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Gouden Gilde Speld... 
...voor Johan ter Huurne

Stichting ’t Gilde Haaksbergen vier-
de vrijdag 21 oktober jl. haar 30-ja-
rig bestaan in de Hobbywerkplaats 
aan de Industriestraat 51 te Haaks-
bergen. 

Voorafgaand aan de feestelijke bij-
eenkomst werd de najaarsvergadering 
voor alle vrijwilligers gehouden. Geme-
moreerd werd dat in de loop der jaren 
de organisatie een forse groei heeft 
doorgemaakt en momenteel meer dan 
60 vrijwilligers telt. Vooral met de de 
onderdelen ‘Hobbywerkplaats, Klus-
sendienst en Repaircafé’ timmert ‘t 
Gilde aardig aan de weg. De laatste 
jaren is ook extra aandacht besteed 
aan het houden van workshops, zowel 
op het gebied van houtbewerking als 
elektriciteit.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst 
werd Johan ter Huurne samen met 
zijn echtgenote in het zonnetje gezet. 
Johan nam afscheid als bestuurslid, 
maar blijft zich inzetten als coördina-
tor van de klussendienst. Johan deed 
een beroep op de aanwezige vrijwilli-
gers om meer vrijwilligers bij de klus-
sendienst te krijgen. Deze oproep is 
ook bedoeld voor inwoners van Haaks-
bergen, die tijd over hebben en zich 
willen inzetten voor de Haaksbergse 
gemeenschap.
Als verrassing waren vanuit Gilde Ne-
derland de heren Rob Hoekstra en Jan 
Damen aanwezig. Rob Hoekstra prees 
in een korte toespraak de verdiensten 
van Johan te Huurne en speldde hem 
de Gouden Gilde speld van het lande-
lijk Gilde op. De daarbij behorende 
oorkonde werd onder toeziend oog 
van alle genodigden met een ontroer-
de blik in ontvangst genomen.

De jubileumviering werd nog even voortgezet met een drankje en een hapje in 
de Hobbywerkplaats van ’t Gilde, eigendom van Dijkstra-Plastics, waar wij met 
hun toestemming een goed geouttileerde werkplek mogen hebben.

Ria Veldhuis, secretaris ‘t Gilde Haaksbergen

De redactie wenst alle Gildevrijwilligers 
bijzonder prettige feestdagen en een 
inspirerend, creatief en kleurijk 2023 

Johan te Huurne krijgt de Gouden Gilde Speld opgespeld door Rob Hoekstra van Gilde 

Nederland.
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Workshop Fondsenwerving 
Succesfactoren  & Valkuilen
Gilde Nederland organiseerde op � november een workshop fondsenwerving. 
In deze workshop werd de essentie van fondsenwerving uit een gezet. 
Fondsenwerving is  niet: Vragen om geld maar wel:

Financier als partner verbinden aan jouw project.
Interesse en vertrouwen wekken bij de potentiële geldgever.

Uitgebreid is stil gestaan bij het opstellen van het stappenplan met de volgende 
onderdelen:

Stel een case for support op
Schrijf een projectplan
Stel realistische begroting op
Stel een dekkingsplan op
Schrijf een duidelijke aanvraag (=maatwerk)
Zorg voor een correcte afhandeling

Tevens zijn enkele succesvolle aanvragen besproken met de kernpunten waar-
om deze aanvraag door de donateur werd gehonoreerd. De deelnemers waren 
zeer tevreden over de inhoud en presentatie van de workshop.

