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Gilde Zeist 25 jaar

I

n 2018 vieren we dat Gilde Zeist 25 jaar
bestaat. In 2017 beginnen de festiviteiten al
zachtjesaan met het 25-jarig jubileum van
de projectgroep Rondleidingen, waarover
later meer in dit Uiltje. Alle projectgroepen
hebben een deelnemer afgevaardigd naar
de Jubileumcommissie, en er zijn al enkele
bijeenkomsten geweest waar we met veel
plezier ideeën hebben uitgewisseld om het
jubileumjaar op gepaste wijze te vieren. Dat
doen we met inwoners en bezoekers van de
gemeente Zeist, en onze Gildevrijwilligers
uiteraard. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. We houden u graag
op de hoogte.

 Helen Klokman-Derksen,
namens de jubileumcommissie

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

Foto: Peter Schröder

Zomerschool - het programma is rond

D

e Zomerschool heeft weer een interessant programma voor komende zomer. De projectgroep is er in
geslaagd om de bekende thema’s geschiedenis, literatuur en poëzie, muziek, cultuur,
natuur en aspecten van godsdiensten allen
aan bod te laten komen. 17 mei komt het
cursusboekje uit, maar we lichten alvast
een tip van de sluier op in deze nieuwsbrief.
De bekende Zomeravondlezing zal in Figi
op dinsdagavond 4 juli plaatsvinden (zet
het in je agenda). De spreker is prof. Han
Wösten, hoogleraar microbiologie aan de
Universiteit van Utrecht. De toegang is
gratis. Daarnaast is dit jaar ook gedacht aan
(groot)ouders die graag samen met hun
(klein)kinderen een culturele middag beleven. Er is een lezing ontwikkeld over het
sprookje Peter en de Wolf. Het muzikale
verhaal wordt gebracht met een verfilming

van een balletuitvoering, een animatiefilm
en geluidsopnamen van ervaren vertellers.
Inschrijfgeld: een kind 5 euro en een begeleider 5 euro.
Verder is er meer goed nieuws: we kunnen de tarieven handhaven op 15 euro
voor een dagcursus, en 10 euro voor een
dagdeel. Lunches worden verzorgd bij de
dagcursussen en de lezingen in de ochtend,
de deelnemers aan lezingen in de middag
krijgen thee met iets lekkers.
De cursusmaand juli wordt afgesloten met
de Slotavond op vrijdag 28 juli in het Torenlaan Theater.Vrije toegang voor deelnemers aan de Zomerschool en Gildevrijwilligers.
Meer informatie kunt u lezen op
www.gildezeist.nl/zomerschool.html

 Peter Schröder,
projectleider Zomerschool
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Rondleidingen

jubileumjaar met verrassingen

Support for
You (S4Y)

N

a de prettige overdracht van Ton
van Rijnsoever naar Greta Schepens en Lex Krosse, is de projectgroep doorgegaan op de al ingeslagen weg
en zijn we druk met het benaderen van
scholen waar we nog niet actief zijn. We
hebben een oproep gedaan voor nieuwe
coaches en we werken het beschikbare
materiaal voor coach en kinderen bij. Er is
een coachgids ontstaan met tips en handvatten voor de Support4You coaches en
we hebben de brochure aangepast.
Alleen al in april hebben zich drie nieuwe
coaches gemeld met ieder weer eigen fantastische expertise waarmee we het team
kunnen laten groeien. Zo hebben we weer
meer flexibiliteit om leerlingen steun te
kunnen bieden. Zij gaan nu de basiscursus
volgen en zijn dan klaar voor inzet.
Teven hebben we een prachtige afscheidsbrief gekregen van een leerling met wie
we een intensief begeleidingstraject hebben afgesloten waarin zij schrijft hoe blij zij
is met de aandacht die zij heeft gekregen.
Doordat er iemand elke week vrijwillig
voor haar was is zij weer in zichzelf gaan
geloven en heeft ze zichzelf een tweede
kans gegeven.Waar zij eerst helemaal geen
sterke overtuiging had van zichzelf begint
ze steeds meer te geloven dat ook zij talenten heeft. En daar gaat het om, als je je
talenten zelf ziet, komen de mogelijkheden
vanzelf op je pad.
En zo kunnen we nog veel meer verhalen
vertellen en dat doen we graag!

