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Het Praathuis   
‘maakt de tongen los’ 

 
 

Cursus voor onze 
nieuwe taalcoaches 

Op 18 mei a.s. geeft Inge Olivier van ‘Taal voor twee’ in de 
Bibliotheek aan het Stadsplein (PvK-zaal) weer een cursus voor 
onze nieuwe coaches. De cursus is van 10.00 tot 12.30 uur. 
Aan de cursus kunnen maximaal 12 taalcoaches deelnemen. 
Aanmelden bij de administratie is noodzakelijk; mochten er 
meer aanmeldingen zijn dan plaatsen beschikbaar, dan zullen 
we uiteraard op de kortst mogelijke termijn een nieuwe cur-
sus organiseren. 

Als je lid wordt van een club om lekker onder de mensen te zijn, 
dan kan je er als vrijwilliger bij Taalcoaching Capelle wel een 
beetje bekaaid vanaf komen. Want over het algemeen tref je 
daar alleen je leerling, terwijl je ook weleens andere taalcoaches 
zou willen ontmoeten! Om ervaringen uit te wisselen, of gewoon 
voor de gezelligheid. Om die reden zijn wij enkele jaren geleden 
begonnen met ons Praathuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een knipoog naar de immens populaire Fabeltjeskrant, het 
kinderprogramma op televisie dat eind jaren zestig van de vorige 
eeuw van start ging, toen er nog kijkbuiskinderen bestonden.... 
In het Grote Dierenbos kwamen de dieren samen in Praathuis 
“Het Onderkomen”, waar ze prik of grenadine rood dronken, een 
beukennootje knabbelde en waar ‘de tongen werden losge-
maakt‘, zoals de dieren destijds zongen op het grammofoon-
plaatje “Het Praathuislied“. Overigens, de term “praathuis” werd 
zo’n honderd jaar geleden al gebruikt als niet bepaald vleiende 
bijnaam voor het Zuid-Afrikaanse parlement, maar dat terzijde. 
 
Enfin, wij hebben dus ook ons Praathuis. In principe maandelijks, 
maar corona heeft in het nabije verleden nogal wat roet in het 
eten gegooid. Vorige maand was het gelukkig eindelijk weer 
zover, en zoals aan de opkomst was af te meten waren veel 
vrijwilligers er hard aan toe; het was weer een succes! Natuurlijk 
mogen we ons gelukkig prijzen met de gastvrijheid van Brownies 
& Downies! Het volgende Praathuis vindt plaats op 3 mei a.s., 
vanaf 15.30 uur. Natuurlijk weer bij Brownies & Downies. Stuur 
even een mailtje naar de administratie om te laten weten dat je 
erbij zult zijn. Gezellig! 

“Je zou weleens andere taal-

coaches willen ontmoeten!” 

    

Mei: workshops fotografie en Virtual Reality in de bieb 

Altijd al eens in de Big Apple willen wandelen? Naar de Egyptische Pyra-
mides of toch liever naar China? Virtual Reality maakt het allemaal mo-
gelijk. Of wil je het perfecte plaatje leren fotograferen met je mobiele 
telefoon? In de maand mei biedt de Inloopschool een reeks inspirerende 
workshops Fotografie en Virtual Reality aan.  

Na overleg met het bestuur heeft Inge Wichers besloten 
haar vrijwilligerswerk voor Taalcoaching neer te leggen. 
Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet 
voor Taalcoaching en, daarvoor, voor het CMC.  

‘En waar blijft die Pubquiz dan?’ Die houd je nog even 
tegoed tot het hele Pubquiz-team weer present is! 
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Ken jij Oekraïners? 

 
 
Ken jij Oekraïners die Nederlands willen leren spreken of 
interesse hebben in een computercursus? Zij kunnen een 
afspraak maken met het Digi-Taalpunt in de bibliotheek. 
Sergei Khomenko is aanwezig om hen verder te helpen. Hij 
spreekt Oekraïens en is een vrijwilliger van de bibliotheek.  
Wanneer? Donderdags van 14:00 tot 16:00 uur (gratis, 
aanmelden verplicht). Als Engels spreken geen probleem is, 
kunnen zij ook terecht bij het inloopspreekuur Digi-Taal-
punt op de dinsdag en donderdag van 14:00 tot 16:00 uur. 
Een afspraak maken is dan niet nodig. 
 