Rob Hoekstra, penningmeester en voorzitter a.i. Gilde Nederland
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Veer höbbe genaote!
De dialectmiddig op donderdag �� oktober bij Gilde De Graven in samenwer-
king met Veldeke Limburg was een groot succes! Met maar liefst 7 sjrievers van 
de Sjieverskrenk Veldeke werden de toehoorders beziggehouden met sjpraekers 
uit verschillende steden en dorpen van Limburg; van Mien Wijnhoven en Toos 
Schoenmakers uit Noord-Limburg tot Mia Engels en Annie Tummers uit Midden-
Limburg en Colla Bemelmans, Marleen Schmitz en John Hertogh uit het zuiden 
van de provincie. Ieder in zijn eigen dialect en we konden elkaar prima verstaan! 
Het ging over woordspelingen, de verschillen in de dialecten, gezegdes en uit-
drukkingen en er waren grappige verhaaltjes waar hartelijk om werd gelachen.
Er waren Limburgse (strip)boeken, tijdschriften, muziek, woordenboeken, 
laesplenkskes en noem maar om te bekijken, te kopen en om mee te nemen.
Wist u dat een bumperklever een trekhaokvraeter is en dat een e-bike een foetelfits?
Kent u de uitdrukking ‘zich wie ‘ne kuttel in ‘ne pluusje sjtool veule’?
De kans op een vervolgmiddag, eine veurdrachsmiddig, is groot!
Veer sjpichte os dr’op!

Bert Wassenberg, PR en Personeelszaken Gilde De Graven

Dialectmiddag in Munstergeleen
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Praten of grammatica leren 
tijdens taalcoaching: WAT KIES JIJ?
Als taalvrijwilliger probeer je natuurlijk zo goed mogelijk 
aan te sluiten op de taalvraag van de nieuwkomer die je 
coacht. Allerlei ondersteunend materiaal helpt je daarbij 
een handje, zoals e-learnings, webinars en oefenmateri-
alen zoals SpreekTaal. Daarnaast gebruik je natuurlijk 
je eigen creativiteit voor het invullen van jouw taalcoa-
ching. Wij denken graag met je mee! Vandaag de vraag: 
wat werkt beter, praten of grammaticaregels leren? 

Veel deelnemers (en misschien jij ook wel?) denken dat een 
taal leren ook of vooral betekent: grammaticaregels leren. 
Zo ging het vaak op school, zeker in de thuislanden van 
veel deelnemers. Maar ons doel heeft weinig te maken met 
d’s en t’s. We willen anderstaligen begeleiden om vlot te 
kunnen communiceren in het Nederlands. Grammaticare-
gels kunnen zeker houvast bieden maar zijn niet een doel 
op zich. Anders gezegd: laat de anderstaligen die jij treft 
voor taalcoaching vooral de oren van je hoofd kletsen! 

Vijf  tips
Let op de inhoud en niet op de grammatica

De zin ‘Ik gisteren lekker gewandeld’ is grammaticaal niet 
goed, maar je begrijpt precies wat er bedoeld wordt. Dat is 
in het dagelijks leven en in de taalcoaching het allerbelang-
rijkste: begrijp je elkaar?

Zorg voor heel veel gesproken taal net boven het ni-
veau van de deelnemers 

Een deelnemer leert de taal het snelst door veel te luisteren 
en de taal zelf te gebruiken. Dat gaat het beste als die taal 
aangepast is aan zijn niveau: niet te makkelijk en niet te 
moeilijk, net boven het eigen niveau. Hij leert dan door de 





context en de situatie vanzelf veel woorden en pikt onbe-
wust de grammaticaregels op.

Laat veel oefenen met spreken en laat deelnemers zich 
geen zorgen maken over de grammatica

Grammaticaregels kunnen je benauwd maken (bang om 
fouten te maken) en kunnen dan belemmerend werken. 
Ook kan het verwarrend werken als jij grammaticaregels 
anders uitlegt dan de docent doet/heeft gedaan.

Besteed veel aandacht aan woorden en frequente zinnen
Woorden zijn de kern; zonder woorden kun je niets. Ook 
met losse woorden kan je al wat bereiken. En frequente 
zinnen (Hoeveel kost dat?, Mag ik van u een brood?) zijn 
handig: je kunt ze uit je hoofd leren en in veel situaties 
gebruiken.

Werk met modellen in plaats van grammaticaregels
Vanaf een bepaald niveau, bijvoorbeeld A�, kan het wel zin 
hebben om te wijzen op de grammatica in een zin. Doe dat 
door te laten zien hoe een zin beter kan door te ‘model-
leren’. Je geeft dan geen losse grammaticaregel, maar je 
geeft het goede voorbeeld, een soort ‘model’. 

