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Gilde Haarlem was woensdag 1 no-
vember gastheer van de jaarlijkse en 
landelijke wandelcoördinatorendag. 
Gilde Haarlem opgericht in 1987 
maakt deel uit van Vrijwilligerscen-
trum Haarlem & omgeving (VWC).

Degenen die per spoor naar Haarlem 
waren gereisd, werden voor het Cen-
traal Station opgewacht door gidsen 
van Gilde Haarlem die het gezelschap 
in groepjes naar de locatie brachten, 
de kapel van het Rosenstock Huessy 
Huis aan de Hagestraat. In de histori-
sche kapel, onderdeel van het voorma-
lige St. Jacobs-Godshuis dat ontstaan 
is uit een nalatenschap van Lysbeth 
Jan Bette Heinricxzoon, een Haarlem-
se weduwe, die in �437 besloot haar 
huis te bestemmen tot gasthuis voor 
armen, werden de wandelcoördina-
toren gastvrij ontvangen met koffie/ 
thee en een speciaal petitfourtje.

de geschiedenis van het St. Jacob-Gods-
huis. Aansluitend hield Linda van der 
Sluis, directeur VWC (Vrijwilligerscen-
trum Haarlem & omgeving) een lezing 
over de aspecten van het Vrijwilligers-
werk in Haarlem. Esther Brasser, di-
recteur Haarlem Marketing (VVV) ging 
vervogens in haar betoog dieper in op 
het onderwerp ‘Haarlem, trekpleister 
voor toerist en dagjesmens’. Hierna 
was het de beurt aan Ger Boon van Gil-
de Haarlem die een betoog hield over 
‘Het nieuwe wandelen’ en bestuurslid 
Rob Franse van Gilde Nederland eindig-
de deze ochtendsessie met een verhan-
deling over ‘Promotie op maat’ waarbij 
soms pittig gediscussieerd werd met 
de aanwijzigen. 

De presentaties van ‘Het nieuwe 
wandelen’ (Ger Boon) en ‘Promotie 
op maat’ (Rob Franse) staan op het 
afgeschermde deel van onze web-
site onder de knop ‘Documenten’.

Een verdieping lager, in de historische 
Kloosterkeuken, konden de ongeveer 
60 deelnemers zich vervolgens laven 
aan de uitstekend verzorgde lunch.
Hierna was voldoende energie opge-
slagen om onder begeleiding van een 
aantal Gildegidsen de stad aan het 
Spaarne in verschillende groepen te 
(her)ontdekken. Een voettocht die ons 
door de fraaie historische binnenstad 
voerde, langs grachten, oude straatjes, 

Na de ontvangst startte het ochtend-
programma met een welkomstwoord 
door Hans van Roode, voorzitter van 
Gilde Haarlem die 
aansluitend een 
boeiende presenta-
tie gaf over 
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singels, hofjes, bierbrouwerijen en 
eeuwenoude monumenten. Bij de 
Melkbrug had de groep een fraai pa-
norama op de binnenstad met zijn 
prachtige historische gebouwen, zo-
als het Teylersmuseum, die zich in het 
water van het Spaarne weerspiegel-
den. Teylers Museum is overigens het 
oudste museum van Nederland waar 
het publiek al sinds �784 voorwerpen 
van kunst en wetenschap kan bekij-
ken. Vlakbij ligt het Teylers Hofje, een 
van de twintig hofjes die Haarlem kent 
en het biedt sinds �787 woonruimte 
aan eenzame dames. Door zijn grote 
pompeuze, imposante ingang ligt dit 
hofje niet echt verborgen. >>>

>>>
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Het is in �787 gesticht uit de nalaten-
schap van Pieter Teyler van der Hulst. 
Het Hofje van Noblet heeft eveneens 
een markante hoofdingang en werd 
in �76� gebouwd uit de nalatenschap 
van Leonard Noblet en zijn zussen 
Sara en Geertruida. De huizen van het 
hofje zijn gebouwd in de tuin van het 
huis van de familie Noblet, Haerlem en 
Spaargesigt. 
Het Hofje van Bakenes is het op één na 
oudste hofje van Haarlem, gebouwd in 
�395 uit de nalatenschap van koop-
man Dirck van Bakenes. De huidige 
hofjeswoningen dateren uit ’t midden 
van de �7de eeuw. De fraaie gevel-
steen bevat een epigram. ‘Ingang vant 
Gesticht van Dirck van Baekenes voor 
Vrouwen acht en twee mael ses’. Vlak-
bij een hofje van zeer recente datum, 
opgeleverd in �007 en vernoemd naar 
Johan Enschedé van drukkerij Joh. 
Enschedé die op deze plek gevestigd 
zat. De regenten van het Hofje van Ba-
kenes en Woonmaatschappij Haarlem 
zijn de initiatiefnemers voor de bouw 
van dit hofje dat uit  �0 woningen be-
staat, acht voor vrouwen ouder dan 65 
jaar en twee voor bejaarde stellen.
We passeerden ook de Bakenesserkerk 
in het centrum, met de opvallende 
witte toren, die vrijwel gelijk is aan de 

