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S t ich t ing

Gilde Nederland
Dagelijkse aanloopwandelingen
groot succes in Amersfoort

Het Gildekantoor aan de
Groenmarkt 19, waar wandelaars
en gidsen zich verzamelen voor de
start van een rondleiding.

Amersfoort - Toen het bestuur van Gilde Amersfoort besloot vanaf
maart dit jaar tot en met oktober de hele week twee maal per dag
(behalve op maandag) een wandeling op aanloop te organiseren,
kon men nog niet vermoeden dat dit initiatief zo’n daverend succes
zou worden dat de opleiding van een nieuwe lichting gidsen geen
uitstel meer duldt. Daarbij vertoont ook het aantal boekingen
opnieuw een stijgende lijn.
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Beleving
Het valt niet te ontkennen dat
Amersfoort voor veel Nederlanders
een nieuwe ontdekking is. De stad
trekt steeds meer dagjesmensen en
is ook steeds vaker de bestemming
voor een lang-weekendbezoek. De
plaats heeft veel te bieden en
verdient die toenemende aandacht
daarom terecht. Vaak horen wij,
meestal na afloop van een rondleiding: “Ik wist niet dat Amersfoort zó
mooi was!”, een oneliner die het
voorgaande perfect samenvat.
Behalve dat de stad zich haast
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BESTE LEZER...
De dunste Gilde Actueel sinds het
ontstaan van dit medium hebt
u voor u. ‘Het is zoals het is’….
luidt een oude Hollandse waarheid en wat je niet hebt dat kun
je niet doorgeven.
Denk nu niet dat dit een klagerig
verhaal wordt. De vorige drie
afleveringen uit 2013 van GANS
waren goed tot zeer goed gevuld,
zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Ook al ligt het Gildewerk hier en daar onder druk
(vooral door veroudering van
bestuur en kern-functionarissen
en daarnaast door het wegvallen
van subsidies en sponsoring), bij
landelijke bijeenkomsten blijkt

altijd weer dat men op het gebied
van de sleutel-activiteiten steeds
tot nieuwe formules of toepassingen
komt. Leerzaam zijn in deze GANS
dan ook de bijdragen van de Gilden
Zutphen en Amersfoort over resp.
een manier om Taaltraining verder
uit te dragen en een andere switch
aan Stadsrondleiden te geven via
een zgn. Aanloopwandeling. Maar
ook de bijdrage over de reacties
op een verzoek van Gilde Maasland
om aanwijzingen te mogen ontvangen voor een beter administratief
systeem is leerzaam en stimulerend.
Want Kennisuitwisseling wordt een
steeds belangrijker aspect van de
manier waarop Gilden met elkaar

omgaan. Nu en in de hopelijk
nog langdurige toekomst. En
met het oog op de twee landelijke bijeenkomsten in de komende
maand oktober (op de 10e de
dag voor de wandelcoördinatoren te Wageningen en op de
21e voor Gilde-penningmeesters
in Utrecht bij de Rabobank)
hopen we dat er weer heel
wat nieuwe inzichten worden
uitgeruild en contacten voor
wederzijdse gedachtenwisselingen worden gelegd.
Wim van Oosten,
Voorzitter Gilde Nederland
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vanzelf ‘verkoopt’, draagt het
enthousiasme van de gidsen en de
trots die zij voor hun stad voelen
flink bij aan die positieve beleving
van bezoekers. Ook nieuwe inwoners van Amersfoort blijken graag
het historisch centrum van hun
huidige thuisbasis te verkennen en
nemen het woord ‘trots’ regelmatig
in de mond. Misschien het mooiste
is wel dat burgers die al decennia
lang in de stad wonen, of daar zelfs
geboren zijn, na een rondleiding
volmondig toegeven dat zij hun stad
nog nooit zo hadden leren kennen.
Belangrijk voor het succes van de
dagelijkse aanloopwandelingen is
natuurlijk beslist ook de aandacht
die de pers en andere media er deze
zomer regelmatig aan besteedden.
Daar spelen de social media Facebook en vooral Twitter eveneens
een grote rol bij.
Gilde Amersfoort heeft ook enkele
themarondleidingen ‘op aanloop’ in
haar programma.

