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Nieuwsbrief oktober 2020 

 
 

Beste lezer, 

De herfst van 2020 is begonnen. 
Helaas nog steeds een coronacrisis, terwijl 
de vooruitzichten ook somberder zijn. 
Dat heeft ook zo zijn uitwerking op onze 
activiteiten. 
 
Ons PraatHuis heeft daar onder andere onder 
te lijden. Het PraatHuisteam is vol 
enthousiasme begonnen om de eerste 
middagen te organiseren. Er was dan ook een 
interessant programma voorbereid. Helaas 
viel de opkomst van, met name anderstaligen, 
nogal tegen. Verderop meer hierover. 

 
In de rubriek Covid-19 zullen jullie in een tabel 
de verschillen tussen Corona en een 
verkoudheid kunnen zien, ook de regionale 
maatregelen vind je daar terug. 
Tot slot een respect afdwingend artikel over 
Syrische broers die in Nederland zwemmen 
hebben geleerd! 

 
We hopen van harte dat u deze Nieuwsbrief in 
goede gezondheid kunt lezen. 

 
Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak. 

 

 
 
IN DIT NUMMER: 

 

 Voorwoord 
 

 Gilde SamenSpraak  
 

 PraatHuis 
 

  Covid-19; Nieuws, Informatie en Tips 
- Adviezen 
- Verkouden of Corona? 
- Regionale maatregelen 

 

  Tips 
- Online Taalcoaching 

 

 Syrische broers leren zwemmen!  
 

 Tot slot ‘Een paar grapjes’ 

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 

mailto:samenspraak@gildezoetermeer.nl
mailto:adjco_gss@gildezoetermeer.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gilde SamenSpraak 
In deze moeilijke tijd, welke beheerst wordt door  
het Corona-virus, is het team van 
Gilde SamenSpraak voortdurend bezig om,  
ondanks deze gevaarlijke spelbreker, zo goed en  
zo kwaad als mogelijk onze activiteiten draaiende  
te houden.  
Het PraatHuis bijvoorbeeld is 3 september weer  
open gegaan, volledig ingericht conform de  
laatste coronaregels.  
Helaas weet nog niet iedereen de weg weer te  
vinden. Het PraatHuis team doet er alles aan om  
een interessant en boeiend programma in een  
veilige omgeving neer te zetten. 
Ook worden er weer intakes van zowel  
Begeleiders als Anderstaligen gehouden. 

Koppelingen worden ook steeds meer  
gerealiseerd. 
Als team zijn we erg benieuwd hoe de  
Begeleiders de afgelopen maanden contact  
hebben onderhouden met hun Anderstaligen. 
De redactie ontvangt graag jullie belevenissen. 
Deze zullen we dan anoniem in een van de  
volgende Nieuwsbrieven opnemen.  
 
Het team van Gilde SamenSpraak; 
Juliette, Mildred, Lies, Roula, Antony, Georgette, 
Silvia, Evi, Rosane, Jeroen, Cees, Harrie, Renee, 
Hennie en Gerard 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

PraatHuis 
Ons PraatHuis team heeft zijn uiterste best gedaan om de locatie in 
Meerzicht geheel aan te passen aan de laatste Coronaregels. Bij 
binnenkomst hangt een instructie hoe te handelen en staat een 
‘handenontsmettingsstandaard’. 
op de liftdeur en naast de trap de instructies hoe die te gebruiken. 

Bij binnenkomst in de 
zaal staan wederom 
ontsmettingsmiddelen en 
wordt uw naam en 
telefoonnummer/ 
emailadres genoteerd. 

Voor de tafels is een andere opstelling dan de gebruikelijke 
gekozen, zodat iedereen op ruim anderhalve meter een 
zitplaats kan vinden.  

Dit alles om alle risico op 
besmetting uit te sluiten. 
Jullie gezondheid staat 
voorop! We hopen jullie 
dan ook weer te kunnen 
begroeten op een van 
onze PraatHuismiddagen. 

