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Lions Club Zoetermeer gaat een actie voorbereiden 
om begin 2019 geld te generen voor Gilde 
SamenSpraak. Lions Club helpt waar zij kunnen en 
niet alleen omdat het een van de belangrijkste 
doelstellingen van de Lionsorganisatie is.  
De Lionsclub organiseert acties en evenementen, om 
fondsen te werven voor goede doelen maar zeker ook 
door zelf de handen uit de mouwen te steken en als 
vrijwilliger aan de slag te gaan vanuit het motto: "we 
serve".  

Voorbeelden van bovenstaande zijn DE punten 
inzamelen ten behoeve van koffie voor de 
voedselbank, Sponsorloop organiseren voor 
Zoetermeerse scholen, Goede doelenkrant, 
Mosselmaaltijd en ook elk jaar tijdens NL doet zijn zij 
van de partij.  

De Vrijwilligers Centrale Zoetermeer is dan ook zeer 
vereerd en in zijn nopjes dat de Lions Club de 
activiteiten van Gilde SamenSpraak heeft uitverkoren 
om lijdend voorwerp te zijn van een volgende goede 
doelen actie. 

Verderop in deze Nieuwsbrief meer hierover. 
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Eerste koffiebijeenkomst nieuwe college was zeer geslaagd. 
We waren zeer content, dat het nieuwe college, deze 
jarenlange traditie voort wilde zetten. 
Op donderdag 30 augustus om 11 uur was het wethouder 
Ingeborg ter Laak, die bij het eerste koffiebijeenkomst van 
het nieuwe college als gastvrouw optrad. 
Zij  heeft de portefeuilles Zorg en Welzijn, WMO, 
Coördinerend WH SD, Sport, Verenigingen en Facilitaire 
zaken. 
Op donderdag 30 augustus om 11 uur was zij gastvrouw 
voor de eerste koffiebijeenkomst van het nieuwe college. 
Het was daarmee de 33e Gilde SamenSpraak bijeenkomst 
bij een Zoetermeerse wethouder. 

De 34e koffiebijeenkomst staat alweer gepland. 
En wel op donderdag 6 december wederom om 11 uur bij wethouder Jan Iedema.  
Hij heeft de portefeuilles Onderwijs, Economie, P&O en het project Dutch Innovation 
Factory / Dutch Innovation Park 

Deelnemen? 
Gilde SamenSpraak wil u uitnodigen om u op te geven voor deze, met name voor uw 
anderstalige, unieke mogelijkheid om in contact te komen met een bestuurder van onze 
stad. In veel landen is dat ondenkbaar en daarom voor uw anderstalige een waardevolle 
belevenis. 
De koffiebijeenkomsten worden afwisselend door Mildred Nahar en Gerard Wennen 
begeleid en georganiseerd. 
Uw opgaves graag per email naar: nederlandsanders@gmail.com  
U krijgt dan in de weken voor de koffiebijeenkomst een officiële bevestiging en nadere 
gegevens.  

     

 

Ingeborg ter Laak, 
Wethouder zorg, welzijn, sport en verenigingen 

Jan Iedema, 
Wethouder onderwijs en economie 



 

               
 
 
In januari 2010 is een eerste aanzet 
gegeven toen wethouder Edo Haan van 
de PvdA taalmaatje werd van een 
anderstalige. Edo Haan was 12 jaar 
wethouder in Zoetermeer en is sinds 
2015 burgemeester van Maassluis. 
 
Sinds 2011 werden de contacten met 
wethouders Edo Haan, Frank Speel en 
Klaasjan de Jong, voortgezet in de vorm 
van lunches. 
In 2011 waren dat er vier en in 2012 
waren dat er zeven. 
 
Daarna werd het aantal op verzoek van 
de wethouders teruggebracht naar vier 
keer per jaar. In 2013 dus vier. 
In 2014 waren het er vier en vanwege de 
verkiezingen werden de wethouders 
opgevolgd door Isabelle Vugs en Taco 
Kuiper. 

Om praktische redenen zijn we in 2015 
overgestapt naar koffiebijeenkomsten, 
wel in dezelfde frequentie vier keer per 
jaar. Alleen in 2017 hebben we een 
koffiebijeenkomst gecanceld. 
Van het oude college werd afscheid 
genomen op 8 maart 2018 op de koffie 
bij wethouder Isabelle Vugs. 
 
Dankzij Joke Torn en mijn telraam 
hebben we kunnen concluderen dat we 
op 6 december 2018 de 34e  bijeenkomst 
hebben op het gemeentehuis. 
Wethouder Jan Iedema is dan onze 
gastheer. 
 

 

 
 

 

FOTO’S achtereenvolgens: Isabelle Vugs, Taco Kuiper, Klaasjan de Jong, Frank Speel en Edo Haan. 
De huidige wethouders ziet u in het vorige artikel. 

Gerard C. Wennen 

 



Het PraatHuis
Het PraatHuis-team is alweer druk doende 
met de laatste vier PraatHuis-middagen.  
De laatste PraatHuis-middag op donderdag 
20 december belooft in ieder geval weer in 
een gezellige kerstsfeer plaats te vinden. 
 
Het team zal voor de komende middagen 
extra de publiciteit opzoeken. 
Speciaal daarvoor is bijgaande oproep 
gemaakt. Komende PraatHuismiddagen: 
01 november  
15 november  
06 december  
20 december  
  
We zijn druk doende met aanvullingen voor 
het team, die hebben zich al gemeld. 
Desondanks kan het team nog versterking 
gebruiken met een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Dit met het oog op uitvallers in verband met 
ziekte of vakantie. Is er genoeg uitbreiding 
van het team, dan spelen we met de 
gedachte om wekelijks op donderdag-
middag een PraatHuis te organiseren.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactpersoon PraatHuis: 
Georgette Clifton 
Email: diamond7gua @gmail.com 



 
 

 Gilde SamenSpraak 
 Vrijwilligers Centrale Zoetermeer 

 

Gilde SamenSpraak richt zich op Taal en integratie.  
Wij brengen Nederlandse vrijwilligers  (Taalmaatjes)  
in contact met Anderstaligen om de Nederlandse taal 
en cultuur te delen. Samen wordt er begrip gecreëerd 
voor elkaars cultuur. 

Hulp wordt geboden bij de inburgeringscursus en bij 
het lezen en schrijven van Nederlandse teksten.  
Door met elkaar in gesprek te komen, leren 
Anderstaligen het Nederlands beter te begrijpen en te 
lezen. 

Wekelijks heeft een Taalmaatje een afspraak met een 
Anderstalige in het Forum, thuis of elders. Men 
spreekt dan Nederland met de Anderstalige. 

Natuurlijk worden Taalmaatjes door Gilde 
SamenSpraak ondersteund. Voordat je begint wordt  
je uitgebreid geïnformeerd. Indien gewenst ook door 
middel van een training. 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe Taalmaatjes! 

Iedere 1ste en 3de donderdag van de maand 
organiseert Gilde SamenSpraak  een PraatHuis middag 
van 13.00 tot 15.300 uur. 

Bij deze bijeenkomsten wordt gekletst, spelletjes 
gespeeld en kranten of tijdschriften gelezen.  
Ook worden er van tijd tot tijd themabijeenkomsten 
georganiseerd. 

 

 

 

 
Gilde SamenSpraak 
 Vrijwilligers Centrale Zoetermeer 

 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op! 

Wij zijn aanwezig in het Forum iedere woensdag-  
en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.  

Plein Educatie & Ontwikkeling 
Stadhuisplein 1   
06 17469128 

Correspondentieadres:  
Frankrijklaan 6 
2711 CX ZOETERMEER 

Email: 
gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl 

 

Adres PraatHuis:  
Wijkcentrum Meerzicht (bij Piëzo) Uiterwaard 21,  
1e etage, 2716 VA Zoetermeer 

 

Kijk ook eens op onze site waar uitgebreider 
informatie staat over onze andere activiteiten. 

http://www.vrijwilligerscentralezoetermeer.nl 

 

 
 

 

Nieuwe Folder  Gilde SamenSpraak 

VRIJWILLIGERSFEEST zaterdag 6 oktober 
Het door de Vrijwilligers Centrale Zoetermeer georganiseerde feest was gezellig en 
succesvol. De diverse disciplines van de Vrijwilligerscentrale gaven een verhelderende 
kijk op waar men zoal mee bezig is. 
Gedurende de middag werd er middels oude dia’s een interessant beeld geschetst van 
het oude Zoetermeer. 
Al met al een geslaagde bijeenkomst en voor herhaling vatbaar! 



       

 Heropening 
Het Forum Café is na een sluiting van enkele maanden een 

nieuwe koers ingeslagen onder leiding van de Bibliotheek. 

Vanaf nu is het thema ‘ontmoeting’ de rode draad in het café.  

 

Projectleider Merit van Breukelen: ,,In 

Zoetermeer zijn er veel mensen van alle 

leeftijden die graag vaker in contact zouden 

willen komen met anderen. Dat kan gaan 

om het delen van interesses, samen iets 

leuks doen, luisteren en leren van elkaar, 

elkaar steunen in moeilijke tijden, noem 

maar op. Het Forum Café is een gezellige 

en centrale plek waar Zoetermeerders 

elkaar kunnen vinden. Er wordt al veel 

ingepland voor het najaar, zoals de Social 

Lunch Break, het Haak- en breicafé, delen 

van boekentips en muzikale open 

podiumomenten. We komen graag in 

contact met nog meer Zoetermeerders die in 

het Forum Café aan de grote stamtafel iets 

willen vertellen over hun passie of 

hobbybijeenkomsten willen organiseren.” 

Uiteraard is het voor taalmaatjes ook een 

uitstekende plek om met je anderstalige 

af te spreken. 

 

Bibliotheek Zoetermeer gaat het Forum Café 

vanaf deze maand zelf runnen.  

De focus zal liggen op warme dranken rond 

de koffietijd en het lunchmoment.  

 

Met ingang van 28 oktober zal er een 

volledige programmering en dienstverlening 

zijn. Dan zijn ze ook open van maandag tot 

en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur en op 

zaterdag en zondag van 10:00 tot 18:00 uur.  

De bedoeling is dat er in de toekomst ook de 

mogelijkheid bestaat om in het Forum Café 

te dineren. Geen luxe driegangenmenu, 

maar een daghap, al dan niet gecombineerd 

met een activiteit voor een doelgroep.  

Denk aan alleenstaanden die hier aan 

kunnen schuiven en met elkaar iets warms 

eten.   

Ook andere activiteiten gloren aan de 

horizon, zoals een brunch voor jonge 

kinderen en ouders op zondagochtend.  

Er staat dus een hoop te gebeuren bij het 

Forum Café.  

 

 

Het team dat het Forum Café gaat runnen.  
Van links naar rechts: Hellen de Beer,  
Christina Lootens en Ilysa Groot. 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Zoetermeer 
en Gilde SamenSpraak 
De komende periode is er voor de Vrijwilligers Centrale 

Zoetermeer en Gilde SamenSpraak veel werk te 

verzetten. 

 

Om begin 2019 het genereren van gelden mogelijk te 

maken, zal er promotiemateriaal waaronder een 

Powerpoint presentatie met videobeelden geproduceerd 

worden. Deze produktie moet een beeld geven van de 

activiteiten waar ons Gilde zich hard maakt, zoals: 

- PraatHuis-middagen. 

- Intake gesprekken. 

- Koppelen begeleiders met anderstaligen. 

- De 1 op 1 ontmoetingen van de Taalmaatjes. 

- Koffie bij de wethouder. 

- Informatiebalie. 

Vanwege onze budgettaire beperkingen is uitbesteden 

niet aan de orde.  

Mocht u onverhoopt creatieve aanvullingen hebben c.q. 

medewerking willen verlenen aan het tot stand komen 

van een goede presentatie, dan houden wij ons 

aanbevolen. 



Wim Hoogstraaten stopt 

 
Medio oktober ontvingen we onderstaand bericht: 

U zult begrijpen dat wij als team dit zeer betreuren en we wensen Wim dan ook het 
allerbeste. We bedanken hem voor zijn inzet tot op heden.  
Gelukkig heeft Wim te kennen gegeven zich nog wel te willen inzetten voor de 
problematiek met betrekking tot onze automatisering. Het bestuur van de VCZ vindt dit ook 
een uitstekend idee en stemt daar mee in. Sinds onze verhuizing naar het FORUM levert 
het systeem dagelijks problemen op. Dat is een ernstige handicap in onze dagelijkse 
operatie. Ook landelijk zijn er problemen hiermee. Ongetwijfeld zult u dat ook ervaren 
hebben het afgelopen jaar. Voorlopig gaan we dan ook verder met het oude systeem 
totdat alles is opgelost. Doordat Wim een ICT achtergrond heeft, vertrouwen we erop dat 
de problemen binnen afzienbare tijd verholpen zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste mensen, 

  
Ik ga er,  jammer genoeg,  mee stoppen. Jammer,  omdat ik de taak die ik mij gesteld 
heb niet kan afmaken.  
 
Mijn kwaliteit van leven is minder geworden,  dit door een vervanging van de medicijnen 
die ik gebruik. Ik ben op zich goed ingesteld,  maar de werking van de nieuwe hormonen 
is niet hetzelfde,  voor mij minder. Alternatieven zijn er,  volgens de Endocrinoloog die 
mij behandeld,  niet. Het is niet anders….. 
  
Ik realiseer mij dat er in de lijst van vacatures er weer een bij komt,  geen goede zaak 
voor het Gilde. 
Uiteraard zorg ik wel voor een goede overdracht,  maar ik zal geen coördinator 
werkzaamheden meer uitvoeren.  
  
In het overleg met het Bestuur vrijdag a.s. zal e.e.a. worden besproken, ook in ons 
Gilde overleg hebben wij het er over. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Wim Hoogstraaten 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

  
  
  
  
  
  
Bovenstaand Organigram is een weergave van de huidige organisatie van de Vrijwilligers 
Centrale Zoetermeer. De Vrijwilligerscentrale bestaat uit een bestuur met vier actieve 
Gildes. 
Gilde SamenSpraak heeft op dit moment vijf disciplines, die via hun coördinator aan het 
bestuur rapporteren. 
Zoals u ziet in het schema, zijn er vele vacatures. Op de volgende pagina geven we een 
overzicht hiervan. 
 
Laat u niet weerhouden om hierop te reageren. 
De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt zeer gewaardeerd. 
Beschikt u niet over de benodigde tijd? 
Sponsoring of donaties zijn altijd welkom. Wij werken tenslotte met uitsluitend vrijwilligers 
en zijn ook afhankelijk van subsidies.  
Kenmerkend voor subsidies: zij worden eerder lager dan hoger, dit in tegenstelling tot de 
temperatuur in het huidige klimaat. 

Bestuur 
Voorzitter: vacature 

Penningmeester: Wim van der Sleen 
Secretaris: Hennie van de Graaf 

Lid: Clemens Straathof 
PR functionaris: vacature 

Gilde Stadsgidsen 
coördinator: Kees de Jong 

Gilde Stadstuinen 
coördinator: Bert Dekkers 

Gilde Klussendienst 
coördinator: mw. Nel Jense 

Gilde SamenSpraak 
coördinator: vacature 

Intake 
Anderstaligen 
& Wethouder-
bijeenkomsten: 
 
Mildred Nahar 
Gerard Wennen 

Intake 
Begeleiders 
& Koppelingen 
 
Juliëtte Martens 
Lies Hoogland 

Administratie & 
Bestandsbeheer 
 
Antony Crama 
Roula Bakeer 
vacature 

Informatiebalie 
 
Hanneke Ong 
Harry 
Djodjowikromo 
vacatures 

PraatHuis 
 
Georgette Clifton 
Joke Bocksch 
Anita Heije 
vacatures 



Vacatures 
 

WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 

 

Coördinator Gilde SamenSpraak (M/V) 

De Coördinator leidt het functioneren van 
het team in goed banen, belegd maande-
lijks een teamoverleg en zit deze voor. 
Ook vertegenwoordigt hij het Gilde in het 
bestuur en naar buiten. 

PraatHuis medewerkers (M/V) 

Ze werken in teamverband, op dit moment 
tweemaal per maand, gedurende twee uur 
op de donderdagmiddag. Ze ontvangen de 
bezoekers, verzorgen de aankleding, de 
catering en het programma. 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) 
(M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen 
om ze op een hoger niveau Nederlandse 
taal te brengen. Dit kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 

Baliemedewerkers (M/V) 

Tweemaal per week (we streven naar 
driemaal) is onze balie een middag bemand 
door de, volgens het rooster dienstdoende, 
baliemedewerker. Men verstrekt dan 
informatie en noteert evtuele vragen. 

Reageren? 

Gilde SamenSpraak, Plein Educatie & Ontwikkeling 
Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer. 
E-mail: 
gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl 

Vrijwilligers Centrale Zoetermeer, 
https://www.vrijwilligerscentralezoetermeer.nl/contact 

Secretariaat (M/V) 

Het secretariaat is driemaal per week bezet. 
Het verwerkt de post, de telefoon, de 
intakegesprekken en koppelingen. Verder 
zijn ze achtervang voor de informatiebalie. 
Kortom: ze fungeren als de centrale spil. 

Notulist (M/V) 

Per jaar zijn er 10 maandelijkse team-
overleggen. Hiervan moeten notulen 
gemaakt worden die door de notulist 
persoonlijk zijn opgenomen tijdens de 
teamoverleggen. 


