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Tijdens de bijeenkomst van de coördinatoren van het Gilde-project
Coach4You op 10 februari in Utrecht ontvingen twee langjarig aan
het Gilde verbonden ‘veteranen’ een onderscheiding in de vorm van
resp. de Gouden en de Zilveren Gildespeld. Het betrof Mirjam van der
Staay en Dick de Rooij.
Mirjam heeft zich gedurende vele
jaren uiterst verdienstelijk gemaakt
voor het Gildewezen in Nederland,
zowel op plaatselijk, provinciaal/
regionaal gebied als landelijk. Als
langjarig lid van het bestuur Gilde
Nederland heeft ze zowel een rol
gespeeld bij de herstructurering van
Gilde Nederland als bij de ontwikkeling (in stuurgroepverband) van de
landelijke projecten Gilde SamenSpraak en Coach4You. Daarnaast

heeft ze een tiental jaren deel
uitgemaakt van de Stichting
Stimuleringsprijzen en in dat kader
de jaarlijkse landelijke Gilde-bijeenkomsten georganiseerd. Voor al deze
verdiensten werd zij gehonoreerd
met de Gouden Gildespeld.
Dick de Rooij is 6 jaar lid geweest
van het bestuur Gilde Zeist en was
zeer betrokken bij het oprichten en
functioneren van het Provinciaal

Overlegorgaan POGU. Op landelijk
gebied was hij ruim 10 jaar
penningmeester van de Stichting
Stimuleringsprijzen en heeft in dat
kader mede een aantal landelijke
bijeenkomsten georganiseerd.
Verder was hij actief in de werkgroep
Statuten en Organisatiestructuur ten
tijde van de herstructurering van
Gilde Nederland en was hij lid van
de sollicitatiecommissie GN. Voor
deze activiteiten werd hij beloond
met de Zilveren Gildespeld. Beide
onderscheidingen werden opgespeld
door landelijk voorzitter Wim van
Oosten.
Katja van Beugen

BESTE LEZER...
De kou is uit de lucht dus we
kunnen weer aan andere zaken
gaan denken. Zoals wandelen.
Graag uw aandacht voor de
aankondiging van de jaarlijkse
Gildewandeldag, dit jaar op 2 mei
te Maarssen. Min of meer in het
buitengebied maar 2012 is
uitgeroepen tot jaar van de
Buitenplaatsen en de locatie die
we kunnen aanbieden sluit daar
dus prachtig op aan. Verder in
deze aflevering aandacht voor

personen die zich in heden en
verleden uiterst verdienstelijk
hebben getoond en daarom met een
van de Gildespelden zijn gehonoreerd. Het is altijd weer een genoegen
om deze handeling te verrichten,
zeker als je mag stilstaan bij de
verdiensten van de te onderscheiden
Gildemensen. Tot slot graag uw
aandacht voor de ontwikkelingen in
een tweetal Gilden die voor het
voetlicht komen. Zowel de benadering van Gilde Hilversum waar een

forse afslanking in activiteiten
heeft plaatsgevonden als die bij
Gilde Ede waar de traditionele 1
op 1 bemiddeling nog altijd een
grote rol speelt, is informatief en
leerzaam. Want binnen het Gilde
moet een open oog blijven
bestaan voor wat zich in de
maatschappij om ons heen
afspeelt.
Wim van Oosten,
Voorzitter Gilde Nederland
1

Kleiner maar beter:

Gilde Hilversum na 25 jaar

Het is al geen nieuws meer als
een Gilde het 25 jarig bestaan
meldt. Het lijkt momenteel wel
een epidemie. Maar het leuke is
wel dat men zinvolle vergelijkingen kan maken op de vraag
hoe is het die anderen in die
jaren is vergaan en hoe verging
het ons – in Hilversum!.
Al in het begin van vorig jaar gaven
wij met vreugde kennis van ons
jubileum. Dat konden we omdat we
in de maand december zijn opgericht en er in december al zoveel
feesten zijn dat we er niet nog een
bij wilden doen en gemakshalve
toen maar het hele jaar als een
jubeljaar hebben uitgeroepen. Bij
die gelegenheid brachten we een
cd-tje uit met allerlei typen muziek
van Hilversumse componisten en
boden de wethouder er een aan.
En nu aan het eind van dat jaar
kijken we terug en noteren winst en
verlies. We zijn kleiner geworden
– Samenspraak werd kleiner, Coach
for you verdween, de wandelingen
gaan lekker maar groeien niet echt
en alleen de computeropleidingen
gaan goed. Maar, wat we doen,
doen we beter dan vroeger. Onze

