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Voorwoord 
De vakanties zijn achter de rug en we zijn druk 
in de weer om in de tweede helft van het 
seizoen tot een waardige afsluiting van 2019 te 
komen. 
In september hebben we meegewerkt aan de 
‘Week van de Alfabetisering’ in het Forum. 
Diverse mensen van Gilde SamenSpraak 
hebben hun steentje bijgedragen. Verderop in 
dit nummer meer. 
 
Het PraatHuis heeft een nieuwe 
medecoördinator gekregen en met zijn 
enthousiasme zijn er al enkele middagen met 
aansprekende thema’s gevuld. 
Ook hebben we een workshop gehad bij het 
Kenniscentrum B.O.S. 
 
De infobalie gaat eindelijk in november van 
start op drie middagen met een uitgebreide 
groep medewerkers onder de paraplu van Gilde 
Zoetermeer.  
Alle Gildes zijn dus vertegenwoordigd. 
 
Ten aanzien van de ‘koffieperikelen’ kunnen 
we u helaas nog steeds geen goede 
ontwikkelingen melden. 
Gilde POWER begint, onder leiding van  
Yvonne Schols-Meijer, op 8 november met een 
eerste serie try-out sessies, zie hiervoor de 
website. 
We wensen u wederom veel leesgenot met het 
vijfde nummer van 2019!  
      
Suggesties/ reacties zijn welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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Vrijwilligersmiddag  

Gilde Zoetermeer op 19 oktober 2019 

 

 

  

 
 
Op zaterdag 19 oktober stond zaal L’Elephant 
bij Dekker Zoetermeer geheel in het teken van 
het feest van Gilde Zoetermeer. Een compact 
gezelschap , waar alle Gildes 
vertegenwoordigd waren werd door voorzitter 
Jan van de Graaf welkom geheten. Na een 
kort exposé over waar Gilde Zoetermeer 
allemaal voor staat werden enkele Gilde 
vrijwilligers extra in het zonnetje gezet.  
Met een bloemetje werd dat bezegeld. 
De middag werd opgevrolijkt met muziek van 
het Gilde SamenSpraak Taalmaatje Natalia 
van Domburg met haar dwarsfluit. Zij is het 
Taalmaatje van Jan van Vliet en komt uit 
Rusland alwaar zij het conservatorium heeft 
gevolgd.  
Ook Piëzo was vertegenwoordigd door 
directeur Mirjam van Bijnen. 
Na een gezellige middag ging iedereen 
tevreden naar huis met een kleine attentie in 
de vorm van een notitieblokje en een Gilde 
balpen.  

  

                
  

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

  
 
Op de terrein van de boerderij van 

Gerard de Groot 
heeft het team 
van Gilde 
SamenSpraak  
op 20 september 
van een 
gezellige 
barbecue 

genoten. 

De bijeenkomst was uitstekend 
georganiseerd door Mildred en onze 
notuliste Silvia. 
 
Wat het weer betreft hadden we het 
geluk aan onze kant, hoewel er in dit 
kader ook gezegd wordt: “Je krijgt wat 
je verdient”. En verdienen doen ze het 
wel al die teamleden die zich elke week 
weer belangeloos inzetten voor ons 
zinvolle werk! 

 
 

*********************************** 

     

Zoetermeer en Gilde SamenSpraak 

 



In het kader van de sponsoractie van 

Lions Zoetermeer hebben we op 

maandag 16 september een eerste 

workshop gehad bij Kenniscentrum 

B.O.S. op de 11e etage van het Crown 

Business Center. 

Naast een mooi uitzicht over 

Zoetermeer hebben we ook veel 

ervaringen uitgewisseld en interessante 

informatie vergaard, met name over 

allerlei aspecten van de communicatie. 

De workshopgever Sylvia Schulte, 

directeur van het Kenniscentrum, putte 

uit haar uitgebreide kennis over 

opleidingen in de medische sector. 

De werkgroep Educatie streeft ernaar 

om voor het einde van 2019 een 

tweede workshop te organiseren. 

Het accent zal dan komen te liggen op 

het onderling uitwisselen van 

ervaringen. We beseffen ons dat er een 

schat aan ervaringen ligt verborgen bij 

onze Taalmaatjes, waarvan er 

sommigen al meer dan 10 jaar actief 

zijn.  

 

Het PraatHuis

De eerste PraatHuismiddag van het tweede 
halfjaar zitten er alweer op. 
Het nieuwe lid van het coördinatieteam,  
Cees van Gein, had samen met Jeroen 
Kormelink een aantal leuke en interessante 
thema’s voorbereid. 
Ook voor de resterende middagen worden 
weer thema’s voorbereid; voor 7 november: 
de verschillende staatsvormen in de wereld 
en voor 21 november staat er een spelletjes-
middag gepland. 
Uiteraard zal 5 december in het teken staan 
van Sinterklaas en 19 december in het teken 
van Kerst. 
Verder is het plan om op donderdagmiddag 
16 januari een heuse Nieuwjaarsbijeenkomst 
te organiseren. Noteer dus vast in je nieuwe 
agenda!! 

