MET Heemskerk

Locaties
Buurtcentrum de Schuilhoek
Van Bronckhorststraat 1
1962 TV Heemskerk
088 88 76 800
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Buurtcentrum het Spectrum
Lauraplein 1
1961 GP Heemskerk
088 88 76 800
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Taal & Ontmoeting

Contactpersoon
Noura Raji
T 06 429 85 759
E noura.raji@metheemskerk.nl

Voor taalondersteuning werken wij in het Taalhuis samen met o.a. Stichting Participatie
Anderstaligen en de Bibliotheek.

www.metheemskerk.nl

Informatie en advies over activiteiten
september 2021

Salon Schuilhoek & Salon El Amal

Conversatie Nederlands

Ontmoeting en activiteiten met en door vrouwen van alle nationaliteiten:
contact leggen, bewegen, informatie, koken, moestuin, creatief bezig zijn,
naaiondersteuning, kennis en vaardigheden delen. Iedereen is welkom.
Wanneer & waar:
Salon Schuilhoek: woensdag van 10.00 - 12.00 uur in de Schuilhoek.
Salon El Amal: donderdag van 13.30 - 15.30 uur in het Spectrum.
Kosten: € 1,- en het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Om Nederlands te leren spreken en te verbeteren zijn in de buurtcentra
verschillende groepen. Als mensen zich aanmelden, ontvangen zij een
uitnodiging voor een intakegesprek.
Alleen inwoners van Heemskerk kunnen zich aanmelden.

Fietsles voor vrouwen
In het voorjaar en in het najaar. Kosten € 20.
Wanneer & waar: woensdag van 10.30 - 11.30 uur in het park bij de Schuilhoek.

Wandelgroep
Samen buiten bewegen en na afloop een kopje koffie of thee drinken. Trek je
wandelschoenen aan en loop met ons mee.
Wanneer & waar: maandag van 10.00 -11.00 uur; start en finish bij Spectrum.
Kosten: € 1,-; het eerste kopje koffie of thee is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Wereldmannen
Ontmoetingsavonden voor mannen uit alle culturen incl. de Nederlandse, met
o.a. voetballen, kaarten en schaken, Nederlands praten en oefenen, uitbreiden
sociale contacten en elkaar helpen in de (Heemskerkse) samenleving.
Wanneer & waar: om de week op vrijdag van 19.30 - 21.00 uur in de
Schuilhoek.
Kosten: € 1,- en het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Inloop Taal & Ontmoeting MET/SPA
Voor mensen met vragen over het leren en verbeteren van de Nederlandse
taal.
• Hoe leer ik beter Nederlands spreken?
• Wat zijn de mogelijkheden voor Nederlandse les?
• Waar kan ik terecht om mijn Nederlands te verbeteren?
Wanneer & waar: donderdag van 12.30 - 13.30 uur in het Spectrum.

DigiTAAL Lokaal
Hulp en ondersteuning bij het gebruik van de computer, tablet en/of
smartphone; mogelijkheden voor Nederlands leren en typles.
Wanneer & waar: donderdag van 13.00 - 14.00 uur in het Spectrum.
Kosten: € 2,50 per keer; € 1,- bij een minimum inkomen.

Taalcafé
Bij Salon Schuilhoek. Onder leiding van vrijwilligers praten vrouwen in het
Nederlands over allerlei onderwerpen.
Wanneer & waar: woensdag van 10.30 - 11.30 uur in de Schuilhoek.

Taalcarrousel
Wat is er mooier dan met een kopje koffie of thee een-op-een met elkaar te
praten in het Nederlands? Voor leergierige anderstaligen die beter Nederlands
willen spreken en voor iedereen die hen daarbij wil helpen.
Meedoen kan per keer en kost € 1,–.
Wanneer & waar: woensdag van 19.30 - 21.00 uur in de Citadel (Broekpolder)
en vrijdag van 13.00 - 14.30 uur in het Spectrum.

Stap-In
Lezen en schrijven kan soms lastig zijn. Het maakt niet uit of Nederlands je
moedertaal is of juist niet. Bij Stap-In helpen vrijwilligers je individueel of in een
klein groepje om beter te leren lezen en/of schrijven. In blokken van 4 weken
werk je aan een thema, bijvoorbeeld werk of vriendschap.

Kind & Taal
Kinderen en jongeren bieden wij taalondersteuning met Heemskerk leest voor
(2,5 t/m 5 jaar), Heemskerk leest mee (groep 3 en 4), Oefenklas (groep 5 en 6)
en Huiswerkbegeleiding (groep 7/8 en voortgezet onderwijs).

