HULP BIJ DE
NEDERLANDSE
TAAL
2019 - 2020
“De bieb is een fijne plek om samen
Nederlands te oefenen en nieuwe
mensen te ontmoeten.”

Draai om
voor Digitaal
op weg

Hulp bij lezen,
schrijven en spreken
Kom naar het Taalhuis (blz. 5)

Ik wil
graag
hulp

Oefen het spreken in
een groep
Kom naar het Taalcafé (blz. 4-5)

Ik oefen
graag
alleen

Oefen met onze
taalboeken

Kom naar een Taalpunt (blz. 6)

Oefen op onze website
Kijk op www.obgz.nl/taalvaardig
(blz. 6)

 ontact opnemen met jouw bibliotheek?
C
Kijk op blz. 8
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Hulp bij de Nederlandse taal in de bibliotheek

Ik wil
oefenen
met de
Nederlandse
taal
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Taalcafé voor
gevorderden
SAMEN NEDERLANDS PRATEN

Taalhuis
OEFENEN MET LEZEN EN SCHRIJVEN

Wil jij beter Nederlands leren lezen en schrijven?

Spreek je al een beetje Nederlands? En wil je graag

Dan is het Taalhuis er voor jou. Er staat altijd

de taal oefenen met mensen uit verschillende

iemand klaar om je te helpen. Samen kijken we wat

landen? Kom dan op donderdagmiddag naar het

je wilt leren en hoe je dat kunt oefenen. Er staan

Taalcafé voor gevorderden in Bibliotheek Bemmel.

computers waar je een Nederlandse taalcursus op

Hier komt een groep mensen van verschillende

kunt volgen. Ook zijn er leuke boeken die je zelf

nationaliteiten bij elkaar om Nederlands met

kunt lezen, in je eigen tempo en op je eigen niveau.

elkaar te spreken. Meld je van tevoren wel even

Je kunt je hier ook aanmelden voor een leesgroep of

aan. Het Taalcafé is een samenwerking tussen de

cursus.

Bibliotheek Gelderland Zuid, Vluchtelingenwerk
en Stichting Welzijn Lingewaard (SWL).

Interesse? Kom langs!
Aanmelden is niet nodig.

Interesse?
Meld je aan bij Magda Steegh via

Prijs

msteegh@obgz.nl of 06 - 86 80 72 57.

Gratis

Prijs
Gratis

September t/m juni
Bibliotheek De Mariënburg,
Nijmegen
Elke dinsdag | Niet op 15 okt, 24 en
31 dec, 25 feb en 28 apr
Tijd 10.00 - 12.00 uur

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Bemmel
Elke donderdag
Tijd 14.00 - 16.00 uur

Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
Elke donderdag | Niet op
17 okt, 26 dec, 3 jan, 27 feb, 30 apr
en 21 mei | Tijd 14.00 - 16.00 uur

Waar &
Wanneer
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Taalcafé
SAMEN NEDERLANDS PRATEN

September t/m juni

Waar &
Wanneer

Bibliotheek Bemmel
Elke maandag | Tijd 14.00 - 15.00 uur
Niet op 14 okt, 23 dec, 30 dec, 24 feb en 27 apr
Bibliotheek Beuningen
Elke donderdag | Tijd 10.00 - 12.00 uur
Niet op 21 mei
Bibliotheek De Biezantijn, Nijmegen
Elke woensdag | Tijd 14.00 - 15.00 uur
Niet op 25 dec en 1 jan
Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Elke woensdag | Tijd 10.00 - 12.00 uur
Niet op 25 dec en 1 jan
Elke donderdag | Tijd 19.00 - 20.30 uur
Niet op 17 okt, 5 en 26 dec, 2 jan, 27 feb,
30 apr en 21 mei

Spreek je nog niet zo goed Nederlands? Oefen dan
in het Taalcafé met andere mensen die ook de
Nederlandse taal willen leren. Er zijn vrijwilligers
aanwezig om je te helpen met oefenen. Je praat met
elkaar over onderwerpen als eten en drinken, feestdagen en het menselijk lichaam. Ook speel je samen
taalspelletjes. Zo leer je steeds meer Nederlandse
woorden. Het zijn gezellige ontmoetingen, met elke
keer een ander onderwerp om over te praten.
Interesse? Kom langs!
Aanmelden is niet nodig. Het Taalcafé is geen les
of cursus. Je mag per keer besluiten of je mee wilt
doen.
In de zomer naar een Taalcafé?
Dat kan in Bibliotheek Beuningen, De Mariënburg,
Hatert, Huissen en Groesbeek.
Prijs
Gratis

Nu ook
‘s avonds !

