
Decentrale (digi-) taalpunten in Middelwatering en Schenkel 

In de laatste vergadering van de Stuurgroep Digitaalhuis Capelle 
aan den IJssel (waar gemeente, Stichting Welzijn Capelle, Biblio-
theek en onze stichting deel van uitmaken) is besloten dat er in 
het Huis van de Wijk Middelwatering en in de Wel in Schenkel 
decentrale zgn. (digi-)taalpunten komen. Uit de notulen van die 
vergadering: 

“Een (digi-) taalpunt is een fysieke plek in een gemeente waar 
informatie gegeven wordt over het informele  en (non)-formele  
(digi) taalaanbod in de gemeente. Hier kunnen alle volwassen 
burgers met aan (digi) taalvraag terecht. Het (digi-) taalpunt 
wordt bemand door vrijwilligers en aangestuurd door een betaal-
de kracht, die op de loonlijst staat van Bibliotheek aan den IJssel, 
in opdracht van het Digi-Taalnetwerk. Het (digi-) taalpunt is als het 
ware de deur van het (Digi-) Taalhuis. Wij gaan voor een centrale 
aansturing en decentrale uitvoering (in de bibliotheek en huizen 
van de wijk).” 

Hiermee wordt een jarenlang gekoesterde en bepleite wens van-
uit onze Stichting gerealiseerd. Uiteindelijk is het doel om in alle 
Capelse wijken dergelijke punten te vestigen en daarmee een zo 
drempelloos mogelijke toegang voor (digi) taalvragers te realise-
ren. 

Ons is gevraagd om te bezien of wij met vrijwilligers in staat zijn 
om deze digi-taalpunten te bemensen. Daar gaan wij als bestuur 
de komende weken mee aan de slag. Verkenningen die we gaan 
uitvoeren zijn onder meer: 

• Hoe richt je het proces van inschrijving van taalvragers zo 
efficiënt mogelijk in: wat is de rol daarbij van de baliemede-
werkers van het huis van de wijk bij het eerst contact en hoe 
worden de vervolgafspraak voor de intake gemaakt? 

• Wat behelst die intake exact en wat moeten intakers kennen 
en kunnen? 

• Hoe informeer je alle relevante partners (professionals en 
burgers) over de mogelijkheden? 

• Hoeveel vrijwillige intakers heb je nodig en hoe gaan we de 
werving organiseren? 

• Hoe wordt de verhouding tussen onze stichting en de pro-
jectleider in dienst van de bieb? 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang. Mocht u nu al geïn-
teresseerd zijn in een mogelijke rol bij deze verkenningen dan wel 
straks bij de intake, neem dan contact op met Harrie Sprengers, 
die vanuit ons bestuur de trekker wordt.  

H. Sprengers, 28 februari 2021 
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NLTraining organiseert de OntwikkelMaart  

Een maand vol live digitale masterclasses en workshops voor NT1- 
en NT2-docenten (ook onze taalcoaches). Een gemêleerd pro-
gramma met ruimte voor nieuwe werkvormen, ontwikkelingen en 
uitdagingen in het werkveld. De belangstelling is enorm en veel 
blijkt helaas al “vol” te zitten. Kijk even op de flyer waar nog plaat-
sen beschikbaar zijn.  

Stadsplein 39, 2903 HH Capelle aan den IJssel,  

Tel. 010 311 54 11, redactie@taalcoachingcapelle.nl 

 

We kunnen onze bibliotheek nog steeds niet bezoeken. Tot zeker 
15 maart niet. Maar ‘open’ zijn ze zeker wel! Zo kun je boeken 
afhalen en zijn er allerlei activiteiten via Zoom. En wat betreft de 
jaarlijkse hulp bij belastingaangifte: daarvoor mogen in aanmer-
king komende Capellenaren op afspraak wel naar de bibliotheek 
komen. Wijs je leerling daar op. Alle info is te vinden op de web-
site van de bieb. 

        Wij doen natuurlijk mee aan de Wijkestafette! 
In heel het land wordt dit jaar extra aandacht aan vrijwilligers-
werk besteed in het kader van het Jaar van de vrijwilliger. Ook 
voor Capelle een mooie gelegenheid om onze vrijwilligersorga-
nisaties, activiteiten én vrijwilligers in the picture te zetten en te 
promoten – en nieuwe vrijwilligers en bezoekers te werven. 
Samen met alle Capelse vrijwilligersorganisaties organiseert 
Welzijn Capelle een (activiteiten) estafette per wijk, die zich 

gedurende het jaar over heel Capelle 
verspreidt. Met de estafette kunnen 
vrijwilligers-organisatie zich promoten. 
Met bijvoorbeeld een (online) kijkje in 
de keuken, een leuke coronaproof acti-
viteit voor bewoners of (aspirant) vrij-

willigers, of door hun droom of verhaal voor de organisatie te 
filmen of op te schrijven. Wij zullen natuurlijk van de partij zijn 
en helpen mee het vrijwilligerswerk in Capelle én onze vrijwil-
ligers in 2021 op de kaart te zetten. We laten jullie nog weten 
hoe we het gaan doen! 
       Bekijk hier de laatste nieuwsbrief van Welzijn Capelle. 

