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Beste lezer, 

Dit is weer de eerste standaard 
Nieuwsbrief na een serie van 7 EXTRA 
Nieuwsbrieven die speciaal in het teken 
stonden van het Covid-19 virus.  
Mocht de situatie zich wijzigen, dan passen 
wij ons daar weer op aan. Covid-19 nieuws, 
informatie en tips zal wel een vaste rubriek 
zijn tot we helemaal van het virus verlost 
zijn. 
 
In dit nummer informeren wij verder met 
betrekking tot onze eerste activiteit in het 
“Nieuwe Normaal”. 
Het betreft de TaalTuin dat door ons 
PraatHuis team wordt georganiseerd in de 
Hof van Seghwaert, geheel conform de 
corona regels. Verder zijn we van plan om 
het PraatHuis in september weer, geheel 
conform de coronaregels, op te starten.  
 
In deze extra uitgave ook uitgebreid 
aandacht voor het onaangekondigde 
bezoek van Koning Willem-Alexander aan 
De Hof van Seghwaert. 
 
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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Gilde Zoetermeer is een lintje rijker         

Uw redacteur heeft de eer mogen ervaren dat zijne Majesteit de Koning het behaagd 
heeft hem een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. De versierselen behorend 
bij een lid in de Orde van Oranje-Nassau heb ik op donderdag 2 juli in het 
Stadstheater uit handen van burgemeester Jan Pieter Lokker mogen ontvangen.  
Binnen Gilde SamenSpraak is Lies Hoogland mij voorgegaan. Zij ontving enkele 
jaren geleden een onderscheiding.   

 

  

 

 



                                                                                                                     

De Corona-maatregelen zijn dusdanig 

versoepeld dat we weer beginnen met ons 

PraatHuis.  

Onze eerste activiteit deze zomer zal de 

TaalTuin zijn in de Hof van Seghwaert.  

Op de donderdagen 6 en 13 augustus 2020, 

van 13.00 uur tot 15.00 uur gaan we met onze 

anderstaligen gezellig discussiëren in de 

openlucht. Als onderwerpen denken we aan:  

‘de invloed van het Corona-virus op onze 

samenleving’ en  

‘de invloed van het weer op een boomgaard’. 

De uitnodiging voor de TaalTuin gaat in principe 

eerst naar de bezoekers van het PraatHuis in het 

afgelopen jaar. Maar andere belangstellenden 

zijn natuurlijk ook welkom.  

Men kan inschrijven per dag door middel van een 

e-mail aan de coördinator van het PraatHuis: 

praathuis@gildezoetermeer.nl. 

De inschrijving sluit - uit praktische 

overwegingen - op woensdag 22 juli 2020. 

Zodra we voldoende aanmeldingen hebben 

zullen we jullie inschrijving bevestigen. 

Deelname is gebaseerd op het principe:  

‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’! Als de 

animo te groot is zullen we een beperking 

hanteren, gerelateerd aan de capaciteit van de 

Hof. 

Als jullie andere onderwerpen ter sprake willen 

brengen of creatieve ideeën hebben voor onze 

middagen dan zien we die graag (ook op 

bovenstaande e-mailadres). 

We zijn benieuwd naar jullie reacties. 

Met vriendelijke groet; het PraatHuis Team,    

Rosane, Evi, Georgette, Jeroen en Cees 

   

PraatHuis 

Het PraatHuis team is van plan om de 

reguliere PraatHuis middagen met 

ingang van 1 september weer op te 

starten. Uiteraard geheel binnen de 

huidige coronaregels. 

Vooraf zal er gepolst worden bij de 

vaste bezoekers wat ze hiervan vinden. 