toren van de Grote of Sint-Bavokerk op 
de Grote Markt. De Grote Markt vormt 
het hart van de binnenstad waaraan 
een paar belangrijke gebouwen zoals 
de oude Vleeshal, het Stadhuis en de 
Grote of St. Bavokerk met zijn bijna 80 
meter hoge toren, waar Anthony Fok-
ker op � september �9�� met de Spin 3 
omheen vloog. Op de Grote Markt ook 
het standbeeld van Laurens Janszoon 
Coster, volgens velen de uitvinder van 
de boekdrukkunst. De rondleiding 
eindigde met een gezellig samenzijn 
in de Refter van het voormalige Ja-
cobijnenklooster, onderdeel van het 
Stadhuis. Met een inspirerende bood-
schap van Burgemeester Jos Wienen 
van de gemeente Haarlem eindigede 
deze perfect verlopen coördinatoren-
wandeldag. Een dikke pluim voor de 
vrijwilligers van Gilde Haarlem. 

Mesru

>>>
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Coördinatoren vieren 10 jaar Coach4you
Vrijdag 15 december was de jaar-
lijkse landelijke bijeenkomst voor 
Coach4you coördinatoren. De bij-
eenkomst werd gehouden op de 
bijzondere en unieke locatie ‘Fort 
aan de Klop’ in Utrecht, een verdedi-
gingswerk uit 1819 aan de rivier de 
Vecht in Utrecht. Nét buiten de stad 
en middenin het groen!

De opkomst was groot en het werd 
een intensieve dag. Al werd er rustig 
gestart met koffie en het speciaal ver-
vaardigde Coach4you-gebak. De dag 
stond tevens in het teken van het tien-
jarig bestaan van Coach4you. Maar 
ook heel bijzonder was het feit dat 
Katja van Beugen stopt als landelijke 
projectleider en dat we dus afscheid 
namen van de vrouw die de afgelopen 
negen jaren het fundament en het ge-
zicht was van Coach4you! 
De coachopleidingen worden in het 
vervolg verzorgd door twee trainers; 

Jan-Willem La Fleur en Gusta Semme-
link. Beiden zijn al enkele jaren werk-
zaam binnen Coach4you. Respec-
tievelijk als coach en co-trainer. Het 
bestuur van de stichting Coach4you 
gaat proberen de andere taken van 
Katja met vrijwilligers op te vangen. 
Tijdens de bijeenkomst werd getracht 
geïnteresseerden hiervoor te vinden. 
En dat is gelukt. 
Er was een waardevol programma 
dat deels bestond uit een vrije werk-
vorm waarbij coördinatoren de voor 
hun zelf belangrijke thema’s konden 
agenderen en uitwerken. Daarnaast 
verzorgden de nieuwe trainers mini-
workshops over coachthema’s. Voor-
zitter Bas de Vree stond stil bij de toch 
wel sterke groei van Coach4you. Dit 
jaar werd Coach4you Nieuwkoop op-
gericht. Maar er is ook zicht op een 
start in Woerden en mogelijk in Sticht-
se Vecht. Daarnaast lijkt sprake van 
versterking binnen Almere en binnen 

Utrechtse Heuvelrug. Tenslotte werd 
Katja zeer hartelijk bedankt voor haar 
jarenlange inzet en kreeg zij een roy-
ale bos bloemen.

Bas de Vree

SamenSpraak 2018
Zonder precieze telling van het aantal vrijwilligers die aan SamenSpraak 
doen, durven we toch te stellen dat taalcoaching onze grootste Gilde-activi-
teit is. Hieraan werken heel veel vrijwilligers en via het één op één taalcoa-
chen helpen ze nieuwe Nederlanders met integratie.

pagne: Wil je in gesprek met ….”. Vrij-
willigers die zich vervolgens melden 
worden naar de deelnemers van HBT 
doorverwezen, dus ook naar Gilden.
Ook is er voor taalcoaches E-Coaching 
en E-Learning ontwikkeld. Daarnaast 
zjin er Webbinars, maar ook de traditi-
onele bijeenkomsten en het materiaal.
HBT kondigt wel een verhoging van de 
bijdrage aan, van  € 195,- naar € 250,-
In �0�8 wordt voor de laatste keer 
€ 195,- in rekening gebracht. Mocht een 
Gilde ontevreden zijn over de dienst-
verlening dan is dat in eerste instantie 
een kwestie van overleg met HBT.
Maar leidt dit niet tot een oplossing 
dan is het bestuur van Gilde Neder-
land natuurlijk ook aanspreekbaar, in 
de persoon van Bas de Vree.
 
