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25 jaar Stg. Gilde Zeist

R

eden om daar in 2018 uitgebreid bij
stil te staan. Een mooi moment om de
geschiedenis van Gilde Zeist vast te
leggen; omkijken naar het verleden. Hoeveel
vrijwilligers zijn er actief in geweest? Hoeveel
wandelingen zijn er wel niet georganiseerd?
Hoeveel hulpvragen vanuit individuen zijn
er wel niet gesteld? Mensen geholpen met
formulieren en andere (advies)klussen. En
welke mensen hebben voor Gilde Zeist een
belangrijke rol gespeeld? Wat heeft het Gilde voor de samenleving van Zeist betekend?
Wat kan het in de toekomst voor Zeist gaan
betekenen? Willen we bijvoorbeeld net als
in 1990 ons ook weer voor de vluchtelingen
gaan inzetten? Een informatief en leesbaar
boekje zou dat kunnen opleveren. Of een
mooie historische website met veel foto’s
uit de oude doos.
Oproep
Het bestuur denkt dat binnen de 330
Gilde-vrijwilligers vast wel een paar mensen
zijn die samen een werkgroepje willen vormen om na te gaan denken over hoe we
25 jaar Gilde Zeist kunnen gaan vormgeven.
Als er nu begonnen wordt, is het zeker
geen haastklus.
 Ronald van Gemeren
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Gildekantoor naar Gemeentehuis Zeist

H

et de gemeente Zeist is afgesproken dat ons Gildekantoor per 1 juli
2016 gehuisvest kan worden in het
Zeister gemeentehuis aan Het Rond.
Wij mogen kantoor houden in en naast de
ruimte, waar ook het Zeister Historisch
Genootschap is gevestigd en hebben daar
de beschikking over 1 ladekast. In de kelder krijgen we opbergruimte voor onze
overige spullen en archief.

Vrijwilligers - en groepsgesprekken kunnen
gehouden worden in de ruimte rechts
van de Publieksbalie (= achter de koffieautomaat met gratis koffie). Bij drukte kan
gebruik gemaakt worden van een vrije
vergaderkamer of flexplek. Indien gewenst
kunnen daar ook vertrouwelijke één op
één gesprekken gevoerd worden. Vergaderingen en cursussen kunnen voortaan
ook in één van de vergaderkamers plaatsvinden (vooraf reserveren).
Voor de herkenbaarheid krijgt ons 'Glasin-lood raam met het Uiltje' (een geschenk
van Stinkens Orgelpijpenfabriek) een zicht-

bare plek in het gemeentehuis, zodat bezoekers bij binnenkomst direct de weg
naar het Gilde weten te vinden. Gilde
Zeist krijgt een nieuw telefoonnummer
en alle benodigde kantoormateriaal, zoals
ICT. Indien nodig zal de gemeentelijke
receptie bezoekers naar ons kantoor (of
bureau in het gebouw) doorverwijzen.
De jaarlijkse vrijwilligersdag van ons Gilde
zal dit jaar waarschijnlijk op een zaterdag
in september plaatsvinden, ook in het gemeentehuis. Dat is dan gelijk een mooie
kennismaking met het nieuwe kantoor.
Inmiddels hebben wij de 5 vrije middagen
in ons huidige kantoor verhuurd aan het
Diaconaal Loket Zeist. De vrijdagmorgen
en zaterdagen zijn evt. nog beschikbaar voor
verhuur. De huurovereenkomst tussen
de gemeente en Het Gilde
moet nog worden ondertekend.
 Theo Elbertse
(huisvesting)
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Ontwikkelingen bij Coach4you

E

r zijn bij Coach4you twee belangrijke
zaken te melden. Ten eerste betreffende het team: zowel Beatrice Krüger
als Henriette de la Combe gaan binnenkort
het team verlaten. Na een aantal jaren enthousiast teamlid te zijn geweest en meerdere vernieuwingen te hebben geïnitieerd,
willen zij nu allebei hun (vrije) tijd aan andere zaken gaan besteden. Dat is uiteraard
heel jammer, maar wel begrijpelijk: ook
buiten Coach4you zijn er leuke projecten
en bezigheden!
Gelukkig hebben we al twee nieuwe teamleden gevonden: Gisela Spanjer en Karien
Guldemond. Gisela is al coach en bekend
met het project en Karien is ‘helemaal
nieuw’.
Verder zijn wij druk bezig met de intakegesprekken op school met de leerlingen,
die tegen de zomer graag een coach willen

Het gaat om kinderen
die bijna naar de middelbare school gaan en
daar wel een steuntje
bij kunnen gebruiken:
het is niet puur huiswerkbegeleiding, maar
meer hulp bij het vinden
van hun plek op die grote nieuw school!

