
 Gilde Wageningen 
 

 
Een Gilde is een organisatie van vrijwilligers die hun 
kennis, kunde en ervaring belangeloos beschikbaar 
stellen aan iedereen die daarvan gebruik wil maken. 
In 1984 ging in Amsterdam het eerste Gilde van 
start. Nu zijn er in ca. 65 plaatsen in Nederland 
Gilden actief. 
Aanvankelijk werd het aanbod van de Gilden 
bepaald door ouderen, die na een beroepscarrière 
hun expertise beschikbaar stelden. De laatste jaren 
is het aanbod verbreed, ook bij Gilde Wageningen. 
Momenteel zijn er de volgende activiteiten: 
 
Rondleidingen 
Destijds opgezet door het Gilde en de Historische 
Vereniging ‘Oud-Wageningen’, wordt deze activiteit 
door onze Gildegidsen uitgevoerd. 
 
Adviezen en bemiddelingen 
Diverse deskundige vrijwilligers adviseren en helpen 
bij praktische problemen.  
 
SamenSpraak  
Nederlandse vrijwilligers praten met immigranten ter 
bevordering van hun inburgering. 
 
Coach4you 
Vrijwilligers begeleiden scholieren bij de overgang 
van basisschool naar voortgezet onderwijs. 
 
 

 Rondleidingen 
 

 
Deskundige gidsen staan klaar om u langs vijf 
interessante routes te leiden: 
 
• Stadswandeling door de oude binnenstad. 

 

• Wandeling door de uiterwaarden. 
 

• Wandeling Tuin en Architectuur voert u langs 
 prachtige gebouwen en door Arboretum De  
 Dreijen. 

• Wandeling Wageningen in Monte, naar de oudste  
 sporen van Wageningen op de Westberg en  
 door Arboretum Belmonte. 

 

• Historische fietstochten. 
 

• Rondleidingen kent ook een virtuele  
stadswandeling in de vorm van een PowerPoint-
presentatie. 

 
Uitgebreide informatie vindt u in de speciale folder 
Rondleidingen in en om Wageningen en op de site 
www.rondleidingenwageningen.nl  
U kunt individueel, onaangekondigd, deelnemen 
aan rondleidingen op vastgestelde data gedurende 
het zomerseizoen (zie wandelkalender in de folder 
en op de website).  
 
Voor groepen kunnen afspraken worden gemaakt 
met de coördinator:  
Pam Zijlstra, tel. 0317-420562. 
e-mail: info@rondleidingenwageningen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belmonte Arboretum 

 Adviezen en bemiddelingen 
 

 
Iedereen kan een beroep doen op adviseurs van 
het Gilde. Dit geldt ook voor scholen, instellingen 
enz. De adviseurs geven voorlichting, zij voeren 
geen klussen uit. 
 
• Computerondersteuning, storingen oplossen. 
 

• Tuinen en tuinonderhoud. 
 

• Kortdurende Nederlandsetaalprojecten, o.m. 
- vertalen van brieven en teksten. 
- uitleg geven over “moeilijke” brieven. 
- hulp bij het schrijven van brieven aan instanties. 

 
 
Aanvragen via de coördinator: 
Mies Gerbrands, tel. 0317- 450309, 
e-mail: m.gerbrands@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbieders van Gilde Ede 
 

 
Gilde Wageningen werkt nauw samen met Gilde 
Ede, dat een uitgebreid aanbod heeft op diverse 
terreinen. 
Een compleet overzicht van de activiteiten, in de 
gemeente Ede, is te vinden op www.gilde-ede.nl. 
 
De inwoners van Wageningen kunnen een beroep 
doen op de vrijwilligers van Gilde Ede.  



SamenSpraak 
 

 
SamenSpraak is converseren met anderstaligen. 
Deze activiteit blijkt bij een aantal Gilden in Neder-
land een succesvolle bijdrage te leveren aan de in-
burgering van immigranten. Zo ook in Wageningen, 
waar ca. 50 vrijwilligers bij dit project betrokken zijn.  
Het SamenSpraakprogramma volgt een vast pa-
troon. De immigrant komt – gedurende een jaar – 
wekelijks één uur bij de vrijwilliger thuis. Daar wordt 
in een informele sfeer gepraat over allerlei onder-
werpen. Immigrant en vrijwilliger voeren een con-
versatie op basis van gelijkwaardigheid. Voor bei-
den staat het plezier in de ontmoeting met iemand 
uit een andere cultuur centraal.  
De anderstaligen komen uit diverse landen en heb-
ben een verblijfsstatus. Kennismigranten komen uit 
o.a. China, India en Rusland, vluchtelingen uit o.a. 
Syrië, Afghanistan en Zimbabwe. Zij hebben door 
cursussen al enige basiskennis van het Nederlands 
verworven. 
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de coör-
dinator:  
Bert van Dorsten, tel: 0317-411777, 
e-mail: ehd@xs4all.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coach4you
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Coach4you 
 

 
Coach4you is een project van Gilde Wageningen 
waarbij vrijwilligers individuele ondersteuning bieden 
aan schoolkinderen bij de overgang van het basis- 
naar het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om 
leerlingen in groep 8 die naar verwachting van de 
leerkracht problemen zullen krijgen. Het doel is 
schooluitval te voorkomen. De resultaten zijn in het 
algemeen goed. 
Afgelopen jaren zijn zes tot negen leerlingen een 
jaar lang wekelijks door een coach-vrijwilliger bege-
leid. De belangstelling groeit. De landelijke stuur-
groep Coach4you Nederland zorgt voor training, 
deskundigheidsbevordering en faciliterende onder-
steuning van de lokale projecten.  
Coördinator: Henk Slegten, tel: 0317-410550, 
e-mail: slegten.kingma@hetnet.nl. 
 
 

Verdere informatie 
 

 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter van 
het Gildebestuur: 
Cox Merkelijn, tel: 0317-410148,  
e-mail: cox.merkelijn@upcmail.nl, 
 
of de secretaris:  
Gerrit Walstra, tel : 0317-417638, 
e-mail: gewalstra@cs.com. 
 
Algemene e-mail: gildewageningen@hotmail.com 
 
Internet 
www.gilde-wageningen.nl; www.gilde-nederland.nl  
www.rondleidingenwageningen.nl 
 

 
Wilt u als vrijwilliger meewerken aan activiteiten 
van het Gilde? U bent van harte welkom. 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij een van de 
coördinatoren. 
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