? 
De oorzaak ligt in onze nieuwe software, die nu ontwikkeld 
wordt door HBMT. De mailtjes komen “gewoon” van ons, 
uit onze administratie. Onze fout is, dat we dat nog niet 
aan jullie gemeld hebben. Dat gaan we zeer binnenkort 
doen. De mailtjes hadden nog niet verstuurd mogen wor-
den, waarvoor onze excuses. Overigens is de informatie in 
de mails correct. Tenzij jullie anders constateren; laat het 
ons in dat geval even weten alsjeblieft.  
Zodra alle stof is gaan liggen en het nieuwe systeem opera-
tioneel is, zullen wij in een extra nieuwsbrief alle informa-
tie over de aangepaste werkwijze geven. 

Huh, ‘n e-mail van ‘Het Begint met Taal’ 

We begrijpen dat er verwarring kan ontstaan, als je 
ineens een e-mail van ‘Het Begint met Taal’ ont-
vangt, waar informatie in staat over een koppeling 
met je leerling of iets dergelijks. Wat doet die club?
Waar bemoeien ze zich mee??? 
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Op de website 

Hand-out webinar woordenschat vergroten en vragen stellen  

Link naar alle nieuwsbrieven 

mailto:hhjisprengers@ziggo.nl
http://www.taalcoachingcapelle.nl/
https://www.hetbegintmettaal.nl/agenda/
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/collectie-activiteiten/activiteiten.html
http://www.taalcoachingcapelle.nl
https://www.nltraining.nl/nieuws/43/nlconferentie-gaat-door-als-ontwikkelmaart
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/kb/hulp-bij-belastingaangifte.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/kb/hulp-bij-belastingaangifte.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/
https://www.nltraining.nl/nieuws/43/nlconferentie-gaat-door-als-ontwikkelmaart
https://welzijn-capelle.email-provider.nl/web/xnr3uxtx7z/tvput4b6ca/mq7qljefy2/93znouhowj
https://welzijn-capelle.email-provider.nl/web/xnr3uxtx7z/tvput4b6ca/mq7qljefy2/93znouhowj
https://www.taalcoachingcapelle.nl/woordenschat-vergroten
https://www.taalcoachingcapelle.nl/nieuwsbrief


  Zoomen… (deel 1) 

  Rein Sakko 
 
Als je als oudere jongere nog nooit van zoomen hebt gehoord 
denk je bij dit woord eerder aan een bij die zoemt.  
Zoooeeemmmm. Maar je voelt op je klompen aan dat dat 
niets met je computer heeft te maken. Ook het woord faceti-
men kende ik een paar jaar geleden niet eens. Wel het woord 
face en time. Maar steeds meer kom je er achter dat je achter 
loopt in deze digitale wereld. De ontwikkelingen staan niet stil 
en zijn voor een eenvoudige ziel niet bij te houden. Maar 
inmiddels ben ook ik verslaafd. Dat heeft wel wat. Nee, geen 
wiet of alcohol of gamen, maar aan What’s app. Geweldig 
medium! Krijg tientallen videootjes, stuur tientallen foto’s op. 
Ze weten aan de hand daarvan of we aan het strand in 
Zeeland zitten of de kastelen aan de Loire aan het bewonde-
ren zijn. In een woord: geweldig. 
Dankzij mijn kinderen en kleinkinderen word ik af en toe bij-
geschoold. Jarenlang schoolde ik de kinderen bij en nu zij mij.  

Maar nu heb ik ook leren zoomen. Nou, dat was ook wel even 
wennen, hoor. Het downloaden (dit woord kende ik al jaren) 
van Zoom.us was een makkie. Maar dan begint het pas. Dan 
moet je iemand gaan uitnodigen door hem of haar eerst een e
-mail te sturen. Wel via Zoom natuurlijk, anders kan je wel 
heel lang wachten. Dan moet je eerst wachten op Connection. 
Nee, niet die bus! Het busje komt zo, maar nu even niet. Dan 
moet je die persoon inviten. Dan hoop je dat die ander je 
uitnodiging ontvangen heeft. Je doet er dus goed aan om die 
ander eerst vooraf een appje te sturen dat je met hem of haar 
op een afgesproken tijdstip wil zoomen. Wacht eerst het ant-
woord af of het tijdstip gelegen komt! Anders zit je te wach-
ten tot Sint Juttemis. (Die kleinkinderen snappen deze uit-
drukking nou weer niet. Staan we toch quitte). En dan moet je 
wachten en als je dan “Admit” ziet staan, dan moet je daar  
op drukken. Heel raar:  je wilt met iemand zoomen, nodigt 
haar of hem uit en dan moet je dat ook nog toestaan terwijl je 
weet als je dat niet toestaat je niet kunt zoomen. Als het dan 
meezit, zie je opeens die ander verschijnen. En als het nog 
meer meezit, dan hoor je die ander ook. Als je die ander wel 
hoort, maar niet ziet, doe je iets niet goed. 