pc-klas is de mooiste in het Gooi en
de opleidingen zijn het prettigst.
Samenspraak wordt een steeds
beter georganiseerd bedrijfje, met
een wachtlijst van aanvragen.Onze
wandelingen zijn de beste in Hilversum. We moeten op zoek naar meer
gidsen.Maar een groeiend project is
het niet.En ons kleinste project, de
muziekavonden zijn domweg uniek;
gezelligheid gecombineerd met
originaliteit en heel veel vakkundigheid. Maar hard groeien lukt niet
best. Die stagnatie is misschien wel
een landelijke zaak, maar het leidt
er wel toe dat wij onszelf wel eens
afvragen: “Wat doen we hier
eigenlijk – functioneren we nog
wel?”
Vroeger hadden we veel vrijwilligers
–meer dan honderd. We hielpen
mensen met het opzetten van een
eigen bedrijf, antieke meubelen
stofferen, klokken repareren,
promotieacties opzetten voor clubs
en zo voort en zo voort. Dat was de
een-op-een hulp; ooit een bloeiende
zaak, is nu niets meer.
Maar slecht gaat het niet met ons.
We hebben meer dan voortreffelijke
samenwerking met de

gemeente Hilversum, met de VVV,
met sociale instellingen als VERSA
en ROC en we zijn goeden vrienden
met de ANBO. Heel veel van onze
“klandizie” komt van deze
instellingen. Beeld en Geluid is geen
instantie om mee samen te werken
omdat zij uitsluitend voor eigen
belang gaan. Maar het aantal
wandelingen voor ons, dat bij hen
start (of eindigt) vormt de meerderheid. Die situatie heeft er vanzelf
toe geleid dat we wandelingen-opmaat aanbieden en die zijn immens
populair. We hebben een tijd
geleden al kunnen vaststellen dat
PC beginnerscursussen voor ouderen niet meer hoeven. De lessen
die worden aangeboden gaan al
over veel “geleerder” zaken als
fotobewerking e.d. En verder
bekijken we of we wat gaan doen
aan de sociale media: facebook,
twitter enz. Heeft dat met PC’s te
maken? Neen. Maar het gaat wel
over de digitale wereld. Wat we –
na 25 jaar - nu hebben, is een Gilde
dat is afgeslankt maar beter functioneert in die beperkte gebieden.
We doen er goed aan – vinden we
- om nog maar even door te gaan.
GeJe van Lonkhuyzen
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Afscheid Frans Schouten
Alphen aan den Rijn
De tekst hiernaast staat vermeld
op de oorkonde, behorende bij
de Zilveren Gildespeld, die Frans
Schouten ontving van Gilde
Nederland bij het overdragen
van de voorzittershamer aan
zijn opvolger Jack Hageraats.
Gilde Nederland wilde hiermee
uitdrukking geven aan de
waardering die veel Gildemensen
hadden en hebben voor het werk
van Frans Schouten.
Onder voorzitterschap van Frans
groeide het Gilde Alphen aan den
Rijn in enkele jaren uit tot een
vrijwilligersclub met ruim 250

Frans Schouten heeft als voorzitter van Stichting Gilde Alphen aan
den Rijn een aantal nieuwe projecten opgezet die maatschappelijk en
sociaal van grote waarde zijn. De bestaande activiteiten gaf hij een
nieuwe impuls. Zijn vermogen om vrijwilligers ‘te vinden en te binden’
heeft van het Gilde Alphen aan den Rijn een grote en sterke vrijwilligersorganisaties gemaakt. Als vaste bezoeker van de regionale en
landelijke Gildebijeenkomsten heeft hij zijn visie op karakter en doel
van de Gilde-activiteiten altijd overtuigend uitgedragen en daarmee
een waardevolle inbreng gehad in Gilde-land.

vrijwilligers die gezamenlijk 14
projecten laten draaien. Al deze
activiteiten draaien goed en worden
bijzonder gewaardeerd door de

