
Zaterdag 10 september van 13.00 tot 17.00 uur  
Dan organiseert Digi-Taalhuis Capelle (waarin Taalcoaching 
Capelle participeert) in samenwerking met de Rabobank, 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, NL Training en Budgetmaatjes 
‘Geld & Taal, het beweegt ons allemaal!’, een middag met 
workshops en verbinding, mooie prijzen en muziek van 
Perry Zuidam. 
 
Optreden Perry Zuidam 
Om 13.00 uur wordt er feestelijk afgetrapt door Perry Zui-
dam. Zing en swing mee in de bibliotheek, waar vanaf 13.30 
uur stands en workshops te bezoeken zijn! Vanzelfsprekend 
staat Taalcoaching Capelle er ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ervaar hoe het is om laaggeletterd te zijn 
Hoe is het eigenlijk om de taal onvoldoende machtig te zijn? 
Ervaar het met de escape-koffer, een leerzaam spel waarbij 
je aan den lijve ondervindt hoe het is om steeds weer vast 
te lopen, informatie niet te kunnen opnemen, hoe hard je 
ook probeert. Een betekenisvolle ervaring die bijdraagt aan 
meer begrip.  
 
Wat is er allemaal te krijgen op het gebied van geld en 
taal? 
Geld en taal beweegt ons allemaal. Letterlijk. En niet ieder-
een realiseert het zich, maar de taal onvoldoende beheer-
sen hangt enorm samen met financiële zorgen. Immers, als 
je post niet opent omdat je het toch niet kunt lezen, geeft 
dat heel veel stress en raak je snel in de problemen. Ook 
kun je stuiten op gebrek aan begrip in de omgeving, wat 
nog verder isoleert. De taal machtig zijn is essentieel om 
goed te kunnen meedoen in de maatschappij, maar uit on-
derzoek blijkt dat dit circa 9.000 Capellenaren onvoldoende 
lukt. Zoals wij weten zijn er gelukkig vele mogelijkheden en 
hoef je er vaak niet voor terug de schoolbanken in.  

Nieuwsbrief voor vrijwilligers van 

Stichting Taalcoaching Capelle 

 
Agenda Wat is er te doen in Capelle 
Agenda Bibliotheek aan den IJssel 
 
Donderdag, 1 september           Praathuis                                                            
Vrijdag 7 oktober                      aanvang 15.30 uur 
Vrijdag, 2 december                    bij Brownies & Downies  
 
Zaterdag 10 september, 13.00 uur: Geld & Taal, in en om de bieb 
Dinsdag 1 november, 19.00 uur: de PubQuiz! Ook bij B&D! 
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Vanaf 13 september start er een nieuwe leesclub voor anderstali-
gen; namelijk voor beginners. Iedere dinsdag van 10 tot 11 uur. 
We gaan lezen op A1 niveau. Er zijn 2 enthousiaste, ervaren vrij-
willigers die de groep gaan leiden. Vanaf nu kunnen deelnemers 
zich aan gaan melden. Graag bij mij (Inge Olivier), want ik wil een 
korte intake doen om het leesniveau te bepalen. 
Dus deze info en mijn mailadres mogen gedeeld worden: 
i.olivier@bibliotheekaandenijssel.nl 

 

 

Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van zaterdag 10 sep-
tember, een bijzondere middag vol activiteiten in en rond de 
bibliotheek, waar ook wij uiteraard onze bijdrage aan gaan leve-
ren. Wat zou het fantastisch zijn, als onze gewaardeerde vrijwil-
ligers in groten getale acte de présence geven en hun leerlingen 
meenemen! Want juist voor hen valt er veel te leren daar! 

De langverwachte PubQuiz zal op dinsdagavond 1 november a.s. 
worden gehouden (dus niet op 7 oktober) in Brownies & Downies  
Geef je nu alvast op!  

Over de Taalcoach van het jaar 2022  kun je op pagina 2 lezen.  

En vergeet vooral het Praathuis niet op donderdag  
1 september, v/a 15.30, ook bij Brownies & Downies.  
Wel je van tevoren even aanmelden! 
 

