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Geef je op
voor het
slotfeest
met gratis
diner!
Het jubileumjaar sluiten we feestelijk af
op zaterdagmiddag 13 oktober ‘18 in het
Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in
Zeist. U bent van harte welkom, ook met
partner. Het programma ziet er als volgt uit:
• 13.30 uur Koffie/thee met koek en muziek van Henk Jagtenberg
• 14.30 uur Een vrolijke, zomerse film (van
het filmfestival ‘Kijk op Veerkracht’)
• 15.45 uur Een dinatoir (3 gangen-diner)
waarbij Wim van Dokkum zijn
goochelkunsten vertoont
• 17.00-17.30 uur Afsluiting van het Jubileumjaar
Omdat de ruimte in het TorenlaanTheater beperkt is dient iedereen zich aan te
melden vóór 24 september via ons mailadres info@gildezeist.nl of telefonisch: 0631995748 (maandag tot en met donderdag
van 9.30 tot 12.00 uur). Graag aangeven of
u alleen komt of met partner. Deelname is
gratis, maar de inschrijving sluit, zodra het
maximale aantal deelnemers is bereikt.

Een levenechte Willem Adriaan Graaf van Nassau - Heer van Odijk met zijn echtgenote Elisabeth van der Nisse, gespeeld
door Gildegidsen Arend Mijs en Lizzy van Loon, tijdens de eerste ronde van de jubileumrondleidingen. Foto: Gilde Zeist

Pak je kans en ontmoet
historische Slotbewoners

''Is dit nou een echte schilder, of
hoort-ie bij de rondleiders?'' Een
deelneemster (91) aan de jubileumrondleiding in mei is er niet helemaal gerust op.

Z

it die man hier nu werkelijk in een
stofjas zijn geld te verdienen, omdat de plafondschildering gerestaureerd moet worden, of hoort-ie bij de
gidsen.Wicher Dam acteert. Als ze gerustgesteld verder loopt, kijkt ze nog even om.
''Wat is-ie goed. Hij kan ook op alle vragen

antwoord geven." De jubileumrondleiding
in Slot Zeist in mei krijgt een 10 met een
griffel van de bezoekers.
Nooit eerder kwamen zoveel voormalige
bewoners van het Slot terug om de mensen van nu te vertellen hoe het er aan toe
ging in de tijd dat zij het voor het zeggen
hadden. Of wat ze moesten doen, in opdracht van de hoge heren. Een bijzondere
belevenis waar door de gidsen veel tijd in
is gestoken.
lees verder
op pagina 2
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Power-Filmfestival voor 50-plussers

Vervolg pag. 1
Ze oefenden hun acteertalent zelfs onder
leiding van een professioneel regisseur. En
dat werpt vruchten af. Als de gidsen hun
verhaal doen, gekleed als het personage
dat zij vertolken, kun je een speld horen
vallen.
Deze serie exclusieve jubileumrondleidingen wordt herhaald in het laatste weekend
van september.
U kunt mee op zaterdag 29 en zondag
30 september. De rondleidingen starten
beide dagen op het voorplein bij de
dorpsomroeper, om 14.00 uur, 14.30 uur,
15.00 uur, 15.30 uur en 16.00 uur en
duren telkens een uur. Deelname kost
€ 2,50, kinderen tot 12 jaar betalen € 1,-.
Gildevrijwilligers mogen gratis mee.

 Carolien Paasman
Meer informatie over deze en andere rondleidingen staat op de website: www.gildezeist.nl

Kort nieuws
Koffie-uurtje
Vrijwilligers van de verschillende projectgroepen zijn welkom op het maandelijkse
koffie-uurtje in de publiekshal van de gemeente Zeist. De eerstvolgende gelegenheid is op woensdag 3 oktober om 10.00
uur.
Ruimte voor taalvragers
Bij SamenSpraak is ruimte voor nieuwe
taalvragers. Nieuwe Zeistenaren die de
Nederlandse taal (beter) willen beheersen,
kunnen instromen. Deze groep is lastig te
bereiken met persberichten. Daarom een
verzoek: kent u mensen in uw omgeving
die hulp kunnen gebruiken bij het leren
van onze taal? Wijs ze dan op SamenSpraak. Meer informatie: samenspraak.gilde.zeist@gmail.com
Coach4you en Support4You
Coach4you is het nieuwe seizoen gestart
met achttien leerlingen.
Support4You ondersteunde in het afgelopen schooljaar vijftien leerlingen. Nu het
nieuwe schooljaar