Bibliotheek Elst
Elke donderdag | Tijd 13.00 - 14.00 uur Niet op 17
okt, 26 dec, 2 jan, 27 feb, 30 apr, 7 en 21 mei
Bibliotheek Gendt
Elke maandag | Tijd 13.00 - 14.00 uur
Niet op 14 okt, 23 dec, 30 dec, 24 feb en 27 apr
Bibliotheek Groesbeek
Elke dinsdag | Tijd 10.00 - 12.00 uur Niet op 5 mei
Bibliotheek Hatert, Nijmegen
Elke donderdag | Tijd 10.00 - 12.00 uur
Niet op 26 dec en 21 mei
Bibliotheek Heteren
Elke vrijdag | Tijd 16.00 - 17.00 uur
Niet op 18 okt, 27 dec, 3 jan, 28 feb, 10 apr,
1, 8 en 22 mei
Bibliotheek Huissen
Elke woensdag | Tijd 10.30 - 12.00 uur
Niet op 16 okt, 25 dec, 1 jan, 26 feb en 29 apr
Bibliotheek Lent - De Ster, Nijmegen
Elke woensdag | Tijd 10.00 - 11.30 uur
Niet op 25 dec en 1 jan
Bibliotheek Leuth
Elke donderdag | Tijd 10.00 - 12.00 uur
Niet op 26 dec en 21 mei
Bibliotheek Malden
Vanaf 27 sep | Elke vrijdag | Tijd 10.00 - 12.00 uur

Bezoeker Hamed: “Ik wil graag Nederlandse
kranten leren lezen en ook de taalspelletjes
vind ik leuk om te doen.”
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Bibliotheek Zetten
Elke vrijdag | Tijd 16.00 - 17.00 uur
Niet op 26 dec, 3 jan en 10 apr
Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
Elke maandag | Tijd 10.00 - 12.00 uur
Niet op 13 en 27 apr

Groepsbezoeken
Volg je een taalcursus bij bijvoorbeeld

Interesse? Neem contact op!

het ROC, STEP, Radboud in'to Languages,

Nijmegen: Bart van Helvoort, bvhelvoort@obgz.nl

Vluchtelingenwerk of een andere taalaanbieder?

Elst: Gabriëlle Kissels, gkissels@obgz.nl

Dan ben je samen met de andere cursisten

Beuningen: Gemma Cornelissen, gcornelissen@obgz.nl

welkom voor een groepsbezoek in de bibliotheek.

Groesbeek: Lianne Jansen, ljansen@obgz.nl

Je hoort wat de bibliotheek voor jou kan

Bemmel: Magda Steegh, msteegh@obgz.nl

betekenen op het gebied van taal. Ook krijg je

Malden: Annelies Korten, akorten@obgz.nl

een gratis Taalabonnement dat geldig is zolang
je de taalcursus volgt. Je kunt een groepsbezoek
aanvragen bij je taaldocent.

VOORLEESEXPRESS
VOORLEZEN BIJ JOUW THUIS

Kinderen die op
driejarige leeftijd dagelijks
worden voorgelezen, scoren
na twee jaar hoger op taal
en rekenen dan leeftijds
genootjes die niet
worden voorgelezen.

Vind je het moeilijk om je kind in het Nederlands voor
te lezen? Of te helpen met taal? Dan kan een vrijwilliger
van de VoorleesExpress je helpen. Samen gaan jullie
thuis voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Twintig
weken lang. Iedere week. Hoe meer taal een kind hoort,
hoe sneller het leert.
De VoorleesExpress is er voor gezinnen met jonge
kinderen (2 - 8 jaar). Als ouder krijg je tips om zelf de
taalontwikkeling van je kind(eren) te stimuleren. Het
belangrijkste is dat kinderen plezier krijgen in lezen en
hun woordenschat vergroten.

Aanmelden als voorlezer of deelnemer bij
de VoorleesExpress? Kijk op www.obgz.nl/
voorleesexpress of ga naar één van onze
bibliotheken.
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Taalpunten
OEFENEN MET TAALBOEKEN

Wil je zelf je (klein)kinderen kunnen voorlezen
en brieven of formulieren kunnen begrijpen?
Kom dan naar het Taalpunt in de bibliotheek.
Een Taalpunt is een speciale kast met lesboeken
en mooie verhalen zonder moeilijke woorden.

Online
taaloefeningen
OEFENEN OP ONZE WEBSITE

Ook vind je er lesboeken en woordenboeken met
plaatjes. Zo kun je tijdens de openingstijden van

Je kunt de Nederlandse taal ook online oefenen,

de bibliotheek zelf oefenen met taal. Je hoeft geen

thuis of in de bibliotheek. Daarvoor hebben we

lid te zijn van de bibliotheek.

een overzicht van leuke en leerzame oefensites
op onze website staan.

