TAAL/Digitaal ACTIVITEITEN VAN HET BOSSCHE TAALNETWERK (juli 2021)
TIJD

LOCATIE

ORGANISATIE

WAT?

VOOR WIE?

Di 9.00 – 11.00 uur

digiTAALpunt Noord/BBS de Hambaken, het Wielsem 1, 5231 BV ‘sHertogenbosch

Huis73 ’s
Hertogenbosch/Farent/
KW1C

Inloopochtend.
Gastheer/gastvrouw
aanwezig, die kan
informeren over
aanbod, collectie en
vrijwilligersmogelijkhed
en

Di 9.00-11.00 uur

digiTAALpunt Helftheuvel/Koo Wijkplein/Helftheuvelpassage 109,
5224 AC ‘s-Hertogenbosch

Huis73 ’sHertogenbosch/Farent/
KW1C

Inloopochtend.
Gastheer/gastvrouw
aanwezig, die kan
informeren over
aanbod, collectie en
vrijwilligersmogelijkhed
en

Di. 09.30- 11.00 uur

Het Bosch Amateur Cultuur Huis, Lucas van Leijdenstraat 25, 5313
BB ‘s-Hertogenbosch

ABC Leer Mee

Di. 09.15-10.30 uur

Zaal achter de kerk, Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland

ABC Leer Mee

Di. 10.00-12.00 uur

Huis73, Hinthamerstraat 72, 5211 MR ‘s-Hertogenbosch

Huis73
‘s-Hertogenbosch

Taal Nt1 en Nt2 voor
alle niveaus en
ondersteunende
basisvaardigheden
Taal Nt1 en Nt2 voor
alle niveaus en
ondersteunende
basisvaardigheden
Inloopochtend in het
Taalhuis. Er is een
taalvrijwilliger
aanwezig die kan

Alle volwassenen die
informatie willen
over/willen werken
aan
hun
basisvaardigheden.
Mensen,
geinteresseerd in
vrijwilligersfuncties.
Alle volwassenen die
informatie willen
over/willen werken
aan
hun
basisvaardigheden.
Mensen,
geinteresseerd in
vrijwilligersfuncties
Mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen

Alle volwassenen die
informatie willen
over/willen werken
aan

informeren over
aanbod, collectie en
vrijwilligersmogelijkhed
en.
Di 10.00-12.00 uur

Huis73 Hinthamerstraat 72, 5211 MR ’s Hertogenbosch

Huis73 ism Seniorweb
Rosmalen

Cursus Klik&Tik

Di 13.30-15.00 uur

Huis73 Hinthamerstraat 72, 5211 MR ’s Hertogenbosch

Huis73 ism Seniorweb
Rosmalen

Di. 12.00-14.00 uur

BBS Nieuw Zuid, Jac.van Looystraat 5 5216 TB ‘s-Hertogenbosch

Farent

Wo. 09.00-10.30 uur

Huis73 Rosmalen, ingang Perron3, 5243 SR Rosmalen

ABC Leer Mee

Wo. 09.00-11.30 uur

BBS De Kruiskamp, Jan Olieslagerstraat 51, 5224 BD ‘s-Hertogenbosch

Farent/KW1C

Wo. 09.00-11.30 uur

BBS De Hambaken, Het Wielsem 1, 5231 BV ‘s-Hertogenbosch

Farent/KW1C

spreekuur voor
alledaagse digitale
vragen. Zelf je laptop,
tablet of telefoon
meenemen . In
coronatijd op afspraak
via 073-6802900
NT2 informeel ,
conversatievaardighed
en, aandacht voor
elzen en schrijven ,
thema’s alledaags
leven.
Zelfredzaamheid,
participatie en
zelfvertrouwen
Taal Nt1 en Nt2 voor
alle niveaus en
ondersteunende
basisvaardigheden
Beginners =
alfabetisering en
basisvaardigheden
NT2 door KW1C;
midden- en
gevorderdengroep
door Farent = spreek
en luistervaardigheden
NT2 (adhv alledaagse
thema’s)
Beginners =
alfabetisering en
basisvaardigheden
NT2 door KW1C;
midden- en

hun
basisvaardigheden.
Mensen,
geinteresseerd in
vrijwilligersfuncties.
Volwassenen die een
start willen maken
met digitale
basisvaardigheden of
daar beter in willen
worden.
Volwassenen met
een vraag op digitaal
gebied.