Dit artikel over taalcoaching is een samenvatting van een 
stuk dat Carola van der Voort, expert taaldidactiek NT2 en 
NT1, eerder schreef voor Het Begint met Taal. 
Ga naar https://bit.ly/praten-of-grammatica voor het vol-
ledige artikel.

Lotte Aalberts, Het Begint Met Taal









�

Leven in de brouwerij
Medio november heeft Peter Keulers 
ons door de biergeschiedenis ge-
loodst. Een zeer interessante, leuke 
lezing met proeverij erbij inbegre-
pen. Gilde De Graven is trots op zo’n 
deskundige en bevlogen vrijwilli-
ger. De toekomst is aan de kleinere 
brouwerijen!!

Wat kwam er allemaal aan bod?
Bier is zo oud als brood. Marketing 
mensen van biergiganten pronken met 
hun vermeende ouderdom, tradities, 
bronwater en ander natuurlijk moois. 
Maar de overnames volgen elkaar snel 
op. Hun producten worden daardoor 
slechts door enkele wereldmerken be-
paald, zoals Heineken en Amstel.

Maar daarnaast is er wereldwijd spra-
ke van een gigantische kentering! Alle 
Stadsbrouwers en microbrouwerijen 
samen overtreffen de wereldmerken 
in elk opzicht.
Tijdens deze lezing zij we terugge-
gaan in de tijd. Want het brouwen in 
de oude tijd met graansoorten die ver-
dwenen zijn, leverde heel ander bier 
op dan wij kennen.
In de middeleeuwen brouwden de 
gilden en kloosters hun bieren. Per 
persoon werd viermaal zoveel bier 
gedronken dan nu! Vooral omdat het 
bier beter was dan het drinkwater.
De ingrediënten waren beperkt en hop 
was nog niet in gebruik. Maar daar 

ging verandering in komen. Want in 
de laatste decennia van de �9e eeuw 
had elk dorp zijn eigen brouwerij.
Met de komst van koelinstallaties 
(stoombrouwerij) gingen veel brou-
wers over op het brouwen van lager 
gistend bier. Pilsener wordt dan de 
standaard.
Tijdens de lezing is het brouwproces 
stap voor stap uitgelegd. Verder kwa-
men aan bod: lager- en bovengistend 

bier, hopsoorten, moutsoorten, bier-
stijlen en smaakprofielen.
Natuurlijk gaan we ook verschillende 
biersoorten proeven. En met de lief-
hebbers gaan we later naar een klein 
brouwerijtje. Kijken en proeven met 
een hapje erbij en deze suggestie kon 
rekenen op groot enthousiasme!

Bert Wassenberg, PR en Personeels-
zaken Gilde De Graven

PUBLICITEIT PROMOTIE
Service Gilde Roermond was woens-
dag �0 oktober te gast in een tv-uit-
zending van RoermondNieuwsTV in 
het programma ‘Breek de Week’. Aan 
tafel de presentator Rob Hompe,  de 
bestuursleden Hans Ursem, voorzit-
ter, Eugène Menne, die als coördina-
tor SamenSpraak zijn project uitge-
breid toelichtte en Hans Konings die 
alvast een inkijkje gaf in ‘zijn’ nieuwe 
project ‘Leer mij Roermond kennen’, 
dat het komend voor- of najaar van 
start gaat. Een project dat overigens 
bij Gilde Den Haag en Gilde Utrecht 
al jaren zeer succesvol draait.

In de studio van links naar rechts Rob Hompe, Hans Ursem, Hans Konings en Eugène Menne
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Zaterdag 5 november

Jaarlijkse Coördinatorendag
Zoals gebruikelijk was de Coördi-
natorendag op een centrale plek in 
ons land, dit keer in Amersfoort. Dit 
jaar was gekozen voor een zater-
dag gelet op het werkzame leven in 
deze tijd. Met het openbaar vervoer 
of met de auto zijn 19 coördinato-
ren naar de Sint-Joriskerk gekomen. 
De organisatie lag dit jaar in handen 
van Rob Hoekstra. 

