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20 jaar Fietsgilde De Baronie 
Zaterdag �6 september �0�7 vierde 
Fietsgilde De Baronie in Breda zijn 
�0-jarig jubileum. De voorbereidin-
gen waren al in januari gestart want 
voor een groot evenement is een tij-
dige planning en organisatie van het 
grootste belang. De datum, een ruim-
te voor de samenkomst in de ochtend 
en een feestelijke nazit aan het eind, 
een lunch-locatie en de toezegging 
van onze burgemeester, Paul Depla, 
dat hij een toespraakje zou houden 
en het startsein zou geven, lagen be-
gin februari al vast. Het maken van de 
route was voor ons natuurlijk geen 
probleem, maar we wilden dit keer 
iets anders dan gewoonlijk. Normaal-
gesproken begeleiden wij als fietsgid-
sen onze deelnemers op één van onze 
routes en vertellen onderweg het no-
dige over bijvoorbeeld historie, heem-
kunde, flora en fauna, architectuur et 
cetera en soms wordt er onderweg ook 
een bezienswaardigheid bezocht. Dit keer hebben 

we de deelne-
mers verdeeld 
over groepjes 
van �0 tot �5 per-
sonen begeleid 
maar op de plek-
ken waar gestopt 
werd, hebben 
wij niks verteld. 
In plaats daarvan 
moesten de deelne-
mers steeds enkele 
meerkeuzevragen 
beantwoorden die 
betrekking hadden 
op ons fietsgilde in 
het algemeen en op 
sommige van onze 
reguliere tochten in 
het bijzonder. Het 
zal duidelijk zijn dat 
mensen die regelma-
tig met ons meefietsen hier in het 
voordeel waren. De meerderheid be-
stond die dag uit onze ‘vaste klanten’. 
Dus was het beantwoorden van de vra-
gen voor de meeste van hen goed te 
doen. Bovendien bleek er veel onder-
linge hulp te worden geboden en was 
spieken zo nodig ook nog een optie. 
Er waren prijzen te verdienen voor de 
beste kandidaten.

Al was alles tot in de puntjes voorbe-
reid, op het weer heb je geen invloed.
De dagen vóór �6 september heeft het 

enorm geregend waardoor sommi-
ge stukken op onze route onbegaan-
baar waren geworden. We hebben 
daarom de dag ervoor de route nog 
op diverse punten moeten aanpassen. 
En hoe zou het weer de �6de zijn? We 
hebben daar behoorlijk over in de ze-
nuwen gezeten, maar gelukkig bleef 
het op dé dag droog. 

Dankzij sponsoring en enorme creati-
viteit onder de organiserende gidsen 
en hulp van andere gilde-vrijwilligers 
konden we onze deelnemers voor de 

De burgemeester geeft het startsein
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gebruikelijke kosten van € 3,- pp een 
volledig verzorgde dag bieden.
Het begon ’s ochtend vanaf 9.�0 uur 
met koffie met iets lekkers erbij. Na 
een woord van welkom door de coör-
dinator en nadat alle gidsen door de 
voorzitter van Gilde De Baronie in een 
nieuw reflecterend hesje met opdruk 
waren gehesen, nam de burgemees-
ter het woord. Daarna kreeg iedereen 
op weg naar buiten een tas met een 
lunchpakket en werden alle groepjes 
door burgemeester Depla op fietsgil-
de-waardige wijze op weg gestuurd.
Omdat de groepjes met enige tussen-
ruimte bij het lunchadres, het Vogel-
revalidatiecentrum in Zundert aan-
kwamen, was er daar voldoende  tijd 
en ruimte om iedereen een zitplaats 
te bieden en van koffie en/of thee te 
voorzien. De groepjes hadden daarna 
tijd om in het bijzonder interessante 
centrum rond te kijken voordat ze op 
een afgesproken tijdstip aan het ver-
volg van de tocht begonnen.
Onderweg moesten er nog �x vragen 
worden beantwoord, waarna de poste-
rende vrijwilligers als een haas met de 
ingevulde vragenlijsten naar Breda te-
ruggingen om ons, klaar voor de prijs-
uitreiking, op te wachten. Onder het 
genot van een hapje en een drankje 
was er daarna nog een heus fietsgilde-
examen waarbij de deelnemers foto’s 
moesten koppelen aan letters die als 
oplossing de zin: Proficiat Fietsgilde 
moest vormen. Vrijwel iedereen be-
haalde het speciaal voor de gelegen-
heid gedrukte diploma met alle bijbe-
horende foto’s erop. Die enkelingen 
die eerlijk melden niet alle antwoor-
den juist te hebben, kregen een bon 
voor een gratis tocht en de mogelijk-
heid voor een herkansing tijdens onze 
jaarlijkse kersttocht. Daarvan is nog 
gretig gebruik gemaakt.

Zo konden we het jaar afsluiten met veel ‘gediplomeerden’ en een voldaan ge-
voel over een geslaagd jubileum en een seizoen met een record aantal van ��95 
deelnemers. Dus vol goede moed aan het werk voor het programma voor �0�8 
en op naar het volgende jubileum! 