 

Een activiteit waar we als Gilde-organi-
satie trots op mogen zijn. Toch is de 
ondersteuning van de plaatselijke Sa-
menSpraak afdelingen ‘uitbesteed’ aan 
Het Begint met Taal (HBT). Zij richten 
zich met name op het vak van taalcoa-
ching en dat sluit helemaal aan bij Sa-
menSpraak.
De geluiden over de ondersteuning 
door HBT zijn over het algemeen po-
sitief. HBT ondersteunt inmiddels veel 

meer organisaties dan Gilde Samen-
Spraak afdelingen. Daardoor is HBT in 
staat een groot pakket aan hulpmid-
delen aan te bieden.  
Zo draait men op TV (en andere media) 
spots. Op dit moment is dat de cam-
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Vergadering RvA in Alkmaar

een vrijwilliger of klant toch niemand 
bereiken. Een telefoon-nummer op 
de website is toch wel een minimum, 
ook al zal dat weinig gebruikt worden. 
‘Kantoor gesloten’ is toch een soort 
van Nee verkopen dat we niet willen.
Er werd ook gesproken over de ver-
houding tussen de RvA-vergadering 
en de regio-vergaderingen. Er zijn ver-
schillende regio’s met goed lopende 
vergaderingen waarbij de RvA-stukken 
niet de hoofdmoot vormen, maar het 
onderlinge contact en de uitwisseling 
van kennis. De voorzichtige conclusie 
is dan ook dat het niet goed is als men 
alleen voor de RvA-agenda regionaal 
samenkomt. De vergadering werd af-
gerond met een goed verzorgde lunch 
en een geïllustreerde lezing door Peter 
de Rover over Alkmaarse standbeel-
den. Een boeiende, maar frisse stads-
wandeling vormde het sluitstuk.

Bas de Vree

Zuidelijkste regiovergadering
Dinsdag �8 november was de regiovergadering van Limburg, 
gelijktijdig met de regiovergaderingen van Noord-Holland en 
Brabant&Zeeland. De Limburgse bijeenkomst, georganiseerd 
door Gilde Maastricht, startte om �0.30 uur bij Brasserie Mon-
te Nova, een schitterend gelegen locatie op de noordflank 
van de Sint-Pietersberg, naast Fort Sint Pieter. De vergadering 
stond, naast de bekende onderwerpen, waaronder (nieuwe) 
activiteiten en de stukken van de Raad van Afgevaardigden, 
vooral in het teken van het thema ‘Promotie’, waarover pittig 
gediscussieerd werd. Na de vergadering een prima verzorgde 
lunch gevolgd door een lezing in Centre Ceramique in Maas-
tricht door de heer Dijkman over archeologische vondsten in 
Nederland, waarna het gezelschap een rondleiding kreeg in 
het Centre. Een goed besteedde leerzame dag met hernieuw-
de kennismakingen en kennisuitwisselingen.

Mesru Bijna allemaal op de foto bij Centre Ceramique in Maastricht 

Gilde Alkmaar was gastheer voor 
de najaarsvergadering van de Raad 
van Afgevaardigden. De bijeenkomst 
startte in de sfeervolle entourage 
van horecagelegenheid ‘De Heeren 
van Sonoy’, gevestigd in een voorma-
lig klooster in het centrum van Alk-
maar, aan het Hof van Sonoy, één van 
de beroemde ‘Alkmaarse hofjes’. 

