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 Bijeenkomst

 Voorwoord Beste mensen,
De belangstelling voor onze training voor taalcoaches in het voorjaar was zo groot dat we direct 
daarna een tweede opzetten. Ook die was weer snel volgeboekt. Omdat na afloop iedereen 
enthousiast was, is het heel plezierig om nu een derde te kunnen aanbieden. Ditmaal op een 
avond zodat ook taalcoaches met een baan hieraan kunnen deelnemen. Een vierde training, over 
de uitspraak, is nog in voorbereiding. 
Verder komt er weer een nieuwe leeskring aan en kan er deelgenomen worden aan webinars. 
Kijk voor nadere informatie in de nieuwsbrief. In Agenda staan alle activiteiten overzichtelijk op 
een rij.
In de afgelopen tijd hebben zich zoveel anderstaligen bij ons gemeld dat we een wachtlijst heb-
ben moeten instellen. Er zijn nu 24 anderstaligen genoteerd. Erg jammer voor hen die graag wil-
len beginnen met het verbeteren van hun Nederlands. Wellicht is dat aanleiding voor sommige 
taalcoaches om een tweede taalmaatje te nemen of om vrienden en familieleden op ons attent 
te maken. We hebben momenteel 215 actieve koppels maar dat zouden er veel meer kunnen zijn.

Met hartelijke groet,
Ellie Christoffersen, coördinator

 Effectief coachen bij tweedetaalverwerving

Er komt weer een training voor taalcoaches:
Effectief coachen bij tweedetaalverwerving
op dinsdag 6 oktober a.s. van 19.00 tot 21.30 uur 
in de Culturele ruimte (3e etage) van de 
Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag

De training werd ontwikkeld door de afdeling NT2 van de 
Vrije Universiteit Amsterdam, is mogelijk gemaakt door Het 
Begint met Taal (onze landelijke koepelorganisatie) en wordt 
gegeven door Annabelle Lock. 
De training is geschikt voor zowel beginnende als ervaren 
taalcoaches.

Thema’s zijn: 
n Hoe leren mensen een tweede taal? Welke overeenkom-

sten en verschillen zijn er met moedertaalverwerving?  
Wat betekent dat voor je aanpak?

n Hoe zorg je ervoor dat de anderstalige de woorden en zin-
netjes ook onthoudt en gebruikt?

n Wat is een handige opbouw van het taalcontact?

Het is een mengsel van informatie en praktisch oefenen met 
ruimte voor eigen inbreng. 

N.B.: de inhoud van deze training komt overeen met die van 
Begeleiding van tweedetaalverwerving die in december van 
vorig jaar is gegeven.

Het maximum aantal deelnemers is 18. Inschrijving vooraf is 
noodzakelijk.
Stuur daarvoor een mail naar onze coördinator  
Barbara Hembrecht: hembrecht.barbara@gmail.com

De inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. 



 Training ‘Spreekvaardigheid en feedback’ 
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 Terugblik

Op donderdag 16 april zat het leslokaal van Taal aan 
Zee bomvol met 18 taalcoaches van Gilde Samen-
Spraak. Zij waren gekomen voor de training ‘Spreek-
vaardigheid en feedback’ gegeven door Annabelle Lock 
voor Het Begint met Taal. 

We begonnen met een voorstelrondje, waarin iedereen even 
kort liet weten waar zijn taalmaatje vandaan komt en wat de 
ervaringen waren. Daarna werd er aandachtig geluisterd naar 
Annabelle, maar ook onderling actief gediscussieerd over haar 
vragen en opdrachten .

Na afloop was iedereen zeer tevreden over wat er was be-
sproken en geleerd, en vol ideeën om hiermee aan de slag te 
gaan met zijn eigen taalmaatje(s). 

Veel websites werden aanbevolen, waaronder die van Samen-
Spraak met een lijst met bruikbare websites en boeken: 
www.gildedenhaag.nl/samenspraak.php

Na afloop ontving iedereen het Certificaat van Deelname aan 
de Training.
 