Feestje, jubileum,
personeelsuitstapje?
Organiseer een rondwandeling of -fietstocht
door Zeist o.l.v. een ervaren Gildegids.
Meer info: rondleidingen@gildezeist.nl
of tel. 06 421 761 37
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'KIJK OP VEERKRACHT'

H

et is anderhalf jaar geleden dat we tijdens een Power-vergadering met ideeën
kwamen voor bijzondere activiteiten in het kader van het 25-jarig Gildejubileum. Ruud Delhaas had direct een goed plan: een filmfestival voor ouderen
met voor hen interessante onderwerpen! Het plan werd positief ontvangen, maar er
waren wel twijfels over de haalbaarheid van zoiets groots. Het duurde even… maar
Ruud wilde de schouders er echt onder zetten en vroeg ondersteuning van Yvonne
During en mij. Zo werd de filmploeg geboren… Met zes schouders moest het lukken
en zo ging het ook!
Het was een grote
klus en er was veel
te doen: vergaderen, hoofdfilms
selecteren, voorfilms
uitzoeken,
een educatief kader en de omlijsting bedenken, een
zaaltje bespreken,
de filmrechten afkaarten, de financiën rondbreien,
een website bedenken, drukwerk,
reclame
maken,
enzovoort, enzovoort.
En toen ging het
festival van start
Ruud Delhaas bakte voor de laatste film in de serie zelf Dorayaki: met een docuzoete, Japanse pannenkoekjes met rode bonenpasta. Doe hem dat mentaire tijdens
maar eens na! Foto: Gilde Zeist
het openingsfeest,
vijf films in juni en
vijf in augustus en een slotfilm tijdens het jubileumslotfeest. Het was spannend, iedere
week weer: hoeveel mensen zullen er komen? Wat vinden ze van de film? Wie blijft
voor de nabespreking? Zijn er genoeg vrijwilligers voor de kaartverkoop, de koffie, het
opstellen van de zaal?
Hoewel de start wat rustig was, kwamen er iedere week meer mensen en ook trouwe
bezoekers. Fijn om te merken dat de films werden gewaardeerd en soms ook veel
indruk maakten vanwege de kwaliteit van de films, het onderwerp, de cultuur of de
diversiteit!
We kijken terug op een succesvol filmfestival met veel dank aan alle vrijwilligers die
hebben meegeholpen. Maar vooral hulde aan Ruud die het grote werk deed en opeens
zes schouders had!
 Carin de Jonge

Gilde Zeist op de Vrijwilligersmarkt

D

e Vrijwilligersmarkt is op zaterdag 29 september van 13.00 tot 15.30 uur in het
gemeentehuis aan Het Rond 1 in Zeist. Gilde Zeist richt daar ook een tafel in.
De projectgroep POWER,Veerkracht op Leeftijd vraagt aandacht voor de nieuwe serie workshops voor 55-plussers, op 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 3
december. In vijf middagen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over hoe zij in het
leven staan en waar op dit moment hun interesses of behoeften liggen. Denkt u: 'dat is
misschien iets voor mij'? Aarzel dan niet, maar knoop een praatje aan met de vrijwilligers
van POWER. Op de Vrijwilligersmarkt is ook informatie over de andere projecten van
Gilde Zeist.