Programma PraatHuis 2
e

 halfjaar (wijzigingen voorbehouden) 

1 oktober:   Op vakantie gaan in Coronatijd;  code rood/oranje/geel  
15 oktober:  Halloween, herfstfeesten         
 5 november: Woordspelletjes     
19 november: Wat is je nationale gerecht? Boodschappen doen 
   Hoe wordt het bereid? Gezond koken vs. Schaal van vijf 
3 december: Sinterklaas kinderfeestje. Kinderfeestjes in jouw land  
17 december: Kerstkaarten of Nieuwjaarskaarten maken 
 
 

 

 

 

Stelt u prijs om vooraf een uitnodiging met 
themavermelding voor de PraatHuis 
middag per email te ontvangen? 
Meld dit dan per email bij Cees van Gein: 

praathuis@gildezoetermeer.nl 
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   Nieuws   Informatie   Tips 
 

In onze vorige EXTRA Nieuwsbrieven staan vele tips die nog steeds actueel 

zijn. Met name hoe u het Taalmaatjes contact kunt onderhouden. 

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

Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus 
 

Verkoudheid of corona? 

Als je alleen hoest en verder geen symptomen vertoont, komt dat waarschijnlijk niet door het 
coronavirus. Heb je alleen een snotneus, dan ben je waarschijnlijk verkouden.  
Andere symptomen van een verkoudheid zijn keelpijn, hoofdpijn en soms spierpijn. Volwassenen 
ontwikkelen bij een verkoudheid zelden koorts, bij kinderen kan het wel voorkomen. 
De meest voorkomende symptomen van Covid-19 zijn (hoge) koorts en hoesten, aldus onderzoek van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Andere mogelijke symptomen zijn kortademigheid, 
vermoeidheid en slijm ophoesten. Onderstaande lijst van de WHO somt de belangrijkste 
symptomen van Covid-19 en een verkoudheid nog eens op in de mate dat ze voorkomen.  
Ook griep- en stresssymptomen zijn in de tabel opgenomen.

AD 10 9 2020
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In deze rubriek tippen we jullie over leuke uitstapjes welke u kunt ondernemen 
met uw Taalmaatje. 

 
 Zuidwaarts 2, 2711 HA Zoetermeer  

 
 

 

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat 
Hofweg 1H, 2511 AA Den Haag, Telefoon: 070 757 02 00 
E-mail: info@prodemos.nl 
 

 

Fiets- en wandelroutes: 

www.zoetermeer.nl/vrije-tijd/fiets-en-andelroutes_46895?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=fietswandelroutes 

Tips voor online Taalcoaching: 

 Via extranet kun je alle online SpreekTaal modules downloaden. Kies een thema van 
Spreektaal die aansluit bij de interesse van je maatje(s). Achterin het Spreektaal boekje 
vind je de begeleidershandleiding. In plaats van het afspelen van de audiofragmenten 
leest de taalcoach de zinnen hardop voor. Laat je maatje luisteren, oefen met elkaar de 
zinnen en probeer gesprekken te voeren. Geef aan welke luisteroefeningen van 
SpreekTaal, zoals taalriedels, ze kunnen beluisteren op SpreekTaal 1 of SpreekTaal 2. 

 De StartKrant! biedt een aantal gratis leesboeken en verschillende StartKranten, ideaal 
voor taalcoaching. De StartKrant! kun je tijdens de online taalcoaching gebruiken, 
doordat je met elkaar afspreekt beide een artikel te lezen. Vraag je maatje waar het artikel 
over gaat en vraag welke woorden hij of zij moeilijk vindt uit. Praat met elkaar over het 
onderwerp. 

 Speciale oefentips voor jou en je beginnende deelnemer op niveau A0-A1 vind je bij Taal 
Doet Meer. Lees op de website van Taal Doet Meer hoe je de oefentips kunt inzetten 
tijdens de online taalcoaching. 

 Op afstand.vernieuwenderswijs.nl vind je tips over afstandsleren, het lesgeven op 
afstand aan groepen. Vertaal de ‘onderwijs’tips hierbij naar jouw coach-situatie, je bent 
immers geen docent. 