De deelnemers waren:
Miranda Albrecht, Egbert Blank, Erik Boer, Wendy Brooshooft, 
Henk de Gruiter, Leo Kamp, Emilie de Lanoy Meijer, 
Karel v.d. Linde, Jan Willem Lith, Lies Mos, Leen Nauta, 
Henk van Oordt, Loekie v.d. Sar, Hans Steenbergen, 
Astrid Vuyk, Mariana v.d. West, Liesbeth Companjen en 
Mieke Catto.

Bij dezelfde en al even inspirerende training van 12 mei 
waren aanwezig: Marrig van Balen, Harry Barendse, 
Bertie Fokkelman, Claudia Gaillard, Riet Haket, 
Matthijs Hilgevoord, Zora Hunfeld, Bob May, Wim Monasso, 
Lonneke Passchier, Martijn Ruyssenaars, Louis van Swinderen, 
Thijs Schaepman, Eva Schamhardt, Elise van Schelt, 
Gerrit Vennema, Anne v.d.Zalm

Finy Sekuur

Gilde Den Haag organiseert 
op woensdag 23 en zater-
dag 26 september speciale 
wandelingen voor Gildevrij-
willigers. Het gaat om de 
zogenaamde Residentiewan-
deling door de binnenstad. 
Deze begint om 14.00 uur 
en duurt anderhalf à twee 

uur. Start en eindpunt zijn bij 
het pleintje voor restaurant 
‘t Goude Hooft, Dagelijkse 
Groenmarkt 13. 

De wandelingen zijn gratis 
voor taalcoaches en hun 
taalmaatje. In verband met 
het aantal benodigde gidsen 

wil het bureau van Gilde na-
tuurlijk graag weten hoeveel 
mensen op deze uitnodi-
ging ingaan. Het verzoek is 
daarom om je, bij belang-
stelling, vóór 19 september 
op te geven. Dat kan zowel 
telefonisch (070 356 12 81 
maandag t/m vrijdag tussen 
9.30 en 12.30 uur) als via 
een e-mail naar
info@gildedenhaag.nl of 
via het aanmeldformulier 
op de Gildewebsite onder 
vermelding van ‘residentie-
wandeling’:  
http://gildedenhaag.nl/
stadswandelingen_aan-
meldformulier1.php

Los van deze speciale uitno-
diging kunnen Gildevrijwil-
ligers zich altijd voor elke 
individuele Gildewandeling 
opgeven en zijn daarbij vrij-
gesteld van de gebruikelijke 
financiële bijdrage van vier 
euro.

Wim Koole

 Uitnodiging  Gildewandeling voor vrijwilligers en hun taalmaatje

http://www.gildedenhaag.nl/samenspraak.php
mailto:info@gildedenhaag.nl
http://gildedenhaag.nl/stadswandelingen_aanmeldformulier1.php
http://gildedenhaag.nl/stadswandelingen_aanmeldformulier1.php
http://gildedenhaag.nl/stadswandelingen_aanmeldformulier1.php
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 Geslaagde jaarlijkse bijeenkomst voor de taalkoppels Terugblik

 SamenSpraak Café
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek  De uitgesproken plek om je Nederlands te oefenen

De bijeenkomst op zaterdag 25 april 2015 in de grote zaal 
van PEP aan de Riviervismarkt begon volgens plan om 13.30 
uur met koffie en thee. Om 14.00 uur hield Ellie Christoffersen 
haar inleidend praatje als coördinator.

Nadat zij de door Finy Sekuur gemaakte indeling in wandel-
groepen bekend had gemaakt kon de stadswandeling onder 
leiding van een zestal Gilde gidsen al snel een aanvang ne-
men. Deze wandeling was speciaal voor deze dag door Ruud 
Abeln en Albert Koopmans in elkaar gezet en had een hoog 
Oranje-gehalte. Gelukkig was iedereen rond half vier weer 
terug om bij een drankje de vragenlijsten in te vullen.

