
 

 

Eerste editie Geld & Taal een succes 
 

Zaterdag 10 septem-
ber jl. vond voor de 
eerste keer het eve-
nement Geld & Taal, 
beweegt ons allemaal 
plaats in de biblitheek 
Capelle Centrum, een 
initiatief van het Digi-
Taalhuis en partners, 
die de krachten bun-

delden om, tijdens de Week van Lezen en Schrijven, eens een an-
dere doelgroep dan de reguliere bibliotheekbezoeker over de 
vloer te krijgen.  
We mogen spreken van een geslaagde middag rondom geld en 
geletterdheid, waaraan uiteraard ook Taalcoaching Capelle haar 
bijdrage leverde. Zo werden deze middag  uiteindelijk vijf enthou-
siaste nieuwe taalcoaches geworven. 

Ook werd de “taalwandeling met bingokaart” gelanceerd, een 
toegankelijke, gratis manier om de Nederlandse taal te oefenen, 
al wandelend. In het dagelijks leven waar je het Nederlands ook 
het meeste nodig hebt.  De eerste bingokaart werd door Digi-Taal-
huis coördinator Yvonne Polman feestelijk uitgereikt aan onze 
taalcoach Miep Vromen. 

Bezoekers ontvingen 
bij binnenkomst een 
stempelkaart waarop 
zij bij bezoek aan de 
verschillende stands 
een stempel konden 
krijgen. Enkele van 
de actiefste deelne-
mers mochten een 
prijs in ontvangst ne-
men uit handen van 
wethouder Harriët 
Westerdijk. Een van 
hen was onze leerlin-
ge Fino Amanuel 
Agassi. 
 
 

Lees de persberichten van het Digi-Taalhuis op onze website. 
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Najaarsfeest woensdag 23 november: bereid je vast voor! 

Het is alweer ruim drie jaar geleden, dat wij ons eerste na-
jaarsfeest hielden bij Pameijer aan de Bongerd 12 in de wijk 
Schenkel. Wegens groot succes wilden we dat jaarlijks doen, 
maar toen kwam corona. Als we daarvan even verlost blijven, 
zullen we op 23 november weer zo’n feest organiseren. Even-
als de eerste keer, wordt het een leuk, sociaal samenzijn van 
taalcoaches met hun leerling(en). Er worden spelletjes ge-
daan, er kan worden opgetreden door wie dat wil en er zal 
heerlijk exotisch gegeten kunnen worden. 

Er is maar ruimte voor 75 personen (taalcoaches inclusief 
leerlingen). Neem dus snel contact op met je leerling(en) en 
schrijf je vervolgens onverwijld  in (aantal personen + namen). 
Wil jij of je leerling iets voordragen (muziek, dans,  of wat dan 
ook) , heb je ideeën, vragen of zijn er dieetwensen? Vermeld 
die dan ook. 

Het wordt vast weer fantastisch. We houden je op de hoogte! 

 

 

Wat is er te doen in Capelle? 

Agenda Bibliotheek aan den IJssel 

- Vrijdag 7 oktober: Praathuis, aanvang 15.30 uur 
      Uitreiking trofee Taalcoach v/h jaar (zie pag. 2) 
- Dinsdag 1 november 19.00 uur: PubQuiz!  
- Woensdag 23 november: Najaarsfeest! 
- Vrijdag 2 december: Praathuis, aanvang 15.30 uur  

Alles natuurlijk bij Brownies & Downies!           

Agenda  
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De stand die Taalcoaching met de Voorleesex-
press deelde genoot veel belangstelling 

Miep Vromen, hier met haar leerlingen, neemt de 
eerste bingokaart in ontvangst van Yvonne Polman 

V.l.n.r.: wethouder Harriët Westerdijk, Fino 
Amanuel Agassi en bibliotheekdirecteur  

Dionne Dinkhuijssen  

Een kijkje in de keuken bij het najaarsfeest in  
september 2019. Om van te watertanden toch? 