Daarnaast is er Taalontmoeting, waarbij geoefend wordt 
met Nederlands. Samen met taalvrijwilligers bespreken 
deelnemers verschillende onderwerpen, zodat zij de Neder-
landse taal kunnen leren spreken. Donderdag van 14:30 tot 
15:30 uur (gratis), Bibliotheek centrum. 
 
Op dinsdag van 13:30 tot 14:30 uur is iedereen welkom in 
Bibliotheek Capelle Centrum (gratis). Voor de oudere kin-
deren zijn er iPads met spelletjes en in Bibliotheek Krimpen 
is er een Nintendo Switch. Dit uur is bedoeld voor ontmoe-
ting, ontspanning, een luisterend oor en mogelijk een goed 
gesprek. Volwassenen kunnen eventueel worden door-
verwezen en geholpen met de taal.  
 
Verwijs Oekraïners door naar de voor hen bestemde thema-
pagina van de Bibliotheek en de complete Oekraïne-agenda. 

  
  
Trouwens, weliswaar niet georganiseerd door de biblio-
theek, in  Huis van de Wijk Fascinatio wordt op donderda-
gen van 10.00 tot 11.00 door vrijwilligers van het WOP ook 
taalles aan Oekraïners gegeven.  

Вам завжди раді у бібліотеці.Заходьте! 

http://www.taalcoachingcapelle.nl/
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/?tags%5B%5D=5
https://www.watisertedoenincapelle.nl/
https://www.hetbegintmettaal.nl/agenda/
http://www.taalcoachingcapelle.nl
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Vosp8v9CFPM
https://books.google.nl/books?id=7IUwAAAAIAAJ&q=praathuis+zuid-afrika&dq=praathuis+zuid-afrika&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiGnMbLwq_3AhVLCewKHUB8A_QQ6AF6BAgCEAI
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/39489/445621/f59c0b43dea53cdafd08f2d0
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/39489/445621/f59c0b43dea53cdafd08f2d0
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/thema/oekraine.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/thema/oekraine.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/thema/oekraine.html
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/ingang/oekraine/
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/


 
Over administratie en koppelen 
  
Een toenemend aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen 
ging steeds meer vergen van de vrijwilligers van onze admi-
nistratie. Omdat zij bovendien vaak met onderbezetting te 
maken hadden, ontstond er een achterstand in het leggen van 
contact met de leerlingen en coaches en in het maken van de 
koppelingen. Het gevolg daarvan was, dat leerlingen vaak 
langer dan wij verantwoord vinden moesten wachten op hun 
felbegeerde eerste lesje. 
  
Wij hebben daarom voor een nieuwe, efficiëntere werkwijze 
gekozen. Voorlopig nemen we tot eind juni de tijd om deze uit 
te proberen en de eventuele kinderziektes eruit te halen. 
Mocht ze succesvol blijken te zijn, dan gaan we er natuurlijk 
mee door. 
  
Bij de administratie ligt sinds kort een opgeschoonde map met 
daarin de dossiers van de leerlingen die op de wachtlijst staan 
voor één-op-één taalcoaching. 

• Jij maakt een afspraak bij de administratie om een leer-

ling te selecteren uit de map. 

• Als er een leerling geselecteerd is aan de hand van be-

schikbare dagen en andere selectiecriteria kun je deze 
gelijk bellen om af te spreken, of je belt vanuit huis. 

• Je vult de benodigde informatie in op het koppelingsfor-

mulier. 

• Dit formulier moet zo snel mogelijk terug naar de admi-

nistratie voor verdere verwerking. 
  
We hopen dat deze werkwijze tot ieders tevredenheid werkt! 

