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Vrijwilligers gevraagd
voor hulp bij de
Historische doe- en
beleefdag

O

p zondag 11 oktober wordt tussen
13.00 en 17.00 uur een Historische doe- en beleefdag georganiseerd. In en rond Slot Zeist én op de pleinen vinden dan allerlei activiteiten plaats.
Gilde Zeist verzorgt diverse rondleidingen,
maar we kunnen ook andere enthousiaste
handen gebruiken voor allerlei werkzaamheden. Na afloop van de dag om 17.00 uur
volgt de inmiddels legendarische maaltijd
voor alle vrijwilligers.
Wie doet er mee? Aanmelden bij Rondleidingen of op het Gilde kantoor.

Welkom nieuwe
vrijwilligers!
Regina Boerhout - SamenSpraak
Asta Diepen - Zomerschool
Felicitas Duijvesteijn - C4y
Jeanine Eikmans-Poelstra - C4y
Wouter Scheltema - C4y
Ellen van der Veen - C4y
Miriam Verburg-van der Wal - C4y.
Lia Bruynes - Projectleider Rondleidingen

foto: Sera Willemsen

Coach4you gaat door!

I

n het afgelopen voorjaar heeft de werkgroep weer intake-gesprekken gevoerd
voor al weer de 11e groep Coach4youleerlingen. Er waren 16 leerlingen aangemeld en daarvan en zijn er nu 12 leerlingen
voor 1,5 jaar gekoppeld aan een coach.
Vier leerlingen hebben zich teruggetrokken, omdat zij het traject van 1,5 jaar toch
niet zagen zitten of een ander idee hadden
over de werkzaamheden van de coach.
De leerlingen komen van diverse basisscholen: dit jaar zijn dit De Koppel, Damiaanschool centrum, Nije Kroost, Stuifheuvel, Anne Frankschool (Bunnik), Montessorischool Kerckebosch en de Tobiasschool. In de voorgaande jaren hebben
diverse andere basisscholen ook kinderen
aangemeld, maar dit jaar hadden zij 'geen
kandidaten' of hadden ze wel leerlingen
waarvoor een coach goed zou zijn, maar
wilden de kinderen en/of de ouders dit
niet. Omdat groep 10 uit 15 leerlingen bestaat, moesten we hard op zoek naar nieuwe coaches, want in de periode juni-de-

cember 'lopen' er 2 groepen tegelijk en
gelukkig hebben we dit voor elkaar gekregen! Er zijn 5 nieuwe coaches bij gekomen.
Na de koppelingen hebben zich nog twee
nieuwe coaches aangemeld, dus dat is fijn
voor groep 12 of als er door onverwachte omstandigheden tussentijds toch een
coach (tijdelijk) moet stoppen.
Wij zouden graag nog meer nieuwe coaches willen verwelkomen, dus als u interesse heeft of iemand anders kent die hier
goed geschikt voor zou zijn…
Voor zover bekend zijn er dit jaar weer
9 'ex-coachees' geslaagd. Zes van hen
hebben nu een VMBO-diploma, twee een
Havo-diploma en één een VWO-diploma.
Daar zijn wij als Coach4you- team natuurlijk hartstikke trots op!
Afscheid van Wim Buis
Er heeft ook een wisseling van de wacht
plaats gevonden. De projectleider en oprichter van Coach4you Wim Buis is gestopt, want hoewel hij er nog heel jong en
vitaal uitziet en zich ook zo gedraagt, heeft
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hij toch al een respectabele leeftijd en wil hij ook meer tijd besteden om samen met zijn vrouw leuke dingen doen. Sinds kort is Sera
Willemsen projectleider. Zij is ook al vanaf het eerste uur betrokken bij Coach4you. De andere teamleden zijn Sylvia Rog, Henriëtte
de la Combe en Beatrice Krüger.
Een foto van leerlingen is begrijpelijk 'not done', maar in dit Het

Uiltje wel een foto van de presentatie ter gelegenheid van de viering
20 jaar Gilde Zeist. Hierop staan een paar 'oud-leerlingen', ouders,
coaches en sprekers, die allemaal enthousiast zijn over het project.
Wij zijn dit ook en hopen nog lang door te kunnen gaan met dit
mooie en zinvolle Coach4you!
 Sera Willemsen