Josje Teulings, Coördinator Fietsgilde De Baronie

Puzzelen op het examen

Zwoegen op de vragen

Vraag & Aanbod
Er komen geregeld vragen van Gilden die op zoek zijn naar een (bij voorkeur 
gratis) programma waarmee de boekhouding gedaan kan worden. Er zijn veel 
boekhoudpakketten in omloop, soms erg uitgebreid en soms ook behoorlijk 
aan de prijs. De vraag is simpel, zijn er penningmeesters die een goed advies 
hebben?
Adviezen kunnen gemaild worden naar: info@gilde-nederland.nl

DONDERDAG 12 APRIL
Landelijke Gilde Wandeldag: ‘Alphen aan den Rijn in vogelvlucht’ 
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Afscheid van Ed Silvertant bij 
Service Gilde Landgraaf 
Sinds 2 september 1992 is Ed Sil-
vertant vrijwilliger geweest bij het 
Gilde. Na meer dan 25 jaar vond hij 
zelf dat het tijd werd een stapje te-
rug te doen. 

Na de oprichting van het Gilde in juni 
van datzelfde jaar door de heren Hae-
nen en Mol, werd hij al snel benaderd 
om samen met de in maart overleden 
Wynand van Dael deel uit te maken 
van het ‘bestuur’. En hij was niet zo 
maar bestuurslid, nee tot �0�� was hij 
voorzitter en na het aantreden op Eds 
verzoek van Bert Janssen als voorzitter 
is hij tot �� december �0�7 nog vice-
voorzitter geweest.

Ed was na een moeizaam begin de 
onvermoeibare promotor van de pro-
jectmatige opzet. Hij onderkende het 
gegeven dat er meer bereikt kon wor-
den met het gelijktijdig inzetten van 
docenten. Zo kon het Gilde langza-
merhand worden wat het momenteel 
is. Een stichting die talen en creatieve 
cursussen aanbiedt, maar ook lessen 
in bridge, mindfulness enz. Zelf was 

Ed de cursusleider van het 
project Veilig op weg. On-
vermoeibaar zette hij zich 
in om dit tot een succes te 
maken. En een succes was 
het zeker, want binnenkort 
vindt de vierentwintigste edi-
tie plaats. 

Niet alleen bij Service Gilde 
Landgraaf heeft Ed zijn spo-
ren verdiend. Hij was in al die 
jaren ook de voorzitter, res-
pectievelijk plaatsvervangend 
voorzitter van het provinciaal 
overleg. Sterker, hij was daar-
van zelfs de oprichter, omdat 
hij wist dat met overleg veel be-
reikt kon worden. Als vertegen-
woordiger van de provincie was 
hij tevens de Limburgse afge-
vaardigde voor Gilde Nederland.
Het spreekt vanzelf dat Ed al vele ke-
ren is onderscheiden: een koninklijke, 
diverse van het Gilde en in �0�� werd 
hij in Landgraaf vrijwilliger van het 
jaar. Dankzij onder andere zijn inzet 
won het Gilde verschillende prijzen, 

bijvoorbeeld voor 
het Mijnbouwproject. Een loopbaan als 
vrijwilliger om trots op te zijn. Gelukkig 
blijft hij op de achtergrond bij het Gilde 
betrokken, zodat zijn kennis, kunde en 
ervaring niet verloren gaan.

Theo Nijdam, Service Gilde Landgraaf

Meer belangstelling voor 
stadswandelingen met gids
Vorig jaar hebben weer meer wandelaars deelgenomen aan een stadswandeling 
of een torenbeklimming van Gilde Amersfoort. In totaal ging het om �8.867 
wandelaars, dat is drie procent meer dan in �0�6. Het is het vijfde achtereenvol-
gende jaar dat sprake is van een groei van het aantal deelnemers aan de rondlei-
dingen. Een kwart van de wandelaars koos voor een beklimming van de Onze 
Lieve Vrouwetoren. Ongeveer tien procent bracht speciaal een bezoek aan de 
Koppelpoort. Vanwege het De Stijl-jaar organiseerde het Gilde extra wandelin-
gen waarbij werd stilgestaan bij de jeugd van schilder Piet Mondriaan. Dit trok 
honderden deelnemers en deze wandeling wordt wegens succes voortgezet.

Ook namen honderden wandelaars deel aan de Reformatiewandeling die vorig 
jaar werd georganiseerd vanwege het Lutherjaar. Het was 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg had gespi-
jkerd tegen misstanden in de Katholieke Kerk. Ook in Amersfoort met zijn vele 
kloosters en kerken in de binnenstad is daar nog het nodige van te zien. Het 
Gilde verwacht ook in �0�8 weer een groei van het aantal wandelaars.

Artikel overgenomen uit het Algemeen Dagblad
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Gilde Zwolle kijkt tevreden 
terug op eerste POWER 
Hun eerste editie van POWER was 
een succes. Daarom komt Stichting 
Gilde Zwolle in het najaar met een 
tweede ‘cyclus’. Tijdens vijf work-
shops voor de ‘nieuwe senior’ draait 
het om vitale ouderen of ‘bijna ou-
deren’ die willen investeren in per-
soonlijke groei, sociale netwerken 
en zinvolle activiteiten.

“De ‘nieuwe senior’ wil niet stilzitten”, 
vertelt Ria Lamens, trainer bij Gilde 
Zwolle. “Hij of zij is actief, betrokken 
en geïnteresseerd in de maatschap-
pij. In de media en ook bij jongeren 
kleeft een wat zwaarder beeld aan 
ouderen. Er komen steeds meer men-
sen met dementie, er is en gaat een 
steeds grotere groep met pensioen 
en we hebben een omgekeerde bevol-
kingspiramide. Als Gilde Zwolle willen 
we deze groepen graag verbinden met 
elkaar. We willen laten zien dat oudere 
mensen ook activiteiten willen en kun-
nen doen in de samenleving. En dat ze 
ook betrokken zijn bij jongeren. Maar 
de nadruk ligt op persoonlijke ontwik-
keling, sociale netwerken en zinvolle 
activiteiten. Daar draait Gilde POWER 
om.”