 
Ook willen we u de volgende tip onder uw aandacht brengen: 

 

Subsidie - Wijk aan Zet 
Deze subsidie kunt u aanvragen als u een activiteit in uw wijk wilt organiseren.  
De activiteit moet zorgen voor verbetering van de contacten tussen buurtbewoners. 

Informatie:  

www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/subsidie-wijk-aan-zet_805.html 
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Syrische tienerbroers leren in Stolwijk in recordtempo 

zwemmen: ‘We waren nog nooit in het water geweest’ 

Vier Syrische broers uit Stolwijk, tieners, waren tot voor kort nog nooit het water in geweest. 
Afgelopen week kregen ze allemaal tegelijk hun diploma. Hoe? Dankzij grote inspanningen van 
zwemjuf Retty Kapteijn van Ons Polderbad, die hen in een recordtempo van zeven weken 
zwemmen leerde.  

Dat kinderen van allochtone afkomst leren zwemmen is belangrijk. Van hen verdrinken er elk jaar ruim 
twee keer zoveel als kinderen die in het waterrijke Nederland zijn opgegroeid. ,,Het was groot feest 
thuis. We hebben gedanst’’, zegt Ibrahim Khalil over het behalen van zijn diploma. 
Samen met  Omar, Solari, Roni en moeder Hayat voegde hij zich begin dit jaar bij vader Rachad.  
Die woonde twee jaar in Lekkerkerk en sinds december 2019 in Stolwijk.  
De familie komt oorspronkelijk uit Aleppo, maar op de vlucht voor de burgeroorlog verbleef deze ook 
een tijd in Afrin nabij de Turkse grens.  
Vader Rachad: ,,Ik ben echter superblij dat de kinderen nu kunnen zwemmen. Zelf zou ik het ook wel 
willen leren, maar ik durf niet. In Aleppo had je een paar baden, maar om te zwemmen was duur.  
Het had ook geen prioriteit bij ons. Dit is voor mij zelfs de eerste keer dat ik in een zwembad ben.’’  
 

Tolk 
,,Omdat veel statushouders niet kunnen zwemmen, meld ik alle kinderen die in het dorp komen wonen 
aan’’, zegt Joke Smit van Krimpenerwaard Intercultureel (KIC). Zij maakte het gezin wegwijs in het 
dorp.   
,,Ze wilden graag op voetbal. Dat is  belangrijk om te integreren en dat kon met geld van het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat vergoedt echter maar één sport per jaar. Via het Nationaal Fonds 
Kinderhulp heb ik toen een aparte aanvraag gedaan. We hebben een extra zwemgroepje gevormd. 
We hadden een tolk nodig en hebben Simo Dahi benaderd. Hij stond al op de wachtlijst voor zwemles. 
We hebben hem overgehaald ook mee te doen.  
Ook hij heeft zijn diploma gehaald.’’  
De eerste keer dat ik het water in moest was ik wel bang, maar van juf Retty moesten we er in. 
 

Handen en voeten 
Zwemjuf Kapteijn: ,,De eerste keer dat de vier broers in het zwembad kwamen, hadden ze niets bij 
zich. Uit de bak gevonden voorwerpen hebben we ze een zwembroek en een handdoek kunnen 
geven. De week daarna, eind juli, zijn we begonnen. Hoe ik het hen geleerd heb? Gewoon met 
handen en voeten en zelf voordoen. Dan moesten zij mij nadoen. Dat ging best goed.’’ Ibrahim:  
,,De eerste keer dat ik het water in moest was ik wel bang, maar van juf Retty moesten we er in.  
Heel spannend.’’ Het water was hij nog nooit eerder in zijn leven in geweest. ,,Het kwam er nooit van.’’ 
Ze pakten het goed op en op het eind van de lessen sprongen ze samen van de hoge duikplank. 
De broers en de tolk kregen twee keer in de week les, maar al snel waren ze zeven dagen per week in 
het zwembad te vinden. Kapteijn:  
,,Er was geen school, dus waren ze de hele week hier. Dan kwamen ze oefenen. Als ik er was, gaf ik 
direct aanwijzingen. Ze pakten het goed op en op het eind van de lessen sprongen ze samen van de 
hoge duikplank.’’ 
 

