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Afscheid bestuurslid en ondersteuners
Op 15 september heeft het bestuur afscheid genomen van Gerda Koller als bestuurslid. Gerda, die naast het
bestuurslidmaatschap ook veel werk verzette als coördinator Taalcoaches, kon deze activiteiten niet meer
verenigen met een steeds groter wordende nieuwe baan. Het bestuur heeft Gerda op passende wijze in het
zonnetje gezet als dank voor al haar inzet en betrokkenheid de afgelopen 3 jaar.
Daarnaast zijn twee ondersteuners, Henriëtte Lentferink en Geert Haans, gestopt met hun taak als ondersteuner.
Ook deze beide vrijwilligers zijn door het bestuur bedankt voor hun inzet als ondersteuner. Beiden blijven
overigens zelf wel als taalcoach actief!

Nieuwe ondersteuners nodig!
Het Gilde heeft nieuwe ondersteuners hard nodig en roept geïnteresseerde taalcoaches op zich voor deze nieuwe,
extra taak te melden!
Een ondersteuner heeft als taak zich als eerste aanspreekpunt te ontfermen over ongeveer 10-12 taalcoaches. Dit
houdt in dat hij/zij, nadat door de coördinatoren een koppeling tussen een taalcoach en taalmaatje op papier is
gemaakt, als ondersteuner bij het eerste kennismakingsgesprek van het koppel aanwezig is. Na het eerste gesprek
gaat het taalkoppel zelf aan de slag. De ondersteuner informeert periodiek (per email of telefonisch) hoe het
contact tussen taalcoach en taalmaatje verloopt en of er nog vragen of problemen zijn. De ondersteuner stelt de
coördinatoren van het Gilde regelmatig op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de taalkoppels.
Wie interesse heeft in deze functie kan zich aanmelden bij Joke Nijenhuis of Lonneke van de Wouw,
info@gildedenbosch.nl . Zij kunnen nadere informatie verstrekken.

Derde coördinator taalcoaches gezocht
Het aantal taalmaatjes en taalcoaches van het Gilde groeit nog steeds en daarmee wordt ook de taak van de
coördinatoren Joke en Lonneke steeds omvangrijker. Op het kantoor van het Gilde is er dan ook behoefte aan een
nieuwe (derde) coördinator taalcoaches, die het team wil komen versterken. Het gaat hierbij vanzelfsprekend ook
om een vrijwilligersfunctie. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Joke en/of Lonneke voor meer
informatie.

Feestelijke bijeenkomst 30 jaar Gilde
In 2017 bestaat het Gilde 30 jaar. Op zondag 29 oktober werd daarom een feestelijke bijeenkomst georganiseerd
voor alle vrijwilligers en de taalmaatjes. Ongeveer 60 bezoekers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van
het bestuur, gelijkelijk verdeeld over taalcoaches en taalmaatjes. Na een inleidend verhaal van Gerda Koller over
haar eigen ervaringen als ‘vreemdeling’, gingen de taalmaatjes in groepjes aan de slag om zich voor te bereiden
op een korte presentatie. Daarmee kregen ze de mogelijkheid gewoontes, gebruiken of gerechten uit hun eigen
land aan de taalcoaches te tonen. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. De taalcoaches volgden separaat een
door de Bibliotheek Den Bosch aangeboden workshop, gegeven door Gretha Goettsch, die veel informatie gaf
over welke mogelijkheden en welk materiaal het Taalhuis in de Bibliotheek heeft om het werk van een taalcoach te
ondersteunen. Voorzitter Suus de Jong sloot deze geanimeerde bijeenkomst af met een dankwoord aan alle
aanwezigen en een speciaal dankwoord aan de taalmaatjes die met hun presentatie een waardevolle en
informatieve bijdrage hadden geleverd.

Vindplaatsen materiaal Taalhuis
Tijdens de workshop van Gretha Goettsch werd regelmatig verwezen naar digitale vindplaatsen voor materiaal.
Voor de boeken die op 29/10 ter sprake kwamen, zoals Taalraps en Taalpingpong is de volgende website te
raadplegen: www.nt2school.nl. Inloggen met taalhuis@bibliotheekdenbosch.nl, wachtwoord

Taalhuis17.
Ook lesboeken van andere uitgevers zijn te raadplegen via de inlogmodus van het Taalhuis.

Cursusaanbod bibliotheek
De bibliotheek biedt o.a. de volgende cursussen aan:
Digisterker: hoe gebruik ik mijn digiD, hoe kan ik aanvragen digitaal doen etc.
Klik & tik…het internet op: veel zaken moeten tegenwoordig via internet geregeld worden, zoals bankzaken, een
reis boeken etc. In deze cursus maakt u kennis met de verschillende mogelijkheden.
Informatie over deze cursussen is te vinden op: cursus@bibliotheekdenbosch.nl of telefonisch 073-6802900 (Ton
van Bijnen).

Overige activiteit(en) bibliotheek
Elke eerste donderdag van de maand vindt van 10-12 uur de bijeenkomst Walk & talk plaats. Deze bijeenkomst
is bedoeld voor werkzoekenden. U kunt ervaringen uitwisselen met andere deelnemers en er worden regelmatig
gastsprekers uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis.

Cursusaanbod Het Begint met Taal
Het Gilde is aangesloten bij de landelijke organisatie Het Begint met Taal, die regelmatig workshops en webinars
voor taalvrijwilligers aanbiedt. Een aantal van deze cursussen zijn gratis voor vrijwilligers van de aangesloten
organisaties. Kijk voor cursussen die toegankelijk zijn voor Gildevrijwilligers op de volgende site:
www.hetbegintmettaal.nl. Aanmelden via het Extranet met de volgende inloggegevens:

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

info@gildedenbosch.nl
Bokkelaren2a

Let op: niet alle cursussen zijn gratis te volgen!

