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Door coronacrisis is het 3 decibel 
stiller in Nederland: ‘Een verademing’ 
Dat er in Nederland wegens de coronacrisis 
minder auto's en treinen rijden en er 
nauwelijks nog vliegverkeer is, zorgt ervoor 
dat het stiller is. Het gemiddelde 
geluidsniveau is met 3 decibel gedaald, 
meldt de Nederlandse Stichting 
Geluidshinder (NSG).  
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Beste lezer, 
Dit is de tweede 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 begin mei. 
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. 
We hopen van harte dat u deze Nieuwsbrief 
tijdens de Paasdagen in goede gezondheid 
kunt lezen. 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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Het bestuur van Gilde Zoetermeer verGadert! 

          
        

 

                                                                                                
Ook was er een kandidaat voor de communicatie vacature aanwezig om wat 
te ‘snuffelen’ aan de functie-inhoud en de medebestuursleden. Later volgt de 
definitieve beslissing hierover. 
 

videobellen: 
GSS in de persoon van Wim Hoogstraaten heeft in een zeer heldere 
uitleg beschreven hoe men via het internet en/ of smartphone met 
elkaar kunt communiceren. 
Degene die hierin is geïnteresseerd kan via de mail contact opnemen 
met: 

adjco_gss@gildezoetermeer.nl ter attentie van Wim Hoogstraaten. 

 

WiJ maKen ons ZorGen 
 
Miljoenen mensen wonen onder ideale omstandigheden, voor corona.  
Wij zijn bang voor het virus hier, maar ook ongerust over alle miljoenen 
mensen in vluchtelingenkampen. We moeten razendsnel tenten uit elkaar 
zetten, handwaspunten maken, zeep uitdelen en extra medische hulp 
bieden. Help jij mee? Doneer: bit.ly/Corona-vluchtelingenkampen 

         

Tijdens de vergadering werd stilgestaan bij het aftreden van 
onze penningmeester Wim van der Sleen en werd zijn 
opvolger, Klaas Veldkamp, voorgesteld. Klaas heeft als 
penningmeester bij vele vrijwilligersorganisaties zijn sporen 
reeds ruimschoots verdiend en we zijn dan ook zeer blij dat hij 
ons bestuur van het Gilde komt versterken. 

Ondanks de corona crisis heeft het Gilde bestuur al twee 
keer vergaderd.  Weliswaar niet op een vergaderlocatie, 
maar via een software applicatie ZOOM. Onderaan deze 
pagina een verwijzing naar meer informatie over video 
mogelijkheden. 



Tips rond Corona voor jou   
Ook de tips in ons eerste extra Nieuwsbrief zijn nog steeds actueel! 
Enkele van die tips herhalen we hieronder extra, aangevuld met 
nieuwe tips. 

• Ouderen met een migratie achtergrond kunnen vanaf maandag 6 april bellen met een 
telefonische hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB.  
De hulplijn (030-3 400 600) is er voor vragen over corona, maar 'gewoon' een praatje maken mag 
ook. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een Caribische, Chinese, 
Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond hebben.  
Het telefoonnummer is een initiatief van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere 
Migranten (NOOM). 
Zie ook : https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/telefonische-hulplijn-ook-voor-ouderen-met-
migratieachtergrond 
• 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. Een Taalmaatje als Kletsmaatje. 

• Interessante websites: 
- Pharos: voor een uitleg over het corona-virus in simpel Nederlands, Turks,  
  Tigrinya,   
  Engels en Arabisch.  www.pharos.nl/coronavirus   
  Er is ook een knop waarmee de informatie voorgelezen wordt. 
- website van Van Dale: gratis nog dooroefenen met en luisteren naar  
  audiobestanden van SpreekTaal1 en SpreekTaal 2.  
- www.facebook.com/adappelinburgering/videos/10216186484403662/   
  voor taallessen. 
- www.oefenen.nl 
- onzeschool.nl site met allerlei oefeningen; www.onzeschool.nl 
- 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. Omdat een gedeelte van de 
dienstverlening nu niet toegankelijk is voor het publiek is de bibliotheek de afgelopen tijd druk 
bezig geweest om de klanten en Facebook- en Instagramvolgers te attenderen op de online 
mogelijkheden van de bibliotheek. Zij doen dit door het plaatsen van berichten op Facebook en 
Instagram van bijvoorbeeld voorleesfragmenten, boekentips, Apptips en de digitale dienstverlening 
van de bibliotheek te promoten. 
 