Lizzy van Loon Koninklijk onderscheiden

V

rijdag 24 april heeft Lizzy van Loon uit handen van Burgemeester Koos Jansen de
Koninklijke onderscheiding 'Lid in de orde van Oranje Nassau' ontvangen. In zijn toespraak benadrukte de burgemeester alle vrijwilligerswerk van Lizzy. Hij prees haar
groot sociaal besef, haar hulpvaardigheid, haar inlevingsvermogen en haar hartelijkheid. Op
veel tereinen is Lizzy actief vrijwilliger:
- bijna 20 jaar Gilde Zeist, organiseren van rondleidingen en gids rondleidingen;
- Kubes, begeleiden van culturele excursies voor blinden en slechtzienden;
- maatjesproject, ondersteuning van sociaal zwakkeren;
- Evangelische Broedergemeente en het Utrechts Landschap.
Een welverdiende onderscheiding voor onze Gilde aanbieder!

foto: Albert van Kuijk

Rondleidingen bruist aan alle kanten

H

et Rondleidingenseizoen is momenteel in volle gang. Wekelijks leest u
in de Nieuwsbode over ons grote
aanbod aan schemarondleidingen, waarbij
we dit jaar extra trots zijn op de nieuwe
rondleiding door Slot Zeist, de bijzondere
wandeling met culinaire verrassingen Stappen en Happen én de kinderspeurtocht
door de St. Josephkerk.
Daarnaast verzorgen we tientallen wandelingen op aanvraag én hebben we ons

ook dit jaar weer verbonden aan enkele
mooie extra klussen. Zo hebben we in
mei veel belangstelling gehad bij de Bevrijdingswandelingen. Ook hebben we deze
zomer als experiment een paar honderd
(jonge) bezoekers rondgeleid door Slot
Zeist voorafgaand aan een voorstelling in
het Slottuintheater en de tentoonstelling
van de Broedergemeente ondersteund via
een rondleiding over de Godsakker. Later
dit najaar doen we mee aan de Historische
Doe- en Beleefdag op 11 oktober i.s.m. het

Geheugen van Zeist. Wicher Dam coördineert bovendien een project voor scholieren, waarbij klassen in de les én op locatie
informatie krijgen over de Oude Kerk.
U bent van harte welkom om eens met
ons mee te gaan! Zeist is nog mooier dan
u denkt!

 Peter de la Mar

Gilde Zeist Rondleidingen sept./okt 2015
Datum

Wandeling/fietstocht

Start

Tijd

di 29 sep
wo 30 sep

Hoog Beek & Royen en Molenbosch
Nieuw gemeentehuis voor de eeuwigheid?

Gemeentehuis, Het Rond 1, Zeist
Gemeentehuis, Het Rond 1, Zeist

14.00 uur
14.00 uur

1,5 uur
1,5 uur

di 6 okt
do 8 okt
za 10 okt
zo 11 okt

Lage land van Zeist
Boeren, burgers en buitenlui
Broedergemeente
Historische Doe- en Beleefdag

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

2,5 uur
1,5 uur
1,5 uur

11.30 uur
14.00 uur

1 uur
1 uur

di 13 okt
wo 14 okt
vr 16 okt
di 20 okt

Hoofdingang Slot Zeist, Zeist
Nose 4 Food, Noordweg 1, Zeist
Gemeentehuis, Het Rond 1, Zeist
Diverse locaties,
doorlopend vanaf 11.30 uur
Tuinen van Slot Zeist
Hoofdingang Slot Zeist, Zeist
Fraters van Utrecht, het klooster
Schorteldoeksesteeg 1, De Bilt/Zeist
Reserveren verplicht
Zeist-West en zijn verborgen verleden (vernieuwd) Ingang De Koppeling, De Clomp
19-04, Zeist (t.o. De Moskee)
Canon van Seijst
Gemeentehuis, Het Rond 1, Zeist

Kijk voor actuele zaken op onze website
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Duur

9.30 uur

2,5 uur

14.00 uur
14.00 uur

1,5 uur
1,5 uur

COLUMN

Zomerschool
Gilde Zeist
een groot succes

Gilde Nederland

I

Lovende reacties van de ruim 80 deelnemers aan de 7 cursussen. Zomerschool Gilde Zeist is een geslaagd avontuur, waar de werkgroep
Zomerschool Gilde Zeist vorig jaar september aan begon. Meer dan 20
jaar had de Zeister Senioren Zomerschool zeer succesvol bestaan. Bezuinigingen bij de gemeente maakten in 2013 hier een eind aan. Maar
het bestuur van Gilde Zeist besloot in 2014 een doorstart te maken met
de Zomerschool. Ga er maar aan staan.

