
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 vierde 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 1 juni. 
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 in 
goede gezondheid kunt lezen. 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
Het team van Gilde SamenSpraak. 
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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’. 

We houden u op de hoogte! 

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 Gilde bestuur heeft druk overleg met de 
gemeente Zoetermeer en het Forum omtrent de 
condities waarop het Forum weer voor het publiek 
toegankelijk wordt. 

Tot die tijd werken de teamleden van Gilde 
SamenSpraak vanuit huis en hebben regelmatig 
videovergaderingen. 
Hiernaast is te zien dat onze coördinator Hennie 
een onderonsje had met onze PraatHuis 
medewerkster Evi. 
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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 

 

De boodschappendienst is een groot succes. 
Er hebben zich veel vrijwilligers aangemeld. 
Het aantal cliënten blijft wat beneden 
verwachting en men vermoed dat de rond 25 
april huis-aan-huis verspreide Coronakrant 
voor een aanwas van cliënten zal zorgen. 

Het Coronavirus vraagt om speciale 

afspraken hoe boodschappen voor de cliënt 

gedaan en bezorgd kunnen worden en hoe 

die betaald kunnen worden.  

 

Om de veiligheid van de cliënt en die van de 

vrijwilliger, die boodschappen doet, te 

garanderen gelden de volgende afspraken: 

- Er is geen fysiek contact tussen de cliënt 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 de  
  bankpas van de cliënt gedaan worden.  
  Die zullen moeten worden overgemaa

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 hebben wij deze dienst in ons vorige nummer onder uw 

aandacht gebracht.  

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 

Start afhaalpunt voor bibliotheekboeken  

Op dinsdag 28 april is 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. 

Op de persconferentie van 6 mei werd bekend gemaakt dat bibliotheken weer snel open mogen. 

We zijn daar erg blij mee! 

Om dit op een veilige manier te kunnen doen is wat meer tijd nodig.  
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BUITENSPEELTIPS

Hoewel we door het coronavirus zoveel mogelijk 

binnen moeten blijven, mogen kinderen tot 12 jaar 

nog wel buiten spelen. We zetten 11 typisch 

Nederlandse spelletjes op een rij die kinderen vaak 

buiten spelen.  

1. Stoepranden  

Met stoepranden is 

het belangrijk dat je 

een rustige straat 

vindt waar niet veel 

auto’s rijden. De kinderen gaan tegenover elkaar op 

de stoep staan, met de straat tussen hen in. Om 

beurten gooien ze een bal naar de overkant van de 

straat. Ze mikken op de stoeprand. Als de bal 

precies de rand van de stoep raakt, dan stuitert of 

rolt de bal terug. Dan mag je nog een keer gooien. In 

sommige varianten van het spel verdien je een punt, 

in andere varianten mag je een stap naar voren 

zetten. Je wint als je de meeste punten hebt, of als 

je aan de overkant van de straat bent aangekomen. 

2. Tikkertje  

Één kind begint als de 

tikker en de andere 

kinderen rennen van 

hem of haar weg.  

De tikker probeert iemand met de hand aan te 

raken: te tikken. Als je bent getikt, dan neem je de 

rol van tikker over. Er zijn veel verschillende 

varianten op tikkertje. Bij één variant moeten de 

kinderen die getikt zijn stil blijven staan met hun 

benen uit elkaar. Ze mogen pas weer verder rennen 

als er een ander kind door hun benen is gekropen. 

3. Verstoppertje  

Eén kind is de zoeker 

en telt met de ogen 

dicht tot een 

afgesproken getal, 

terwijl de andere kinderen zich verstoppen. Na het 

tellen roept de zoeker "Wie niet weg is, is gezien, ik 

kom!" en probeert iedereen te vinden die zich heeft 

verstopt. 

4. Schipper mag ik overvaren  

Één kind is de schipper en staat in 

het midden van het veld. De 

andere kinderen staan aan de ene 

kant van het veld en zingen “Schipper mag ik 

overvaren, ja of nee, Hoe?”. De schipper bedenkt 

dan een manier waarop de andere kinderen naar de 

overkant moeten komen. Een paar voorbeelden: 

hinkelen, achteruit lopen, springen als een kikker. 

De rest moet dan op die manier naar de andere kant 

van het veld komen, terwijl de schipper op die 

manier de rest probeert te tikken. 

5. Stoepkrijten  

Met stoepkrijt kunnen 

kinderen op de stoep 

tekenen, of op de straat, 

de muur, het hek, enz. 

Na een regenbui is de tekening weer verdwenen. 

6. Hoepelen/ hoelahoep  

Een kunststof hoepel, ook wel 

hoelahoep genoemd, wordt 

gebruikt door kinderen om rond 

hun middel te laten draaien. De 

bedoeling is om de hoepel zo 

lang mogelijk om je middel te laten draaien, zonder 

dat de hoepel op de grond valt en zonder de hoepel 

met de handen aan te raken. 

