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19 oktober: landelijke wandel-
coördinatorendag in Nijmegen
Het zonnetje laat nog even verstek 
gaan deze ochtend in Nijmegen, 
de oudste stad van Nederland. On-
danks dat krijgen onze gasten, Gilde 
vrijwilligers uit geheel Nederland, 
een warm welkom in de hal van het 
stadhuis. Sommigen bezochten de 
stad al eerder, anderen maken voor 
de eerste keer kennis met Ulpia No-
viomagus Batavorum.

Al om 09.30 uur meldt de eerste gast 
zich in de Burgerzaal van het Histori-
sche Stadhuis. De koffie is bruin, de 
‘Nijmegenaartjes’ liggen klaar, dus 
van harte welkom. In het daarop vol-
gende half uurtje komen de meeste 
andere gasten binnen en allemaal la-
ten zij zich de koffie/thee en het heer-
lijke gebak goed smaken.

Om �0.30 uur opent Janny Pijnappels, 
secretaris in het bestuur van Gilde 
Nijmegen, de bijeenkomst met een 
welkomswoord. Natuurlijk gaat zij in 
op de status van Nijmegen: oudste 
stad van Nederland. Wethouder Ben 
van Hees is de volgende spreker en 
hij roemt het vele goede werk dat de 
Gilden in Nederland verrichten. Ook 
de gidsen van Gilde Nijmegen: zij zijn 
de ambassadeurs van de stad. Hij ziet 
vaak groepen onder leiding van een 
gids wandelen in de stad. De wethou-

der is zo enthousiast dat hij voor deze 
dag de hele ochtend heeft vrijgemaakt 
om zoveel mogelijk mee te krijgen van 
het programma én van informatie over 
het Gildewerk. 

Ber Jansen, de dagvoorzitter geeft ver-
volgens uitleg over het dagprogramma 
waarna de aanwezigen van gids Jan 
Rutten uitleg krijgen over de prachti-
ge wandkleden: ‘het behang’ van deze 
Burgerzaal. Vol enthousiasme vertelt 
Jan het verhaal over het leven van En-
naus, de mythische figuur die uitein-
delijk aan de voet heeft gestaan van 
het ontstaan van de stad Rome. 

Het ochtendprogramma voorziet daar-
na in een onderdeel waarin, onder 
leiding van Wim van Oosten gediscus-
sieerd kan worden over onderwerpen 
die onze Gilden allemaal aangaan. Eer-
ste onderwerp is de samenwerking, of 
het gebrek daaraan, met de plaatse-
lijke VVV’s. 

Veel deelnemers weten nu waar de uitdrukking ‘heet hangijzer’ vandaan komt

Foto: Henk Stevens

Wethouder Ben van Hees roemt het vele goede werk dat de Gilden in Nederland verrichten

Is er goede samenwerking of juist con-
currentie? Er zijn enkele reacties waar-
uit blijkt dat de ervaringen zeer wisse-
lend zijn. Positief bericht komt vanuit 
Nijmegen waar het Gilde het initia-
tief genomen heeft om, na jaren van 
slechte samenwerking, het gesprek 
aan te gaan. Dit heeft geleid tot een 
hernieuwde samenwerking, tot beider 
tevredenheid. 
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Een afgevaardigde van Gilde Den Haag 
is daarna aan de beurt. Hij vertelt on-
der andere over de 24 verschillende 
wandelingen die in Den Haag worden 
verzorgd. Daarna is het de bedoeling 
dat er discussie ontstaat over enkele 
andere aandachtpunten, echter er is 
onvoldoende tijd voor inbreng vanuit 
de aanwezigen. Jammer: en zeker een 
aandachtpunt voor een volgende bij-
eenkomst.

Onder leiding van twee gidsen volgt 
een rondleiding door het historische 
deel van het stadhuis. Enthousiaste 
reacties en het is duidelijk dat veel 
deelnemers nu weten waar de uitdruk-
king ‘heet hangijzer’ vandaan komt. 
De daarop volgende lunch in Restau-
rant/Brouwerij ‘De Hemel’ in de histo-
rische Commanderie van St. Jan is ge-
zellig en vooral de mannen laten zich 
het lekkere lokale glas bockbier goed 
smaken. 