Het PraatHuis team 

 
 
 

De veelzijdigheid van een Taalmaatje 
 
Dat onze Taalmaatjes op veel andere terreinen ook 
actief zijn wordt onder meer bewezen door ons 
Taalmaatje Erik Runia. Hij maakt zich hard voor 
een volwaardig NS station waar geregeld 
intercity’s stoppen en heeft zelfs de media 
ingeschakeld. 
Dat Zoetermeer aan de Floriade een station heeft 
overgehouden klopt in zijn ogen niet. Er is 
namelijk bovenop het bestaande station uit 1975 
een nieuw gebouw geplaatst welke minder 
faciliteiten heeft dan het oorspronkelijke station. 
Er zijn geen verwarmde wachtruimtes, er is geen 
wc (ook niet voor het NS personeel), de loketten en 
de gemakswinkel is gesloten. Het is een veredelde 
tramhalte met een noodknop voor hulp op afstand. 
Onze stad met 125.000 inwoners worden 
afgescheept met een boemeltje naar Gouda. 
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Majestueuze verrassing in De Hof 

van Seghwaert 

Op maandag 29 juni 2020 werd De Hof van Seghwaert 
verrast met een onaangekondigd bezoek van Koning 
Willem-Alexander. De leden van Gilde Stadstuiniers, 
onderdeel van Gilde Zoetermeer, waren met een smoes 
naar de Hof gelokt. Fondsverstrekker  
‘Het Oranje Fonds’ zou op bezoek komen. 
Voor de Koning was een programma van een uur 
georganiseerd door Gilde Stadstuiniers onder aanvoering 
van Suzanne Verboon (bestuurslid De Hof van 
Seghwaert), Jan van de Graaf (voorzitter van Gilde 

Zoetermeer) en Marinka Peerdeman van Het Oranje Fonds en Pien Zaaijer, persoonlijk adviseur 
van de Koning en de Koningin.  
  
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima 

zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Namens Het Oranjefonds waren verder 

aanwezig Stefan van der Kamp, de huisfotograaf 

en Sandra Jetten, directeur van Het Oranje 

Fonds. Sandra Jetten begeleidde de koning 

tijdens de gesprekken. In het eerste deel van het 

programma werd de Koning geïnformeerd over 

het initiatief  

‘De kracht van groen Zoetermeer’ welke door 

Gilde Stadstuiniers is geïnitieerd in 

samenwerking met Hof van Seghwaert, 

Wijktuinen de Zoete Aarde, de Natuurtuin in het Westerpark,  de maatschappelijke organisatie 

Piëzo en met bedrijven met maatschappelijke verantwoordelijkheid als Habo e.a. 

 

Door de Coronamaatregelen moest helaas het aantal mensen aan tafel sterk beperkt worden en is 

er gekozen voor: 

Jan van de Graaf, voorzitter Gilde Zoetermeer, Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds en 

gespreksleidster, Mirjam van Bijnen, directeur Piëzo, Suzanne Verboon, bestuurslid en 

activiteitencoördinator De Hof van Seghwaert, Piet de Kam, penningmeester Vrienden van 

Natuurtuinen en Simone Langeveld, voorzitter Wijktuin de Zoete Aarde. 

Aan het begin van het gesprek met de koning verklaart Jan de samenstelling van de Kernteam 

groep en dat door de corona-beperkingen helaas 

slechts een deel aan tafel kan zitten en benadrukt 

ook de waardevolle bijdrage van de gemeente-

medewerkers, vrijwilligers van wijktuin Noordhove 

en het Voedselbos de nieuwe Driemanspolder en 

niet in de laatste plaats de zeer gewaardeerde 

jarenlange bijdrage van de Fa. HABO in de 

persoon van Ronald Baptiste.  

Simone, Suzanne en Piet vertelden hoe zij 5 jaar 

geleden de Hof van Seghwaert hebben moeten 

behoeden voor de tomeloze uitbreidingsdrift van 

de Zoetermeerse woningbouw. 

Er werden zelfs demonstraties georganiseerd met als motto: “Geen woning, maar honing”. 

Foto’s Stefan van der Kamp 

(Oranjefonds) 



  

Toen de koning hoorde dat er die morgen ook de jaarlijkse ‘modderdag’ voor peuters van de 

kinderopvang had plaatsgevonden moest hij smakelijk lachen.  