Ga ook online kletsen 

Kletsmaatjes is het programma van onze partner Het begint met 
taal voor online taalcoaching. Het werd ontwikkeld als tijdelijk 
initiatief in maart 2020, toen door de corona-pandemie regulier 
taalcontact lastig bleek. Door het grote succes is Kletsmaatjes nu 
een blijvend programma met landelijke slagkracht. Kletsmaatjes 
bereikt namelijk goeddeels nieuwe en andere nieuwkomers en 
vrijwilligers en is daardoor een mooie aanvulling op de bekende 
'offline' taalcoaching.  
Zie je het zitten om naast je activiteiten 
voor Taalcoaching Capelle nog een uurtje 
per week online te kletsen? Geef je dan op! 
Of kijk eerst naar het filmpje: —> 

https://taalcoachingcapelle.nl/2022/09/30/geld-en-taal-centraal/
http://www.taalcoachingcapelle.nl
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://www.watisertedoenincapelle.nl/
https://bibliotheekaandenijssel.op-shop.nl/
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatjes/
https://www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatjes/
https://youtu.be/EFVgi3fCL1s
https://youtu.be/EFVgi3fCL1s


 

 

  

 

Het tientje wordt voorlopig vrijwillig 

De eenmalige bijdrage van € 10 die wij altijd aan onze leerlingen in 
rekening brengen, zal voor velen van hen niet meer zo gemakkelijk 
zijn op te brengen in de dure tijd waarin wij thans leven. Wij heb-
ben daarom besloten de bijdrage voorlopig niet meer verplicht te 
stellen. Van hen die het zich kunnen veroorloven wordt een vrij-
willige bijdrage wel op prijs gesteld.   
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Beste vrijwilligers, 
 
Hieronder vinden jullie een overzicht van de data en tijden 
waarop in de Bibliotheek de inloopactiviteit Digitaal Mee-
doen wordt uitgevoerd. Digitaal meedoen is voor ieder-
een: 
• met een vraag over computers, internet, laptops of 

smartphones; 
• die zelf wil leren met een computer om te gaan; 
• die met het programma Oefenen.nl de Nederlandse 

taal wil verbeteren. 
Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig om te ondersteu-
nen. 
Er is gedurende de openingsuren een vrije inloop en dus 
geen verplichting om van het begin tot het einde aanwezig 
te zijn.  
Het is een mooie manier om taalleerders die een taal-
coach hebben ook nog op een ander manier met de Ne-
derlandse taal in aanraking te laten komen. Mensen die 
nog niet digitaal vaardig zijn, kunnen dit bij Digitaal Mee-
doen leren. 

• Maandag 10.00 – 12.00 

• Maandag 14.00 – 16.00 

• Dinsdag 14.00 – 16.00 

• Woensdag 14.00 – 16.00 

• Donderdag 14.00 – 16.00 

Digitaal Meedoen in de bibliotheek 

 

Vrijdagmiddag 7 oktober: uitreiking 
trofee Taalcoach van het jaar 2022  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we 
je al uitgelegd hoe de Taalcoach van 
het jaar voortaan gekozen wordt.  
Hiernaast kun je zien hoe dat onge-
veer in zijn werk gaat…  
 

And the winner is: …. Charlotte Lankhuijzen! Tijdens het 
Praathuis op 7 oktober zal de trofee aan Charlotte worden 
uitgereikt. We drinken er een glaasje op en we eten er een 
extra bitterballetje bij.  
Meld je snel en in groten getale aan voor dit bijzondere 
Praathuis, want de Taalcoach van het jaar staat symbool 
voor al onze vrijwilligers en met de uitreiking van de trofee 
willen we onze waardering uitspreken voor de inzet van al 
onze vrijwilligers!  

