
LEREN OP AFSTAND           LESSEN NEDERLANDS OM THUIS TE MAKEN 

        

                   van huiskamer naar garage van 3 tot 5 uur ’s middags, drie keer per week. 

35 jaar lang werden bij het ’Huiskamerproject, taalhulp migranten’ lessen Nederlands 

gegeven. In maart moesten wij stoppen. Wij zaten altijd dicht bij elkaar en hadden veel 70+ 

leraren. Les geven kon niet meer, maar lesmateriaal Nederlands aanbieden kon nog wel. Door 

het vele lesmateriaal, een kopieermachine en een garage naast het huis van Jo en Jos Frantzen, 

op Mozartstraat 50 in Deurne, was het vrij eenvoudig om onze cursisten toch nog te helpen 

met de Nederlandse taal. 

Sinds kort liggen in de garage bij Mozartstraat 50 veel lessen Nederlands klaar om mee naar 

huis te nemen en thuis te maken.  Als je klaar bent met de les, kun je hem terugbrengen (met 

naam en e-mail adres). Dan wordt de les nagekeken. Door ons of door anderen. Terugbrengen 

is niet verplicht. Wij werken alleen met lessen op papier; niet digitaal. 

Alle volwassenen met Nederlands als tweede taal zijn welkom in onze garage op dinsdag, 

donderdag en zaterdagmiddag van 3 tot 5 uur. De garagedeur staat dan wijd open, het hele 

jaar door, ook in de grote vakantie. Twee mensen tegelijk mogen de garage in en twee mensen 

tegelijk mogen op onze oprit. U kunt twee lessen per keer meenemen. Er is materiaal op 

allerlei niveaus: plaatjes, grammatica, verhalen en oefeningen voor examens. Per thema zijn 

er bundeltjes gemaakt. Wij geven geen les. Wij bieden alleen materiaal aan om mee te nemen. 

Ook andere in taal geïnteresseerde volwassenen zijn welkom. Ons garagedeur-project is niet 

voor mensen die lessen Nederlands volgen bij een officiële school. 

Er is geen inschrijving. U kunt in de openingstijden zó binnen lopen. Het is gratis, dank zij 

subsidiegeld van de gemeente. De bewoners van het huis - Jo en Jos Frantzen -  zijn als 

’kwetsbare ouderen’ altijd thuis, het hele jaar door. Hun zoon Paul is de enige die in het huis 

komt. In de openingstijden zijn we er wel, maar ziet u ons niet. Wij zorgen voor stapeltjes 

materiaal, het aanvullen van stapeltjes en corrigeren. Als dat veel is, dan helpen de 70+ 

collega’s van onze groep die in de huiskamer moest stoppen, met corrigeren. 

In april hebben wij het garagedeur-project uitgeprobeerd. Geregeld werden door onze 

cursisten lessen mee naar huis genomen. Na een korte pauze voor verbeteringen beginnen wij 

nu weer op 7 mei. Wij hopen dat dit mondeling doorgegeven wordt aan volwassenen die onze 

taal niet goed beheersen en geen officiële school volgen. 

Wij wensen u een goede gezondheid. 

Jos Frantzen-Hanegraaf, 

coördinator van het Huiskamerproject, taalhulp migranten, 

vrijwilligersorganisatie, 

Mozartstraat 50, 5751 EM Deurne. 

tel. 0493313536. jos.frantzen@kpnmail.nl 



  

 


