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Evenals in beide voorgaande jaren was de bijeenkomst van 
taalkoppels van Gilde SamenSpraak Den Haag op zaterdag-
middag 12 mei j.l. een groot succes. De gehele HOF-zaal was 
gevuld met taalmaatjes, acht leden van het coördinatieteam 
en een zestal gidsen.

Na de ontvangst met koffie en thee hield Ellie Christoffersen 
die de algehele leiding had, een kort praatje over de gang van 
zaken bij het project, waarna de deelnemers aan de speciaal 
voor ons georganiseerde wandeling “Handel en nijverheid 
aan de grachten” een gids kregen toegewezen. De wandeling 
duurde een uur en een kwartier en doordat er drie groepen 
rechtsom en drie groepen linksom liepen, kon men vrijwel 
tegelijkertijd starten zonder dat de groepen elkaar hinderden. 
Na terugkomst kregen de 65 deelnemers een drankje en een 
vragenlijst die per koppel diende te worden ingevuld. Terwijl 
de jury onder leiding van Carel Giezen zich terugtrok om de 
antwoorden te beoordelen was er muziek uit Macedonië 
waarbij heel mooi werd gezongen door Alexandra Popovska 
met begeleiding van haar partner Maurits Lamers op een 
elektronische piano. 

Vervolgens werden de juiste antwoorden in een leuke Power-
Point presentatie getoond en toegelicht door Albert Koop-
mans. De prijswinnaars, het voor deze gelegenheid gevormde 
koppel bestaande uit Emad Ghavanini uit Iran en Marijke 
Kluvers, mochten elk een “Haagse Kakker” mee naar huis 
nemen. De middag werd traditiegetrouw besloten met een rijk 
voorziene tafel met hapjes uit vele landen, meegebracht door 
de anderstaligen.

Wim Koole

 Bijeenkomst

 Voorwoord Beste mensen,
Het is plezierig om weer een nieuwe Nieuwsbrief rond te sturen, waarin we verslag kunnen 
doen van een geslaagde bijeenkomst voor onze taalkoppels en kunnen melden dat het Samen-
Spraak Café, na de feestelijke opening in februari, goed is gaan lopen. Onze financiële situatie 
is inmiddels ook wat verbeterd. We krijgen toch nog wat extra van de gemeente (nadat onze 
subsidie aanvankelijk was gehalveerd) en ook Fonds 1818 wil ons enige steun geven. Dit jaar 
redden we het dus. Dat betekent dat we het gelukkig nog kunnen uitstellen om inschrijfgeld te 
gaan vragen van de anderstaligen. Kortom een Nieuwsbrief vol positief nieuws.

Ellie Christoffersen, coördinator

 Jaarlijkse bijeenkomst taalkoppels bij HOF

De gidsen bereiden zich voor.

Maurits Lamers en 
Alexandra Popovska.

De laatste lekkere hapjes.
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Na de feestelijke opening van het SamenSpraak Café op 
1 februari ’12 door wethouder Karsten Klein, is het Café 
inmiddels alweer drie maal open geweest: Op de woensdagen 
7 maart, 4 april en 2 mei. Het werd steeds goed bezocht en er 
was een leuke sfeer. 

Hierbij een verslag van de coördinator Finy Sekuur, tevens 
oproep om de volgende keer ook te komen.

Volgende keer is woensdag 6 juni.

SamenSpraak Café 02-05-2012 
Het was weer een feest vanavond in de Centrale Bibliotheek. Maar liefst 28 vrijwilligers en 
anderstaligen kwamen bijeen om met elkaar te praten over van alles en nog wat.
Nieuwe contacten zijn gelegd en er kwamen anderstaligen die nog niet eens gekoppeld waren 
aan een vrijwilliger. Ook werden er weer vrienden/vriendinnen meegenomen die nog niet 
ingeschreven zijn bij SamenSpraak. Kom jij volgende keer ook?
 SamenSpraak Café iedere 1e woensdag van de maand. 
 Vrije inloop 17.30 en 19.30 uur. 
 Locatie het café in de Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag. 

 Reacties naar Finy Sekuur r.sekuur1@kpnplanet.nl

Oeroeg, een schitterend boek! was de conclusie van de deel-
nemende koppels aan de Leeskring. Het werd met zeer veel 
plezier gelezen door iedereen.
Peter Korfage, programmaleider van de bibliotheek had het 
goed voorbereid, waardoor er een goede discussie plaatsvond 
over de inhoud van het boek. Ook trakteerde Peter ons op een 
stukje van de dvd, zodat iedereen zich een duidelijk beeld kon 
vormen van de tijd waarin het verhaal zich afspeelde.
Wil je ook als koppel deelnemen aan de Leeskring in de Cen-
trale Bibliotheek? 

De volgende Leeskring wordt na de zomervakantie gehouden.
Datum: donderdag 11 oktober van 18.00 - 20.00 uur. 
Maak hier al vast een notitie 
van in je agenda!

Het boek dat we gaan lezen 
wordt nog bekend gemaakt.
Mocht je zelf een geschikt 
boek hebben, laat het ons 
dan weten!

Opgeven bij: Finy Sekuur via 
de mail: 
r.sekuur1@kpnplanet.nl

Finy Sekuur

Van links naar rechts: Peter Korfage, Shirin Mozaffar, Ans Schip-
horst, Josée Meeuwenoord, Emad Ghavanini en Patricia Cardona.