 Greta Schepens, Support4You
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A

ls het voorjaar aanbreekt en de schemarondleidingen starten, worden ook de
gidsen weer zichtbaar. Niet dat ze in andere maanden stil zitten. Zeker niet.
Bij Slot Zeist bijvoorbeeld zijn er het hele jaar door rondleidingen, ook van
scholieren. Maar ook achter de schermen wordt gewerkt. Het projectteam houdt zich
bezig met een nieuwe folder, met roosters, websites. Eigenlijk gebeurt er ongemerkt
nog veel meer dan dat. Nieuwe gidsen die hun opleiding hebben afgerond, doen een
proefloop. Dat is een soort 'examen'. Een spannend moment waarop een nieuwe gids
voor het eerst met publiek (lees collega-gidsen) een rondleiding verzorgt. Daarna kan
vaak de nieuwe collega worden toegevoegd aan het gidsenbestand.
We merken dat het bij Rondleidingen steeds drukker wordt. Dat heeft voornamelijk
te maken met het enorme succes dat we bij Slot Zeist boeken. Het gaat hier vaak om
grote groepen deelnemers, waarbij meerdere gidsen per rondleiding betrokken zijn.
Ook zijn er steeds meer aanvragen, op maat gesneden rondleidingen. Dat klinkt mooi
en dat is het ook, maar er is meer. Het streven is om elk jaar naast bestaande rondleidingen nieuwe op het programma te zetten. Dat lukt al vijfentwintig jaar en dat is
ook nu weer het geval.
Er komt een nieuwe wandeling in de omgeving van de dr. Schaepmanlaan. Deze zal als
een themarondleiding t.z.t. op de Gildewebsite en in de Nieuwsbode worden aangekondigd. Het Zeisterbos krijgt meer aandacht. De Bruggetjesroute laat verrassend veel
natuur maar ook historie zien. Een prachtige boswandeling voor natuurliefhebbers.
In Austerlitz krijgen de dit jaar geïntroduceerde, succesvolle winterwandelingen een
vervolg.
Alle informatie over het nieuwe seizoen staat binnenkort op de Gildewebsite en in
onze nieuwe folder. De folder voor 2017/2018 is vanaf Koningsdag (27 april a.s.) verkrijgbaar bij o.a. Gemeentehuis-Gildekantoor, Figi, Slot Zeist en de bibliotheek.

 Mieke Kroep, coördinator Gilde Rondleidingen Slot e.o.

POWER is sociaal en

veerkrachtig ouder worden

O

ud en kwetsbaar wordt vaak in één adem genoemd maar hoort kwetsbaarheid niet gewoon bij het leven? Kun je als oudere nog wel een nieuwe
sport onder de knie krijgen?Zomaar wat vragen die we bespreken in de
POWER-workshops.
Inmiddels hebben we in het schooljaar 2016-2017 twee series POWER-workshops
met elk acht deelnemers afgerond. De workshops zijn begeleid door enthousiaste,
geschoolde vrijwilligers van Gilde Zeist. Zij hebben thema’s en werkvormen aangereikt, zorgden voor een prettige sfeer en maakten ruimte voor persoonlijke verhalen
en ideeën van de deelnemers. Daarbij zijn de workshops zo opgezet dat ieders inbreng
tot zijn recht komt. Want, hoe ouder, hoe meer we verschillen!
Enkele verwachtingen bij aanvang waren: inspiratie opdoen , leren van anderen, bewust
worden eigen prioriteiten, extra uitdagingen aan durven gaan, kennismaken met andere kijk op ouderdom, verkennen welke activiteiten bij mij passen. Na afloop bleek
dat uit te komen blijkend uit de antwoorden: breder inzicht, betere onderbouwing van
mijn toekomstplannen, een groepje om verder plannen mee te maken, contacten met
anderen gelegd. Beide groepen maakten afspraken om elkaar later in het jaar weer te
treffen. Zo gaat het verkennen van de ouderdom hand in hand met het opdoen van
nieuwe contacten.
Nieuwsgierig? De projectgroep POWER is gestart met de voorbereidingen voor de
periode 2017-2018. Op donderdagmiddag 22 juni vindt van 14.00-15.30 uur een informatiemiddag plaats over de workshops POWER najaar 2017 in Mariaoord, Hortensialaan 30 te Zeist. Deze bijeenkomst is gratis, wel graag aanmelden bij info@gildezeist.nl

 Hennie de Boer, projectleider POWER

COLUMN
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Uitreiking zilveren Gilde-spelden