Dit en vele andere activiteiten hebben in de loop der jaren de natuurbeleving bij vele 

Zoetermeerders doen ontwaken. 

Precies daarom heeft het Oranje Fonds het initiatief ‘De kracht van groen Zoetermeer’ gedurende 

de afgelopen 3 jaar financieel gesteund. 

De Koning spreekt vervolgens met een groep vrijwilligers van sociale partners van De Hof van 

Seghwaert. Zij verstrekken de Koning informatie over hun werkzaamheden en hun ervaringen. Ook 

wat de tuin voor de sociale samenhang in de buurt betekent en welke activiteiten ze ontplooien etc.   

 

In dit tweede gesprek wilden we graag laten zien, 

welke mogelijkheden er zijn gekomen vanuit het 

subsidietraject en de inzet van de vele vrijwilligers 

om dit voor elkaar te krijgen.  

Stef Poolman vertelt over de jeugdactiviteiten in 

de Hof van Seghwaert, Annemiek Postma 

(Middin) over het gebruik van de Hof voor “haar” 

mensen met een beperking, Farahnazs Habani 

vertelt over haar ervaring als vrijwilliger/ 

gastvrouw vanuit Piëzo, Cees van Gein (Praathuis Gilde SamenSpraak) vertelt over de zomerse 

Taaltuin bijeenkomsten welke i augustus gepland staan en dat hij dit doet met drie dames van zijn 

team uit andere culturen en Martien Groenevelt (de Herbergier), als partner van de Hof, als rustpunt 

voor ouderen met dementie.  

Al met al een boeiende diversiteit aan gebruikers van de Hof.  

Afsluitend staat er een wandeling door De Hof gepland onder begeleiding van Suzanne Verboon.  

Suzanne ervoer dat de Koning een aandachtig luisteraar was en kreeg daardoor veel voldoening 

van al het voorbereidende werk wat ze in deze middag had gestoken.  

 

Tijdens de rondgang was het gezelschap getuige van de verschillende werkzaamheden in  

De Hof en ontmoette hij de vrijwilligers Henny Portegies, Ankie Battes, Fred de Gunt, Inge van 

den Dobbelsteen, José Lancee, Gerben Bakker, Robert Bakker en Kevin, Leo en Annemieke 

Postma die namens Middin in De Hof werken. 

Klokslag 14.30 uur, terwijl de eerste regendruppels voorzichtig uit de hemel vallen, nam de 

Koning afscheid en bedankte de aanwezigen voor een geslaagde informatieve middag.  
             Gerard C. Wennen 

  



 

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/ 

 

Adviezen: https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus 

 

Wat zijn de coronaregels vanaf vandaag? 

Wat mag wel en wat mag niet? 
 

Nederland zet sinds 1 juli een aantal belangrijke stappen vooruit in de corona-
aanpak.  
We gaan van de verplichte ‘intelligente lockdown’ naar de slogan ‘ruimte met 
regels’.  
Met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven volgens het kabinet 
nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Wat mag er vanaf 
vandaag weer wel, en wat nog niet? 
 
Om te beginnen mogen vanaf vandaag 
de sauna’s, sportscholen en 
sportkantines weer open. Jongeren tot 
18 hoeven geen 1,5 meter afstand meer 
van elkaar te houden en alle binnen- en 
buitensporten zijn weer toegestaan.  
Ook mogen mensen in 
contactberoepen (onder meer 
sekswerkers, masseurs en  
rij-instructeurs) allemaal aan de slag. 
 
Er geldt vanaf 1 juli geen bovengrens 
meer voor het aantal personen dat 
binnen of buiten bij elkaar komt.  
Wél moeten zij 1,5 meter afstand tot 
elkaar houden.  
 
