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Nieuwjaarsreceptie

O

p 15 januari 2016 biedt het bestuur
van Gilde Zeist alle vrijwilligers en
relaties een gezellige Nieuwjaarsreceptie aan. De gelegenheid om elkaar het
beste toe te wensen voor het nieuwe jaar
en je voornemens met anderen te delen.
Deze Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden
op vrijdag 15 januari 2016 van 16.00 tot
18.00 uur in het Torenlaantheater aan de
Torenlaan 38 te Zeist.
Iedereen van harte welkom!

Sluiting kantoor

I

n verband met de feestdagen is het kantoor van Gilde Zeist van 21 december tot
en met 3 januari 2016 niet bezet. Maar
gelukkig kunt u de meeste informatie over
Gilde Zeist ook vinden op onze website
www.gildezeist.nl

foto: Fred Manschot

SamenSpraak zoekt jou!

D

e Projectgroep SamenSpraak staat
voor nieuwe uitdagingen en zoekt
versterking van het team.
SamenSpraak is het project waarbij taalmaatjes één op één gekoppeld worden aan
anderstaligen om hen beter Nederlands te
leren spreken. De anderstaligen kunnen
in Nederland terecht gekomen zijn als arbeidsmigrant vanuit Europa, via gezinshereniging of als vluchteling. Voorwaarde voor
aanmelding bij SamenSpraak is beheersing
van een basisniveau Nederlands, bezig
met taalcursus, bijvoorbeeld inburgering,
woonachtig in Zeist en gemotiveerd om
beter Nederlands te leren spreken. Dat
is essentieel voor integratie en het vinden
van een baan. De afgelopen jaren was het
aanmeldingen ca 40 personen per jaar en
er zijn nu maar liefst 30 taalkoppels actief.
De toestroom van vluchtelingen zal in
2016 naar verwachting leiden tot een groter aantal aanmeldingen bij SamenSpraak.

Met het oog op de continuïteit zoekt het
team daarom versterking met een vrijwilliger voor een halve dag per week.
Het team bestaat uit Sylvia van Moerkerken en Jaap Bakker (coördinator).
De werkzaamheden bestaan uit het voeren van intakegesprekken met anderstaligen, werving en selectie van vrijwilligers,
zorgen voor training. Het vormen van
koppels. Dossier beheer (deels spreadsheet), onderhouden van contacten met
actieve koppels. Netwerken met andere
taalaanbieders, verwijzers, e.d.
Van één van de nieuwe medewerker(st)
ers wordt gehoopt dat hij/zij in het voorjaar van 2016 de rol van coördinator kan
overnemen.
Wie belangstelling heeft, of nadere informatie zoekt kan contact opnemen met
Jaap Bakker, jaap.p.bakker@gmail.com of
06-53307453.
 Jaap Bakker
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Support for You (S4Y)

I

n het Uiltje van april schreven we al dat S4Y zich goed ontwikkelde. Die ontwikkeling zet zich door en daar zijn we blij mee. Er
is ingezet op uitbreiding van het aantal coaches. Mede dank zij de
inzet van ‘Samen voor Zeist’ is dat gelukt. Zoals in elke organisatie
zijn er ook mensen die de club verlaten. Een vijftal coaches zijn
gestopt met het mooie en zinvolle werk, meestal uit gebrek aan
tijd. Met enkele van hen houden we contact zodat ze weer ingezet
kunnen worden als er weer tijd beschikbaar komt. Zeven nieuwe
coaches hebben de laatste maanden zich aangemeld waarmee het
totaal aantal coaches thans 16 bedraagt.
Het schooljaar is inmiddels ruim drie maande oud. Na een week
of zes tekende zich de eerste leer problemen af. Kinderen die niet
die prestatie leverden die verwacht mocht worden. Schoonoord
was de eerste school die met S4Y in contact trad met het verzoek
een aantal leerlingen te begeleiden. In de weken erna kwamen ook
verzoeken van Christelijk College Zeist en het Seyster College.
Over het algemeen betreft het leerlingen die snel afgeleid zijn en
derhalve in de les onvoldoende opletten. Om dezelfde reden, snel

