Taalhuis Rhenen

(Beter) Nederlands
praten, lezen
Taalhuis Rhenen
De Westpoort
Veerweg 1
3911 TM Rhenen

Bibliotheek Rhenen
Huis van de Gemeente
Nieuwe
Veenendaalseweg 75
3911 MG Rhenen

Buurthuiskamer
Rhenen Hoog
Valleiweg 16
3911 DD Rhenen

Contact: taalhuis@bibliotheekzout.nl - telefoon 06 11 64 52 24

Taalhuis Elst
Bibliotheek Elst
Tabaksweg 20
3921 CM Elst

of schrijven?

Taalhuis

Rhenen

Inloopspreekuur Taalhuis docent
De Westpoort:
Donderdag 14.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Elst:
Elke laatste donderdag van de maand:
10.00 - 11.00 uur
Tijdens het inloopspreekuur kijken we
samen naar wat je wilt leren.
We helpen je zoeken naar een cursus,
taalgroep of taalmaatje bij jou in de
buurt.
Taalvrijwilliger worden?
Wij gaan graag met jou op zoek naar een
geschikte activiteit.
Kom langs op het inloopspreekuur of
mail naar: leermeermettaal@gmail.com

Netwerk voor Nieuwkomers
Vrijwilligers helpen één op één bij het
beter worden in de Nederlandse taal.
Nieuwkomers die dit willen of behoefte
hebben aan een gastgezin, kunnen
contact opnemen.
info@nvnrhenen.nl

bellen of whatsapp naar 06-30811970.

Praathuis
De Westpoort
Woensdag 20.00 - 21.30 uur
Wil je meer en beter Nederlands praten?
Dat kan elke woensdagavond in het
Praathuis. Er worden actuele thema’s
besproken of er is voorlichting over
interessante onderwerpen.
Humor en gezelligheid horen erbij.
Verteltas
De Westpoort
Woensdag 9.00 - 11.00 uur
Op woensdagochtend wordt er
geborduurd, gehaakt, gebreid en genaaid
en Nederlands gepraat. Het resultaat?
Prachtige tassen, gevuld met boeken en
educatief spelmateriaal voor peuters en
kleuters. Vrouwen van alle leeftijden en
culturen zijn van harte welkom.
Beter Nederlands voor vrouwen
De Westpoort
Donderdag: 9.30 - 11.30 uur
Elke week komen vrouwen bijeen om
onder leiding van vrijwilligers te werken
aan het verbeteren van de Nederlandse
taal. We bespreken samen een thema
en gaan in groepjes aan de slag om te
oefenen met luisteren en spreken.

Taalles
De Westpoort
Dinsdagavond: 20.00 tot 21.30 uur.
Onder leiding van een vrijwilliger wordt
wekelijks gewerkt aan het verbeteren
van de Nederlandse taal. Iedereen die
beter Nederlands wil leren is welkom in
deze lesgroep
Taalles voor vrouwen
Buurthuiskamer Rhenen Hoog
Dinsdag: 9.30 - 11.00 uur
Valleiweg 16, 3911 DD Rhenen
Er wordt in verschillende groepjes met
een verschillend niveau lesgegeven
aan vrouwen. In de les komen spreken,
luisteren, schrijven en lezen aan bod.
Vrouwen die beter Nederlands wil leren
zijn van harte welkom.

Klik&Tik
Bibliotheek Rhenen
Dinsdag 14.30 - 15.30 uur
Donderdag 10.00 - 11.00 uur
Deze cursus helpt om beter gebruik te
maken van de mogelijkheden van de
computer. Er is keuze uit verschillende
cursussen van oefenen.nl die los of
achter elkaar te volgen zijn. Zo is de
cursus zelfstandig of met begeleiding in
de Bibliotheek te volgen.
Taalles in Elst
Bibliotheek Elst
Zaterdag 10.00 tot 12.00 uur.
Onder leiding van een vrijwilliger wordt
wekelijks gewerkt aan het verbeteren
van de Nederlandse taal.
Iedereen die beter Nederlands wil leren is
welkom in deze lesgroep.

Taalhuis Rhenen

