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Bespeling carillon beleven?

POWER onder aandacht gemeenten!

Wil je eens aanwezig zijn bij de be-
speling van het carillon van de Onze 
Lieve Vrouwetoren in Amersfoort? Dat 
kan, iedere zaterdag kun je met een 
gids van Gilde Amersfoort mee naar 
de speelcabine op de tweede omloop 
van de Onze Lieve Vrouwetoren. De 
beiaardier geeft uitleg over het instru-
ment en gaat vervolgens spelen. Een 
geweldige belevenis en soms mag je 
een verzoeknummer aanvragen. 
Tickets zijn te koop bij de VVV. 
Start: iedere zaterdag om 15:30 uur.

In de onlangs verschenen inspira-
tiebrochure over zingeving voor 
beleidsmedewerkers sociaal be-
leid van gemeenten zijn de work-
shops POWER Veerkracht op Leef-
tijd als goed voorbeeld opgenomen.  
Een vermelding om trots op te zijn, 
te meer daar ook de rol van Gilde 
Nederland wordt vermeld. 

Welzijn, welbevinden, zin
Oudere inwoners kunnen sinds �0�5 
via de Wet maatschappelijke onder-
steuning bij een gemeente een beroep 
doen op onder andere huishoudelijke 
hulp, vervoer en/of woningaanpas-
singen. Achterliggende visie is dat 
inwoners met beperkingen zo goed 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen 
en meedoen in de samenleving.
Gelukkig komt er de laatste jaren 
naast aandacht voor het fysieke en 
materiële welbevinden oog voor de 

mentale kant van welzijn. Plechtig het 
kunnen leiden van een zinvol leven 
genoemd. De noodzaak kwam boven 
tafel bij onderzoeken naar oorzaken 
van eenzaamheid. Ook bij het posi-
tieve gezondheidsbeleid is zingeving 
één van de pijlers. Want als je je ver-
bonden voelt met anderen, ertoe doet 
en gezien wordt, heb je meer kans op 
een betere gezondheid. En wie wil dat 
nou niet?

Inspiratiebrochure
Beleidsmedewerkers worden via deze 
brochure geïnspireerd om lokale kan-
sen te zien. Zo is POWER vermeld 
naast voorbeelden over samen wonen,  
groene dagbesteding, wandelvoetbal. 
Voorbeelden waar het werk van -veelal 
oudere- vrijwilligers ertoe doet.
De brochure staat op: www.zorgvoor-
beter.nl/zorgvoorbeter/media/docu-
ments/thema/welbevinden-levensvra-
gen/inspiratie-voor-gemeenten.pdf

Enkele citaten
“POWER is ontstaan als onderdeel van 
Gilde Nederland maar is inmiddels 
zelfstandig geworden hoewel er altijd 
nog levendige banden zijn.
Financiering van de lokale groepen 
vindt plaats via budgetten van andere 
organisaties, zoals een lokaal Gilde of 
een welzijnsorganisatie. Zo zijn er al 
een aantal jaar bij de Stichting Wel-
zijn Lochem Powergroepen binnen het 
budget van het seniorenwerk. Deelne-
mers aan de workshops betalen zelf 
een bijdrage; het welzijnswerk heeft 
een coördinerende rol, verzorgt mede 
de werving en financiert de opleiding 
van de begeleiders. Onder andere in 
Zeist en Zutphen is een zelfde con-
structie via het plaatselijke Gilde”

Hennie de Boer
Voorzitter POWER  
Veerkracht op Leeftijd
W www.veerkrachtopleeftijd.nl 
E power@veerkrachtopleeftijd.nl
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‘Hezelstraat in Verhalen’ 
door Ed Nieuwenhuis, gids bij Gilde Nijmegen 

16 verhalen gebundeld in een boek. 
Verhalen die de afgelopen drie jaar 
verschenen in het twee-maandelijk-
se magazine ‘Mariken’, dat uitkomt 
in de benedenstad van Nijmegen.