 

Dit biedt meer ruimte voor 
bezoekersaantallen in theaters en 
kerken, en op begrafenissen en 
bruiloften.  
Ook buurtbarbecues en kermissen 
mogen weer. In de horeca hoeft er 
geen afstand meer te zijn tussen de 
tafeltjes, als er maar kuchschermen 
staan.  
Evenementen zijn in principe weer 
mogelijk vanaf 1 juli, maar de 
uitvoering en vergunningverlening is 
aan de gemeenten.  
In de praktijk zullen grote evenementen 
pas in de tweede helft van augustus 
kunnen plaatsvinden, zei Rutte eerder.  
En op een festival moet je straks zitten 
terwijl je naar een bandje kijkt.

 

Nieuws 

Informatie 

Tips 
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Een overzicht van de nieuwe regels per situatie:  
 

             Bron: AD 1 juli 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Regels voor binnen     
Binnen - bijvoorbeeld in de kroeg of het restaurant - hou je ook altijd 1,5 meter 
afstand. Bij alle ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar 
komen. Personeel telt niet mee. Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als je een plek 
reserveert. En je krijgt een gezondheidscheck. 
Regels voor buiten Je houdt buiten ook altijd 1,5 meter afstand. Buiten mogen  
250 personen bij elkaar komen. Meer dan 250 mensen samen mag op plekken met 
vaste zitplaatsen, maar alleen als je reserveert. En je krijgt een gezondheidscheck.  
Bij dierentuinen, kermissen en pretparken geldt overigens geen maximum aantal 
personen.  
 
Regels bij personenvervoer   
Een mondkapje dragen is verplicht in het openbaar vervoer en in taxi’s, busjes en 
touringcars. Ook moet je voor persoonlijk bus- en taxivervoer reserveren en je krijgt 
een gezondheidscheck. Zitten er mensen uit een ander huishouden bij je in de eigen 
auto? Dan luidt het advies: draag een mondkapje. In al het andere vervoer moet je  
1,5 meter afstand houden. In bussen en taxi's mogen alle plekken weer worden bezet. 
 
Uitzonderingen op de 1,5 meter  
Mensen uit één huishouden, kinderen tot en met twaalf jaar, jongeren tot achttien jaar 
onder elkaar, hulpbehoevenden en hun begeleiders. Maar ook kappers, masseurs en 
instructeurs in lesauto’s hoeven tijdens hun werk geen afstand te houden. Net als 
sporters, acteurs en dansers. En de sekswerkers mogen weer aan de slag.  
 
Wat blijft niet mogelijk?    
Spreekkoren in een stadion, hard meezingen bij een concert of schreeuwen in 
groepsverband. En discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten. Voor 
zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke 
voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies. 
 
Deze basisregels blijven van kracht: 
- Blijf thuis bij klachten en doe een test. 
- Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
- Was vaak je handen. 
- Werk zoveel mogelijk thuis. 
- Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits 

 

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     

                      

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.geef.nl/nl/actie/swishfoundation-4-stichting-vluchteling/donateurs&psig=AOvVaw1N_d_Eg0vPzxjjawLw6EAn&ust=1586441088288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOChxoSA2egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/familie-relatie/de-nood-is-hoog/&psig=AOvVaw1N_d_Eg0vPzxjjawLw6EAn&ust=1586441088288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOChxoSA2egCFQAAAAAdAAAAABAJ


Verborgen vrouwen 

'We moeten proberen achter de voordeur te komen'oep 

West 
DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat een 
nieuwe aanpak inzetten om vrouwen te 
bereiken die in een vorm van gedwongen 
gevangenschap thuiszitten. Wethouder Bert 
van Alphen (Volksgezondheid) wil op deze 
manier ongeveer tweehonderd vrouwen uit hun 
isolement halen. 

De tweehonderd vrouwen kunnen om diverse 
redenen in een isolement zitten. Dit kan zijn 
omdat ze vluchteling zijn of uitgehuwd zijn, 
maar ook omdat ze in Nederland wonen en de 
taal nog niet spreken. Van Alphen vertelt dat 
hij deze vrouwen op twee manieren wil 

bereiken. 'Ten eerste moeten we professionals, zoals huisartsen, leraren en 
fysiotherapeuten, laten weten dat er dit soort vrouwen zijn.' 

