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Beste lezer, 

 
Ondanks de tropische omstandigheden 
van het begin van augustus zijn we er weer 
in geslaagd om een Nieuwsbrief te 
produceren. 
 
In dit nummer informeren wij u verder met 
betrekking tot onze eerste activiteit in het 
“Nieuwe Normaal”. 
Het betreft de opstart van ons PraatHuis. 
Dat wordt geheel conform de corona regels 
georganiseerd. Helaas is de TaalTuin, 
vanwege gebrek aan belangstelling van 
Anderstaligen, niet doorgegaan. 
 
Verder vragen we uw aandacht voor enkele 
interessante TIPS. 
In de rubriek Covid-19 hebben we een ‘cursus’ 
“niet-medische mondkapjes maken” 
opgenomen.  
 
We hopen van harte dat u deze Nieuwsbrief in 
goede gezondheid kunt lezen. 

 
Suggesties/ reacties zijn 
altijd welkom! 
Het team van Gilde 
SamenSpraak. 
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Gilde SamenSpraak vergadert en 

neemt afscheid van Wim Hoogstraten. 

Binnen Gilde Zoetermeer (zowel bij het 

bestuur als bij Gilde SamenSpraak) 

wordt er, ondanks corona, gewoon 

doorvergaderd. Is het niet via Zoom dan 

gewoon in de buitenlucht op anderhalve 

meter afstand.  

Op het laatste teamoverleg heeft Gilde 

SamenSpraak afscheid genomen van 

Wim Hoogstraten. Onder dankzegging 

voor zijn inzet de afgelopen jaren 

overhandigde Hennie van de Graaf een 

mooie fles geestrijk vocht. 

Na afloop van het overleg was er nog 

voldoende ruimte voor informeel contact. 

De catering was geheel selfsupporting, 

dankzij de inzet van verschillende 

teamleden. 



                                                                                                                     
 

Helaas hebben we de geplande TaalTuin 

bijeenkomsten in augustus moeten 

cancelen. 

Vanwege te weinig belangstelling van 

onze Anderstaligen; specifiek voor hen 

was er een interessant programma 

voorbereid. Mogelijk dat de vrees voor 

het Covid-19 virus hier een negatieve rol 

heeft gespeeld. 

Het programma is niet voor niets 

ontwikkeld: het PraatHuis team neemt 

het op in het in het programma van de 

PraatHuis middagen van de komende 

maanden.

PraatHuis 

Het PraatHuis team is van plan om de 

reguliere PraatHuis middagen met 

ingang van 1 september weer op te 

starten. Uiteraard geheel binnen de 

huidige coronaregels. 

Vooraf zal er gepolst 

worden bij de vaste 

bezoekers wat ze 

hiervan vinden. 

Het PraatHuis team is 

in de maand   

augustus druk bezig 

met het voorbereiden van het 

programma voor de PraatHuis 

middagen de komende maandagen. 

Onderwerpen die waarschijnlijk aan de 

orde komen: Corona/ buren/ 

streekgerechten/ Prinsjesdag/ 

Nederlandse spreekwoorden en 

gezegdes/ etc. 

Uiteraard is er nog volop ruimte voor uw 

ideeën en suggesties.  

Ook activiteiten in de keuken zullen 

ingepast worden. Hierbij denken we aan 

het bakken van poffertjes/ 

pannenkoeken of pizza’s. 

Kortom: het belooft een interessant 

periode te worden, mits corona ons niet  

in de wielen rijdt! 

Historisch bericht 

Ons zeer gewaardeerd PraatHuis teamlid 

is op 8 september aanstaande 25 jaar 

getrouwd. Daar zij oorspronkelijk uit 

Brazilië komt en haar familie daar nog 

woont, wilde ze dit feestelijk vieren in 

Brazilië. Helaas heeft corona roet in het 

eten gegooid en moest de geplande reis 

afgezegd worden. 

Bij het opruimen van haar archief kwam 

Rosane onderstaand bericht tegen over de 

officiële opening door de toenmalige 

wethouder Edo Haan (PvdA en nu 

burgemeester van Maassluis) van ons 

PraatHuis in 2007. 

 

 

Stelt u prijs om vooraf een uitnodiging met 

themavermelding voor de PraatHuis middag per email 

te ontvangen? 

Meld dit dan per email bij Cees van Gein: 

praathuis@gildezoetermeer.nl 
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In onze vorige EXTRA Nieuwsbrieven staan vele tips die nog steeds actueel 

zijn. Met name hoe u het Taalmaatjes contact kunt onderhouden.  