afgeleid, hebben ze ook moeite met het organiseren van het huiswerk. Ook het sociale gedrag is soms een probleem. Hoe ga je
als 14 jarige jongen uit Syrië om met meisjes? Hoe ga je om met
docenten?
Vanuit vorig schooljaar is de coaching voor drie leerlingen doorgezet. Dit schooljaar zijn reeds acht koppelingen leerling-coach gerealiseerd. Voor vier leerlingen (stand 8 december) wordt nog een
koppeling gezocht.
Samen met C4Y is er in november weer bijeenkomst gehouden
ter bevordering van de deskundigheid. Het onderwerp was: Game
verslaving. Een boeiende avond met nieuwe inzichten voor de aanwezigen coaches en staf-medewerkers van S4Y en C4Y.

 Ton van Rijnsoever, projectleider S4Y

iiiiiiiii
Rondleidingenseizoen
succesvol afgesloten

POWER: over gedoe,
dromen en doen!

D

e leden van de projectgroep POWER van Gilde Zeist komen mensen tegen die zeggen "mijn leven begint wat te
verzanden" of “er is zoveel gedoe en ik krijg niks uit mijn
handen”. Zij attenderen hen op de workshops POWER Veerkracht op leeftijd. In vijf workshops bespreken zij voor ouderen
belangrijke thema’s . Alleen of met anderen ontdekken ze wat er
in Zeist voor ouderen te doen is, waar zij zich thuis voelen of dat
ze iets nieuws willen beginnen. Het kan allemaal.
In hun werkzame leven waren of zijn de projectgroepleden docenten, coaches en/of (verander)managers en nu zetten zij hun kennis
en ervaring in bij POWER. Zij vinden het belangrijk om samen
met andere ouderen te investeren in persoonlijke groei, sociale
netwerken en zinvolle activiteiten. Daar ben je nooit te oud voor.
In 2016 organiseren zij in het voor- en het najaar de POWERworkshops en coachen zij groepjes deelnemers die in POWER-kringen
verder willen. In die POWER-kringen werken ze aan een netwerk
van ouderen die midden in de samenleving willen blijven staan.

Er is veel te doen voor ouderen in Zeist,
maar doen ouderen ook wat ze willen doen?
In 2015 beoordeelden de deelnemers de workshops positief (gemiddeld een 7,8) en zeiden ”ik ben tevredener, opgewekter en sta
weer open voor nieuwe plannen” en “ik weet nu wat ik met mijn
levenservaring kan doen”. Op de website van Gilde Zeist vindt u
meer informatie over POWER in Zeist. En bent u lid van een bewoners- of buurtvereniging: U kunt de leden van de projectgroep
vragen voor een lezing of een inleiding over POWER.

 Hennie de Boer, interim projectleider POWER
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Op 9 november hebben de gidsen van Gilde Zeist het
rondleidingenseizoen afgesloten met de traditionele Najaarsvergadering. We kunnen met zijn allen terugkijken
op prachtige maanden.

D

e aantallen voor 2015 zijn nog niet definitief. Duidelijk is al wel dat we ruim boven de 2.500 deelnemers
uitkomen en dat zijn we heel trots op. Fijn dat we
zoveel Zeistenaren en niet-Zeistenaren kennis kunnen laten
maken met ons mooie dorp! Bijzonder in ons reguliere schema waren onze nieuwe rondleidingen in Slot Zeist, de nieuwe
wandeling met culinaire verrassingen Stappen en Happen én
de kinderspeurtocht door de St. Josephkerk.
Daarnaast hebben we tientallen rondleidingen op aanvraag
verzorgd én zijn we actief geweest voor diverse extra projecten. Ik denk daarbij aan de Bevrijdingswandelingen, de
samenwerking met het Slottuintheater, Open Monumentendag, de Historische Doe- en Beleefdag
en het scholenproject over de Oude
Kerk.
De eerste plannen voor 2016 zijn momenteel al in de maak. We werken
bijvoorbeeld aan een nieuwe rondleiding door de fascinerende nieuwbouw
in Kerckebosch. De uitvoering van die
plannen zal plaatsvinden onder leiding
van een nieuwe projectleider. Na 5 jaar
draag ik het stokje met heel veel vertrouwen over aan Lia Bruynes.
Dank jullie wel voor de prettige samenwerking!