Albert presenteerde vervolgens de juiste antwoorden geïl-
lustreerd met fraaie foto’s. Kennelijk waren de vragen ditmaal 
wel erg eenvoudig want nadat de uit gidsen bestaande jury 
zich over de antwoorden had gebogen, bleek de helft van de 
deelnemers alle antwoorden goed te hebben. Besloten werd 
door middel van loting een prijswinnend koppel aan te wijzen. 
De beide taalmaatjes kregen als prijs ieder een mooi boek.

Om half vijf volgde de uitnodiging aan het buffet waarbij, 

zoals inmiddels traditie is, anderstaligen voor uiteenlopende 
lekkernijen uit hun land van herkomst hadden gezorgd. Het 
was allemaal erg lekker en het werd heel gezellig.

Om half zes was de bijeenkomst ten einde.

Wim Koole

Iedere eerste woensdag van de maand is er 
SamenSpraak Café in de Centrale Bibliotheek 
aan het Spui. In augustus, met het prachtige 
weer, kwamen er velen binnenlopen en had-
den we een heel gezellige avond. Iedereen is 
altijd erg enthousiast en wil graag zijn/haar 
Nederlands oefenen. Het is goed om dit met 
verschillende Nederlanders te doen en het 
Café is hier de uitgesproken plek voor. 

Kom jij volgende keer ook? Breng gerust je 
partner, vriend, vriendin, zoon of dochter 
mee, ook al kunnen ze nog helemaal niet 
goed Nederlands spreken, of misschien juist 
wel. Iedereen is welkom! Er zijn ook altijd 
voldoende taalcoaches aanwezig. Zij vinden 
het leuk om met mensen te praten van 
allerlei verschillende nationaliteiten. 
Tot ziens in het SamenSpraak Café!
Iedere 1e woensdag van de maand in de 
Centrale Bibliotheek, Spui 68 op de begane 
grond achter de receptie/informatiebalie, 
waar je ook een drankje kunt bestellen in het 
leescafé. Inloop vanaf 17.30 tot 19.30 uur. 

Finy Sekuur
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 Leeskring
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek  Een geweldige methode om mensen aan het spreken te krijgen 

Gratis lidmaatschap bibliotheek 
voor anderstaligen

De Gemeentebibliotheek in Den Haag stelt nog steeds 
gratis pasjes ter beschikking aan de anderstaligen die 
verbonden zijn aan Gilde SamenSpraak Den Haag. Zelfs 
verlenging met een jaar is mogelijk.
Ze kunnen worden aangevraagd via 
samenspraakdenhaag@gmail.com
Na aanvraag ontvang je als anderstalige een formulier 
waarmee het pasje kan worden afgehaald in een biblio-
theekfiliaal in je buurt (uitsluitend in filialen in de gemeen-
te Den Haag). Hierbij moet een identiteitsbewijs en een 
adresbewijs worden getoond.
Met de bibliotheekpas leen je gratis boeken en, tegen een 
kleine vergoeding, muziek-cd’s, films, games en dag- en 
weekbladen. Bovendien kun je iedere dag een uur gratis 
internetten. 
Met deze pas kun je ook voor vijf euro lid worden van een 
andere bibliotheek in Zuid-Holland.

In de afgelopen periode waren er twee succesvolle bijeen-
komsten van de leeskring. Inmiddels staat er alweer een 
nieuwe op stapel. 
Over die van april schreef Isabelle Akkermans het volgende: 
‘Dinsdag 21 april was er weer ‘Leeskring’, ditmaal met een 
vereenvoudigde bewerking van een boek met reisverhalen 
van Tommy Wieringa: Onderweg. 
Yolanda Meijer, van de Centrale Bibliotheek, had er opdrach-
ten bij gemaakt en leidde de avond op zo’n manier dat een 
twintigtal mensen met veel enthousiasme enige uren over het 
boek kon praten. 

