
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Gilde SamenSpraak, 

onderdeel van Gilde Zoetermeer.  

Redaktie: adjco_gss@gildezoetermeer.nl 

Distributie: alle Taalmaatjes en belangstellenden van 

Gilde SamenSpraak 

 
 
Stadhuisplein 1  
Telefoon: 06-17469128  
Postadres en leveringsadres:  
Frankrijklaan 6, 2711 CX ZOETERMEER  
Emailadres: samenspraak@gildezoetermeer.nl 

 

Voorwoord 
We naderen het einde van een enerverend 
2019 waarin er sprake kan zijn van een 
metamorfose van het de Gilde organisatie. 
Allereerst de naamswijziging van 
Vrijwilligerscentrale Zoetermeer naar Gilde 
Zoetermeer. Tevens een aantal mutaties en 
aanvullingen in het bestuur.  
Ook Gilde SamenSpraak heeft een aantal 
wijzigingen ondergaan. Sinds begin januari 
hebben we een nieuwe coördinator in de 
persoon van Hennie van de Graaf. Zij wordt 
ondersteund door twee adjunct coördinatoren. 
Ook het PraatHuis heeft afgelopen zomer een 
paar wijzigingen ondergaan; daar hebben we 
een nieuwe coördinator mogen verwelkomen: 
Cees van Gein en hij wordt ondersteund door 
Jeroen Kormelink, Evi Luu, Rosane de Souza 
Schripsema en een aantal vaste trouwe 
bezoekers. De laatste aanpassing betreft een 
verruiming van de bezetting van de infobalie. 
We hebben daar een aantal nieuwe 
medewerkers mogen begroeten en zij draaien 
hun diensten onder leiding van Joke Torn en 
Trudie Lansbergen inmiddels op maandag, 
woensdag en vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur. 
De infobalie staat met ingang van afgelopen  
1 november opgesteld voor geheel Gilde 
Zoetermeer. Er wordt dus ook informatie over 
alle Gildes verstrekt. 
Wat wel betreurenswaardig is dat de 
gemeente tot op heden niet te overtuigen was 
van het nut van de koffiebijeenkomsten.  
Tot slot wensen wij u, naast opnieuw veel 
leesgenot met het zesde en laatste nummer 
van 2019, heel fijne feestdagen en bovenal 
een gezond 2020! 

 

       

Fijne Feestdagen 
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Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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Lions Zoetermeer en Gilde SamenSpraak 

 

In het kader van de sponsoractie van Lions 

Zoetermeer hebben we op vrijdag 13 

december in ‘1892 eten & drinken’ een 

Taalmaatjes bijeenkomst georganiseerd.  

 

De Taalmaatjes hadden zich in grote getalen 

gemeld en met meer dan 50 aanwezigen 

mogen we tevreden zijn. 

De middag werd geopend door onze 

coördinatrice Hennie van de Graaf. 

Na wat huishoudelijke mededelingen, 

vertelde Adriaan van Dijk wat historische 

feiten over het pand waar we vertoefden. De 

oorspronkelijke naam was ‘De Graanschuur’ 

en het bouwjaar 1892. Vandaar de huidige 

naam ‘1892 eten & drinken’.  

 

Hierna werden de deelnemers uitgenodigd 

voor een eenvoudig lunchbuffet.

 
 

Per tafel werd er daarna, onder leiding van 

een discussieleider, gediscussieerd over de 

volgende onderwerpen: 

 Hoe ervaart u het werk als Taalmaatje 

(taalbegeleider)? 

 Welke tips kunt u elkaar geven? 

 Wat heeft u van ons, GSS organisatie, 

nodig? 

Plenair werden de bevindingen van de 5 

tafels doorgesproken en daarbij kwamen 

interessante opmerkingen en tips aan de 

orde. Deze zullen door ons, waar mogelijk, 

ter harte genomen worden. 

 
Ondertussen hingen er een zestal flappen 

aan de wand met de volgende onderwerpen: 

 Deze bijeenkomst. 

 Bereikbaarheid van Gilde SamenSpraak. 

 De Nieuwsbrief. 

 De website Gilde Zoetermeer en GSS. 

 De behoefte aan andere workshops. 

 Diversen en tips. 

De Taalmaatjes werd gevraagd om middels 

post-it stickers hun mening over deze 

onderwerpen kenbaar te maken. 

Ook hier een ruime oogst aan zinvolle 

reacties, die we ons wederom ter harte 

zullen nemen. 