Zoals de tweewekelijkse rondleiding
In en om de St.-Joriskerk, dagelijkse
beklimmingen van de Onze Lieve
Vrouwetoren, en wekelijks een
beklimming op zaterdag met speciale aandacht voor de twee carillons
en de zeven luidklokken – samen
goed voor een totaal van 100! –
en de antieke speeltrommel. Hierbij
demonstreert de beiaardier het
bespelen van de beiaard, beantwoordt vragen en geeft uitleg.
Maandelijks zijn er aanloopwandelingen Joods Amersfoort met bezoek
aan de zeer oude synagoge en de
joodse begraafplaats. In de maanden augustus en september loopt er
een proef met avondwandelingen op
de donderdag, Amersfoort by night,
waarbij de middeleeuwse binnenstad zich extra sfeervol presenteert.
De ervaring heeft geleerd dat de
rondleidingen in een behoefte
voorzien, maar dat er wel voldoende
bekendheid aan moet worden
gegeven. Als een rondleiding door
middel van een krantenartikel (mét

foto) wordt aangekondigd, is het
aantal belangstellenden significant
groter dan zonder die aandacht van
de pers.
Dit volle programma betekent veel
‘werk’ voor de gidsen, een mooie
kans om meer ervaring op te doen.
In de maanden juni en september is
het echter wel een hele toer om
voldoende gidsen te vinden. Dit zijn
voor Gilde Amersfoort de twee
drukste maanden, maar tevens de
voorkeursmaanden voor vijftigplussers om vakantie te vieren. Daarop
vormen de gidsen van Gilde Amersfoort geen uitzondering. Het vraagt
dus extra inzet van de thuisblijvers
en soms is het voor de indeler wel
een hele toer om alle rondleidingen
‘bemenst’ te krijgen. Dat is in de
andere maanden van het jaar zelden
een vraagstuk.
Annelies Roozen

Open Dag

Gilde Zutphen
Zondag 15 september was er een feestelijke
Open Dag ter ere van 20 jaar Gilde in Zutphen.
Na een korte introductie door voorzitter Hans
Derksen werd de officiële opening verricht
door wethouder Patricia Withagen, die dit
deed met oprecht enthousiasme. Zij vertelde
onder de indruk te zijn van wat het Gilde
allemaal doet en prees de maatschappelijke
betrokkenheid die het Gilde betoont door
haar actieve deelname aan allerlei nieuwe
initiatieven in Zutphen.
Wat was het gezellig! En de belangstelling was mede
door de uitgebreide aandacht in de kranten boven
verwachting. Niet alleen veel aanbieders en (ex)cursisten wisten de weg naar het prachtige gebouw van
De Waterkracht te vinden, we mochten ook heel wat
bezoekers verwelkomen die nieuwsgierig waren naar
wat voor club dat Gilde nu eigenlijk is.

