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de Centrale Bibliotheek  
Oudegracht 167
Wegwijzer: Lisa de Goede 
Spreekuur:  do 10.00 - 12.00 uur 
06 - 17582077
wegwijzercentralebibliotheek@gmail.com 

de Bibliotheek Hoograven 
Smaragdplein 100
Wegwijzers: Frans Huber en Christa Stigter
Spreekuur:  di 10.00 - 12.00 uur
06 - 47208323
wegwijzerhoograven@gmail.com

de Bibliotheek Kanaleneiland
Trumanlaan 70
Wegwijzer: Rolien  Alphenaar
Spreekuur:  woe 10.00 - 12.00 uur
06 - 49666194
wegwijzerkanaleneiland@gmail.com

de Bibliotheek Lunetten 
Hondsrug 21
Wegwijzer: Frans Huber
Neem contact op voor een afspraak
06 - 47474253
wegwijzerlunetten@gmail.com

de Bibliotheek De Meern
Oranjelaan 14
Wegwijzer: Gré de Vries 
Neem contact op voor een afspraak 
06 - 19086556
wegwijzerdemeern@gmail.com

de Bibliotheek Oog in Al 
Everard Meijsterlaan 1a
Wegwijzer: Sylvia Volkert
Spreekuur:  ma. 18.00 - 20.00 uur 
06 - 19596247
wegwijzerlombok@gmail.com

Beter Nederlands 
leren?

www.bibliotheekutrecht.nl

Adressen Taalinformatiepunten 
en spreekuren

Bij de taalinformatiepunten in de Bibliotheek 
vindt u:
• Informatie over cursussen
• Persoonlijk advies over taallessen
• Leesboeken 
• Taaloefeningen op de computer

de Bibliotheek Overvecht 
Gloriantdreef 1
Wegwijzer: Ellen Schepers
Spreekuur:  woe 10.30 - 13.00 uur 
06 - 33081800
wegwijzerovervecht@gmail.com

de Bibliotheek Parkwijk
Kruidenlaan 1 
Wegwijzer: Marjon Kurstjens
Spreekuur:  ma. 14.30 - 16.30 uur
06 - 44987583
wegwijzerparkwijk@gmail.com

de Bibliotheek Tuinwijk
Ingenhouszstraat 4
Wegwijzer: Ellen Schepers
Neem contact op voor een afspraak 
06 - 33081800
wegwijzertuinwijk@gmail.com

de Bibliotheek Vleuterweide 
Burchtpoort 16
Wegwijzer: Gré de Vries 
Spreekuur:  do 15.00 - 17.00 uur
06 - 19086556
wegwijzervleuterweide@gmail.com

de Bibliotheek Zuilen
Zwanenvechtlaan 4
Wegwijzer: Jeroen van der Woude
Spreekuur:  ma 14.00 - 16.00 uur
06 - 16027241
wegwijzerzuilen@gmail.com



Wilt u beter Nederlands leren spreken, lezen of schrijven? 
Bij de taalinformatiepunten in de Bibliotheek kunt u hulp 
krijgen bij het zoeken naar een taalcursus.  
Ook is er de Lees en Schrijf!-kast.

Zoekt u een taalcursus?
Kom naar het Taalinformatiepunt in de Bibliotheek bij u in de wijk!
In de Bibliotheek kunt u zelf op de computer zoeken naar een taalcursus. 
Bij de computers liggen instructies hoe u dit moet doen. 
U kunt ook een medewerker van de bibliotheek vragen om u hierbij te 
helpen. 

Wilt u liever een persoonlijk advies over een taalcursus die bij u past? 
Dan kan de Wegwijzer u helpen. Dit is een vrijwilliger die kennis heeft 
over het taalaanbod in Utrecht. U kunt een afspraak maken met de 
Wegwijzer of naar het spreekuur komen. De contactgegevens van het 
Taalinformatiepunt en de Wegwijzer in de Bibliotheek in uw wijk staan 
achter op deze folder. 

Wat vindt u in de Lees en Schrijf!-kast?

Makkelijk leesbare boeken
Heeft u zin in een spannend boek? Maar niet zo’n dik boek? In de Lees en 
Schrijf!-kast staan boeken in eenvoudige taal. In grote, makkelijk leesbare 
letters. 

Taalboeken en Taalprogramma’s
Wilt u oefenen met spreken, lezen en schrijven? In de Lees en Schrijf!-kast 
vindt u taalboeken en taal-cd’s. 

Oefenen op de computer? 
Op www.bibliotheekutrecht.nl vindt u Oefenen.nl en andere taalprogram-
ma’s. Klik in het menu bovenaan op Collecties / Beter Nederlands leren. En 
in het menu links op websites Beter Nederlands leren. 

Wilt u zelf oefenen 
op de computer? 

Of een boek lezen? 
Kijk eens in de 

Lees en Schrijf!-kast.

Ook bij u in 
de wijk is een 

Taalinformatiepunt!