Coach Sylvia in gesprek met haar pupil
hebben. Op het moment van het schrijven
van dit bericht, hebben we 11 aanmeldingen, maar dat kunnen uiteindelijk zomaar
een paar minder of meer worden: een aantal scholen moet nog antwoorden én bij
het intakegesprek kan blijken dat dit kind
toch niet binnen Coach4you past!

Wij zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe
coaches: lijkt het je leuk om coach te worden of ken je iemand in je vriendenkring
of buurt die dat wel zou willen én kunnen,
neem jij of je vriend/buur dan contact op
met mij voor een informatief gesprek: 06
151 073 37 of coach4you@gildezeist.nl

 Sera Willemsen,
projectleider Coach4you Zeist

R

onald van Gemeren
bood de voorzitter
Albert van Kuijk tijdens de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers het
eerste exemplaar aan van
een unieke 2016 Gilde
Zeist kalender. Deze werd
aan iedere vrijwilliger als
dank voor haar of zijn inzet
uitgereikt. Er zijn op kantoor nog enkele exemplaren af te halen.

POWER = samen
leren oud worden

L

aat je anderen voor je beslissen wat er met je gaat gebeuren als je oud bent of hou je zelf de regie? Een vraag waar je
niet gauw mee klaar bent; een vraag waar je liever ook niet
aan denkt. Daarom is er POWER, waarin je in vijf workshops met
andere ouderen verkent hoe je als oudere je leven inricht. In de
bijeenkomsten worden door verschillende werkvormen inzichten
verkregen en ideeën en ervaringen uitgewisseld. Vrijwillige -opgeleide- begeleiders helpen om kansen en bedreigingen in je leven te
herkennen.

Eindresultaat voor elke deelnemer is een Persoonlijke Actiekaart. Onze ervaring als begeleiders is dat die er voor iedereen
anders uitziet. Zo zijn er mensen die contact met een naast familielid herstellen, met vrijwilligerswerk beginnen, hun zelfkennis
vergroten of in een rouwproces vorderingen maken. Kortom, de
workshops helpen om stappen te zetten bij vragen waar je in je
eentje niet verder mee komt. Dat kan zich voordoen rond je zestigste als je gaat stoppen met werken, maar ook later als je vijfenzeventig bent en het wat kalmer aan wilt gaan doen.
Plannen maken voor je toekomst, durf jij mee te doen? Op de
website van Gilde Zeist vind je meer informatie over het project
POWER.
 Hennie de Boer
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Vacature
in het bestuur

O

ok het bestuur kan gezien worden worden als een
projectgroep waar vrijwilligers actief zijn. Dat zijn
mensen met hart voor Gilde Zeist en het leuk vinden om bestuurlijk bezig te zijn. Door het periodieke aftreedrooster ontstaan er binnen het bestuur de komende tijd
enkele vacatures.
Tussen binnenkort en begin volgend jaar ontstaan er mogelijkheden voor mensen die een functie ambieren als algemeen
bestuurslid met als aandachtsveld ‘publiciteit’, het secretariaat en het voorzitterschap van Gilde Zeist. Het bestuur vergadert plm. 4 a 5 keer per jaar.
Interesse? En wil je er meer over weten? Neem dan contact
op het het kantoor of met de voorzitter Albert van Kuijk.

