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Voorwoord

Beste mensen,
Er is weer nieuws van SamenSpraak! Om te beginnen vinden jullie hieronder een uitnodiging
voor onze jaarlijkse bijeenkomst van de taalkoppels. Twee teamleden, Bertie en Finy, maakten
een leuke puzzeltocht door Den Haag en er komt weer een ‘wereldbuffet’. We verwachten
een grote opkomst want er zijn momenteel wel 260 taalkoppels actief, meer dan ooit. Er was
de laatste tijd een grote toestroom van anderstaligen. Gelukkig was een aantal taalcoaches
bereid om een tweede taalmaatje te nemen. Extra taalcoaches zijn nog steeds welkom. Verder
vinden jullie in deze nieuwsbrief verhalen van anderstaligen, verslagen van onze trainingen
enz. enz. Volop activiteit en enthousiasme. Het gaat goed met SamenSpraak!
Hartelijke groet,
Ellie Christoffersen, coördinator

Uitnodiging

Bijeenkomst
j
voor taalkoppels

Op zaterdag 23 april 2016 is het weer zo ver: de jaarbijeenkomst voor al onze taalkoppels, hét evenement
van SamenSpraak!
Wanneer PEP, Riviervismarkt 2, Den Haag
Tijd 13.30 tot 17.30 uur
Ieder jaar is dit een feest! Je bent samen met je taalmaatje van
harte uitgenodigd. Is een van jullie verhinderd dan
kan de ander ook alleen komen.
We gaan deze keer in kleine groepjes al wandelend een puzzeltocht door het centrum van
Den Haag maken. Hiervoor krijg je een
plattegrond mee

met aangegeven punten waarbij een of meer vragen beantwoord
kunnen worden.
Groepjes worden samengesteld uit anderstaligen en taalcoaches.
Het kan zijn dat je niet met je eigen taalmaatje in dezelfde groep
zit! Voor de winnaars is er natuurlijk een mooie prijs.
Ook dit jaar willen we graag dat de anderstaligen hapjes meenemen, zoals deze worden gegeten in hun land van herkomst.
Graag een kaartje bij het gerecht met de naam van het gerecht
en het land. We richten daarmee een buffet in. Alvast heel
hartelijk dank hiervoor.
Gilde SamenSpraak zorgt voor Nederlandse
hapjes en drankjes.
Wil je erbij zijn? Geef je dan snel op,
liefst samen met je taalmaatje,
bij Bertie Fokkelman:
bertiefokkelman@gmail.com
De bijeenkomst is zeer populair
en er is een maximum aan
het aantal mensen dat
in de zaal kan. Vermeld
je voor- en achternaam
en die van je taalmaatje als jullie je samen
opgeven.
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Uitnodiging

Bijeenkomst
j
voor taalkoppels

Laat ook weten of je wel of niet mee kunt doen aan de puzzeltocht. Als je je opgeeft, rekenen we op jouw komst!
Bij verhindering is het daarom belangrijk dat je dit z.s.m. doorgeeft, zodat iemand anders jouw plaats in kan nemen en de
groepjes niet met een deelnemer minder zitten!
We hopen velen van jullie (weer) te zien.
Met hartelijke groet,
namens het coördinatieteam: Finy Sekuur, Cint den Boogert, Nora
Mulder, Rini Schilperoord, Margy Kamphuis, Barbara Hembrecht,
Karel van der Linde, Bertie Fokkelman, Paula Voges, José van Kesteren, Loekie van der Sar, Odile de Walick, Els Hendriks, Wim Koole
Ellie Christoffersen
Terugblik

13.30 - 14.00 uur binnenloop met koffie/thee
14.00 - 14.30 uur welkomstwoord door Ellie Christoffersen
uitleg puzzeltocht Bertie Fokkelman en
Finy Sekuur
14.30 - 15.45 uur puzzeltocht
15.45 uur
koffie, thee, frisdrank, wijn
16.00 - 16.30 uur samen de antwoorden nakijken;
prijsuitreiking
16.30 - 17.30 uur wereldbuffet!