T

ijdens de goedbezochte nieuwjaarsreceptie van Gilde Zeist op 27 januari
jl. heeft voorzitter Gijs Wildeman aan Wim Buis en Mieke Kroep een
zilveren Gildespeld uitgereikt.
De zilveren Gildespeld is in het leven geroepen om op tastbare wijze uiting
te geven aan de waardering die we hebben voor Gilde vrijwilligers. Iedereen
kent Wim Buis als initiator en drijvende kracht achter Gilde Zeist. Bedenker
van nieuwe manieren om de samenleving van Zeist te ondersteunen, verbinder
tussen geledingen, met een enorme kracht en uitstraling om mooie dingen tot
stand te brengen. Energiek en altijd positief gestemd.
Mieke Kroep loopt ook al jaren mee als vrijwilliger bij Gilde Zeist. Met haar
interesse voor kunst en cultuur is ze indertijd lid geworden van de projectgroep Rondleidingen met als favoriete plek is het Slot Zeist. Voorzitter Wildeman complimenteerde Mieke met haar leiderschap en bereidheid de benodigde
inzet te laten meegroeien met de groei van dit onderdeel van het Gilde.
Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van Rondleidingen kregen tot hun
grote verrassing Elly de Vries en Wicher Dam eveneens een zilveren Gildespeld.
Zonder Elly de Vries hadden nieuwe gidsen het heel zwaar gehad. Elly zorgt
voor uitgebreide en accurate documentatie van alle wandelingen en fietstochten. Ook als secretaris van het bestuur van Gilde Zeist heeft Elly jarenlang
haar positieve stempel gedrukt op beleid en uitvoering; tijd om haar met een
gildespeld te eren. Wicher Dam is al jaren de steun en toeverlaat van de
projectgroep Rondleidingen. De gids met de meeste kilometers in de benen.
Bedenker van veel verschillende rondleidingen in Zeist en omstreken. Wicher
heeft een bewonderenswaardige hoeveelheid parate (historische) kennis die hij
graag met collega-gidsen en bezoekers deelt. Kalm en charmant is hij een waar
anker voor iedereen binnen Rondleidingen en Gilde Zeist.

 Helen Klokman-Derksen
foto's
v.b.n.b.:
Wim Buis
Mieke Kroep
Elly de vries
Wicher Dam
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et eerste Uiltje van dit jaar. Dat past bij de
lente. Alles is weer fris en groen en vol met
energie. Zo ook bij Gilde Zeist. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er even niets gebeurde. Integendeel! Elke stichting, vereniging of organisatie die
zichzelf respecteert maakt een jaarverslag. Dus wij
ook. Het is een verantwoording afleggen tegenover
je opdrachtgevers, subsidieverstrekkers. Maar het is
er ook voor ons zelf. Want zo lees je wat er allemaal gebeurd is in 2016 en niet alleen van je eigen
groep maar van alle groepen.
En wat een activiteiten zijn er geweest, wat een
inzet in 2016. Je kunt het jaarverslag vinden op
de website www.gildezeist.nl. Het is trouwens de
moeite waard om regelmatig naar de website te
gaan, want dan ben je ook op de hoogte wat er
nu gebeurt en staat te gebeuren. Dit keer vermeld
ik dat de jubileumcommissie voortvarend gestart is.
Gelet op de inbreng die nu al bekend is beloofd
het een mooi feest te worden ons 25-jarig bestaan
in 2018. Elkaar op de hoogte houden is belangrijk
want dan kun je ook met elkaar meeleven. En ja, dat
kan via het jaarverslag, de website, het Uiltje en de
krant en dat is goed. Maar het elkaar ontmoeten in
levende lijve is misschien wel het meest plezierig.
Dan zie en hoor je elkaar. En je weet het, dat kan
elke eerste woensdagmorgen van de maand bij de
koffie in de publiekshal van het gemeentehuis. Ik zie
en hoor jullie er graag. Succes met alle activiteiten.

 Gijs Wildeman, voorzitter Gilde Zeist

Groep 13 gaat
van start!

H

oewel het leek of er dit jaar minder leerlingen
werden aangemeld bij Coach4you, kwam er
net voor de deadline nog een flink aantal aanmeldingen binnen. Nog niet alle intakegesprekken zijn
geweest, maar waarschijnlijk zullen er zo’n 15 nieuwe
leerlingen zijn. Dat betekent ook 15 coaches, dus wij
moesten hard op zoek naar nieuwe coaches. Dat
loopt gelukkig ook goed, want op dit moment zijn er
6 nieuwe coaches bijgekomen en misschien komen
er nog een paar bij. Binnenkort gaan we kijken welke
coach het best bij welke leerling past en dan volgen
de kennismakingsgesprekken. Daarna kan het coachen beginnen!

