
  

 

 

Nieuwsbrief mei 2022 
Beste Taalcoach, 

 

In deze nieuwsbrief willen wij een aantal dingen met jou delen: 

1. Er zijn nog plekken vrij voor de Basistraining NT2 

2. De openingstijden van de Taalcafés in en om Leiden 

3. Puzzels om samen met je taalmaatje te doen 

4. Kantoorbezetting 

  

Basistraining NT2 

 

Er zijn nog plekken vrij om deel te nemen aan de Basistraining NT2.   

1 training bestaat uit twee delen en duurt ongeveer 2,5 uur per deel. De 

training wordt fysiek gegeven bij ons op kantoor, Gebouw: De Plek, kanaalpark 

157 in Leiden. 

Wij willen jou vragen of je 3 verschillende opties door zou willen geven: 1 

absolute voorkeur,  2 en 3 zijn andere mogelijkheden.   

Mocht jouw  optie voor absolute voorkeur vol zijn dan gaan wij kijken naar de 2 

andere opgegeven mogelijkheden.  

  

De opties zijn: 

 

Optie 1. 

Deel 1: zaterdag  7 mei 10.00 tot 13.00 uur 

Deel 2: zaterdag 14 mei 10.00 tot 13.00 uur 

Nog 9 plekjes vrij 

Optie 2.  

Deel 1: donderdag 9 juni van 19.00 tot 22.00 uur 

Deel 2: donderdag 16 juni van 19.00 tot 22.00 uur 

Nog 5 plekjes vrij 



 

Optie 3.  

Deel 1: zaterdag 9 juli van 10.00 tot 13.00 uur 

Deel 2: zaterdag 16 juli van 10.00 tot 13.00 uur 

nog 13 plekjes vrij 

 

* Het is niet mogelijk om van de ene optie deel 1 te doen en van een andere 

optie deel 2 te doen.  

  

KLIK HIER om je voor de basistraining op te geven   (vergeet niet om je 

absolute voorkeur en eventueel 2 andere opties door te geven). 

KLIK HIER om je voor de basistraining af te melden 

KLIK HIER om de basistraining op een ander moment te doen  

  

 

 

Taalcafé in de bibliotheken van Leiden e.o. 

De bibliotheken in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten houden elke 

week een taalcafé voor de anderstaligen. Onze taalmaatjes kunnen hier ook 

aan meedoen. Tijdens de intakegesprekken met de anderstalige geven wij ook 

aan dat zij extra kunnen oefenen bij een Taalcafé.  

 

BplusC Leiden: elke donderdag van 14.00 - 16.00 uur Nieuwstraat 4  

BplusC Leiden: elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur Arubapad 4 

BplusC  Leiderdorp: elke maandag van 13.00 - 15.00 uur  van Diepingenlaan 

110 

Bibliotheek Oegstgeest: elke donderdag van 14.00 - 15.30 uur Lange Voort 2T 

Bibliotheek Voorschoten: elke vrijdag van 13.00 - 14.30 uur Wijngaardenlaan 4 

 

** Als je taalmaatje ook moeite heeft met schrijven, dan je taalmaatje bij de 

bibliotheek  BplusC terecht voor de schrijftafel hiervoor moeten zij zich wel 

even aanmelden bij: taalhuis@bplusc.nl . Deelname aan de schrijftafel is 

gratis. 
 

Waar komt de uitdrukking vandaan: ‘Hij is een pierewaaier’ 
In onze taal gebruiken we veel buitenlandse woorden. Vaak komen die uit de 

Engelse, Franse, Griekse en Duitse taal. We gebruiken ook Russische woorden. 

Doerak bijvoorbeeld. Een doerak is iemand die zich niet aan de regels houdt. 
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Hij doet vaak dingen die niet mogen. Een ander woord is pierewaaier. Het 

woord pierewaaier komt van het Russische woord pierowat. De Russen 

bedoelen daarmee iemand die op straat loopt. Hij loopt steeds heen en weer. 

Hij gaat de straat niet uit, maar loopt tien of twintig meter naar voren en dan 

weer terug. Hij wacht ergens op. Bijvoorbeeld op de bus. Hij wandelt een 

beetje, totdat de bus komt. 

  

In onze taal is een pierewaaier iemand die veel plezier heeft en zich geen 

zorgen maakt. Hij doet waar hij zin in heeft. 

Een pierewaaier ziet geen problemen. 

Sommige mensen denken dat een pierewaaier iemand is, die lang en dun is. 

Maar voor lange en dunne mensen is een ander woord: pierlala. 

Kies de juiste tegenstelling.  

Zet de woorden die hieronder staan op de 

goede plek achter de woorden die gegeven 

zijn.  

 

afwezig - alles - altijd - eb - eerste - eind - 

enkele - groot - hoog - komen - krijgen - 

lang - lekker - levend - mooi - ochtend - 

onder - open - overal - praten - recht - 

traag - trekken - veel 

 

dicht    -  open 

boven    -  ................................. 

krom    -  ................................. 

kort    -  ................................. 

nergens    -  ................................. 

klein    -  ................................. 

lelijk    -  ................................. 

nooit    -  ................................. 

niets    -  ................................. 

geven    -  ................................. 

snel    -  ................................. 

laag    -  ................................. 

begin    -  ................................. 

laatste    -  ................................. 

dood    -  ................................. 

weinig    -  ................................. 

dubbel    -  ................................. 

vloed    -  ................................. 

vies    -  ................................. 

gaan    -  ................................. 

aanwezig    -  ................................. 

zwijgen    -  ................................. 

avond    -  ................................. 

duwen    -  ................................. 

 



 

Alles ingevuld? Zet dan alle eerste letters 

van de ingevulde woorden achter elkaar 

Begin bovenaan. 

Wat lees je? 

 

 

  

  

* Interessante link en leuk voor de 

taalmaatjes: https://prentenboekeninalletalen.nl/ 

Hier staan goede jeugdboeken op, die vertaald 

zijn in vele talen. Je kunt ze afluisteren. 

 

 

* https://www.bplusc.nl/bibliotheek/taalhuis/zelf-

oefenen/ Handig voor je taalmaatje 
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Kantoorbezetting 

 

Op maandag van 10.00 tot 15.00 uur werken: 

Sanne van der Bijl 

Nicoline Coenen  

Ringold van West 

 

Op dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur werken: 



 

Elly Meijer 

Barbera Hermans 

 

Op vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur werken: 

Roos Groen 

Barbera Hermans 

 

Telefonisch zijn wij bereikbaar op 071-5123715 of op 06-39881742. Als je ons 

op kantoor wilt spreken dan raden wij je aan om eerst even te bellen. De 

coördinatoren hebben nog steeds de keuze om op kantoor te werken of vanuit 

huis.  
 

 