Daarnaast wil de verantwoordelijk wethouder ervaringsdeskundigen inschakelen.  
'Er is een groep vrouwen die in dezelfde situatie hebben gezeten. Zij zijn geïsoleerd geweest. 
We moeten proberen om hen achter de voordeur te laten komen.' 

Familie achtergelaten 

De 40-jarige Hatice is een van die vrouwen.  
Zij kwam met haar man en schoonfamilie naar 
Nederland. 'Ik heb mijn familie en vrienden 
achtergelaten in Turkije. Ik kende hier bijna 
niemand en sprak de taal niet. Daarom voelde 
ik me lang geïsoleerd.' 

Zij is ook met hulp van anderen uit dit 
isolement gekomen. 'Ik leerde een Nederlandse 
kennen die goed Turks sprak. Ik heb tegen haar 
gezegd dat ik graag Nederlands wilde leren.  
Zij heeft toen een briefje voor me geschreven 

waarmee ik naar de balie van de gemeente ben gegaan. Hier stond op dat ik graag 
Nederlands wilde leren en de gemeente heeft me toen geholpen om cursussen te volgen.' 

'Mocht niets meer' 

Ook Saida is een voorbeeld van een vrouw in een isolement. 'Ik ben dertien jaar geleden met 
mijn man naar Nederland gekomen. Toen ik hier kwam mocht ik ineens niets meer van hem. 
Ik was daardoor heel verdrietig.' Maar ook Saida heeft hulp weten te krijgen. 'Ik heb een 
dochter van 10 en ik wil haar laten zien dat ook als je de taal niet kent, je je doel kunt 
bereiken.'             Bron: TVWEST 

 

 

 

 

 

 

De Haagse wethouder  

Bert van Alphen  

(Volksgezondheid) 



 

Asielzoeker, vluchteling, statushouder en nieuwkomer:  
wat is het verschil? 

Wat betekenen de termen asielzoeker, 
vluchteling, statushouder en nieuwkomer 
precies? De worden termen vaak door elkaar 
gebruikt. Om de verwarring weg te nemen, 
zetten we de vier termen in dit artikel op een 
rijtje. 

Een asielzoeker is iemand die om uiteenlopende 
redenen zijn of haar herkomstland heeft verlaten 
om in een ander land bescherming te zoeken 
door asiel aan te vragen. Wanneer iemand asiel 
aanvraagt, wil diegene erkend worden als 
vluchteling. In Nederland kunnen asielzoekers 
terecht bij de aanmeldlocaties in Ter Apel en 
Schiphol om de asielprocedure te starten.  
Zolang de beslissing over de asielaanvraag niet 
genomen is, blijft deze persoon asielzoeker. 

In Nederland gaat vervolgens de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) na of de asielzoeker 
valt onder het Vluchtelingenverdrag van de 
Verenigde Naties, en dus erkend wordt als 
vluchteling. Daarbij wordt er gekeken of de 
asielzoeker gevaar loopt als diegene wordt 
teruggestuurd naar het herkomstland en dus 
bescherming nodig heeft.  
 

Niet iedere asielzoeker is dus een vluchteling. 
Een vluchteling is volgens het VN-
Vluchtelingenverdrag van 1951 iemand die in zijn 
herkomstland ‘gegronde vrees’ heeft voor 
vervolging op grond van ras, godsdienst, 
nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren 
tot een bepaalde sociale groep. 

Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is 
en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een 
tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van 
vijf jaar. Een vluchteling met een 
verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ of 
‘vergunninghouder’ genoemd. 