Trainingen van het afgelopen jaar

De belangstelling voor de training op 1 december, over
uitspraak en intonatie, bleek zo groot dat deze na één
dag al was volgeboekt. Voor al degenen die achter het
net visten kwam er een week later eenzelfde workshop.
Kennelijk willen taalcoaches graag weten hoe ze hun
taalmaatjes de uitspraak van bepaalde klanken kunnen
uitleggen. Zij waren op het goede adres bij Marieke
Goedegebure, taaltrainer, logopedist en NT2-specialist,
en leerden veel over uitspraak, verstaanbaarheid, accent, ritme en klank van het Nederlands.
‘Ook vergrootte Marieke
ons inlevingsvermogen in de
uitspraakproblemen van de
taalmaatjes’ aldus deelnemer
Nico Hergaarden. ‘Zo mochten wij bijvoorbeeld ieder
een woord van een vreemde
taal proberen uit te spreken.
Daarna hoorden wij de juiste
uitspraak. Een wereld van
verschil dat heel duidelijk
maakt hoe moeilijk het is om
een vreemde taal te leren
spreken.’
Liesbeth Mos voegt hieraan
toe: ‘Het is voor een taalmaatje lastig om het onderscheid te horen tussen de
verschillende klanken. Denk
aan huur en hoer, buur en
boer, gebruiken en gebroken. In geval van correctie
komt dan de reactie van
‘Dat zei ik toch?’. De juiste
uitspraak is een kwestie van
mondstand (hier met de

Programma SamenSpraak Jaarbijeenkomst
zaterdag 23 april 2016

lippen rond wordt huur),
intonatie en klemtoon. Die
klemtoon zie je in een geschreven tekst niet terwijl hij
toch echt belangrijk is voor
de verstaanbaarheid.’
Kortom, een levendige cursus
met veel ruimte voor vraag
en antwoord, informatie
en humor (Nico) en daarbij
leerzaam, interessant en
gezellig, (Liesbeth) waarna
iedereen met een hoop

informatie, tips en trucs naar
huis ging.
De deelnemers van
1 december waren:
Marrig van Balen, Erik Boer,
Helga Boudestein, Frans
Bruins, Lyke Burger, Piet Hein
van Buuren, Jos Cortenbach,
Lies van Dorp, Hans Eijkhout,
Nico Hergaarden, Eddy Jurg,
Jan van Kreveld, Elisabeth
Molzahn, Nora Mulder,
Colette Schermer, Mirjam
Sloots, Astrid Vuijk, Bertjan
Wilms van Kersbergen
Op 8 december
waren aanwezig:
Harry Barendse, Frans
Bodmer, Henk de Gruiter,
Lia Hack, Marja Hamacher,
Herman Houtgast, Bob May,
Liesbeth Mos, Elisabeth Mül-

ler, Lonneke Passchier, Miriam Pelser, Elise van Schelt,
Finy Sekuur. Ad van der Steld,
Ben de Vet, Jan Weimar
Verder was er op 6 oktober
weer de succesvolle training
van Annabelle Lock: Effectief
coachen bij tweedetaalverwerving.
Hier waren aanwezig:
Marrig van Balen, Sophie la
Brijl, Jos Cortenbach, Claudia
Gaillard, Bert Gerritsen, Gretha
de Groot, Ranny Herklots,
Hans Hoek, Frans Holtkamp,
Anna Kamphuis, Elles Kraakman, Karin de Mooij, Elisabeth
Müller, Claire Rutter, Johan
Steenbakkers, Hanneke Stok,
Hetty Vermolen, Frits Weel
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SamenSpraak Café
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Steeds populairder
SamenSpraak Café
Iedere eerste woensdag van
de maand is er SamenSpraak
Café in het café van de
Centrale Bibliotheek aan het

Leeskring
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Spui nummer 68. Het Café
wordt steeds populairder,
ook voor aspirant- taalmaatjes. Spontaan of op
aanraden van het Taalhuis
of andere instanties lopen
ze binnen om poolshoogte
te nemen. Er wordt contact
gelegd, gesproken over allerlei onderwerpen en veel
gelachen.
Het SamenSpraak Café is de
ideale plek om je Nederlands
te oefenen met andere
taalcoaches en andere taalmaatjes.

Graag tot het volgende
Café op de eerste woensdag van de maand van
17.30 - 19.30 uur.

Een goede ervaring

Afgelopen semester waren
er weer twee leeskringen
en een volgende bijeenkomst is al op 15 maart.
Te kort dag om je daarvoor in te schrijven. Wil je
ook een keer meedoen?
Houd dan je mailbox in de
gaten, er komt zeker weer
een volgende.
Over de leeskring van
29 september schrijven Elles
Kraakman en Rawan al Tell:
Wat was het leuk om samen

Kom jij volgende keer ook?
Breng gerust je partner, je
vriend, vriendin, zoon of
dochter mee. Iedereen is
welkom, of hij nu goed Nederlands spreekt of juist niet.
Nederlanders zijn reislustige mensen. Ze vinden het
leuk en interessant om met
mensen te praten van allerlei
verschillende nationaliteiten.

Leeskring 29 september
mee te doen aan de leeskring van Samenspraak. Dat
vonden we allebei. Thuis lazen we het boek ‘is er hoop’

van Renate Dorrestein en we
bespraken het met andere
taalmaatjes onder leiding
van Yolanda Meijer.

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 bibliotheekfiliaal in je buurt (uitsluitend in filialen in de gemeente 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 óók gratis lenen bij een andere bibliotheek in Zuid-Holland, de zogenaamde gastbibliotheek. Neem daarvoor je Haagse bibliotheekpas en een geldig legitimatiebewijs mee naar de gastbibliotheek. Je krijgt dan ook van deze bibliotheek een lenerspas.

Voor Rawan was het het eerste Nederlandse boek dat ze
las en de eerste keer dat ze
hierover met anderen sprak.
Hoe zij dat heeft ervaren?
Dat vertelt ze zelf:
‘Ik vond het niet zo moeilijk
om het boek te lezen dus ik
heb niet veel gebruikt het
woordenboek. Ook in het
boek stonden makkelijke
woorden en korte zinnen. Ik
vond het verhaal interessant
omdat het over ongewone
situaties van iemand de in de
sociaal werk plaats werkt.
Wij doen verschillende
dingen in de leeskring. Eerst,
wij lezen een briefje over de
boek schrijfster: Renate Dorrestein. Daarna, wij praten
over de thema van de boek
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Leeskring
i.s.m. de Centrale Bibliotheek

Een goede ervaring

Leeskring 9 december
en de personen.
Wij geleerd nieuw Nederlands spreekwoorden. Later,
ieder van ons geeft een
spreekwoord uit hun land;
Russia, China, Iran, Jordanie
… enz. Ik vond het heel
grappig, omdat ik kan niet
verstaan alle talen!’
Rawan al Tell
De deelnemers waren:
Elise van Schelt met Fatimeh
Rafzanjani uit Iran
Urszula Lawecka uit Polen
Jun Hao uit China
Marrig van Balen met Magdalena Lelek uit Polen
Tip

Onlangs lanceerde
Het Begint met Taal
een e-learning voor
(beginnende) taalcoaches.
Neem eens een kijkje. Je
kunt de e-learning gratis
bezoeken via deze link.
www.hetbegintmettaal.nl
Je krijgt er informatie en
tips over taalcoaching.

Sofia Pokatilova uit Rusland
Lies van Dorp met Eliza
Kowalska uit Polen
Elles Kraakman met Rawan
al Tell uit Jordanië
Op 9 december ging de
leeskring over ‘De taart
van Tamid’ van Ria Massy.
Yolanda Meijer van de bibliotheek had weer de leiding.
Anas Mabrouki, taalmaatje
van Martijn Ruyssenaars
doet verslag:
Samenspraak is een goede
ervaring ,het geef me de
kans om te ontdekken de
Nederlands cultuur en te

verbeteren mijn Nederlands.
Nu voel ik beter Nederlands
spreken dan vorig.
Ik houd van de leesgroep
want ik spreek van wat
begrip ik in het boek met
de groep en de docenten en
doen oefenen .ik luister ook
ander collega’s advies. Het
is Belangrijk activiteit! Ik
still moeilijkheden met luisteren hebben en Ik hoop dat
in 2016 te verbeteren.
Ik wil veel bedankt aan Martijn en Samenspraak team
zeggen.
Anas Mabrouki

E-learningg voor taalcoaches

Aanwezig waren:
Elise van Schelt met Fatimeh
Rafzanjani uit Iran
Tatiana Vetushchenko uit
Rusland
Ishmael Kigozi uit Oeganda
Martyn Ruyssenaars met
Anas Mabrouki uit Marokko
Frits Wheel met Anouk
Dominguez uit de Dominicaanse Republiek
Lies van Dorp met Eliza
Kowalska uit Polen
Magdalena Lelek uit Polen
Mahdi Elkawafi uit Libanon
Sorina Ambrus uit Roemenië
Sophie la Brijn
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Shoppen in webwinkel

Tip

Vorig jaar opende Den Haag Doet, de gemeentelijke vacaturebank voor vrijwilligers, een webwinkel waar actieve vrijwilligers als dank voor hun inzet een cadeau mochten uitzoeken.
Ze konden kiezen uit leuke (Haagse) producten, cursussen,
trainingen en uitstapjes. Diverse taalcoaches maakten hier al
gebruik van. Zij kunnen nu weer terecht in de webwinkel om
hun beloning voor 2016 uit te zoeken.
Ook wie dit nog niet deed, kan dit jaar shoppen in de webwinkel. Log daarvoor in, of maak een account aan op:
www.denhaagdoet.nl/webwinkel, vul de gegevens in
en geef aan dat je vrijwilligerswerk doet voor Gilde SamenSpraak.
Ons team

Veranderingen
g

In het afgelopen seizoen namen we afscheid van Colette
Schermer en Mae Berkel. Zij vonden zich beter tot hun recht
komen als taalcoach dan als contactpersoon voor de taalkoppels. Gelukkig blijven ze beiden aan als taalcoach.

José van Kesteren

Tegelijkertijd kun je een kortingspas aanvragen voor korting
of vrijkaarten voor theater, film, musea, ontspanning, restaurants en winkels. Een leuke beloning!

Loekie van der Sar is al
jarenlang taalcoach bij ons.
In haar werkzame leven was
zij beleidsmedewerker bij het
ministerie van Binnenlandse
Zaken. Wij verwachten dat
we veel zullen hebben aan
haar organisatorische ervaring en talent.

José van Kesteren deed
voorheen veel vrijwilligerswerk en pakt dit nu weer op,
naast haar baan als docent
aardrijkskunde. Ze is inmiddels contactpersoon van een
flink aantal taalkoppels.

Hierbij onze dank voor hun inzet!
Tegelijkertijd zijn we blij dat José van Kesteren,
Loekie van der Sar, Odile de Walick en Els Hendriks ons team
komen versterken
Van harte welkom
José, Loekie, Odile en
Els!

Odile de Walick

Els Hendriks was werkzaam
als secretaresse en heeft veel
belangstelling voor kunst.
Ook zij is inmiddels contactpersoon van een aantal
taalkoppels geworden.

Odile de Walick heeft zowel
de Franse als de Nederlandse
nationaliteit. Ze studeerde
geschiedenis aan de Sorbonne en gaf les in diverse
landen. Ze is al actief als
contactpersoon van een
aantal taalkoppels.
Loekie van der Sar

Els Hendriks

Vijf
jf jaar
j in ons midden
Op 17 november was Nora Mulder vijf
jaar actief als coördinator.
Ze werd die dag verrast met een
mooi boeket.
Nora is zeer actief en bekend bij
velen. Zij coördineert, samen

met Karel van der Linde, SamenSpraak In Den
Haag Zuid/Oost. Ze doet intakes, koppelt
anderstaligen aan taalcoaches en houdt
contact met hen. Daarnaast is ze zelf altijd
taalcoach voor een aantal taalmaatjes.
Hartelijk gefeliciteerd Nora!
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Taalmaatjescontact

Taalcoach in de schijnwerpers: Jitske van der Meer

Nora Mulder, coördinator van SamenSpraak schrijft in
het Gilde Journaal:
Als vrijwilligster van het eerste uur is Jitske van der
Meer een heel bijzondere taalcoach, want ze heeft zich
gespecialiseerd in hoogopgeleide taalmaatjes.
Die moeten dan wel bereid zijn naar Voorburg te komen
want Jitske is niet meer zo mobiel. Bovendien hanteert
Jitske een streng regime en moet het taalmaatje
echt goed gemotiveerd zijn om haar als taalcoach
te kunnen krijgen. Maar dan heb je ook wat, want
binnen de kortste keren spreken, schrijven en lezen de
taalmaatjes vloeiend en foutloos Nederlands. Maar het
belangrijkste is dat ze er heel veel plezier in hebben en
de uitwisseling van cultuur en taal er voor beiden is ‘ter
lering ende vermaek’.
Nora Mulder, coördinator
Desgevraagd voegen Jitske en taalmaatje Darya Balvanovich
hier aantoe:
Taalcoach bij SamenSpraak
Al vanaf de middelbare school was ik geboeid door talen
waarvoor ik hoge cijfers haalde. Daarom ging ik talen
studeren, ook in het buitenland. Ik merkte zo al op jonge
leeftijd hoe belangrijk de taal is als je in een ander land
bent. Vandaar dat ik mijn hele leven in Nederland mensen
begeleid bij het leren van onze taal, via allerlei organisaties
en stichtingen, waaronder ook Gilde Den Haag. Daar sta ik
al jaren ingeschreven als scriptiebegeleider en helper bij de
Nederlandse taal aan hoogopgeleiden. En dan nu alweer
vijf jaar bij SamenSpraak, van waaruit ik doorgaans drie
hoogopgeleide taalmaatjes per week heb.
Kortgeleden kwamen twee ex-taalmaatjes bij me op
bezoek: Magaly, taalwetenschapper uit Peru, die nu lesgeeft
aan de Universiteit in Amsterdam, en Adriana, een arts
uit Mexico. Adriana heeft net alle co-schappen met goed
gevolg doorlopen en had onlangs een sollicitatiegesprek
in Amsterdam om zich te specialiseren. De professoren
complimenteerden haar zelfs met haar goede beheersing van
de Nederlandse taal. Mijn huidige taalmaatje is Darya, arts
uit Wit-Rusland, die na een jaar weer bij haar huisarts kwam
en die als eerste zei: ‘Wat spreek je al goed Nederlands’
Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar zeg alleen: Hulde
aan Gilde Den Haag, aan Gilde SamenSpraak en de goede
organisatie daarvan, en aan al die gemotiveerde jonge
mensen die in ons land willen werken en/of verder studeren.
Heerlijk om daaraan een bijdrage te mogen leveren.

Jitske van der Meer en Darya Balvanovich

Mijn taalavontuur
Voor mij, als van origine buitenlandse arts, is het erg
belangrijk om de Nederlandse taal in al zijn facetten te
beheersen. Mijn kwestie van het leren van het Nederlands
duurde al een jaar en zeven maanden. In deze periode
bereikte ik het taalniveau dat gewenst is, waarna er in
Nederland niet zo veel mogelijkheden meer zijn, als je een
hoger taalniveau (C1-C2) wilt krijgen.
Ik ben nu bijna een jaar bij ‘SamenSpraak’ van de stichting
Gilde Den Haag ingeschreven. Tijdens mijn intakegesprek met
Finy Sekuur zei ik direct dat ik op zoek was naar iemand die
streng zou zijn en die alle aspecten van de taal met mij zou
kunnen bespreken en beoefenen. Zo ben ik bij mijn huidige
taalcoach, Jitske van der Meer, terechtgekomen. Ik voel me
ontzettend gelukkig, want ze helpt mij de grote stappen
in de Nederlandse taal te maken. Elke les is heel nuttig en
informatief voor mij niet alleen in de zin van kennis van de
taal maar ook het leren van de culturele eigenschappen van
het Nederlandse volk.
Ik wil Gilde SamenSpraak bedanken en ook mevrouw Sekuur
voor de hulp met het uitzoeken van een passende taalcoach
voor mij en Jitske voor haar geduld, aandacht en hulp met het
leren van de taal.

Jitske van der Meer, taalcoach
Darya Balvanovich, taalmaatje
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Taalmaatjescontact

Taalcoach in de schijnwerpers: Jitske van der Meer

Los hiervan kreeg de redactie van de nieuwsbrief dit
geweldige artikel van Ewa Szlajnda.
Onder de vleugels van Jitske
Met Jitske van der Meer ben ik in contact gekomen
via Finy Sekuur van de SamenSpraak. Reeds in ons
gezellige intakegesprek werd het haar duidelijk dat ik
als hoogopgeleide onder de vleugels van Jitske het beste
zou moeten terechtkomen. En zo geschiedde. Wat was
mijn blijdschap groot: niet alleen ga ik mijn kennis van de
Nederlandse taal met een Friezin bijhouden (Friezen zouden
het Nederlands op z’n best spreken, vernam ik enkele
keren eerder al) maar ook nog woont ze een paar straatjes
verderop!
Aan het begin zagen we elkaar een keer in de week, zoals
het meestal bij de SamenSpraak gebeurt. Al snel bleek echter,
dat het voor ons twee niet genoeg was om alles te kunnen
bespreken wat we elkaar wilden vertellen. Daarom ging ik
Jitske twee keer per week ontmoeten, altijd met veel zin
daarin mijnerzijds (maar ik geloof het ook van haar kant,
hoor). Als Poolse vertaalster voor de Nederlandse taal en
lerares Nederlands aan mijn Poolse landgenoten had ik in
petto altijd een taalkundige vraag aan Jitske of een vertaling
die zij dan controleerde. Altijd kon ik op haar rekenen en ze
keerde me haar rug nooit toe. Zij was er altijd voor mij.
De vernoemde blijdschap veroorzaakt door het contact met
Jitske duurt nog steeds voort. En dat ondanks het feit dat
ik sinds mijn huwelijk in oktober jl. niet meer in Nederland,
Taalmaatjescontact

Ewa Szlajnda
maar in Frankrijk woon. Jitske heeft me namelijk veel
leerboeken Italiaans gegeven. Ze studeerde de Italiaanse
taal zowel in Nederland als ook in Italië en had de boeken
nu niet meer nodig. Ik dus wel en hard! Mijn man is immers
een Italiaan en zelf een goed leerboek vinden is moeilijk en
kost behoorlijk wat geld! Dankzij Jistke is dus niet alleen mijn
Nederlands maar ook Italiaans verbeterd!
Gedurende de zeven maanden van ons samenzijn heb ik zeker
veel geleerd. En daar ben ik Jitske van der Meer eindeloos
dankbaar voor.
Ewa Szlajnda, taalmaatje

Certificaat voor Michelle

Na beëindiging van haar SamenSpraakjaar,
op 26 november 2015, kreeg Michelle Mite
een welverdiend certificaat van haar
coach John Gunneweg.
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Agenda

Activiteiten op het programma

Wanneer?

Wat?

Hoe laat?

Waar?

Di 15 maart*

Leeskring

18.00 – 20.00 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 6 april

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Za 23 april*

Jaarlijkse bijeenkomst

13.30 – 17.30 uur

Riviervismarkt 2

Zo 1 mei**

Workshop Dutch up!

13.30 – 15.30 uur

Centrale Bibliotheek

Di 3 mei (ipv 4 mei)

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Zo 29 mei**

Filmclub

13.30 – 16.30 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 1 juni

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 6 juli

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 3 aug

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Wo 7 sept

SamenSpraak Café

17.30 – 19.30 uur

Centrale Bibliotheek

Zo 25 sept**

Filmclub

13.00 – 16.30 uur

Centrale Bibliotheek

* Van te voren aanmelden. Zie elders in deze nieuwsbrief
** Het thema van de workshop van 1 mei is Bevrijdingsdag. Voor onderwerp van en inschrijving voor films en workshops zie:
www.directdutch.com/category/agenda
Taalvoutjes
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