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Lezen en schrijven is belangrijk voor de toekomst van 
iedereen. Tijdens de Week van de Alfabetisering is er extra 
aandacht voor laaggeletterdheid. Dit jaar is de week van 
5 t/m 11 september. Bibliotheek Den Haag organiseert 
verschillende activiteiten. Doet u mee?

ma 5 sept, 11.00 - 15.00 uur, Centrale Bibliotheek, Studio B
Taalmarkt met lunch
Taalpartnerorganisaties, NT2 –docenten, cursisten en taalvrijwilligers 
zijn van harte welkom om de Week van de Alfabetisering feestelijk in 
te luiden. Pierre Heijnen reikt de Taalheldenprijs Den Haag uit aan de 
beste cursist NT1 en NT2. Hebt u een taalvraag? Zoekt u een taalschool 
waar u de Nederlandse taal beter kunt leren lezen en schrijven? Kom 
naar de taalmarkt en ontmoet de taalaanbieders uit Den Haag!
Aanmelden: taalhuis@denhaag.nl of  06-836 40 229  

ma 5 - vr 30 sept, Centrale Bibliotheek en bibliotheek Schilderswijk
Veilige haven
Drie kunstenaar-vluchtelingen die in Nederland een veilige haven 
hebben gevonden, tonen hun werk in de bibliotheek. De opening is 
tijdens de taallunch in de Centrale Bibliotheek.

di 6 sept, 10.00 - 12.00 uur, Centrale Bibliotheek, Culturele Ruimte, 
derde verdieping
(Mee-)leesclub
Samen lezen en bespreken we het boek  De taart van Tamid van Ria 
Massy. 
Aanmelden: yolanda.meijer@denhaag.nl, vóór 2 september.
Ook in de vestigingen worden (mee-)leesclubs georganiseerd voor Taal 
in de Buurtgroepen en groepen van Ouder en School. Meer informatie: 
annemie.konings@denhaag.nl of yolanda.meijer@denhaag.nl

di 6 sept, 18.30-20.30 uur, bibliotheek Schilderswijk
wo 7 sept, 10.30-11.30 uur, bibliotheek Haagse Hout
do 8 sept, 9.30-10.30 uur, bibliotheek Escamp
Taalfeest 
Feestelijke opening van het DigiTaalPunt met koffie en taart.
We spelen samen het spel taalbingo.

wo 7 sept, 17.30 - 19.30 uur, Centrale Bibliotheek, Leescafé
SamenSpraak Café
Wilt u anderstaligen ontmoeten en samen de Nederlandse taal 
oefenen? In het leescafé is er vanavond een taalbingo. Doet u mee? Een 
gratis kopje koffie/thee voor de deelnemers. In samenwerking met Gilde 
SamenSpraak.  

do 8 sept, 9.30 - 11.00 uur, bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353
Prentenboekenles
Hoe lees je een (prenten)boek voor? We geven voorleestips en bespreken 
de prentenboeken van de tentoonstelling in het Kinderboekenmuseum: 
ABC, met de dieren mee. Aanmelden: annemie.konings@denhaag.nl en 
yolanda.meijer@denhaag.nl 
Ook in andere vestigingen worden dit soort lessen georganiseerd. 
Neem voor meer informatie contact op met Annemie Konings of 
Yolanda Meijer.

vr 9 sept, 10. 00 - 11.30 uur, tuincentrum GroenRijk de Wilskracht 
Leidschenveen
Maak tijd voor taal en kom luisteren naar het verhaal! 
Een medewerkster van bibliotheek Leidschenveen leest kinderen tot 
4 jaar (en hun ouders) voor. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag.
Locatie: Tuincentrum GroenRijk de Wilskracht, Donau 119, 2491 BB, 
informatie en aanmelden via www.dewilskracht.nl

vr 9 sept, 17.00 - 20.00 uur, Centrale Bibliotheek, Culturele Ruimte, 
derde verdieping
Filmavond 
Kom langs om te kijken naar de Nederlandse film Timboektoe. Bij een 
drankje en een hapje kunt u de Nederlandse taal oefenen, door met 
elkaar in gesprek te gaan over de film. 
Aanmelden vóór 8 september: taalhuis@denhaag.nl of 06-836 40 229.  