 
Op de voorgrond Roni (13), 
daarachter van links naar rechts 
Ibrahim Khalil (17), Solari (15) en 
Omar (19). Links op de 
achtergrond Joke Smit van 
Krimpenerwaard Intercultureel en 
ouders Hayat (40) en Rachad (43). 
Tolk Simo Dahi staat rechts, 
zwemjuf Retty Kapteijn links.  
                                           © Stephan Tellier 
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Foto’s voor het personeel 
Kapteijn houdt een goed oog op alle buitenlandse bezoekers van Ons Polderbad. ,,Als ze nieuw zijn 
komen ze bij mij niet verder dan de douchebak. Dan laat ik ze eerst voorzwemmen. Velen zeggen wel 
dat ze kunnen zwemmen, maar dat is niet zo. Vaak hebben ze een moeilijke naam. Dan maak ik een 
foto en geef die aan de rest van het personeel. Die weten wie het diepe in mogen.’’ 
Ons Polderbad, een buitenbad,  is zaterdag voor het laatst dit jaar open.  
,,Daar ben ik niet blij mee’’, zegt Solari, die dan maar vaker gaat voetballen.  
Voor volgend seizoen hebben de broers goede voornemens. Alle vier willen ze hun B-diploma gaan 
halen. Tolk Simo Dahi is ook dan weer van de partij. Moeder Hayat moet er binnenkort aan geloven. 
Zij staat op de wachtlijst voor de zwemles voor vrouwen via Krimpenerwaard Intercultureel.   AD 9 2020 

Een brief van de Burgemeester 

 

Beste Zoetermeerders,  
 
Het coronavirus heeft nu al ruim een half jaar een grote 
invloed op ons leven. Helaas zien we ook in Zoetermeer 
op dit moment het aantal besmettingen weer oplopen. 
Dat is zorgelijk. Ondanks dat we allemaal zo anders 
gehoopt hadden, is wel duidelijk dat de coronacrisis nog 
niet voorbij is. Hoewel iedereen begrip heeft dat 
gezondheid boven alles gaat, is deze tijd voor veel 
mensen nog steeds erg zwaar. 
 

Sinds afgelopen zondagavond gelden aangescherpte maatregelen in de 
Veiligheidsregio Haaglanden, waar onze gemeente in ligt. U zult ongetwijfeld net 
als ik zien en merken dat hoe langer deze crisis duurt, hoe moeilijker het is om de 
discipline voor de maatregelen op te brengen. We missen allemaal het contact met 
een ander, die knuffel of een arm om je schouder. 
 

Het is én blijft ontzettend belangrijk dat we ons aan de basisregels en maatregelen 
houden. Daarin reken ik op u. Heeft u klachten? Laat u testen. Zodra de 
testcapaciteit kan worden vergroot, opent er ook in onze stad een corona 
testlocatie. De gemeente en GGD Haaglanden maken zich daar sterk voor. 
We moeten ons samen blijven inspannen om nieuwe coronabesmettingen te 
voorkomen. Voor uw eigen veiligheid en die van uw dierbaren. Laten we elkaar 
daarbij niet uit het oog verliezen. We hebben elkaar, juist nu, extra nodig. 
 

Op 6 oktober wordt er landelijk stilgestaan bij de gevolgen van de coronacrisis. 
Ook in onze stad hebben we aandacht voor de gevolgen die we ervaren door 
corona. Het verdriet, de teleurstellingen, maar ook voor de hartverwarmende 
initiatieven van inwoners en organisaties in onze stad die een helpende hand 
uitsteken: Zoetermeer voor elkaar. Hierover leest u de volgende week meer in het 
Stadsnieuws. 
Ik wens u allen veel gezondheid. 
 
Jan Pieter Lokker, waarnemend burgemeester gemeente Zoetermeer 

 

 



 

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen’: 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


