MEDEDELINGEN
upd. 9 sept 2020
In verband met de Corona epidemie werkt Gilde Walcheren ook volgens andere protocollen,
welke hier worden beschreven. Lees dit a.u.b. aandachtig door als u een beroep wilt doen op
onze hulp en advies;
Afdeling: Gilde Advies / adviseurs
In verband met het Coronavirus volgt Gilde Wacheren het besluit van het kabinet op en
houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Daarom schorten wij voor huplvragers de
huisbezoeken op tot nader te bepalen datum. Dit om er samen voor te zorgen dat het
Coronavirus zich niet verder verspreidt.
Deze maatregel geldt niet voor adviezen die via email of telefonisch opgelost kunnen worden.
Voor telefonische adviezen kan ook gebruik gemaakt worden van Signal, Skype of WhatsApp.
In overleg met de belastingadviseur kan een verzoek tot uitstel van uw belasting- aangifte
aangevraagd worden. Desgewenst kan per e-mail een formulier worden gestuurd waarmee
uitstel kan worden aangevraagd. Overigens kunt u zelf eenvoudig uitstel aanvragen via de
Belastingtelefoon: 0800 – 0543. Houd uw Burgerservice- nummer bij de hand. Let op: uitstel
moet voor 1 mei van het aangiftejaar worden aangevraagd!
Afdeling: Samenspraak & Taal / Taalcoaches
Beste taalmaatjes,
Het heeft er even naar uitgezien dat de Corona-pandemie op zijn retour was, allerlei
beperkingen werden opgeheven en het leven leek weer een beetje zijn normale gang te
kunnen gaan. De toename van het aantal positieve corona testen laat helaas zien dat er
misschien toch een tweede golf komt. Een lichtpuntje is de mogelijk snelle ontwikkeling van
een vaccin, waardoor er echt een eind komt aan de pandemie. We zullen helaas hierop nog
moeten wachten tot het eind van dit jaar of begin volgens jaar.
Dit jaar moeten we eigenlijk voor het taalmaatjesproject als verloren beschouwen. Het aantal
mensen dat op de wachtlijst staat om met hulp van een taalmaatje zich in het Nederlands te
bekwamen neemt gestaag toe, maar nieuwe aanmeldingen van taalcoaches blijven uit.
Zeker met het griepseizoen voor de deur wil ik u adviseren om heel voorzichtig te zijn in uw
eventuele contacten met een taalmaatje.
Vanuit het taalhuis kreeg ik onderstaand bericht. Misschien kunt u dit delen met uw
taalmaatje. Als er veranderingen in de ontwikkelingen zijn, laat ik u dat zeker weten.
Zie volgende pagina: ▼

MEDEDELING TAALHUIS WALCHEREN
Na een mooie en warme zomer zijn de scholen weer begonnen en ook het Taalhuis
Walcheren start weer alle activiteiten op.
De Taalhuisloketten (spreekuren) waren vanaf begin juni al geopend.
Vanaf 7 september 2020 zijn deelnemers ook weer welkom bij de diverse activiteiten, zoals
taalcafé, leesclub, huiswerkbegeleiding, oefenen met taal en rekenen en de avondles
Nederlands.
Alle actuele informatie over tijden, locaties en manier van aanmelden (indien van toepassing)
zijn te vinden op www.taalhuiswalcheren.nl.
Let op: de avondles Nederlands in de ZB Middelburg is vanaf 3 september op donderdag
i.p.v. woensdag (van 18.45-19.45 uur) !!
Uiteraard zorgen we ervoor dat alles volgens de coronarichtlijnen wordt uitgevoerd.
===
Adviesaanvragen die per email of telefonisch opgelost kunnen worden kunnen normaal
“afgehandeld” worden. Voor telefonische adviezen kan ook gebruik gemaakt worden van
Signal, Skype of WhatsApp.

Blijf gezond. We kunnen niet zonder u.
Namens het bestuur en Gilde Samenspraak,
Ria Braakman- van den Broecke, voorzitter st. Gilde Walcheren
Frans van Eede, coördinator Gilde Samenspraak

