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           Nieuwsbrief 2022/ 2023  

 

Beste lezer, 
 

Kerst  en de jaarwisseling staan voor de deur. 

In dit speciale nummer aandacht voor 
bezinning, wat laatste berichten en enkele 
teksten, die gerelateerd zijn aan de huidige 
periode van feestdagen. 

Zo ook de al decennialang in deze dagen 
populaire song van John Lennon. 
Deze tekst is nog nooit zo van toepassing 
geweest.  

Ook in 2023 geldt: heb je leuke ervaringen met 
je Taalmaatje, geeft het aan ons door en het 
komt in de volgende Nieuwsbrief. 
In het artikel Klankbord weer een leuk stuk 
over een ervaring ‘in het veld’. 

Tot slot wil het hele team van Gilde 
SamenSpraak en de redactie van deze 
Nieuwsbrief jullie heel fijne feestdagen 
wensen en, niet in de laatste plaats, een 
gezond en liefdevol 2023!  
 
Blijf gezond! 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
 

Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 
 

Het team van Gilde     
SamenSpraak.  
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        Als ik het voor het zeggen had, 
                         Veranderde ik de hele wereld  
                         in een paradijs  
                         vol liefde, vrede, en geluk. 

 

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 
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DROOM 

Droom met de hand aan de ploeg   

Droom van vriendschap 

Voor de rest van je dagen 

Droom van afwezigheid 

 

Van alles wat scheidt 

Droom van een leven 

In goede gezondheid. 

Droom dat armoede niet meer bestaat. 

Droom van het beste 

Voor heel je familie. 

Droom dat kleuters 

 

Weer oud kunnen worden. 

Droom van een tijd 

Zonder oorlog en strijd. 

Droom dat het goede gedaan kan worden. 

Droom van zorg voor de wereld en elkaar. 

Droom van de liefde 

En droom van de vrede. 

Droom dat gerechtigheid overal heerst. 

 

Maar als je droomt, 

Droom dan niet in je bed. 

Droom met de hand aan de ploeg 

En vraag kracht, genade en moed 

Om te werken aan je droom!  (uit Zuid-Afrika) 

 

Fijne kerstdagen en een goed 2023 gewenst! 

 
 
 
Hennie van de Graaf  
coördinator Gilde SamenSpraak  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
     
 
 
 
 

 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              

          
 
 

                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

 

 heeft voor alle vrijwilligers in Zoetermeer een 
kleine attentie beschikbaar gesteld, zo ook voor alle Taalbegeleiders van 

Gilde SamenSpraak. 
Vanaf woensdag 28 december liggen er 
plakken lekkere chocolade in verschillende 
smaken klaar bij de Informatiebalie van Gilde 
Zoetermeer in het Forum. Elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag van 14 tot 16 
uur. 
Zo ook op de Taalbegeleidersbijeenkomst op 
vrijdag 17 februari 2023. 

 
 
 
 

 
 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zoetermeer heeft het genoegen u en een introducé uit te 

nodigen voor de Nieuwjaarsvoorstelling met aansluitend de 
nieuwjaarsreceptie op 

 
dinsdag 10 januari 2023. 

 
U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het 

Stadstheater, Theaterplein 10 te Zoetermeer. 

De voorstelling vangt aan om 20.15 uur. 

Aansluitend aan de voorstelling begint de receptie om 21.30 uur. 

 
 
 
Gelieve uw aan- of afmelding voor 21 
december door te geven via 
kabinet@zoetermeer.nl of 079-3468463 

 

mailto:kabinet@zoetermeer.nl


 

Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 
 
De kerntaak van Gilde SamenSpraak in Zoetermeer is 'Anderstaligen’, van waar dan ook, wegwijs te maken in 
de Nederlandse taal en gewoonten, opdat ze beter hun weg kunnen vinden in de Zoetermeerse samenleving. 
Om aan deze taak invulling te geven heeft Gilde SamenSpraak ca. 150 vrijwilligers (taalbegeleiders), die met 
een anderstalige een taalmaatjeskoppel vormen. Daarnaast wordt er twee keer per maand een PraatHuis 
georganiseerd. 
Tevens organiseren wij zo nu en dan extra activiteiten die een link hebben naar de Nederlandse taal en 
gewoontes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

PraatHuis medewerkers (M/V) 
Ze werken in teamverband, tweemaal per maand, 
gedurende twee uur op de donderdagmiddag.  
Ze ontvangen de bezoekers, verzorgen de 
aankleding, de catering en het programma. 
Door natuurlijk verloop hebben we dringend 
behoefte aan versterking van het team! 