Opgevangen door het bestuur kon ie-
dereen, onder het genot van een wel-
komstdrank een praatje maken met 
een collega-coördinator. Coach�you 
voorzitter Jan Damen opende de dag 
met een inkijk in het programma. Al-
lereerst de presentatie van de nieuwe 
flyer door Michiel de Leeuwe. Even 
wennen aan de nieuwe opzet van de 
flyer inclusief een QR-code. Met deze 
code kom je op de website.
Pieter Buijs demonstreerde de nieuwe 
website en beantwoordde vragen. Op 
� december is de nieuwe website onli-
ne. Het bestuur kiest voor een website 

die levendig is. De komende tijd zal 
er verder aan gewerkt worden. Opmer-
kingen en aanbevelingen zijn welkom. 
In de Nieuwsbrief zal de komende tijd 
met regelmaat zaken omtrent de web-
site worden besproken.

Het ochtendprogramma stond verder 
in het teken van de workshop met als 
thema: ‘Scholen informeren, kinde-
ren en coaches selecteren’ verzorgd 
door onze trainers Gusta en Jan Wil-
lem. De workshop kende een uitda-
gende opdracht als start namelijk het 
bedenken van een pitch, het tonen 
van de pitch en de nabespreking met 
de groep. Deel � stond in het teken 
van BOB:  Beeldvorming – Oordeels-
vorming – Besluitvorming. Dit model 
helpt de coördinator om lastige keu-
zes te maken. Gezien de tijd was het 
een ‘snuiven’ aan dit model. In januari 
is er een workshop om uitgebreider 
stil te staan bij dit model. Het is een 
uitwerking van de opbrengsten van de 
Verbindingsdag �0��.

Na deze inspanningen was er tijd voor 
een verzorgde lunch en om elkaar te 
ontmoeten. Elkaar ontmoeten en el-
kaar leren kennen was het centrale 
thema voor de dag. Het gevoel krijgen 
dat we samen een Coach�you-familie 
zijn. Het middagprogramma was af-
wijkend van de afgelopen jaren. Het 
was een ontspannende invulling met 
enige inspanning. 

Met drie gidsen van Gilde Amersfoort 
hebben we een wandeling gemaakt in 
Amersfoort en hebben de dag afgeslo-
ten in Grand Café ‘Hemels’ onder het 
genot van een hapje en een drankje.
Een verslag naar aanleiding van de eva-
luatie van de aanwezige coördinatoren 
volgt in de Nieuwsbrief. We kijken al 
vooruit naar Coördinatorendag �0��. 
Suggesties en ideetjes zijn welkom.

Rob Hoekstra, 
penningmeester Coach4you

FRUITCAKE, voor nieuwe energie in 2023
Lekker met een glaasje glühwein na een winterwandeling.

Ingrediënten:
�00 gram gedroogde abrikozen
�0 gram oranjesnippers
�0 gram sukade
��0 gram blanke rozijnen
��0 gram bruine rozijnen
��0 gram boter
� ½ deciliter melk

� eetlepels schenkstroop
� eetlepels honing
��� gram zelfrijzend bakmeel
½ eetlepel koekkruiden
iets nootmuskaat
snufje zout

� eieren

Bereiding:
Snijd de abrikozen en oranjesnippers in stukjes.
Doe abrikozen, rozijnen, sukade, boter, melk, stroop en honing in een pan.
Langzaam al roerende laten smelten en daarna � minuten laten sudderen.
Laat afkoelen!
Zeef zelfrijzend bakmeel met koekkruiden, snufje nootmuskaat en zout boven een kom.
Roer eerst de � eieren erdoor en daarna het afgekoelde vruchtenmengsel.
Het deeg in een ingevette springvorm doen en gladstrijken.
In een voorverwarmde oven ��0 graden in � ½ uur gaar bakken.
Na � uur aluminiumfolie erop leggen in verband met verbranden.

Gilde Almere wenst alle Gildevrijwilligers Fijne Feestdagen en een Goed en Gezond 2023.
Annemiek Steffens, coördinator Financiën Gilde Almere 
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Regio-overleg Oost- en Noord-Nederland, 
Utrecht, Limburg en Zuid-Holland

Gilde Den Haag trotse winnaar 
Haagse Historische Quiz 2022
De wisselbokaal van de Haagse His-
torische Quiz ging dinsdagavond  
25 oktober naar het gidsenteam van 
Gilde Den Haag.