Tot slot kennen we de term ‘nieuwkomer’. 
Nieuwkomers zijn personen die niet in Nederland 
geboren zijn, maar hierheen zijn gekomen met 
als doel voor langere tijd te blijven.  
De term nieuwkomers omvat dus ook 
vluchtelingen en statushouders, en daarnaast 
ook andere personen die naar Nederland zijn 
gekomen voor bijvoorbeeld gezinshereniging, 
studie of werk.    JANOU STALS 

 

In deze rubriek tippen we jullie over leuke uitstapjes welke u kunt ondernemen met uw 
Taalmaatje. 
 
Tip 1:  Museum de voorde is weer open! 
Vanaf 2 juni zijn onze deuren weer geopend. Natuurlijk treffen wij de juiste voorzorgsmaatregelen 
om de gezondheid van bezoekers, vrijwilligers, en collega's te waarborgen. Plan je bezoek en koop 
tickets via onze online ticket-knop. Lees hieronder de corona veiligheidsmaatregelen. 

 Ga niet van huis als je gezondheidsklachten hebt. Je bent weer welkom als je jij en je huisgenoten   
  tenminste 24 uur gezondheidsklachten vrij zijn. Gezondheidklachten: verkoudheidsklachten, zoals  
  neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (boven 38 graden Celsius) en/of  
  benauwdheid? Zo ja, je toegang wordt geweigerd. Dit is ook van toepassing op huisgenoten. 
 Het is alleen toegestaan om met meer dan één persoon naar het museum te komen indien sprake  
  is van een gezelschap. Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een  
  sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten. 
 Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer. 
 Betalen voor artikelen uit de museumwinkel kan alleen met pin. 
 Het museumcafé is niet in gebruik. 
 Groepsrondleidingen, -arrangementen, -tickets of -activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang. 

Meer informatie: https://museumdevoorde.nl/ 

https://museumdevoorde.nl/


 
Tip 2: De Nieuwe Driemanspolder is open! 

Na ruim drie jaar in en aan de polder gewerkt te hebben, is het eindelijk zo ver: het natuur- en 
recreatiegebied van de Nieuwe Driemanspolder is op 1 juli 2020 om 12:00u geopend! Vanaf nu kan 
iedereen genieten van dit bijzondere gebied. De bestuurders van de vijf betrokken overheden gaven 
digitaal het startsein voor de volgende fase in de rijke geschiedenis van de polder. Aan de opening 
wordt in deze bijzondere tijd niet stilletjes voorbij gegaan maar hij wordt gevierd met een rondleiding 
in de vorm van een podcast door Boswachter Arjan Postma. Een bijzonder cadeau aan de 
omgeving! 
Bezoek de Nieuwe Driemanspolder 
Na ruim drie jaar in en aan de polder gewerkt te hebben is het natuur- en recreatiegebied van de 
Nieuwe Driemanspolder nu open! Vanaf nu kan iedereen genieten van dit bijzondere gebied.  
Wij heten u van harte welkom in de polder! 
Verken het gebied met Boswachter Arjan Postma 
Nu het recreatiegebied open is kunt u onder andere genieten van een wandeling in de natuur.  
U kunt natuurlijk zelf op ontdekkingstocht gaan, maar nog leuker is het om dat te doen onder de 
begeleiding van een ware kenner. Als cadeau voor u heeft boswachter Arjan Postma een digitale 
rondleiding opgenomen, in de vorm van een podcast. Hierin neemt hij u al wandelend mee door een 
deel van de polder. 

Naast het geluidsbestand vindt u hier een route van de wandeling en een aantal korte video’s die 
Arjan heeft opgenomen in het gebied. 
U kunt deze podcast afspelen wanneer u zelf in het gebied bent, met behulp van de aangegeven 
wandelroute, of thuis vanaf de bank volgen. Zo wordt een wandeling door het gebied nog leuker en 
leerzamer! 
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e
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De bon is 2x per jaar beschikbaar en binnenkort weer te downloaden op onze website: 

https://gildezoetermeer.nl/tegoedbon-voor-taalmaatjes-2e-halfjaar-2020/ 

Ook kunnen ze, als onze infobalie weer open is, 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. 

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen’: 

Toos & Henk                         Paul Kusters 

  