Inmiddels is de zon gaan schijnen zo-
dat het middagprogramma bestaande 
uit een paar rondleidingen, op een 
aangename manier kan gebeuren. Vier 
groepen gaan onder leiding van gid-
sen op pad. Een groep loopt de ‘Oude 
Stad’ wandeling. Deze wandeling gaat 
door het oude westelijk deel van het 
centrum van Nijmegen met onder an-
dere bezoek aan de St. Jacobskapel. 
Drie andere gidsen verzorgen de ‘His-
torische stadswandeling’ terwijl een 
vijfde groepje onder leiding van een 
gids de St. Stevenskerk gaat bezoe-
ken. De gids van de St. Stevenskerk 
weet de luisteraars te boeien en ook 
de humor ontbreekt niet tijdens de 
wandeling. Lunchtijd bij Restaurant/Brouwerij ‘De Hemel’ in de historische Commanderie van St. Jan
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De afsluiting van deze dag vindt plaats 
in de Zuiderkapel van de St. Stevens-
kerk. Onder het genot van een hapje 
en drankje praten we nog even na met 
elkaar over de, volgens de meeste aan-
wezigen, zeer geslaagde dag.

Wij, de organisatoren van deze dag, 
kijken ook met veel plezier terug op 
een fijne dag. Het is altijd leuk en in-
teressant om nieuwe mensen te ont-
moeten of oude bekenden terug te 
zien. Vooral als het gelijkgestemde 
vrijwilligers zijn.
Namens onze hele werkgroep danken 
wij alle bezoekers voor hun aanwezig-
heid, hun inbreng en hun mooie woor-
den bij het afscheid. Wij hopen veel 
van jullie een volgende keer, ergens in 
Nederland, weer te ontmoeten.

Janny Pijnappels van Kempen, 
secretaris
Ber Jansen, coördinator stadsgidsen

De Zuiderkapel van de St. Stevenskerk

De Gedeputeerdenplaats naast het stadhuis Het Besiendershuis aan de Steenstraat

Mariken van Nieumeghen
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Zilveren Gildespeld
voor Hans Laudy 
Vrijwilligers van Gilde Westelijke 
Mijnstreek zijn vrijdag 9 september 
getrakteerd op een geweldig uitje 
in en om Gasterie de Bokkereyer in 
Sweikhuizen. Alle vrijwilligers, of ze 
nu cursusleider, kantoormedewer-
ker of bestuurslid zijn, waren uitge-
nodigd en hebben genoten van een 
prachtige middag en avond.

De weergoden waren gunstig gestemd 
en zorgden voor een aangenaam na-
zomersfeertje op het terras en tijdens 
de mooie wandeling, uitgestippeld 
door de eigen gidsen van de wandel-
groep van het Gilde. De heuvelachtige 
en bosrijke omgeving van Sweikhui-
zen en het mooie Geleenbeekdal wer-
den te voet verkend. Na de wandeling 
was het tijd voor een aperitiefje op het 
terras, waarna een fraai buffet klaar-
stond. Oud-voorzitter Hans Laudy had 
voor iedereen een dank-je-wel in petto 
voor de belangeloze inzet gedurende 
het afgelopen cursusseizoen. Hij prees 
het nieuwe elan in de organisatie, die 
daarmee een geweldige doorstart 
heeft gemaakt. 

Talloze traditionele en nieuwe cur-
sussen vullen inmiddels de website. 
Daarna was het woord aan de nieuwe 
voorzitter Els Meewis-Stans, die voor-
ganger Hans Laudy in het bijzonder 
bedankte voor het leiding geven aan 
Gilde Westelijke Mijnstreek gedurende 
een jaar of vijf. Als verrassing kon ze 
hem nog de Zilveren Speld van verdien-
ste opspelden van Gilde Nederland, in 
het bijzonder omdat hij het Gilde door 
een moeilijke crisissituatie heeft ge-
leid en omdat er nu weer een gezonde 
organisatie staat inclusief een beleids-

plan voor de komende jaren. Dat de 
voorgenomen opheffing van het Gilde 
in 5053 niet is doorgezet is met 
name de verdienste van Hans Laudt. 
Met een lekker dessertje werd de ge-
animeerde avond afgesloten in de we-
tenschap dat volgend jaar wederom 
een uitstapje op het programma zal 
staan als ‘beloning’ voor bewezen 
diensten door al deze geweldige vrij-
willigers. 