Gilde Nederland leverde dit keer de 
vergadervoorzitter. Deze vergadering 
is als het ware de Tweede Kamer van 
de landelijke Gilde-organisatie. De 
plaatselijke Gilde-besturen krijgen de 
agenda en spreken daarover in regio-
verband. De regio’s sturen ‘afgevaar-
digden’ naar de landelijke vergade-
ring. Uit alle windstreken waren de 
afgevaardigden naar het Alkmaarse 
afgereisd.
Aan de orde kwam bijvoorbeeld de 
benoeming van een nieuw bestuurslid 
voor Gilde Nederland, Lucas Zimmer-
man. Lucas, voorzitter van Gilde Alk-
maar werd unaniem benoemd en krijgt 
binnen Gilde Nederland de portefeuille 

Wandelen. Voorts werden de afgevaar-
digden bijgepraat over de ‘projecten’ 
Coach4you, SamenSpraak en POWER 
en lag er een beleidsnotitie over de 
nabije toekomst. Het bestuur wil op 
de ingeslagen weg verder vernieuwen, 
ondanks een tegenvallend tempo. De 
vergadering stemde daarmee in en 
de begroting werd goedgekeurd. De 
notitie bereikbaarheid leidde tot wat 
discussie. Ieder heeft zo zijn eigen be-
reikbaarheid geregeld. Maar soms kan 
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Vijfduizendste wandelaar 
bij Gilde Zutphen 
De vijfduizendste wandelaar van 
een historische stadswandeling met 
een gids van het Gilde Zutphen werd 
zaterdag 16 december om 11.00 uur 
in het spotlicht gezet. Het waren de 
heer en mevrouw Oostveen uit Am-
sterdam die samen een stadswan-
deling in Zutphen gingen maken. 
Coördinator Jan Westerik van de 
Zutphense Gildegidsen liet dit niet 
onopgemerkt voorbij gaan.
 
In het Bolwerck ontvingen ze een at-
tentie met Zutphense producten. Ver-
volgens ging het gezelschap met Hans 
Vermeer, één van de Gildegidsen van 
het eerste uur, op pad.
De gidsen zijn allemaal vrijwilligers 
van Stadswandelingen Gilde Zutphen 
en hebben zich gespecialiseerd in hun 
kennis over Zutphen. In �006 begon 
het Gilde met vier gidsen met haar his-
torische wandelingen in de stad. In dat 
jaar gingen er driehonderd wandelaars 
via een rechtstreekse boeking met de 
gidsen op pad.

Zes jaar later (�0��) was het aantal al 
vervijfvoudigd tot vijftienhonderd wan-
delaars en had men zeven gidsen. In 
�0�5 stond de teller op 3500 wande-
laars en waren er achttien gidsen. In-
middels zijn er �3 Gildegidsen actief en 
is nu dus de vijfduizendste wandelaar 
bereikt. De interesse in de historische 
binnenstad en de mooie verhalen van 

onze gidsen blijven bezoekers trek-
ken. Mensen uit het hele land, en vele 
toeristen uit het buitenland, weten het 
Zutphense Gilde te vinden.

De rondleidingen kunnen het hele jaar 
worden geboekt, ook in het Duits of 
het Engels. De wandeling duurt gemid-
deld anderhalf uur; in overleg met het 
gezelschap wordt het wel eens langer. 
Soms maakt men onderweg een kof-
fiestop of geniet men in de zomer van 
een drankje op een terras. “Onze gid-
sen zijn zeer flexibel”, zegt de trotse 
coördinator. Je kunt bij het Gilde al 
met twee gasten op pad.

Naast de rechtstreekse boekingen bij 
het Zutphense Gilde verzorgen de Gil-
degidsen samen met de gidsen van de 
SAZ (stichting Stadswandelingen en 
Arrangementen Zutphen) rondleidin-
gen voor de VVV.
Van maart tot en met oktober kan 
men, met uitzondering van zondag en 
maandag, elke dag bij de VVV terecht 
voor een stadswandeling onder leiding 
van een gids. In de wintermaanden al-
leen op zaterdag. De wandelingen be-
ginnen om �3.30 uur vanaf het VVV-
kantoor aan de Houtmarkt 75.

Uit ‘Zutphense Koerier’

Coördinator Jan Westerik, het echtpaar Oostveen en Hans Vermeer, Gildegids

Afgeschermd deel website
Bestuursleden krijgen steeds vragen 
over het besloten gedeelte van onze 
website. Na een muisklik op de knop 
Leden login verschijnt het menu waar 
een Gebruikersnaam en Wachtwoord 
ingevuld moet worden. Hierna ver-
schijnt de Portalpagina. Hier kunt u 
kiezen uit de pagina’s; Documenten | 
Promotie | Logo’s | Eregalerij | Wandel-
historie | Almanak. Zeer geregeld wor-
den hier nieuwe ‘zaken’ toegevoegd. 
De inlogcodes kunt u aanvragen door 
een mailtje te sturen naar: 
info@gilde-nederland.nl.www.gilde-nederland.nl



8

Gilde Stadswandeling Arnhem 
schenkt zitbank
Wim Verheggen, voorzitter Gilde 
Stadswandeling Arnhem heeft tij-
dens de feestelijke opening van de 
Sint Jansbeek op 8 december een 
Gildebank aangeboden aan de be-
volking van Arnhem. In de bank is 
de fraaie tekst uitgefreesd: ‘MET 
EEN GILDE-GIDS LEER JE ARNHEM 
PAS ECHT KENNEN.’

