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Nieuwjaarsreceptie

H

et bestuur van Gilde Zeist biedt 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. Ook wordt een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet bij de uitreiking
van de zilveren Gildespeld. De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op vrijdag 27
januari 2017 van 15:00-17:00 in het Gemeentehuis.

2017
Sluiting kantoor
In verband met de feestdagen is het kantoor
van Gilde Zeist van 23 december tot en met
1 januari niet bezet.

Entree nieuwe gemeentehuis Zeist

Foto: Fred Manschot

POWER – Veerkracht op leeftijd

D

it jaar was alweer het zesde jaar
waarin we workshops hebben gehouden voor ouderen die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en/of zinvolle activiteiten. Het van
oorsprong Zeister initiatief (eerst 'Rust
zonder Roest') is inmiddels uitgegroeid tot
een landelijk project POWER Veerkracht
op leeftijd, waarin onze projectgroep met
plezier en succes participeert. Het geeft
ons toegang tot initiatieven die ook interessant zijn voor ouderen in Zeist, en andersom benutten onze collega Power-groepen
onze ervaringen. Door deelname aan de

'train-de-trainer' opleiding en de landelijke
dag deskundigheidsbevordering blijven we
goed bij de tijd. De evaluaties laten zien dat
men de workshopreeks zeer waardeert:
"inspirerend door nieuwe inzichten", "kan
onrust plaatsen", "tevreden en opgewekter", "bredere kijk en contacten".
We hebben er veel zin in om in 2017
nieuwe deelnemers te verwelkomen. Op
16 februari a.s. start de voorjaarsserie
POWER-workshops. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten over de thema’s lichaam en geest, sociale contacten,
materiële situatie, arbeid en hobby’s, inspiratie en zingeving, en een terugkombijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om
een 'proef-workshop' bij te wonen op 12
januari 2017. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar info@gildezeist.nl.

 Hennie de Boer
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Support
for You
(S4Y)

De Zomerschool

een terug- en vooruitblik

O

p maandagavond 4 juli vond de eerste Zomeravondlezing plaats als start
van de cursusmaand juli van de Zomerschool Gilde Zeist. Spreker was Wiel
Hoekstra, emeritus hoogleraar Algemene Microbiologie aan de Universiteit
Utrecht. De lezing 'De oorsprong van het leven op aarde' was een groot succes. Ruim
150 toehoorders, waaronder Burgemeester Janssen, hebben geboeid geluisterd naar
het zeer interessante betoog. Wiel Hoekstra geeft het stokje door aan zijn opvolger
op de UU voor de zomeravondlezing 2017, en zal dan zelf de inleiding verzorgen.
Het cursusprogramma van de Zomerschool 2017 is bijna afgerond. Dat doen we met
een aantal bevlogen vrijwilligers, waaronder het nieuwe projectgroeplid Anita Bootsman. Anita gaat met veel plezier op pad om goede sprekers te vinden die met passie
over hun onderwerp/expertisegebied in juli willen komen vertellen.
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).
Meer voorlopige informatie kunt u lezen op www.gildezeist.nl/zomerschool.html

D

it schooljaar heeft Support for You
een tiental kinderen onder haar
hoede genomen. Onze coaches
bieden wekelijks door middel van een-opeen gesprekken ondersteuning aan middelbare scholieren. Het betreft leerlingen
met wie het volgens de mentor ‘niet goed’
gaat en waar de school het belang ziet van
buitenschoolse begeleiding. De persoonlijke aandacht voor het 'leren leren' werpt
zijn vruchten af. En de scholen zien dat
ook.Waar vroeger pas na een tegenvallend
kerstrapport aan de bel werd getrokken,
gebeurt dat nu veel korter na de start van
het nieuwe schooljaar. Fijn voor de kinderen, en voor onze coaches die zich dan in
alle rust met hun pupil kunnen concentreren op wat er nodig is om de leerdoelstellingen te halen. Die leggen we altijd vast in
een contractje tussen de coach, het kind
en de verzorger: "ik beloof er een succes
van te maken".
En dat lukt. We zitten nu in ons vierde jaar,
en zien zichtbare resultaten: kinderen die
ondanks een moeizame start toch overgaan, en uitbreiding van het aantal scholen
dat kinderen bij ons aanmeldt. Een compliment voor de de coaches, en voor Gilde
Zeist!
Onze coaches komen maandelijks bijeen
om hun deskundigheid actueel te houden,
en (geanonimiseerd) informatie uit te wisselen, zodat de pupillen door ons optimaal
begeleid worden. Door het succes is er
weer ruimte voor nieuwe coaches.