Na een zeer geanimeerde publieksron-
de en een tweede ronde met teams van 
oud-journalisten en politici streden de 
winnende politici tegen de teams van 
Vrienden van Den Haag, Die Haghe en 
het Gilde Den Haag. 

De spanning steeg. In een spannende 
laatste ronde namen de Vrienden van 
Den Haag en het Gilde het tegen el-
kaar op. Hans van der Zwan en Anne-
miek Wubben van het Gilde oogstten 
de meeste punten en ontvingen de 
wisselbokaal uit handen van voorzit-
ter Jan Linssen van de Stichting Haag-
se Historie en Erfgoed. Samen met het 
Weekblad Den Haag Centraal en TV-
zender Den Haag FM, organiseerde de 
stichting voor de zesde keer deze His-
torische Quiz. Dit jaar voor het eerst 
in de Spinozafoyer van het nieuwe cul-
tuurgebouw AMARE.

Na een lange periode waarin regio 
overleg niet of zeer beperkt kon 
plaatsvinden, heeft er nu eindelijk 
weer fysiek regio-overleg plaats-
gevonden in de genoemde regio’s. 
Daarin heeft Rob Hoekstra als verte-
genwoordiger van Gilde Nederland 
in de eerste 2 genoemde deelgeno-
men, Hans van Dijk bij die van Lim-
burg en Jack Hageraats was bij het 
overleg van Zuid-Holland. 

Verslagen van de vergaderingen zijn 
in de maak en komen in verkorte vorm 
in de volgende Gilde Magazine. Toch 
wil ik een korte impressie geven over 
de inhoud en het verloop van de regio 
overleggen. 
Bij ieder overleg was men verheugd 
elkaar weer te zien. Nieuwe gezich-
ten werden verwelkomd. Uit de op-
komst en het enthousiasme voor dit 

regio-overleg bleek dat iedereen voor 
de continuïteit is van deze vorm van 
onderlinge communicatie. Spontaan 
boden Gilden zich aan om voor een 
volgend regio-overleg als gastheer op 
te treden.  
De gevolgen van corona, onder andere 
op het aantal vrijwilligers, zijn uitge-
breid besproken. De meeste Gildeac-
tiviteiten zijn weer opgestart. Helaas 
zijn deze nog niet op het niveau van 
voor Corona. Verder kwamen er nieu-
we initiatieven aan bod en werden di-
verse onderwerpen met elkaar bespro-

ken. Kortom de Gilden bruisen weer 
van energie en kijken positief naar de 
toekomst. 
Wij, als Gilde Nederland, willen daar 
graag ons steentje aan bijdragen, zie 
o.a. allerlei voorbeelddocumenten op 
de Gilde Nederland website en de mo-
gelijkheid om gebruik te maken van 
een gezamenlijk ontwikkelde website 
die ons gezicht naar buiten versterkt 
en intern ontzorgt voor de techniek. 

Rob Hoekstra, penningmeester en 
voorzitter a.i. Gilde Nederland

De Vereniging Vrienden van Den haag 
werd tweede. Een leuk detail: de leden 
van dit team, Rieks Toxopeus en Jacob 
Bijl, zijn eveneens gids bij het Gilde 
Den Haag.  

Mariet Hubatý, Gilde Den Haag

De Haagse Gildegidsen Annemiek Wubben 

en Hans van der Zwan met de fraaie wis-

selbokaal 2022
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Vernieuwde website 
Coach4you Nederland
  
Met ingang van � december �0�� is de vernieuwde web-
site van Coach�you Nederland live. De vorige website was 
gedateerd en minder goed te beheren. De opfrissing uit 
zich door een simpelere homepage waardoor leerkrachten 
groep � c.q. interne begeleiders, ouders en leerlingen di-
rect de essentiële informatie kunnen lezen. Ook informatie 
voor donateurs en partners is direct toegankelijk. Er is nu 
ook voor coaches en coördinatoren een speciale bescherm-
de pagina waar coaches en coördinatoren zich kunnen aan-
melden voor trainingen en toegang krijgen tot ondersteu-
nende documenten. Denk aan handboeken, formulieren, 
voorbeeldbrieven en andere materialen.