Gilde Power is bedoeld voor mensen 
vanaf 50 jaar die zich willen verdie-
pen, bezig willen zijn en blijven met 
persoonlijke ontwikkeling en die hun 
sociale netwerk willen uitbreiden. De 
eerste cyclus vond plaats in novem-
ber en december �0�7 in Stadkamer. 
Met een groep van dertien deelne-
mers waarvan de oudste 87 was. Han-
nie Houben was met haar 5� jaar de 
jongste. “Ik woon sinds een paar jaar 
in Zwolle, maar werkte in het zuiden. 
Daar heb ik ook vooral mijn sociale 
netwerk. Ik meldde me aan bij POWER 
omdat ik weer een sociaal en een za-
kelijk netwerk wilde opbouwen.”

Kennis en Kunde
Tijdens vijf workshops boog Hannie 
zich met de twaalf andere deelnemers 
over de thema’s: sociale contacten, 
arbeid en activiteiten, inspiratie en 
zingeving, lichaam en geest en ma-
teriële situatie. Herman te Pas, voor-

zitter van het Gilde Zwolle: “Je maakt 
gebruik van elkaar kennis en kunde. 
Als iemand iets over testamenten wil 
weten, dan praten we daarover en wis-
selen we ervaringen uit. Het is niet zo 
dat we dan een notaris uitnodigen. 
Empowerment is belangrijk.” Bij elke 
workshop is een trainer aanwezig. Die 
heeft een driedaagse cursus gevolgd. 
Herman: “Trainers reiken de tools aan 
waarmee de groep een gesprek aan-
gaat. Daardoor kom je op een andere 
manier met elkaar in gesprek. Ria vult 
aan: “Zo krijgt iedereen aan het begin 
van een workshop de vraag waar hij of 
zij staat in het in het leven met betrek-
king tot het thema. Werk je nog? Heb 
je sociale contacten? Hoe gaat het li-
chamelijk? Daarna ga je samen praten 
over wat je anders zou willen en hoe 
je dat kunt bereiken. Maar”, benadrukt 
Ria. “Het is geen therapie. Het gaat om 
persoonlijke ontwikkeling en het sa-
men ontplooien van activiteiten.”

Stempel
Op de eerste cyclus kreeg de organisa-
tie goede feedback. Ria: “Mensen ga-
ven aan de workshops als inspirerend 
en betekenisvol te ervaren en dat zij 
een groter netwerk hebben gekregen. 

Eén van de deelnemer zei: ‘Ik ben op-
gelucht dat we het samen niet eens 
zijn met de stempel ouderen’. We vol-
doen niet aan het beeld van de oude-
ren achter de geraniums. De mooiste 
opbrengst is denk ik dat de groep nog 
steeds bij elkaar komt en activiteiten 
met elkaar gaat ondernemen.”

Kwetsbaar
Ook Hannie kijkt met een tevreden 
gevoel terug op de eerste cyclus. “Het 
samen praten en vanuit verschillende 
invalshoeken naar iets kijken, leverde 
me nieuwe inzichten op. Ik vind het 
mooi dat iedereen zich zo open en 
kwetsbaar durfde op te stellen. Ik kon 
bijvoorbeeld openlijk vertellen over 
mijn burn-out en kreeg tips. Daarnaast 
kwam ik altijd met veel energie bij de 
bijeenkomsten vandaan. Inhoudelijk is 
het goed en het is fijn om mijn netwerk 
uit te breiden. Na vijf bijeenkomsten is 
Gilde POWER afgelopen, maar kun je 
zelf onderling afspreken of je elkaar 
nog eens ziet. Wij hebben binnenkort 
weer met z’n allen afgesproken en 
gaan samen iets ondernemen.”

Artikel overgenomen uit 
deSwollenaer

Foto: Tessa Klooster
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Gilde Zeist valt in de prijzen!
Het Zeister Historisch Genootschap 
heeft de Monté ver Loren-penning 
toegekend aan Gilde Zeist. De pen-
ning wordt uitgereikt aan ’iemand 
of aan een organisatie die zich in 
hoge mate verdienstelijk heeft ge-
maakt voor het Genootschap dan 
wel voor het levend houden van de 
geschiedenis van Zeist.’ 

De projectgroep Gilderondleidingen 
van Gilde Zeist doet dat al meer dan 
�5 jaar op een manier die velen aan-
spreekt, getuige het telkens groeiend 
aantal deelnemers. 

Het hele jaar door is er vrijwel elke zon-
dagmiddag een rondleiding van een 
uur door de stijlzalen van Slot Zeist. 
In de zomervakantie verzorgen de gid-
sen bovendien korte kinderrondleidin-
gen door het barokke gebouw waarbij 
de jonge bezoekers bijvoorbeeld, lig-
gend op hun rug, meer te weten ko-
men over de plafondschilderingen.

In de winter zijn er vier lange wande-
lingen over verschillende landgoede-
ren rond Austerlitz. Het seizoen start 
met de Oranjewandelingen op Ko-
ningsdag. Aansluitend zijn er tot ver 
in de herfst wekelijks diverse rondlei-
dingen. Elk jaar ontwikkelt Gilde Zeist 
minstens een nieuwe rondleiding en 
gaat een bestaande ‘de kast in’.

De rondleidingen worden zorgvuldig 
gedocumenteerd. Nieuwe gidsen wor-
den gedegen opgeleid en kunnen pas 
zelfstandig op pad met een groep na-
dat ze met goed gevolg op proef heb-
ben gelopen met een kritische groep 
gildevrijwilligers. 