 Ton van Rijnsoever, projectleider S4Y
2

 Peter Schröder, projectleider Zomerschool

SamenSpraak

taalcoaches voor anderstaligen

S

inds lange tijd heeft Gilde
Zeist het project SamenSpraak,
waarbij taalcoaches anderstaligen helpen om beter met de Nederlandse taal om te gaan. Hierbij
worden gedurende ongeveer een
jaar anderstaligen een op een gekoppeld aan een vrijwilliger die als
taalcoach optreedt. Na de publicatie
in de Nieuwsbode hebben veelnieuwe vrijwilligers zich opgegeven om
taalcoach te worden. Taalcoaches
nemen eenmaal per week gedurende gemiddeld anderhalf uur allerlei
dagelijkse onderwerpen met de taalvrager door. Dit kan zijn naar aanleiding van een
televisie-uitzending of krantenartikel of bijvoorbeeld wat er gebeurt bij het winkelen
of marktbezoek. De taalvrager heeft reeds een basiskennis van de Nederlandse taal,
maar hij of zij wil dit nog goed leren gebruiken.
Bij de aanvragen wordt eerst een intakegesprek gehouden om te beoordelen of de
taalvrager voldoende basiskennis heeft en gekoppeld kan worden aan een taalcoach.
Op dit moment hebben we ruim veertig koppels van taalcoaches en taalvragers, maar
er is ruimte voor meer. De taalcoaches krijgen uiteraard ondersteuning bij de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.
Sinds 1 juni j.l. ben ik als coördinator Jaap Bakker opgevolgd en samen met Sylvia van
Moerkerken stuur ik het projectteam SamenSpraak aan.Vanuit mijn ervaring op zowel
organisatorisch als op onderwijskundig terrein wil ik anderen enthousiast maken voor
dit project om anderstaligen te helpen beter Nederlands te spreken om zo een betere
plek in onze samenleving in te nemen.
 Ab van Amerongen,
projectleider SamenSpraak

COLUMN

H

Ontwikkelingen
bij Coach4you

N

et voor de zomervakantie zijn 14 leerlingen uit groep 8, die dus bijna
naar de van de brugklas gingen, gestart met een persoonlijke coach van
Coach4you om een steuntje in de rug te krijgen bij de overgang naar
de middelbare school. Welkom nieuwe pupillen! Dit is alweer de 12e groep
kinderen die via Coach4you gecoacht wordt. De (11e)groep die vorig jaar is
gestart, heeft op 20 november het coachingstraject officieel afgesloten met een
gezamenlijke pannenkoeken-maaltijd in ‘t Jagershuys. Het was een hele gezellige
manier om de (ongeveer) 18 maanden intensieve een-op-een begeleiding af te
sluiten, niet alleen met de eigen coach, maar om ook eens te zien wie nog meer
profijt en plezier heeft gehad van de individuele hulp bij het wennen aan het
voortgezet onderwijs. Wat mooi om te zien dat de kinderen een stuk steviger
in hun schoenen staan dan anderhalf jaar geleden. Complimenten coaches en
projectteam!
De leerling tekent aan het begin van het traject een contract, waarin o.a. staat
dat zij/hij relevante informatie aan de coach zal vertellen en weet dat het
een traject van ongeveer 18 maanden is. Ook de ouders tekenen daarvoor
en de coach ook, waarbij deze laatste ook tekent voor geheimhouding (noot:
het meisje op de foto is een model).