D

Foto: Peter Schröder

e snel geformeerde werkgroep ging met veel enthousiasme aan de
slag en het eindresultaat mocht er zijn. Dit blijkt uit de evaluaties
van elke cursusdag. De deelnemers waardeerden de zeven cursussen
bijzonder. Zeer te spreken zijn we over de uitstekende samenwerking met
culturele en historische instellingen in Zeist. Wij kregen van hen geweldige
steun. Ook zij waren enthousiast en de eerste toezeggingen voor samenwerking bij het programmeren van de Zomerschool 2016 zijn binnen. Succes is
nu al verzekerd!
Het sociale contact tussen de cursusdeelnemers onderling is een belangrijk
nevendoel van de Zomerschool. Hiervoor was ruimte tijdens de gezamenlijke lunches en bij de afsluiting van de cursusdag. De Slotdag op 31 juli jl. in het
TorenlaanTheater werd door een kleine vijftig personen bezocht.
In oktober a.s. start de werkgroep met de organisatie van Zomerschool Gilde Zeist 2016. U kunt de cursusdagen nu al noteren in uw agenda: alle dinsdagen, woensdagen en donderdagen in de maand juli 2016. U bent van harte
welkom.
 Peter Schröder, coördinator werkgroep ZGZ

Wereldwijd Vertelcafé
op zaterdag 7 november

Slechts ruim zestig (van de vierhonderd) gemeenten
in Nederland hebben een Gilde. Gilde Nederland
kan een belangrijke rol vervullen in de oprichting
van nieuwe Gilden én het stimuleren en ondersteunen van bestaande Gilden om meer activiteiten te
ontwikkelen. Daarom is de nieuwe missie als volgt
geformuleerd: Gilde Nederland levert een tastbare
bijdrage aan de ontwikkeling, het functioneren en de
naamsbekendheid van de lokale Gilden.
De visie luidt: Gilde Nederland ontwikkelt zich tot een
efficiënte en effectieve belangen- en serviceorganisatie
en fungeert als ontwikkelaar van landelijke initiatieven
voor de Gilden in Nederland.
Voorwaar een loffelijk streven! Gaat het deze
keer lukken? Kan Gilde Nederland
echt iets betekenen voor de lokale
Gilden? Gilde Zeist wil het nieuwe
bestuur een eerlijke kans bieden, wil
graag meedenken en zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

 Albert van Kuijk

Foto: Fred Manschot

n Nederland zijn meer dan zestig lokale Gilden
actief. Naast de plaatselijk Gilden is er een Gilde Nederland. Al jaren is er regelmatig discussie
over de rol die Gilde Nederland speelt of zou moeten spelen. Vorig jaar is een vrijwel geheel nieuw
bestuur aangetreden dat de discussie weer heeft
losgemaakt. Er ligt nu een notitie met de titel 'De
toekomstige rol van Gilde Nederland'. In de notitie
worden de missie en visie van de lokale Gilden als
volgt geformuleerd:
Missie: Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring. Mij lijkt dit een goede en bondige formulering
van onze missie. Dit kunnen we uitdragen!
Visie: Gilden leveren een belangrijke bijdrage aan
de kwaliteit van de lokale woon-, leef-, werk- en
leeromgeving, en aan het welzijn van burgers, door
middel van bewustwording, kennisoverdracht, verbetering van vaardigheden, aangereikt door vrijwilligers. Ook hier kan ik goed mee leven, vooral om
dat m.i. Gilde Zeist hier in hoge mate aan voldoet.
Daar kunnen we trots op zijn!

H

Foto: Ronald van Gemeren

et volgende Wereldwijd Vertelcafé wordt georganiseerd
Vertelcafé
op zaterdag 7 november 2015
Zeist Vertelt
in het Torenlaantheater aan de Torenlaan. Het wordt een bijzondere
vertelavond. De cursisten die in de afgelopen twee maanden de cursus 'Vertel een Verhaal' hebben gevolgd
(een samenwerkingsproject met de Idea Bibliotheek en de Werkgroep
Zeist Vertelt) mogen dan voor publiek hun verhaal vertellen. De presentatie is in handen van de bekende Zeister Verhalenvertelster en
docente Esther Kornalijnslijper.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.
Wel wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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Word Vriend
van Gilde Zeist