De naamgever

Professor mr. dr. Johan Philip de Monté ver Loren (1901-1974) heeft zijn 
hele leven in Zeist gewoond. Vanaf de oprichting, in 1951, was hij lid van 
de Raad van Beheer van de Van de Poll Stichting, de voorloper van het Zeis-
ter Historisch Genootschap. De Monté ver Loren liet zijn huis na aan de Van 
de Poll Stichting. De opbrengst is ondergebracht in de De Monté ver Loren 
Stichting. De naam van de zeer bij de Zeister historie betrokken professor 
leeft voort in een naar hem genoemde penning die het Zeister Historisch 
Genootschap uitreikt aan mensen en organisaties die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de beleving van de geschiedenis van Zeist. 

Flora de Vrijer, voorzitter van het Zeister Historisch Genootschap, overhandigt het 

kleinood aan Gijs Wildeman, voorzitter van Gilde Zeist (foto: Peter Schröder)

Naast de rondleidingen volgens sche-
ma, biedt Gilde Zeist gezelschappen de 
gelegenheid om na afspraak op pad te 
gaan met een rondleiding naar keuze 
en bij uitzondering zelfs met een op 

maat samengestelde rondleiding.
Meer weten? Kijk op: www.gildezeist.
nl/algemrondleidingen.html

Carolien Paasman

Gilde Woerden start met ingang van het 
nieuwe schooljaar �0�8/ �0�9, Coa-
ch�you op en schaart zich daarmee in 
de landelijke Gildelijst naast Alkmaar,  
Almere, Alphen aan den Rijn, Cu-
lemborg, Deventer, Driebergen,  
Groningen, Leusden, Maastricht, 
Purmerend, Ridderkerk, Roermond, 
Ronde Venen (Mijdrecht, Wilnis, Vin-
keveen, Abcoude), Uithoorn, Venray, 

Coach4you bij
Wageningen, Zutphen, Zeist en Nieuw-
koop (in ontwikkeling).

Geïnteresseerd in dit coachingproject? 
Kijk voor meer informatie op: 
www.coach�you.org
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Enschedees Stadsgilde ondersteunt 
plaatselijke instellingen
Het Enschedese Stadsgilde heeft in december 2017 met 
€ 2.000,- drie Enschedese instellingen financieel onder-
steund. Het plaatselijke hospice met € 500,-, Woonge-
meenschap De Wonne met € 500,-  en de wensambulance 
met € 1,000,-

Elk jaar gaat een deel van de opbrengst van onze stadswan-
delingen naar plaatselijke charitatieve instellingen. Dat is 
meestal een bedrag van € 500,-. Het vorig jaar hebben we 
onze plaatselijke wensambulance met het dubbele bedrag 
blij gemaakt omdat zij getroffen waren door een ernstige 
brand die hun ambulances en hun garage zwaar getroffen 
had. De drie instellingen waren erg blij met onze financiële 
bijdrage.

Het hospice en de wensambulance zijn voor iedereen be-
kende zaken. De Wonne is een  plaatselijke instelling die 
onder andere opvang biedt aan mensen die tijdelijk geen 
dak boven hun hoofd hebben. Zij zijn gehuisvest in een 
oud nonnenklooster dat, volgens de stichtingsakte uit het 
einde van de �9de eeuw, een sociale functie moet hebben. 
Dat is dus ook nu in de ��ste eeuw, nog steeds het geval.

Deelnemers aan onze stadswandelingen betalen een bedrag 
van € 4,00. Daarvoor kunnen zij kiezen uit vier wandelin-
gen die elk ongeveer anderhalf uur duren. Veruit favoriet 
is onze historische wandeling die door onze oude binnen-
stad leidt, met een bezoek aan het stadhuis en de Jacobus-
kerk, een unieke dubbele koepelkerk in Byzantijnse stijl. 
Als tweede bieden wij een wandeling door Roombeek aan, 
de wijk die in �000 getroffen is door de vuurwerkramp.  

Van links naar rechts: Henk Vogelzang (Gilde Enschede), Cor Ha-

velaar (Stichting  Twentse Wensambulance) en Carla Twente (Gilde 

Enschede)   

Tenslotte zijn er nog twee wandelingen, een die herinnert 
aan het rijke textielverleden van de stad en een die aandacht 
besteedt aan de kunst en architectuur in onze stad.  

Robert Goossens, Enschedees stadsgilde

Maandag 19 februari hield Gilde 
SamenSpraak van Service Gilde 
Roermond haar viermaandelijkse 
uitreiking van het Certificaat Neder-
landse Taal aan immigranten in Mid-
den-Limburg. 

Dit keer waren er �� kandidaten die 
via Gilde SamenSpraak een Taalmaatje 
vrijwilliger kregen toegewezen om hen 
een jaar lang te begeleiden bij het le-
ren van de Nederlandse taal en cultuur. 
Daar horen ook activiteiten bij zoals 
het begeleid bezoeken van winkels, 
het gemeentehuis, theaters, scholen, 
etc. en het leren maken van afspraken, 
solliciteren, informatie vragen, etc. Op 
deze wijze kunnen ze sneller integre-
ren in Nederland en veel nieuwkomers 
doen dan ook al (vrijwilligers)werk, 
omdat ze zo snel mogelijk zelfstandig 

willen zijn om een nieuw leven 
in Nederland op te bouwen. 
Bij de feestelijke uitreiking 
hoorde uiteraard Limburgse 
vlaai en koffie. Het bleek dat 
vele nieuwkomers uit landen 
als Syrië, Turkije, Rusland, 
Iran, Colombia, China en Bra-
zilië al goed bezig zijn om 
zich met hulp van de Stich-
ting Samenspraak een plaats 
in onze samenleving te ver-
werven. Zo dragen ze nu al 
bij aan de ouderenzorg, de 
handel, of als oppas. Alle 
gediplomeerden gingen 
naar huis met een certifi-
caat en een mooie kaars 
als symbool van licht en 
vooruitgang.
Eugène Menne, coördinator Gilde SamenSpraak Service Gilde Roermond