 
Ons team kan nog versterking gebruiken van 
een aantal enthousiaste vrijwilligers. 

Dit met het oog op uitvallers in verband met 
ziekte of vakantie.  
Voelt u zich geroepen om ons team met 
enthousiaste vrijwilligers te versterken, meldt 
u zich dan bij ons. 
 
Ons emailadres: praathuis@gildezoetermeer.nl 

Het PraatHuis  
is het tweede halfjaar 2019 geopend 
van 13.00-15.00 uur op de donderdagen 
7 en 21 november,  5 en 19 december. 
   
  

Taalmaatjes; vragen of problemen? 

Blijf er niet mee rondlopen! 

Bij de Begeleiders Nederlandse Taalmaatjes kan je hiermee terecht  

per mail: samenspraak@gildezoetermeer.nl of begeleiders@gildezoetermeer.nl 

per telefoon: Telefoon: 06-17469128;   

op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

per post: Frankrijklaan 6, 2711 CX ZOETERMEER 

of persoonlijk: Gilde Zoetermeer Infobalie in het Forum, op etage 2A, het Stadhuisplein 1 

op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
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De organisatie  

‘Het Begint met Taal’ 

meldt:  

“Een nieuw 

onderzoek van de 

Koninklijke 

Bibliotheek en 

ProBiblio bewijst het 

nut van taalcafés”. 



In  de week van 9 t/m 15 september organiseerde het DigiTaalhuis  
‘De week van de alfabetisering’  in Zoetermeer. Ook Gilde SamenSpraak is een van de 
taalketenpartners die in het programma participeert.

Op donderdagmiddag van 13 tot 15 uur was 
er een extra PraatHuis met gratis koffie of 
thee. 

Op vrijdagavond 13 september verzorgde 
Gilde SamenSpraak de gehele avond met 
actieve bijdrage van:  
- Harrie Djojowikromo, 

   hij droeg Javaanse gedichten voor   
   begeleid door zijn gitaar. 
- Roula Bakir, 
   zij hield een lezing over de Syrische  
   Cultuur 

- Jan van Vliet op piano en zijn Russische  
   taalmaatje Natalia van Domburg op dwarsfluit, 
   sloten de avond muzikaal af.  

Het was jammer dat het organiserende 
Taalhuis/ Forum niet alle mogelijke publiciteit 
hadden gebruikt. Daarom was de belangstelling 
niet zoals deze bij  dergelijke activiteiten zou 
behoren te zijn. 
 
Na afloop werden ze door onze coördinator 
Hennie van de Graaf bedankt en in de 
bloemetjes gezet. 
 
 

 
 

 
   
   
   
   
   

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

uitnodiging  

 
 
 
 
12.05 uur Lunch  
13.15 uur Workshopsronde 2  
 

 
 
 
 

 

 

2019   

DURF! 

 



 

Maak kennis met de Infobalie nieuwe stijl!    

Was de Infobalie in het Stadhuis-Forum tot op heden het 

exclusieve eigendom van Gilde SamenSpraak,  

vanaf november zijn wij geopend namens en voor alle 

samenwerkende Gildes in Zoetermeer. 

Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor informatie over: 
 
Gilde SamenSpraak: Nederlandse taal en cultuur communicatie aan anderstaligen, 
op basis van het één-op-één taalmaatjes concept. 
Gilde Stadsgidsen: stadswandelingen, fiets-, koets- en boottochten in en rond 
Zoetermeer. 
Gilde Klussendienst: klusjes in en om het huis bij sociale minima in het kader van 
kleinschalige dienstverlening aan sociale minima in de Zoetermeerse samenleving. 
Gilde SamenSterker: voor het samenbrengen van facilitaire zaken binnen 
vrijwilligersorganisaties; in oprichting. 
Gilde Power: speelt in op de behoefte en veranderende 
sociale situatie van de ouder wordende mens in deze tijd. 
Het is een initiatief van en voor senioren; in oprichting. 
 
Wij zijn iedere maandag-, woensdag-, en 
vrijdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur 
en telefonisch bereikbaar op 06-17469128. 
Wilt U zich aanmelden als vrijwilliger of juist gebruik maken van één van onze 
diensten?  
U bent van harte welkom!   

 
 
 

 
 

 
 

De stichting Lezen & Schrijven nodigt alle Taal voor het taalvrijwilligers, en 

professionals die vrijwilligers ondersteunen en/of begeleiden, uit voor de 

Vrijwilligersdag op zaterdag 16 november 2019 in Leiden. 
 

In onze Nieuwsbrief van augustus 2019 hebben we hier al aandacht aan besteed. 

Voor vragen kun je terecht bij Geralda Otten via geraldaotten@lezenenschrijven.nl. 
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TIPs:  Cadeautips feestdagen 

Kaartspel: Wie ben jij?  