Vanaf 8 december stroomt de Sint Jans-
beek weer door het Arnhemse stads-
hart. Vanuit de Beekstraat stroomt het 
water via de Broerenstraat richting 
de Nieuwstraat om via de Rijnkade 
uiteindelijk in de Rijn uit te monden. 

In tegenstelling tot wat veel mensen 
denken, is Arnhem niet aan de Rijn, 
maar aan de Sint Jansbeek ontstaan. 
Het snelstromende water was in het 
verleden de belangrijkste levensader 
van de stad. Eind �9e eeuw is de beek 
deels ondergronds gebracht. Het bo-

vengronds halen van de beek maakt 
de binnenstad levendiger waardoor 
een aantrekkelijk stadshart ontstaat 
en gaat een wens van veel Arnhem-
mers in vervulling.

Facebookpagina
Gilde Stadswandeling Arnhem

Stadsgidsen winnaars Dorpsquiz Ginneken
Op vrijdag �4 november �0�7 heeft 
een team van de stadsgidsen van 
Gilde De Baronie meegedaan aan de 
dorpsquiz in Gemeenschapshuis Vi-
anden. De winnaars van deze quiz 
mogen zich een jaar lang Ginnekens 
Genie noemen.
In totaal deden er �4 teams mee. De 
deelnemers waren onder andere groe-
pen uit verschillende straten, maar 
ook de Historische Kring Ginneken, 
Heemkundekring Paulus van Daes-
donck, Harmonie Concordia en ’t Les-
te Ogenblik. De quiz bestond uit een 
aantal rondes, met als onderwerpen: 
Ginneken algemeen, feesten/ activitei-
ten in Ginneken en Breda, een fotoron-
de, een muziekronde en een algemene 
nieuwsronde.
Natuurlijk was het voor ons team een 
grote uitdaging, omdat er veel van ze 
verwacht werd. Het werd een span-
nende strijd tussen de �4 deelnemen-
de teams, waarbij aan kop nogal eens 
stuivertje gewisseld werd. Vanaf het 
begin deden we mee op de hoogste 

posities, maar het uiteindelijke resultaat is dat ons team de winnaar is gewor-
den. Onze stadsgidsen Ton van Gessel, Evert Klomp, Jan Korebrits en Jan Joosen 
mogen zich dus met recht Ginnekens Genie noemen.

 
Charlotte Munnik
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In Memoriam Geert Verbeet
Geert Verbeet, net 90 jaar gewor-
den en één van de oprichters van 
Stichting ‘t Gilde Maastricht is op 
29 november jongstleden overle-
den. Vanaf het eerste uur was Geert 
bestuurslid en zeker �0 jaar vice-
voorzitter. Heeft zich altijd met heel 
veel enthousiasme en energie ingezet 
voor ‘t Gilde en daarmee in zeer grote 
mate bijgedragen aan de bloei van de 
Stichting. Ondanks zijn lichamelijke 
klachten bleef hij tot het laatste zeer 
actief. Hij was altijd aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen en zat nog vol 
ideeën en goede raad. Een week voor 
zijn overlijden heeft Geert nog een 
lezing bij ‘t Gilde gegeven. Hij bleef 
doorgaan en je kunt wel zeggen dat 
Geert ‘in het harnas’ is gestorven. De 
Stichting ‘t Gilde Maastricht denkt met 
veel dankbaarheid aan Geert terug.

Uit ‘Gezien.nl’ Laurens Bouvrie
Geert maakte in Maastricht vooral 
naam door zijn studies en de daaruit 
voortvloeiende publicaties over Maas-
tricht in de periode rondom Belgische 
Opstand (�830). Door zijn geschriften 
werd duidelijk dat de door veel Maas-
trichtenaren verachte opperbevelheb-
ber van de vestingstad, luitenant-gene-
raal Dibbets, wellicht meer een zegen is 
geweest voor de Limburgse hoofdstad 
dan een vloek. In ieder geval bracht 
Verbeet nuance in de handel en wandel 
van de toen machtigste man binnen de 
stadsmuren van Maastricht. Dibbets en 
Verbeet. Ze werden in de tweede helft 
van de �0ste eeuw een onlosmakelijk 
koppel. Maar de aimabele Sint Pieter-
naar wordt te kort gedaan door hem 
alleen aan ‘Diech Bits’ te koppelen. 
Dat begreep ook het huidige stadsbe-
stuur. In �0�6 kreeg Verbeet voor al 
zijn inzet voor de stad en Maastrichtse 
studies uit handen van burgemeester 
Annemarie Penn - te Strake, de Trichter 
Penning aangereikt.