Frans doen, spelen met Taal, alles zien en horen
over diverse (natuur) wandel- en fietstochten, en
praten met enkele taalcoaches. Kortom, het bruiste
van de activiteiten. Dank voor jullie enthousiasme,
aanbieders! Zonder jullie medewerking hadden
we er niet zo’n mooi feest van kunnen maken. En
dank, kok en medewerkers van de Waterkracht; we
Veel activiteiten
werden uitermate professioneel verzorgd en de hele
Er was genoeg te beleven: bezoekers werden ontvan- dag verwend met heerlijke hapjes.
gen met koffie en lekkers en konden kennis maken
met verschillende activiteiten van het Gilde. Een
Ons doel was, naast het vieren dat we een mooie
proeverij van de bierbrouwer, optredens van (leerorganisatie zijn, ook om elkaar wat beter te leren
lingen van) diverse muziekaanbieders, en er werd
kennen en zo de verbinding van alle ‘losse’ aanbiegeschilderd door twee schilderclubs -die ook prachtig ders met elkaar en met het Gilde te verdiepen. In
werk exposeerden. Men kon zich laten portretteren,
Vervolg op pagina 3
een virtuele stadswandeling bekijken, een proefles
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om opnieuw te matchen en de wachtlijsten te
kunnen verkleinen.
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elkaars keuken kijken is een plezierige manier die
werkt! ‘Moeten we vaker doen’, kregen we terug.
Vraag & aanbod
Uiteraard wilden we ook graag nieuwe deelnemers
en vooral ook aanbieders werven. De oogst was mooi:
46 nieuwe deelnemers die meteen bij een activiteit
geplaatst konden worden of op de wachtlijst zijn
geplaatst. En, de komende weken gaan we met
9 nieuwe aanbieders praten! We zijn dus druk
bezig om alle vraag/aanbod in kaart te brengen

Erg nuttig was het dat mensen ons ook even aan
ons vestje konden trekken over zaken die minder
goed lopen, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en communicatie. Daar gaan we heel
serieus mee aan de slag. Het Gilde groeit en de organisatie is daardoor sterk in beweging. Blijf ons kritisch
volgen en trek aan de bel als er iets mis gaat, want
het Gilde, dat zijn we met z’n allen!
Commissie Communicatie Gilde Zutphen

Reacties na oproep

aan alle lokale gilden
Het Maasland Gilde heeft voor de administratie behoefte aan een computerprogramma
waarmee alle administratieve handelingen verricht kunnen worden.
Op dit moment wordt gebruikgemaakt van een drietal computerprogramma’s:
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Voor het administreren
van aanbieders en aanvragers is er via ACCES
een zelfgemaakt
programma.

We veronderstellen dat het mogelijk
moet zijn een computerprogramma
te vinden waarbij alle invoer-handelingen slechts één keer nodig
zijn. Nu moet er veel dubbel werk
verricht worden. We verwachten dat
wellicht meerdere gilden met soortgelijke problemen te kampen hebben. We komen op het idee via de
koepelorganisatie Gilde Nederland
alle lokale gilden te benaderen met
het verzoek of een lokaal gilde een
adequaat computerprogramma voor
de totale administratie heeft. We
willen dan graag de bijzonderheden
weten, zoals naam, prijs en ervaringen met het programma. En indien
andere gilden mogelijk ook zoekend
zijn naar een goed programma, dan
willen we eventueel samen op zoek
gaan, of samen een goed programma laten maken.
Via e-mail wordt het verzoek door
de secretaresse van Gilde Nederland bekendgemaakt bij alle lokale
gilden. Vrijwel direct komt een
viertal reacties binnen en na enkele
weken volgen er nog drie. Het zijn
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Voor de nieuwste activiteit Samen
Actief is een module van MVOWIN
gekocht om koppelingen van mensen
met dezelfde interesse te kunnen
maken. Over MVOWIN bestaat echter
allerminst tevredenheid.

allemaal constructieve bijdragen
en ze komen van de gilden uit
Dordrecht, Delft, Leusden, Arnhem,
Amersfoort, Den Bosch en Bunnik. Uiteraard is naar deze zeven
instanties via e-mail een bedankje
gestuurd.
Daarin hebben we onder meer vermeld dat we vooraf toch gerekend
hadden zeker een twaalftal berichten te ontvangen van de 65 aangeschreven lokale gilden. Het aantal
reacties valt dus tegen. Inhoudelijk
zijn we echter erg tevreden.
Voor intern gebruik hebben we
de reacties gebundeld. Ze variëren van omschrijvingen hoe in de
lokale situatie wordt gewerkt met
de administratie tot verwijzingen
naar personen, andere bestaande
programma’s, uitleg over gevolgde
omzettingen tot een uitnodiging om
ter plaatse te komen kijken.
Als Maasland Gilde hebben wij,
mede op grond van de ontvangen
reacties, inmiddels een tweetal
conclusies getrokken. We hebben
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De financiële
administratie
wordt verzorgd middels
EXCEL.

ten eerste besloten dat we voor de
verzorging van de gehele administratie het accent gaan leggen op
het werken met Acces. Ten tweede
gaan we naar aanleiding van de
binnengekomen reacties met twee
lokale gilden nog nader contact opnemen voor verdere informatie over
hun manieren van werken.
In het verslag van de bestuursvergadering van 31 mei van Gilde
Nederland lezen we dat met belangstelling wordt gevolgd of het
verzoek aan alle lokale gilden om
te reageren op een vraag van het
Maasland Gilde Oss e.o. wordt gelezen door de gilden en of er reacties binnenkomen bij dat Maasland
Gilde. Een test om te bezien of deze
manier van intermediair zijn tussen
de lokale gilden werkt.
Wat het Maasland Gilde betreft is
deze test in kwantitatief opzicht
niet, maar in kwalitatief opzicht wel
geslaagd.
Ton de Jong
Voorzitter Maasland Gilde Oss
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Samenwerking
bij Taaltraining
Ondertekenen
samenwerkingsverklaring

Op 12 september jl. ondertekenden Hans Derksen (voorzitter
Gilde Zutphen), wethouder Wilma Heesen (bestuurder van Het
Plein) en Gerard Huis in ’t Veld (directeur Graafschap Bibliotheken)
de overeenkomst voor meer samenwerking bij taaltraining. Dat
gebeurde aan het slot van de bijeenkomst Laaggeletterdheid,
tijdens de nationale week van de alfabetisering.

beeld daarvan is de deelname aan
één van de leesclubs, in de Bibliotheek of in de wijk. De taalcoach
begeleidt de cursist bij de activiteiten in de Bibliotheek.
Hans Derksen

Gilde Zutphen, Graafschap Bibliotheken en Het Plein hebben hun handen
ineengeslagen om inwoners van
Lochem en Zutphen die via Het Plein
een taaltraining bij ROC Aventus
volgen, te ondersteunen. Deze samenwerking is in het leven geroepen
om de cursisten beter en sneller de
training te laten volgen. Het doel is
om de cursisten zoveel mogelijk uit
hun training te laten halen.

Taalcoachproject
Mensen die van buiten Nederland
komen, of autochtonen die door
omstandigheden een relatief laag

Boek je toekomst!
www.weekvandealfabetisering.nl

taalniveau hebben, kunnen door
een taalcoach van Het Gilde geholpen worden in het beter leren
begrijpen en gebruiken van onze
taal. De taalcoaches geven individuele begeleiding bij taalontwikkeling. Kern van deze begeleiding
is het helpen en oefenen met het
huiswerk en de opdrachten. Dat
gebeurt 1 à 2 uur per week, thuis
bij de cursist. De taalcoach doet dat
op een persoonlijke manier, in een
informele ontspannen sfeer.
De aansluiting van Het Plein en de
Bibliotheek bij dit project komt niet
uit het niets. Het Plein helpt burgers
van de gemeenten Zutphen en
Lochem om aan het werk te gaan
en te blijven. Dit samenwerkingproject verhoogt de kansen van de
cursisten op de arbeidsmarkt.
De Bibliotheek stelt haar ruimte en
kennis beschikbaar en organiseert
samen met de taalcoaches een aantal activiteiten die er voor zorgen
dat cursisten meer plezier krijgen
in het lezen, zodat zij daar meer
vertrouwd mee raken. Een voor-

COLOFON
Gilde Actueel Nieuwe Stijl is een
uitgave van Gilde Nederland
Postbus 222, 3500 AE Utrecht
Telefoon: 030 242 2841
info@gilde-nederland.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+ creatieve
communicatie bv, Deventer
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