Bert Wassenberg, secretaris 
Gilde Westelijke Mijnstreek

‘T Is Weer Voorbij (Die Mooie Zomer)
Bij Gilde Deventer werd donderdag 27 
oktober de laatste tocht van het sei-
zoen gefietst, de herfstkleurentocht. 
30 deelnemers en 6 begeleiders fiets-
ten een tocht van ruim 35 Km richting 
Bathmen en Okkenbroek. De natuur 
had inmiddels prachtige kleuren en 
het was dan ook bijzonder jammer dat 
de zon er niet door wilde komen. Een 
korte terugblik leert dat we een ge-
slaagd seizoen achter de rug hebben 
met ruim 400 deelnemers en slechts 2 
lekke banden. Iedereen bedankt voor 

de deelname en we hopen jullie volgend jaar weer te mogen ontmoeten want u 
weet het, fietsen met het Gilde is Sportief, Leerzaam en Gezellig.
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Gilde Alkmaar 25 jaar
Op 21 september 2016 was het zo 
ver. Vrijwilligersorganisatie Gilde 
Alkmaar, actief op recreatief en so-
ciaal gebied, vierde zijn 25-jarig be-
staan. Ruim voor de viering werd 
hier al  aandacht aan geschonken in 
verschillende nieuwsbladen. Het ju-
bileumfeest bestond uit een vrij toe-
gankelijke informatiemarkt van 10 
tot 12 uur, waar de vier activiteiten 
(stadswandelingen, fietstochten, Sa-
menSpraak en Coach4you) zich pre-
senteerden. In de middaguren was er 
een ontvangst voor genodigden, met 
toespraken, een lunch, een door de 
eigen gidsen verzorgde stadswande-
ling en een afsluitende borrel.

De Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar 
opende haar kerkdeur om �0 uur voor 
de informatiemarkt. Met deze markt 
wilde Gilde Alkmaar niet alleen de be-
kendheid over zijn vrijwilligerswerk 
vergroten. Het doel was ook nieuwe 
vrijwilligers voor de vier activiteiten te 
werven. 
Belangstellenden die, na de berich-
ten in de pers of aangelokt door het 
sandwichbord voor de ingang van de 
kerk, meer wilden weten over het ja-

rige Gilde Alkmaar kwamen hier aan 
hun trekken. Bij de aantrekkelijk inge-
richte stands kregen zij enthousiaste 
verhalen te horen van de vrijwilligers 
die zich er vaak al jaren lang voor in-
zetten, ondersteund door informatie 
op flyers, foto’s en posters. 
Na hun rondgang langs de markt kon-
den de bezoekers onder het genot van 
koffie of thee napraten, waarvan flink 
gebruik werd gemaakt.
Voor het besloten deel ging de poort 
van de kerk om �2.30 uur open, dit 
maal voor genodigden onder wie de 
burgemeester van Alkmaar, de heer 
Piet Bruinooge, en de voorzitter van 
Gilde Nederland, de heer Henk de 
Kort. Ceremoniemeester Peter de Ro-
ver opende dit officiële deel. 

Aan het woord kwamen achtereenvol-
gens de voorzitter van Gilde Alkmaar, 
Lucas Zimmerman, de burgemees-
ter van Alkmaar en de voorzitter van 
Gilde Nederland. In de toespraken 
werden nut en functie van de Gilden 
in Nederland in het algemeen en Gilde 
Alkmaar in het bijzonder toegelicht. 
Over de relatie tussen de gemeente 
en Gilde Alkmaar benadrukte de bur-
gemeester de nauwe verbondenheid 
in verleden en heden. De voorzitter 
van Gilde Nederland ging onder meer 
in op de functie van Gilde Nederland 
als koepelorganisatie. Hij sloot zijn 
toespraak af met het uitreiken van de 
gouden Gildespeld aan het duidelijk 
verraste bestuurslid Jan Hendriks. 
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Er was een goed verzorgde lunch voor 
alle genodigden, die zichtbaar in de 
smaak viel. Daarna verdeelden de ge-
nodigden zich in vier groepen, om on-
der deskundige leiding van gidsen van 
Gilde Alkmaar een leerzame en onder-
houdende stadswandeling te maken. 
Het weer was het jarige Gilde goed 
gestemd en de wandelaars genoten 
zichtbaar van de vele attracties van de 
mooie stad Alkmaar en de historische 
verhalen van de gidsen.
Vermoeid kwam iedereen weer bij 
elkaar in de Grote Sint Laurenskerk 
voor drankjes en  hapjes. Aan het be-
gin van dit afsluitende deel bedankte 
de voorzitter van Gilde Alkmaar de 
aanwezigen voor hun komst. In zijn 
dankwoord noemde hij in het bijzon-
der degenen die het feest hadden 
voorbereid. Kantoormanager Betty de 
Boer kreeg een bos bloemen als dank 
voor haar belangrijke ondersteunende 
rol. Zijn slottoespraak besloot hij met 
de woorden: “Op naar de volgende 25 
jaar”.Naar de zin van de feestgangers 
sloot de geslaagde dag veel te vroeg 
om half zes. 