Z

o’n 50 vrijwilligers van Gilde Zeist staan klaar om hun kennis en kunde
uit te dragen en over te dragen aan iedereen die er om vraagt. Zij doen
dit vanuit ons project ‘Bemiddeling één op één’. In veel gevallen gaat het
om individuele bemiddeling. Denk aan het helpen bij het in orde brengen van
de administratie, helpen met het invullen van de belastingaangifte, hulp bij het
kiezen van de juiste computer of fototoestel, vertaalwerkzaamheden of het geven van lezingen over uiteen lopende onderwerpen. Hieronder zetten wij deze
wat onderbelichte activiteit van Gilde Zeist even in het zonnetje. Of schijnwerper. Dat verdienen de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten voor de 100%.
Het project ‘Bemiddeling één op één’ heeft tot doel vragen uit de Zeister
samenleving aan Gildevrijwilligers met specifieke kennis en ervaring te koppelen. Bij individuele bemiddeling onderkennen we vijf kennisgebieden:
• Techniek Gilde Zeist helpt senioren bij computerproblemen en adviseert bij de aanschaf van computers. Ook wordt geholpen bij het leren
bedienen van televisie en dvd-spelers en hoe om te gaan met mobieltjes.
• Taal Bij taal biedt Gilde Zeist hulp bij het vertalen van brieven en het
corrigeren van teksten in vele talen. Zelfs in en uit het Fins. Ook beschikt
Gilde Zeist over vrijwilligers die kunnen tolken.
• Administratie De groep Administratie helpt met het op orde brengen
van onder andere clubadministraties en het invullen van de belastingaangiften. Eveneens wordt belastinghulp verleend in het kader van de schuldhulpsanering. Een voorwaarde om terecht te komen in deze vorm van
hulpverlening door de Sociale Dienst is dat men zijn belastingaangiften
over meerdere jaren op orde heeft. Dit betekent voor de vrijwilligers veel
werk over een ingewikkelde en uitgebreide materie. Zij hebben dan ook
een aantal voorwaarden opgesteld waaraan voldaan dient te worden, eer
men de klus aanneemt. In 2015 hebben onze vrijwilligers 53 maal belastinghulp verleend. Een belangrijk onderdeel dus voor mensen.
• Lezingen Gildevrijwilligers geven lezingen over: architectuur, de historie van Zeist en omgeving, muziek, reisverhalen, fotografie, enz. Op onze
website staat een actueel overzicht van de mogelijkheden.
• Algemene kennis Op veel terreinen is kennis aanwezig over de meest
uiteenlopende onderwerpen, van biljarten tot tuinieren, genealogie, kalligrafie, enz. In deze groep worden soms verrassende combinaties tussen
vraag en aanbod gemaakt.
• Digitale camera Naar aanleiding van de vele vragen tijdens de rondleiding 'Zeist door de lens' ontwikkelde Peter Schröder het spreekuur
'digitale camera' op de laatste donderdag van de maand. Belangstellenden
kunnen van hem uitleg krijgen over het gebruik van hun camera.

In totaal zijn ca. 50 Gildevrijwilligers beschikbaar voor de individuele bemiddeling. In 2015
zijn meer dan 214 hulpvragen
gehonoreerd en heeft een Gildevrijwilliger geholpen. De vragen waarvoor geen Gildevrijwilliger kon worden gevonden,
zijn doorverwezen naar andere
instanties of commerciële partijen. Want dat weten we bij
het Gilde ook. Verwijzen naar
de juiste weg. En niet van het
kastje-naar-de-muur. De meeste
Belastinghulp door Frans van Denderen
gehonoreerde aanvragen betroffen computerhulp, belastingaangiften, lezingen en vragen over de digitale
camera. Al met al is Gilde Zeist met dit project en zo’n 50 Gildemeesters
bijna een echt GILDE.

COLUMN

A

ls je googled op 'gilde' kom je onder meer
uit bij de site www.de-middeleeuwen.nl.
Daar lees je o.a.: "In de Middeleeuwen waren
veel ambachtslieden en koopmannen aangesloten bij
een gilde. Een gilde was eigenlijk een soort vereniging
van mensen die hetzelfde beroep uitoefenden. Het gilde stelde regels op voor hun leden en zorgden voor de
uitwisseling van kennis en ervaring.
Het gilde zorgde ervoor dat alleen hun leden rechtmatig
hun beroep mochten uitoefenen, om bakker in een stad
te mogen zijn moest je je dus aansluiten bij het bakkersgilde. Het gilde zorgde voor saamhorigheid en behartigde
de belangen van hun leden. De gilden hadden grote economische en politieke macht en konden dus echt dingen
voor elkaar krijgen.
Als je lid wilden worden van een gilde moest je als jongen op jonge leeftijd bij een gildemeester in de leer. Hier
leerde je de basis van het vak."
Waarin verschilt Gilde Zeist van de gilden
uit de Middeleeuwen?
1. Gilde Zeist is een stichting en heeft dus geen
leden. Om die reden hebben de mensen die zich
inzetten voor Gilde Zeist (aanbieders) geen directe invloed op het beleid. En dat is jammer.
2. De aanbieders oefenen heel verschillende ‘beroepen’ uit.
3. Gilde Zeist heeft nauwelijks economische of
politieke macht.
4. De aanbieders van Gilde Zeist zijn geen ‘leerlingen’ maar allemaal 'gildemeesters'.
Er zijn ook overeenkomsten!
1. Gilde Zeist zorgt ook voor uitwisseling van kennis en ervaring.
2. Gilde Zeist heeft weliswaar geen grote economische macht maar draagt wel bij aan de groei
van de economie door o.a. coaching van leerlingen, hulp bij ontwikkeling van taal.
3. Gilde Zeist heeft geen politieke macht, maar
draagt wel bij aan het vormgeven van de participatiemaatschappij.
Conclusie
Gilde Zeist verschilt wat de doelstellingen betreft
nogal van de gilden uit de Middeleeuwen. Maar er
zijn ook belangrijke overeenkomsten. De belangrijkste overeenkomst is dat Gilde Zeist kennis en
ervaring overdraagt aan de inwoners van Zeist in
de verwachting dat deze inwoners daardoor met
meer succes kunnen deelnemen aan de samenleving. Voorwaar een belangrijke missie.

