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Beste lezer,
Dit is alweer het derde nummer in deze
tweede Coronagolf.
Enkele nummers geleden hebben wij een
door het RIVM gepromoot zelf te
produceren mondkapje gepubliceerd.
Helaas moet het RIVM bekennen dat de
verkeerde maatvoering is gehanteerd.
Daar komt nog bij dat het mondkapje in het
programma KASSA de toets der kritiek niet
kan doorstaan. Een misser dus!
In deze onvoorspelbare coronatijd heeft
ons gewaardeerd Gilde SamenSpraak
teamlid ‘van het eerste uur’ Lies Hoogland
een zware operatie moeten ondergaan
waarvan ze aan het revalideren is in een
verzorgingstehuis. Helaas mag ze geen
bezoek ontvangen. Wilt je haar echter een
opbeurend kaartje of email sturen, dan kan
dat naar ons bovenstaande adres t.a.v.
Lies Hoogland.
Wij zorgen er dan voor dat zij jullie goede
wensen bezorgd krijgt.
We hopen wederom van harte dat je deze
Nieuwsbrief in goede gezondheid kunt lezen.
Suggesties/ reacties zijn
altijd welkom!
Het team van Gilde
een SamenSpraak.
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PraatHuis
Helaas is er nu een droevige mededeling. Door de sterk
toenemende dreiging van een besmetting door het Coronavirus gaat het PraatHuis tijdelijk dicht. We wachten tot de
regering weer aangeeft dat het veiliger is geworden en dan
gaan we snel als mogelijk is weer open. Tot die tijd blijft het
Team bezig met de voorbereidingen en zodra het weer kan
krijgen jullie van ons bericht. Als je zelf op de hoogte wilt
blijven, kijk dan regelmatig op onze website www.gildezoetermeer.nl
Nu we door de Corona-maatregelen elkaar voorlopig niet meer kunnen
ontmoeten willen toch contact met jullie houden.
Daarom zullen we jullie de komende tijd regelmatig een email sturen.

Praat-tHuis
Ja, even goed kijken naar de aanpassing hierboven!
Dit is geen fout want dit hebben we als Team bedacht!
Nu we even niet met elkaar in het PraatHuis kunnen praten, kunnen jullie – naar
ik hoop – thuis wel met elkaar praten. Maar probeer het dan wel in het
Nederlands 😊.
We willen contact met jullie blijven houden zodat jullie weten dat jullie niet
vergeten worden.
We gaan daarom regelmatig een verhaaltje of vraag naar jullie sturen. Net als op
de Praat-Huismiddagen geven we jullie een thema/onderwerp. Ga daar thuis in
het Nederlands over praten, of met je Nederlandse Taalmaatje en als jullie het
leuk vinden dan kunnen jullie reageren met een e-mail naar ons.
In de laatste week van oktober versturen we per email een leuke taalquiz.
Los hem snel op; voor de eerste, vijfde, tiende etc. Anderstalige inzender van de
quiz ligt er een kleine verrassing klaar!
Heb je geen email ontvangen en je wilt meedoen?
Geen probleem: stuur een mail naar ons mailadres en je wordt door ons op de
distributielijst gezet.
De Nederlandse Taalmaatjes mogen hun Taalmaatje hierop ook attent maken en
enthousiasmeren om zich op te geven!
We zijn altijd bereikbaar op praathuis@gildezoetermeer.nl
Wij hopen dat het Corona-virus snel wordt verslagen en dat we dan gewoon
weer met elkaar in het PraatHuis kunnen kletsen.
Blijf allemaal gezond en hopelijk spoedig tot ziens.
Namens het PraatHuis-Team:
Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees

De Taalmaatjes aan het woord:
Dank voor de nieuwsbrief.
Graag houd ik u van mijn kant ook even op de hoogte.
Wegens dat vermaledijde virus was mijn contact met mijn anderstalige ook minimaal.
Ik heb wel geprobeerd telefonisch met haar contact te blijven houden.
Gewoon vragen hoe of het met haar ging.
Daarom vond ik het fijn dat zij afgelopen week contact met mij opnam.
Ze vroeg hulp om een motivatiebrief op te stellen voor sollicitaties.
Ze timmert dus wel aan de weg en zit ook weer op school om haar Nederlands verder te
verbeteren.
Eens krijgen we COVID 19 onder controle. Dan wordt alles weer normaal en kunnen we
elkaar weer ontmoeten.
Houd vol!
A. W.
Met pijn in mijn hart moet ik jullie informeren dat ik mij uit moet schrijven als taalmaatje
omdat ik ga verhuizen.
Dit betekent dat ik helaas geen taalmaatje meer kan zijn voor mijn maatjes.
Ik heb ze beiden al op de hoogte gebracht.
Ik heb het zeer enerverend gevonden deze ervaring, heel erg leuk om het te doen.
En ik ben ook trots op de mensen die met een klein beetje hulp en aanmoediging van
mijn kant hun certificaten/niveaus hebben gehaald.
Ik wens jullie heel veel succes met dit goede werk en ik hoop dat jullie dit heel lang
kunnen en mogen doen.
Hartelijke groeten,
speciaal aan Lies,
S. T.
Ik zal maar eens reageren. 😊
In februari heb ik mijn been gebroken; het was een gecompliceerde breuk.
Ik moest een hele tijd revalideren. Het gaat nu goed, ik kan zelfs weer fietsen, wat ik
dolgraag doe, maar liefst op bekend terrein. Ik durf nog niet naar het PraatHuis.
Het contact met mijn taalmaatje ging, mede door Corona, op een laag pitje.
Maar zij heeft mij, op aanmoediging, 2 keren bezocht in het revalidatiecentrum.
In de zomer was ik weer thuis en nodigde ik haar uit om bij mij te komen om te praten.
Ik kon niet meer naar haar omdat ik geen 3 trappen op kon.
Mijn bedoeling was elke week ruim een uur, wij spraken dan met de app af welke dag in
welke week. Dus geen vaste tijd omdat zij de neiging had om dat af te zeggen.
Initiatief moest dus steeds van mij komen. En nog. Ik merk dat ze -vlak voor een
examen- meer geneigd is om te komen dan daar tussenin. Zij wil dan examenopgaven
oefenen.
Zo staat het momenteel. Het klikt nog steeds tussen ons, dus ik probeer me dan maar
aan haar aan te passen; en ben steeds degene die contact opneemt. Ik sta er wel op dat
ze naar mijn huis komt.
Hartelijke groet,
E. G.

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: www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus
Meer informatie is te vinden op: rijksoverheid.nl/coronavirus

Mondkapjes: Enkele nummers geleden hebben wij een door het RIVM
gepromoot zelf te produceren mondkapje gepubliceerd.
Helaas moet het RIVM bekennen dat de verkeerde maatvoering is gehanteerd.
Daar komt nog bij dat het mondkapje in het programma KASSA de toets der kritiek
niet kan doorstaan. Een misser dus!
Er komt overigens een keurmerk voor mondkapjes. Na het testen in het programma
KASSA bleek dat de meeste mondkapjes door slechte pasvorm ‘lekkages’ vertonen
bij neus, wangen en kin, en de stof laat ook vaak door. Alleen het medische masker
KN-95 werd als goed getest.
KN95

Forum & corona:Op dinsdag 13 oktober zijn er nieuwe maatregelen
aangekondigd door het kabinet om het aantal besmettingen in Nederland omlaag te
krijgen. Voor het Forum en de wijkvestigingen heeft dit beperkt consequenties.
De eerdergenoemde maatregelen blijven van kracht: we houden 1,5 meter afstand,
we blijven thuis bij klachten. Wel zijn er consequenties voor de horeca. Het Forum
Café is daarom vanaf donderdag 15 oktober gesloten voor publiek.
We vinden ook het deurbeleid belangrijk, we willen voorkomen dat het te druk wordt.
Daarom brengen we de aantallen bezoekers die tegelijk naar binnen mogen terug.
In het Forum wordt dit verlaagd van 150 naar 100 bezoekers per keer, in de
wijkvestigingen blijven dit 25 bezoekers per keer.
Het gebruik van het mondmasker wordt voortgezet. Voor bezoekers is dit niet
verplicht, maar we adviseren het wel.