 
Het begint met taal heeft onze vrijwilligers veel te bieden. Nog 
nooit de website bezocht? Doen! Het is de moeite meer dan 
waard. Zo komen er ook weer een aantal nuttige webinars aan, 
waarvoor je je als taalcoach (gratis) kan inschrijven. Inloggen doe je 
met een wachtwoord dat je kan vinden op de info-pagina van onze 
eigen website. Die is natuurlijk ook beveiligd. Lastig, maar noodza-
kelijk… Weet je het wachtwoord niet (meer)? De administratie kan 
je helpen. 

NT2TaalMenu 

Een website tjokvol oefeningen voor niveaus A1 t/m B2. 

Overzichtelijk en gratis! 

Gratis met een natte “t”: de scheurmail Rotterdam! 
Elke ochtend of elke week de scheurmail in je mail-
box. Echt Rotterdams en voor nop! Lees er hier alles 
over of meld je gelijk aan! 

Vers van de pers: de oktober-nieuwsbrief van de bieb! 

TIP

Chaquela Alfons  

is onze jongste vrijwilliger. 
Ze is 24 jaar en woont 
met haar ouders en haar 
broertje in de Molukse 
wijk. 

Chaquela heeft vorig jaar 
in  oktober haar bachelor         
Koreastudies gehaald aan 
de Universiteit van Leiden. Daarna is ze gestart met een master 
Asian Studies, maar dit was te theoretisch. Ze is daarom gestopt 
met deze master en gaan werken op de Koreaanse school in 
Rotterdam, waar ze Nederlandse les geeft aan Koreaanse vol-
wassenen. Op deze school wordt ook Koreaanse les gegeven 
aan kinderen en aan Nederlandse mensen. Chaquela werkt ook 
nog als oppas en in de bediening in een theehuis in Rotterdam.  

Naast al deze parttime banen werkt ze sinds een half jaar als 
vrijwilliger voor Taalcoaching Capelle. Ze is bij ons terechtgeko-
men via het internet.  

Chaquela’s eerste taalmaatje is een jonge Oekraïense vrouw. In 
het begin ging dat moeizaam. Haar leerling was erg gesloten en 
nog maar twee weken in Nederland. Haar hele familie is nog in 
Oekraïne. Voorin de lesboeken gaat het ook vaak over familie, 
dus dat was soms lastig. Chaquela is blij dat ze heeft doorgezet, 
want na een maand kwam haar leerling iets meer los en was het 
fijn om met haar af te spreken. Haar leerling leert snel, want ze 
heeft Duits gestudeerd. Inmiddels werkt haar leerling fulltime 
en spreken ze thuis af bij Chaquela. Ook spreken ze nu naast de 
lessen samen af en hebben ze een vriendschap opgebouwd. 

Koreaans oefent ze nog regelmatig één op één. Ook tijdens haar 
studie heeft ze informeel taalles gehad van een moedertaalspre-
ker. Ze weet uit eigen ervaring hoe belangrijk deze contacten 
zijn. 

Chaquela heeft veel geleerd van dit traject. Haar tip is dan ook: 
heb geduld met je leerling en verwacht niet dat er gelijk een klik 
is. Hou de achtergrond van je leerling in je achterhoofd en geef 
het een beetje tijd. 

https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/leren/taalhuis.html
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/leren/taalhuis.html
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
https://www.hetbegintmettaal.nl/agenda/agenda-voor-vrijwilligers/
https://taalcoachingcapelle.nl/2021/07/20/inloggegevens/
https://taalcoachingcapelle.nl/2021/07/20/inloggegevens/
mailto:administratie@taalcoachingcapelle.nl
http://www.nt2taalmenu.nl
https://taalcoachingcapelle.nl/wp-content/uploads/2022/05/Informatie-FLyer-Nltraining-gratis-online-leren.pdf
https://scheurmailrotterdam.nl/
https://scheurmailrotterdam.nl/gratis-aanmelden
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/39489/467756/1bc7011e33e0feb9ad495727
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/39489/467756/1bc7011e33e0feb9ad495727
https://scheurmailrotterdam.nl/