Samen het aardse ruilen voor het eeu-
wige. Het is maar weinigen die elkaar 
liefhebben gegeven. Zeker na een heel 
lang mooi en goed samenzijn. Neen, dat 
lukte ook Geert Verbeet en Irène Rutten 
niet. Tenminste niet letterlijk. Maar zo 
voelt de familie – tussen alle verdriet 
door – ongetwijfeld wel. Geert en Irène, 
verleden jaar nog het 60-jarig huwelijks-
feest vierend, overleden respectievelijk 
op �9 november en � december.

Geert Verbeet vertoefde graag een 
uurtje in – inmiddels ook geschiedenis 
– café De Bookvink. Op de maandag-
avonden, als de tafeltjes bezet waren 
voor klaverjassers en stökskerapers 
en niet te vergeten altijd goedlachse 
Sint Pieterse vrouwenvriendengroep, 
zat hij onverstoorbaar te genieten van 
‘‘n dröpke’, of twee. Wie bij hem ging 
zitten kon zitten kon altijd rekenen op 
een goed gesprek. Ja, het liefst over de 
geschiedenis van Mestreech. Dan was 
je ook gelijk aan het goede adres.

Gerardus Joannes Bernardus (roep-
naam Geert) Verbeet, geboren te 

Groesbeek op � november �9�7, ver-
huisde van zijn geboortestadje Groes-
beek in �9�9 naar Maastricht. Na zijn 
studie geschiedenis aan de Katholieke 
Universiteit in Nijmegen gaf hij onder 
meer les aan het Henric van Veldeke 
College. Al snel werd hij schooldirec-
teur. Het langst oefende hij die functie 
uit bij de MEAO (�967–�987). Naast 
tal van nevenfuncties die voortkwa-
men uit hoofde van zijn functie en zijn 
interesses in het maatschappelijk le-
ven, bleef geschiedenis studeren zijn 
grote passie. In �96� behaald hij zijn 
doctoraal (sociale en economische) 
geschiedenis en letterkunde met de 
scripties: ‘Drie belangrijke maanden 
voor de geschiedenis van Maastricht: 
augustus–november �830’ en ‘Maas-
tricht Belegstaat �830–�839’. Het 
bleek zijn warming-up te zijn om doc-
tor te worden in de sociale en econo-
mische geschiedenis. Dat werd hij met 
zijn proefschrift ‘Limburg op de Twee-
sprong. Welvaart en Politiek Dilemma, 
�8�5–�839.

Zijn werk en de daaruit voortvloeiende 
historische invalshoeken werden veel 
gelezen en gewaardeerd. Niet alleen in 
Nederland. In �985 werd Geert Verbeet 
Ridder in de Belgische Kroonorde van-
wege zijn verdiensten op het vlak van 
de Limburgse geschiedschrijving.
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Laatste TaalCafé 2017
Vrijdag �� december was het laatste 
TaalCafé van dit jaar in De Terp. Zo-
als altijd was het weer reuze gezellig. 
De taalactiviteit stond in het teken van 
Kerstmis en we hebben samen het 
kerstverhaal van Hanna gelezen. Om 
beurten lazen onze bezoekers een 
stukje van het mooie verhaal. Onder-
tussen werd er aan de woordenschat 
gewerkt. Al begrepen onze gasten de 
grote lijn van het verhaal over Jozef, 
Maria, het kindje Jezus, de engelen, 
de herders en de drie koningen, er 
stonden toch heel wat woordjes in het 
verhaal die niet bekend waren. Ook 
kon er op deze manier veel aandacht 
worden geschonken aan de goede uit-
spraak van het Nederlands. Dat werd 
erg op prijs gesteld.

Eén van de deelnemers had gezorgd 
voor wat chocolade kerstkransjes en 
koekjes. Heerlijk bij de koffie en thee. Na 
het verhaaltje heeft iedereen op een uit-

geknipte ster een heel persoonlijke wens 
voor �0�8 opgeschreven in het Neder-
lands en in de eigen taal. Die hebben we 
daarna met elkaar gedeeld. Er ontstond 
een levendige uitwisseling over schriftte-
kens in verschillende talen. 

