
 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

    REGIO LEKSTROOM 

 
 

 

 

Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend 

 
Durf! Verschil te maken 

Durf! Iemand te helpen 

Durf! Mee te doen 

 
Samen gaan we voor een geletterd Nederland! 

2021/2022 

NIEUWE 

GEIN 

IJSSEL 

STEIN 

LOPIK 

VIJF 

HEEREN 

LANDEN 

HOUTEN 



DINSDAG 7 SEPTEMBER 

 

Dinsdag 7 september 2021, Taalhuis Houten 

Tijdstip: 13:00 - 14:30 uur 

Online sessie  

Aanmelden via: houten@taalhuislekstroom.nl  

WOENSDAG 6 OKTOBER 

DINSDAG 16 NOVEMBER 
Dinsdag 7 september 2021, Taalhuis IJsselstein 

Tijdstip: 13:00 - 14:30 uur 

Online sessie 

Aanmelden via: ijsselstein@taalhuislekstroom.nl 

Dinsdag 7 september 2021, Taalhuis Lopik 

Tijdstip: 13:00 - 14:30 uur 

Online sessie 

Aanmelden via: lopik@taalhuislekstroom.nl  

Dinsdag 7 september 2021, Taalhuis Nieuwegein 

Tijdstip: 13:00 - 14:30 uur 

Online sessie 

Aanmelden via: nieuwegein@taalhuislekstroom.nl  

Dinsdag 7 september 2021, Taalhuis Vijfheerenlanden 

Tijdstip: 13:00 - 14:30 uur 

Online sessie 

Aanmelden via: vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl  

In het voorjaar 2022 gaan de Taalhuizen Houten, IJssel-

stein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden het traject in 

om gecertificeerd te worden en een kwaliteitskeurmerk  te 

ontvangen. De Taalhuis samenwerkingsverbanden zijn 

een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laagge-

letterdheid. Aan de hand van verschillende indicatoren 

wordt bepaald of wij als Taalhuissamenwerkingsverband 

voldoen aan alle kwaliteitseisen. We kunnen het echter 

niet alleen! Met behulp van een vragenlijst, vragen wij 

onze partners naar hun mening over dit samenwerkings-

verband. De uitkomsten van deze lijst bespreken we 

graag in deze online werksessie. 

Aftrap Week van het Lezen en Schrijven  Eerste Lustrum Taalhuis Vianen 

Woensdag 6 oktober 2021 

Tijdstip: 10:00 - 12:00 uur 

Bibliotheek Vianen: Spekdam 2, Vianen 

Aanmelden via: vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl  

Taalhuis Vianen bestaat op woensdag 6 oktober vijf jaar. 

Dit vieren we met een taalwandeling door Vianen. Wandel 

mee en ontdek hoe leuk Taalcoaching kan zijn! 

 Training Herkennen & Doorverwijzen  

In deze training ontvang je als professional nuttige informa-

tie en praktische handvatten. Je leert hoe je signalen van 

laaggeletterdheid kunt herkennen en hoe je met begrip en 

respect het gesprek aan gaat. De training wordt samen 

gegeven met een taalambassadeur, iemand die zelf moeite 

heeft (of had) met lezen en schrijven. 

Dinsdag 16 november 2021 

Tijdstip: 13:30 - 16:30 uur 

Bibliotheek Houten: Onderdoor 158, Houten 

Aanmelden via: houten@taalhuislekstroom.nl  

Activiteiten 2021 

 Besloten training Diversiteit in kinderboeken 

Woensdag 6 oktober 2021 

(Uitsluitend) voor vrijwilligers van de VoorleesExpress, 

door Praktijk Kindervreugde. 



Dinsdag 14 december 2021 

Tijdstip: 09:30 - 12:30 uur 

Bibliotheek Vianen: Spekdam 2, Vianen 

Aanmelden via: vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl  

 Training Herkennen & Doorverwijzen  

In deze training ontvang je als professional nuttige informa-

tie en praktische handvatten. Je leert hoe je signalen van 

laaggeletterdheid kunt herkennen en hoe je met begrip en 

respect het gesprek aan gaat. De training wordt samen ge-

geven met een taalambassadeur, iemand die zelf moeite 

heeft (of had) met lezen en schrijven. 

Dinsdag 11 januari 2022 

Tijdstip: 09:30 - 12:30 uur 

Bibliotheek IJsselstein: Overtoom 7, IJsselstein 

Aanmelden via: ijsselstein@taalhuislekstroom.nl 

In deze training ontvang je als professional nuttige informatie 

en praktische handvatten. Je leert hoe je signalen van laag-

geletterdheid kunt herkennen en hoe je met begrip en res-

pect het gesprek aan gaat. De training wordt samen gege-

ven met een taalambassadeur, iemand die zelf moeite heeft 

(of had) met lezen en schrijven. 

 Brievenwasserette 

Dit is een activiteit bedoeld om bewustwording te creëren 

rondom eenvoudig(er) communiceren. Je kijkt samen met 

een taalambassadeur (iemand die zelf moeite heeft (of 

had) met lezen en schrijven) en schrijfcoaches naar de 

door jouw ingebrachte tekst. Je gaat naar huis met feed-

back op jouw communicatie uiting en tips hoe je eenvoudi-

ger kunt communiceren met jouw doelgroep. 