 Peter de la Mar

COLUMN

Zomerschool
Gilde Zeist 2016

I

n deze column stelt de redactie graag de ruimte
beschikbaar aan de Vrijwilligerscentrale. Zij zaten
voor ons in het kantoor aan de Voorheuvel 26.
En vervullen een belangrijke rol binnen Zeist. Natuurlijk heeft Gilde Zeist ook mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk (vraag er naar op ons kantoor!),
maar het kan zijn dat je op zoek bent naar iets anders. En met de Kerst in aantocht zijn we geen concurrent van elkaar ;-)

De Werkgroep Zomerschool Gilde Zeist werkt hard aan het cursusprogramma 2016. In juli 2016 komen aan bod natuur en milieu, klassieke
muziek, lokale geschiedenis, beeldende kunst, verschillen in culturen.
Hopelijk vindt u het net zo interessant als wij.

W

e hopen u in groten getale te mogen ontvangen tijdens een of
meerdere cursusdagen van de Zomerschool Gilde Zeist. De
deelnemers van Zomerschool 2015 waren enthousiast, zo blijkt
uit onze enquête.
Om de Zomerschool voor meer mensen bereikbaar te maken, is het cursusgeld verlaagd van gemiddeld € 20 naar € 15. U krijgt hiervoor een interessante lezing in de ochtend, een smakelijke lunch en ‘s middag een boeiende
excursie of workshop. Een koopje!?
We hebben meer nieuwe plannen. Bijvoorbeeld op 1 of 2 woensdagen een
lezing organiseren van 1 dagdeel. Voor slechts 10 euro voor een ochtendlezing met lunch, of een middaglezing met afsluitend drankje.
We willen de cursusmaand starten met een Zomeravondlezing. We hebben
al een interessante spreker op het oog. De toegang is gratis voor cursisten
en alle Gildemedwerkers.
Zet alvast maandagavond 4 juli a.s. in uw agenda. En kruis dan meteen alle
dinsdagen, woensdagen en donderdagen in juli aan. Dit zijn de dagen waarop
de cursussen plaatsvinden. Zo, nu heeft u deze vastgelegd en hoeft u niets te
missen van Zomerschool Gilde Zeist 2016!

Vrijwilliger zijn
Vrijwilligers zijn absoluut onmisbaar in onze samenleving. Ook jij kan net zoals vele Gilde-vrijwilligers
al met een paar uur vrijwilligerswerk per week een
bijdrage leveren aan de samenleving van Zeist.
Vrijwilligerswerk is ook een verrijking! Het geeft
voldoening, je kan je vaardigheden verbeteren en
nieuwe sociale contacten opdoen. Kortom, iedereen haalt iets anders uit vrijwilligerswerk en voor
iedereen is er passend vrijwilligerswerk!
Vrijwilligerswerk zoeken
De Vrijwilligerscentrale Zeist beheert een (digitale)
vacaturebank voor vrijwilligerswerk. Maatschappelijke organisaties, op zoek naar vrijwilligers, plaatsen
vacatures. Vrijwilligers kunnen zoeken naar vrijwilligerswerk dat bij hen past. Dit kan thuis, online.
Maar je kan ook langskomen bij de vrijwilligerscentrale. En er is keus genoeg. Ze hebben meer dan
300 vacatures!

foto: Fred Manschot

 Peter Schröder, coördinator werkgroep Zomerschool Gilde Zeist

Welkom en afscheid
Mw Corine Felix
Dhr Boudewijn ‘t Har
Dhr Erik Koning
Dhr John Mak
Mw Laura Tielen
Dhr Rini Vollenberg
Dhr David Curry
Dhr Henk van der Berg
Dhr Peter de la Mar
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Vacaturebank voor vrijwilligers