Interesse? Kom langs!
Kijk voor de openingstijden van de

Interesse?

bibliotheken op www.obgz.nl/openingstijden.

Kijk op www.obgz.nl/taalvaardig.

Prijs
Gratis

Bibliotheek Bemmel
Bibliotheek Beuningen
Bibliotheek De Biezantijn, Nijmegen
Bibliotheek De Mariënburg, Nijmegen
Bibliotheek Elst
Bibliotheek Groesbeek
Bibliotheek Hatert, Nijmegen
Bibliotheek Malden
Bibliotheek Muntweg, Nijmegen
Bibliotheek Zwanenveld, Nijmegen
Tijd openingstijden van de bibliotheken

Waar &
Wanneer
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Bezoeker Myriam: “Via de website van de bieb
maak ik gebruik van de Slimme Nieuwslezer. Het
nieuws van vandaag staat erin, met uitleg van
moeilijke woorden. Zo kan ik toch de krant lezen!”

Word lid
van de bieb

...

WIST JE DAT

... je bij de bieb naast boeken,

ook e-books, films, muziek,
tijdschriften, luisterboeken en
bladmuziek kunt lenen?

... je gereserveerde materialen

gratis bij een van onze vestigingen
kunt ophalen én terugbrengen?

... een abonnement bij de bieb

tot 18 jaar gratis is?

... een alles-in-één volwassenen-

abonnement slechts € 5,- per
maand kost? En voor jongeren
van 18 t/m 21 jaar maar € 2,-?

... leden korting krijgen op

diverse activiteiten, cursussen
en workshops van de bieb én
van culturele partners zoals
musea en theaters?

... je bij de bieb ook computer-

cursussen kunt volgen en
experimenteren met nieuwe
digitale technieken?

Ga vliegensvlug naar de bieb of
kijk op www.obgz.nl/lidworden.

Week van de Alfabetisering
Week
van de
9 t/m 15 september
2019 Alfabetisering
9 t/m 15 september 2019

Tijdens de Week van de Alfabetisering vragen we aandacht
voor
laaggeletterdheid.
We Alfabetisering
gaan op pad met tassen
Tijdens
de Week van de
vragen vol
we informatieaandacht
materiaal.
We vertellen We
en laten
wat met
je intassen
de biebvol
kunt
leren en
voor
laaggeletterdheid.
gaanzien
op pad
informatiedoen
op het
gebied
van en
lezen,
enwat
digitale
vaardigheden.
Want
materiaal.
We
vertellen
latentaal
zien
je in de
bieb kunt leren
enonze
samenleving
wordt sterker
als iedereen
kan meedoen.
Wil je hier
doen
op het gebied
van lezen,
taal en digitale
vaardigheden.
Wantmeer
onze
over weten? Bezoek
dan een
onze bibliotheken!
OfWil
kijkjeop
samenleving
wordt sterker
alsvan
iedereen
kan meedoen.
hier meer
www.obgz.nl/taalvaardig
en www.obgz.nl/digitaalvaardig.
over
weten? Bezoek dan een van
onze bibliotheken! Of kijk op
www.obgz.nl/taalvaardig en www.obgz.nl/digitaalvaardig.

Speeddaten met laaggeletterden
Heb je altijd al een
willen praten met iemand
Speeddaten
metkeer
laaggeletterden
die moeite
met
lezen
en schrijven?
dan
Heb
je altijdheeft
al een
keer
willen
praten metKom
iemand
op dinsdag
17 september
van
10.00 totKom
12.00
die
moeite heeft
met lezen en
schrijven?
dan
uurdinsdag
naar Bibliotheek
Beuningen.
op
17 september
van 10.00 tot 12.00
Ga in
gesprek
met mensen
die graag over hun
uur
naar
Bibliotheek
Beuningen.
ervaringen
vertellen:
de taalambassadeurs
van
Ga
in gesprek
met mensen
die graag over hun
ROC Nijmegen.
Loopde
gewoon
eens binnen!van
ervaringen
vertellen:
taalambassadeurs
ROC Nijmegen. Loop gewoon eens binnen!