“Het Begint met Taal”
Alle Taalbegeleiders kunnen, als ze willen, gebruik maken van de
mogelijkheden van het EXTRANET van “Het begint met Taal”
Gebruikersnaam:
Gilde Zoetermeer TV
Wachtwoord
:
SamenSpraak2020
Via de website Het begint met Taal wijst het zich vanzelf.
www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/

Vaccin schema

Gedicht over de Zoetermeerse bieb: Oase

De Zoetermeerse Bibliotheek is een begrip in de stad. Van kinderen die hier opgroeien tot ouderen die in het
Forum-café afspreken om elkaar te ontmoeten, de bieb heeft voor iedereen een eigen betekenis.
Onze Harrie Djojowikromo maakte een gedicht over 'zijn bieb'.
De Zoetermeerse Bibliotheek , een ware Lees Oase
Als hobby ook veel diversiteit boeken en literatuur lezen?
Dan ligt het voor de hand boekwinkels te bezoeken.
Zijn de keuzes al gevonden, ontstaat er drang weer te zoeken.
Op termijn dreigen de boeken gedateerd te worden.
Dan liever scala van boeken en literatuur op één plek te zoeken.
Een plek waar er diversiteit aan boeken kan zoeken, vinden, lenen en lezen.
En, in een omgeving die aan een OASE doet denken en beleven.
In Zoetermeer is er zo’n plek , De Bibliotheek het zeker waard te bezoeken.
Een Bibliotheek met haar andere nuttige diensten, waar een ieder wat wils kan vinden en beleven.
En de mogelijkheid van lees-,studie-, informatie- PC en ICT ontwerp plekken te kunnen ervaren.
Ook ondersteuning door deskundige medewerkers en vrijwilligers kan krijgen.
Vooral om presentaties en aanwezigheid van een lunchcafé te genieten;
“Bij de volwaardige-, drukbezochte-, gemoedelijke- en toch gezellige Zoetermeerse Bibliotheek in Forum
Stadshart Zoetermeer. Een OASE van een Bibliotheek.”
Rahardjo (R.Harrie.Djojowikromo)

In deze rubriek tippen we jullie over leuke uitstapjes welke u kunt
ondernemen met uw Taalmaatje.
Het schrijfcafé is de plek om de
fantasie de vrije loop te laten
Mensen die het fijn vinden om
verhalen te bedenken en op te
schrijven, moeten vooral eens op
bezoek gaan bij het schrijfcafé in de
bibliotheek.
Een plek om lekker de fantasie de vrije
loop te laten.
Woorden aan elkaar rijgen tot zinnen
die dan weer mooie verhalen worden.
Eerder kwam Bibliotheek Zoetermeer al met de Boekfiets.
© Henriette Guest

Ingrediënten

Inmiddels wordt het schrijfcafé alweer een jaar of vier in de bibliotheek gehouden.
Anders dan bij verhalen over het leven, ligt de nadruk hier op het schrijven van fictie.
Thema’s zijn onder andere: de boekenweek, thrillers, fantasieverhalen, sprookjes,
liefdesverhalen, de jaargetijden, corona: eigenlijk alle onderwerpen die je je maar kunt
bedenken.
Per aflevering van het schrijfcafé wordt hetzelfde stramien gehanteerd. Net als bij een goed
recept worden er eerst ingrediënten verzameld, daarmee schrijven de deelnemers hun
verhalen. Per keer is er ruimte voor zes deelnemers.
Meer informatie zoals openingstijden en de kosten voor deelname, zijn te vinden op
de website van de bibliotheek.
www.ad.nl/zoetermeer/het-schrijfcafe-is-de-plek-om-de-fantasie-de-vrije-loop-te-laten~ac889317/

Zwemles op de zoetermeerpas:
De Zoetermeerpas geeft legio mogelijkheden om met korting te
profiteren van het aanbod cursussen en diverse sporten.
Met name voor Anderstaligen is zwemles een essentiële optie.Vanaf 1
januari 2021 krijgen alleen kinderen die dat jaar 5, 6 of 7 jaar oud zijn Zwembudget op
hun Zoetermeerpas. Oudere of jongere kinderen moeten dan voor zwemles hun Sport&
Cultuurbudget gebruiken.
Er zijn uitzonderingen voor mensen met een beperking en voor INWONERS MET EEN
VERBLIJFSVERGUNNING VOOR ONBEPAALDE TIJD.
Voor precieze informatie: www.zoetermeer.nl/zoetermeerpas
Ook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3453483631353736&id=168784549823677
Zoetermeerpas ook voor kortingen op onder meer:
* NT2 Nederlandse taalles
* Huiswerkklas
* Huiswerkbegeleiding