Pieter Buijs, Coördinator Coach4you en Jongerencoach 
Gilde De Ronde Venen, bestuurslid Coach4you Nederland

www.coach4you.org

‘n Beetje Leuk Ouder Worden van Wies Verbeek als journalist gespeciali-
seerd in het onderwerp healthy aging, geeft verrassende tips en wetens-
waardigheden voor een gezond, lang en gelukkig leven. Een beetje leuk ou-
der worden, wie wil dat nou niet?

Als iemand weet hoe je een beetje leuk ouder kunt worden dan is het wel Wies 
Verbeek. Als healthy aging-journalist interviewde ze meer dan �0 wetenschap-
pers en gezondheidsexperts met vragen als: waarom slapen we minder goed 
als we ouder worden? En hoe kunnen we die slaap verbeteren? Hoe houd je je 
brein zo lang mogelijk gezond? Wat werkt écht om je lijf een beetje strak te 
houden? Welke oefening is het beste voor je botten? Kan hormoonsuppletie 
bijdragen aan een beter seksleven? Ze dompelde zich daarnaast onder in de 
vakliteratuur. De allerbeste tips die Wies de afgelopen jaren opdeed, bracht ze 
bij elkaar in dit boek, veelal voorzien van haar eigen ervaringen.

’n Beetje Leuk Ouder Worden is een toegankelijk boek vol praktische tips 
en tricks op het gebied van voeding, mind, hormonen, beweging, uiterlijk 
en meer. Alles vanuit het idee: kleine moeite, groot resultaat. Een absolute 
must-read en een perfect cadeau voor iedereen die gezond, fit en gelukkig 
ouder wil worden.
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Red Hat Society in feestend Woerden
De landelijke vergadering van de 
Nederlandse Red Hat Society vond 
dit jaar plaats in feestend Woerden. 
De verzamelde dames noemen zich 
voor deze gelegenheid ‘Freules van 
Wyrda’.

Afgelopen donderdag kwamen 70 
Queens en Vicequeens van de Red Hat 
Society naar Woerden om de landelij-
ke jaarvergadering te houden. Dit ge-
beurde op initiatief van de Woerdense 
Queen Dies die begin dit jaar een Woer-
dense ‘chapter’ oprichtte. Die oprich-
ting had alles te maken met ‘Woerden 
6�0 jaar Stad’ en het lag dan ook voor 
de hand om de jaarlijkse bijeenkomst 
in feestend Woerden te organiseren.
Voorafgaand aan het serieuze deel 
van de dag lieten de dames zich 
rondleiden door een legertje gidsen 
van  Gilde Woerden, dat een histori-
sche stadswandeling en een bezoek 
aan het Kaaspakhuis verzorgde. Ui-
teraard werd op verschillende plaat-
sen gefotografeerd om het kleurrijke                     
gezelschap te vereeuwigen. De deel-
nemende dames waren vol lof over de 
gastvrijheid van de nieuw opgerichte 
afdeling, het geboden programma en 
de interessante rondleiding.

Kees de Kruif (PR), Gilde Woerden

Het was in het jaar 1372 dat het plaatsje Woerden stadsrechten kreeg. Ter gelegen-

heid van deze bijzondere gebeurtenis werd een vrouw, die altijd zonder aanzien des 

persoons op een vrolijke manier het leven van menigeen verlichtte, benoemd tot 

Freule van Wyrda. Deze Freule bleef kinderloos en haar naam raakte in de vergetel-

heid. Het verhaal over haar en haar activiteiten bleef echter rondzingen in Woerden. 

Tot 650 jaar later een aantal dames in Woerden vonden dat haar ‘werk’ zou moeten 

worden voortgezet en wel op een ludieke manier. Bekend met de Red Hat Society 

staken zij de hoofdjes bij elkaar en namen het initiatief om een tweede Chapter van 

de Red Hat Society in Woerden te beginnen. Geïnspireerd door het verhaal van de 

Freule uit 1372 besloten zij zich Freules van Wyrda te noemen. En zo geschiedde:  

5 januari 2022 werd het Chapter Freules van Wyrda geboren.

