
 
Sinds 13 november is het voor iedereen weer verplicht in de 
bibliotheek een mondkapje te dragen en 1½ meter afstand 
te houden. De bibliotheek is een zogenaamde doorstroom-
locatie en hoeft daarom geen coronatoegangsbewijscheck 
te doen. 
De kuchschermen staan weer op de vijf tafels op de cat-
walk. Die moeten dus na afloop weer worden gereinigd, 
evenals de stoelen en de tafel! Zittend aan de tafel mag het 
mondkapje af.  
De tafels moeten weer gereserveerd worden; dat kun je 
tegenwoordig zelf doen via de website van de bieb; zie het 
berichtje elders in deze nieuwsbrief. 

  
Houdt de berichtgeving in de gaten: het zal je niet verba-
zen, dat de situatie snel kan veranderen. 

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van 

Stichting Taalcoaching Capelle 

“Wil jij Taalcoaching vertegenwoordigen/ promoten op de ten-
toonstelling voor vrijwilligers in Capelle?" 
 
Deze vraag werd mij  door Harrie Sprengers in augustus jl. ge-
steld. Een eervolle taak, die ik natuurlijk op mij wilde nemen. 
De tentoonstelling is georganiseerd door de Gemeente Capel-
le, met als doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven voor de 
diverse organisaties van deze mooie stad. Tal van vrijwilligersor-
ganisaties deden hieraan mee.  
De voorbereiding bestond uit twee delen: een fotosessie en een 
interview in de maand september. 
  

De foto's van de vrijwilligers zijn sinds 9 november te zien op de 
billboards die geplaatst zijn op het Stadsplein Capelle. Daarnaast 
kan men interviews ook beluisteren door een QR-code te scan-
nen. 
Op 9 november jl.  is  de tentoonstelling feestelijk geopend door 
wethouder Marc Wilson. Mijn wens is, dat veel mensen zich zul-
len aanmelden voor het mooie en dankbare vrijwilligerswerk. 
 

Peggy Lieuw-Sjong-Schultz 
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  Nieuwe website HBMT—Hoe ook  
alweer naar het extranet’? 

 
Er wordt zo af en toe door taalcoaches geworsteld met het ver-
krijgen van toegang tot het extranet van Het Begint met Taal. On 
ze partnerorganisatie heeft bovendien haar website verneuwd.  
Het is eenvoudig als je  de gebruikersnaam en het wachtwoord 
weet. Ga naar hetbegintmettaal.nl, klik rechtsboven op “inlog-
gen”, vul gebruikersnaam en wachtwoord in en druk vervolgens 
op het vak “taalcoach”. In het volgende scherm staat rechts-
boven “extranet”. 

  
Weet je het wachtwoord niet meer? Je kunt het vinden op onze 
website taalcoachingcapelle.nl, taalcoachplein. Druk op de tegel 
“informatie”. Daar wordt (in ieder geval de eerste keer) ook een 
wachtwoord gevraagd. Weet je dat ook niet meer, tsja, mail dan 
maar even naar  de administratie. 

We kunnen het nu eenmaal niet van de daken schreeuwen... 

http://www.taalcoachingcapelle.nl
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
mailto:i.olivier@bibliotheekaandenijssel.nl?subject=Aanmelding%20%22Leesbare%20Taal%22


 

  

Impressie bijeenkomst ‘Chinese’ taalcoaches  d.d.  
dinsdag 26 oktober jl. 
   
Met 12 taalcoaches met allemaal een Chinese leerling hebben 
we onderlinge ervaringen uitgewisseld, elkaar tips gegeven en 
wensen geïnventariseerd. Na een uitgebreid kennismakings-
rondje werd er in twee kleinere groepjes inhoudelijk gediscussi-
eerd aan de hand van vragen over ieders huidige praktijk, ge-
bruik van lesmateriaal, cultuurverschillen e.d.  
Daarna werd er gezamenlijk ingegaan op de uitkomsten. Een 
verslag van de bijeenkomst vindt u via deze link. 
De deelnemers waren uitgesproken positief over het nut van 
deze bijeenkomst en de gemaakte afspraken. 
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Gevraagd:  ‘taalvragers’ die het leuk vinden om regelmatig 
op bezoek te gaan bij een oudere (veelal een vrouw) om 
kennis te maken, elkaar verhalen te vertellen, over el-
kaars leven en cultuur te praten enz. 

De ‘oudere’  kan – als dat zo uitkomt – ook helpen met de Ne-
derlandse taal. 

Het profiel van de taalvrager: in staat tot een gesprek  in het 
Nederlands, belangstelling voor andere mensen, nieuwsgierig, 
begrip hebben voor de beperkingen die de oudere  misschien 
heeft, het fijn vinden om het eigen netwerk uit te breiden. Ik 
ben bezig om te inventariseren of er taalvragers zijn die hieraan 
mee willen doen, en ook aan de ‘andere kant’ of er ouderen zijn 
die openstaan voor een dergelijke ontmoeting. 