 
 
Vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren kunnen via het Kenniscen-
trum op CapelleDoet diverse trainingen volgen. 
Graag brengen wij een greep uit het aanbod aan trainingen voor het 
3de kwartaal onder de aandacht: 
  
• Niet horen maar luisteren op maandag 26 sep van 13:30 - 16:30  uur 
• Signaleren Eenzaamheid op dinsdag 4 oktober van 13:00 - 16:00 uur 
• Signaleren Eenzaamheid op woensdag 5 oktober van 09:30 - 12:30 uur 
• Lastige gesprekken kliniek op maandag 10 okt van 09:30 - 12:30 uur 
• Interculturele Communicatie (I) op dinsdag 8 nov van 09:30 - 12:30 uur 
  
Voor alle trainingen van CapelleDoet, meer informatie en aanmelden 
kun je hier terecht.  

  Zaterdag 10 september 
13.00-17.00 uur 

Neem je leerling mee! 

 

Beste vrijwilligers, 

 
Ongeveer 90.000 Rotterdammers tussen 16 en 65 jaar heb-
ben moeite met lezen, schrijven e/o computeren. Lees de site 
en volg de links. Een serieus probleem zoals wij weten, dat 
we toch op een grappige manier willen illustreren... 

Hier volgt een                      in het kader van ons project  

Twee werelden ontmoeten elkaar  
We hebben weer een heel oude dame gevonden, die graag kennis 
wil maken met een taalvrager om af en toe een praatje met elkaar 
te maken. Het is een succesvol project, waarmee we de eenzaam-
heid van ouderen verzachten en tegelijkertijd taalvragers hun Ne-
derlandse spreekvaardigheid laten oefenen.  

Heb jij een leerling die daarvoor voelt en die wel in staat is te con-
verseren (laten we zeggen op B1-niveau)? Laat het ons alsjeblieft 
snel weten! 

https://www.watisertedoenincapelle.nl/
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/
http://www.taalcoachingcapelle.nl
mailto:i.olivier@bibliotheekaandenijssel.nl
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
http://www.taalcoachingcapelle.nl/
https://capelledoet.nl/trainingen-workshops/
https://capelledoet.nl/trainingen-workshops/
https://capelledoet.nl/trainingen-workshops/
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/taal/
https://www.youtube.com/watch?v=KRRpXh79AxE
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/taal/
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De nieuwsbrief van Het Begint Met Taal 
staat weer boordevol nuttige informatie 
en tips! 

 

 

Bespreek dit vooral met je leerling, bijvoorbeeld als 
onderdeel van de les! 

         Een cadeautje van je gemeente 
Besparen op je energierekening en je wooncomfort verhogen zónder 
dat het je geld kost, dát is waar de Energiebox Capelle aan den IJs-
sel over gaat. In 2050 wil Capelle aan den IJssel een CO₂-neutrale en 
afvalloze stad zijn. Om dit doel te bereiken zet de gemeente verschil-
lende manieren in om de gemeente te verduurzamen, waaronder de 
Energiebox. Lees hier hoe het werkt!  

>>> (vervolg van pagina 1) 
 
Informatie inwinnen 
Vanaf 13.30 uur zijn er in de bibliotheek allerlei stands waar 
informatie en hulp in te winnen is. Zo vind je er het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur, die contributie betaalt voor kinderen 
van ouders die sport- of cultuuractiviteiten zelf niet kunnen 
bekostigen. Maar ook kun je aanschuiven bij de gemeente, 
voor informatie over tegemoetkomingen die beschikbaar zijn 
voor wie het financieel even niet zo makkelijk heeft. Budget-
maatjes is van de partij, die mensen thuis bezoekt om hen te 
helpen de financiën overzichtelijker te ordenen of uit de 
schuldhulpverlening te komen. Tijdens Geld & Taal laten ze 
graag zien hoe zij dat doen en wat een waardevolle toevoe-
ging dit kan zijn in jouw leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kans op € 100,- shoptegoed of gratis uit eten 
Tijdens het festival vinden er workshops plaats: QR-code ge-
bruiken, energie besparen en veilig internetbankieren. Ook is 
er een taal- en digimeter, waarmee de (digi)taalvaardigheid 
getest kan worden. Meedoen loont, want je maakt kans op 
mooie prijzen: een kledingbon t.w.v. € 100,- een etentje t.w.v. 
€ 75,- of een lunch t.w.v. € 25,- De prijsuitreiking vindt plaats 
om 16.30 uur in de bibliotheek. Om de prijs te winnen dien je 
natuurlijk ook echt zelf aanwezig te zijn bij de uitreiking. 
 