De officiële 112NL app 
Wanneer je te maken krijgt met een 
noodsituatie bel je uiteraard onmid-
dellijk 112. Maar je kunt nu ook ge-
bruikmaken van de officiële 112NL 
app op je smartphone. Vooral als je 
op een andere plek bent is de app 
erg handig.

In noodsituaties kan de app de red-
ding in nood zijn. Na een harde val 
over een boomwortel bijvoorbeeld, of 
wanneer iemand onwel wordt. Uiter-
mate doelmatig bij stadswandelingen, 
natuurwandelingen of fietstochten.

Het voordeel van deze app is dat je au-
tomatisch een aantal gegevens deelt 
zodra je contact maakt, zoals je naam 
en je exacte locatie. En dat laatste is 
uiteraard vooral erg handig als je op 
een afgelegen plek bent, of op een 

plek waar je de weg niet goed kent. 
De hulpdiensten weten meteen waar 
je bent en kunnen onmiddellijk uitruk-
ken zonder dat jij dat eerst hoeft uit 
te leggen. Een fijne gedachte wanneer 
iedere seconde telt. 
Een ander voordeel van de app is dat 
je ook direct kunt doorgeven of je een 
ambulance, de politie of de brandweer 
nodig hebt. Daarnaast is het ook nog 
mogelijk om aan te geven dat je moeite 
hebt met horen of praten. Je kunt in dat 
geval gebruik maken van de chatfunc-
tie. En die chat kun je ook nog eens 
voeren in �09 verschillende talen.

De app is gratis en je moet zodra je 
hem opent eerst een aantal gegevens 
invullen. Het is een aanrader om dat 
direct te doen, zodat de app meteen 
bruikbaar is.  

De ���NL app is beschikbaar voor An-
droid en iOS en voor alle functies van 
deze app – behalve het bellen – heb je 
een internetverbinding nodig. 
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Laatst zocht zijn vader hem op vanuit Sardinië. Mijn taal-
maat vroeg of hij zijn vader mocht meenemen naar onze 
afspraak. ‘Tuurlijk’, liet ik hem weten. En zijn we gedrie-
en ‘koffie’ gaan drinken in een belendend café. Zijn vader 
zei niet veel. Wel liet hij tussen neus en lippen weten hij 
in zijn jonge jaren, nieuwgierig als de jeugd, ooit eerder in 
Nederland was geweest. ‘De koffie is beter geworden in al 
die jaren’, wist hij te vertellen. Hebben we toch wat geleerd 
van het buitenland, concludeerde de taalcoach tevreden bij 
zichzelf.

Jack de Feyter | www.nul72.nlC
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Taalmaat2
Inmiddels heeft mijn taalmaat een eigen optrek in de buurt 
van zijn werk. Niet meer gezamenlijk alles delen met zes 
man op een flatje. We (vooral hij) zijn er opgetogen over. 
Eerder kon hij verhuizen naar een adres waar hij niet inge-
schreven kon worden en dus ging de verhuizing niet door. 
Ga je met een nieuwkomer in zee, dan kom je een ander 
Nederland tegen, een land waar je als brave burger geen 
weet van hebt.
We oefenen nog elke week op onze taal. Veel vorderingen 
maken we niet, omdat hij Italiaans blijft praten met zijn col-
lega’s. Toch kunnen we via de vertaalapp redelijk goed com-
municeren met elkaar.  Zijn schrijftalent  is beter ontwikkeld 
dan zijn spraak. Schrijven geeft hem meer tijd om na te den-
ken, vermoed ik.
Ik heb mijn taalmaat aangeraden naar kinderprogramma’s 
te kijken op de t.v. en naar reclames van de supermarkt. 
Die zijn vaak simpel verwoord en voorzien van plaatjes bij 
de tekst. Verder hebben we het boek ‘Mijn Keuken’ doorge-
werkt en zijn we nu bezig in ‘Eten en Drinken’. In die boe-
ken heten de nieuwkomers veelal Rachid of Mohammed. De 
meiden, Aisha of Fatima. Wat denkt hij over het geloof? Veel 
vragen durf ik hem nog niet te stellen. Ik neem hem liever 
zoals hij is; katholiek van huis uit, maar niet praktiserend. 
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