Seniorservice Gilde Venray 25 jaar 
Seniorservice Gilde Venray vierde za-
terdag 24 september met een Open 
Dag het 25-jarig bestaan. Na de ope-
ningstoespraak door Gildevoorzitter 
mevrouw Jeanne Timmermans, open-
de burgemeester Hans Gilissen van 
de gemeente Venray officieel de Open 
Dag, door het onthullen van De Para-
plu, waaronder alle activiteiten binnen 
het Seniorservice waren geëxposeerd. 

Het was een zeer druk bezochte Open 
Dag met stralend weer, fijne muziek 
en enthousiaste exposanten die de 
activiteiten van Seniorservice aan het 
talrijke publiek, van houtmodelbouw 
en glasbewerken tot mandalatekenen. 
Het jubileum werd afgesloten met 
een feestavond voor alle deelnemers, 
teamleiders en bestuursleden.
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Cursistendag 2016 bij AFAS 
Ruim tweehonderd (oud-)cursisten 
van Gilde Leusden werden vrijdag 
23 september feestelijk onthaald in 
het gebouw van het Leusdense fa-
miliebedrijf AFAS Software.
 
In de afgelopen jaren hebben honder-
den Leusdenaren én inwoners van om-
liggende gemeenten één of meerdere 
computer- of tabletcursussen gevolgd 
bij Gilde Leusden. 
 
Op uitnodiging van AFAS werden deze 
(oud-)cursisten ontvangen met koffie 
en gebak, waarna er in het AFAS The-
ater een interessant programma werd 
aangeboden, te beginnen met een wel-
komstwoord door Robbert de Ruijter 
van AFAS, die het werkterrein en de filo-
sofie van AFAS beschreef en een beeld 
schetste van de toekomstige ontwikke-
lingen van het bedrijf in Leusden.

 
Wethouder Jan Overweg van de ge-
meente Leusden demonstreerde ver-
volgens wat hij zoal met zijn iPad 
doet. Zo gebruikt hij helemaal geen 
papieren documentatie meer, maar 
heeft alle stukken direct digitaal be-
schikbaar. Hij benadrukte hoe belang-
rijk het is dat mensen goede digitale 
vaardigheden ontwikkelen, zeker nu 
de overheid zijn diensten steeds meer 
via het internet gaat aanbieden. In dat 

kader presenteerde Tineke Overeem 
de geheel vernieuwde website van de 
gemeente Leusden. Via de nieuwe site 
hebben de inwoners op een gebrui-
kersvriendelijke manier toegang tot 
de gemeentelijke informatie.
 

Plein, dat het publiek wegwijs maakt 
op het gebied van Zorg, Welzijn, Wo-
nen en Opvoeden.
 
Egbert van Engen van Gilde Leusden 
gaf op enthousiaste wijze een be-
schrijving van de vele interessante 
mogelijkheden van het internet en Bert 
Rutgrink, eveneens van Gilde Leusden, 
demonstreerde hoe eenvoudig het is 
om een mooie dia-presentatie te ma-
ken met behulp van een tablet of een 
computer.

Tenslotte was er nog een quiz waarin 
de kennis over tablets en het inter-
net getest werd en bedankte Hermien 
Gierman, voorzitter van Gilde Leusden, 
AFAS voor de gastvrije ontvangst en 
alle presentatoren en andere vrijwilli-
gers van het Gilde voor hun bijdragen. 
De bijeenkomst werd afgesloten met 
een heerlijke lunch in het bedrijfsres-
taurant van AFAS.

Jan Luyten, 
Communicatie Gilde Leusden

Een zaal vol oud-cursisten computervaardigheid toegesproken 

door de wethouder.

De quiz, waarbij gestemd werd met duim omhoog of duim omlaag...

Het vrijwilligersteam Computervaardigheid van Gilde Leusden met de 

voorzitter van Gilde Leusden, Hermien Gierman (derde van rechts).