Kindpakket Zoetermeer
Ieder kind kan meedoen!
Wij vinden het belangrijk dat elk kind mee kan doen. Bijvoorbeeld op school, sporten of
naar muziekles. Ook als de ouders hiervoor geen of weinig geld hebben. In Zoetermeer zijn
veel organisaties die het kind en de ouders kunnen helpen. Op deze pagina zetten we alle
mogelijkheden op een rijtje.
Je kunt de informatie over het Kindpakket ook laten voorlezen.
Zie ook: www.zoetermeer.nl/inwoners/kindpakket-zoetermeer_47789/

Bibliotheek
Om gratis te kunnen internetten, lezen,
printen en meer:


Bibliotheek Zoetermeer (ZoetermeerPas)

Zwemlessen
Geld voor zwemlessen voor het ABCdiploma:


Dagjes uit
Voor leuke uitjes:


Overzicht dagjes uit (ZoetermeerPas)

Extra onderwijs
Voor extra ondersteuning om met plezier te
kunnen presteren op school:



Huiswerkbegeleiding Zoetermeer
(ZoetermeerPas)
Piëzo talentenacademie

Korting op zwemlessen (ZoetermeerPas)

Computer of laptop
Zodat je mee kan doen op school:



Stichting Leergeld (computer)
Stichting Leergeld (laptop)

Fiets
Zodat je zelf naar school of de sportclub
kunt fietsen:


Stichting Leergeld (fiets)

Kleding of schoenen
Muziek, dans of schilderen
Geld voor lessen of lid worden van een club:



Overzicht aanbod muziek, dans,
schilderen (ZoetermeerPas)
Stichting Leergeld (sport en cultuur)

Speelgoed

Voor (tweedehands) kleding van goede
kwaliteit:


Stichting Leergeld (kindpas)

Schoolspullen
Om mee te kunnen doen op school:


Stichting Leergeld (schoolspullenpas)

Voor goed tweedehands speelgoed:



Prima Speelgoed
Speelgoedbank IKROS Zoetermeer

Speelmeer
Leuke dingen doen in de schoolvakanties:


Sport

Speelmeer (ZoetermeerPas)

Verjaardagsbox

Geld om lid te worden van een sportclub of
voor sportspullen:

Om te kunnen trakteren op school:







Overzicht aanbod sport (ZoetermeerPas)
Stichting Leergeld (sport en cultuur)

Stichting Leergeld (verjaardagsbox)
Voedselbank

Boekrecensie
‘Gemeente zegt ik Nederlands leren’
Een tweede taal leren is moeilijk, zeker
als die taal lastige regels heeft
Boeiende verhalen, soms geestig, soms
pijnlijk, van Said El Haji over zijn
ervaringen als docent.
Ze komen overal vandaan, de cursisten
die van Said El Haji Nederlands leren.
‘Rotterdam herbergt meer dan
honderdzeventig verschillende
nationaliteiten, waarvan ik nog niet een
kwart in mijn klas heb mogen
verwelkomen. Wat een rijkdom!’, zo
schrijft hij in ‘Gemeente zegt ik
Nederlands leren’.
Een onverdeeld genoegen zijn de lessen voor zijn cursisten echter niet altijd, zo blijkt uit de
verhalen die El Haji, naast schrijver ook nt-2 docent, optekent.
Een tweede taal leren is moeilijk. Zeker als je erg geïsoleerd leeft, als je eigenlijk niet weet
wat leren is en weinig naar school bent geweest en als de taal die je onder de knie moet zien
te krijgen soms van die lastige regels heeft.
Nee, het is niet ‘ik ben laat, omdat ik heb de bus gemist’. Alleen met
veel oefenen is de juiste woordvolgorde onder de knie te krijgen. En
helaas, schrijft El Haji – auteur van onder meer de roman ‘De Dagen
van Sjaitan’ en verhalenbundel ‘Sta op en leef, vader’ – krijgen veel
van zijn leerlingen daarvoor de gelegenheid niet.
El Haji, zelf als jongetje van zes vanuit Marokko naar Nederland
gekomen omdat zijn vader hier werkte, behandelt zijn cursisten niet
met fluwelen handschoenen. Wel treedt hij ze onbevangen
tegemoet. Het levert mooie verhalen op, soms geestig, soms
ontroerend en soms pijnlijk.

Tot slot
‘een paar grapjes moeten kunnen’:

