
 

 
 

Nota bene                      Nummer 4, oktober 2018  

  

Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor onze 
vrijwilligers.  
 
 
 

Workshop Visje bij de thee 
Ruim een jaar geleden heeft Gretha  Goettsch de workshop “Een visje bij 
de thee”, het gebruik van poëzie in de taalles voor vrijwilligers 
georganiseerd. 
Omdat dit toen door de deelnemers heel enthousiast werd ontvangen 
komt er dit jaar weer een workshop, met nieuwe onderdelen. Dus ook 
deelnemers van de vorige keer kunnen deze keer met een gerust hart 
deelnemen. 
De workshop is op: 

7 november van 13.30 – 16.00. 
 Locatie Divers, Rogier van der Weijdenstraat 2. 

Voor de inschrijving moeten de vrijwilligers eenmalig een account 
aanmaken op de site van de vrijwilligersacademie. Wees er snel bij: er zijn 
nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. 
Meer info:  https://vrijwilligersacademie073.nl/workshops/ 
 

Contact met je ondersteuner 
Zoals wellicht bekend kun je voor vragen / opmerkingen met betrekking 
tot het contact met je taalmaatje terecht bij je ondersteuner. Als dat 
contact op de een of andere manier niet lukt (bijv. omdat de 
ondersteuner op vakantie is) kun je altijd contact zoeken met het kantoor 
via info@gildedenbosch.nl 

https://vrijwilligersacademie073.nl/workshops/
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Aanbod Het begint met Taal 
Ook dit jaar heeft deze organisatie , waar Gilde lid van is, leuke cursussen , 
e-learning en webinars. Log in op de site van Het begint met Taal 
https://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/ en op de site voor 
de vrijwilliger vind je wellicht iets van je gading. 
Inloggegevens : gebruikersnaam : info@gildedenbosch.nl en wachtwoord 
Bokkelaren2a. 
 

Week van de alfabetering (3-9 september) 
Alle partners van het Bossche Taal Netwerk hebben zich gepresenteerd  
door middel van de marktkraam op het kerkplein.  Ook wij hebben acte 
de presence gegeven, het was zeker nuttig om de naamsbekendheid van 
het Netwerk te vergroten en de onderlinge band tussen de partners te 
versterken . Tot nu toe ( begin oktober) hebben 6 personen (vrijwilligers) 
zich aangemeld via deze promotie. 
 

Mag ik even met u praten ?  
Begin november wordt er een oproep geplaatst in de Bossche Omroep 
onder bovenstaande vraag, met een advertentietekst om nieuwe 
taalcoaches, ondersteuners en een nieuw bestuurslid te werven. 
We zouden het heel erg op prijs stellen als je binnen je eigen netwerk 
mensen op deze oproep wil attenderen.  Uiteraard mag je jezelf ook 
melden voor een van deze taken binnen Gilde ’s Hertogenbosch. 
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