Welkomstwoord door Robbert de Ruijter 

van AFAS

Verder werden er presentaties ver-
zorgd door Karin Horst en Christianne 
Geerdes van Bibliotheek Eemland over 
het veelzijdige aanbod van hun digita-
le diensten en door Esmeralda Willem-
sen van Larikslaan2 over het Sociaal 
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Service Gilde Roermond vierde vrij-
dagmiddag 2� oktober het 25-jarig 
jubileum in multifunctioneel centrum 
’t Paradies in de bisschopstad. Na de 
ontvangst met koffie en een speciale 
lekkernij was er een officieel gedeelte 
met onder meer korte presentaties 
van de bestaande en de nieuwe activi-
teiten en een boeiende toespraak van 
wethouder Smitsmans die een terug-
blik hield over het ontstaan en de be-
tekenis van Service Gilde Roermond. 
Aansluitend speldde de wethouder 
de Zilveren Gildespel op bij Jacques 
Janssens en overhandigde Henk de 
Kort, voorzitter van Gilde Nederland 
de bijbehorende oorkonde. Jacques 
Janssens was als bestuurslid jarenlang 
verantwoordelijk voor de financiën 
die hij gereorganiseerd en gestroom-
lijnd heeft. Ook de procedures rond 
de jaarlijkse subsidieaanvragen heeft 
hij sterk verbeterd. Daarnaast heeft 
Jacques de projecten ComputerVraag-
baak en Veilig Op Weg opgestart. 
De middag werd officieel afgesloten 
met een bevlogen lezing van Henk 
Giesbers met als titel: ‘Bouwkunst 
Roermond door een pilotenbril’. Daar-
na was er een informeel samenzijn en 
kon men deelnemen aan een van de 
drie korte stadswandelingen, waar-
voor veel belangstelling was.

Service Gilde Roermond 25 jaar

Afscheid bestuurslid Gerrit Duijkers 
Op maandag 14 november nam het 
voltallige bestuur van Service Gilde 
Landgraaf afscheid van Gerrit Duij-
kers en zijn vrouw Riek tijdens een 
gezellige bijeenkomst waarbij ook 
Henk de Kort, voorzitter van Gilde 
Nederland aanwezig was. Gerrit is 
20 jaar bestuurslid geweest en heeft 
zich al die jaren met hart en ziel in-
gezet voor ons Gilde.  
 
Zowel voorzitter Bert Janssen als Henk 
de Kort stipten in hun toespraken 
aan hoe Gerrit bij het Gilde terecht 
was gekomen. Bij het eerste lustrum 
werd door Gerrit als exmijnwerker 
het project Het zwarte Goud opgezet 
om basisschoolleerlingen kennis te 
laten maken met het verleden van de 
Mijnstreek. Eerst in Landgraaf maar 
later op verzoek van de Provinciale 
Staten in heel Limburg. Meer dan �00 

basisscholen werden door hem en 
zijn vriend Cap Mijnes bezocht tot in 
Noord-Limburg. Het was een enorm 
succes waar het Gilde een landelijke 
prijs mee verwierf. 
Tot zijn vaste taken behoorden ook 
het assisteren op technisch gebied bij 
lezingen en bij Veilig op Weg of Vei-
lig op de elektrische fiets, het onder-
houd van de computers op kantoor, 
het ophalen van de post in de Postbus 
en het onderhouden van de naaima-

chines bij de cursus Gekleed en Wel. 
Voor al deze verdiensten kreeg Gerrit 
de hoogste onderscheiding van Gilde 
Nederland; de gouden gildespeld met 
oorkonde. Van het bestuur mocht hij 
een beeldje met drie uilen, een enve-
lop met inhoud, een speciaal boek-
werkje met herinneringen en wensen 
van de bestuursleden en bloemen ont-
vangen. Deze waren met name voor 
zijn echtgenote die Gerrit vaak moest 
missen. 

Op zijn bekende humoristische, aima-
bele en charmante wijze sprak Gerrit 
niet alleen een dankwoord uit, maar gaf 
hij een schets van zijn levensloop.

