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Beste lezer, 

Dit is een EXTRA uitgave van onze 
Nieuwsbrief naar aanleiding van het 
Corona virus. 
 

In het kader van de door de overheid 
geadviseerde anti Corona maatregelen zijn 
onze activiteiten van 13 maart tot nader 
order gestaakt. In ieder geval tot 6 april. 
Het betreft de infobalie, het PraatHuis en 
het kantoor. We zijn overigens wel gewoon 
per email bereikbaar. Ook adviseert het 
Gilde SamenSpraak team om uw 
Taalmaatjes activiteiten 
dienovereenkomstig aan te passen. 
 

In deze extra uitgave hebben we een aantal 
artikelen verzameld die allemaal betrekking 
hebben op de Corona virus uitbraak in 
Nederland. Mensen zijn ongerust en er is veel 
misinformatie.  
Mogelijk is de informatie in dit nummer, of een 
deel al bij u bekend, mocht dat niet zo zijn, 
dan is dat de reden van deze extra 
Nieuwsbrief. 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van Gilde SamenSpraak, 

onderdeel van Gilde Zoetermeer.  
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Mededeling van het bestuur Gilde Zoetermeer
   

  
Beste vrijwilligers van het Gilde Zoetermeer,   
   
Door de ontwikkelingen gistermiddag in Nederland met 
betrekking tot extra maatregelen tegen de verspreiding van 
het Corona virus en in overweging dat we als Gilde Zoetermeer 
veelal met 55+ vrijwilligers werken, doen we als Bestuur van 
Stichting Gilde Zoetermeer dit dringend verzoek om tijdelijk, 
voorlopig tot en met 31 maart 2020, ALLE GEZAMENLIJKE 
ACTIVITEITEN met directe ingang te STOPPEN. Voor ons is 
gezondheid van onze vrijwilligers en klanten het 
allerbelangrijkst!!  
   

Dit betreft met name de activiteiten van:  
•             De infobalie in het Forum  
•             Het Praathuis in Meerzicht  
•             Vergaderingen van Gilde SamenSpraak  
•             Kantoor van Gilde SamenSpraak  
•             Vergadering van het Gildeberaad  
•             Vergadering van de Stadsgidsen  
De coördinatoren worden verzocht dit bericht binnen hun 
eigen Gilde door te geven.  
   

We zijn ons bewust dat hiermee het Gilde-werk in Zoetermeer 
even stopt, maar wij vinden de gezondheid van vrijwilligers en 
klanten veel belangrijker!  
   

We wensen jullie allen veel sterkte in de komende tijd!  
   
met hartelijke groet,   
   

namens het Bestuur van Gilde Zoetermeer,  
   

Jan van de Graaf  
Voorzitter | Gilde Zoetermeer  
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Van diverse organisaties zoals de ‘stichting Lezen & Schrijven’ en de 
koepelorganisatie ‘Het Begint met Taal’ ontvingen we onderstaande tips.  
Deze tips hebben we ook op onze website geplaatst. 

Tips rond Corona voor jou  

• Luister naar collega's: uit ons netwerk blijkt, dat veel organisaties  
de groepsactiviteiten staken, deels uit praktische overwegingen omdat 
deelnemers wegblijven en ook om besmettingsgevaar te verkleinen.  

• Respecteer de keuzes van je vrijwilligers als zij tijdelijk geen  
1-op-1-taalcoaching thuis of op locatie willen verzorgen.  

• Informeer hen over digitale alternatieven voor taalontmoetingen, zoals Google 
Hangout, Skype of Facetime-bellen - mits de deelnemer voldoende digi-
vaardig is uiteraard.  

• Stimuleer dat koppels elkaar korte What’s-App/ Email-berichtjes sturen om het 
contact te houden en het sociaal isolement niet te vergroten.  