Het werd daarna tijd voor wat ontspan-
ning en we hebben samen erg fanatiek 
gesjoelbakt. Een echt Nederlands ge-
zelschapsspel, waar het hele gezin aan 
mee deed. Hoe internationaal blijkt 
zo’n eenvoudig spel. Iedereen vond 
het erg leuk om te doen en sommigen 
wilden meteen een sjoelbak aanschaf-
fen om samen thuis met de kinderen 
te doen tijdens de feestdagen. Grap-
pig hoe zo’n simpel spel saamhorig-
heid bevordert.

Alle vrijwilligers, De Terp en Bibliorura 
hartstikke bedankt voor de mooie ac-
tiviteiten en tot volgend jaar.
Donderdag 8 januari starten we weer 
met het TaalCafé in De Terp van 9.30-
��.30 uur. Iedereen is welkom. Opge-
ven niet nodig en voor koffie en thee 
wordt gezorgd.

Paul Monod de Froideville

 
Klussendienst Gilde Haaksbergen
Tijdens een feestelijke avond in 
Theater De Kappen is zaterdag-
avond 9 december door burgemees-
ter Gerrit Jan Kok van de gemeente 
Haaksbergen, de Vrijwilligersprijs 
Haaksbergen 2017 voor organisa-
ties uitgereikt aan de mensen van 
de Klussendienst van ‘t Gilde.

Vrijwilligersorganisatie
De Klussendienst van de stichting 
Gilde Haaksbergen werd uitgeroepen 
tot Vrijwilligersorganisatie van het 
jaar. Omdat niet iedereen in staat is 
zijn eigen klussen in en om het huis te 
verrichten. En niet iedereen kan zich 
veroorloven om voor alles een betaal-
de vakman in te huren. Deze mensen 
kunnen dus -  via de Noaberpoort - een 
beroep doen op de handige vrijwilli-
gers van deze klussendienst. Dat deze 
organisatie zich belangeloos en in alle 
anonimiteit ten dienste stelt van de 
gemeenschap, kon de jury zeer waar-
deren.

Burgemeester Gerrit Jan Kok: “Als u 
er niet zou zijn, dan zou er niet veel 
meer draaien”, hield de burgervader 

het vrijwilligerspubliek voor. “Zelf 
vindt u waarschijnlijk heel gewoon 
wat u allemaal doet. U maakt daar niet 
zo’n ophef over. Juist daarom is het 
goed dat de gemeenteraad af en toe 
een schouderklopje uitdeelt aan al die 
mensen die zich belangeloos inzetten 
voor onze gemeenschap.”

Uit: Haaksbergen Actueel

Foto: Nico Asbroek

Vrijwilligersprijs 2017 voor
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De workshops POWER hebben mij 
veel inzicht gegeven
Een vrouw vol kleur en power, dat 
zie je zo bij Yvonne During. Sinds 
vorig jaar is zij vrijwilliger bij PO-
WER dat een onderdeel is van het 
Gilde Zeist. Vol enthousiasme ver-
telt zij over de workshops die ze 
geven aan 55+‘ers die de balans 
willen opmaken. In vijf middagen 
komen vijf thema’s aan de orde en 
word je aan het denken gezet hoe je 
de komende 25 jaar wilt gaan invul-
len.  “En dat is erg inspirerend”, zegt 
Yvonne, die eerst de workshops zelf 
heeft gedaan voordat zij start als 
begeleider.

Verrijkt
En dat is nog niet alles wat ze doet als 
vrijwilliger. “Ik heb 50 jaar gewerkt”, 
zegt ze trots, “en nu doe ik veel vrij-
willigerswerk waar ik blij van word. Ik 
wist vroeger niet altijd precies wat ik 
kon of wilde doen, maar als ik terug-
kijk heb ik altijd dingen gedaan waar 
m’n hart sneller van ging kloppen. En 
dat doe ik nu ook in het vrijwilligers-
werk. Zo heb ik bijvoorbeeld anderhalf 
jaar bij de Maxima Manege gewerkt en 
organiseer ik nog steeds muziek avon-
den in Heerenwegen. Het verrijkt echt 
mijn leven.”