Kleurrijker educatieve uitgeverij    

www.kleurrijker.nl 

Boekje: uitdrukkingen en straattaal en ander NL Kleurrijker 

9789490807313 Jan Zandstra 12,50  

Gratis proefles: 
Bij NT2Spraak College 2019; Beter Nl spreken met online oefeningen 

https://college.nt2spraak.nl/p/minicursus-uu    

Twee interessante apps: 
www.bru-taal.nl/      >Op een speelse en leerzame manier oefenen met de Nederlandse 

taal. Beschikbaar voor iPhone en iPad!  

www.articulatiepad.nl/ >De Nederlandstalige app om spelenderwijs 

articulatievaardigheden te oefenen. 

Logopedie: 
Mensen van niet-Nederlandse afkomst hebben regelmatig moeite met de uitspraak van de 

Nederlandse taal. En dit hindert hen soms bij het vinden van een passende baan. 

Informatie: info@JHM-Zoetermeer.nl of 06-41572157 

 

De vele gezichten van isolement    Brick de Sain

Ik bel aan bij een vrouw in IJburg.  

De deur gaat open. Wat me opvalt, is haar 

schitterende, brede lach en spontaniteit 

waarmee ze me welkom heet.  

Een charismatische vrouw. Waarom is zij 

aangemeld bij onze organisatie, vraag ik me 

onwillekeurig af, terwijl ik naar binnen stap. 

Ze verontschuldigt zich voor de kale staat 

van de gang en trap. Even later hebben we 

het over het leren van de Nederlandse taal. 

En dan gebeurt er iets. In haar ogen.  

Ze vertelt dat het leren maar niet wil lukken. 

Wat een contrast met de brede lach 

waarmee zij mij net begroette en deze 

vrouw, waar matheid als 

een deken over 

neervalt. Voor mij zit een krachtige vrouw. 

Met talenten.  

Die nu verborgen blijven. Sociaal isolement 

heeft veel gezichten. Het betekent meer dan 

aan huis gebonden zijn en weinig mensen 

kennen. Het is de kloof tussen je potentieel 

en het bestaan wat je leidt. Taalles aan huis 

helpt mee bij het zetten van stappen om de 

eigen kracht te hervinden. Zodat de deuren 

van onze talenten en mogelijkheden voor 

ons open gaan. En we kunnen doen wat we 

willen. In vrijheid van keuzes.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deze bonnen zijn te downloaden op de 

website: 

https://gildezoetermeer.nl/tegoedbon-

voor-taalmaatjes-2e-halfjaar-2019/ 

Ook kunnen ze afgehaald worden bij 

onze informatiebalie op etage 2A in het 

Forum op de dagen en uren dat de balie 

bezet is. Het inleveren kan bij dezelfde 

balie gebeuren, of per post opsturen aan 

ons postadres. 

https://college.nt2spraak.nl/p/minicursus-uu
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Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?  

 

 

 

 

 

 

 

   

PraatHuis medewerkers (M/V) 

Ze werken in teamverband, op dit moment 

tweemaal per maand, gedurende twee uur 

op de donderdagmiddag. Ze ontvangen de 

bezoekers, verzorgen de aankleding, de 

catering en het programma. 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) 

(M/V) 

Zij begeleiden één-op-één anderstaligen om 

ze op een hoger niveau Nederlandse taal te 

brengen. Dit kan op vele manieren. 

Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 

Het geeft veel voldoening en waardering! 

 

 

 

Baliemedewerkers (M/V) 

Driemaal per week is de balie van Gilde 

Zoetermeer een middag bemand door de, 

volgens het rooster dienstdoende, 

baliemedewerker. Men verstrekt dan 

informatie en noteert eventuele vragen. 

Reageren? 

Gilde SamenSpraak, Plein Educatie & 

Ontwikkeling 

Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer. 

E-mail:  

samenspraak@gildezoetermeer.nl 

Gilde Zoetermeer, 

https://gildezoetermeer.nl 

In een persoonlijk gesprek lichten wij u 

graag verder in. 

Secretariaat (M/V) 

Het secretariaat is driemaal per week bezet. 

Het verwerkt de post, de telefoon, de 

intakegesprekken en koppelingen. Verder 

zijn ze achtervang voor de informatiebalie. 

Kortom: ze fungeren als de centrale spil. 

Zoals u ziet er zijn vele vacatures. Laat u niet weerhouden om hierop te reageren. 

De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt zeer gewaardeerd! 

 

Gilde Klussendienst zoekt klussers 

(M/V) 
Mogelijk is uw anderstalige een vakman, 

die werkzaamheden als boven 

omschreven zou kunnen uitvoeren. Gilde 

Klussendienst zit te springen om 

uitbreiding van haar bestand aan 

vrijwilligers. Zowel voor huis- als 

tuinklussen nemen ze geen klussen aan 

die meer tijd vergen dan 2 uur.  De klant 

betaalt een kleine vergoeding (5 euro per 

uur), die gebruikt worden om nieuw 

gereedschap aan te schaffen en 

eventuele vervoerskosten te dekken.  

De klusser krijgt wel een kleine 

vergoeding voor gemaakte autokosten 

(0,19 per km). Interesse? Neem contact 

op met Nel Jense, coördinator van het 

Gilde Klussendienst via telefoon 06-

19971800.  
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