De Corona Boodschappendienst van medeorganisator UVV:  

https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-voor/ 
 

Adviezen: https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus 
 

Testen: Heeft u milde klachten, die op het coronavirus lijken?  

Zoals hoesten, verkoudheid en/of koorts? Dan kunt u online een testafspraak maken en de 

uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijk coronatest 

afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur 

bereikbaar voor het maken van een testafspraak. 

Online kan een testafspraak gemaakt worden via Rijksoverheid.nl/coronatest. Om een 
afspraak te maken heeft u uw DigiD nodig. Op basis van de ingevoerde postcode toont het 
systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging 
per e-mail en sms. Als de uitslag bekend is, wordt per dit per e-mail gemeld. Het inzien van 
de uitslag kan weer via de coronatest website door in te loggen met uw DigiD. Positieve 
testuitslagen worden nog steeds uitsluitend telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij de 
uitslag wordt namelijk direct het bron- en contactonderzoek gestart. De mogelijkheid om 
online afspraken te maken is bedoeld als aanvulling op het landelijk coronatest 
afsprakennummer 0800-1202.  
De coronatest website is een initiatief van alle GGD'en, GGD GHOR Nederland en het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle 
informatie terug te vinden over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat 
daarop volgt. Voor Nederlanders die geen testafspraak willen maken, maar andere vragen 
willen stellen over het coronavirus blijft het publieksinformatienummer 0800-1351 
beschikbaar. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus 
 

Een eigen niet-medisch mondkapje maken: 

Wanneer u met het Openbaar Vervoer reist, moet u een mondkapje dragen. Dit is omdat u in 
het Openbaar Vervoer niet altijd anderhalve meter afstand kunt houden. U kunt zelf niet-
medische mondkapjes kopen, of er zelfthuis een maken. Met een niet-medisch mondkapje 
bescherm je de mensen om je heen. 
ZELF MAKEN: 
Nodig: stof, elastiek, schaar, naald & draad of naaimachine. 

1. Was de stof op 60 graden. 
2. Knip 2 stukken uit van 20 bij 27cm en neem twee bandjes elastiek van 18cm lang. 
3. Leg de twee stukken textiel op elkaar. Vouw de lange zijden 0,5cm om en naai ze aan 

elkaar vast. 
4. Vouw de korte zijden ruim 1,5cm naar binnen en naai ze vast. 
5. Trek daar de elastieken doorheen en maak er een knoop in. 
6. Zorg dat het mondkapje goed aansluit op je gezicht. Stel daarvoor zo nodig de knopen 

in het elastiek bij. 
7. 7 Schuif de knoop in de zoom, rimpel de stof zodat het goed over uw mond, neus en 

kin past en naai het elastiek vast in de stof. 

Nieuws 

Informatie 

Tips 

https://uvv-zoetermeer.nl/we-zijn-er-klaar-voor/
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.heywood.org/education/covid-19-coronavirus-updates&psig=AOvVaw3Z2KZFMUvnH_C7MTo8eA7s&ust=1584627355363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCNq5-bpOgCFQAAAAAdAAAAABAE


GEBRUIKEN: 

 Was voor het opzetten én na het afzetten van het mondkapje uw handen minimaal 20 
seconden met water en zeep. Doe dit ook als u het mondkapje gaat wassen op 60 
graden. Gebruik daarvoor alleen wasmiddel. 

 Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan. 

 Zorg dat uw mond, neus  en kin goed bedekt zijn en draag het kapje maximaal 3 uur. 

 Bewaar een schoon of gebruikt kapje apart van elkaar in een afgesloten zakje of bakje. 

 Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar. 
 
 

 

 
 



De overzijde. 
 
 
Binnen ons Gilde 
SamenSpraak team zijn 
er leden met 
onverwachte creatieve 
talenten. 
Een daarvan is Harrie 
Djojowikromo. 
Naast zijn muzikale 
talenten, heeft hij menig 
pennenvrucht het leven 
doen aanschouwen. 

 
Even wat achtergrond info over zijn gedicht.  
Het origineel is van zijn Javaans gedicht "Tana 
Sabrang."  
Hij heeft dat omgezet in poëtisch Nederlands, 
zodat door het door een ieder kan worden 
begrepen.  
Dit gedicht (en nog vele) heeft hij geschreven op 
basis van zijn veldonderzoek (periode 1956 - 
circa 1968) onder de oude Javaanse ex-
contractanten in Suriname. Zijn hoofdvraag was: 
"Weten over hun beleving als contractanten om 
van Java naar Suriname plantage arbeid te 
doen. "De gemeenschappelijke constateringen 
waren: vrijwel 80% van de ex-contractanten 
waren min/meer getraumatiseerd en hadden nog 
steeds heimwee naar hun geboorte streken op 
Java." 
Want wat bleek; Tana Sabrang (aan de overzijde 
van Java was Sumatra alwaar selectie en 
keuringsdepot van de Nederlandse Handel 
Maatschappij t.b.v. Javaanse contractanten voor 
Suriname).  
De dubieuze wervers contractanten gebruikten 
toen "Tana Sabrang” ofwel “De overzijde," als 
promotie slogan om contractanten te werven.  
 

