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Voorwoord 
U bent zojuist begonnen met het eerste 
nummer van 2020. 
We zijn dit jaar voor het eerst begonnen met 
een Nieuwjaarsbijeenkomst in ons PraatHuis.  

Onze 
coördinatrice 
Hennie van de 
Graaf wenste 
iedereen in haar 
toespraak een 
voor-spoedig 
2020. 
Ook het 

Gildebestuur was aanwezig. De bijeenkomst 
werd goed 
ontvangen door 
de talrijke 
bezoekers en 
we hopen er een 
jaarlijkse traditie 
van te maken. 
 

Verderop in dit 
nummer vragen 
we uw extra 

aandacht voor het door Lions georganiseerde 
Groot Zoetermeers Dictee. 
Ook het programma van ons PraatHuis 
verdient uw aandacht. 
Wij wensen u veel leesplezier! 

Zullen we dit tafereel deze winter nog meemaken? 
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Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
 
 

Nieuwsbrief februari 2020 

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 
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Lions Zoetermeer en Gilde SamenSpraak 

  

Ook dit jaar vindt er weer een Groot 

Zoetermeers Dictee plaats onder leiding 

van Lionsclub Soetermare en De 

Meerbloem Zoetermeer.  

Het dictee vindt plaats op zaterdag 15 

februari 

van 15.30 tot 19.00 uur in het 

Erasmuscollege. 

Het Erasmuscollege is gevestigd aan het  

Van Doornenplantsoen 31 te Zoetermeer. 

Ook dit jaar zal burgemeester Charlie 

Aptroot het dictee voorlezen.

 

Rondom het dictee komt er een attractief 

programma in de vorm van theater en 

muziek geheel verzorgt door het 

Erasmuscollege. 

Men kan als individu of als team 

deelnemen. Opgave bij: 

www.grootzoetermeersdictee.nl 

Kosten:  

15 euro per individu en 100 euro per team 

(maximaal 4 personen per team). 

De opbrengst komt deze editie ten goede 

aan  

de VoorleesExpress. 

 

Dit jaar zullen drie personen Gilde 

SamenSpraak vertegenwoordigen: 

Frans Rijkaart (taalbegeleider), Adriaan van 

Dijk (taalbegeleider/ educatieteam), Jeroen 

Kormelink (PraatHuis Gilde SamenSpraak). 

De redactie wenst de drie heren veel 

succes en zijn benieuwd naar de uitslag!  

 

 

 

 

http://www.grootzoetermeersdictee.nl/


Het PraatHuis

Het PraatHuisteam zit vol met goede plannen 
voor het komende jaar! 
Na het succesvol verlopen van de Kerst 
bijeenkomst op 19 december (op deze pagina 
enkele indrukken) van het vorig jaar en ook de 
geslaagde Nieuwjaars bijeenkomst van 16 
januari staan de donderdagmiddagen van  
6 februari (thema Schrikkeljaar) en  
20 februari (thema Carnaval) alweer in de 
planning.  
We hopen van harte ook in uw agenda! 
Als u uw agenda toch bij de hand hebt, kunt 
u gelijk de data voor het komende halfjaar 
noteren, zie verderop op deze pagina.  
 

Impressies Kerstbijeenkomst: 

 
Cees geeft uitleg 

 
Iedereen moest zijn/ haar buurman/vrouw een bericht 
op de door Rosane geregelde kaartjes 
   
 
 
 
 
 
 
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,  
donderdags van 13.00 tot 15.00 uur: 
 
6   februari, thema Schrikkeljaar 
20 februari, thema Carnaval 
5   maart 
19 maart 
2   april 
16 april 
7   mei  
    (21 mei gesloten i.v.m. Hemelvaart)  
4   juni 
18 juni 
2   juli 
16 juli 
 
In augustus TaalTuin; info volgt. 
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Nieuwe rubriek; de Taalmaatjes aan het woord 

Met ingang van dit nummer willen we onze Taalmaatjes de gelegenheid geven  te verhalen  
over hun positieve ervaringen. Elly trapt af, gevolgd door Jan.