COLUMN

Peter Schröder
krijgt Gildespeld

B

loedjeheet was het op maandagavond 2 juli in de Springerzaal
van Hotel Theater Figi. Het was de start van de Zomerschool
van Gilde Zeist dat dit jaar 25 jaar bestaat. Traditiegetrouw begint dat met de Zomeravondlezing. Er waren meer dan 100 mensen,
allen luchtig gekleed. Behalve Peter Schröder het hoofd van de school,
hij had keurig een colbertje aan. Peter introduceerde de spreker van
de avond, mevrouw Merel Soons, hoogleraar plantenecologie en natuurbescherming aan de Universiteit Utrecht. En wat een spreekster
is die vrouw! Wat helder en duidelijk kan ze het vertellen. Over de
natuur, hoe het beter kan en ook gebeurt. En toch hoorde ik ook in
de klank van haar stem het teloorgaan van die natuur. De snelle uitbuiting van de akkergronden, nog meer asfalt met auto’s, vliegtuigen,
de uitbreiding van gebouwen. Nog steeds gaan er planten en diersoorten verloren. En ook als we allemaal vegetariër worden zet dat
onvoldoende zoden aan de dijk.
Ik zat me zelf wel een beetje te schamen. Want ik heb nog een loeigrote auto en een huis met een G in het energielabel. Ja, ik doe wel
mijn best om duurzamer te worden. Keurig het afval scheiden. Niet
elke dag meer douchen. Zuiniger met licht dus in het donker TV kijken, net of je in de bioscoop zit.
Mevrouw Merel Soons vertelde met liefde over het nut van de dieren,
vooral de eend. Hoe belangrijk deze laatste is voor de verspreiding
van planten, wel voor 500 soorten. Daardoor blijft de biodiversiteit
nog een klein beetje in stand. Toen ze dat vertelde kreeg ik een nog
hogere rode kleur. Want jarenlang joeg ik de eenden weg die in alle
rust in mijn kleine tuinvijvertje wilden vrijen. Ik vond dat ze de boel
overhoop haalden en het water troebel maakten. Zelfs mijn kleinzonen zette ik aan de eenden te verjagen. Ik beloof bij dezen dat ik dit
nooit meer zal doen.
Er werden ook vragen gesteld, bijvoorbeeld over de dieren van de
Oostvaardersplassen. Nou, bijvoeren is uit den boze, zei Merel. Het
is ingrijpen in de natuur. Dat kunnen ze in de zak steken, dacht ik, die
zogenaamde dierenliefhebbers.
Ik stelde ook een vraag over de economie van het genoeg, wat ik ooit
geleerd heb als CNV-bestuurder van professor Goudzwaard. Moeten
we ons niet meer inzetten tegen uitbuiting en inzetten voor behoud?
Niet vliegen, maar fietsen. Laten we een mars voor de natuur houden
en of Merel dan vooraan wilde lopen? Ze hoorde het welwillend toe.
Voor die vraag kreeg ik nog een mooi boekje over Leve(n) de Bodem van professor doctor Wiel Hoekstra, drie jaar geleden de zomeravondlezingspreker. En Theo Ruijs van Figi zei dat die mars misschien
een mooi begin kan zijn voor het GEO natuurpark Heuvelrug in oprichting. Een GEOpark is een natuurlandschap van wereldniveau met
een unieke, aardkundige, historische, culturele en ecologische waarde.
Wie weet, komt het ervan.
Mevrouw Merel Soons wilde het nog alleen over de
eenden hebben, zoals daar
zijn de slobeend, wilde eend,
smient, krakeend, Hollandse
kwaker, kuifeend, brilduiker
en nog veel meer. Het was
een mooie leerzame, warme
en gezellige avond waar we
weer meer de natuur leerden
waarderen. Lang leve de Zomerschool van Gilde Zeist.

O

ndermeer voor zijn werkzaamheden als coördinator van de Zomerschool heeft Gilde Zeist de Gildespeld toegekend aan Peter Schröder, die zijn functie
neerlegt. Schröder, tevens huisfotograaf van het 25-jarige Gilde, maakte een reportage van de startdag van het Gildejubileum toen hij naar voren werd geroepen. Voorzitter Gijs
Wildeman speldde hem het kleinood op. Hugo Albers volgt
Peter Schröder op als
projectleider van de Zomerschool. Het seizoen
2018 is goed verlopen,
met meer dan 140 deelnames. Peter Schröder blijft
gelukkig wel actief meewerken bij dit succesvolle
project.

Nieuwe vrijwilligers
Gilde Zeist verwelkomt maar liefst 24 nieuwe vrijwilligers!
Coach4you Elly Arts, Rita van Breemen, Romana Brons,
Thijs Kooijma, Annelies Raue, Janet Sellis, Rianne van Setten-van Rossum, Charlotte Terwolbeck, Marianne Theissen-Wolff, Charlotte Wurfbain,Yeske Zoet.
Zomerschool Hugo Albers.
SamenSpraak Jan Bijma, Renata Moi, Pieter Bas Nederkoorn, Agnes Peters, Peter Vermeulen.
Power Jalyk Boek, Hanske van Holstein.
Rondleidingen Christel Grobbee, Oda van Hijfte, Louis
Osterhaus, Marja Vermeulen.
Support4You Wijnand van der Velden.

Aandacht
voor Den Dolder

Foto: Gilde Zeist

S

amen met de Historische Vereniging Den Dolder zijn
twee nieuwe rondleidingen ontwikkeld. De ene heet
'Den Dolder: van
fabrieksdorp tot forensendorp'. De titel van
de andere is 'Willem
Arntsz Hoeve, van dolhuis tot monument.' Dit
jaar kunt u nog een keer
mee met de rondleiding
over de WA-hoeve, namelijk op 27 oktober
om 14.00 uur. Startpunt
is de NS-parkeerplaats in
Den Dolder. Op de foto
staan twee Dolderse gidsen, Christel Grobbee en
Louis Osterhaus.