Immers vanuit de Havenstad Semarang naar 
Zuid Sumatra duurde slechts 8-12 uren per 
zeilschip. Echter, toen de contractanten na 
keuring enz... verscheept werden naar Suriname 
(en voor de 2e keer weer Tana Sabrang 
gebruikt) duurde de zeereis circa 3-4 maanden. 
En tot verbazing van de Javaanse contractanten 
waren ze in een totaal ander land terecht 
gekomen namelijk: Suriname. Geen palmbomen 
en sawa's (rijstvelden en landbouw akkers e.d..) 
te zien. Ook de mensen zien er anders uit.  
 
Vandaar zijn Javaans gedicht Tana Sabrang en 
in Poëtisch Nederlands "De Overzijde."  
Nu kan iedereen de tekst uit het gedicht beter 
begrijpen. In het Javaans door Harrie 
voorgedragen (onder begeleiding van zijn gitaar) 
krijgt het gedicht meer kracht en komt ook beter 
tot uiting voor de Javaan.  
 

 
Gedachten die dagelijks in mij opkomen 
Afvragend wat de overzijde kan betekenen. 
Mijn leven nog vervullend van simpelheid 
Welke door geen ander is voorbereid. 
 
Keer op keer de dagelijkse bezigheden verrichtend 
Die nodig zijn voor de voortgang. 
Steeds vertrouwend op mijn innerlijke kracht 
Blijvend voor lange tijd en verbondenheid. 

 
De natuur om mij heen ademend. 
Door standvastigheid alle jaargetijden regelend 
Om de groei van de omgeving te handhaven 
Zorgend voor de dagelijkse levenscycli en ritmen. 

 
Wat brengt mij tot deze verstorende gedachten? 
Waar vredigheid en tevredenheid mijn terrein 
volmaken. 
Met al mijn naasten steeds kunnen voldaan 
Verzekerd zijn van het voortbestaan. 

 

 

 



In deze rubriek tippen we jullie over leuke uitstapjes welke u kunt ondernemen met uw 
Taalmaatje. 
 
Tip 1:  Forum Café is weer open! 

Het Forum Café is weer open voor afhaal en catering. Van 
maandag tot vrijdag van 11.00 - 15.00 uur kun je terecht voor 
een heerlijk lunchpakket of een drankje en lekkers to go. Ook 
zijn er een beperkt aantal tafeltjes beschikbaar om 
(Coronaproof) aan te zitten. Je kunt een tafeltje reserveren bij 
de counter in het Forum Café. Eet smakelijk! 

 
 

 

Tip 2: Stadswandelingen 

Naast ons eigen Gilde Stadgidsen heeft Gilde Den Haag een heel programma aan Stadswandelingen> 

Kijk hiervoor op: www.gildedenhaag.nl/stadswandelingen.php 

Een kleine greep uit het aanbod: 

Stadswandelingen ter herdenking en viering van 75 jaar Vrijheid Den Haag 

 Bezet - Verzet – Bevrijd 

 Bezuidenhout, heden en verleden 

 Vrede en Recht 

 Joods verleden van Den Haag 

 Rondleiding oude Joodse Begraafplaats aan de Scheveningseweg 

 Wandeling door Clingendael 
 

Tip 3: Voedselbuurtbos Treemanspolder 

Wat is een voedselbuurtbos? 
Simpel: een voedselbos voor en door de buurt. Bij het Voedselbuurtbos Treemanspolder dat we 
willen realiseren in de Nieuwe Driemanspolder gaat het daarbij vooral om de Zoetermeerse wijken 
Meerzicht, Buytenweg en de Haagse wijk Leidschenveen. Veel mensen in deze wijken hebben 
geen tuin om groente en fruit in te verbouwen, dus willen wij dat er een groot voedselbos komt 
waar iedereen toch zelf kan komen plukken. Door verhalen van de bewoners in het bos te 
verwerken, uiteenlopende relax-plekken te maken en verschillende activiteiten te organiseren, 
hopen we bovendien een plek te bieden waar onbekenden elkaar kunnen leren kennen; een van 
de grootste wensen van onze partnerorganisatie Kambisa!BeHeard. 
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Gilde Klussendienst is naarstig op zoek naar klussers 