Als je die ander ziet, maar niet hoort, is dat al veel leuker, 
maar dan klopt er ook iets niet. Wat moet je dan doen? Wel, 
in het geval je de stem wel hoort, kan je aan die ander vragen 
of hij of zij kan helpen hem of haar te zien. Als het meezit en 
die ander weet van wanten, gaat het lukken. Zo niet, pak dan 
de telefoon en bel iemand waarvan je weet dat het een ex-
pert is in zoomen. Is alles gelukt, dan kan het feest beginnen. 

Ik zoom nu regelmatig als taalcoach met een jonge vrouw uit 

Colombia die een verloofde heeft in Capelle aan den IJssel  en 

die op korte termijn naar Capelle wil verhuizen om zich bij 

haar lief te voegen. De allereerste keer zat mijn dochter bij 

me, voor het geval dat er iets mis zou gaan, wat ook gebeur-

de. Maar zij redde de Zoom en zo kon ik voor het eerst kennis 

maken met mijn leerling. Een leerling die al een beetje Neder-

lands kon praten. En vloeiend Spaans, wat ik dan weer niet 

kan. Maar zij geeft Engels aan een universiteit. En ik spreek 

ook Engels, maar weer niet vloeiend. Vroeger wel, maar nooit 

bijgehouden…… 

Wordt vervolgd! 

 

  

 

 
Mijn naam is Truus Meijer,  ik ben 77 jaar 
en al weer 12 jaar gepensioneerd opleider 
van operatieassistenten en anesthesieme-
dewerkers. 

Na 20 jaar Wereldwinkel was het tijd iets 
anders te ondernemen. Onderwijs en 
vreemde landen bleven trekken en me 
aanmelden bij het CMC als taalcoach was 
het logisch vervolg. De Wereldwinkel was 
ook gevestigd in het CMC-gebouw en het contact was snel ge-
maakt. Wim van den Bremen kwam bij me thuis en vond mij ge-
schikt als taalcoach. 

Op 14 januari 2010 startte ik met Akeel Al Adely  uit Irak. Onge-
veer 15 leerlingen uit heel verschillende landen volgden. Helaas 
niet allemaal even succesvol afgerond. Steeds hoorde ik Wim in 
mijn hoofd als er geen klik was zeggen: “Denk erom, je moet het 
leuk vinden, het is vrijwilligerswerk.” Met anderen drink ik nog 
wel eens een kopje koffie, nu helaas even niet.  Ik heb de taalcoa-
ching zien groeien, steeds een stapje verder. Van een keukentje in 
het CMC-gebouw naar een kantoor in de bibliotheek.  Van de 
pioniers Kassan, Wim en Ria naar een Stichting die niet meer weg 
te denken is uit Capelle. 

Steeds heb ik hand-en spandiensten verricht, wat uitmondde in 
het coördineren van taalcoaches. Deze taak heb ik vorige maand 
overgedragen aan Claire Janson. Ik blijf taallessen geven, al hoop 
ik binnenkort dat weer fysiek te kunnen doen. 
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2021 is nationaal jaar van de vrijwilliger!  

Mensen maken Nederland. Neem dat gerust heel letterlijk: maar 
liefst 7 miljoen mensen steken in ieder geval één 
keer per jaar de handen uit de mouwen. Wij, als 
vrijwilligers van Taalcoaching Capelle, dragen 
daar ook ons niet te verwaarlozen steen aan bij.   

Dit jaar is benoemd tot het nationale jaar van de 
vrijwilliger. Op de website van NL voor elkaar 
vind je nuttige tips, een test, challenges, corona-
hulp… noem maar op, alles over vrijwilligerswerk. 

Succes! 

Training 

Op 24  februari heeft Inge Olivier van ‘Taal voor Twee’ voor de 
tweede keer via Zoom een beginnerscursus georganiseerd voor 
onze nieuwe taalcoaches. Er namen 10 taalcoaches aan deze trai-

ning deel, die 21/2 uur duurde. De reacties waren weer heel posi-
tief. 

Het online platform van NLeducatie is van start gegaan. 
Inmiddels hebben wij 9 leerlingen opgegeven voor dit 
platform. Er wordt enthousiast geoefend en één dame 
heeft al hoge scores behaald. In de volgende nieuwsbrief 
gaan wij verder in op de ervaringen van de leerlingen. 
Heeft u een enthousiaste leerling die graag zelfstandig 
digitaal wil oefenen, stuur ons een mailtje. 

https://www.nlvoorelkaar.nl/jaar-van-de-vrijwilliger
https://www.nlvoorelkaar.nl/jaar-van-de-vrijwilliger
https://www.nltraining.nl/cursusaanbod/nederlands-verbeteren