Vrouwen met niet
Nederlandstalige
achtergrond

Mannen en vrouwen

Vrouwen
(3 groepen)

Vrouwen
(2 groepen, midden
en gevorderden
zitten samen in 1
groep)

gevorderdengroep
door Farent = spreek
en luistervaardigheden
NT2 (adhv alledaagse
thema’s)
Spreektaal NT2 ; In
een kleine groep beter
Nederlands leren
spreken
Leesgroep NT2;
Leesgroep Makkelijk
Lezen:
In een kleine groep
praten over/ n.a.v.
(makkelijk leesbare)
boeken
Inloopochtend.
Gastheer/gastvrouw
aanwezig, die kan
informeren over
aanbod, collectie en
vrijwilligersmogelijkhed
en

Wo. 10.00-11.30 uur

Huis73, Hinthamerstraat 72, 5211 MR ‘s-Hertogenbosch

Huis73
‘s-Hertogenbosch

Do. 10.00-11.30 uur

Huis73, Hinthamerstraat 72, 5211 MR ‘s-Hertogenbosch

Huis73
‘s-Hertogenbosch

Do 9.00-11.00

digiTAALpunt Noord/BBS de Hambaken, het Wielsem 1, 5231 BV ‘sHertogenbosch

Huis73 ’s
Hertogenbosch/Farent/
KW1C

Do 9.00-11.00

digiTAALpunt Helftheuvel/Koo Wijkplein/Helftheuvelpassage 109,
5224 AC ‘s-Hertogenbosch

Huis73 ’s
Hertogenbosch/Farent/
KW1C

Inloopochtend.
Gastheer/gastvrouw
aanwezig, die kan
informeren over
aanbod, collectie en
vrijwilligersmogelijkhed
en

Do 9.00-11.00

Wekelijks Afwisselend in:
• digiTAALpunt Noord/BBS de Hambaken, het Wielsem 1,
5231 BV ’s-Hertogenbosch
en
• digiTAALpunt Helftheuvel/Koo Wijkplein/Helftheuvelpassage
109, 5224 AC ‘s-Hertogenbosch

Huis73 ’s
Hertogenbosch/Farent/
KW1C

Taalgids Laury
Schellekens is
aanwezig; makelaar
tussen vraag en
aanbod van
taalaanbod

Do 10-12.00

Huis73, bibliotheek Rosmalen/Perron 3

Huis 73 Ism
Seniorweb Rosmalen

Cursus Klik&Tik

Volwassenen, NT2,
Spreekvaardigheid

Volwassenen, NT2,
Leesvaardigheid,
spreekvaardigheid

Alle volwassenen die
informatie willen
over/willen werken
aan
hun
basisvaardigheden.
Mensen,
geinteresseerd in
vrijwilligersfuncties.
Alle volwassenen die
informatie willen
over/willen werken
aan
hun
basisvaardigheden.
Mensen,
geinteresseerd in
vrijwilligersfuncties.
Alle volwassenen die
op zoek zijn naar een
passend taalaanbod

Volwassenen die een
start willen maken
met digitale
basisvaardigheden of

Do. 09.00-11.00

BBS aan de Aa, Het Rondeel Acaciasingel 77, 5213VC ‘sHertogenbosch

Farent

Do. 14.00-16.00

Wijkplein Koo Helftheuvel Helftheuvelpassage 109 5224 AC ‘sHertogenbosch

Farent

Do. 19.30-21.00 uur

BBS De Hambaken, Het Wielsem 1, 5231 BV ‘s-Hertogenbosch

ABC Leer Mee

Vr. 09.30-11.30 uur

BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD ‘s-Hertogenbosch

Farent

Vr. 09.30-11.00 uur

BBS Nieuw Zuid, Jac. Van Looystraat 5, 5216 SB ‘s-Hertogenbosch

ABC Leer Mee

Zo. 10.30-12.00 uur

Huis73 ’s-Hertogenbosch, Hinthamerstraat 72, 5211 MR ‘sHertogenbosch

ABC Leer Mee

Alle dagen:
Individuele
begeleiding op
afspraak
Alle dagen:
Individuele afspraak
op afspraak