Theo Nijdam, 
Service Gilde Landgraaf
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De Oude Kerk van Delfshaven heet 
ook wel de Pelgrimvaderskerk, ver-
wijzend naar een groep Engelse 
gelovigen: de pilgrim fathers. Deze 
mannen weken aan het begin van 
de �7e eeuw uit naar Nederland 
omdat zij in hun geloofsbeleving 
te veel beperkt werden en vervolgd 
werden door de Engelse staatskerk. 
Na een verblijf in Amsterdam en 
Leiden besloten zij de overtocht te 
wagen naar de ‘Nieuwe Wereld’, in 
de hoop daar een nieuw vaderland 
te vinden. In de haven bij de kerk 
Delfshaven scheepten zij zich in, 
om met de ‘Speedwell’ te beginnen 
aan hun avontuurlijke tocht. 
In het Engelse Southampton voeg-
den andere geloofsgenoten zich bij 
hen en maakten zij met het schip 
de ‘Mayflower’ de gevaarlijke over-
tocht naar Cape-Cod-Bay. 
Deze Pilgrims worden beschouwd 
als medegrondleggers van het hui-
dige Amerika. Hun dankdienst voor 
de eerste oogst in hun nieuwe va-
derland is in Amerika uitgegroeid 
tot de jaarlijkse Thanksgiving Day.
In de kerk zijn verschillende herin-
neringen aan deze geschiedenis te 
vinden, zoals het grote gebrand-
schilderde glas-in-loodraam met 
een afbeelding van de ‘Speedwell’.

Gilde Rotterdam 30 jaar
Vrijdag 28 oktober vierde Gilde Rot-
terdam met een feestelijke receptie 
het 30-jarig bestaan. 

De receptie was van �6.00 tot ��.00 
uur in de zeer karakteristieke Oude of 
Pelgrimvaderskerk in stadsdeel Delfs-
haven met een hapje, een drankje en 
levende muziek. Voorzitter van Gilde 
Rotterdam Wim van Heemst vooral de 
succesvolle doorstart. Wim zette ook 
nog twee dames in het zonnetje die 
al dertig jaar deel uit maken van Gilde 
Rotterdam.
Wethouder Hugo de Jonge van Rotter-
dam liet in zijn speech bij de jubileum-
viering van Gilde Rotterdam weten dat 
Rotterdam �75.000 vrijwilligers heeft 
en er nog 50.000 kan gebruiken.

Gilde Rotterdam is al bijna dertig jaar 
een organisatie voor en door Rotter-
dammers. Daarmee heeft de vrijwilli-
gersorganisatie haar plaats in de stad 
verdiend. Al jaren zetten ruim 400 vrij-
willigers met veel passie en betrokken-
heid in. Ze ondersteunen onder meer 
medebewoners met het leren van Ne-
derlands. Meer dan 30 vrijwillige gidsen 
leiden groepen mensen door de stad 
en vertellen er inspirerende verhalen 
bij. Verder dragen vrijwilligers kennis 
over op het gebied van computers en I-
pads, (thuis)administratie, vreemde ta-
len en creatieve hobby’s en begeleiden 
zij kinderen met hun huiswerk.
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POWER: een geslaagd initiatief 
van Gilde Nederland
Herkent u deze kop?  Ook na afloop van het tweede projectjaar kan deze 
conclusie weer boven het verslag van de projectgroep POWER Gilde Neder-
land staan. Het nieuwe project sloot onlangs haar tweede jaar af. Deelne-
men kan als lid van een  POWER-projectgroep van een Gilde – of een andere 
organisatie -of als deelnemer aan de POWER-workshops of het vervolg een 
POWER-kring. 
 

Van zeven naar veertien projectgroepen
Het afgelopen projectjaar verdubbelde het aantal deelnemende organisaties van 
zeven naar veertien. Het landelijk karakter van POWER komt daarmee weer beter 
uit de verf. Bij de start kwamen de deelnemende organisaties uit drie provincies, 
vorig jaar  uit vijf en nu uit acht provincies. De projectgroep hoopt op termijn 
een landelijke dekking te realiseren en blijft Gilden – en andere organisaties- 
informeren over de mogelijkheden om aan POWER deel te nemen.

Doel: POWER beoogt ouderen  te on-
dersteunen bij het maken van keuzen 
hoe hun kennis en ervaring in te zet-
ten. Na afloop kunnen deelnemers 
doorgaan in POWER-kringen.

