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EVA Taalgroep
voor vrouwen 
Startdatum 12 en 13 maart 2019!

Vrouwen Samen start taalgroepen 
voor vrouwen door vrouwen in de 
Nieuwe Pit in Uden. Wekelijks op dins-
dagavond 19:30-21:30 uur en woens-
dagmorgen 9:30-11:30 uur, 
niet in de schoolvakanties. Lestijd is 
2 uur, met een korte pauze.

Taal heb je dagelijks nodig voor het 
contact met anderen. Schrijven, 
lezen en spreken zijn belangrijk. Ook 
rekenen, je financiën bijhouden en 
omgaan met de computer. Je kan je 
gedachten en gevoelens uitdrukken 
en je leert steeds wat bij.

Aanmelden bij: 
Vrouwen Samen in Uden 

E: VrouwenSamen@gmail.com
T: 06-23552279 | Ans van den Broek 

Dinsdag 19:30-21:30 uur 
Woensdag 9:30-11:30 uur

Weer bezig gaan met taal is 
leuk en leerzaam. Je komt 

in een groep vrouwen
die elkaar helpen

en stimuleren.

Wat is jouw doel?
Wat wil jij leren?

Je  wordt zelfstandiger
en zo kun je makkelijker 

meedoen.

Lesmateriaal wordt 
gratis aangeboden.

Leren appen met je mobiel 
Formulieren invullen

 Iets opzoeken op een website 
(Klein-)kinderen voorlezen

Internet bankieren
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