Hallo taalmaatjes, 
Doe jij ook zo je best om nieuwe Nederlanders onze 
taal te leren? 
Ik werk sinds februari 2019 met een leergrage 
Syrische vrouw van 28. Zij wil het liefst goed 
spreken leren. Het klikt goed met elkaar en we 
spreken heel wat af.  
Ze schrijft vaak woorden en synoniemen,  of 
vervoegingen op, die ze belangrijk vindt. 
Ik zeg haar dat lezen ook belangrijk is.  
Daarom maak ik gebruik van het Taalhuis in de bieb, 
om boekjes te lenen die we kunnen gebruiken.  
Het beste is een B1boekje voor NT2 lezers.  
Niet alle hoofdstukjes (onderwerpen) zijn geschikt, 
dus werk je niet het hele boekje door.   
Maar helaas zijn er niet veel boekjes in de bieb die in 
aanmerking komen. 
Vorige week was ik gast bij de kerstlunch van ons 
gilde. Ik heb ervan genoten en met een paar van 
jullie gesproken. Ik werd uitgenodigd om in de 
Nieuwsbrief het bijzondere voorval te schrijven,  
dat ik dit jaar met mijn taalmaatje meemaakte:  
Ik kende haar nog maar een week of zes toen ze 
vertelde dat zij dit jaar zou gaan trouwen.  
Ze was nu al getrouwd, via de imam, maar voor de 
Nederlandse wet “moest” nog gebeuren.  
Toen vroeg ze of ik misschien haar getuige wilde 
zijn.  O, dat kwam even binnen.  
Hoe was het mogelijk dat ik de enige Nederlander 
ben die ze kent (na anderhalf jaar in NL wonen, 
maar veel korter in Zoetermeer). 
Een week later zei ik dat ik vereerd was door haar 

vraag (uitleggen wat vereerd betekent 😊).  

Het duurde nog tot november tot het zover was. 
Veel eerder moest ik dan een kopie van mijn ID aan 
haar geven voor het stadhuis. Even kwam nog wel 
twijfel bij me boven hierover, i.v.m. ID-fraude. 
Tenslotte kenden we elkaar niet echt, haar man al 
helemaal niet.  Maar goed, om een lang verhaal kort 
te maken: op de dag in  november was ik  
’s-morgens om 9 uur present in het stadhuis, samen 
met nog een collega van de bruidegom, en het 
bruidspaar en werd het huwelijk voltrokken.  
Duurde een kwartiertje.  Na de plechtigheid nodigde 
ik alle drie uit voor koffie op het plein, maar de 
mannen moesten weer naar hun werk.  
Toen zijn taalmaatje en ik wel lekker gaan bijkomen 
in de Burgemeester, met appeltaart erbij.    
(Ik mocht niet betalen).  Waarna we ieder weer naar 
huis gingen.     Nog niks gemerkt van ID fraude. 

Leuk hè!      Groetjes en succes,  Elly 
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Wie ben je? 

 

 
Ik ben Rachid, ben 42 jaar,  
van Marokkaanse afkomst,  
ik woon in Nederland sinds 
2,5 jaar.  
Ik ben laborant maar ik werk 
nu tijdelijk als kwaliteits-
medewerker. 

 

 
Mijn naam is Jan, ben 67 
jaar en autochtone 
Nederlander. 
Sinds 2 jaar met pensioen na 
mijn werkzame leven in de 
wegenbouw, vooral als 
milieuadviseur. 

 

Hoe ben je in contact gekomen met Gilde 
SamenSpraak? 

R: Ik ben in contact gekomen met Gilde 
SamenSpraak via een kennis in de bibliotheek 
stadhuis Zoetermeer. 

J: Had een mailtje gestuurd naar het Gilde met 
de vraag of een taalmaatje iets voor mij zou 
kunnen zijn…. Rachid werd mijn “pilot”. 

Hoe onderhielden jullie het contact met 
elkaar? 

R:  Wij houden contact op de bibliotheek en wij 
spreken iedere week af bij het Forum.  

J: Het Forum bleek voor ons een praktische 
ontmoetingsplek. Het is centraal en warm, er is 
koffie en er zijn hulpmiddelen; het was er af en 
toe wel wat druk. 

Wat was de inhoud/ lengte van jullie 
gesprekken? 