• Het Digi-Taalcafé via Skype! 
Elke vrijdag kun je via Skype oefenen met de Nederlandse taal. Onze consulent Natasha helpt u 
graag op vrijdagochtend van 09:30 uur tot 11:30 uur. Wilt u meedoen? Stuur haar een e-mail: 
Natasha.Taylor@bibliotheek-zoetermeer.nl  U kunt Natasha ook een WhatsApp bericht sturen. 
Haar telefoonnummer is: 06 18290347.     
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/digitaal/digi-taalhuis.html 
https://nl-nl.facebook.com/BibliotheekZoetermeer/videos/507343759931068/ 
 
 



Tips rond Corona voor jou  
De Corona Boodschappenedienst van medeorganisator UVV 

   Ze zijn er klaar voor! 

De boodschappendienst staat voor een fikse 
uitdaging: Nu we met z’n allen thuis moeten 
blijven, is dat uiteraard geen pretje.  
Maar hoeveel erger is het voor oude mensen 
die veelal helemaal alleen zijn.  
Hoe kom je aan je boodschappen als je de 
deur niet uit kunt en ook niemand contact 
geld aanpakt? 

 
Daar hebben we een hele mooie oplossing 
voor bedacht, zodat de boodschappendienst 
toch dóór kan in deze barre tijden. Waar het 
op neerkomt is dat vrijwilligers de kosten met 
hun eigen pinpas betalen.  
Er is een gemeentelijk fonds dat garandeert 
dat vrijwilligers – nadat ze de kosten hebben 
gedeclareerd – binnen 24 uur worden 
terugbetaald. De cliënt betaalt aan de 
beheerder van het fonds. 

  
 
UITLEG CORONA BOODSCHAPPENDIENST VOOR CLIËNT 

Het Coronavirus vraagt om speciale afspraken hoe boodschappen voor U gedaan en bezorgd 
kunnen worden en hoe die door u betaald kunnen worden. Om uw veiligheid en die van de 
vrijwilliger, die boodschappen voor U doet, te garanderen gelden de volgende afspraken: 

- Er is geen fysiek contact tussen u en de vrijwilliger. 
- De vrijwilliger houdt zich strikt aan de veiligheidsvoorschriften (zo min mogelijk naar 
  buiten en afstand houden) 
- Betaling van de boodschappen kunnen om die reden niet contant of met uw bankpas  
  gedaan worden. Die zullen moeten worden overgemaakt 
  

Boodschappendienst:    
https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-
voor/ 
 

We realiseren ons dat vele van onze Taalmaatjes behoren tot de kwetsbare 
leeftijdsgroep.  
Mede daarom willen wij onderstaande informatie onder uw aandacht 
brengen, voor zover u dit nog niet gelezen heeft in de plaatselijke media. 