Uitreiking Certificaat Nederlandse Taal 
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Coach4you, een tussenstand

Gilde-bijeenkomst met bijzonder tintje
Donderdagochtend 25 januari vond 
in het Vechtstreekmuseum weer een 
goed bezochte Gilde-bijeenkomst 
plaats. Gilde Stichtse Vecht orga-
niseert deze maandelijkse bijeen-
komst, waarin in een ongedwongen 
sfeer met een kop koffie bestuur-
ders, coördinatoren, vrijwilligers en 
geïnteresseerden hun ervaringen, 
plannen en ideeën delen. Daarnaast 
is er uitgebreid gelegenheid voor 
gezelligheid en het aanhalen of uit-
breiden van sociale contacten. 

Dat dit initiatief aanslaat bleek uit het 
feit dat de ruim �0 aanwezigen gedu-
rende anderhalf uur geïnteresseerd en 
geanimeerd met elkaar in gesprek wa-
ren, zowel bilateraal als in groepjes, 
er was nieuwsgierigheid en er werd 
gesproken over ideeën.

Henny de With (links) en Wim Schoonderbeek, na het uitreiken van de gouden Gildespeld

In het vorige nummer van Gilde Magazine stonden we stil bij het vertrek van 
Katja van Beugen. Een werkgroep bestaande uit Jan Damen (Gilde Nieuw-
koop), Karin Sommer - De Vries (Gilde Utrechtse Heuvelrug), Rob Hoekstra 
en Bas de Vree (beiden Gilde Nederland), probeert de nieuwe situatie gelei-
delijk vorm te geven. Ook zijn er twee trainers aangetrokken en verlopen 
de contacten gewoon via website, e-mail en telefoon. Sommige zaken zul-
len iets anders gaan, maar de werkgroep probeert in alles te voorzien zoals 
dat in het verleden ook gebeurde.

Karin is nieuw in dit gezelschap. Ze laat 
weten enthousiast te zijn over werken 
in dit groepje geëngageerde mensen 
en stort zich van harte op het werk, 
zowel op plaatselijk als op landelijk 
niveau. Jan Damen is op twee plaat-
sen bezig nieuwe Coach�you starters 
te faciliteren zoals bij Gilde Woerden 
en in de gemeente Kaag en Braassem. 
Ook bij Gilde Stichtse Vecht wordt er 
aan het opstarten van Coach�you ge-
dacht terwijl men in diverse andere 
plaatsen waaronder Almere zich aan 
het versterken is.

De plaatselijke coördinatoren gaan 
een drukke periode tegemoet want in-
takegesprekken met leerlingen en met 
nieuwe vrijwillige coaches staan op het 
punt van beginnen. Bas de Vree, voor-
zitter van de stichting Coach�you, is 
vooral erg blij dat een traditioneel 
wandelgilde als Gilde Woerden zich 
vol overtuiging heeft aangesloten bij 
de Coach�you organisatie. Dat er nog 
velen mogen volgen. De werkgroep 
ondersteunt nieuwe initiatieven dan 
ook van harte! 

Bas de Vree

Op een zeker moment kwam ik in aanraking met Coach4you en belandde vervolgens in een klein en enthousiast 
team. Ik leerde dat daar niet alleen maar enthousiasme is, maar dat het ook een groep geëngageerde mensen is 
die vanuit het hart werken om kinderen een goede start te geven in de soms ineens wel heel grote school van het 
voortgezet onderwijs. Want je zult maar op een basisschool zitten die 90 kinderen groot is en je gaat vanuit groep 
8 naar een voortgezet onderwijs school die 2000 leerlingen kent. Hoe kun je deze kinderen een steuntje in de rug 
geven? Wat voorop staat: Coachen doe je vanuit het hart voor het kind en doe je ook vanuit kennis. Die kennis 
haal je bij elkaar vandaan, door met regelmaat intervisiebijeenkomsten te houden en door met elkaar scholing te 
volgen. Katja van Beugen was hiervoor 10 jaar verantwoordelijk toen zij afscheid nam van Coach4you.

>>>
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Afscheid
In deze bijeenkomst was aandacht 
voor het afscheid van oprichter Henny 
de With als secretaris. Na �8 jaar heeft 
hij er alle vertrouwen in dat het Gilde 
verder kan zonder hem. Na memora-
bele woorden van wethouder Linda 
van Dort en voorzitter Wim Schoon-
derbeek kreeg Henny, als blijkt van 
waardering voor zijn inzet voor Gilde 
Stichtse Vecht en voor Gilde Neder-

land, de Gouden Gildespeld van Gilde 
Nederland uitgereikt. Hij is in Neder-
land pas de elfde persoon die deze 
speld kreeg. Dat ook hijzelf dit bijzon-
der vond bleek wel uit het feit dat hij 
even naar woorden moest zoeken (en 
dat is bijzonder bij Henny).

