
Waar kan jij Nederlands leren en oefenen?
Een overzicht van het aanbod in Ninove.

NEDERLANDS
LEREN & OEFENEN

IN NINOVE



NEDERLANDSE LES VOLGEN

Zoek je een cursus Nederlands? 
Kom langs in het Sociaal Huis. 
Maak vooraf een afspraak bij 
het Agentschap Integratie en 
Inburgering. 

AGENTSCHAP INTEGRATIE
EN INBURGERING 

Op afspraak

Bevrijdingslaan 7
9400 Ninove

0484 59 75 32

ninove@integratie-inburgering.be

www.integratie-inburgering.be



Lekker meezingen met een 
Nederlandstalig liedje kan ook
helpen om Nederlands te leren!

Via                     kan je gratis naar 
Nederlandstalige muziek luisteren
op je computer of smartphone.
In de bib van Ninove kan je gratis cd’s 
lenen. Er is Nederlandstalige muziek 
voor kinderen én volwassenen. 

Luister ook naar de Nederlandstalige 
programma’s op de radio. 
Dit zijn de bekendste Nederlandstalige 
radiozenders: 

LUISTEREN NAAR NEDERLANDS 

TAALPUNT IN DE BIBLIOTHEEK! 

Op de eerste verdieping van de bib 
vind je het Taalpunt Nederlands 
met studieboeken en leesboeken in 
eenvoudige taal.

Je kan alle materialen gratis lenen. 
Soms heb je een computer nodig. 
Je kan in de bib op de computers 
oefenen, of thuis.

  

BIB NINOVE

Graanmarkt 12
9400 Ninove

054 32 40 04

bib@ninove.be

ma | 13.00 - 20.00 uur
di | 13.00 - 17.00 uur
wo | 11.00 - 19.00 uur
do | 13.00 - 17.00 uur
vr | 15.00 - 19.00 uur
za | 9.00 - 13.00 uur



TV KIJKEN
Door elke dag een uurtje naar televisie 
kijken, kan je Nederlands leren! De 
grootste tv-zenders in Vlaanderen zijn: 

Tv-zenders voor kinderen:

Op Ketnet is er een journaal voor 
kinderen: ‘Karrewiet’.  

OEFEN JE NEDERLANDS 
ONLINE!
Nedbox en Nederlands oefenen 
zijn 2 websites voor kinderen en 
volwassenen om Nederlands te 
oefenen. Je vindt er tv-fragmenten 
en krantenartikels uit de Vlaamse 
media met levensechte oefeningen, 
zoals een formulier invullen of een 
geboortekaartje lezen.

www.nedbox.be
www.nederlandsoefenen.be 

NEDERLANDS: OP TV EN ONLINE

NEDERLANDS SPREKEN IN PRAATGROEPEN 

In een praatgroep praat je over 
alledaagse dingen: kinderen en 
ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, 
werk ... Soms kook je samen, maak 
je een wandeling, ga je naar een 
buurtfeest, bezoek je een museum ...

BABBELONIË 
Babbelonië is een praatgroep die 
onder professionele begeleiding elke 
woensdag samenkomt in de bib. 
Deelnemen aan Babbelonië is gratis, 
je moet niet inschrijven. 

woensdag van 9 uur tot 11 uur 
(niet in schoolvakanties)

BIB NINOVE
Graanmarkt 12
9400 Ninove 

integratie@sociaalhuisninove.be 

054 50 50 50

PRAATCAFÉ OP ZONDAG
Op zondag zijn anderstaligen en 
Nederlandstaligen welkom in het 
‘Praatcafé’ in wzc Klateringen. Je kan 
er praten onder begeleiding van 
vrijwilligers. 

zondag van 15 uur tot 17 uur

ZAAL REGENBOOG
Centrumlaan 173
9400 Ninove

Christelle: 0487 23 76 99
of shanastelle@gmail.com 



TREK ER OP UIT! 

CULTUURCENTRUM
In cultuurcentrum De Plomblom kan 
je naar een Nederlandstalige (familie)
voorstelling of film. 

Graanmarkt 12
Ninove

054 34 10 04

www.ccdeplomblom.org

SPEELPLEINWERKING
VAKANTIEOPVANG
SPORTKAMPEN
THEMAKAMPEN

Vakantie
in Ninove

HIER VERVEEL IK ME NOOIT!

BRABBELBABBELS
Ben je zwanger of heb je een kindje 
tussen 0 en 3 jaar en wil je graag 
andere ouders ontmoeten? 
Dat kan allemaal in Brabbelbabbels!
Op donderdagvoormiddag komen 
we gezellig samen met koffie en thee. 
We wisselen ervaringen uit over onze 
kindjes en over opvoeden.
Brabbelbabbels is gratis, je moet niet 
inschrijven.

Elke donderdag (niet in de 
schoolvakanties) 

van 9 uur tot 11 uur

’t Kadeeken
Parklaan 13A
9400 Ninove

054 50 50 50

huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be

KAMPEN, SPORTACTIVITEITEN, 
SPEELPLEIN EN ZO VEEL MEER!
In de brochure ‘Vakantie in Ninove’ vind 
je het vakantieaanbod voor kinderen 
in Ninove. 

Schrijf je kind in 
voor een kamp, 
speelplein-
werking, het 
Taalspeelbad… 
en laat het 
zo tijdens de 
vakanties 
Nederlands 
oefenen!

UIT IN NINOVE 
Ga de stad in en ontmoet 
Nederlandstaligen. In de UiTkalender 
vind je alle activiteiten in Ninove. 
Deze kalender staat in Ninove Info, 

het maandelijks 
infoblad van de 
stad. 
Je vindt de 
kalender ook 
online via 
www.ninove.be. 

ACTIVITEITEN MET EN VOOR KINDEREN
Zoek je een hobby, wil je graag muzieklessen volgen, 

sporten in een sportclub of je aansluiten bij een jeugdbeweging?
Bezoek zeker onze pagina VRIJE TIJD via www.ninove.be



KLEINE TIPS VOOR 
ELKE DAG … 
• Maak je boodschappenlijstje samen met je kind 
 in het Nederlands. 
• Laat je kinderen zelf de bestellingen doen 
 bij de bakker/slager/winkel. 
• Herlees een boek dat je fantastisch vond, 
 maar deze keer in het Nederlands. 
• Heb je een smartphone? Er bestaan heel wat 
 apps om je Nederlands te oefenen. 

Maar vooral … 
… spreek maar, probeer maar Nederlands te 
praten! 
Je zal fouten maken maar dat is geen probleem. 

Durven spreken is belangrijk! 

SPEELODROOM 
In Speelodroom kan je elke woensdag 
speelgoed lenen. Er gaan ook 
regelmatig activiteiten door, zoals 
knutselworkshops.

woensdag van 11 uur tot 17 uur 

Bevrijdingslaan 9
9400 Ninove

0474 49 00 23

speelodroom@sociaalhuisninove.be

HUIS VAN HET KIND 
Volg de Facebookpagina van Huis van 
het Kind, we delen er regelmatige leuke 
activiteiten voor kinderen en weetjes 
over opvoeding. 

Huis van het kind Ninove



MEER INFO OVER NEDERLANDS
LEREN EN OEFENEN? 

Sociaal Huis, team integratie
Bevrijdingslaan 7
9400 Ninove
054 50 50 50
integratie@sociaalhuisninove.be


