
 

Save the date 

 

11 september 2019 – opening Taalpunt Mierlo 

      1  oktober 2019 – informatiebijeenkomst Taalhuis Geldrop 

 

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen,  rekenen en/of het 

gebruiken van een laptop, tablet of smartphone. Twee derde van hen is van Nederlandse afkomst. Om mee te 

kunnen doen in de samenleving heb je deze basisvaardigheden wél nodig. Mensen met weinig 

basisvaardigheden vinden moeilijker betaald werk. Ze krijgen vaker geldproblemen en hebben vaker last van 

hun gezondheid. 

Geldrop-Mierlo heeft ruim 3.000 inwoners, die moeite hebben met basisvaardigheden. Schaamte zorgt ervoor 

dat deze inwoners hun problemen soms verbergen. Het kan dan lastig zijn om deze doelgroep te bereiken en 

hen op weg te helpen. 

 

Het Taalhuis in Geldrop 

Taalhuis Geldrop is een samenwerkingsverband van gemeente Geldrop-Mierlo, ROC Ter AA, LEVgroep, 

Stichting Lezen & Schrijven en Bibliotheek Dommeldal. 

Het Taalhuis is gevestigd in de Bibliotheek in Geldrop en biedt divers aanbod aan inwoners voor het 

versterken van basisvaardigheden; taalcafés, taallessen (formeel en informeel), cursussen digitale 

vaardigheden en diverse materialen in gewone taal. 

Daarnaast is het Taalhuis een platform waar inwoners, vrijwilligers en organisaties meer informatie kunnen 

krijgen over het onderwerp laaggeletterdheid, en ondersteuning bij het signaleren, bereiken en doorverwijzen 

van laaggeletterden. 

 

Een Taalpunt in Mierlo 

Vanaf september 2019 is er in Mierlo ook een platform waar inwoners terecht kunnen met vragen over het 

versterken van basisvaardigheden: het Taalpunt Mierlo, gevestigd in de Bibliotheek in Mierlo. 

 

Noteer daarom alvast in uw agenda: 

11 september 2019 – opening Taalpunt Mierlo – 17.30 – 20.30 uur – in de Bibliotheek, Dorpsstraat 113, 

Mierlo 

1 oktober 2019 – informatiebijeenkomst Taalhuis Geldrop – 17.30 – 20.30 uur – in de Bibliotheek, Heuvel 94, 

Geldrop 

Het programma is op beide avonden identiek, zodat u kunt komen op de datum die u het beste schikt. 

 



We starten met broodjes en een warme versnapering en bieden vervolgens een gevarieerd programma, waarin 

het versterken van basisvaardigheden en de effecten daarvan centraal staan; o.a. een ervaringsdeskundige  

spreekt en er is een theatervertelling. 

De uitnodiging volgt begin juli, maar u kunt zich nu al aanmelden.  

Deelt u deze uitnodiging vooral ook met collega’s en andere relevante contactpersonen of 
organisaties uit uw netwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dommeldal.op-shop.nl/?page=2