Nieuwe vrijwilligers
Via POWER kunnen Gilden nieuwe vrij-
willigers bereiken die hun kennis en 
kunde willen delen. Specifiek richt PO-
WER zich bij leden van projectgroepen 
op ouderen met ervaring in de dienst-
verlenende sector. Veel gepensioneer-
den uit deze sector maken nu hun 
entree op de “vrijwilligersmarkt” voor 
ouderen. Het concept van POWER sluit 
aan bij hun werkervaring en spreekt 
hen aan; najaar 20�6 namen 24 per-
sonen  van negen organisaties deel 
aan de train- de- trainer POWER. De in 
20�5 opgeleide begeleiders organi-
seerden in het afgelopen projectjaar  
tien workshops met �6 deelnemer. 

Komend projectjaar wil de landelijke 
projectgroep meer informatie  verzame-
len over de aard van de deelnemers en 
over de effecten van deelname. Bekend 
is dat diverse oud-deelnemers hun draai 
bij een Gilde gevonden hebben. 

Over de projectgroep 
POWER Gilde Nederland
De projectgroep POWER Gilde Nederland 
draagt zorg voor de kwaliteit  en conti-
nuïteit van POWER Veerkracht op leef-
tijd. Haar werk is mede mogelijk door 
bijdragen van de fondsen Sluijterman 
van Loo en RCOAK. Kijk op de website  
www.powernederland.nl. hoe uw Gilde 
ondersteund kan worden bij het opzet-
ten van POWER of neem contact op met 
power@gildenederland.nl 

Hennie de Boer, voorzitter project-
groep POWER Gilde Nederland

http://www.powernederland.nl
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Column

Als Gilde Vrijwilligers opereren wij op een markt waar we steeds meer concur-
rentie ontmoeten. We leven in een tijd waarin stilstand achteruitgang betekent. 
We moeten dus voortdurend vernieuwen, onze dienstverlening aanpassen aan 
een veranderende omgeving. Dit is een belangrijk aspect van kwaliteit in onze 
dienstverlening. Wat gisteren goed was is dit morgen niet meer.

Het NOV, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk waar Gilde 
Nederland lid van is, riep een aantal jaren geleden een keurmerk in het leven 
onder de naam: “Goed geregeld”. Volgens de website van het NOV zijn inmid-
dels �2� keurmerken verleend. “Is dit misschien ook iets voor ons?”  Wanneer 
je maar een aantal vragenlijsten invult en daarover met elkaar van gedachten 
wisselt, conclusies trekt en maatregelen neemt waar iedereen achter staat dan 
is de zaak zo gepiept en krijg je een prachtig keurmerk waar je de boer mee 
op kunt als je geld nodig hebt voor nieuwe activiteiten. Ik moet helaas zeggen: 
“Was het maar zo simpel!”.

Die vragenlijsten zijn lang. Veel vragen van het NOV zijn voor een Gilde niet rele-
vant, zeker niet als het gaat om een Gilde dat alleen maar vrijwilligers kent, geen 
betaalde krachten in dienst heeft, en dat is bij veruit de meeste Gilden het geval. 
Gilde Vrijwilligers doen hun werk omdat ze dat zinvol vinden maar vooral ook voor 
hun plezier (en dat van anderen).  Dat willen we natuurlijk graag zo houden.

In Den Haag hebben we er het afgelopen jaar wat mee geëxperimenteerd. En-
kele afdelingen zijn met ingekorte NOV vragenlijsten aan de slag gegaan en 
kwamen daarbij tot een zelfevaluatie. Er ontstonden nieuwe ideeën binnen de 
groep van stadsgidsen en ook binnen die van de bureaumedewerkers. Maar het 
kostte alle betrokkenen wel erg veel tijd en we hebben het al zo druk.

Vandaar dat Gilde SamenSpraak Den Haag en Individueel Advies er vooralsnog 
van af zagen hierin mee te gaan. Bovendien is binnen die afdelingen al sprake 
van veel opbouw en vernieuwing. Geen NOV keurmerk dus voor Gilde Den Haag 
maar daarom niet getreurd. In Den Haag wordt door PEP, onze vrijwilligers-
centrale, hard gewerkt aan een “Haags Keurmerk” waar, zoals wordt gehoopt, 
met name kleinere, alleen uit vrijwilligers bestaande organisaties baat bij zullen 
hebben. Wellicht kan dit Haagse keurmerk straks ook model staan voor andere 
gemeenten. Ik houd u graag op de hoogte.

Willem Koole

Facebook

Uw nieuwtjes ook op Facebook? 
Een berichtje naar de redactie volstaat.