• Verwijs deelnemers naar deze website van Pharos voor een uitleg over het 
corona-virus in simpel Nederlands, Turks, Tigrinya, Engels en Arabisch 

• Tip je deelnemers:  
op de website van Van Dale kunnen deelnemers gratis nog dooroefenen met 
en luisteren naar audiobestanden van SpreekTaal1 en SpreekTaal 2.  

• Gratis dagelijkse online taallessen op facebook van Ad Appel; 
https://www.facebook.com/adappelinburgering/videos/10216186484403662/ 

• www.oefenen.nl 
• onzeschool.nl site met allerlei oefeningen; www.onzeschool.nl 
• Bart de Pau Youtube lessen; Learn Dutch phrases with Bart de Pau! 
• https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-

corona; hier kunnen 2 boeken worden gedownload en de 
verwerkingsopdrachten bij de Startkrant! 

• Nt2.nl/spreekbeter > hier moet een app voor worden gedownload  
(niet gratis- kleine bijdrage) 

• FORUM (Bibliotheek) Zoals jullie wellicht uit de media al hebben gelezen zijn 
de bibliotheken in Zoetermeer gesloten.  De bibliotheek heeft voor de 
komende maanden veel e-boeken gratis beschikbaar gesteld.  
Je kunt deze e-boeken lezen met de app  LUISTERBIEB van de bibliotheken. 
Deze is te downloaden in de Apple store of Playstore.  

Wist u dat? 

Iedereen die klant is bij KPN of Ziggo kan gratis 

films bekijken op: 

Kanaal 245, 246, 247 en 248 van KPN. 

Kanaal 101, 102, 103 en 104 van Ziggo. 



Symptomen  

Corona/ verkoudheid/ griep:

 
Politie Zoetermeer 

LET OP BABBELTRUCS CORONAVIRUS! 

Oplichters maken misbruik van het coronavirus 

om met een smoes binnen te komen bij ouderen.  

Ze doen zich 'behulpzaam' voor als verpleger of 

willen boodschappen halen.  

Geef nooit een pinpas met pincode af!  

Wees alert en laat niet zomaar iemand binnen.  

Waarschuw ook ouderen in uw omgeving voor deze 

vorm van een zogeheten "babbeltruc".  

Kijk voor meer informatie en preventietips op: 

https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html 

https://www.facebook.com/Politiezoetermeer/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDQqoeF6pk0CE1-v2mtKLVx_CDijpKymc9EmRjECCVkVf_G_nBmt6hP3dPEQD6LQArQ-4CxwVN-qFY2&hc_ref=ARR6blsiI6TQ2OqLASD9FZ9ZUIu_xGG-0x1vWImajkX05_cZIosFjGZFyZxbfGY8Cac&fref=nf&hc_location=group
https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html?fbclid=IwAR19EX2koyKqlYODfAY0Os54l8dvBhLyTnHcxGWrdrCO5_2BVDvSk6251TY
https://www.facebook.com/Politiezoetermeer/photos/a.1744625959098144/2793137857580277/?type=3&eid=ARDEQLcYOZsYAAcvCoYhHbCrRfiMIGCG5cxv1DkFvHgJEBX_U5j5GuvNWvKkz-cjmLMGgAb7VBCXIfON&ifg=1


 

'Russische desinformatie over corona 

om paniek te zaaien'  
 

 

Russische media zijn een "aanzienlijke 
desinformatiecampagne" tegen het Westen 
begonnen om de impact van de coronacrisis 
via paniek en wantrouwen te vergroten. Dat 
staat volgens persbureau Reuters in een 
intern document van de EU-buitenlanddienst 
(EEAS). Het zou gaan om staatsmedia en 
andere pro-Kremlin kanalen. 

"Het doel van de desinformatie vanuit het 
Kremlin is de gezondheidscrisis in westerse 
landen te verergeren, in lijn met de bredere 
Kremlin-strategie om Europese 
samenlevingen te ondermijnen", citeert het 
persbureau uit het document. 