In afstemming met de taalvrijwilliger: in het Taalhuis of elders

Het Gilde

Conversatievaardighe
den, aandacht voor
lezen en schrijven,ahv.
thema’s alledaags
leven.zelfredzaamheid
/zelfvertrouwen/maat
schappelijke
participatie
Conversatievaardighe
den, aandacht voor
lezen en schrijven,
thema’s alledaags
leven.
Zelfredzaamheid.
Maatschappelijke
participatie,
zelfvertrouwen
Taal Nt1 en Nt2 voor
alle niveaus en
ondersteunende
basisvaardigheden
Beginners-,
middengroep en
gevorderden door
Farent: spreek en
luistervaardigheden
NT2 (adhv alledaagse
thema’s) (geen
alfabetisering)
Taal Nt1 en Nt2 voor
alle niveaus en
ondersteunende
basisvaardigheden
Taal Nt1 en Nt2 voor
alle niveaus en
ondersteunende
basisvaardigheden
1 op 1 begeleiding

In afstemming met Taalvrijwilliger

Vluchtelingenwerk

1 op 1 begeleiding

daar beter in willen
worden.
Vrouwen met niet
Nederlandse
achtergrond (NT2
informeel, 1 groep
begeleiding door
vrijwilligers)

Mannen met niet
Nederlandse
achtergrond ( NT2
informeel
begeleiding, 1 groep
door vrijwilliger
Farent.

Mannen en vrouwen

Vrouwen
(2 groepen,
beginners en
middengroep zitten
samen in 1 groep)

Mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen

Dag/tijd nog nader te
bepalen

digiTAALpunt Noord/BBS de Hambaken, het Wielsem 1, 5231 BV ’sHertogenbosch

Huis73

Cursus Klik&Tik
En
Cursus Digisterker

Volwassenen die een
start willen maken
met digitale
basisvaardigheden of
daar beter in willen
worden.

Huis73

Makkelijk Lezen Club:
Boek & Krant

Alle volwassenen die
in een groepje hun
lees- en/of
spreekvaardigheid
willen verbeteren

Huis73/Farent

Inloopspreekuur voor
alledaagse digitale
vragen. Zelf je laptop,
tablet of telefoon
meenemen

Volwassenen met
een vraag op digitaal
gebied.

Huis73//Farent

Kortdurend aanbod
verbetering digitale
vaardigheden

Volwassenen met
een vraag op digitaal
gebied.

en

digiTAALpunt Helftheuvel/Koo Wijkplein/Helftheuvelpassage 109,
5224 AC ’s-Hertogenbosch
Dag/tijd nog nader te
bepalen

digiTAALpunt Noord/BBS de Hambaken, het Wielsem 1, 5231 BV ’sHertogenbosch
en

digiTAALpunt Helftheuvel/Koo Wijkplein/Helftheuvelpassage 109,
5224 AC ’s-Hertogenbosch
Dag/tijd nog nader te
bepalen

digiTAALpunt Noord/BBS de Hambaken, het Wielsem 1, 5231 BV ’sHertogenbosch
en

digiTAALpunt Helftheuvel/Koo Wijkplein/Helftheuvelpassage 109,
5224 AC ’s-Hertogenbosch
Dag/tijd nog nader te
bepalen

digiTAALpunt Noord/BBS de Hambaken, het Wielsem 1, 5231 BV ’sHertogenbosch
en

digiTAALpunt Helftheuvel/Koo Wijkplein/Helftheuvelpassage 109,
5224 AC ’s-Hertogenbosch