In september hebben Coach4you en Support4you samen een avond georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Dit keer was het thema:
‘schoolsystemen’. Joke Nooy, zorgcoördinator CCZ, verzorgde het algemene
onderwerp, waarna Pita van Ettinger inzoomde op de praktijkschool, een wat
minder bekend schooltype. Ter informatie: de praktijkschool maakt gebruik
van de keuken in het Binnenbos (Kerckebosch), en hun gerechten zijn prettig
geprijsd zo rond het middaguur te verkrijgen in het “restaurant” van het
Binnenbos. Aansluitend vertelde leerplichtambtenaar Thérèse Keulen over
haar werk en takenpakket. Coach4you heeft een goed contact met de leerplichtambtenaren en kan zo soms net wat meer bereiken voor de leerlingen,
b.v. wanneer een school twijfelt of ze deze leerling wel zullen toelaten. Of
wanneer een coach samen met Therese (of een van haar collega’s) meegaat
naar school met de ouders als deze voor een gesprek naar school moeten
komen. Op 16 november is er weer een deskundigheidsavond geweest. Nu
met voorlichting van Sylvana Heutink over haar werk bij Bureau Halt en
Menno Griffioen van het CJG over het belang van Grenzen en gezag.
Voor 2017 zijn we al aan het nadenken over nieuwe thema’s die onze coaches
kunnen inspireren.
 Sera Willemsen, projectleider Coach4you Zeist

et is de eerste keer dat ik in deze Nieuwsbrief schrijf als voorzitter. Ik doe dat met
groot plezier want wat een prima organisatie is ’t Gilde. Met alles wat we doen zijn we van
grote waarde voor het maatschappelijk leven in de
gemeente Zeist. Dat komt door uw grote inzet als
vrijwilliger. Het is dan ook een succes dat we via
een oproep weer 26 nieuwe vrijwilligers er bij hebben. Zo kunnen we voldoen aan de groeiende vraag
voor ondersteuning in de verschillende gelederen
van Zeist. Elke werkgroep timmert op zijn eigen wijze aan de weg. In korte tijd heb ik al veel gezien, gehoord en meegemaakt van onze activiteiten. Bravo
daarvoor.
Met drie nieuwe bestuursleden is het soms nog wat
zoeken naar wat in dit geheel onze taak en missie is.
De vertrokken bestuursleden hebben ons al goed in
de richting gezet. We danken ze voor het werk wat
ze gedaan hebben. Ook met dit bestuur willen we
met elke werkgroep goed contact hebben om zo
elkaar te stimuleren. In 2017 ook weer bijeenkomsten hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten.We
zijn allemaal van ’t Gilde. De nieuwjaarsreceptie is
daarvoor een mooie eerste gelegenheid.
En verder beginnen we met de voorbereidingen
van ons 25-jarig bestaan in 2018. Dat mag een feest
worden voor elke inwoner in de gemeente Zeist.
En natuurlijk voor ons zelf! Ik wens u en wie bij
u horen een goed
kerstfeest en een
mooi en gelukkig
Gildejaar in 2017.

 Gijs Wildeman,
voorzitter Gilde Zeist

Nieuwe vrijwilligers
Coach4you Irene Buijing, Marlou van Eekelen,
Erna Janssen, Rianne Pothuis, Noor van Sprakelaar,
Hendy Story
Power Yvonne During, Rob Vonk
SamenSpraak Ab van Amerongen, Wilma de
Boer, Els Brugman, Nini Rotgans, Emmy van der
Schaar, Roel van Veen, Hans Wiss
Rondleidingen Wil Hogenberg, Carin de Jonge,
Her van Doorn, Jan Drent, Anja Kroon-Baken,
Henk Schmal, Heleen Steenstra, Fred Wentzel,
Tricia Robbins
Rondleidingen/Bestuur Helen KlokmanDerksen
Scholen Doree Alebeek
Zomerschool Anita Bootsman
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Rondleidingen

2016 een nieuw topjaar!