 Gijs Wildeman,
voorzitter Gilde Zeist
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Gildevrijwilliger Peter Cornelissen
onmisbaar op de achtergrond
Service-info
Gilde Zeist
Het Rond 1, 3701 HS Zeist
tel. 06 31 99 57 48
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

P

eter Cornelissen (68) is een van de drijvende krachten achter de Zomerschool en
maakt zich daarnaast verdienstelijk als secretaris binnen het bestuur van Gilde Zeist en
bij de organisatie van de jubileumactiviteiten. Hij
is geboren en getogen in “de mooiste en oudste stad van het land, Nijmegen.” Voor het werk
verhuisde hij naar zilverstad Schoonhoven waar
hij 24 jaar woonde. Toen zijn huwelijk strandde
ging hij de polder in en kwam in Gouda terecht.
''Ik had behoefte aan meer groen, bomen om me
heen.'' En zo kwam de in Nijmegen geboren en
getogen ICT-er 8 jaar geleden naar Zeist, ooit net
als Schoonhoven een zilverstad.
Hij werkte tot zijn 63e en moest vervroegd
stoppen vanwege een reorganisatie. ''Financieel
heb je dan wat minder armslag, maar ik heb tegenwoordig wel veel meer plezier in 't leven'',
vertelt Peter terwijl hij onderweg is naar de
kleinkinderen. ''Mijn partner rijdt. Woensdag is
onze vaste oppasdag.''
''Toen ik in Zeist kwam wonen, ben ik meteen
met mijn integratie gestart. Bij Gilde Zeist ben
ik pas vier jaar actief als vrijwilliger. Eerst heb
ik me aangemeld bij het Wijkinloophuis in Kerckebosch. Dat was op het moment dat de gemeente besloot om de subsidie te stoppen. Na
de verzelfstandiging ben ik bestuurslid geworden,
en ik werk daar als gastheer en computerdocent.
Voor Humanitas doe ik thuisadministratie en ik
ben lid van een sociëteit voor senioren. Bij Gilde
Zeist is het werk dat ik doe voor de Zomerschool natuurlijk het leukste. Het bestuurswerk
is me overkomen. Ik was achtervang en assistent
van het bestuur en kwam erin toen de vorige secretaris om gezondheidsredenen met dat werk
moest stoppen. En ik ben ook nog actief bij Wijk
voor de wijk: voornamelijk ouderen begeleiden
bij bezoeken aan het ziekenhuis. Heel veel wachten, dus.''
Bij de Zomerschool is Peter de onmisbare man
4

Peter Cornelissen (rechts) is nooit te beroerd om
op de achtergrond mee te werken. Hier arriveert
hij met Mieke Kok en haar partner Wim Barnard
bij de aftrap van het jubileumfeest in het Gemeentehuis. Peter heeft ze even opgehaald.
Foto: Peter Schröder
op de achtergrond. In zijn eentje vervult hij de
functie van backoffice. ''Ik ben het geheugen van
de groep en maak na elke vergadering direct een
verslag. Ook assisteerde ik bij het afhandelen van
de financiën.''
Van huis uit is hij natuurkundige. ''Logica, daarin ligt mijn kracht. Ik ben er goed in om dingen
op een rijtje te zetten. Dat deed ik ook in mijn
werk. Nieuwe component binnen mijn vrijwilligerswerk zijn de sociale aspecten. Ook leuk, aan
het Gildewerk.''
Als de Zomerschool draait, zorgt Peter ervoor
dat geluid en beeld in orde zijn. Hij is altijd aanwezig op de achtergrond en houdt haast onzichtbaar in de gaten of alles goed gaat. ''Goed rondkijken is het belangrijkste. Natuurlijk krijg ik dan
veel mee van de lezing. Leuk is dat, ik leer daar
zelf ook van.''
 Carolien Paasman
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Colofon
Deze Nieuwsbrief verschijnt max.
4 x per jaar in digitale vorm voor
plm. 400 e-mailadressen. En is ook
via de website van GildeZeist te
lezen. In gedrukte vorm: 100 ex.
Het volgende nummer verschijnt
in december 2018. Informatie over
het aanleveren van kopij: info@
gildezeist.nl
Redactie
Elly de Vries, Hein Teuwen en
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Manschot Grafimedia, Zeist
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www.gildezeist.nl

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

WIJNHANDEL

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

Zeist

www.stinkensglasinlood.nl
Tel. 0343 491122