7. Bliklopen  

Het idee van bliklopen is heel 

eenvoudig: men pakt 2 blikken 

(bijvoorbeeld lege soepblikken) 

en maakt per blik twee gaatjes 

aan de bovenrand. Door deze 

gaatjes gaat een touw, 

waardoor er een grote lus 

ontstaat. De bedoeling is dat het kind op de blikken 

gaat staan en met zijn handen de lussen omhoog 

trekt terwijl hij stappen zet. Tegenwoordig kun je 

ook een variant van kunststof in de winkel kopen. 

De kunststof variant heet loopklos. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hetbegintmettaal.nl/mailster/20075/738122b6fc65fb1534d5c390bf9e71d7/aHR0cHM6Ly93d3cuaGV0YmVnaW50bWV0dGFhbC5ubA&data=02|01||76d37986c01b476c6ed108d7e826fa94|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637233126422016638&sdata=4muypW/9Fboyo0u8KvxUE5TSD5NAaIs1TrXxTrk8WqE%3D&reserved=0
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.kinderrijk.nl/buitenspeeldag/&psig=AOvVaw31jjvItXmh-MVvS_LStCfO&ust=1588946399075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjIr4v1oekCFQAAAAAdAAAAABAE


8. Bellen blazen  

Vooral kleine 

kinderen vinden het 

geweldig: bellen 

blazen. Je kan in de 

winkel een potje 

bellenblaas kopen. Als het sop op is, kan je 

makkelijk zelf nieuwe maken. Je lost dan 2 

theelepels suiker op in 400 ml warm water en roert 

daar vervolgens 100 ml afwasmiddel door.  

9. Hutten bouwen  

In het bos, de tuin, de 

woonkamer of het 

park: kinderen 

kunnen overal een hut 

bouwen. Van takken en bladeren, of juist van kleden 

en wasknijpers. Het is het leukst om samen met 

andere kinderen een hut te bouwen, zodat ze samen 

kunnen spelen in de hut. Heeft je kind een hut 

gebouwd in het bos? Vergeet dan niet bij 

thuiskomst te controleren op teken. 

10. Knikkeren  

Knikkers zijn kleine 

glazen balletjes die 

kinderen in de pot 

moeten rollen. De pot 

is een kuiltje in het zand, of een speciale stoeptegel 

met een gat erin, of een kunststof knikkerpot die je 

in de winkel kan kopen. Wie als eerst al zijn 

knikkers in de pot heeft gerold, wint. 

11. Touwtje springen  

Goed voor de conditie en 

een goede manier om 

afstand van elkaar te 

houden: touwtje springen. 

Doordat een kind geen 

andere kinderen wil raken 

met z’n springtouw, zal er vanzelf afstand worden 

bewaard. Als je geen springtouw in huis hebt, kan je 

ook zelf een springtouw maken van bijvoorbeeld 

een waslijn. 

Manieren om  

om te gaan  

met thuisblijven 

Stel doelen in en 
maak een 
dagplanning. Plan 
wanneer je wilt 
opstaan, wat je 
wilt eten en 
wanneer je naar 

bed gaat. 

Vind manieren om 
te ontspannen en 

doe gezonde 
activiteiten die je 

leuk vindt. Iedereen 
kan gestrest raken 

of zich angstig 
voelen. 

Bel vrienden en 
familie als je 
even een 
vertrouwde stem 
wilt horen. Je 
kunt ook 
videochatten om 
virtueel bij elkaar 

te zijn. 

Neem even een 
pauze van het 
lezen van het 

laatste nieuws 
over het 

coronavirus 
(COVID-19). 

Blijf in 
beweging, eet 
gezond en zorg 
dat je  
6 tot 8 uur slaap 
krijgt als  
dat mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 



Reacties uit “het veld” 
 

Op onze oproep in de laatste Nieuwsbrief om reacties omtrent   ervaringen met 
uw Taalmaatje, kwam onderstaande eerste reactie binnen van Yvonne. 
 
Hallo. Het verzoek van jullie was om te laten 
weten hoe het contact verloopt in deze 
moeilijke tijd.  
Mijn taalmaatje Cihan en ik hebben de eerste 
weken telefonisch contact onderhouden. Ik 
bemerkte echter (en hij beaamde het ook) dat 
hij dat heel moeilijk vond.  
Nu hebben we afgelopen donderdag bij hem 
op anderhalve meter afstand in de tuin lekker 
zitten kletsen. Dat ging prima. Nu maar 
hopen dat het volgend keer niet gaat 
regenen.  Met vriendelijke groet,  Yvonne  
 