Nieuwe meters
Verder werd duidelijk dat Gilde Sticht-
se Vecht daadwerkelijk nieuwe meters 
maakt. Zo loopt het filosofisch café in-

middels echt en is er weer een POWER 
cursus gestart. Daarnaast vorderen 
de gesprekken over het opstarten van 
Coach�you en ‘kennis delen door het 
vertellen van verhalen.’
De Gilde-bijeenkomst is altijd de laat-
ste donderdag van de maand, van 
�0.�0 tot ��.00 uur.

Wim Schoonderbeek

‘t Gilde de Bevelanden investeert 
in eigen informatiepaneel
Onlangs heeft Derk Alssema, wet-
houder te Goes, een informatiepa-
neel voor de Gidsen van het Gilde 
onthuld in de Manhuistuin aan de 
Zusterstraat in Goes. Op het infor-
matiepaneel staan twee oude kaar-
ten van het historische hart van 
Goes in 1565 en 1650 afgebeeld met 
daarnaast afgebeeld een legenda 
met alle historische gebouwen, die 
er nu nog in Goes zijn. 

Het paneel geeft een goede weer-
gave van wat Goes in die periode aan 
bijzondere gebouwen bezat. De af-
gebeelde kaarten verbinden op een 
informatieve wijze het verleden en he-
den met elkaar.

Allerlei adviezen op velerlei gebied 
Vooraf aan de onthulling gaf Jan van 
den Boom, namens het Gilde, aan dat 
het Gilde de Bevelanden niet alleen 
staat voor het door de stadsgidsen 
rondleiden van toeristen, maar ook 
voor het gratis geven van allerlei ad-
viezen op velerlei gebied, met het pro-
ject SamenSpraak het begeleiden van 
anderstaligen om hen beter te doen 
integreren in de Nederlandse maat-
schappij en met het project Power het 
geven van cursussen hoe om te gaan 
met de vrije tijd aan diegenen die 
(moeten) stoppen met werken. Door 
de bezuinigingen in het basisonder-
wijs, wat betreft handenarbeid, zetten 
Gildemensen zich in om op vrijwillige 
basis in dit ‘gemis’ te voorzien door 
het geven van handarbeidlessen. 

Belang van stadsgidsen 
Na de onthulling van het informatie-
paneel roemde en belichtte wethouder 

Derk Alssema het belang van de stads-
gidsen en alle andere activiteiten van 
’t Gilde voor de gemeente Goes. 
Vervolgens overhandigde Jan van den 
Boom het paneel officieel aan de co-
ordinatrice van de stadsgidsen, Kla-
zina van den Berge, die in een korte 
toespraak uitlegde wat de gidsen zoal 
doen en wat er bij komt kijken om een 
goed lopende gidsenorganisatie op te 
zetten en te behouden. Op jaarbasis 
leiden de stadsgidsen van ’t Gilde de 
Bevelanden meer dan �500 toeristen 
rond in de binnenstad van Goes.

Ondersteuning bij rondleidingen
Daarna vertelde de tekenaar van de 
oude kaart, Jacob Reynhouts, hoe hij 
de opdracht om deze kaart te maken 
ontvangen had van de magistraten van 
Goes, hoe Goes er in zijn tijd in �650 
uitzag en hoe de Goese bevolking 
toen leefde. Het paneel is bedoeld als 

ondersteuning bij de rondleidingen 
die door de stadsgidsen van ’t Gilde 
de Bevelanden worden gegeven. Ande-
re belangstellenden en bezoekers van 
de Manhuistuin kunnen eveneens het 
informatiepaneel raadplegen.

Jan van den Boom, 
’t Gilde de Bevelanden

De ‘tekenaar Jacob Reynhouts’ vertelt hoe Goes er in 1650 uitzag

>>>
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1987-2017: 30 jaar Gilde Nijmegen
Op 8 april 1987 meldden zich drie 
inwoners van Nijmegen bij de Nota-
ris voor het oprichten van de Stich-
ting Gilde Nijmegen. We kijken hier-
bij terug op 30 jaar Gilde Nijmegen 
en op de speciale activiteiten die in 
dit kader zijn georganiseerd.

De missie van Gilde Nijmegen was en 
is nog steeds: het overbrengen van 
kennis en ervaring. In het prille begin 
was dit ook de hoofdtaak, mensen 
vroegen om ondersteuning met di-
verse vragen: van tuinonderhoud tot 
het verbouwen van een huis enz. Te-
genwoordig is dit veel minder en rich-
ten zich onze activiteiten meer op het 
verzorgen van rondleiding door onze 
mooie oudste stad van Nederland en 
het verzorgen van rondleidingen op 
de St. Stevenstoren. Ook natuurwan-
delingen, de wandeling langs de ‘Ro-
meinse Waterleiding Route’ en fiets-
tochten in het Rijk van Nijmegen zijn 
activiteiten waar onze gidsen bijna da-
gelijks mee bezig zijn. Bovendien zijn 
ons Taalmaatjesproject en het Project 
Anderstaligen, goedlopende activitei-
ten waar een deel van onze ruim �00 
vrijwilligers actief in is.

Lief en leed 
Ons jubileumjaar �0�7 was een jaar 
van lief en leed, eigenlijk zoals dit in 
een familie gebeurt en zo dus ook bij 
onze Gildefamilie.
In juli hebben we onverwacht afscheid 
moeten nemen van een van de stads-
gidsen van het eerste uur, Han Smits. 
Slechts een paar dagen daarna over-
leed onze oud-voorzitter, Frans van 
Berkel. Frans is �5 jaar voorzitter ge-
weest van ons Gilde en wij zijn hem 
veel dank verschuldigd voor de manier 
waarop hij Gilde Nijmegen op de kaart 
heeft gezet.