Taalmaatjes (Begeleiders 
Anderstaligen) (M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen om ze op 
een hoger niveau Nederlandse taal te brengen en 
wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur. 
Door de te verwachten aanwas van anderstaligen 
vanuit het nieuwe opvangcentrum in Zoetermeer 
hebben we dringend behoefte aan nieuwe 
begeleiders. De nood is hoog; we hebben een 
wachtlijst van meer dan 40 anderstaligen! 
Begeleiden kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 
 
 
 

Reageren? 
Gilde SamenSpraak,  

Hennie van de Graaf (Coördinator Gilde 
SamenSpraak)  

E-mail: co_gss@gildezoetermeer  
tel: 0645746611  

website: www.gildezoetermeer.nl 

Zoals u ziet er zijn vele vacatures.  
Laat u niet weerhouden om hierop te reageren.  

De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt zeer gewaardeerd!  
Op onze website  www.gildezoetermeer.nl  kun je meer lezen over  

Gilde SamenSpraak en onze activiteiten. 
Graag willen we kennis met je maken en in een nader gesprek verder 

informeren over onze nuttige en voldoening gevende werkzaamheden! 
 
 

Medewerker/ster informatiebalie 
Aan onze informatiebalie in het Stadhuis Forum 
kunnen bezoekers zich oriënteren op het werk van 
de Gildes. Daarnaast geven de vrijwilligers van 
Gilde Zoetermeer hier informatie over allerlei 
soorten vrijwilligerswerk en beantwoorden zij 
vragen hierover. Driemaal per week is de infobalie 
in het Forum een middag bemand, nl op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00–16.00 uur. 
Er wordt gewerkt met een rooster. 
Heb je affiniteit met werken achter een balie en wil 
je ons team komen versterken? Je bent van harte 
uitgenodigd te reageren op deze vacature. 
 



 

PraatHuis 

Hallo bezoekers van het PraatHuis 

Het PraatHuis is open iedere 1e en 3e donderdag van de maand 
van 13.00 uur tot 15.00 uur, op de Uiterwaard 21, wijk Meerzicht,  
2716 VA (op de 1e etage) Zoetermeer. 
Gratis koffie en thee staan klaar. 
Kijk ook op onze website www.gildezoetermeer.nl voor het laatste 
nieuws. 

Thema Sinterklaas op donderdag 1 
december. 
Op deze donderdagmiddag hebben we op 
een gezellige wijze Sinterklaas gevierd. 
Nadat Cees een mooi Sinterklaasgedicht 
had voorgedragen had de Sint voor 
iedereen een rijkelijk gevuld zakje 
afgeleverd. Daarna zijn we in groepjes aan 
het dichten geslagen. 
Onderstaand het verrassende resultaat van 
de dichtkunsten:  
 
In het PraatHuis is een man 
die goed presenteren kan. 
Hij gebruikt regelmatig moeilijke woorden 
waar deelnemers zich aan stoorden. 
Soms kan hij niet goed horen 
daar willen wij ons niet aan storen 
Zijn ideeën zijn vaak creatief 
die maken ons zo positief. 
Wat is het PraatHuis zonder Cees.  
Dat is als Verstappen zonder race. 
Zeer verguld is het Gilde 
dat Cees als coördinator wel wilde. 

Manel, Helga en Marjon 
 
Het is feest en wij zijn blij 
het is nog nooit zo fijn geweest. 
Het is een mooi feest en allemaal zijn we 
gelukkig. 
Leuke tijd en veel genoten  
Met veel pepernoten 

Gail Gopi en A-shirif Alagagi  
 
We gaan een gedichtje rijmen 
met woordjes aan elkaar te lijmen. 
Met veel cadeautjes in zijn hand 
loopt Sint door het hele land 
Dan is het overal een feest. 
Het is nog nooit zo leuk geweest. 
En zo hebben we met elkaar 
ons gedichtje helemaal klaar 
   Rosane,  Willem, Hans en Georgette 

 
Boek voor mijn moe 
Vandaag komt Sinterklaas 
en dan eten we speculaas. 
In plaats van koek 
geven we moeder een boek! 
Nu wonen we in Nederland 
dus is dit boek voor jou interessant 
Je kunt hier lezen een bijzonder verhaal, 
het gaat over Nederlanders allemaal 
Lees het dus met veel plezier 
en kom dan gauw naar hier. 

Marijke, Tugba en Suleyman 
 
Sint zat te denken 
wat hij jou zal schenken. 
Een taart als cadeau 
maar dat vindt Sint maar zo zo 
Dus toch maar taai taai 
want dat is toch zo fraai.  
  Maya, Randy, Fatima 

Cees draagt zijn gedicht voor 

Hartelijke groet; het  Team PraatHuis: Rosane, Evi, 
Manel, Georgette, Gerda, Helga, Beata en Cees 
praathuis@gildezoetermeer.nl    
Telefoon: 079-3619530 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gildezoetermeer.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C10ca3f17e3644a016ca408da1305f99e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637843213654933927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eNHS9Fb0JcsrrjaaKXL%2F%2FoNmvOqyqIydEpIxaU2OOcY%3D&reserved=0
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5 januari 2023 : PraatHuis gesloten! 
9 januari 2023 : maandagmiddag Basistraining voor Taalvrijwilligers  
     13:30-16:30 Locatie: Bibliotheek Forum, Trainingsruimte 2 
10 januari 2023 : Nieuwjaarsvoorstelling en receptie van de gemeente in het Stadstheater;     
      opgave verplicht vòòr 21 december: kabinet@zoetermeer.nl of 079-3468463    
19 januari 2023 : PraatHuis; thema onder voorbehoud: ‘2 culturen ontmoeten elkaar’ 
2 februari 2023 : PraatHuis; thema onder voorbehoud: Valentijnsdag 14 februari 
16 februari 2023 : PraatHuis; thema onder voorbehoud: Carnaval 
17 februari 2023 : Taalbegeleiders bijeenkomst in 1892 Eten & Drinken, Dorpsstraat 74A

  Uitnodiging en programma volgt. “Safe the date!” 
 
 

 
 

De inloggegevens voor taalmaatjes: 
Elk Taalmaatje kan bij "Het begint met taal" inloggen voor interessante oefeningen. 
Gebruikersnaam: Gilde Zoetermeer TV Wachtwoord: SamenSpraak2020 
 

Websites met oefeningen Nederlandse taal: 
www.cambiumned.nl  www.steffie.nl   www.jufmelis.nl     
www.oefenen.nl   www.NT2taalmenu.nl  

OPROEP 
In ons PraatHuis worden regelmatig thema’s behandelt. 

We zijn altijd op zoek naar interessante onderwerpen en eventueel ook mensen die dat 
willen behandelen. 

Bij deze willen we dan ook een oproep doen aan alle taalmaatjes of zij leuke/ interessante 
onderwerpen hebben en of men bereid is een onderwerp voor  

zijn of haar rekening te nemen. 
Voor de maand december hebben we al ideeën; heel 2023 staat nog open! 

Ideeën?  Zo ja, neem contact op met de coördinator van ons PraatHuis  

Cees van Gein:   ceesvangein@planet.nl 
of met Hennie van de Graaf:  co_gss@gildezoetermeer.nl 

of Gerard Wennen:    adjco_gss@gildezoetermeer.nl 
 
 

 

Een Chinese wijsheid:  
 
Als er een lichtje brandt in je hart, Ben je een mooi mens. 
Als je een mooi mens bent,  Is er harmonie in je huis. 
Als er harmonie is in je huis,  Zal er rust zijn in je land. 
Als er rust is in ieder land,  Zal er vrede zijn op aarde! 

mailto:kabinet@zoetermeer.nl
http://www.cambiumned.nl/
http://www.steffie.nl/
http://www.jufmelis.nl/
http://www.oefenen.nl/
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NOS nieuws eenvoudig:  

elke donderdag 13.15 uur 
NOS start wekelijks journaal in begrijpelijke taal op 
TV West. Vanaf donderdag 8 september is het ‘NOS 
Nieuws van de Week’ wekelijks iedere donderdag  
te zien om 12.15 uur en om 15.15 uur, direct na de 
regionale versie van het NOS Journaal op TV West . 
Dit is een journaal in makkelijke taal en met extra 
uitleg, waardoor het nieuws te begrijpen is voor 
iedereen. Ook voor mensen die het lastig vinden het 
nieuws te volgen, zoals mensen die moeite hebben 
met de Nederlandse taal en met lezen en schrijven.  
In Nederland is dat een groep van circa 1,8 miljoen 
mensen.  

Mogelijkheden van ontvangst 
‘NOS Nieuws van de Week’ is vanaf donderdag 8 september elke donderdag om 
12.15 uur en om 15.15 uur te zien op TV West en via de onlinestream in de gratis 
Omroep West app en op de website Omroepwest.nl. TV West is landelijk te zien via 
digitale tv-ontvangers (in de uitzendregio onder meer via kanaal 30 bij Ziggo en kanaal 
512 bij KPN). 

