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Nota bene                      Nummer 3, juli 2017 

 
Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor onze vrijwilligers.  

 
 
 
 
Gilde bestaat 30 jaar 
  
Gilde ’s-Hertogenbosch bestaat dit jaar 30 jaar. Wij willen hier zondagmiddag 29 oktober  
van 14.00 - 16.30 uur graag samen met Taalcoaches en Taalmaatjes een feestelijk tintje aan 
geven. Over hoe het programma voor deze middag er uitgaat zien zullen we jullie na de 
vakantie verder informeren. Het is in ieder geval de bedoeling dat Taalmaatjes actief 
betrokken worden bij deze viering door iets te laten zien van de cultuur uit hun land van 
herkomst.  

 
Lintje Floor van der Stoop 
 

Taalcoach Floor van de Stoop heeft op 26 april een lintje gekregen, 

mede vanwege zijn activiteit als Gildevrijwilliger.  

Wij feliciteren hem van harte met dit heugelijke feit. 
 

Oefenen met computers in de Bieb   
 
In de bibliotheek staan in de locaties StadsBiEB Centrum en StadsBiEB 
Rosmalen gratis pc’s om te oefenen met oefenen.nl. 
StadsBiEB Centrum 
In het Taalhuis staan 2 pc’s om zowel met taal te oefenen als met Klik & Tik. De pc’s staan de 
gehele dag aan en zijn gedurende alle openingstijden van de bibliotheek gratis te gebruiken, 
ook zonder abonnement van de bibliotheek (maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 -18.00 uur, donderdag 10.00 -20.00 uur en zondag van 13.00 -17.00 uur, 
met uitzondering van juli en augustus). De gebruiker dient een account te hebben van 
oefenen.nl en dient in het volgsysteem van de bibliotheek geplaatst te worden. 
 Indien de gebruiker nog niet in het volgsysteem van de bibliotheek is geplaatst, dient deze 
zich eerst te melden bij de klantenservice en daar wordt gezorgd dat er meteen een account 
aangemaakt kan worden en dat de gebruiker in het volgsysteem geplaatst wordt (dit is de 
eerste keer nodig).  
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StadsBiEB Rosmalen 
In de StadsBiEB Rosmalen staat 1 pc om zowel met taal te oefenen als met Klik & Tik. De pc 
wordt op verzoek aangezet door de klantenservice in Rosmalen en is gedurende 
openingstijden met full service van de bibliotheek gratis te gebruiken (maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 -18.00 uur en zaterdag van 10.00 -18.00 uur)  
De gebruiker dient een account te hebben van oefenen.nl en dient in het volgsysteem van 
de bibliotheek geplaatst te worden. 
 Indien de gebruiker nog niet in het volgsysteem van de bibliotheek is geplaatst, dient deze 
zich eerst te melden bij de klantenservice en daar wordt gezorgd dat er meteen een account 
aangemaakt kan worden en dat de gebruiker in het volgsysteem geplaatst wordt (dit is de 
eerste keer nodig). 
 

Festival van het leren  
  
Bijeenkomst Festival van het Leren van het Bossche Taalnetwerk.  
Dit jaar staat bij het Festival van het Leren ‘werk’ centraal. Werknemers- en 
ondernemersvaardigheden om precies te zijn. Kom samen met je taalleerder(s) naar de 
Markt van ‘Willen, Kunnen en Doen’.  Wil je jouw beroep, bedrijf, vaardigheid, kunst, studie 
of vrijwilligerswerk voor het voetlicht? Wil jouw taalleerder zich presenteren? Meld het bij je 
eigen organisatie of ter plekke bij de marktmeester.  
Vrijdag 22 september| 10.00 – 12.00 uur |Werkwarenhuis Tramkade 25 

 
Vakantiesluiting 
 
Tijdens de schoolvakantie van week 29 tot week 34 zal het gildekantoor 
minder bezet zijn. Het zal daardoor langer duren voordat jullie antwoord 
krijgen op je e-mail. 
 
Reacties graag naar : info@gildedenbosch.nl ; ter attentie van Marieke Abels 
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