Uit de test aan het eind van de avond bleek wel dat hier 
heel wat wereldreizigers bij elkaar zaten, en dat is niet zo 
verwonderlijk natuurlijk. Een rondje ‘wat moeten wij in jouw 
land beslist gaan zien?’ aan het eind van de avond heeft de 
reislust bij mijn taalmaatje (Elrien Ong) en mij alleen maar 
groter gemaakt … 
Elrien schrijft: Wat een goed idee, die leeskring: zelfs wie nog 
niet goed Nederlands spreekt, durfde te praten en haar 
mening te geven. Een geweldige methode om mensen aan 
het spreken te krijgen. Daar ben ik het helemaal mee eens. 
Dank aan Yolanda!’

Dit waren de deelnemers:
Thelma van den Hoonaard en Isabela Cruz uit Brazilië;
Hester van der Jagt en Kiyomi Kimoto uit Japan;
Ingrid Frijlink en Lucia Maestro uit Spanje;
Isabelle Akkermans en Elrien Ong uit Indonesië;
Marrig van Balen en Magdalena Lelek uit Polen;
Bertie Fokkelman en Andreia Coelho uit Portugal;
Ger van Roon en Ewelina Matysiak uit Polen;
Herman Houtgast en Juliana Valencia uit Colombia;
Emilie de Lanoy Meijer en Sandra Mack uit Duitsland;
Nanda van Dijk en ZhuolingLiao uit China;
Riet Haket en Beata Merkovic uit Hongarije;
Lies van Dorp met Eliza Kowalska uit Polen; 
Dunja Mamuza uit Kroatië.
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 Leeskring
 i.s.m. de Centrale Bibliotheek  Een geweldige methode om mensen aan het spreken te krijgen 

‘Op 28 juli bespraken we De voorlezer van de Duitse schrij-
ver Bernard Schlink’ aldus Finy Sekuur. ‘Er is ook een film 
gemaakt van het boek – The Reader – die velen al hadden 
gezien Het was geen eenvoudig, maar wel een prachtig boek. 
Yolanda Meijer had weer een geweldige lesbrief voorbereid 
met veel vragen die we die avond bespraken. Iedereen kon 
de lesbrief mee naar huis nemen om de niet behandelde 
vragen samen met de taalcoach alsnog uit te werken. Alle 
deelnemers waren zeer enthousiast en hadden het boek goed 
gelezen.’ 

Ditmaal waren aanwezig:
Elisabeth Molzahn met Henriett Orava uit Hongarije;
Françoise Zorge met Radi Ivanova uit Bulgarije;
Lia Hack met Viktorija Morozovaite uit Litouwen;
Henk Kamphuis met Scott Waitukaitus uit Amerika;
Nico Hergaarden met Li Yun uit China;
Marrig van Balen met Magdalena Lelek uit Polen;
Bertie Fokkelman met Andreia Coelho uit Portugal;
Riet Haket met Beata Merkovic uit Servië;
Eliza Kowalska uit Polen;
Ariane Nierhuis uit Duitsland.

Wil je ook een keer meedoen? Geef je dan met je maatje op 
bij Finy Sekuur: r.sekuur1@kpnplanet.nl. Je krijgt samen 
één boekje te leen. Voor de volgende 
keer is dat ‘is er hoop’ van de 
bekende Nederlandse schrijver: 
Renate Dorrestein.
Hieronder alvast een korte inhouds-
beschrijving: 
Igor heeft een rustig leven bij oma 
Nettie. Overdag werkt hij op de 
sociale werkplaats en ’s avonds 
kijkt hij meestal tv. Dan ontmoet hij 
het dakloze meisje Lisa. Dit boek is 
het vervolg van ‘Zolang er leven is’, 
maar is ook een zelfstandig leesbaar 
verhaal.

