
NIEUWEGEINSE
WOORDZOEKER

Week van Lezen en Schrijven - 7 t/m 13 september  
Help je mee om laaggeletterdheid bespreekbaar te 
maken? Zoek dan mee naar de ontbrekende letters  
en win een e-reader!
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Bij de bieb kun je terecht voor...

In Nieuwegein wonen meer dan 7500 mensen die moeite hebben met lezen en 

schrijven. Hier hebben ze last van in het dagelijks leven. Misschien geldt dit wel 

voor jou, je buurvrouw, man of beste vriend. Gelukkig zijn er veel manieren om 

te oefenen met lezen en schrijven! In de bibliotheek en door heel Nieuwegein 

vind je verschillende hulpmiddelen en instanties.  

Haal de handige Taalkaart (met activiteiten en adressen) op in de bieb of neem 

een kijkje op detweedeverdieping.nu/biebcommunities/taal-en-lezen/

        

Benieuwd naar de aanpak van De tweede verdieping?  
Vraag naar de infographic laaggeletterdheid. 

Taalkaart  2020
voor laaggeletterden
NT1

In de bibliotheek:

• Taalbrigade 
Onder begeleiding oefenen met lezen en schrijven 
Elke vrijdag van 9.30 – 11.45 uur 

• Taalbrigade@work 
Leren van taalvaardigheden voor (het vinden van) werk 
Elke dinsdag van 9.30 – 11.45 uur

Ook in Nieuwegein:

NLeducatie Nieuwegein 
Taallessen 

Brinkwal 3
3432 GA  Nieuwegein
030 - 303 12 34
info@nleducatie.com
www.nleducatie.com

PRAGO Nieuwegein
Praktisch gericht onderwijs (basiseducatie)

Gebouw NLeducatie/Taal+
Brinkwal 3
3432 GA Nieuwegein
06 - 479 54 607
info@prago.nl 
www.prago.nl

Dit is een selectie. 
Kijk op www.detweedeverdieping.nu/taalprofessionals voor het volledige aanbod.

 
Disclaimer: De tweede verdieping is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma-aanbod van de aanbieders op de Taalkaart.

Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
030 - 604 58 34
www.detweedeverdieping.nu 

  

MEER INFO?  

Taalkaart  2020
voor anderstaligen
NT2

In de bibliotheek:

• Taalbrigade 
Onder begeleiding oefenen met lezen, begrijpen en spreken 
Elke vrijdag van 9.30 – 11.45 uur 

• Taalbrigade@work 
Leren van taalvaardigheden voor (het vinden van) werk 
Elke dinsdag van 9.30 – 11.45 uur 

• Taaltafel 
Oefenen met spreken in het Nederlands 
Elke zaterdag van 14.30 - 16.30 uur 

Ook in Nieuwegein: 
Jut&Zo Koek i.s.m. De tweede verdieping 
Taalmaatjes NT2  
Wenckebachplantsoen 85a - Nieuwegein 
Voor tijden en meer info: bel/app Ineke Zuidema (06 - 143 59 417)

Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein
Begeleiding bij invullen formulieren, taalmaatjesproject en huiswerkklas
Luifelstede 42 - Nieuwegein 
0900 - 82 123 82
www.steunpuntvluchtelingen.nl 

Alfabetiseringscursussen en voorbereidingscursussen op het inburgeringsexamen of het staatsexamen: 

SVS Inburgering 
Edisonbaan 14A
3439 MN Nieuwegein
030 - 711 56 84
info@svs-inburgering.nl
www.svs-inburgering.nl

NLtraining 
Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein
Brinkwal 3
3432 GA Nieuwegein
06 - 228 97 970
info@nltraining.nl
www.nltraining.nl

Dit is een selectie.                                                                                                                                                                               
Kijk op www.detweedeverdieping.nu/taalprofessionals voor het volledige aanbod. 

MEER INFO?  
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
030 - 604 58 34
www.detweedeverdieping.nu 

Disclaimer: De tweede verdieping is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma-aanbod van de aanbieders op de Taalkaart.

? ? ?

Aanpak laaggeletterdheid  reductie en preventie
Nieuwegein telt circa 7500 laaggeletterden.
De aanpak van laaggeletterdheid loopt
als een rode draad door het programma 
van De tweede verdieping.
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Laaggeletterdheid sporen we op en
brengen we onder de aandacht via: 

relationele benadering

Dit heeft ook een positieve invloed 
op het netwerk van de laaggeletterde.
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de deelnemers 
staan voorop.
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Resultaten:

www.detweedeverdieping.nu

Voor meer info over De tweede verdieping en haar
samenwerkingspartners: zie ommezijde.
Ga voor het hele aanbod naar:

aanpak per Levensfase 

 
   

   
   

   
    

  S
amen oefenen met taal in de bieb



7 t/m 13 september 2020 
DOE MEE EN

WIN EEN  
E-READER!

www.detweedeverdieping.nu

Van 7 t/m 13 september is het de 
Week van Lezen en Schrijven en 
staan we extra stil bij de gevolgen 
van laaggeletterdheid. 

Zoek mee!
Hoe we dat doen? Bij de bibliotheek en 

op een aantal andere openbare plekken 

in Nieuwegein hangt een poster met 

verschillende woorden die te maken 

hebben met taal. De woorden zijn 

alleen niet compleet: er ontbreekt een 

letter. Weet je welke letter er ontbreekt? 

Alle ontbrekende letters vormen samen 

een woord. Zo vullen we samen  

Nieuwegein met taal!

 

 

De locaties  
Je vindt de woordposters vanaf 5  
september op deze locaties: 
1. Bruna (Cityplaza) 
2. The Read Shop (Cityplaza) 
3. Bibliotheek De tweede verdieping      
    (Cityplaza) 
5. Buurtplein Batau 
6. Buurtplein Galecop 
7. Buurtplein Zuid  
8. Fietsenstalling De Fietspomp  
    (gesponsord door DE KOM) 
9. Gemeentehuis (Cityplaza)

Prijsuitreiking Woordzoeker
18 september 11.00 uur
Vul de juiste woorden in en lever het 

formulier in voor 15 september. Tijdens 

de Taalbrigade in de bibliotheek maken 

we om 11.00 uur de winnaars van de 

woordzoeker bekend.  

 

Door heel Nieuwegein

1
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9

gevonden? 

Alle zaken in de puzzel vind je in bibliotheek De tweede verdieping. En nog veel meer...  

 

Vul hieronder de letters in die je hebt gevonden. Lever het formulier vóór 15 september in 

bij de bibliotheek of mail je antwoord + gegevens naar actie@detweedeverdieping.nu

 Naam:

 Telefoonnummer: 

 

 E-mailadres:

  

 Ik blijf wel/niet graag op de hoogte van de activiteiten van De tweede verdieping

de prijzen
1e prijs: Kobo e-reader (t.w.v. €100,-) 
2e prijs: Boekenbon (t.w.v. €50,-) 
3e prijs: Bibliotheek jaarabonnement       
(t.w.v. €45,-)

Wil je taalvrijwilliger worden? 

Kom naar de bieb of neem contact op met Gina van den Berg: 030-6045834
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu


