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Samen Actief is een nieuwe activiteit van het Maasland Gilde Oss
waardoor belangstellenden sociale contacten en activiteiten kunnen uitbreiden, versterken of opnieuw opbouwen. Samen Actief
bemiddelt mensen die een of meer personen zoeken om samen een
leuke, educatieve, kunstzinnige of sportieve activiteit te ondernemen. De mogelijkheid wordt geboden digitaal een advertentie te
plaatsen, waarin men iets vertelt over hobby’s en interesses en de
activiteit waarvoor een maatje wordt gezocht. De advertentie wordt
onder anoniem nummer, woonplaats, geboortejaar en man/vrouw,
op een pagina van de website van het Maasland Gilde geplaatst.

Andere deelnemers kunnen
reageren op advertenties die
hen aanspreken door een e-mail
te sturen met het advertentienummer. Het Maasland Gilde
verzorgt vervolgens de bemiddeling. Daarbij gaat het niet om
relatiebemiddeling.
Vervolg op pagina 2

BESTE LEZER...
Op 10 april a.s. wordt voor de
derde keer het Voorzittersoverleg
georganiseerd. En dit zou wel
eens een bijeenkomst kunnen
zijn met ingrijpende gevolgen
voor de Koepelorganisatie Gilde
Nederland. Vorig jaar is door
enkele studenten van de Erasmus Universiteit een onderzoek
gedaan naar ‘Strenghts and
Weaknesses’ van Gilde Nederland. Daar zijn voorstellen en
suggesties uitgekomen die (o.a.)
op de a.s. bijeenkomst zullen
worden besproken. Meest in het
oog springende thema’s zijn:
Fondsenwerving/sponsoring voor
GN, en Landelijke publiciteit voor
GN. Uit de regiovergaderingen die

mede n.a.v. dit rapport zijn gehouden is de suggestie gekomen om ook
het onderwerp ‘GN als expertisecentrum’ op de agenda te zitten. Dat
was een goed idee, want de belangstelling voor dit thema is tot nu toe
het grootst. De resultaten van deze
bijeenkomst zullen worden besproken op de mei-vergadering van de
Raad van Afgevaardigden en over
het vervolg zullen we u op de hoogte
houden.
In deze GANS een inspirerende bijdrage uit Oss (Gilde Maaasland) over
een project dat goed is aan-geslagen
aldaar, Samen Actief. Via de site kunt
u terecht voor een verdere toelichting, mocht u interesse hebben.

Ook nu weer nieuws over onderscheidingen voor Gilde-aanbieders die heel veel voor hun plaatselijk Gilde en de regio hebben
gedaan. Een tenslotte de eerste
aankondiging van wat weer een
prachtige Landelijke Gildewandeldag belooft te worden.
Reserveer 15 mei voor de locatie
Amersfoort.
Zoals altijd hopen we dat u
voldoende leesplezier aan GANS
ontleent

Wim van Oosten,
Voorzitter Gilde Nederland
1

Vervolg van de voorpagina

Schenking van Stichting Vrienden
Ouderenzorg Oss voor Samen Actief
Door een royale gift van Stichting
Vrienden Ouderenzorg Oss is de
start van Samen Actief mogelijk
gemaakt. In feite is Samen Actief
een doorstart van Contactpunt van
RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland).
Vanwege bezuinigingen zag RIGOM
zich gedwongen te moeten stoppen
met Contactpunt.
Hoe werkt Samen Actief
Belangstellenden schrijven zich in
bij het Maasland Gilde (aanmelding
kost € 5,- per jaar) via de website
www.maaslandgildeoss.nl
Daar vindt men het inschrijfformulier. Of men komt naar het spreekuur van het Maasland Gilde, of belt
voor het maken van een afspraak.
Vervolgens krijgt men de mogelijkheid een anonieme advertentie te
plaatsen. Op het inschrijfformulier
vult men in welke activiteit men
graag zou willen ondernemen met
een ander en naam en adres,
geboortedatum, man/vrouw.
Die tekst wordt als “advertentie” op
de website van het Maasland Gilde
geplaatst.
Andere deelnemers kunnen reageren
op advertenties die hen aanspreken,

door een reactie te sturen naar het
Maasland Gilde met het advertentienummer. Als deelnemer kan men per
jaar per jaar drie advertenties
plaatsen en op drie advertenties van
een ander reageren.
Medewerkers van Samen Actief van
het Maasland Gilde zorgen voor
bemiddeling. Als er contact gelegd is
en het klikt, kan men samen afspraken maken om kennis te maken en
de activiteit te gaan ondernemen.
Als het niet klikt, geeft men aan het
Maasland Gilde door op dit moment
af te zien van verder contact. Het
Maasland Gilde zal regelmatig
informeren hoe het gaat.
Voorbeelden
Men wilt graag iets ondernemen,
niet alleen maar samen met een
ander? Men houdt van wandelen,
fietsen, kaarten, koken, naar
theater of museum? Men heeft
behoefte aan uitbreiding van
activiteiten of vrijetijdsbesteding?
Dan is er Samen Actief.
Doel
Samen Actief heeft als doel: het
uitbreiden, versterken of opnieuw
opbouwen van sociale contacten en
activiteiten. Samen Actief bemiddelt

tussen personen die een of meerdere personen zoeken om samen
een leuke, educatieve, kunstzinnige
of sportieve activiteit te ondernemen. Samen Actief biedt de mogelijkheid om met elkaar in contact te
komen en een leuke of nuttige
activiteit te ondernemen.
Samen Actief faciliteert en ondersteunt daarbij en zorgt dat het
contact tot stand kan komen.
Nuttig om te weten
• Samen Actief werkt met een 		
computerprogramma, waarmee
aanmelding, publicatie van 		
advertentieteksten en bemiddeling zoveel mogelijk digitaal kan
plaatsvinden.
• Samen Actief medewerkers 		
monitoren het verloop van de
bemiddelingen.
• Eenmaal per jaar wordt door de
werkgroep, voor alle leden van
Samen Actief, een gezellige 		
ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd.
• Twee bestuursleden van het 		
Maasland Gilde hebben de coördinatie van Samen Actief.
Ton de Jong

Landelijke

Gilde Wandeldag
in Amersfoort

Woensdag 15 mei 2013 organiseert Gilde Amersfoort,
de Landelijke Gildewandeldag. Het organisatiecomité
heeft geprobeerd een afwisselend programma te
maken en zodat de deelnemers kunnen genieten van
de mooie binnenstad van Amersfoort.
Deze Landelijke wandeldag wordt nu voor de 10e keer georganiseerd. Daarom zullen alle bij Gilde Nederland
aangesloten Gilden worden uitgenodigd, ook die Gilden die geen stadsrondleidingen in het aanbod hebben.
Vanaf 10.00 uur wordt u ontvangen met koffie/thee in Stadscafé
de Observant. Na een welkomstwoord van voorzitter Hans
Walstra, volgt er een uiteenzetting door Annelies Roozen over
wat de historische binnenstad
van Amersfoort zo uniek maakt.
Daarna gaan we met gildegidsen
naar het futuristische gebouw

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waar een
rondleiding wordt gegeven.
Terug in de Observant staat er een
lunch klaar en is er een middagwandeling met gidsen door het oude
centrum van Amersfoort en een
bezoek aan de Koppelpoort, een
land -/waterpoort die uniek is in
West Europa.

Na afloop worden er in de
Observant nog een hapje en
drankje aangeboden.
Er volgt nog een persoonlijke
uitnodiging. Wij hopen u allen te
zien op woensdag 15 mei.
Hetty van Oel
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STICHTING GILDE LEUSDEN
sinds 21 november 2002

Vrijwilligerstrofee
voor Gilde Leusden
Jan de Wilde, al tien jaar voorzitter van de Stichting Gilde
Leusden, mocht zaterdag 5 januari 2013 uit handen van
wethouder Tijs Rolle de wisselbeker en een cheque van €
1.000,- in ontvangst nemen. Het Gilde kwam in aanmerking
voor de gemeentelijke vrijwilligersprijs, zo had de jury besloten.
Namens het ‘comité vrijwilligersprijs’ voerde Evelien Blom, ex-wethouder
van de gemeente Leusden, het woord. ‘We hebben ons best gedaan
toch ook deze keer uit de het grote aantal aanmeldingen de winnaars te
kiezen’, aldus mevrouw Blom. Ze maakte van de gelegenheid gebruik
om de aanwezige wethouder te wijzen op het belang van de vrijwilligers
in de Leusdense gemeenschap. ‘Een paar miljoen tekort op de begroting
is minder erg dan een dorp zonder vrijwilligers’. Een uitspraak die met
applaus van de aanwezigen werd gesteund.

