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Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde 
voor onze vrijwilligers  

 

Sinds de laatst aangekondigde maatregelen bevinden we ons in een nieuwe lock 

down. Dat is voor iedereen vervelend maar vooral ook voor de voortgang van de 

lessen omdat Huis 73 en andere plaatsen waar taalcoaches en -maatjes elkaar 

ontmoeten gesloten zijn. Mogelijk kunt u online de gesprekken voortzetten of 

wandelend, op veilige afstand van elkaar. 

 

Bossche Taal Netwerk 

In Huis 73 vindt u allerlei folders van het Bossche Taal Netwerk over “Hoe kunt u 

helpen”. Misschien handig om eens naar te kijken als Huis 73 weer open is. 

Op onze website vindt u  allerlei activiteiten van het Bossche Taal Netwerk, 

bijvoorbeeld: 

Ontdek de online scheurkalender woordenschat 

Leuk om te gaan gebruiken volgend jaar. Het Kröller-Müller museum heeft speciaal 

voor u en uw deelnemer(s) de gratis digitale scheurkalender ontwikkeld. Hiermee 

praat u op een laagdrempelige manier met uw taalmaatje(s) over kunst en cultuur. 

Oefen de woordenschat (wat zie je op het schilderij?) of gebruik de kunst als vrij 

gespreksonderwerp. 

 

 

 

Naar de scheurkalender 

     

 

 

https://www.hetbegintmettaal.nl/mailster/24493/3138fde739e2593dc135734768de29ad/aHR0cHM6Ly9rcm9sbGVybXVsbGVyLm5sL2RpZ2l0YWxlLXNjaGV1cmthbGVuZGVyLXdvb3JkZW5zY2hhdA


Informatiepunt Digitale Overheid  

Vanaf 1 december is in Huis73 het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. 

Iedereen die hulp kan gebruiken bij overheidszaken die digitaal geregeld moeten 

worden, kan er gratis terecht voor hulp. Maak uw taalmaatje attent op het bestaan 

van dit informatiepunt 

Het IDO kan onder andere ondersteunen bij vragen over: DigiD, Belastingen & 

Toeslagen, AOW, Werk & Uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, studiefinanciering en 

verkeersboetes. De medewerkers van het informatiepunt geven informatie of 

verwijzen naar de juiste organisatie. Een afspraak maken is niet nodig en bezoekers 

van het IDO hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek. Het IDO is geopend tijdens 

openingstijden van de bibliotheek. Kom langs of kijk voor meer informatie op 

www.huis73.nl/IDO<http://www.huis73.nl/IDO 

 

 

 
 Feestelijke opening Informatiepunt Digitale Overheid 

 

 

  

  

http://www.huis73.nl/IDO%3chttp:/www.huis73.nl/IDO


 

Nieuwe foto op onze website www.gildedenbosch.nl 

We hebben de openingsfoto op de website vervangen.  Nieuwe bezoekers krijgen meteen deze 

nieuwe versie te zien, maar 'oude' bezoekers kunnen te maken krijgen met een 'Cookie-probleem'.  

We vragen taalcoaches zich even te melden als ze alleen de oude foto te zien krijgen. 

Bart de Pau filmpjes op Youtube 

Leuke filmpjes voor beginnende taalleerders. De deelnemers kunnen ook zelf oefenen, zonder 

taalcoach 

https://www.youtube.com/watch?v=jEwY4EwmG3E 

 

De bezem door collectie Taalhuis 

 

In het Taalhuis bij Huis 73 hebben de Taalhuis coördinator Ton en  taalhuis medewerker Marjolein de 

bezem door de collectie gehaald. Ze hebben de collectie nagekeken en opnieuw ingedeeld. Zo hebben 

de  leesboekjes in eenvoudige taal nu een niveau-aanduiding en zijn ze op dat niveau bij elkaar 

geplaatst. De leerboeken Nederlands, inburgeringsboeken, woordenboeken etc. staan nu ook op 

aparte planken, zodat alles veel overzichtelijker is. 

 
 

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. 
 
 
 

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN HEEL VOORSPOEDIG EN GEZOND 2021 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEwY4EwmG3E
http://www.gildedenbosch.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.pernisonline.nl%2F%2Ffiles%2Fkerststerretjes.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pernisonline.nl%2Fkerst-activiteiten-in-buurthuis-pernis&docid=3pTX_au-fLPfZM&tbnid=Y8c1VF4GiJiBDM%3A&vet=10ahUKEwjPk9bYyL3mAhUxtHEKHb4pDFAQMwhUKAgwCA..i&w=300&h=85&bih=562&biw=1200&q=kerststerretjes&ved=0ahUKEwjPk9bYyL3mAhUxtHEKHb4pDFAQMwhUKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.pernisonline.nl%2F%2Ffiles%2Fkerststerretjes.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pernisonline.nl%2Fkerst-activiteiten-in-buurthuis-pernis&docid=3pTX_au-fLPfZM&tbnid=Y8c1VF4GiJiBDM%3A&vet=10ahUKEwjPk9bYyL3mAhUxtHEKHb4pDFAQMwhUKAgwCA..i&w=300&h=85&bih=562&biw=1200&q=kerststerretjes&ved=0ahUKEwjPk9bYyL3mAhUxtHEKHb4pDFAQMwhUKAgwCA&iact=mrc&uact=8