Wat ga je doen als je op je 6�ste met 
pensioen gaat, na �0 jaar onderwijs? 
Het antwoord is niet al te moeilijk. Ge-
woon door met wat je al je hele leven 
deed: op onderzoek uit, op zoek naar 
nieuwe dingen. Eerst maar eens de 
molenaarsopleiding doen en drie jaar 
op de Wijchense molen werken. Ver-
volgens wint liefde voor de geschiede-
nis van de stad Nijmegen het van de 
molen. Als stadsgids wandelingen lei-
den door boven- en onderstad. Vertel-
len, ontdekken en deelnemen aan een 
project van de gemeente om de bene-
denstad nog aantrekkelijker te maken 
voor het publiek. Ed Nieuwenhuis, schrijver van het boek ‘Hezelstraat in Verhalen’

Philip Menco krijgt de spullen van zijn opa en oma overhandigd

Oudste winkelstraat van Nederland 
Al gauw was mijn interesse in de oud-
ste winkelstraat van Nederland ge-
wekt: de Lange Hezelstraat, de oude 
Romeinse weg van het Valkhof naar 
het Waterkwartier. De Hezelstraat met 
de middeleeuwse kelders. Kelders die 
ondergronds met elkaar in verbinding 
zouden staan en door zouden lopen 

tot aan de St Stevenstoren. Dat fabel-
tje heb ik veel terug gehoord in mijn 
latere ontmoetingen met oudere He-
zelstraatbewoners. Vanaf het moment 
dat ik op persoonlijke noemer pan-
den, hun bewoners en de kelders ging 
bezoeken werd me al heel snel duide-
lijk dat die veronderstelling ver van de 
waarheid is. 

Ontmoetingen met bewoners 
Wat wel tot stand kwam waren de ont-
moetingen met oudere en minder ou-
dere  bewoners van de panden. Oproe-
pen via de media resulteerden in een 
enorm aanbod aan mensen die graag 
hun verhaal kwijt wilden. Samen trok 
ik met ze de straat in, terug naar de 
straat, terug naar het geboortehuis, 
naar het huis waar men bijvoorbeeld 
de oorlog meemaakte. 
Verhalen die heel veel losmaakten, bij 
de mensen zelf, maar ook bij mij. Toe-
valligheden die op het pad kwamen, 
personen die elkaar ontmoetten in de 
verhalen, zaken die van tevoren niet te 
plannen waren.

Kleindochter schuift aan
Als ik in juni �0�� schrijf over opa en 
oma Wijers op nr. ��a, hun nering, hun 
pand in de oorlog, als daar bij toeval 
hun kleindochter José aanschuift bij 
het gesprek en haar verhaal doet, dan 
heb ik nog geen idee dat dit verhaal in 
het oktobernummer van het blad ‘Ma-
riken’ een ingrijpend vervolg krijgt. 
José vertelt dat de buren van opa en 
oma, een joodse familie, in ’�� moes-
ten vluchten en spulletjes bij opa en 
oma achterlieten. Spulletjes die nu 
nog bij  José in huis staan.
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Stichting Gilde Nijmegen 35 jaar
Ter gelegenheid van dit jubileum was in de periode van 8 april tot  

8 mei een expositie ingericht in het Huis van de  
Nijmeegse Geschiedenis, de Mariënburgkapel.

Stichting Gilde Nijmegen viert dit jaar haar �5-jarig lustrum.  
In deze �5 jaar heeft Gilde Nijmegen zich ontwikkeld tot een organisatie  
die vooral bekend staat om de mooie stadwandelingen door historisch  

Nijmegen én de beklimmingen van de St. Stevenstoren.  
Maar ook door de wekelijkse fietstochten in de fraaie omgeving van  

Nijmegen en de wekelijkse wandelingen in de  
natuur rond de stad. 

Daarnaast zijn er gespreksgroepen in diverse talen en zijn er  
taalmaatjes voor de nieuwe inwoners van de stad.  

De expositie toonde alle onderdelen van de stichting en je kon er luisteren 
naar korte verhaaltjes over mooie plekjes en bijzondere Nijmegenaren.

Henk wijst bij de Hezelpoort aan waar hij de ontsteking gezien heeft

Vanwege de plaatsing van ‘Stolperstei-
ne’, stenen die in heel de wereld, dus 
ook in Nijmegen, geplaatst gaan wor-
den voor panden waar joodse families 
woonden, wordt mij gevraagd de ok-
tobereditie van ‘Hezelstraat in Verha-
len’ daar op aan te willen sluiten. Dat 
wordt na enig zoekwerk de joodse fa-
milie Menco in de Lange Hezelstraat 
op nummer ��.  Inderdaad, de buren 
van bakker Wijers, de opa en oma van 
José uit het nummer van juni �0��. De 
enig nog in leven zijnde nazaat, Phi-
lip Menco in Amsterdam, leest over 
de spulletjes die bij José staan en drie 
weken later zitten de beide kleinkin-
deren van nr. �� en ��a bij elkaar om 
de spullen uit te wisselen.

Opgedragen aan Henk Janssen 
Het boek, dat op vrijdag �5 april �0�� 
werd gepresenteerd door Gilde Nijme-
gen, is opgedragen aan Henk Janssen. 
Henk Janssen is als heel jong kind 
zwaar verminkt door twee ongevallen, 
heeft het lastig gehad in een tijd waar 
weinig rekening gehouden werd met 
lichamelijke ongemakken en zat als 
jongen van �0 midden in het oorlogs-
geweld. Na de oorlog is Henk op �0-
jarige leeftijd de stad ontvlucht en is 
nooit meer teruggekeerd naar de plek 
waar hij in zijn jeugd traumatische er-
varingen heeft opgedaan. 
Henk is 88 als ik hem opzoek, aanhoor 
en voorstel om nog een keer terug te 
gaan naar de plekken waar hij over 
heeft verteld. Dat gebeurt. Met een 
taxi komt Henk naar Nijmegen, we be-
zoeken al de plekken die in zijn jeugd 
een rol hebben gespeeld, het wordt 
een indrukwekkende rondgang. Henk 
heeft lang op dit moment gewacht. 
Eenmaal zover, komen alle herinnerin-
gen weer boven. We nemen afscheid, 
maar Henk belt me zowat elke dag op 
met weer een nieuw feitje. We krijgen 
een band. Ik bezoek hem nog enkele 
keren en bedenk dat ik hem het eerste 
boek wil overhandigen bij de boek-
presentatie op �5 april.  Op �� maart 
overlijdt Henk. Zijn verhaal staat op 
bladzijde 6�.
Het boek kent �6 verhalen over de 
Hezelstraat. Ik ben nog niet op een 
tiende deel van het aantal panden in 
de straat. 
Volgende maand volgt nummer �7 van 
de reeks in het blad ‘Mariken’.

Ed Nieuwenhuis
Foto’s: Ed Nieuwenhuis

Henk Janssen vertelt voor het eerst zijn verhaal over de oorlog
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Gilde Jaardag Harderwijk
Donderdag 2 juni

PROGRAMMA
Ontvangst in het gemeentehuis van Harderwijk (Havendam 56, 3841 AA Harderwijk)

09.�5 - �0.00 uur  inloop
�0.00 - �0.�5 uur  welkom door Hans Geerlings en de burgemeester gemeente Harderwijk
�0.�5 - �0.�5 uur  intro: ‘Wat gaan we doen’ door Jack Hageraats
�0.�0 - ��.�0 uur  opsplisen in drie groepen met gekozen onderwerpen.

ONDERWERP 1

Worden door Gilden aangevraagde subsidies voor bepaalde activiteiten  

gekort dan wel gestopt? 

Bestaat zoiets als een gemeentelijk vrijwilligersbeleid? 

ONDERWERP 2

Toekomstbestendigheid coachingtrajecten Gilde SamenSpraak en  

Coach4You. 

Moeten we niet meer doen met onze 1 op 1 benadering? Zijn er kansen?

ONDERWERP 3

Toekomstbestendigheid: Wandelen, Power en overige Gilde-activiteiten.

Zijn er veranderingen die invloed hebben op onze activiteiten? 

Kunnen we meer activiteiten delen met elkaar? Wat kan Gilde Nederland 

hierin betekenen?