Zilveren
Gildespeld
voor

Diny den Otter
Diny is in maart 1991
begonnen bij het Gilde
‘s-Hertogenbosch.
Eerst als vrijwilliger die
allerlei individuele vragen
mee hielp beantwoorden.
Vandaar uit is zij cursussen
gaan organiseren op basis van
de vragen en verzoeken die
binnenkwamen. Haar eerste
cursus was koken met de
magnetron, gevolgd door een
cursus koken voor mannen.
Volgens dezelfde benadering,
dus: reageren op vragen uit de
achterban, was ze betrokken
bij opzet en realisatie van
de computercursus, een
cursus belastingaangifte en
diverse andere activiteiten.
Daarnaast stond ze op
vrijwilligersmarkten en was
een van de organisatoren van
het Gilde-jubileum.
Vanaf januari 2000 maakte
ze deel uit van het bestuur
en is in die functie ook veel
betrokken geweest bij het
regionaal overleg.
Op 12 maart 2013 werd ze
gedecoreerd met de Zilveren
Gildespeld. Die werd uitgereikt
door Wim van Oosten, in
aanwezigheid van de medeebestuursleden van het Gilde
’s-Hertogenbosch en enkele
projectleiders.

v.l.n.r.: Jan de Wilde, voorzitter Stichting Gilde Leusden; Tijs Rolle,
wethouder gemeente Leusden
Voordat hij de enveloppe met de winnende organisatie openmaakte
benadrukte ook wethouder Tijs Rolle het grote belang van de
vrijwilligers voor de gemeenschap. Hij noemde ze het cement van de
samenleving.
In dank aanvaardde Jan de Wilde de trofee met het bijbehorende
geldbedrag. Na tien jaar Stichting Gilde Leusden en drie nominaties, is dit
een eer voor het Gilde. Binnen de beoordeelde projecten zijn inmiddels
(over een periode van tien jaar) al zeker 1.000 Leusdenaren geholpen en
op het spoor gezet van computervaardigheden, Nederlandse lessen voor
allochtonen en jongeren op weg naar de middelbare school.
Het blijkt voor de vrijwilligers dankbaar werk te zijn en de ‘ontvangers’
zijn allemaal zeer tevreden. We willen graag de volgende jaren werkzaam
blijven op deze gebieden en proberen steeds meer mensen enthousiast
te maken. De aanvragen blijven binnenkomen.

Het totaal van de projecten heeft
veel jongere en oudere Leusdenaren
op weg geholpen, waarbij veel
vrijwilligers al gedurende een aantal
jaren tijd ter beschikking heeft
gesteld en dat nog doet.
We waren verheugd uit de vijf
genomineerden te worden gekozen.
Eerder was de Stichting Gilde
Leusden al twee keer genomineerd.
Het project SamenSpraak had al
eerder eens een aanmoedigingsprijs
mogen ontvangen.
Nel Verkamman
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Jubileum

‘t Gilde Zeist

20 JAAR!

In 2013 bestaat ‘t Gilde Zeist 20
jaar. De projectgroep Rondleidingen
zelfs al 21 jaar! Deze werkgroep
stond dus aan de wieg van ’t Gilde
Zeist. Zo’n heugelijk feit wil het
bestuur niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Naast een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers/aanbieders zullen alle projectgroepen een
jubileum-activiteit gaan organiseren.
Want ook de samenleving van Zeist
zal weten dat we 20 jaar bestaan.
En dat ‘t Gilde Zeist veel voor die
samenleving betekent. Kennis en
kunde van bijna 300 vrijwilligers die
belangeloos worden ingezet. Dat is
niet niks. Dat is een prestatie van
formaat. Door middel van jubileumactiviteiten laten we de samenleving weten dat we bestaan, dat we
er zijn, dat we 20 jaar vieren, voor
welke ontwikkelingen we staan, enz.
Kortom, met elkaar maken we er
een prachtjaar van.
Jubileumactiviteiten
Elke projectgroep gaat in 2013 een
jubileumactiviteit organiseren. Passend in de reguliere programmering.
Dat kan een bijzondere wandeling
zijn, een workshop, een seminar,
een bijzondere activiteit die aansluit
bij de projectgroep en bij ‘t Gilde
Zeist. Zo zal de projectgroep Rondleidingen een jubileumwandeling
organiseren. Dat wordt een wandeling langs een oude buitenplaats aan
de Stichtse Lustwarande. Tijdens de
wandeling onder leiding van gidsen komt de historie tot leven met
behulp van acteurs. Een beproefd
concept dat een paar jaar geleden
ook gebruikt is tijdens de viering
van het 100-jarig bestaan van het
oude raadhuis. In een maand tijd
namen bijna 2000 mensen deel aan
rondleidingen door het raadhuis.