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 ontvangt u als anderstalige, een formulier 
van ons, waarmee het pasje kan worden afgehaald in een 
bibliotheekfiliaal in uw buurt (uitsluitend in filialen in de 
gemeente Den Haag). Hierbij moet een identiteitsbewijs 
en een adresbewijs worden getoond.

 de Leeskring

  Centrale Biblitheek SamenSpraak Café

Daria Noda, Peter Korfage, 
Jarek Licznerski en 
Margy Kamphuis in het Café

 Centrale Bibliotheek Den Haag op 09-05-2012
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 Grammaticale tip
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 Vraagbaak

 Boeken en websites

 Colofon

 Grammaticale Vraagbaak voor taalcoaches

Alle taalcoaches die hulp nodig hebben bij taalproblemen, kunnen hun vraag per mail sturen 
naar één van de hieronder genoemde personen. Mocht deze met vakantie zijn, dan kan een-
voudig een beroep worden gedaan op één van de anderen. 

Antoinette v.d. Maas apen@bart.nl
Henk de Gruiter degruiterhenk@ziggo.nl
Roel Haveman roel.haveman@gmail.com
Pieter Schim van der Loeff pieter@schimvanderloeff.nl

In de laatste vier Nieuwsbrieven hebben wij deze rubriek opgenomen. De aanleiding daartoe 
was een verzoek van de kant van onze taalcoaches. Inmiddels blijkt er nog (bijna) geen enkele 
vraag binnengekomen te zijn! Toch worstelen onze taalmaatjes vaak met de grammatica en 
moeten wij ze daarbij helpen als we kunnen. 
Om de belangstelling wat aan te moedigen, zullen bovengenoemde experts de komende peri-
ode in iedere Nieuwsbrief een grammaticaal probleem noemen met daarbij een link naar een 
website waar dit verhelderd wordt. Heel leerzaam. Zijn er naar aanleiding daarvan weer vra-
gen, mail dan naar één van bovengenoemde adressen. Veel succes.

Onderwerp voor deze keer: ”Hen en hun”. Zie
www.taalingebruik.nl/page_content.php?catid=3&id=203

Een goede lijst van boeken en websites die nuttig zijn voor de deelnemers aan SamenSpraak, 
vindt u op de website van Gilde Den Haag www.gildedenhaag.nl zie SamenSpraak / alge-
mene informatie/ achtergrondinformatie

 Oefeningen en spelletjes

Uitgave van Gilde Den Haag

Redactie

Ellie Christoffersen

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

Hieronder een aantal websites met heel 
leuke Taaloefeningen en taalspelletjes.
 
www.spelletjesplein.nl

educatie.ntr.nl/taalspel

www.ntr.nl/thema/informatie
 
 
Margy Kamphuis (coördinator)
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 Taalmaatjescontact  Begin van de lente - Gelukkig Nieuwjaar کرابمون لاس -راهب عورش

Nora Mulder vertelt:
Op 20 maart, begin van de lente, ging ik naar mijn nieuwe taalmaatje Marjan Kankash. Zij begroette mij met de woorden: 
“Gelukkig Nieuwjaar” waarop ik vroeg: “Hoezo?” Marjan komt uit Iran en op 21 maart begint daar het nieuwe jaar (1391).
Binnen stond de tafel gedekt met voorwerpen en etenswaar die traditioneel in Iran zijn om het nieuwe jaar te vieren. 
Ik heb Marjan natuurlijk gevraagd mij alles uit te leggen en te vertellen over de gewoonten in haar land. Samen hebben we dit 
stukje geschreven omdat het leuk is om elkaars cultuur te leren kennen en waarderen.

Marjan vertelt dat de tafel HAFT SIN heet (haft is heilig getal 7 en sin zijn 7 gerechten die met een c beginnen).

Op de HAFT SIN staan:

In Iran begint de jaartelling op de dag dat Mohammed van Mekka naar Madine ging, nu 1391 jaar 
geleden. Het Nieuwe jaar heeft ook te maken met de stand van de zon ten opzichte van de aarde en kan 
daarom van tijd en dag verschillen.
Nieuwjaar vieren duurt in Iran 2 weken en iedereen heeft dan vrij en alles is gesloten.
Op Nieuwjaarsdag zitten de gezinsleden aan de Haft Sin en wachten op het juiste uur.
Zittend aan tafel worden dan goede wensen uitgesproken en door de Vader uit de Koran voorgelezen en 
er wordt een speciaal Nieuwjaarsgebed gebeden (tegenwoordig ook via de TV).
De kinderen krijgen cadeautjes en geld van de aanwezige oudere familieleden.
Meteen na het gebed kleedt iedereen zich aan en gaat men op familiebezoek, dat zeer hiërarchisch is, 
de oudste het eerst bezoeken en dan de jongere familieleden.
De kinderen mogen dan bij het familiebezoek geld uit de Koran nemen (dit mogen alleen nieuwe biljetten 
zijn, ze worden speciaal bij de bank gehaald).
Het speciale eten op Nieuwjaarsdag is vis met rijst die groen gekleurd is door de kruiden.
De Haft Sin tafel blijft 2 weken staan en op de 13e dag na het nieuwe jaar gaat iedereen naar buiten om 
te picknicken. Dit heet Natuurdag en je kan dan op alle auto’s de maïsplantjes zien staan die worden 
meegenomen naar de picknick en daar aan de natuur worden teruggeven.

Ik wens Samenspraak een Gelukkig Nieuwjaar.

Marjan Kankash 
Opgetekend door
Nora Mulder

 kom met goudvissen symbool voor het Leven
 kaarsen licht
 spiegel waarheid
 de Koran Bijbel Islam
 hyacint symbool voor de lente
 maisplantjes nieuwe groei

 eieren symbool van vruchtbaarheid
 knoflook medicijn tegen ziekten
 kruiden sumak (opkomen van de zon)
 duindoorn liefde
 azijn lang leven
 appel gezondheid en schoonheid