Libelle maakt speciale editie voor 

laaggeletterden: ‘Zo wordt lezen leuk!’ 
In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. 
Dat heeft een enorme impact op hun dagelijks leven, ook bijvoorbeeld door de 
problemen die ze hebben met de smartphone en computer. Daarom maakte Libelle in 
samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven een speciale Libelle met 
laagdrempelig woordgebruik, korte zinnen en een strakkere vormgeving. 
Hoofdredacteur Hilmar Mulder is trots op de samenwerking met Stichting Lezen en 
Schrijven.  
Reguliere en   makkelijk leesbare Libelle   
 

 

Jeroen Overbeek in  

Nieuws van de Week. 

Ook een Libelle 
extra makkelijk te 
lezen ontvangen? 
Op www.lezenenschri
jven/Libelle is een 
gratis exemplaar aan 
te vragen. Let op: 
deze speciale editie 
heeft een beperkte 
oplage. Dat betekent 
op = op 
 
 

http://www.lezenenschrijven/Libelle
http://www.lezenenschrijven/Libelle


 

Een anekdote uit de ervaringen van een Taalmaatje (taalbegeleider) 

KLANKBORD 
 
Laatst hoorde ik van een taalmaatje, dat hij eigenlijk onbedoeld een extra, nooit 
benoemde functie bekleedde. Die van klankbord. Dat kwam zo.  
 Als taalmaatje werk je éen-op-éen met je anderstalige taalmaatje.  
En we werken ‘vraaggestuurd’. Je mag ons alles vragen en we geven eerlijk antwoord. 
Dat gaat niet vanzelf. Als taalmaatje moet je het vertrouwen winnen van een vreemde 
man of vrouw, die ook nog uit een cultuur komen die de onze niet is. Dat betekent, dat 
jij eerst vertrouwen moet geven door als het ware niet tegenover de ander te staan en 
steeds maar weer correcties aangeeft op de ‘fouten’ die gemaakt worden, maar met 
geduld en begrip naast de ander te gaan staan. En de belofte doen, dat je nooit de 
bedoeling zult hebben de ander te kwetsen. Maar als je de waarheid zegt, kan dat wel 
op onbegrip stuiten. Waarschuw daarvoor!  
 En dan, na verloop van tijd, komen er vragen die je niet verwacht. “Wat betekent 
‘vreemd’”? Je legt het zorgvuldig uit. Het betekent zoiets als ‘ongewoon, onbekend’. En 
wat betekent dan ‘vreemdgaan’? 
 Hallo, bent u daar? Antwoorden alstublieft. Je taalmaatje vertrouwt je!!  
Mocht alles vragen en een eerlijk antwoord krijgen. Het taalmaatje van Gilde 
SamenSpraak gaf niet direct antwoord. Zei, er even over na te moeten denken.  
 Bij de volgende ontmoeting had hij zijn antwoord klaar. En dat loog er niet om! 
Compleet met voorbeelden, waarop het anderstalige taalmaatje antwoord moest 
geven of dit wel of niet tot de bedoelde categorie hoorde. 
 Tenslotte moest het taalmaatje beloven, dit gesprek waarvan de voorbereiding 
meer dan een A-4tje besloeg, aan haar partner te vertellen…… 
 De vraag voor u is, hoe hoog de nood was en hoe nodig hier het klankbord was. 
Daar kan helaas, gelet op het onderwerp, hier géen antwoord op gegeven worden. 

Een taalmaatje. 



 

 
Stel je voor dat er geen hemel is 
Het is gemakkelijk als je het probeert 
Geen hel onder ons 
Boven ons alleen lucht 
Stel je alle mensen voor 
Leven voor vandaag 
Ah 
Beeld je in dat er geen landen zijn 
Het is niet moeilijk om te doen 
Niets om voor te moorden of sterven 
En ook geen religie 
Stel je alle mensen voor 
Leef in vrede 
Jij 
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben niet de enige 
ik hoop dat je ooit met ons mee zal doen 
En de wereld zal verenigd zijn 
Stel je geen bezittingen voor 
Ik vraag me af of je dat kunt 
Geen behoefte aan hebzucht of honger 
Een broederschap van mensen 
Stel je alle mensen voor 
De hele wereld delen 
Jij 
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben 
Maar ik ben niet de enige 
ik hoop dat je ooit met ons mee zal doen 
En de wereld zal als een leven 
 

Bron: LyricFind/ John Winston Lennon 

 
Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 
No hell below us  

Above us, only sky 
Imagine all the people 

Livin' for today 
Ah 

Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 
And no religion, too 

Imagine all the people 
Livin' life in peace 

You 
You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 

Imagine no possessions 
I wonder if you can 

No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 

Sharing all the world 
You 

You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 

 

Bron: LyricFind/ John Winston Lennon 
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