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Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde 
voor onze vrijwilligers  

 
Sinds onze vorige Nieuwsbrief zijn veel coaches weer begonnen met de gesprekken 
met hun taalmaatjes, maar er zijn er ook begeleiders die de ontwikkelingen op 
coronagebied afwachten. Als u tot de laatste groep behoort overweegt u dan eens 
om, bij goed weer, samen te gaan wandelen. Overigens kunt u ook uw gesprekken 
houden, op corona-afstand, bij Huis73. 

 
Babel heet voortaan Huis73  
Babel, de organisatie voor de bibliotheken, amateurkunst en cultuureducatie in ’s-
Hertogenbosch en omstreken, heet vanaf 1 september Huis73. Dit is het gevolg van 
een kort geding over de handelsnaam Babel. Van de rechter mag de Bossche 
organisatie de naam in sommige gevallen nog wel gebruiken, maar de keuze is 
gemaakt om de naam Babel volledig te vervangen door Huis73.  
 
Vanaf maandag 31 augustus hanteert Huis73 aan Hinthamerstraat 72-74 in Den 
Bosch ruimere openingstijden. Van maandag t/m vrijdag gaan de deuren om 9.00 
uur open tot maar liefst 21.00 uur in de avond en in het weekend van 10.00 - 17.00 
uur. Tijdens feestdagen en schoolvakanties kunnen de openingstijden afwijken. 
 

Nieuwe donorwet 

Op 1 juli is de nieuwe donorwet ingegaan. Iedereen vanaf 18 jaar, die in Nederland 
geregistreerd staat, wordt dan automatisch donor, tenzij zij anders hebben aangegeven.  
 
Zo’n 7 miljoen mensen hebben nog geen keuze gemaakt. De verwachting is dat nogal wat 
mensen het lastig vinden om hun keuze te registreren (online met DigiD of schriftelijk).  
De landelijke PR-campagne is half juli gestart. Mensen die niet hebben gereageerd 
ontvangen 2 herinneringsbrieven. 
 
Voor u als coach is de bibliotheek een plek waar meer informatie is te verkrijgen. Daarom: 



• is er bij Huis73 vanaf half juli  informatiemateriaal in 9 talen beschikbaar; 
• is er een speciale digisterkermodule gemaakt om (samen met u) te oefenen: 

https://service.digisterker.nl/donor/; 
• is er op de website van Huis73 een speciale donorpagina 

ingericht:  www.huis73.nl/donorregistratie.html; 
• zijn er diverse informatiefilmpjes om (samen) te bekijken: 

- www.hoewerktorgaandonatie.nl. 
- www.donorregister.nl/documenten/videos/2019/06/28/het-nieuwe-donorregister. 
- www.donorregister.nl/documenten/videos/2019/06/28/hoe-vult-u-uw-keuze-in. 

 

Week van het Lezen en Schrijven 
Van 7 tot 13 september vindt de week van het Lezen en Schrijven (eerder Week 
van de Alfabetisering) weer plaats. Het thema zal deze keer zijn Geld. 
Misschien een mooie gelegenheid om u met uw taalmaatje te verdiepen in dit 
onderwerp. 
Aan de ingang van Huis73 zal  op de woensdag en vrijdag in die week een stand 
staan, waar informatie over cursussen verkregen kan worden en waar 
materiaal ligt voor het werven van nieuwe vrijwilligers. 
 
Uit de Nieuwsbrief Stichting Lezen en Schrijven augustus 2020: 
 
10 tips: zo ga je om met laaggeletterden die je hulp nodig hebben 

Hoe ga je als intermediair om met laaggeletterden die jouw hulp nodig 
hebben? Bijvoorbeeld omdat ze een probleem hebben met de overheid? Tien 
tips van Bo Aarsbergen en Roxanne van der Pluijm. 

 VERDER LEES 

 

BNNVARA-programma Make Holland Great Again   

Het televisieprogramma Make Holland Great Again van BNNVARA wijdt een 
gehele aflevering aan het thema laaggeletterdheid. Op creatieve wijze maakt 
het programma het onderwerp bespreekbaar en laat het GREAT-team mensen 
ervaren hoe het is moeite te hebben met lezen en schrijven. De aflevering 
wordt uitgezonden in de themaweek op woensdagavond 9 september om 
20.20 uur bij BNNVARA op NPO3.  

https://s-hertogenbosch.us12.list-manage.com/track/click?u=7070f14f07aff010e91986395&id=b7776e69bb&e=9547a091ac
http://www.huis73.nl/donorregistratie.html
https://s-hertogenbosch.us12.list-manage.com/track/click?u=7070f14f07aff010e91986395&id=530a54ab7d&e=9547a091ac
https://s-hertogenbosch.us12.list-manage.com/track/click?u=7070f14f07aff010e91986395&id=9d3456aa39&e=9547a091ac
https://s-hertogenbosch.us12.list-manage.com/track/click?u=7070f14f07aff010e91986395&id=779d79d8f4&e=9547a091ac
https://lezenenschrijven.delfinconnector.nl/ck/front/objecten/link_counter.asp?link_counter_id=ca8155f4d27f205953f9d3d7974bdd70&link_counter_bericht_id=14635&link_counter_email=S.a.dejong@planet.nl&link_id=6880


 

Corona in begrijpelijke taal 

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven 

en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer 

of een smartphone. Voor hen is alle informatie over het coronavirus veel en moeilijk. Wij 

vinden dat deze informatie begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Op 6 en 18 augustus 

gaven Mark Rutte en Hugo de Jonge persconferenties. Die kun je hier vinden. 

 VERDER LEES 

 
Nieuwe coaches  
We zijn nog steeds op zoek  naar nieuwe taalcoaches, zowel voor NT1 als 
voor NT2. Kent u mensen die hierin geïnteresseerd zijn, wijs hen dan op 
deze mogelijkheid.   
Ook zoeken we nog een nieuwe ondersteuner. 
 
 
Voorgaande nieuwsbrieven 
Bent u nieuw als taalcoach?  Op de website van het Gilde 
(www.gildedenbosch.nl) vindt  u het nieuwsbrievenarchief. Interessant 
om eens in te kijken zodat u weet wat er zoal heeft gespeeld. 
 
 
 
 

 

https://lezenenschrijven.delfinconnector.nl/ck/front/objecten/link_counter.asp?link_counter_id=ca8155f4d27f205953f9d3d7974bdd70&link_counter_bericht_id=14633&link_counter_email=S.a.dejong@planet.nl&link_id=6878
http://www.gildedenbosch.nl/