Een paar weken daarna kwam het 
derde afscheid: Peter Janssen, een van 
onze zeer gewaardeerde gidsen over-
leed na een ernstige ziekte. 
In een zo korte tijd drie mensen ver-
liezen vraagt veel van een organisatie. 
Op dergelijke momenten ervaar je wat 
het betekent om vrijwilliger te zijn bij 
een club mensen waarbij je op elkaar 
kunt steunen en vertrouwen.

Enthousiast over de reacties 
In het kader van ons dertig jarig jubi-
leum hebben we vooral interne activi-
teiten georganiseerd. Onderlinge ken-
nismaking met taken van anderen in 
ons Gilde was de doelstelling. 
Extern hebben we ons vooral gericht 
op de nieuwe inwoners van Nederland. 
Speciale wandelingen en activiteiten, 
bedoeld voor statushouders en natuur-
lijk in samenwerking met Vluchtelingen-
werk Nederland, hebben geleid tot leuke 
ontmoetingen en verrassende contac-
ten. Dit is zo goed bevallen dat we nu, 
in �0�8, nog steeds wandelingen voor 
deze groep inwoners van Nijmegen ver-
zorgen en onze gidsen zijn enthousiast 
over de reacties die zij krijgen.

Gilde niet meer weg te denken 
Bij een jubileum hoort een feestje en 
dat hebben we gevierd op �9 novem-
ber in een historisch pand: de oude 

Lutherse kerk. Zowel de burgemeester 
van Nijmegen, Hubert Bruls, alsmede 
de portefeuille wethouder, Ben van 
Hees, hadden zich aangemeld voor dit 
feestje. De burgemeester gaf in zijn 
toespraak aan hoe belangrijk ons Gilde 
is voor de stad Nijmegen. Als ambas-
sadeurs van de stad zijn wij niet meer 
weg te denken en in het kader van be-
woners participatie stak hij ons een 
enorme pluim op onze hoed. Refere-
rend aan de workshops die wij bij Gilde 
Nederland hebben gehad in het kader 
van promotie, is het duidelijk dat de 
contacten die wij met ons Gemeente-
bestuur hebben zeer goed zijn.

Ontwikkelen van nieuwe activiteiten
Dertig jaar Gilde Nijmegen betekent 
niet dat wij achterover leunen en ons 
tevreden stellen met wat we doen en 
wat we zijn. We kijken vooruit naar 
de toekomst en ontwikkelen nieuwe 
activiteiten. Vorig jaar is er een proef 
gedaan met rondleidingen in de Mar-
telkelders van het Stadhuis en we zet-
ten deze activiteit dit jaar voort. We 
ontwikkelen nieuwe wandelingen en 
fietstochten, zowel in de stad als in de 
omgeving.  De samenwerking met an-
dere sociaal culturele organisaties in 
Nijmegen vinden wij belangrijk en wij 
zijn blij met de contacten die wij kun-
nen leggen, maar ook met de verzoe-
ken om samenwerking die vanuit die 
andere organisaties uit de stad naar 
ons toekomen. Gilde Nijmegen is na 
dertig jaar nog springlevend en nog 
‘Altijd Verrassend’.

Janny Pijnappels van Kempen
Secretaris Gilde Nijmegen

Speciale wandelingen en activiteiten
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Handvaardigheid en techniek 
terug op de basisschool
Eigenlijk mag er geen leerling de 
basisschool verlaten, voordat hij 
kennis gemaakt heeft met techniek! 
Daarom zijn er door ’t Gilde de Be-
velanden een aantal handvaardig-
heidsprojecten opgezet. Onze vrij-
willigers hebben de kennis en kunde 
op het gebied van handvaardigheid 
en techniek en zij willen hun kennis 
graag delen met de jeugd op basis-
scholen. 

Het is bedoeld voor kinderen die daar-
door een aantal middagen na school-
tijd aan het werk kunnen gaan met een 
mix van techniek en handvaardigheid.     
De doelgroep is kinderen van groep 7 
en 8, in de leeftijd van 9 tot �� jaar. 

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
Het voordeel hiervan is dat er alleen 
gemotiveerde kinderen in de groep 
bezig zijn.  Er wordt gewerkt met 
groepen van maximaal 8 om elk kind 
goed te kunnen begeleiden.

Er zijn nu projecten waarbij de kinderen leren omgaan met hout, lijmen, 
(figuur)zagen, elastiek, metaaldraad, elektriciteit en solderen. De teams worden 
ondersteund door gemeentelijke coördinatoren.

Jan van den Boom, ’t Gilde de Bevelanden

Nieuw: Chinese Painting 
2018, een nieuw jaar, een nieuwe uit-
daging. Er worden lessen gegeven 
in Chinees schilderen door een Chi-
nese dame, mevrouw Ning Yang. Er 
kon al kennis gemaakt worden met 
deze speciale techniek tijdens een 
demonstratie enige tijd geleden en 
de nieuwsgierigheid was gewekt. 

Na voldoende aanmelding van cursis-
ten wordt er in januari een start ge-
maakt met een kleine groep van vijf 
personen. Kennis maken met deze 
techniek is veel meer dan schilderen, 
het is kennis over een land, materiaal, 
er komt een stukje meditatie bij kij-
ken, zo lijkt het wel. 

De les begint met het op een tafel leg-
gen van een stuk vilt, daarop wordt 
speciaal papier gelegd en tenslotte 
worden de nieuwe geitenharen pense-
len losgeweekt. De dikte van de inkt 
wordt in beeld gebracht door wel of 
geen toevoeging van water, dit be-

paalt ook de tint van grijs tot diep 
zwart. Dan besteedt de docente aan-
dacht aan de stand van arm en hand, 
die totaal anders is dan bij gewoon 
schilderen met acrylverf of aquarel. De 
bedoeling is dat de arm als het ware 
rechtop staat. 
 