 Sera Willemsen, projectleider Coach4you Zeist

Nieuwe vrijwilligers
Coach4you Annemiek Bosman, Marlijn Ott,
Meike Welschen, en Daniëlle van der Steeg
Support4Y Ciska Lazet, Anne-Fleur Mayer,
Greta Schepens en Frank Wijsmuller
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Maak kennis met…

Frans van Denderen

N

Foto: Helen Klokman-Derksen

a met veel plezier een lange loopbaan
als accountant/financieel administrateur
bij onder andere een wegenbouwbedrijf,
kreeg Frans de gelegenheid met deeltijdpensioen te gaan. Een dag in de week werkte hij nog
aan een project op verzoek van zijn werkgever,
en verder kreeg hij de tijd aan zichzelf. Gelukkig
met nog veel energie en levenslust ‘over’. Na een
oproep in de nieuwsbode meldde Frans zich aan
als vrijwilliger voor SamenSpraak en Coach4You.
Wim Buis was indertijd de coördinator en herinnert zich dat eerste gesprek goed: “Frans heeft
een oprechte interesse in kinderen, en wilde ze
graag een steuntje in de rug geven. Zijn docentbevoegdheid was een hele welkome aanwinst
voor het team.”
Frans startte als vrijwilliger SamenSpraak, en kan
daar boeiend over vertellen. Er was een Turks
gezin waarbij Frans met de echtgenoot sprak,
terwijl zijn vrouw Margriet de echtgenote hielp

met haar Nederlands. Er ontstond zo’n plezierig
contact, dat Frans en Margriet zelfs op vakantie
zijn geweest bij de familie in Turkije, in een gebied buiten de gewone vakantiebestemmingen.
Dat leverde een een aantal prachtige avonturen
op.
In de loop van de tijd is Frans zich gaan toeleggen op het coachen van kinderen bij de overgang naar de middelbare school. Hij heeft nu al
zo’n 7 kinderen een maal per week 1 tot 1,5 uur
gezien, en dat gedurende 1,5 jaar. Nou ja, niet
iedereen komt altijd opdagen, maar Frans blijft
aanhouden. “Eenmaal gestart, maak ik het ook af.
Ik blijf gewoon terugkomen, en vaak krijgen ze
dan door dat ik niet wegblijf. Dat is het moment
dat de kinderen er ook zijn, en blijven.” Frans
heeft niet de illusie dat hij een hele grote invloed
heeft op het leven van zijn pupillen. “Je ziet ze
toch maar 1 tot 1,5 uur in de week.” Maar, het
feit dat hij met sommige van de kinderen nog
steeds contact heeft, en zelfs met een paar ouders regelmatig koffie drinkt, schetst toch een
ander beeld. Dat beaamt ook Sera Willemsen,
de huidige coördinator Coach4You. “Frans
voelt zich zeer betrokken bij ‘zijn’ pupillen, maar
waakt ervoor niet teveel zorgen mee naar huis
te nemen. Die nuchterheid valt duidelijk goed bij
zijn pupillen, en hij heeft met zijn nuchtere kijk
op de zaken ook een positieve invloed tijdens
de coachbijeenkomsten”.
Naast de bijdrage aan Gilde Zeist, is Frans ook
nog erg actief bij o.a. de Hulpkas, en het Zeister Mannenkoor. Binnenkort is hij ook te horen
in een uitvoering van het Klein Byzantijns Koor.
Houdt de aankondiging in de Nieuwsbode in de
gaten!
 Helen Klokman-Derksen

25 jaar Projectgroep Rondleidingen
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M

et een feestelijk programma voor alle gidsen heeft Rondleidingen op gepaste wijze gevierd
dat de projectgroep al weer 25 jaar bestaat in het Binnenbos. Met de mensen van het eerste
uur, oudgedienden en ook nieuwe gidsen hebben we stilgestaan bij een aantal memorabele
momenten. Tot hun grote verrassing kregen Elly de Vries en Wicher Dam een zilveren Gildespeld uitgereikt door voorzitter Gijs Wildeman wegens hun bijzondere verdiensten voor Gilde
Zeist, en Rondleidingen in het bijzonder. En natuurlijk zou Rondleidingen geen Rondleidingen zijn als
er niet een wandeling in het feestprogramma was opgenomen. Agnes Bos en Wicher Dam hadden een
Kerckebosch-rondleiding-op-maat gemaakt, met als hoogtepunt de ontvangst door Jonkheer Ursul Philip
de Geer op Kasteel Kerckebosch.Terug bij het Binnenbos stond een prachtige lunch klaar, verzorgd door
de praktijkschool. Na een uitdagende kwis (met dank aan Wicher
Dam) konden we ook genieten van een foto-collage (gemaakt
door Mieke Kroep en Jaap Boot) tijdens de lunch. Wat een leuke
manier om herinneringen op te halen!

 Helen Klokman-Derksen, gids Rondleidingen
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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
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Zeist

www.stinkensglasinlood.nl
Tel. 0343 491122