G

Foto: Ronald van Gemeren

Nieuwe cursus POWER start op 6 okt. 2015

Gildekantoor te huur
voor non-profit
organisaties

O

ok Gilde Zeist moet ondernemend
worden. Daarom is besloten dat meer
organisaties gebruik mogen en kunnen
maken van het nieuwe kantoor aan de Voorheuvel. Een prachtige zichtlocatie waar bijna 'tout
Zeist' langs komt. Rekening houdend met de
kantoor- en openingsuren en de te verwachten
vergaderdagdelen van de projectgroepen, biedt
het bestuur de ruimte aan andere non-profit
instellingen aan om te huren. Aan de nonprofitinstellingen zal een kostendekkend, maar ook
maatschappelijk correct tarief per dagdeel worden gevraagd. Te denken valt bijvoorbeeld aan
organisaties die een loketfunctie zoeken. Of een vergaderlocatie. Meer info is beschikbaar via het kantoor.

ilde Zeist is een actieve vrijwilligersorganisatie met een keur aan activiteiten. U
komt ze elke keer weer tegen in dit magazine of op straat of bij andere activiteiten. Activiteiten voor jongeren om hun schooltijd goed
door te komen, activiteiten voor anderstaligen of
ouderen die op grens staan van een volgende levensfase. Of denk aan de Individuele Bemiddeling
voor mensen die op zoek zijn naar hulp bij een
klus, belastingformulier invullen, uitleg willen over
hun digitaal fototoestel. Voor het organiseren van
al deze activiteiten zijn we afhankelijk van onze
plm. 340 vrijwilligers, alsmede de gemeente Zeist
en andere sponsoren om het financieel mogelijk
te maken. Helaas dekt dat niet alle kosten. Toch
willen we ons aanbod en de geboden kwaliteit zo
hoog mogelijk houden.
Steun Gilde financieel
Wordt Vriend van Gilde Zeist. Dat bent u al bij
een jaarlijkse donatie van € 25,-. Stichting ‘t Gilde Zeist heeft de ANBI-status. Dat betekent dat
u giften aan Gilde Zeist mag aftrekken van uw
aangifte Inkomstenbelasting. Mits u het drempelbedrag voor aftrek haalt. De Belastingdienst betaalt dan mee aan uw gift. Stel u schenkt Gilde
Zeist een bedrag van € 100,-. En u valt in het 40%
belastingtarief. Dan betaalt u in werkelijkheid maar
€ 60,- en krijgt u van de Belastingdienst € 40,terug, dan wel betaalt u minder belasting.
U krijgt er als Vriend ook wat voor terug!
Als Vriend van Gilde Zeist krijgt u plm. vier keer
per jaar ons kleurrijke informatieblad Het Uiltje
toegestuurd of gemaild. U bent dan helemaal op
de hoogte van al onze activiteiten. Daarnaast mag
u eenmaal per jaar met twee personen gratis mee
met een Rondleiding naar keuze.

Service-info
Gilde Zeist
Voorheuvel 26, 3701 JE Zeist
tel. (030) 691 36 23
info@gildezeist.nl
bank NL68 TRIO 0784.9402.74
openingstijden kantoor:
maandag t/m donderdag
van 9.00 - 12.00 uur
Projectgroepen
Coach4you / SamenSpraak
Rondleidingen / Scholenproject
POWER / Support4You
Zomerschool Zeist
Colofon
Deze Nieuwsbrief verschijnt max.
4 x per jaar in digitale vorm voor
plm. 400 e-mailadressen.In gedrukte vorm: 250 ex. Het volgende
nummer verschijnt rond 5 december 2015. Kopij aanleveren voor
10 november 2015. Kopij naar
ronaldvgemeren@hotmail.com
Redactie
Ronald van Gemeren, redactie
Vacature, redactie
Ontwerp
Manschot Grafimedia, Zeist
www.manschotgrafimedia.nl

Om donateur te worden vragen wij u het formulier in te vullen, dat u vindt op onze website of
af te halen bij het kantoor. U mag natuurlijk ook
gewoon spontaan de gift overmaken!

www.gildezeist.nl

Stinkens
Glas in Lood
Glas in Lood
• Nieuw
• Restauratie
• In dubbelglas
• Plaatsen

Zeist

www.stinkensglasinlood.nl
Tel. 0343 491122
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Op deze plaats kan uw
sponsor-advertentie staan.
Voor minimaal € 175,per jaar: 6 plaatsingen in de
Nieuwsbrief (47 x 60 mm)
en op de website.
Voor meer info:
06 288 45 176
(redactie Het Uiltje)
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Voor iment! jubileum,
assort
personeelsuitstapje?

WIJNHANDEL

Th. Geutjes
Joh. van Oldenbarneveltlaan 88
3705 HJ Zeist
Telefoon 030-6960322

Organiseer een rondwandeling
of -fietstocht door Zeist
o.l.v. een ervaren Gildegids.
Meer info:
rondleidingen@gildezeist.nl
of tel. 06 421 76 137