Formeel klassikaal taal Lesaanbod
Capabel biedt formeel klassikaal lesaanbod op diverse dagen aan, op wisselende dagen op locatie. Aanmelden voor les kan via

aanmeldingen@capabeltaal.nl

Organisaties en contactpersonen
ABC Leer Mee

:

willeke@abcleermee.nl

073-6449889 / 0613155945

marjohn@abcleermee.nl

073-6147162

Capabel

:

joanna.vansandick@capabeltaal.nl

06 10912971

KW1C

:

educatie-administratie@kw1c.nl

073-6249555

VluchtelingenWerk

:

mklasen@vluchtelingenwerk.nl

Farent

:

julialommers@farent.nl

Capabel

:

aanmeldingen@capabeltaal.nl

Het Gilde

:

info@gildedenbosch.nl

073-6891033

Huis73

:

taalhuis@Huis73.nl

073-6802900

073-6140749/ 06 12613251
06-29333176

https://www.huis73.nl//basisvaardigheden.html
Gemeente ’s-Hertogenbosch :

inburgering@hertogenbosch.nl

073-6155155

Humanitas

:

a.degier@humanitas.nl

073-8511456

Jeroen Bosch Ziekenhuis

:

c.kwaijtaal@jbz.nl

073-5532216

St. Lezen en Schrijven

:

deniz@lezenenschrijven.nl

06-29219189

UWV

:

astrid.weterings@uwv.nl

WeenerXL

:

h.rullens@s-hertogenbosch.nl

06-51384655

Stedelijk Coördinator

:

bettyvervoort@huis73.nl

06-33989600

Taalgids

:

lau.schellekens@kw1c.nl

06-21385990

Vrijwilligersgids

:

hildevanderheijden@huis73.nl

073-6802900

Digitaalpunten in de wijk,

:

Digitaalpunt@huis73.nl

Charlotte van der Eijnden

https://www.huis73.nl/digitaalpunt.html

Voorleesexpres, Charlotte van der Eijnden

Voorleesexpres@huis73.nl
https://www.huis73.nl/voorleesexpress.html

06-22817008

06-47831290

Digitaal ondersteuningsaanbod

Huis73 (bibliotheek) ’s-Hertogenbosch
Hinthamerstraat 72 5211 MR ’s-Hertogenbosch;
Biedt op diverse tijden en locaties de cursus Digitale vaardigheden
•

“Digisterker” aan.

In de Digisterker cursus leer je werken met de digitale overheid zoals digiD, aanvragen toeslagen,
zorg, etc. Enige ervaring met computers is wenselijk.
De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur en wordt afwisselend in Rosmalen en ’s-Hertogenbosch en beide digiTAAlpunten gegeven.
Gratis.
•

Klik&Tik.. de basis voor de echte beginner!

In deze cursus leert u werken met de computer vanaf de eerste muisklik.
Geschikt voor mensen met weinig tot geen computerervaring. U volgt de cursus met een laptop van ons In uw eigen tempo met hulp van onze vrijwilligers.
•

Klik&Tik.. het internet op

Internet wordt steeds belangrijker. In deze cursus leert u hoe gemakkelijk u dagelijkse zaken kunt regelen via het internet.
Telefoon : 073 - 6802900 of cursus@huis73.nl
Dinsdag

10.00 – 12.00 uur

Donderdag

10.00 -12.00 uur

Huis73

nr. 72 ‘s-Hertogenbosch

Huis73 Rosmalen

De cursussen worden in Huis73 Hinthamerstraat, bibliotheek Rosmalen en beide digiTAALpunten gegeven.
Contactpersoon voor Klik&Tik en Digisterker: Marleen Klapman. marleenklapman@huis73.nl 073-6802900

Stichting Actieve Senioren;
*Orthen-links
Buurthuis Margarelaan 8 5231XL ’s-Hertogenbosch 073-6410015
Tel 06-20955832 secr.orthenlinks@sasdenbosch.nl
Diverse computercursussen alle niveaus.
Dinsdag 9.30 – 11.00 uur Kosten : € 25,- per half jaar
*West/Engelen
De Engelenburcht Heuvel 18, 5221 AP ’s-Hertogenbosch 073-6311905
Diverse computercursussen alle niveaus
Maandagmorgen 10.00 – 11.30 uur kosten € 4,50 per les
Telefoon : 06-17904482

Seniorweb ’s-Hertogenbosch;
Park de Taling, de eendenkooi 2 ’s-Hertogenbosch
Diverse computercursussen vnl. voor beginners
Op afspraak : telefoon 0411-674272 Frans.daniels@home.nl
Kosten € 5,- per les.
Seniorweb Rosmalen
De Hoef 100, 5242 CN Rosmalen Telefoon : 0620372776
Diverse computercursussen.