Dinsdag waarschuwde de Europese 
Commissie het publiek al "op te passen voor 
nepnieuws en desinformatie die kwaadaardig 
en misleidend is". Volgens het dagelijks EU-
bestuur wordt veel onzin beweerd over het 
coronavirus, vooral op sociale media. Voor 
gedetailleerde aanbevelingen kunnen mensen 
volgens de commissie het best terecht bij de 
nationale en lokale gezondheidsautoriteiten. 
     Bron: ANP/RTR 

 

MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. 
Het was begin 2020...  

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  

Februari was een hele onrustige maand geweest met veel 

stormen en veel regen 

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde 

vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde 

waarschuwen…En toen werd het Maart...  

 

Het was Maart 2020...  

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de 

meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen 

kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, 

landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit 

gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan 

de hand was 

 

Maar de lente wist het niet  

En de bloemen bleven bloeien  

En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd 

brak aan 

En de zwaluwen kwamen terug  

En de lucht werd roze en blauw  

Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg 

door de ramen  

 

Het was Maart 2020...  

De jongeren studeerden online, vanuit huis 

Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 

Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 

Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen 

of om de hond uit te laten  

Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, 

restaurants en bars  

Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken  

Mensen moesten vanuit huis gaan werken  

Ondernemers kwamen in de problemen  

De meeste kinderen konden niet meer naar school  

Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in 

ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden 

uitgesteld...Iedereen wist het  
 

Maar de lente wist het niet en het ontsproot 

Ze draaide onverstoorbaar  haar jaarlijkse programma af  

Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste 

geuren 

Het was Maart 2020   

 

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of 

preventief 



Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen 

móesten  

Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een 

bedreiging  

Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was 

afschuwelijk  

In de supermarkt waren allerlei schappen leeg  

Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een 

streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon 

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was  

Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was 

besmettelijk...  

Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas 

echt!!  

 

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  

En de weken duurden ineens veel langer...  

En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen 

zouden volgen... 

De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé 

held...  

De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, 

niemand had dit verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde  

 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien  

De Magnolia stond in de knop  

De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 

 

En toen…  

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt  

Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je 

kinderen kon doen 

Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten 

hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in 

creativiteit  

Sommigen leerden een nieuwe taal  

Sommigen ontdekten kunst  

Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de 

weg naar zichzelf terug  

Anderen stopten met onwetend onderhandelen  

Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor 

het gezin  

 

Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts 

vier mensen  

Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van 

hun leven te vinden 

Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen 

te doen of te koken  

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen 

werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit  

 

Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen 

om op deze manier samen te zijn 

Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen 

om er iets aan te doen 

Mensen herstelden van hun stressvolle leven 

Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje 

met elkaar 

Sommigen maakten vliegers van papier met hun 

telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen  

De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze 

niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan 

Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen 

in de Zorg  

Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen  

Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen 

klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel 

die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende 

te houden 

 

Het was het jaar waarin men het belang erkende van 

gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale 

contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met 

het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…  

En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het 

vond zichzelf opnieuw uit 

Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar 

waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden 

komen…Dat wisten we allemaal 

 

En de lente wist het niet,  

En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit 

En het werd steeds warmer  En er waren veel meer vogels  

 

En toen kwam de dag van bevrijding… 

De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de 

noodsituatie voorbij was  

En dat het virus had verloren!  

Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

En toen ging iedereen de straat op...  

Met tranen in de ogen...  

 

Zonder maskers  en handschoenen… 

De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was  

En de wereld was mooier en liefdevoller geworden  

En de mensen waren humaner geworden  

En ze hadden weer waarden en normen  

De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve 

gevolgen 

Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook 

zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden 

aangedaan  

 

En toen kwam de zomer....  Omdat de lente het niet wist  

En hij was er nog steeds   Ondanks alles  

Ondanks het virus   Ondanks de angst  

Ondanks de dood  

Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen  

de kracht van het leven… 

 

Susan Blanco (De Taalrecycler) "Geïnspireerd door mensen" 



 

Tot slot ‘een grapje, moet kunnen’: 

 

 