Om arm en hand ontspannen te hou-
den moet de zithouding extra aan-
dacht krijgen
Geaard zitten, voeten plat ,benen iets 
uit elkaar, rug recht en arm in rechte 
houding. Losmaken van de armspie-
ren hoort ook bij het begin van iedere 
les. Daarna volgt een draaibeweging 
met de hele groep. Er kan worden be-
gonnen met de painting, het lijkt niet 
alleen moeilijk maar is het ook. Wat 
een heerlijke uitdaging om op deze 
manier kennis te kunnen maken en 
veel te leren. De tijd vliegt voorbij. Dit 
wordt oefenen, heel veel oefenen, iets 
wat er mooi uitziet is nog veel moei-
lijker dan gedacht. We gaan ervoor.  

De uitdaging aan. Met als resultaat 
aan het eind van de cursus een heus 
schilderij. Eerst echter tien weken heel 
veel oefeningen maken. Bijna medita-
tief........ 

Marian Berendsen
Service Gilde Landgraaf 
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Column

Vanuit Den Haag is de afgelopen maanden weer het nodige te melden. In de 
eerste plaats de start deze maand van de cursus Hagologie. In navolging van 
andere Gilden, met name Utrecht en Dordrecht, werd een jaar geleden besloten 
te onderzoeken of het ontwikkelen van een cursus voor geïnteresseerden in 
de geschiedenis van de stad kans van slagen zou hebben. Het antwoord was 
JA, maar dan is het natuurlijk nog altijd de vraag of het lukt om ook voldoende 
deelnemers te vinden die een bedrag van € 90,- over hebben om in een zestal 
zaterdagochtenden door experts op uiteenlopende gebieden te worden bijge-
praat over de stad zoals die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Ook die 
vraag kan inmiddels met JA worden beantwoord. Het aantal aanvragen overtrof 
het aantal plaatsen vele malen ondanks een minimum aan publiciteit. Een her-
haling van de cursus in de komende jaren zit er dus wel in en dat betekent dat 
een toenemend aantal Hagenaars zich in de toekomst Hagoloog mag gaan noe-
men. De cursus kreeg vorm in samenwerking met diverse erfgoedinstellingen 
die onze stad rijk is. De bijeenkomsten worden gekoppeld aan een stadswande-
ling en zo zie je maar weer hoe goed het is dat je nieuwe ideeën niet altijd zelf 
hoeft uit te vinden maar gewoon kunt kopiëren van een succesvol project bij 
een zusterorganisatie. Alleen al om die reden is het belangrijk dat Gilde Neder-
land er nog altijd is.

Nog een leuk onderwerp tot slot. Den 
Haag kreeg vorig jaar een nieuwe 
burgemeester in de persoon van de 
– zeker in onze ogen – zeer jeugdige 
Pauline Krikke. Met haar wilden we na-
tuurlijk wel eens kennismaken maar 
alle pogingen voor een kennisma-
kingsgesprek liepen op niets uit tot-
dat zij plotseling liet weten graag een 
keer langs te komen omdat ze toeval-
lig toch in de buurt was. 

Zo  kregen we op �� februari j.l. een uur 
van haar tijd waarin we mochten vertel-
len dat we naast de stadswandelingen 
in Den Haag nog veel meer doen. Nu, 
daar keek ze van op. Ons project Gilde 
SamenSpraak bleek met rond ��0 taal-
koppels waaronder bijna 80 vluchtelin-
gen zelfs bijzonder in de smaak te val-
len. “Bestaan jullie dit jaar �0 jaar? Dan 
kom ik graag weer eens langs”, aldus 
de burgemeester. Aan die belofte zul-
len we haar graag houden!

Willem Koole

En verder: vele maan-
den geleden schreef 
ik over het Haags 
Keurmerk, een door 
de Haagse vrijwil-
ligerscentrale PEP 
ontwikkeld proces 
om de werkwijze van 
vrijwilligersorganisa-
ties door te lichten 
en te verbeteren. In-
middels heeft Gilde 
Den Haag dit kwa-
liteitskeurmerk be-
haald. Het bestuur 
heeft er de nodige 
tijd in gestoken om 
methodiek en plan-
nen voor de diverse activiteiten op papier te zetten zodat die zaken niet alleen 
voor onszelf duidelijk zijn maar ook door een buitenstaander kunnen worden 
beoordeeld. Terugkijkend op het proces kunnen we wel zeggen: het heeft de 
nodige tijd en inzet gekost, maar het leverde wel wat op. Het proces dwingt je 
als bestuurder systematisch na te denken over waar je eigenlijk mee bezig bent, 
wat je verwachtingen zijn en of je niet teveel in een sleur belandt en vergeet 
oog te hebben voor ontwikkelingen in je omgeving. Ook een succesvol Gilde 
kan immers plotseling in een neerwaartse spiraal belanden en zie daar dan 
maar weer eens uit te komen als bestuur. Gelukkig houdt het Keurmerk ook in 
dat jaarlijks wordt gekeken of je nog steeds op de goede weg bent en wat de 
mogelijk zwakke punten zijn in je ontwikkeling.

Van links naar rechts: Fenna Noordermeer, directeur van de 

vrijwilligerscentrale PEP, wethouder Karsten Klein met het 

Haags Keurmerk, Jan Spoelstra voorzitter Gilde Den Haag en 

Marijke van Weelden van PEP, die het proces begeleidde.
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