Niet gratis.

Verwijzers, Informatie en DigiTAALpunten
•

Taalpunt Jeroen Bosch Ziekenhuis hoofdlokatie ; Voorlichtingscentrum JBZ
Taalpunt dependance van het JBZ in Rosmalen de Hoef 90 5242 CN Rosmalen
. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven krijgen bij het Taalpunt hulp bij:
- Het vinden van een passende taal/digitaal/reken cursus
- Lezen van informatiefolders en formulieren
Het taalpunt Hoofdlokatie is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.

•

Taalpunt WeenerXL: Openingstijden maandag, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00-12.00

•

DigiTAALpunt Helftheuvel: Helftheuvel passage KOO wijkplein helftheuvel. Helftheuvelpassage 109 5224 AC ’s-Hertogenbosch

•

DigiTAALpunt Noord: BBS Hambaken, het Wielsem 1 Den Bosch. Open dinsdag en donderdag van 9.00-11.00

•

UWV leidt kandidaten toe naar het Bossche Taalnetwerk.

•

Bibliotheek Huis73 ; Taalhuis is open tijdens openingstijden van de bibliotheek. Hier kan men boeken raadplegen, oefenen op de computers (oefenen.nl). Tijdens het
spreekuur: advies en informatie. Het Taalhuis in Huis73, Hinthamerstraat 72 is een plek voor alle mensen die willen werken aan hun basisvaardigheden én voor hun
vrijwilliger. Hier kan men makkelijk lezen boeken en leerboeken Nederlandse taal raadplegen en lenen (met abonnement). Er ligt altijd een makkelijk lezen krant en er zijn
computers waarop je via oefenen.nl je basisvaardigheden kunt oefenen. Ook staat er een computer om te oefenen voor je rijbewijs. Zij kunnen er terecht voor informatie,
leer- en leesboeken. Er zijn rustige plekken waar men samen met een (digi)taalmaatje kan oefenen. Er staan computers, met oefenprogramma’s voor basisvaardigheden.
Zie voor activiteiten bovenstaand schema. Het Taalhuis is geopend tijdens de reguliere openingstijden van Huis73, Hinthamerstraat. https://www.huis73.nl/adressen-enopeningstijden.html Contactpersoon; Hilde van der Heijden. hildevanderheijden@huis73.nl 073-6802900 https://www.huis73.nl/welkom-in-het-taalhuis.html
IDO: Informatiepunt Digitale Overheid Zakendoen met de digitale overheid is voor veel mensen lastig. Daarom biedt het IDO in Huis 73, Hinthamerstraat een eerste
ondersteuning. In een rustige omgeving worden mensen op weg geholpen met uitleg van formulieren, het navigeren op de websites van de overheidsorganen en – indien
nodig – doorverwezen naar een van de lokale (maatschappelijke) partners. Het IDO is geopend tijdens de reguliere openingstijden van Huis73
https://www.huis73.nl/adressen-en-openingstijden.html Contactpersoon: Marleen Klapwijk marleenklapwijk@huis73.nl 073-6802900 https://www.huis73.nl/IDO.html

•

•

De Taalgids; aanspreekpunt voor verwijzers. Lau.schellekens@KW1C.nl

•

De Vrijwilligersgids; aanspreekpunt voor nieuwe vrijwilligers die binnen het BTN geplaatst willen worden. hildevanderheijden@huis73.nl

•

Stichting Lezen en Schrijven (landelijke organisatie) is als adviseur voor gemeenten verbonden aan het netwerk en beidt ondersteuning met haar programma’s zoals de
netwerkaanpak “Taal voor het leven” en “Voel je Goed”. Ook biedt ze scholing, doet onderzoek, deelt kennis en ontwikkeld instrumenten en (les) materialen.