Ook meedoen?
Voorjaar �0�8 starten  er op verschillende plaatsen in Nederland  workshops  
POWER Veerkracht op leeftijd. Veelal kunt u vooraf een informatiemiddag bijwo-
nen. Zie voor plaatsen en data & meer informatie over de opzet en de inhoud van 
de workshops POWER Veerkracht op leeftijd: www.powernederland.nl

“HET GEEFT ME ECHT ENERGIE  
ALS IK ANDEREN KAN HELPEN”

Thuiskomen 

“Toen ik op de Vrijwilligersmarkt in 
gesprek raakte met de mensen van 
POWER, viel alles op z’n plek. De woor-
den power en veerkracht spraken mij 
meteen aan. Mijn naam Yvonne be-
tekent namelijk ‘Strijdster met de ie-
penhoutenboog’ en dat laatste heeft 
natuurlijk een mooie link met de veer-
kracht van senioren”, zegt ze met een 
twinkeling in haar ogen. “Omdat ik 
eerst zelf de workshops heb gedaan 
weet ik wat het je kan opleveren. En 
kan ik mensen ondersteunen bij de 
uitwerking van de oefeningen. Het 
geeft me echt energie als ik anderen 
kan helpen met het vertrouwen geven 
in het doen waar je goed in bent.” En 
dat geloof ik meteen. 

Maartje Simons 
Vrijwilligerscentrale Zeist

‘Meer dan handen vrijwilligersprijs’ 

POWER ‘Veerkracht op leeftijd’ dingt mee naar de ‘Meer dan handen 
vrijwilligersprijs’. Als u POWER een warm hart toedraagt en dat doet u, 
breng dan digitaal uw stem op POWER uit. Via de link (www.vrijwilli-
gersprijzen.nl/?initiatief-type=2) ziet u welke initiatieven meedingen en 
via de link (www.vrijwilligersprijzen.nl/vwp/stem/132) komt u op het 
bekende symbool van POWER: de vinger met knop.
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De nieuwe privacywetgeving
De nieuwe privacywetgeving gaat 
vanaf mei 2018 in. Om daar goed op 
voorbereid te zijn is het belangrijk 
om nu alvast te bedenken wat het 
betekent voor jouw Gilde. Wij geven 
hierbij alvast een korte samenvat-
ting. Het complete artikel staat op 
de website in het afgeschermde ge-
deelte.

De Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG), zoals de wet offi-
cieel heet, gaat 25 mei 2018 in. Vanaf 
dat moment gaat de wet gehandhaafd 
worden. Bij controle moet je aan 
kunnen tonen dat je voldoet aan de 
voorwaarden van de wet. Het is dus 
van belang dat je organisatie ruim 
voor die tijd voldoet aan de wet. 

Waarom, hoe en wat
Ga na welke persoonsgegevens je ver-
zamelt, waar je die bewaart en hoe je 
ze opslaat. Het is ook belangrijk stil te 
staan bij de vraag: Waarom leggen we 
deze gegevens vast? 

Laat weten wat je bewaart
Betrokkenen moeten toestemming 
geven voor het gebruik van hun per-
soonsgegevens. Ook moeten zij weten 
dat hun persoonsgegevens worden 
verwerkt en met welk doel. Zij hebben 
het recht hun gegevens in te zien en 
aan te (laten) passen.

Pas op met bijzondere 
persoonsgegevens
Verwerken van bijzondere persoons-
gegevens is verboden, tenzij hiervoor 
een wettelijke uitzondering is of de 
persoon daar uitdrukkelijk toestem-
ming voor heeft gegeven. Dit zijn 
persoonsgegevens zoals levensover-
tuiging, ras, politieke gezindheid, ge-
zondheid en seksuele leven.

Vastleggen hoe de organisatie met 
de data omgaat
Organisaties hebben een verantwoor-
dingsplicht. Dat betekent dat organi-
saties vastleggen wie verantwoorde-
lijk is voor de data, aan wie informatie 
wordt verstrekt, op welke computer 
deze wordt opgeslagen en op welke 
wijze deze computer wordt beschermd 
tegen virussen en hacken.

Stel zo nodig een functionaris voor 
de gegevensbescherming (FG) aan
Dit is niet verplicht voor alle organi-
saties. Maar wel voor overheids- en 
publieke organisaties en wanneer bij-
zondere persoonsgegevens worden 
opgeslagen. 

Privacy Impact Assessment (PIA)
Hiermee breng je in beeld wat de ge-
volgen zijn van het verzamelen van 
persoonsgegevens voor de personen 
zelf. 

Vrijwilligers informeren of opleiden 
Het is niet de bedoeling dat wanneer 
je de gegevensbescherming zorgvul-
dig in beleid en procedures hebt ge-
regeld, de eerste de beste vrijwilliger 
met persoonsgegevens die nodig zijn 

bij de uitoefening van de zijn/haar 
functie, te koop gaat lopen. Ook dat 
zijn datalekken. 

Procedure opstellen voor het 
melden van datalekken
Je bent verplicht datalekken te melden 
binnen 7� uur na ontdekking. 

Rob Hoekstra