R:  Wij praten over verschillende onderwerpen 
bijvoorbeeld over een boekje dat ik heb gelezen, 
of over voorbereide onderwerpen, of over een 
gebeurtenis in de dagelijkse leven, enzovoort. 
Onze gesprekken duren ongeveer 3 tot 4 uur per 
week. 

J: We kwamen na enkele ontmoetingen uit op: 
gewoon spreken met elkaar en dan dus niet over 
grammatica enz. Stukjes tekst van internet met 
een specifiek onderwerp als leidraad, soms 
gewoon over voetbal.  

 

 

 
Hoe liep het af? 
 
R:  Toen heb ik een baan gevonden, gingen wij 
minder afspreken door dat ik fulltime werk. 

J: Het vinden van werk was toch een doelstelling 
en daarbij een erg belangrijke stap richting 
verdere integratie. Rachids collega’s nemen de 
gesprekken nu over  

Hoe kijk je terug op het contact met 
taalmaatje? 

R: Ik kijk heel erg positief naar mijn contact met 
mijn taalmaatje. Het was een grote stap om 
praktische Nederlands te leren en ook mijn eerste 
steen om mijn contacten te bouwen. 

J: We hebben erg gezellige gesprekken gevoerd 
over vele onderwerpen. Om echt taalvaardig te 
worden is echter één middag per week te weinig. 

Nog wensen of verbeterpunten? 

R: Ik wil mijn taalmaatje en Gilde SamenSpraak 
heel erg bedanken over dat duwtje in de rug. 

J: We hebben erg gezellige gesprekken gevoerd 
over vele onderwerpen. Het zou m.i. heel mooi 
zijn als er Nederlandstalige films beschikbaar 
komen met exacte NL ondertiteling, als 
oefenmateriaal voor volwassenen; nu meest 
kinderfilms met globale ondertitels 

 

Heb je ook een leuk verhaal over je 

ervaringen met je Taalmaatje? Stuur het op 

naar de redactie en wellicht sta je  in de 

volgende Nieuwsbrief op deze pagina. 

Mailadres redactie: 

adjco_gss@gildezoetermeer.nl 



De bon is 2x per jaar beschikbaar en te 

downloaden op onze website: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn vluchtelingen, asielzoekers en statushouders? 
 Een vluchteling is iemand die in zijn thuisland wordt vervolgd, en daar geen bescherming kan 

krijgen tegen die vervolging. Bijvoorbeeld vanwege religie, politieke overtuiging, seksuele 
gerichtheid of het behoren tot een etnische of sociale groep. 

 Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. Een asielzoeker is iemand die een ander land om 
bescherming vraagt. In de asielprocedure wordt onderzocht of een asielzoeker ook een vluchteling 
is. 

 Als een asielverzoek wordt ingewilligd, krijgt iemand een vluchtelingenstatus. Veel 
overheidsdiensten en instanties spreken dan ook wel van statushouders. Statushouders zijn dus 
erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 

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. 

 

 

Museum De Voorde 
Het museum heeft op dit moment een leuke expositie over de verschillende generaties 

Nederlanders. Leuk om met je Taalmaatje te bezoeken! 

Zoetermeerpas, CJP (Cultureel Jongeren Paspoort*): € 3,50 

Museumkaart/ICOM, Vrienden: gratis 

Beter Spellen: www.beterspellen.nl 

Nico Dijkshoorn te gast in Talkshow  
Columnist, dichter, muzikant, theatermaker én schrijver Nico Dijkshoorn is op zondag 1 maart van 

15:00 - 16:30 uur te gast in de Talkshow Boek&Meer.  

Nico is ook bekend als huisdichter in De Wereld draait door. Presentator Laurens de Groot gaat met 

hem in gesprek over zijn boeken, het schrijversleven en meer. Prijs € 10,50 leden en € 13,00 niet 

leden. Ook blikken men alvast vooruit naar de Boekenweek (7-3 t/m 15-3) met het thema: Rebellen en 

dwarsdenkers.  

Twee documentaires die ‘je niet gaat vergeten’: 
1. Terug naar de Akbarstraat: https://www.gids.tv/video/164093/terug-naar-de-akbarstraat 

2. For Sama: nu te zien in bioscoop/ filmhuizen/ netflix. https://www.forsamafilm.com 
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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. 

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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