De huisklussen hebben vanwege de Corona maatregelen heel lang stil gelegen, maar we kunnen nu ook weer 
verzoeken voor huisklusjes honoreren. Maar de capaciteit is op dit gebied wel tamelijk beperkt, omdat onze vaste 
huisklusser met pensioen is. Van de overgebleven vier klussers zijn er nu 2 op vakantie, dus de wachttijden lopen 
wat op. Tot nu toe kunnen we het net aan met de bestaande bezetting, maar als in het najaar de vraag naar 
huisklussen weer gaat aantrekken, moeten er echt mensen bij. We zoeken dus met name mensen die handig zijn 
met klusjes in huis, maar wil je in de tuin werken, dan ben je uiteraard ook van harte welkom.  
Nel Jense Coördinator Gilde Klussendienst 
 
Heeft uw anderstalige in zijn thuisland een vak geleerd en heeft hij of zij op dit moment niets om handen? 
Bij de klussendienst zitten ze te springen om handige mensen. 
Uw anderstaligen kan zich dus voortreffelijk dienstbaar maken en hij/zij verbreed zijn ervaringen met de 
Nederlandse samenleving: het mes snijdt dus aan twee kanten! 
 
Neem rechtstreeks contact op met Nel Jense, Coördinator Klussendienst: 
Klussendienst@gildezoetermeer.nl 

 

Op dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag.  

Die dag is een ideaal moment om aandacht te vragen voor de 

aanpak van laaggeletterdheid. Daarom organiseren de stichting 

Lezen en Schrijven van maandag 7 tot en met zondag 13 

september de Week van Lezen en Schrijven.  

Nieuwe naam. De afgelopen vijftien jaar organiseerde Stichting Lezen en Schrijven jaarlijks de 

Week van de Alfabetisering. Nu kiezen we voor een nieuwe naam: Week van Lezen en Schrijven. 

Deze naam klinkt toegankelijker en is voor iedereen te begrijpen, waardoor het beter aansluit bij de 

doelgroep. In de week gaat het net als voorgaande jaren om de basisvaardigheden lezen, schrijven, 

rekenen en omgaan met computer, tablet en smartphone. 

Nieuwe invulling. Niet alleen de naam verandert, ook de invulling van de themaweek krijgt een 

ander karakter. Stichting Lezen en Schrijven richt zich tijdens de Week van Lezen en Schrijven op 

het agenderen van het thema laaggeletterdheid bij de politiek en het Nederlandse publiek.  

Dat doet de Stichting door onderzoeksresultaten te delen, op 8 september media-activiteiten te 

organiseren en te communiceren over het herkennen van laaggeletterdheid.    

Daarnaast roept de Stichting het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op om in actie te 

komen voor een geletterde samenleving. Ze hopen de afgelopen jaren een beweging te hebben 

ingezet waardoor partners in het land zelf aan de slag gaan tijdens de Week van Lezen en 

Schrijven.  

De Stichting richt zich daarom vooral op de ondersteuning van gemeenten en organiseren zelf geen 

activiteiten in het land. Ze staan klaar met advies, voorbeelden ter inspiratie en een 

communicatietoolkit om zelf te downloaden. . 

Alleen samen bereiken we een samenleving waarin iedereen mee kan doen. 

Op www.weekvanlezenenschrijven.nl vindt u alle informatie.  

Nieuwe opzet TaalHeldenprijs. Afgelopen jaren werden in veel provincies tijdens de Week van de 

Alfabetisering Provinciale TaalHelden in het zonnetje gezet, ter voorbereiding op de uitreiking van 

de landelijke TaalHeldenprijs. Dit jaar is de opzet van de TaalHeldenprijs anders. Er zijn geen 

provinciale verkiezingen vooraf. En iedereen kan een kandidaat voordragen voor de landelijke 

TaalHeldenprijs in de categorie Taalcursist, Taalbegeleider of Bruggenbouwer. Dit kan via een 

speciaal aanmeldformulier dat vanaf 7 september op de website van De Stichting staat.   

Een deskundige jury selecteert binnen elke categorie vijf genomineerden die tijdens de feestelijke 

uitreiking van de landelijke TaalHeldenprijs in maart 2021 strijden om de titel TaalHeld van 2021.  

Geke van Velzen, Directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven 
 

mailto:Klussendienst@gildezoetermeer.nl
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Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen’: 

Toos & Henk        Paul Kusters             

                        

      

    

 

  
 