Frans met zijn echtgenote en de burgemeester van Alphen aan den Rijn

Alphense bevolking. Een van
de meest in het oog springende
initiatieven die tijdens Frans’ laatste
bestuursperiode georganiseerd
werd, is het Toeristisch Informatie
Punt Het Brugwachtertje. Gevestigd
midden in het centrum van Alphen,
bij een mooie oude ophaalbrug, is
dit inmiddels hét Informatiepunt
geworden voor Alphen e.o. De
stimulerende rol van Frans is van
groot belang geweest. Dat bleek
ook duidelijk op de receptie van
10 februari j.l. Een groot aantal
Gilde-vrijwilligers was getuige van
de benoeming van Frans tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Het
bijbehorende lintje werd uitgereikt
door burgemeester Eenhoorn, die in
zijn toespraak nadrukkelijk aangaf
dat deze onderscheiding gezien
moest worden als een eerbewijs
aan alle Gildevrijwilligers. Zo kwam
deze koninklijke onderscheiding
toch terecht op de plek waar hij
hoorde… bij de vrijwilligers van het
Gilde, vertegenwoordigd door Frans
Schouten.

Lenie Dingemanse

Wandeldag 2012 in Maarssen
De landelijke Gildewandeldag
2012 heeft deze keer ook
letterlijk een landelijk
karakter. Locatie en
rondleiding staan deze keer
in het teken van het Jaar van
de buitenplaatsen. Op het
programma staan o.a. een

rondwandeling, een bezoek aan
een buitenplaats en aan een
museum dat in het teken staat
van buitenplaatsen. E.e.a vindt
plaats in het landelijke Maarssen
en werd Gilde Nederland
spontaan aangeboden door
Henny de With, voorzitter van

het Gilde aldaar. Begin maart
wordt een meer uitgebreide
uitnodiging rondgestuurd
maar noteert u alvast de
datum van 2 mei in uw
agenda.
Wim van Oosten.
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Gilde Ede voor
het voetlicht
Gilde Ede is nog een van de traditionele Gilden in Nederland. Als
25 jaar is het bestand van aanbieders ongeveer gelijk gebleven
qua aantal: tussen de 85 en 100. De onderwerpen van het aanbod
variëren sterk, ze zijn onder invloed van de geldende hobby’s,
beroepen, reismogelijkheden en levensopvattingen voortdurend
aan verandering onderhevig. Want ook de tegenwoordige tijd
(digitale fotografie, computer kennis e.d. ) is stevig verankerd in
het aanbod van Gilde Ede. Niet alleen het aanbod varieert, ook de
wijze waarop dit aanbod ingezet kan worden in de samenleving is
met de tijd meegegaan. Een-op-een bemiddeling maakt nog steeds
een groot deel uit van de activiteiten, evenals workshops, lezingen
en exposities.
Via contacten met activiteitenbegeleidsters van buurtcentra,
woon-zorg centra, projecten, scholen en dergelijke worden aanbieders
per keer geselecteerd en uitsluitend
op hun expertise ingezet.
De mogelijkheden zijn legio:
• een culturele club van bewoners
in een zorgcentrum vulde het
jaarprogramma met Gildeaanbieders: lezingen,
demonstraties van schilderen,
verhalen over kunstreizen;
• inzet van een aanbieder, expert
op het gebied van genealogie,
tijdens een week over afkomst
en voorouders;
• diverse aanbieders tijdens een
projectweek voor een groep
hoog intelligente kinderen op
een basis met als thema “het
weer”.

Bij het buurt- en wijkwerk neemt
het onderlinge contact van de wijkbewoners een belangrijke plaats in.
In dit kader organiseren buurtcentra steeds vaker een bewonersdag. Gilde aanbieders staan op de
daarbij behorende markt en
demonstreren hun hobby’s, vertellen hierover en betrekken bezoekers hierbij. Ook de jaarlijkse
feestweek biedt mogelijkheden
om Gilde aanbieders in te zetten,
dit jaar stonden 20 aanbieders op
de jaarlijkse Heidemarkt van een
wooncentrum.Om te laten zien wat
de Gilde aanbieders kunnen, wordt
tweemaal per jaar een eigen aanbiedersbeurs georganiseerd binnen
de Gemeente Ede.De website
www.gilde-ede.nl zorgt voor
aanvragen uit alle delen van het
land: een lezing in Schagen, vier
aanbieders op een markt in
Zeewolde. Eenmaal per jaar wordt
een nieuwe Gildegids gedrukt.