 Datum dinsdag 29 september 2015
 Waar  Centrale Bibliotheek, Spui 68 
  Culturele ruimte - 3e verdieping
 Tijd 18.00 – 19.30 uur
 Maximaal aantal 10 koppels

Zou je je taalmaatje wat meer willen helpen met de taalverwerving, maar ontbreekt het je aan 
materiaal? Of ben je benieuwd naar zijn of haar culturele achtergrond? Kijk dan eens naar de 
vernieuwde boekenlijst op de site van SamenSpraak of klik op 
www.gildedenhaag.nl/samenspraak_boekenlijst.html
Er is een onderscheid gemaakt tussen wat in de Centrale Bibliotheek te leen is en wat niet.

Ook is er een uitvoerige lijst van websites met taaloefeningen: 
www.gildedenhaag.nl/samenspraak_websites.html

 Tip Handige hulpmiddelen

http://www.gildedenhaag.nl/samenspraak_boekenlijst.html
http://www.gildedenhaag.nl/samenspraak_websites.html
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 Nieuw: webinars Tip

Wel interesse maar geen 
tijd om naar onze trainingen 
van Het Begint met Taal te 
gaan? Meld je dan eens aan 
voor een van hun webinars: 
SpreekTaal, met informatie 
over de gelijknamige lesme-
thode, en/of Uitspraak NT2. 
Je volgt ze thuis vanachter je 
computer! 

Een webinar, een samentrek-
king van de Engelse woorden 
‘web’ en ‘seminar’, is een 
lezing of workshop via het 
internet. Deelnemers kunnen 

de spreker rechtstreeks op 
hun eigen computer volgen 
en zelf ook vragen stellen en 
beantwoorden. In september 
en begin oktober zijn er vier 
webinars. 

De webinar SpreekTaal wordt 
gegeven op: 
10 september 
van 19.00 - 20.00 uur
en op 1 oktober 
van 19.00 - 20.00 uur 

Meld je hier aan voor een 
van deze webinars.
Bekijk hier het artikel in 
onze vorige nieuwsbrief over 
SpreekTaal2: 
www.gildedenhaag.nl/
PDF/samenspraak/Samen-
spraakapril2015.pdf
De webinar Uitspraak NT2 
wordt gehouden op: 
16 september
van 19.00 - 20.00 uur
en op 30 september 
van 19.00 - 20.00 uur
Meld je hier aan voor een 
van deze webinars.

  Ons team  Veranderingen

 Momentopname

Op 1 april ’15 namen wij afscheid van Henders de Soeten als 
contactpersoon.
Zij heeft bijna 3 jaar deel uitgemaakt van ons team. We be-
danken haar zeer voor alles wat ze voor SamenSpraak heeft 
gedaan. Ze blijft werkzaam op het bureau van Gilde en is 
sinds korte tijd ook Gildegids.

Per 13 juli ’15 trad Colette Schermer toe tot ons team. Colette 
is jurist en was werkzaam bij diverse ministeries. Zij is inmid-
dels begonnen als contactpersoon voor een aantal koppels.

Wij heten haar van harte welkom! Colette SchermerHenders de Soeten

 Colofon

Uitgave van Gilde Den Haag

Redactie

Bertie Fokkelman

Vormgeving

Hans Meuwese

Bijdragen voor de Nieuwsbrief 

zijn zeer welkom.

Contact

samenspraakdenhaag@gmail.com

Gilde SamenSpraak Den Haag

Riviervismarkt 2

2513 AM  Den Haag

tel. 070 - 356 12 81

ma. t/m vr. 9.30 tot 12.30 uur

website: www.gildedenhaag.nl Taalkoppels in overleg en in diepe concentratie tijdens de leeskring

http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaalwebinar-10-september-2015-en-1-oktober-2015-meld-je-aan/
http://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-uitspraak-nt2-16-en-30-september-2015/
http://www.gildedenhaag.nl/PDF/samenspraak/Samenspraakapril2015.pdf
http://www.gildedenhaag.nl/PDF/samenspraak/Samenspraakapril2015.pdf
http://www.gildedenhaag.nl/PDF/samenspraak/Samenspraakapril2015.pdf
http://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaalwebinar-10-september-2015-en-1-oktober-2015-meld-je-aan/
http://www.hetbegintmettaal.nl/webinar-uitspraak-nt2-16-en-30-september-2015/


Wanneer? Wat? Hoe laat? Waar?

