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Wist je dat...
•
•
•
•
•
•
•
•
Team basisvaardigheden van SCHUNCK: van links naar rechts
achterste rij: Hub Pieters, Joran Effting, Loni Scholtz, Marjan Swelsen.
Voorste rij: Ilhame Salhi, Daniella Boomsma, Marja Henssen.

We, geïnspireerd door schrijver Ronald Giphart, samen met
de taalcursisten een eigen ‘Kookboek vol letters’ hebben 		
uitgegeven?
De vrijwilligers Klik & Tik van Bibliotheek Heerlerbaan in		
middels hun 100ste cursist mochten begeleiden?
De taalcafé-cursisten op bezoek geweest zijn in Kasteel 		
Hoensbroek?
Je ook in Bibliotheek Heerlerheide naar Koken met letters 		
kunt op donderdagmiddag?
We samen met StandBy ook taalactiviteiten ontwikkelen in
de buurtpunten?
Er inmiddels drie gecertificeerde taalvrijwilligers zijn in 		
Buurtpunt de Koffiepot?
Op de website www.letterliefdeparkstad.nl acht prachtige 		
verhalen staan van taalambassadeurs in Parkstad?
De ‘Jonge moeders groep’ van gemeente Heerlen dit jaar 		
drie keer naar SCHUNCK komt om aan hun
sollicitatievaardigheden te werken?

7 t/m 13 sep
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PUZZel

Week van de
alfabetisering
2019
Laat taal je maatje zijn
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Horizontaal (opzij)
2. Draadloos Internet
3. Een groep letters die samen iets
betekenen
7. Woorden op papier zetten met
pen of potlood
8. Alle letters op een rij
10. Post die je stuurt via internet
12. Niet bang zijn om iets te doen
13. Niet alleen

Verticaal (omlaag)
1. Een gebouw waar je boeken
kunt lenen
4. Je best doen om iets te horen
5. Kleine platte computer zonder
toetsenbord
6. Woorden en zinnen zeggen
9. Een dagblad
11. Kijken naar woorden en ze
begrijpen

welkom

Programma

Ons motto van de week is Laat taal je maatje zijn, met taal
durf je meer!  

Taalcafé Extra
Thema: durf te dromen. Wat is jouw grootste droom?
Zaterdag 7 september / 14.00 - 16.00 / SCHUNCK Glaspaleis

Op straat, in de supermarkt, in het gemeentehuis, overal
is er taal!
Heb je moeite met taal, rekenen of de computer en wil je
dat graag beter leren?
Kom dan naar de bibliotheken van SCHUNCK. Door te
leren word je zelfverzekerder en durf je meer. In het
Digi-Taalhuis kun je kennis maken met, en krijg uitleg
over, al onze cursussen en activiteiten. Onze
gecertificeerde vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers
willen je graag helpen.  
Durf te komen, durf te vragen, durf te leren, durf te
groeien.
Kom en laat taal je maatje zijn. Tot ziens in SCHUNCK!
Marja Henssen
(beleidsmedewerker laaggeletterdheid en basisvaardigheden
bij SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen)

Groot Stadsdictee  
Test je taalkennis tijdens het groot stadsdictee dat zal
worden voorgelezen door interim-burgemeester
Emile Roemer.  Het dictee is herschreven door
Hub Pieters (Huisdichter van SCHUNCK).
Maandag 9 september / 10.00 - 11.30 uur / SCHUNCK
Glaspaleis

Informatiestand over het aanbod van het Digi-taalhuis Heerlen
Wil je meer weten wat het Digi-Taalhuis doet? Wij
leggen het graag uit! Kom naar onze informatiestand in
het Glaspaleis.
Op maandag 9 september van 9.00 tot 17.00 /
SCHUNCK Glaspaleis Centrale Hal

Theatervoorlezen Oscar
Interactief voorlezen door Trees Verburg met accordeonmuziek en vertelplaten.
• Maandag 9 september / 9.30 - 10.15 uur / SCHUNCK
Bibliotheek Heerlerbaan
• Dinsdag 10 september / 10.00 - 10.45 uur / SCHUNCK
Bibliotheek Heerlerheide
• Dinsdag 10 september / 13.30 - 14.15 uur / SCHUNCK
Bibliotheek Hoensbroek
• Woensdag 11 september / 10.00 - 10.45 uur / SCHUNCK
Glaspaleis

Taalcafés
Tijdens het taalcafé praten we met elkaar en spelen we
spelletjes, met Taal en Durf als thema.
• Dinsdag 10 september / 10.00 - 12.00 uur /
SCHUNCK Bibliotheek Heerlerbaan en Hoensbroek
• Woensdag 11 september / 10.00 - 12.00 uur /
SCHUNCK Glaspaleis
• Donderdag 12 september / 10.00 - 12.00 uur /
SCHUNCK Bibliotheek Heerlerheide
Taalspreekuur SCHUNCK Glaspaleis
Geen vraag is te gek. Wil je beter Nederlands leren, je
telefoon beter leren bedienen of vind je het internet nog
spannend? Samen komen we er wel uit.
Woensdag 11 september / 10.00 - 12.00 uur /
SCHUNCK Glaspaleis
Koken met Letters
De lekkerste leeskring van Heerlen. Tijdens Koken met
Letters oefenen we met de Nederlandse taal aan de hand
van gerechten. Maar ook cultuur komt aan bod. We praten
over feestdagen, speciale gebeurtenissen en tradities.
• Donderdag 12 september / 13.30 - 15.30 uur /
SCHUNCK Bibliotheek Heerlerheide
• Vrijdag 13 september / 11.00 - 13.00 /
SCHUNCK Glaspaleis