DAAROM GELDEN DE VOLGENDE REGELS 
1. Boodschappen kunnen slechts één maal per week voor u gedaan worden 
2. U maakt vooraf een lijst met wat voor U gehaald moet worden 
3. U wordt vooraf gebeld door de vrijwilliger 
4. U geeft per telefoon de lijst met boodschappen door 
5. De vrijwilliger meldt op welke dag/ welk tijdsblok de boodschappen bij U zullen  
           worden afgeleverd 
6. Wanneer de vrijwilliger aanbelt, doet U open en houdt U ten minste anderhalve  
           meter afstand 
7. De boodschappen kunnen niet contant worden afgerekend 
8. U geeft NOOIT uw bankpas aan de vrijwilliger mee 
9. De vrijwilliger mag daar ook NOOIT om vragen 
10. De vrijwilliger heeft bij de boodschappen een betaalformulier en de  
           kassabon(nen) gedaan 
11. De eerste keer zit er ook een uitleg van onze werkwijze bij 
12. U maakt dezelfde daq het bedrag over naar onze bankrekening onder vermelding  
           van het contractnummer 
13. Contractnummer, bedrag en rekeningnummer zijn te vinden op het    
           betaalformulier 
14. Als iemand anders dan U zelf de betaling doet, moet deze ook de naam van de  
           cliënt vermelden. 
 

syriscH stel vernoemt baby naar 
Willem-alexander uit danKbaarHeid  
 

 
 
Nederland is sinds 
kort een kleine 
Willem-Alexander 
rijker. In het 
ziekenhuis St 
Jansdal in 
Harderwijk hebben 
twee kersverse 
ouders hun baby 
naar de koning 
vernoemd. Het 
Syrische stel is 
dankbaar dat ze in 
Nederland mogen 
wonen. 

 
"Tussen alle berichten over het coronavirus ook een blij bericht", schrijft ziekenhuis St Jansdal 
op Facebook bij een foto van het Syrische stel en de kleine Willem-Alexander. 
Het koppel woont sinds drie jaar in Nederland. 
"Zijn trotse ouders uit Syrië gaven hem deze oer-Hollandse naam, omdat zij dankbaar zijn voor 
de opvang in Nederland."  
"Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk, plezier en gezondheid samen!", aldus het 
ziekenhuis. 

De kersverse ouders en hun baby 
Willem-Alexander 
                            © St Jansdal Ziekenhuis 



recente publicatie van Het rivm 
 
 
 
 
 
 
        

Verklaring van de symbolen: 

Risicogroep: 
Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van 
het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70 
jaar of ouder) en mensen met een kwetsbare 
gezondheid. Kinderen zijn dus geen speciale 
risicogroep. Kinderen vormen ook geen grote 
besmettingshaard voor de ziekte. 
 

 
Blijf zoveel mogelijk binnen en zorg voor 
goede hygiënemaatregelen: 

 Was je handen  
o 20 seconden lang met water en 

zeep, daarna handen goed 
drogen 

o Voordat je naar buiten gaat, als 
je weer thuis komt, als je 
je neus hebt gesnoten, 
natuurlijk voor het eten en 
nadat je naar de wc bent 
geweest. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes om je 
neus te snuiten en gooi deze daarna 
weg 

 
Mensen met verkoudheidsklachten en koorts 
(boven 38 graden Celsius) en/of 
benauwdheid: doe geen boodschappen. Heeft 
u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar 
buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag 
even boodschappen doen. 
 

 

Laat anderen boodschappen halen als dat 
mogelijk is. Blijf thuis, ontvang zo min 
mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en 
onderhoud contact met anderen via de 
telefoon of op andere manieren. 

 



    
  

Tot slot ‘een paar grapjes, moeten kunnen’: 
 

      

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. 

Help ooK mee om een oplossinG teGen 
corona te vinden!  
Wetenschappers zetten sinds kort supercomputers in om het coronavirus te 
onderzoeken, maar de grootste supercomputer die het virus onderzoekt is een netwerk 
van honderdduizenden mensen. Zij doneren de rekenkracht van hun computer aan het 
Folding@home-project. Wij kunnen daar allemaal bij helpen! Hoe meer pc's meedoen 
via https://foldingathome.org/, hoe sneller er een oplossing kan worden gevonden. 
Je merkt er helemaal niets van 

Lees ook: https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5070606/gebundelde-rekenkracht-pcs-
helpen-bij-onderzoek-coronavirus 