“Slankie” 
 

Ik weet niet of u hem al gesignaleerd 
heeft op de wandelpaden in Capelle, 
maar onze penningmeester/webmas-
ter en redacteur van deze nieuwsbrief 
is flink aan het sporten geslagen. We 
noemen hem tegenwoordig slankie. 
John wordt binnenkort geopereerd en 
kreeg als tip van zijn arts mee dat over-
gewicht niet meehelpt in het herstel. 
Dus John staat iedere dag trouw op de 
crosstrainer en wandelt iedere dag 
meerdere rondes door Capelle. Inmid-
dels is hij de trotse bezitter van een 
smart watch en nu worden werkelijk 
alle gegevens bijgehouden en wordt hij 
ook aangemoedigd. Dus mocht u een 
nogal bruine, afgeslankte John zien, 
moedig hem dan aan. 6 mei gaat hij 
onder het mes, dus wij hopen op een 
spoedig herstel, want John we hebben 
je hard nodig.  

   Monique 

 

  

 

Inmiddels draai ik 
zo’n 7 jaar mee als 
taalcoach bij TC. 
Aanvankelijk had ik 
alleen individuele 
leerlingen, later ben 
ik met groepjes gaan 
werken. Ik werd hier-
bij niet gehinderd 
door onderwijskundige ervaring of inzicht in alles wat 
met het leren van een taal te maken heeft.  

De onderwijzers op een dorpse School met den Bijbel in 
de jaren zestig waren niet bij machte om bij de vier kin-
deren in ons gezin een aantal slechte taalgewoontes 
eruit te krijgen. Dit tot grote ergernis van mijn moeder 
die ons eindeloos bleef verbeteren met: “Het is niet gro-
ter als, het is groter DAN!” Uiteindelijk gingen we naar 
een andere school in de stad, waarvoor we wel 15 km 
moesten fietsen. Daar geen psalmversjes uit je hoofd 
leren maar muziekles over jazz, soul en blues. We leer-
den daar Engels en we kregen seksuele voorlichting. Wat 
een verschil!  

Dat verschil qua onderwijs tussen stad en achtergeble-
ven gebieden zie ik nu ook bij mensen uit bijvoorbeeld 
Eritrea, Syrië en Somalië. Ik wil altijd weten hoe ze les 
hebben gehad. Natuurlijk zijn er ook mensen die in het 
geheel niet naar school zijn geweest. Ik vind het belang-
rijk dat mensen plezier krijgen om (weer) te gaan leren, 
maar soms is het lastig omdat je moet opboksen tegen 
de negatieve schoolervaringen in het land van herkomst. 
Dat wordt hier nog al eens verkeerd begrepen en uitge-
legd als onwil om te leren. Vervolgens stagneert de in-
burgering. Dan maar werken met een omweg, bijvoor-
beeld via de kinderen. Veel mensen die naar Nederland 
zijn gekomen, hopen op een betere toekomst voor hun 
kinderen. Ik ga bijvoorbeeld mee naar oudergesprekken 
op school wat altijd leidt tot een betere communicatie. 
Of ik ga voorlezen aan de kinderen, die in de coronatijd 
hun Nederlands verleerden. Of ik ga mee naar het poli-
tiebureau als de taalschool eist dat er aangifte wordt 
gedaan van een laptop die op de school zelf uit de tas is 
gestolen. Het duurt even voordat je zoiets in de gaten 
krijgt en dan zijn er zo weer vier maanden verstreken 
zonder dat er huiswerk gemaakt kon worden. Geduld en 
vertrouwen zijn voor mijn werk als taalcoach ijsbrekers 
gebleken.  

Ik heb hier zomaar wat ervaringen opgeschreven. Soms 
dwaal ik bewust af van onze core business maar ik kom 
altijd weer terug op de taal, het spreken en de gramma-
tica. Als dat niet meer lukt, dan wordt het tijd om het af 
te sluiten.  

Dijs Verhagen  

Nieuwe  

Werkwijze! 
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