Deze gids wordt verspreid in de
Gemeente Ede bij boven genoemde
instanties en uitgedeeld op markten
en beurzen. Een drietal aanbieders
werkt als tolk-vertalers, zij helpen
mensen met het vertalen van
brieven, handleidingen en dergelijke
in een bepaalde taal.Gilde Ede
organiseert ook rondleidingen.
Uniek is dat twee van de rondleidingen over de landgoederen Kernhem
te Ede en Hoekelum te Bennekom
gaan.Verder staat er een stadswandeling door Ede op het programma.
In het zomerseizoen kan de toren
van de Oude Kerk in Ede worden
beklommen, er is uitleg van de
beiaardier en nadien wordt de kerk
bekeken. De rondleidingen gaan op
vaste data van start maar worden
ook steeds vaker op aanvraag georganiseerd voor personeelsverenigingen, familiefeesten,
vriendengroepen. Zo’n 600 – 700
wandelaars lopen jaarlijks mee met
de Gildegidsen.De economische
crisis is een duidelijk voordeel voor
Gilde Ede, gratis inzet van
aanbieders, een middagvullende
rondleiding voor een miniem
bedrag, mensen weten Gilde Ede
nog steeds en eigenlijk steeds beter
te vinden.

Jetty Smit

Wisseling website-beheer
Na vele jaren heeft Wim Adriaans moeten besluiten te stoppen als
website-master van Gilde Nederland. Hij heeft dat al die tijd op een uiterst
competente en accurate wijze gedaan. Zijn opvolger is Hans Ursem,
verbonden aan Gilde Roermond. Wij hopen Hans in een van de eerstvolgende afleveringen van GANS wat nader aan u voor te stellen. Want in
deze kille ICT-wereld is het toch altijd wel aardig om iets te weten van de
personen die een rol spelen in de communicatie van uw koepelorganisatie.
Wij zeggen Wim Adriaans van af deze plaats zeer hartelijk dank voor de
vele diensten die hij Gilde Nederland in de afgelopen jaren heeft
bewezen en wij hopen dat hij de ontwikkelingen in Gildeland nog jaren in
goede gezondheid mag volgen.
Namens het bestuur Gilde Nederland
Wim van Oosten.
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SamenSpraak Café
geopend in Centrale
Bibliotheek Den Haag

Op woensdag 1 februari 2012 is het SamenSpraak Café in het
Leescafé van de Centrale Bibliotheek aan het Spui officieel
geopend door de Haagse wethouder Karsten Klein, die naast Sport
en Jeugdzaken ook Welzijn en daarmee het vrijwilligerswerk
in zijn portefeuille heeft. Karsten Klein groeide in de provincie
Groningen op als zoon van Duitse ouders en zei zich daardoor de
problemen, die anderstaligen in het voor hen vreemde Nederland
ondervinden, goed te kunnen voorstellen. Hij was onder de
indruk van het enthousiasme en het grote aantal verschillende
nationaliteiten onder de aanwezigen.
De wethouder werd aangekondigd
door de voorzitter van Gilde Den
Haag, Jan Spoelstra, die zich
verheugd toonde over de grote
opkomst – er waren ongeveer 80
taalcoaches en anderstaligen – en
de goede samenwerking met de
Gemeentelijke Bibliotheek. Aan
deze samenwerking werd opnieuw
een belangrijke bijdrage geleverd
door Peter Korfage, medewerker
van de bibliotheek, die evenals zijn
directeur Charles Noordam, bij de
opening aanwezig was. Het Gilde
SamenSpraak Café zal worden

geleid door Finy Sekuur, een van
de leden van het coördinatieteam.
Voortaan zullen de bijeenkomsten
op iedere eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 19.30
in de bibliotheek plaatsvinden.
Mochten er deelnemers van Gilde
SamenSpraak, coördinatoren of
bestuursleden van andere Gilden
toevallig op dat tijdstip in Den Haag
zijn, dan zijn zij uiteraard ook van
harte welkom.
Wim Koole

COLOFON
Gilde Actueel Nieuwe Stijl is een
uitgave van Gilde Nederland
Postbus 222, 3500 AE Utrecht
Telefoon: 030 242 2841
gilde.nederland@wanadoo.nl
www.gilde-nederland.nl
Hoofdredacteur:
Wim van Oosten
w.van.oosten@planet.nl,
Telefoon: 0570 65 67 25
Correspondent voor NoordHolland, Flevoland en Utrecht:
G. J. van Lonkhuyzen, Hilversum,
gj@vanlonkhuyzen.nl
Idem voor Zuid-Holland en
Zeeland: W. Koole, Den Haag,
koolepr@planet.nl
Idem voor Noord-Brabant en
Limburg:
Els van Overbruggen, Den Bosch
elsvanoverbruggen@hetnet.nl
Eindredacteur: Herman Slagt
Bijdragenden: alle lokale Gilden
Basisontwerp: H2R Vormgeving &
Communicatie, Deventer
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