
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 

Wij zijn benieuwd naar uw Taalmaatjes 

ervaringen in deze Corona tijd. 

Hoe onderhoudt u het contact? 

Hoe beleeft uw anderstalige deze periode? 

Heeft u wat gehad aan de verschenen extra 

Nieuwsbrieven en de website info? 

Laat het ons weten! 

adjco_gss@gildezoetermeer.nl  

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

 
 

Beste lezer, 

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

In dit nummer vragen we extra aandacht 
voor een aantal reacties van jullie kant. 
Met betrekking tot het koffiedrinken, zo ook 
jullie ervaringen met jullie contacten met je 
anderstalige in deze bizarre Corona tijden. 
‘Het taalcoachen op afstand’. 
Ook stellen wij het zeer op prijs om jullie 
suggesties te vernemen over onze 
informatievoorziening zoals de Nieuwsbrief 
en de website. 
Verder de mededeling dat het Forum weer 
open gaat voor een aantal diensten en 
onder welke condities. 
 

In deze extra uitgave hebben we een aantal 
artikelen verzameld die 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 in 
goede gezondheid kunt lezen. 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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Er zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot het door de gemeente ingetrokken 
mogelijkheid om anderstaligen in een ongedwongen sfeer met een wethouder in contact te 
laten treden onder het genot van een kopje koffie. De anderstalige wordt dan uiteraard 
begeleid door zijn Taalmaatje. 
Wij, Gilde SamenSpraak, mogen als enige geïnteresseerde organisatie alternatieve ideeën 
voorstellen. 
De gemeente heeft de wens om het “koffiedrinken” op een andere wijze te laten plaats te 
laten vinden. 
Omdat het onze taalmaatjes aangaat krijgen we graag van jullie reacties en ideeën, opdat 
we met een ‘gedragen’ voorstel voor de dag  kunnen komen.

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

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 
 

         

Het nieuwe normaal? 
Het bestuur van Gilde Zoetermeer is druk doende plannen te ontwikkelen over hoe 

we verder gaan in de te verwachten ‘anderhalve meter maatschappij’.  

Nu het Forum weer open gaat zijn we in overleg met de gemeente en het Forum 

onder welke condities en omstandigheden bijvoorbeeld ons kantoor en onze 

infobalie weer open kunnen.  

Vooralsnog werkt Gilde SamenSpraak nog vanuit huis. 

We houden u op de hoogte! 
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Tips rond Corona voor jou   

In onze vorige extra Nieuwsbrieven staan vele tips die nog steeds actueel zijn. 

Met name hoe u het Taalmaatjes contact kunt onderhouden.  

De Corona Boodschappendienst van medeorganisator UVV:  
https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-voor/ 

 

Bibliotheken weer open per 25 mei 
Op dinsdag 28 april was al het afhaalpunt voor 
bibliotheekboeken in het Forum gestart.  
Het afhaalpunt is elke maandag tot en met 
vrijdag van 12.30 tot 16.30 geopend bij de 
ingang Stadhuisplein. Je kunt weer titels 
reserveren, bij voorkeur online en anders 
telefonisch.  
Na reservering bellen we voor een 
afhaalafspraak, zodat we de toeloop kunnen 
spreiden. Natuurlijk letten we hierbij op de 
veiligheid en zijn er allerlei 
voorzorgsmaatregelen getroffen. Stond er nog 
een reservering voor je klaar? Dan wordt je 
ook gebeld voor een afhaalafspraak. 
Einde sluiting. 
De sluiting door de coronacrisis van de 
Zoetermeerse bibliotheken eindigt per 25 mei.  
Nu het kabinet duidelijkheid heeft gegeven 
over de nieuwe coronamaatregelen, kunnen 
de bibliotheken worden aangepast om 
iedereen veilig te ontvangen. We zijn hier 
enorm blij mee en zijn hard aan het werk om 
alle benodigde aanpassingen te doen. 
Veel aanpassingen nu pas mogelijk 
Hoewel de overheid had aangegeven dat 
opening per 11 mei weer zou mogen, was die 
snelle datum voor de Bibliotheek niet 
haalbaar. Tijdens de sluiting hebben we 
zoveel mogelijk gepland en voorbereid voor 
de toekomst, maar er moet veel aangepast 
worden in de panden om ieders veiligheid te 
kunnen waarborgen. Zo zijn er onder meer 
vloerstickers aangebracht om de onderlinge 
afstand te handhaven, op bepaalde plekken in 

het pand wordt éénrichtingsverkeer 
aangegeven, er komen speciale mandjes 
waarmee het aantal bezoekers kan worden 
gemonitord en er is handgel voor bezoekers. 
Ook worden spatschermen en posters met 
aanwijzingen aangebracht. Teruggebrachte 
boeken worden gereinigd en gaan 72 uur in 
quarantaine. 
De bibliotheek is er niet alleen voor boeken, 
dus ook de pc-werkplekken en studieplekken 
worden aangepast en de activiteitenruimtes 
zodanig ingericht dat men hier veilig gebruik 
van kan maken. Dit geldt ook voor de ruimtes 
voor het houden van spreekuren door de 
samenwerkingspartners. Niet alles zal 
tegelijkertijd ingaan. Om alles goed te laten 
verlopen zetten we aangepaste 
werkprocedures en roosters in gang. 

Aangepaste openingstijden 

Aangepaste openingstijden in het Forum zijn 

tot nader order maandag t/m zondag van 

11.00 tot 17.00 uur. De wijkbibliotheken 

Rokkeveen en Oosterheem openen volgens 

hun gebruikelijke openingstijden (op maandag 

de 25e is dat om 14.00 uur). Om pieken in het 

aantal bezoekers te voorkomen, vragen we 

leden om zoveel mogelijk verspreid door de 

week te komen. Kijk of u ook op een ander 

moment kunt komen dan de doorgaans wat 

drukkere dagen (zaterdag en woensdag- en 

vrijdagmiddag).  

Ook het afhaalpunt kunt u tot de 25e nog 

gewoon blijven gebruike

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 
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Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen’: 

 

        
 
 

 

Reacties uit “het veld” 

Er zijn voor dit nummer helaas geen reacties binnengekomen. 

Wij blijven benieuwd naar ook uw Taalmaatjes ervaringen in deze Corona tijd. 

Hoe onderhoudt u het contact? 

Hoe beleeft uw anderstalige deze periode? 

Heeft u wat gehad aan de verschenen extra Nieuwsbrieven en de website 

info? 

Laat het ons weten! 

adjco_gss@gildezoetermeer.nl 
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