-Pieter van der Giessen levert een belangrij-
ke muzikale bijdrage. Toegang gratis, wel aanmelden. 
lees meer  
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https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/nederlanders-lezen-minder/
https://webcatov.blauwebrug.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=P_WEB_I015&dli=900c57b0a2d6b13c04fb298c05bbbf78&li=4305c582c0712b7bafcc247cd75dbbd2


  eerste opbrengsten ‘Voel je goed!’ 
  “Ik hoef niet aan de medicijnen voor diabetes’’ (Erma);  
  “Ik ben veel kritischer geworden op wat ik koop en eet” 
  (Reindert); 
  “Ik kookte altijd met potjes en flesjes. Toen ik leerde wat  
  erin zat, dacht ik: dat doe ik niet meer!” (Hella’;  
  “Ik ben weer veel meer gaan bewegen” (Rubia).    
  Zomaar een greep uit de opbrengsten van de eerste groep 
  deelnemers ‘Voel je goed! in Hengelo. Zij hebben de afge- 
  lopen maanden eet- en beweegadviezen van de diëtist van 
  Carintreggeland gehad. Maar dat niet alleen, zij hebben 

ook lessen gezondheidsvaardigheden gevolgd, in een klein groepje, onder begeleiding van een 
getrainde vrijwilliger van Wijkracht.  
lees meer   

Tijd nemen voor taal 
Is het lastig om lezen en schrijven te integreren in de werkprocessen van je organisatie?  
Organisatie Aksept vindt van niet. De organisatie uit Hengelo, die jongeren ondersteunt in het 
vinden van een weg (terug) naar de arbeidsmarkt, geeft taal een prominente plek binnen de 
begeleiding die ze bieden. Aksept werkt nauw samen met praktijkscholen, gemeenten, zorgin-
stellingen en het UWV en merkt hoe zinvol het is om oog te hebben voor mensen met een  
taalachterstand.  
lees meer 

 

de Verkiezingskrant   
Op woensdag 21 maart zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. 
Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Wat be-
tekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote 
moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Stemmen 
is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bij-
voorbeeld moeilijk om op te zoeken wat de politieke partijen 
willen of om een stembiljet te begrijpen.  

Daarom is er de Verkiezingskrant in gewone taal.  
lees de Verkiezingskrant online 

 
 

 

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:                                                                                                
https://www.facebook.com/Taalpunt-Oldenzaal-351601575189806/ 
 

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

https://www.taalvoorhetleven.nl/nieuws/eerste-opbrengsten-voel-je-goed
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