De werkwijze
Bij hen is de vrijwilliger altijd aan zet: ze sturen geen
informatie van vrijwilligers door naar organisaties.
Als je als vrijwilliger een vacature vindt die je aanspreekt, dan krijg je van de Vrijwilligerscentrale de
contactgegevens van de organisatie die de vacature
heeft geplaatst. Vervolgens neem je zelf contact op
met de organisatie, om eventuele vragen te stellen
of een afspraak te maken voor een kennismaking.
Daarnaast kun je er voor kiezen dat de organisaties jou kunnen vinden op grond van een (anoniem)
profiel . Ook in dat geval krijg jij de gegevens van de
organisatie en kun je zelf contact opnemen.
Contactgegevens en openingstijden
Brinkhove 1, 3702 SN Zeist / Tel. 030-2677786
vacaturebank@vrijwilligerscentralezeist.nl
Openingstijden: dinsdagmiddag & donderdagmiddag
van 14:00 tot 17:00 uur. Je kunt langs komen, of een
afspraak maken. Bel ons op werkdagen tijdens kantooruren, dan plannen we graag een afspraak voor
je in. Of laat je bericht achter op het antwoordapparaat en je wordt teruggebeld.
PS: Ook het nieuwe AZC in Kamp Zeist zoekt vrijwilligers om de vluchtelingen te begeleiden hun plek te
vinden in de herberg Nederland. Voor meer info: Roel
van Nieuwstadt, tel. 06 - 51 43 77 34 of email naar
welkominzeist@gmail.com
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Coaching via GPS

I

n mei/juni 2014 is groep 10 van Coach4you
gestart en eind 2015 stoppen deze 15 coachingstrajecten. Op 1 november 2015 is dit
'gevierd' met een leuke afsluiting. De coaches,
leerlingen en het team van Coach4you hebben
een GPS-tocht in de Soester Duinen gedaan en
daarna nog een burger met friet gegeten bij Ap
& Al in de Clomp te Zeist.
Het was een prachtige zondagmiddag: zowel
qua activiteit, als qua weer en sfeer! Een zonovergroten middag. Er waren 5 groepen, die op
zoek gingen naar de schat, die de dief had verstopt in de duinen, en daarvoor moest via de
GPS een route worden gelopen en moesten er
10 opdrachten worden gedaan.
Uit privacy-overwegingen weten de leerlingen
en coaches niet wie de 'andere leerlingen zijn'
en om aan deze afsluitende activiteit mee te
doen, moet de leerling dus deze privacy prijs
geven. De meesten hebben daar geen moeite
mee en zijn juist benieuwd wie die anderen zijn.
Anderen willen die privacy behouden en gaan
dus niet mee.
Vaak komt er een aantal tot de verrassende
conclusie dat een klasgenoot van de basisschool
of de huidige klas ook een coach had/heeft!

 Sera Willemsen

Verlaag uw aanslag inkomstenbelasting 2015

Wordt Vriend van
Gilde Zeist

G

ilde Zeist is een actieve vrijwilligersorganisatie met een keur aan activiteiten.
U komt deze activiteiten elke keer weer
tegen in dit magazine, op straat, de website en
bij andere activiteiten. Voor het organiseren van
al deze activiteiten zijn we afhankelijk van onze
plm. 340 vrijwilligers (ons GOUD), 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 Zeist financieel.
Het is mogelijk om Vriend van Gilde Zeist te
worden. Dan kan al bij een jaarlijkse donatie
van € 25,-. Stichting ’t Gilde Zeist heeft de ANBI-status. Dat betekent dat we door de Belastingdienst als een Goed Doel worden gezien.
Het betekent dat u uw gift 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 € 100,-. En u valt in het 40% tarief. Dan
betalt u in werkelijkheid maar € 60,- en krijgt
u van de Belastingdienst € 40,- terug, dan wel
betaalt u € 40,- minder belasting.
U krijgt er als vriend ook wat voor terug!
Als Vriend van Gilde Zeist krijgt u enkele keren
per jaar ons kleurrijke magazine Het Uiltje toegestuurd of gemaild. 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
1 april 2016. Kopij aanleveren
voor 1 maart 2016. 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 een formulier in te vullen dat u kunt vinden op de website of af te halen op ons kantoor. Dan kunt u er
bijvoorbeeld een jaarlijkse bijdrage van maken.
U mag natuurlijk ook gewoon spontaan de gift
overmaken. Zie hiernaast voor onze bankrekening. Alvast bij voorbaat heel hartelijk dank!
Met de GPS door de Biltse Duinen.
Foto: Sylvia Rog

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

Zeist

www.stinkensglasinlood.nl
Tel. 0343 491122
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 bestuur

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)

www.gildezeist.nl
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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