 

Tot slot deelde Janni Marcusse en Adriaan 

van Dijk een nieuwe folder ‘Handleiding 

voor Taalmaatjes’ uit. 

Deze is dankzij hun medewerking tot stand 

gekomen.  

 

Al met al kunnen we, dankzij Lions, 

terugkijken op een zeer geslaagde 

bijeenkomst! Voor herhaling vatbaar. 

 



Het PraatHuis

De laatste PraatHuismiddag van het tweede 
halfjaar is donderdag 19 december en staat 
uiteraard in het teken van de komende 
feestdagen. 
Verder is het plan om op donderdagmiddag 
16 januari een heuse Nieuwjaarsbijeenkomst 
te organiseren. Noteer dus vast in je nieuwe 
agenda!! 
Op donderdagmiddag 5 december  is 
Sinterklaas ook bij het PraatHuis op bezoek 
geweest.  
Een kort verslag van dit bezoek aan het 
PraatHuis: 
 
Zoals al in de uitnodiging in dichtvorm was 
aangekondigd werd 5 december een 
bijeenkomst over Sint Nicolaas, Piet, 
gedichten en strooigoed. Er kwamen 17 
belangstellenden waarvan 7 niet-
Nederlandstaligen. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee 
en pepernoten, kruidnoten, mandarijnen en 
speculaas werden de achtergronden van de  
5 decemberviering toegelicht. 

Het geheel werd aangevuld met gedichtjes 
die voorgelezen werden door Evi, Rosane, 
Jeroen, Georgette en Cees.  
Tussendoor zorgde Evi nog voor de vrolijke 
Sinterklaasliedjes die ook nog 
meegezongen werden. 
 
In het laatste halfuur werden we verrast 
door een medegebruikster van de keuken 
die allen een aanbod deed voor een kop 
soep.  
Dat werd met graagte aanvaard. Het werd 
echter een heel garnituur van kippensoep, 
Turks brood, tomaat en zuur en een 
mandarijn.  
Voorwaar bijna een maaltijd op zich.  
Deze geste werd door iedereen bijzonder op 
prijs gesteld.  
Tot slot deelde Rosane aan allen een 
chocoladeletter uit die voorzien was van een 
gedichtje welke zij zelf geschreven had. 
Het team van het PraatHuis kon tevreden 
terug zien op een geslaagde middag.  
Wel zag ze graag dat er wat meer niet-
Nederlandstaligen zouden komen al dan niet 
vergezeld van hun Taalmaatje. Ze kunnen 
hun belangstelling/nieuwsgierigheid op  
19 december laten blijken als we, op de 
laatste bijeenkomst van dit jaar, de komende 
feestdagen als gespreksthema hebben. 
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Het PraatHuis  

 
Donderdagmiddag 19 december het laatste 
PraatHuis van dit jaar. Deze middag zal in 
het teken staan van de komende feestdagen. 
 

 
Op  donderdagmiddag 16 januari 2020 
openen we het nieuwe jaar met een heuse 
Nieuwjaarsbijeenkomst. We zijn dan ook een 
uur langer open; van 13.00 tot 16.00 uur. 
Komt allen! Ook een groot aantal  
Gilde SamenSpraak teamleden zullen 
aanwezig zijn.  
 
Ons team kan nog steeds 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  
Volgende PraatHuismiddagen: 
donderdag 19 december 2019 en 
donderdag 16 januari 2020  
van 13.00-15.00 uur. 
   
  

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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Deze bonnen zijn 2x per jaar beschikbaar en te downloaden op de website: 

https://gildezoetermeer.nl/tegoedbon-voor-taalmaatjes-2e-halfjaar-2019/ 

https://gildezoetermeer.nl/tegoedbon-voor-taalmaatjes-1e-halfjaar-2020/ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor heel bijzondere mensen 
Dit bericht met fijne wensen. 

Een goede gezondheid 
En bergen van geluk. 

Voorzien van veel gezelligheid 
Een heel jaar aan een stuk. 

TIPs:   

 Beter Spellen: www.beterspellen.nl 

 Op de bijeenkomst van “Lezen & Schrijven” op 16 november in Leiden 

viel ons oog op de workshop “Spel(l)en met Taal” van Elseline Knutter. 

Zij gaf daar de volgende leuke tips, zie: 
www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/W13_Spelen_met_taal_Elseline_Knuttel.pdf 
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Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?   

 

   

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! 

 

 

 

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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