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Nieuwsbrief  Gilde, december 2018 

 

Website Gilde ‘‘s-Hertogenbosch 

Er wordt gewerkt aan een vernieuwde website van het Gilde. Daarbij wordt de 
informatie geactualiseerd. Ook krijgt de website een meer professionele uitstraling en 
wordt aan de gebruiksvriendelijkheid gewerkt. Rond begin februari verwachten we dat 
de website in de lucht kan. Neem vooral eens een kijkje! 
Graag krijgen we van jullie een reactie als er iets ontbreekt of foutief vermeld staat. 

 

Nieuw bestuurslid Gilde 

We hebben een nieuw bestuurslid! Mevrouw Trees Gerrits zal vanaf 1 januari 2019 het 

bestuur versterken.  

Bossche Taalnetwerk (BTN) 

De gemeente heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Binnen het BTN zijn 
gezamenlijke afspraken gemaakt over het indienen van projecten. Dit om hiaten en 
verdubbelingen te voorkomen. 
Op de nieuwe website van het Gilde zal het totale aanbod van de taalaanbieders 
binnen het Netwerk worden opgenomen. 
 

Wegwijs in APP-land 

We komen allemaal wel eens in situaties terecht dat we het even niet meer weten: 

Hoe komen we van A naar B? Is er een supermarkt dichtbij? Is het ‘mooi weer’, of 

‘mooie weer’? Gelukkig zijn er enkele apps, die jouw leven een stuk gemakkelijker 

kunnen maken https://www.netinnederland.nl/informatie/nieuws/2017/gids-van-

appjes. 

https://www.netinnederland.nl/informatie/nieuws/2017/gids-van-appjes
https://www.netinnederland.nl/informatie/nieuws/2017/gids-van-appjes


Wist je dat  

• Ook de Volksuniversiteit  taalcursussen heeft : 
https://www.vudenbosch.nl/list_cursus.phtml?metacategories=&activiteit=&menu_lef
t=Y&categorie=talen&subcategorie=NT2/Dutch+for+foreigners×tamp=20180830 

• Farent de nieuwe naam is van de welzijnsorganisatie die op 1 januari ontstaat 
door de fusie van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Welzijn 
Divers (fare is afgeleid van het Italiaans maken/ doen) 

• Het ook heel gemakkelijk is om op een Wijkplein met je taalmaatje af te 
spreken?  Zeker omdat daar direct “loketten” zijn die je kunt gebruiken in het 
gesprek.  

• Er in maart 2019 waarschijnlijk weer een voor vrijwilligers interessante 
workshop wordt georganiseerd binnen het BTN. We houden je op de hoogte. 
 

• Vanaf 31 januari 2019 inwoners bij Koo terecht kunnen met vragen die invloed 
hebben op hun persoonlijke situatie. Dat zijn vragen over veel verschillende 
onderwerpen, samen te vatten in 6 thema’s: opleiding en werk, geldzaken, 
jeugd en gezin, wonen en vervoer, zorg en hulp, meedoen en meehelpen. 

o Koo staat onder meer voor coproductie: samenwerken met inwoners en 
samenwerking van verschillende partijen. Achter de naam Koo zitten 
veel professionele organisaties, vrijwilligers en wijkinitiatieven. 

o Koo is de overkoepelende naam voor drie ingangen: telefoon, website 
en wijkpleinen.  

o Wijkpleinen Er zijn straks 9 wijkpleinen. Inwoners kunnen daar net als 
nu voor informatie en advies binnenlopen. Alle wijkpleinen hebben een 
coördinator. Die is onder andere verantwoordelijk voor het leggen van 
verbindingen met werkers in de wijk, zodat de inwoner goed geholpen 
wordt. De wijkpleinen zijn te vinden in BBS Nieuw-Zuid, BBS Boschveld, 
De Kiek, de Schans (Maaspoort), Helftheuvel (West), Perron-3 
(Rosmalen),BBS Hambaken, BBS HDR en Bethaniëstraat. 

 

 
Het bestuur en de coördinatoren van Gilde ’s-Hertogenbosch wenst alle taalcoaches met 
hun taalmaatjes fijne Kerstdagen en een gezond en ‘talig’ 2019 toe! 
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