Het Taalcafé in Bibliotheek De Mariënburg bestaat vier jaar!
En dat
vieren
we graag
op woensdag De
4 september
2019bestaat
van 10.00vier
tot 12.00
Het
Taalcafé
in Bibliotheek
Mariënburg
jaar! uur
metdat
iedereen
die graag
zin heeft
een gezellig
praatje. Speciaal
tijdens
deze
En
vieren we
op in
woensdag
4 september
2019 van
10.00
totOpen
12.00Dag
uur
kunnen
Nederlanders,
Hollanders
en Kaaskoppen
ook meedoen.
PraatOpen
met de
met
iedereen
die zin heeft
in een gezellig
praatje. Speciaal
tijdens deze
Dag
vanHollanders
het Taalcafé
ontmoet deook
wereld
aan je Praat
tafel. met de
kunnen deelnemers
Nederlanders,
en en
Kaaskoppen
meedoen.
deelnemers van het Taalcafé en ontmoet de wereld aan je tafel.
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Zwanenveld
Zwanenveld 90-98
E zwanenveld@obgz.nl

Oosterhout - De Klif
Voorzieningenhart De Klif
Pijlpuntstraat 1
E oosterhout@obgz.nl

Muntweg
Muntweg 207
E muntweg@obgz.nl

Lent - De Ster
Voorzieningenhart De Ster
Queenstraat 37-B
E lent@obgz.nl

Hatert
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 20
E hatert@obgz.nl

De Biezantijn
Voorzieningenhart
De Biezantijn
Waterstraat 146
E biezantijn@obgz.nl

GEMEENTE NIJMEGEN
De Mariënburg
Mariënburg 29
E marienburg@obgz.nl

Ooij
Dorpshuis De Sprong
Prins Bernardstraat 3
E ooij@obgz.nl

Millingen aan de Rijn
Kulturhus Millingen
aan de Rijn
Heerbaan 115
E millingen@obgz.nl

Leuth
Kulturhus Leuth
Reusensestraat 4
E leuth@obgz.nl

Kekerdom
Kulturhus Kekerdom
Schoolstraat 7
E kekerdom@obgz.nl

Groesbeek
Cultureel Centrum
De Mallemolen
Kloosterstraat 13
E groesbeek@obgz.nl

GEMEENTE BERG EN DAL
Beek-Ubbergen
Kulturhus Beek
Roerdompstraat 6
E beek-ubbergen@obgz.nl

Bemmel
Dorpsstraat 84
E bemmel@obgz.nl

GEMEENTE LINGEWAARD
Angeren
Dorpshuis Angeren
Emmastraat 23
E angeren@obgz.nl

Overasselt
Verenigingsgebouw
Overasselt
Willem Alexanderstraat 1
E overasselt@obgz.nl

GEMEENTE HEUMEN
Malden
Multifunctioneel
Centrum Maldensteijn
Broeksingel 2
E malden@obgz.nl

Ewijk
Multifunctionele
accommodatie ‘t Hart
Den Elt 17-A
E ewijk@obgz.nl

GEMEENTE BEUNINGEN
Beuningen
Sociaal cultureel centrum
De Lèghe Polder
Schoolstraat 16
E beuningen@obgz.nl

Zetten
Schweitzerpark 2-A
E zetten@obgz.nl

Heteren
Brede school de Vogeltuin
Flessestraat 13
E heteren@obgz.nl

GEMEENTE OVERBETUWE
Elst
Europaplein 1
E elst@obgz.nl

Huissen
't Convent
Langekerkstraat 4
E huissen@obgz.nl

Haalderen
Dorpshuis de Tichel
Kolkweg 5-A
E haalderen@obgz.nl

Gendt
Schoolstraat 2
E gendt@obgz.nl

Doornenburg
Ontmoetingscentrum
Doornenburg
Kerkstraat 3
E doornenburg@obgz.nl

CONTACTGEGEVENS VAN ONZE BIBLIOTHEKEN

Vormgeving Einder Communicatie

Redactie en eindredactie
Marketing & communicatie,
Bibliotheek Gelderland Zuid

Uitgave Augustus 2019

Copyright De Bibliotheek Gelderland Zuid

COLOFON

De inhoud van deze brochure is zorgvuldig
samengesteld. Bij het samenstellen is
gebruik gemaakt van de gegevens van
lokale, regionale en landelijke partners.
Wijzigingen in het programma blijven
altijd mogelijk. Kijk voor de meest actuele
informatie op www.obgz.nl.

www.obgz.nl
E info@obgz.nl
Bibliotheek Gelderland Zuid
@bieb024

De Bibliotheek Gelderland Zuid
is telefonisch bereikbaar via de
klantenservice: 024 - 327 49 11.
Maandag t/m vrijdag, 9.00-18.00 uur.
De medewerkers kunnen je
doorverbinden met jouw
bibliotheek tijdens openingstijden.
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