Do 10 september* Webinar SpreekTaal 19.00 – 20.00 uur Achter de computer
Zo 13 september Workshop Dutch-up! 13.30 – 15.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 16 september* Webinar Uitspraak NT2 19.00 – 20.00 uur Achter de computer
Wo 23 september* Gildewandeling 14.00 – 16.00 uur Voor ’t Goude Hooft
Za 26 september* Gildewandeling 14.00 – 16.00 uur Voor ’t Goude Hooft
Di 29 september* Leeskring 18.00 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 30 september* Webinar Uitspraak NT2 19.00 – 20.00 uur Achter de computer
Do 1 oktober* Webinar SpreekTaal 19.00 – 20.00 uur Achter de computer
Di 6 oktober* Training voor coaches 19.00 – 21.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 7 oktober SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Zo 25 oktober** Filmclub 13.30 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 4 november SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Zo 22 november** Workshop Dutch-up! 13.30 – 15.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 2 december SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek
Zo 20 december**  Filmclub 13.30 – 16.30 uur Centrale Bibliotheek
Wo 6 januari SamenSpraak Café 17.30 – 19.30 uur Centrale Bibliotheek

* Van te voren aanmelden. Zie elders in deze nieuwsbrief
** Voor onderwerp en inschrijving zie: www.directdutch.com/2015/07/agenda-dutch-up-2015

  Activiteiten op het programma Agenda

 Taalmaatjescontact  Nederlands praten, een uitdaging

We zijn telkens weer blij met ingezonden brieven, en 
zeker met deze van de Duitse Sandra Mack, gedurende 
anderhalf jaar taalmaatje van Emilie de Lanoy Meijer. 
Leuk om te lezen Sandra en goed geschreven!

Toen ik voor het eerst naar mijn taalcoach kwam, vond ik het 
ontzettend moeilijk om een uur in het Nederlands te praten. Het 
was een echte uitdaging. Daarna was ik altijd helemaal moe.

Nu, 1,5 jaar later, heb ik al boeken in het Nederlands gelezen en 
een Sinterklaas gedicht voor mijn taalcoach geschreven. Ik was 
stemmen in de gemeente verkiezingen en ik heb heel veel over 
de Nederlandse geschiedenis en cultuur geleerd. Door de steun 
van mijn taalcoach, Emilie, voel ik me nu veel zekerder in het 
Nederlands en ben er overtuigt van, dat ik nu mijn leven in Ne-
derland zelfstandig kan organiseren. Tot nu toe kon ik voor alle 
vragen naar haar toe. Nu ben ik echt angekomen in Nederland 
en ik ben er heel blij me. 
Den Haag is een bijzonder mooi plekje met zijn internationale 
sfeer, vooral ook voor buitenlanders. Met de hulp van verschil-
lende mensen en organisaties zoals de Gilde heb ik binnen een 
heel korte tijd goed Nederlands leren spreken. Maar, wat ik het 
meest belangrijke vond aan het programma van de Gilde, is, dat 
ik door mijn taalcoach op een heel persoonlijke manier met de 
Nederlandse maatschappij in aanraking ben gekomen. 
Iedeeren is heel makkelijk en open, ook al spreek je nog niet zo 
goed Nederlands. Maar echte vriendschap en diepe gespreken 

met Nederlanders vind je niet zo makkelijk. Daarom ben ik 
juist zo dankbaar, dat mijn taalcoach haar deur voor mijn heeft 
geopend.

Wij hadden een prettige tijd, maar nu is het tijd, dat wij allebei 
iets nieuws beginnen. Ik zal plaats maken voor een nieuwe 
taalmaatje, die hulp nodig heeft om haar plek in Nederland te 
vinden – net zo als ik toen ik met SamenSpraak begon.
Van harte bedankt voor alles!

Sandra, 29-06-2015
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http://www.directdutch.com/2015/07/agenda-dutch-up-2015/