Denk jij dat (één van)  jouw leerling(en) geschikt is om hieraan 
mee te doen? Zo ja, zou je dan willen polsen of hij/zij dat leuk 
zou vinden? Zo ja, dan hoor ik dat graag. (0618979305) 

Of er onmiddellijk een koppeling tot stand komt hangt natuur-
lijk ook af van de beschikbaarheid van ouderen. Daarvoor ben ik 
een wervingsactie gestart via Welzijn Capelle, WOP Schenkel, 
verschillende kerken en De Zonnebloem. 

Als we op papier een koppel hebben,  organiseer ik een eerste 
kennismaking waarbij ik zelf aanwezig ben om te bezien of er 
een ‘klik’ is en het koppel van start kan gaan. 

Harrie Sprengers 

Nieuws van de administratie 

Marijke 

Marijke Kern is onze nieuwe aanwinst op de administratie. Ze 
zal twee dagdelen gaan werken. 

Marijke is sinds januari 2020 met pensioen. Ze heeft altijd admi-
nistratief werk gedaan bij een stichting en ze is goed met Word 
en Excel. Hartelijk welkom, Marijke! 

Kantoor 

Wellicht is het je al opgevallen dat er een statafel bij de ingang 
staat van ons kantoor. Dit hebben we gedaan om ervoor te 
zorgen dat alle bezoekers op afstand blijven van onze dames bij 
de administratie. Bovendien ging de drukte af en toe ten koste 
van de concentratie van onze administratieve vrijwilligsters. 

We zijn erg blij dat ondanks de oplopende besmettingen zij toch 
hun werk blijven doen. Op deze manier willen we hun werkplek 
zo veilig en comfortabel mogelijk houden. 

Bedankt voor jullie begrip en medewerking. 

Kwartaalbijeenkomsten voor geïnteresseerde taalcoaches  
 
Mede n.a.v. de positieve ervaring met de bijeenkomst voor 
‘Chinese’ taalcoaches, heeft het bestuur besloten om het komende 
jaar ieder kwartaal een soortgelijke bijeenkomst te organiseren 
voor geïnteresseerde taalcoaches. Het uitwisselen van ervaringen, 
leren van elkaar, eventuele wensen boven water krijgen, ideeën 
voor de toekomst; dat zijn de voornaamste doelen. We zien het als 
een waardevolle aanvulling op de bestaande voorzieningen zoals 
de starterstraining, de webinars van HBMT, Praathuisbijeenkom-
sten en advisering door coördinatoren.  
We prijzen ons gelukkig dat Theo Dirks en Truus Meijer zich bereid 
hebben verklaard dergelijke bijeenkomsten in goede banen te lei-
den. Nadere berichten volgen! 

Zelf online een tafel reserveren voor jou en je leerling 
 

Vanaf heden kun je zelf een werk- of studietafel reserveren in 
Bibliotheek Capelle Centrum.  
Op de homepagina van haar website staat een banner met 
een link en als je daar op klikt kom je op deze pagina (kan dus 
ook rechtstreeks): www.bibliotheekaandenijssel.nl/studieplek 
Voordeel is, dat je nu ook ‘s middags kan lesgeven, zo lang er 
plek is, natuurlijk.  
Inmiddels voor november bij de administratie  gereserveerde 
plekken blijven gewoon staan. Vanaf 1 december kun je dus 
zelf reserveren. Lukt het je niet? Dan doet de administratie 
het graag voor je. 

 

   - 2 december 15.30 uur Praathuis 
   - 13 januari 19.00 uur (noteer vast!)  Nieuwjaarsreceptie 

Agenda -  ONDER VOORBEHOUD!! 

 

Training voor Digitaalpuntvrijwilligers 

  
Woensdag 12 november jl. vond er in Capsloc een bijeenkomst 
plaats voor alle Digitaalpuntvrijwilligers, zowel van de Digitaal-
punten Middelwatering en Schenkel als van het centrale Taal-
punt in de bibliotheek. 
Doel was o.m. een kennismaking met elkaar, het uitwisselen van 
informatie van elkaars werkwijzen, bespreking van een algemeen 
functieprofiel van de Digitaalpuntvrijwilliger en een inventarisa-
tie van eventuele wensen op het gebied van training/deskundig-
heidsbevordering. Een en ander werd geleid door Yvonne Pol-
man, coördinator Digitaalhuis, en Harrie Sprengers. 
Het was een belangrijke tussenstap op weg naar een verdere 
uitrol van Digitaalpunten in Capelse wijken in 2022. 
  
Heb je interesse om ook digitaalpuntmedewerker te worden? 
Kijk voor meer info op deze link. Voor vragen en aanmelding 
kun je altijd bij Harrie terecht (06 18 979 305) 

https://taalcoachingcapelle.nl/2021/11/23/1829/
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/thema/Coronamaatregelen.html
http://www.bibliotheekaandenijssel.nl/studieplek
https://taalcoachingcapelle.nl/2021/11/23/training-voor-digitaalpuntvrijwilligers/