VoorleesExpress 
De VoorleesExpress is uiteraard ook van de partij. Ook zij zoe-
ken vrijwilligers. Ga bij hen langs en kijk of het iets voor je is! 
 
Digitaal Meedoen 
Heb je digitale vragen, bijvoorbeeld over hoe je Whatsapp 
gebruikt, waarom je smartphone niet meer aan of uit gaat of 
hoe je via internet een boeketje bloemen bestelt, kom dan 
langs bij de stand van Digitaal Meedoen. 
 
Iedereen doet mee 
Schrijf ‘m dus op: zaterdag 10 september 13.00 uur op het 
Amnestyplein en vanaf 13.30 uur in de Bibliotheek aan het 
Stadsplein in Capelle aan den IJssel. Er is zoveel beschikbaar, 
hulp en geld, je moet gewoon even weten hoe en waar je het 
vinden kunt. Dus schuif aan, doe kennis op, kom sfeerproe-
ven, doe er je voordeel mee en maak contact. Want kijk, sa-
men komen we er wel.  

Wij missen nog enkele lesboeken 
 
Mocht je nog lesboeken hebben liggen die je niet meer gebruikt, 
kom ze dan alsjeblieft even terugbrengen. Lesmateriaal is erg duur 
en onze voorraad is beperkt. Veel dank! 

 

 

Elk jaar kiezen we de Taalcoach van het jaar. Die wordt dan 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het zonnetje gezet, waar-
bij de trofee overhandigd wordt door de wethouder die o.a. 
onderwijs en laaggeletterdheid in haar portefeuille heeft. 

Eigenlijk worden tijdens dit feestje al onze vrijwilligers in het 
zonnetje gezet. We hebben zonder uitzondering voor hen alle-
maal evenveel waardering. De Taalcoach van het jaar staat dan 
ook symbool voor alle vrijwilligers van Taalcoaching Capelle. De 
trofee  verdienen zij allemaal. 

Daarom wordt er voortaan anders “gekozen”: we gaan erom 
loten! Zo heeft iedereen een even grote kans om Taalcoach 
van het jaar te worden.  

Het bestuur trekt willekeurig een lootje uit een pot waar alle 
vrijwilligers in zitten. Aan de gelukkige wordt het goede nieuws 
meegedeeld en gevraagd of hij of zij Taalcoach van het jaar wil 
zijn. Zo niet, geen probleem. Dan trekken we nog een lootje en 
eventueel zo voort, tot we onze Taalcoach van het jaar heb-
ben. Tijdens het Praathuis op vrijdag 7 oktober (als het de 
wethouder schikt; anders op een ander moment) zal dan de 
feestelijke uitreiking van de trofee plaatsvinden. 

Wat er verwacht wordt van de Taalcoach van het jaar?  

Niet veel meer, dan dat hij of zij de trofee in ontvangst neemt 
uit handen van de wethouder  en met een, namens alle vrijwil-
ligers, welgemeende glimlach op de foto gaat voor de lokale 
krant, de nieuwsbrief en onze website. 

We verwachten op deze wijze al onze vrijwilligers, alsmede 
onze mooie stichting, op een passende wijze in het zonnetje te 
kunnen zetten. 

Wet inburgering 

Vanaf begin dit jaar moeten gezinsmigranten zelf hun inburgerings-
traject bepalen en bekostigen. Goed misschien om in voorkomende 
gevallen je leerling te attenderen op de nieuwe regels.  

Zaterdag 10 september 
13.00-17.00 uur 

Neem je leerling mee! 

https://mailchi.mp/hetbegintmettaal/vrijwilligerswerk-wat-is-jouw-score?e=69975569cf
https://energiebox.org/CapelleaandenIJssel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering
https://mailchi.mp/hetbegintmettaal/vrijwilligerswerk-wat-is-jouw-score?e=69975569cf
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Zaterdag 10 september 

13.00-17.00 uur 

Neem je leerling mee! 


