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Wilt u doorleren na uw 50e?
De Volksuniversiteit heeft leuke creatieve en leerzame cursussen. Bijvoorbeeld over sociale
vaardigheden, cultuur en wetenschap. U vindt er ook computer-, taal- en kookcursussen. De
Open Universiteit biedt gratis cursussen aan.
Kijk ook op de website van Cursus en Training Noord-Limburg. SeniorService organiseert ook
verschillende activiteiten.
Bent u lid van de bibliotheek? Dan kunt u elk jaar 2 gratis online cursussen volgen. Kijk voor
meer informatie op de website Online bibliotheek.
Cursus en Training Noord-Limburg
www.cursusentraining.org
SeniorService Venray
Prins Bernhardstraat 12A
5802 BM Venray
0478 51 21 39
sen-serv@home.nl
www.seniorservicevenray.org
Open Universiteit - gratis cursussen
www.ou.nl | Open cursussen
Volksuniversiteit
www.volksuniversiteit.nl
Onlinebibliotheek
www.onlinebibliotheek.nl

Wilt u beter Nederlands leren?

Oefen uw spelling op de website Beter Spellen. Of kijk op de website Taal voor het Leven en
ga op zoek naar een taalvrijwilliger zodat u beter leert lezen en schrijven.
Bibliotheek Venray organiseert ook regelmatig cursussen en activiteiten, zoals het Taalcafé.
In het Taalcafé kunt u op een leuke manier samen de Nederlandse taal oefenen. Met mensen
die nog niet zo lang Nederlands praten en met mensen die de taal goed spreken. Het
Taalcafé is elke donderdag van de maand van 13.00 uur tot 14.30 uur. Iedereen is welkom,
het is gratis en u hoeft u niet aan te melden. Neem contact op met de bibliotheek voor meer
informatie.
Bij EVA Vrouwencentrum worden ook verschillende cursussen georganiseerd voor vrouwen
om de Nederlandse taal te leren.
Heeft u moeite met taal omdat u afasie heeft? U kunt terecht bij Afasiecentrum Noord-Limburg.
Afasiecentrum Noord-Limburg - locatie Venray
Kennedyplein 1
5801 VH Venray
06 49 37 46 83
afasiecentrum@afasiecentrum-noord-limburg.nl
www.afasiecentrum-noord-limburg.nl
Bibliotheek Venray
Merseloseweg 59
5801 CC Venray
0478 58 19 70
venray@biblionu.nl
www.biblionu.nl
EVA Vrouwencentrum - taalles
Dr. Poelstraat 8
5802 AX Venray
0478 51 00 35
info@evavrouwencentrumvenray.nl
www.evavrouwencentrumvenray.nl/lessen/#taal
Bibliotheek Venray - Taalcafé
Merseloseweg 59
5801CC Venray
0478 58 19 70
venray@biblionu.nl
www.biblionu.nl/collectie/taalpunt

Beter Spellen
www.beterspellen.nl
Taal voor het Leven
0800 023 44 44
www.taalvoorhetleven.nl

Zoekt u een cursus met een eindcertificaat?
Kijk eens bij de LOI, NTI, NCOI of NHA. Het aanbod is heel groot. De Open Universiteit heeft
ook een groot aanbod.
LOI
www.loi.nl
NTI
www.nti.nl
Open Universiteit
www.ou.nl
NCOI
035 200 53 66
info@ncoi.nl
www.ncoi.nl
NHA
077 306 70 00
www.nha.nl

Heeft u een beperking en wilt u een opleiding volgen?
Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk.
Vraag MEE naar de mogelijkheden.
MEE Noord en Midden Limburg
077 396 15 15
info@mee-nml.nl
www.meedemeentgroep.nl/mee-in-uw-gemeente/venray
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Venray
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