Elders in Nederland zijn er ook ervaringen met “taalcoachen op afstand”: 
Door de maatregelen rondom het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om (fysiek) 
bijeen te komen. Toch gaat het coachen onverhinderd door, maar dan op gepaste afstand. 
Wij vroegen taalcoach Hans en één van zijn deelnemers naar hun ervaringen met online 
taalcoaching. 
HANS:   
Hoe houden jullie onderling contact? 
‘’Om de drempel zo laag mogelijk te maken, hebben we gekozen voor de eenvoudigste oplossing: 
WhatsApp op de smartphone. We hebben sessies van één uur. Voor mij als taalcoach is het 
prettig om een headset met microfoon of oortjes te gebruiken. Ik versta het dan beter en kan me 
beter concentreren op wat er gezegd wordt. Zo’n headset koop je al voor vijf euro.’’ 
Waar moet je op letten bij taalcoaching op afstand? 
‘’Het is belangrijk om goed te structureren. Videobellen vraagt om discipline. Structureren kan 
bijvoorbeeld door huiswerk op te geven en het gemaakte werk in de online sessie te behandelen. 
Wat ook goed werkt is ‘pingpongen’. Je stelt dan een vraag, die de deelnemer vervolgens 
beantwoordt.’’ 
Wat viel je op tijdens de online sessies? 
We merkten dat ook het sociale aspect erg belangrijk was. Je kan elkaar tijdens de sessie zien en 
horen, en ervaringen uitwisselen. En dat is ook belangrijk voor mij als taalcoach. Ik merk dat we 
plezier halen uit het sociale contact in deze tijden van isolement. Als daar meer behoefte aan is, 
dan kunnen we in de toekomst ook meer sessies houden op verschillende dagen. 
KHADIJA: ‘’Ik heb de koffie wel gemist!’’ 
Hoe was je ervaring? 
‘’Het was een leuke ervaring, we gaan dit elke week doen. We zijn gestart met het leren over een 
scheidbaar werkwoord. De combinatie van een werkwoord met een voorzetsel. Het was vooral 
heel leuk om met elkaar te taal pingpongen. Oefenen met vraag en antwoord. Hans stelde vragen 
met scheidbare werkwoorden en ik mocht het antwoord geven. Ik heb de koffie wel gemist!’’ 
Wat is het grootste verschil met elkaar fysiek ontmoeten? 
‘’Het was intensief, ik moest meer moeite doen om me te concentreren. En ik miste de 
gezelligheid, het bij elkaar zijn. Maar het is heel belangrijk voor me om te blijven oefenen, anders 
vergeet ik alles.’’ 
Hoe gaan jullie verder? 
‘’Komende tijd gaan we met elkaar door met de spreeklessen. Ik mag een situatie aandragen 
waarin we een gesprekje oefenen. Bijvoorbeeld het zoeken naar een stageplek, iets uit het 
nieuws, iets vragen in een winkel. Ik kijk alweer uit naar de online ontmoeting volgende week!’’ 
           Bron: taalconsulent@taaldoetmeer.nl 

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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Tot slot ‘een paar grapjes, moeten kunnen’: 

 
 

                  
 

 

   
 

   

Alle beroepsgroepen hebben 
het niet makkelijk.... 

De kappers zitten met de handen in het haar. 
De slagers hebben niet genoeg vet op de botten. 
De nagelstylist heeft geen nagel om het gat te krabben. 
De dokter is er goed ziek van. 
De prostituees gaan naar de kloten. 
De tandarts trekt het niet meer. 
De elektricien kan de spanning niet meer aan. 
De exporteur voert niets uit. 
De boswachter ziet door de bomen het bos niet meer. 
De brandweermannen zijn uitgeblust. 
De kweker zit op zwart zaad. 
De opticien wenst iedereen sterkte. 
De postbode is erg bezorgd. 
De treinmachinist is het spoor bijster. 
De wielrenner kan niet rondkomen. 
De aardappelboer zit in de puree. 
De voetballer heeft geen doel meer. 
De deejay draait door. 
De uroloog is best pissig. 
De gynaecoloog bevalt het niks. 
De toiletjuffrouw zit in de shit. 
De kroegbaas is goed zat. 
De piloot zit aan de grond. 
De calculator rekent nergens meer op. 
De loonwerker kan wel door de grond zakken. 
De loodgieter staat het water aan de lippen. 
De imker kan er met de kop niet bij. 
De windmolenbouwers gaan in hoger beroep. 
De acupuncturist steekt het. 
De inpakkers kunnen wel inpakken. 
Voor de behangers is geen rol weggelegd. 
De bezorger vind het linke soep. 
De rij-instructeur kan niet schakelen. 
Bij de cardioloog komt het hart aan. 
De cartoonist ziet geen tekenen van herstel. 
De audicien vind het ongehoord. 
De baggeraar vind het bagger. 
De dermatoloog krijgt het vel over de neus. 
De diëtist word aan het lijntje gehouden. 
De frezer heeft niets te vrezen. 
De gids is de weg kwijt. 
De reisleider komt er niet meer uit. 
De stratenmakers staan op de keien. 
De zwemleraar gaat kopje onder. 
De mijnwerkers zien het donker in. 
De pedicure heeft geen voet om op te staan. 
De boer kan niet boeren. 
De timmerman slaat de spijker niet op zijn kop. 
De suikerbietenboer snapt er geen biet meer van. 
De gedetineerden zien het ook niet meer zitten...  

Hou vol iedereen. 

 

Het eerste uitstapje  

na de quarantaine

 