D

e traditiegetrouwe afsluiting van het
rondleidingenseizoen is bekroond met
taart tijdens de algemene najaarsvergadering van de gidsen: eind oktober zaten we al
op ruim 5000 deelnemers! Een nieuwe mijlpaal
om trots op te zijn.

Iets meer dan de helft van de deelnemers komt
voor een reguliere wandeling, ruim 2.000 mensen volgen een rondleiding op aanvraag. Hiervoor wordt soms een speciaal programma
samengesteld. Slot Zeist trekt de meeste bezoekers, zo’n 80%. De opkomst bij de nieuwe wandeling Kerckebosch, een duurzame wijk, laat zien
dat er veel animo is bij Zeistenaren om hun blikveld te verbreden en op pad te gaan in de nieuw-

bouw. De actie om nieuwe bewoners van Zeist
een cadeaubon te geven (2 rondleidingen halen,
1 betalen) heeft duidelijk gewerkt; een mooie
manier om mensen welkom te heten en te
laten genieten van hun nieuwe, mooie woonplaats. Dankzij de goed opgeleide gidsen en de
heerlijke koffie na aﬂoop, krijgen we veel goede
feed back.
Naast de rondleidingen hebben we heel plezierig en succesvol samengewerkt met organisaties
van het Slottuintheater, de Dag der Kunsten, de
Open Monumentendag, de Historische Doe- en
Beleefdag en het Netwerk Cultuur Educatie
Zeist (NCEZ ) voor het Scholenproject.

Projectgroepen
Coach4you / SamenSpraak
Rondleidingen / Scholenproject
POWER / Support4You
Zomerschool Zeist
De projectgroep is bezig met een nadere evaluatie van de bestaande wandelingen en nieuwe
ideeën, zodat we weer een prachtig aanbod kunnen publiceren in het nieuwe jaar.

 Mieke Kroep, projectgroep Rondleidingen

Nieuwe huisvesting Gildekantoor

S

inds 1 juli 2016 is ons Gildekantoor met
zeer veel plezier gehuisvest in het Zeister
gemeentehuis aan Het Rond. Van maandag
tot en met donderdag houden we elke ochtend van 09:00-12:00 uur kantoor in en naast
de ruimte waar ook het Zeister Historisch Genootschap is gevestigd.
Vrijwilligers- en groepsgesprekken kunnen gehouden worden in de ruimte rechts van de
Publieksbalie (= achter de koffieautomaat met
gratis koffie). Vergaderingen en cursussen kunnen voortaan ook in één van de vergaderkamers
plaatsvinden (graag vooraf reserveren).
Ons 'Glas-in-lood raam met het Uiltje' (een geschenk van Stinkens Orgelpijpenfabriek) heeft
een plek in het gemeentehuis naast de ingang
gekregen, zodat bezoekers bij binnenkomst

direct de weg naar het Gilde weten te vinden.
De gemeentelijke receptie is zo vriendelijk bezoekers naar ons kantoor of vergaderruimte
door te verwijzen. Ons nieuwe telefoonnummer is: 06 31 99 57 48.

 Theo Elbertse, bestuurslid (huisvesting)

Glas in Lood

Op deze plaats kan uw
sponsor-advertentie staan.
Voor minimaal € 175,per jaar: 3 plaatsingen in de
Nieuwsbrief (47 x 60 mm)
en op de website.

www.stinkensglasinlood.nl
Tel. 0343 491122
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Ontwerp
Manschot Grafimedia, Zeist
www.manschotgrafimedia.nl

STEUN ONS

Zeist

Colofon
Deze Nieuwsbrief verschijnt max.
4 x per jaar in digitale vorm voor
plm. 400 e-mailadressen. In gedrukte vorm: 100 ex. Het volgende
nummer verschijnt rond april
2017. Kopij aanleveren voor
25 maart 2017 en opsturen
naar info@gildezeist.nl
Redactie
Helen Klokman-Derksen

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

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

Voor meer info:
06 31 99 57 48
(kantoor Gilde Zeist)
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Voor iment!
assort
WIJNHANDEL

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

www.gildezeist.nl

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 76 137