 Albert van Kuijk

Foto: Fred Manschot

Gilde Zeist helpt
met kennis en kunde

www.de-middeleeuwen.nl
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Support4You (S4Y)

S

4Y In 2015 is een Gilde activiteit die zich
richt op ondersteuning van middelbare
scholieren. De coaches van S4Y werken
in het verlengde van de mentoren van de scholen. 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. De coach gaat elke week een
uurtje om tafel met de leerling en ondersteunt
de leerling bij de problemen die zich aandienen.
Na een bescheiden start zijn we inmiddels actief op vier scholen. Piet Bel, die ontwikkeling
van S4Y mede heeft mogelijk gemaakt, heeft na
twee jaar afscheid genomen van het project. De
groei in aantal leerlingen en coaches vroegen
juist om versterking van het team. Die versterking is gelukt. Het team bestaat thans uit Henriette de la Combé-Eusman, Lex Krosse en Ton
van Rijnsoever.
 Ton van Rijnsoever

Nieuwe vrijwilligers
Coach4you Irene Buijing, Karien Guldemond,
Karin Haffmans, Erna Janssen en Moïra van Sas
SamenSpraak Joost Hoekstra
Rondleidingen Arend Mijs

Rondleidingen 2016

D

De eerste Zomeravondlezing in Zeist
Op maandagavond 4 juli vindt de 1e Zomeravondlezing plaats in de Springerzaal, Figi.

M

et de Zomeravondlezing wordt de cursusmaand juli van de Zomerschool
Gilde Zeist geopend. Spreker is Wiel
Hoekstra, emeritus hoogleraar Algemene Microbiologie aan de Universiteit Utrecht en gedurende enige jaren ook directeur Instituten
Levenswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij
zal spreken over 'De oorsprong van het leven
op aarde'. Burgemeester Janssen zal vooraf een
korte inleiding uitspreken.
De Zomeravondlezing is een openbare lezing,
iedereen is welkom. Zet 4 juli in uw agenda!
De werkgroep Zomerschool Gilde Zeist wil
van de Zomeravondlezing een traditie maken,
elke eerste maandagavond in juli zal jaarlijks de
Zomeravondlezing het begin markeren van de
Zomerschool.
Het cursusprogramma van de Zomerschool
2016 is bijna afgerond. Half mei verschijnt het
cursusboekje en vanaf dat moment kan men inschrijven. Het cursusboekje is onder meer bij
het Gildekantoor en in de bibliotheek IDEA te
verkrijgen. Medio april ontvangt u de Voorjaar
Nieuwsbrief met daarin de eerste informatie
over de cursussen en lezingen. In juli zijn op
alle dinsdagen, woensdagen en donderdagen
cursussen (hele dag) of lezingen (een dagdeel).
Op vrijdagavond 29 juli wordt de Zomerschool
afgesloten met de feestelijke Slotavond in het
Torenlaan Theater. Meer voorlopige ifo kunt
u lezen op www.gildezeist.nl/zomerschool.html

e Werkgroep Rondleidingen heeft weer
een prachtige folder uitgebracht, met
 Peter Schröder
daarin een compleet overzicht van alle
rondleidingen die in 2016 worden georganiseerd. Meegaan met een rondleiding is een fantastische manier om Zeist (nog beter) te leren kennen.
De gidsen hebben zich weer goed voorbereid. De Rondleidingen door Slot Zeist worden dit jaar vast
een topper! Vele schoolklassen met enkele honderden leerlingen hebben in de afgelopen maand al genoten van de 'levende geschiedenisles'. De folder is gratis af te halen bij het kantoor, te verkrijgen tijdens
een rondleiding en te downloaden via de website.

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)

Service-info
Gilde Zeist
Voorheuvel 26, 3701 JE Zeist
tel. 030 69136 23 tot 1-7-'16
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 sept. 2016. Kopij aanleveren
voor 1 juli 2016. Kopij naar
ronaldvgemeren@hotmail.com
Redactie
Ronald van Gemeren, redactie
Vacature, redactie
Ontwerp
Manschot Grafimedia, Zeist
www.manschotgrafimedia.nl

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