De projectgroep Perspectief 60+
(van de cursus Rust zonder Roest)
organiseert een workshop over
vitaal ouder worden. De workshop
wordt gehouden aan de hand van de
resultaten uit een onderzoek van het
universitair medisch centrum van
de Vrije Universiteit, het VUmc. Dit
onderzoek onder de naam Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)
wordt begeleid door prof. Dorly
Deeg. Vragen als: Wat kom je tegen
bij het ouder worden; hoe verschuiven je prioriteiten en behoeften;
en kun je invloed uitoefenen op de
beperkingen die het ouder worden
met zich meebrengt, stonden in het
onderzoek centraal.
De projectgroepen SamenSpraak en
Coach4You gaan een informatieve
bijeenkomst beleggen over hun project en nut en noodzaak, met daarbij het blik gericht op de toekomst.
Enerzijds zetten we met de jubileum
-activiteiten de projectgroepen in
het zonnetje en anderzijds ‘t Gilde.

Want met zo’n jubileumactiviteit
trekken we natuurlijk ook de nodige
publiciteit naar ons toe. Publiciteit
die nodig is om te laten zien dat ‘t
Gilde springlevend is en bruist. En
dat het fantastisch is om daar bij te
behoren of aan een activiteit deel te
nemen. Daarnaast is publiciteit van
belang richting onze subsidie-gevers. Hoe meer we laten zien dat ’t
Gilde Zeist veel betekent voor de samenleving, hoe minder men geneigd
zal zijn om subsidies te stoppen.
Het Uiltje.
Om de binding tussen de ruim 300
vrijwilligers en aanbieders te vergroten heeft het bestuur besloten om
weer een informatie-bulletin te gaan
uitgeven. Dit blad gaat 5 a 6 keer
per jaar verschijnen en bevat nieuws
van en over alle projectgroepen,
ontwikkelingen, aanbod van cursussen, de agenda, enz. Het blad gaat
ook naar de externe relaties.
Ronald van Gemeren
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JAWEL,
het zijn slechte tijden voor gepensioneerden.
Sinds mijn pensionering ben ook ik getroffen door een economische crisis.
		

- Ik eet beschimmelde kaas...

								- gedroogd vlees...

- ik drink oude wijn...

						

- mijn auto heeft geen dak meer...

- en mijn badkuip staat buiten!

					

Maar ik vecht verder...
Mij krijgen ze er niet
onder.
								Bron: internet
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Gouden Wandelspeld
		voor

Foto: Jan van Adrichem

Henk Beckers

Henk Beckers wordt gefeliciteert door de
voorzitter van Gilde Amersfoort Hans Walstra.

Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van Gilde Amersfoort
op 11 maart j.l. werd Henk Beckers geëerd met de
Gouden Wandelspeld. Beckers kreeg die opgespeld
door voorzitter Hans Walstra wegens zijn jarenlange
inzet voor het Gilde. Deze gebeurtenis is uniek in
de geschiedenis van het Gilde. Vanaf zijn pensioen,
in1987, is hij onvermoeibaar in de weer geweest met
coördinatie, administratie, financiën, boekingen en
zelf rondleiden. Daarmee heeft hij een geweldige
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van
Gilde Amersfoort. Zijn rol is van dermate groot
belang geweest, dat het bestuur van Gilde Amersfoort
hem niet anders dan met de Gouden Speld kon
danken voor zijn enorme inzet. Henk Beckers werd
geflankeerd door vier collega’s, die net als hij eerder
onderscheiden waren met de Zilveren Speld. Voor
hem kwam daar nu de Gouden Speld bij.
Annelies Roozen

				Zeer geslaagde
coördinatorenbijeenkomst
Coach4you
COLOFON

Op woensdag 13 maart waren we voor de vijfde keer te gast bij Capgemini
Academy voor onze jaarlijkse coördinatorenbijeenkomst van Coach4you.
Het was een zeer geslaagde dag! Naast een leuke en leerzame workshop
over een nieuw coachingsinstrument ‘Het bewustzijnswiel’ was er voor
de 21 projectorganisatoren veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling
en inspiratie. 2012 was een enigszins roerig jaar voor Coach4you door
het plotseling overlijden van bestuur- en stuurgroeplid Hans Temmink,
het aflopen van de subsidieperiode van het Oranje Fonds en wat andere
interne beslommeringen. Inmiddels is er een nieuwe stuurgroep gevormd
die samen met projectleider Katja van Beugen een nieuwe lijn voor de
toekomst heeft uitgezet. We zijn trots op onze 14 lokale projecten waar
225 coaches evenzoveel kwetsbare kinderen naar de brugklas begeleiden.
Dankzij een actuele gift van het Weeshuis der Doopsgezinden kunnen
nieuwe coaches ook dit voorjaar
weer een 1-daagse coachtraining
volgen. Meer weten over Coach4you.
Volg ons op Facebook.
www.facebook.com/StichtingCoach4you

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

Katja van Beugen

Basisontwerp: H2R+ creatieve
communicatie bv, Deventer

6

