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Nota bene                      Nummer 1 januari 2018  

  
Nieuwsbrief met informatieve berichten van Het Gilde voor onze vrijwilligers.   

  
  
Afscheid bestuurslid en nieuwe penningmeester 
Marieke Abels, al vele jaren bestuurslid van Gilde heeft te kennen gegeven te willen stoppen 
( per 1 april a.s.) als bestuurslid. Zij was de drijvende kracht achter het Taalwerkplan en 
andere inhoudelijke materialen. Sinds vorig jaar nam zij ook het penningmeesterschap op 
zich.  
Het bestuur dankt Marieke heel hartelijk voor haar deskundige inbreng en consciëntieuze 
werkwijzen. 
Wim Plasmeijer volgt haar op in de functie van penningmeester. 
 

Nieuwe coördinator! 
Ook Lonneke van der Wouw, tot 1 januari 2018 één van de twee coördinatoren van het Gilde 
is gestopt met dit werk in verband met het aanvaarden van een baan. Lonneke heeft 
gedurende 1 jaar zeer actief meegewerkt als coördinator waarvoor het bestuur haar 
dankbaar is. Gelukkig heeft zij zich bereid verklaard als ondersteuner haar steentje te willen 
blijven bijdragen.  
Op de oproep voor een opvolger van  Lonneke heeft Cecile Ingenbleek gereageerd. 
Enthousiast is zij al aan de slag gegaan. Heel fijn dat we weer een goede basis hebben om de 
intakes van taalcoaches en taaldeelnemers te kunnen voeren en koppels maken. Cecile was 
één van de ondersteuners en het doorschuiven naar een andere functie betekent ook dat we 
– des te meer – behoefte hebben aan nieuwe ondersteuners. Meld je aan op 
info@gildedenbosch.nl als je meer informatie over deze functie wilt hebben. 
 

Gift van Rotary Den Bosch 
Gilde ontving van de Rotary Den Bosch  € 1000 voor de aanschaf van nieuwe laptop(s). Deze 
nieuwe laptops zijn inmiddels aangeschaft, geïnstalleerd en functioneren naar volle 
tevredenheid. De oude laptops hebben een nieuwe bestemming gekregen via Mooi Zo Goed 
Zo, waar men erg blij is met deze gift. 
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Inloopochtenden Franciscaner Beweging 

 

Franciscaner Beweging start miv 17 januari wekelijks een ontmoeting café (10-12 uur)

Franciscaanse Beweging 

Van der Does de Willeboissingel 11 

5211 CA 's-Hertogenbosch 

tel. 073-6131340 

www.franciscaansebeweging.nl 

 

 
 

 
Uit het Bossche Taalnetwerk 

• Betty Vervoort is per 1 januari 2018 de coördinator van het netwerk. 

• Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in december 2017 het beleid 
rond bestrijden van laaggeletterheid in de gemeente vastgesteld inclusief de 
financiële kaders.  De stuurgroep van het Bossche Taalnetwerk is belast met de 
uitvoering van dit vastgestelde beleid, samen met de coördinator. 

• Voor de geïnteresseerden hierbij de link naar de tekst van het vastgestelde beleid 
https://shertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/5991963/1#search=%22basisv
aardigheden%22  

 

Netwerk tegen armoede 
Gilde heeft zich aangesloten als bondgenoot in het Netwerk tegen armoede 
(http://www.netwerktegenarmoede.nl/) Op deze site is ook een checklist te raadplegen 
waaraan men kan zien of iemand tegen de grens van armoedegrens aan zit. 
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