Donderdag 10 maart 2022 

Tijdstip: 13:00 - 16:00 uur 

Bibliotheek Houten: Onderdoor 158, Houten 

Aanmelden via: houten@taalhuislekstroom.nl  

 Training Herkennen & Doorverwijzen  

Activiteiten 2022 

DINSDAG  11 JANUARI 

 

Dinsdag 15 februari 2022 

Tijdstip: 09:30 - 11:30 uur 

Online (voor alle Taalhuizen) 

Aanmelden via: info@taalhuislekstroom.nl  

In deze training word je bewust van de manier waarop 

jouw organisatie communiceert. Hoe vorm je brieven, 

formulieren, flyers en websites om naar begrijpelijke taal? 

Ontvang concreet advies, ga zelf aan de slag en laat je 

teksten ’testen’ door een taalambassadeur, iemand die 

zelf moeite heeft (of had) met lezen en schrijven.   

Training Eenvoudig Communiceren 

DONDERDAG 10 MAART 

DINSDAG 14 DECEMBER DINSDAG 15 FEBRUARI 



DINSDAG 14 JUNI 

 Brievenwasserette 

Dit is een activiteit bedoeld om bewustwording te creëren 

rondom eenvoudig(er) communiceren. Je kijkt samen met 

een taalambassadeur (iemand die zelf moeite heeft (of 

had) met lezen en schrijven) en schrijfcoaches naar de 

door jouw ingebrachte tekst. Je gaat naar huis met feed-

back op jouw communicatie uiting en tips hoe je eenvoudi-

ger kunt communiceren met jouw doelgroep. 

 

Donderdag 12 mei 2022 

Dit is een activiteit bedoeld om bewustwording te creëren 

rondom eenvoudig(er) communiceren. Je kijkt samen met 

een taalambassadeur (iemand die zelf moeite heeft (of 

had) met lezen en schrijven) en schrijfcoaches naar de 

door jouw ingebrachte tekst. Je gaat naar huis met feed-

back op jouw communicatie uiting en tips hoe je eenvou-

diger kunt communiceren met jouw doelgroep. 

Brievenwasserette 

DINSDAG 5 APRIL 

Dinsdag 5 april 2022 

Tijdstip: 13:30 - 16:30 uur 

 

In deze training ontvang je als professional nuttige informa-

tie en praktische handvatten. Je leert hoe je signalen van 

laaggeletterdheid kunt herkennen en hoe je met begrip en 

respect het gesprek aan gaat. De training wordt samen ge-

geven met een taalambassadeur, iemand die zelf moeite 

heeft (of had) met lezen en schrijven. 

 Training Herkennen & Doorverwijzen  

Donderdag 14 april 2022 

Tijdstip: 13:00 - 16:30 uur 

Bibliotheek Vianen: Spekdam 2, Vianen 

Aanmelden via: vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl  

Dit is een activiteit bedoeld om bewustwording te creëren 

rondom eenvoudig(er) communiceren. Je kijkt samen met 

een taalambassadeur (iemand die zelf moeite heeft (of had) 

met lezen en schrijven) en schrijfcoaches naar de door jouw 

ingebrachte tekst. Je gaat naar huis met feedback op jouw 

communicatie uiting en tips hoe je eenvoudiger kunt com-

municeren met jouw doelgroep. 

 Brievenwasserette 

Tijdstip: 13:00 - 16:00 uur 

Bibliotheek Leerdam, Dr. Reilinghplein 3, Leerdam  

Aanmelden via: vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl  

Dinsdag 14 juni 2022 

Tijdstip 13:00 - 16:00 uur 

Bibliotheek IJsselstein: Overtoom 7, IJsselstein 

Aanmelden via: ijsselstein@taalhuislekstroom.nl 

DONDERDAG 14 APRIL 

DONDERDAG 12 MEI 

Bibliotheek Nieuwegein: Stadsplein 1c, Nieuwegein  

Aanmelden via: nieuwegein@taalhuislekstroom.nl  



 
Het Taalhuis 

Een platform voor samenwerking met een 

totaalaanbod in de regio. Het Taalhuis is er voor  

iedereen met een vraag rondom taal of digitale  

vaardigheden. 
 

Word partner of vrijwilliger 

Sluit je aan bij het Taalhuisnetwerk. Verschillende 

stadsgenoten zijn je al voorgegaan. Samen zorgen  

we dat steeds meer mensen taalsterk worden.  
 

Tel: 06 1244 4098 

Mail: info@taalhuislekstroom.nl 
 

www.taalhuislekstroom.nl  

www.weekvanlezenenschrijven.nl 

Doorlopend (meld je van te voren aan) 

Duur 15 - 20 minuten 

Bibliotheek IJsselstein: Overtoom 7, IJsselstein 

Aanmelden via: ijsselstein@taalhuislekstroom.nl 

Wil je ervaren hoe het is als je moeite hebt met lezen en 

schrijven? Kom dan naar de Bibliotheek om onze Escapebox 

te spelen. Het spel duurt ongeveer 15-20 minuten en is te 

spelen met max 5 personen. Een ideaal uitje tijdens de 

lunchpauze! 

 Escaperoomspel 

HET HELE JAAR DOOR 21/22 

Doorlopend (meld je van te voren aan) 

Duur 15 - 20 minuten 

Bibliotheek Houten: Onderdoor 158, Houten 

Aanmelden via: houten@taalhuislekstroom.nl  

Doorlopend (meld je van te voren aan) 

Duur 15 - 20 minuten 

Bibliotheek Leerdam: Dokter Reilinghplein 3 Leerdam 

Aanmelden via: vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl 

Doorlopend (meld je van te voren aan) 

Duur 15 - 20 minuten 

Bibliotheek Vianen: Spekdam 2, Vianen 

Aanmelden via: vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl  