 
��.�5 - ��.00 uur plenaire terugkoppeling
��.00 - ��.�5 uur  verplaatsing naar lunchlocatie Hotel Baars
��.�5 - ��.55 uur lunch
��.00 - ��.�0 uur lezing
��.�0 - �5.00 uur wandeling, opdelen in zes groepen
�5.05 - �5.�5 uur nazit bij Hotel Baars

•

•

•

•

•

•

•
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LANDELIJKE GILDE JAARDAG

DONDERDAG 2 JUNI
HARDERWIJK

Bestuursleden en belangstellenden: 

Dit wil je toch zeker niet missen!
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Schrijfwerkplaats in TaalCafé
Dinsdagavond 26 april was in het 
TaalCafé in de Bibliotheek Biblior-
ura in Roermond de presentatie van 
de bundel ‘Nieuwe mond’. Deze bun-
del bevat onder andere de teksten 
van Abu Mansaray, Nasser en Dana 
Spunda, drie deelnemers aan de 
Roermondse editie van de Schrijf-
werkplaats – creatief schrijven voor 
mensen die Nederlands leren.

Abu, Nasser en Dana wonen sinds eni-
ge tijd in Limburg, leren Nederlands én 
hebben professionele schrijfambities. 
In de Roermondse bibliotheek werk-
ten zij tien weken lang aan hun eigen, 
Nederlandstalige verhalen en gedich-
ten onder begeleiding van schrijvers 
Lana Nasser en Merlijn Huntjens.
Hun beste teksten zijn nu gepubli-
ceerd in de bundel, die tevens teksten 
bevat van de Antwerpse editie van de 
Schrijfwerkplaats. Stripmaker en illu-
strator B. Carrot maakte bijpassende 
illustraties.
Tijdens de presentatie droegen Abu, 
Nasser en Dana enkele van hun tek-
sten voor. Ook hun docenten Lana en 
Merlijn kwamen kort aan het woord, 
evenals Noortje Kessels, programma-
maker van literatuurorganisatie De 
Nieuwe Oost, Wintertuin. 

De Schrijfwerkplaats
De Schrijfwerkplaats is creatief schrij-
ven voor mensen die Nederlands leren. 
Het is een project van literatuurorga-
nisatie Wintertuin, aangesloten bij De 
Nieuwe Oost, mede mogelijk gemaakt 
dankzij een bijdrage van Literatuur 
Vlaanderen, het Nederlands Letteren-
fonds en de Taalunie. De Roermondse 
editie werd uitgevoerd in samenwer-
king met de Bibliotheek Bibliorura.

Het project richt zich op de artistieke 
ontwikkeling van (aspirant-)schrijvers 
met een vlucht-/migratieverleden.  
Het creatief schrijfproces - in het Ne-
derlands - is een aanvulling op de taal-
lessen die de deelnemers volgen bij 
NT�-scholen. Ook krijgen ze coaching 
bij het voordragen van hun teksten. 
Doel van het project is om de deel-
nemers toegang te geven tot het pu-
blieke debat en tot een netwerk in de 
culturele sector.

Dana Spunda (links) met haar taalcoach 

Rianne Tonnaer van SamenSpraak 

Service Gilde Roermond

“Schrijven is kwetsbaar en schrijven 
in een nieuw land al helemaal. Maar: 
we zijn het diepe ingesprongen en 
we hebben geschreven. We werden er 
simpelweg ingezogen en dachten niet 
aan ophouden. Een van de deelnemers 
schreef: ‘Ik ga door, op mijn eigen 
tempo, kom je mee?’”

Dana Spunda droeg haar gedicht ‘Stil’ voor.
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Gilde Utrecht 900 
Op � juni �0�� is het 900 jaar geleden 
dat Utrecht stadsrechten kreeg. Het 
hele jaar door wordt dat op verschil-
lende manieren gevierd. 
Gilde Utrecht doet mee met allerlei 
speciale activiteiten tussen � juni en 
�� november. Van dag tot dag op 
de hoogte blijven van onze geplande  
activiteiten? 

Bezoek de Gilde Utrecht 900 Face-
book-pagina of volg Gilde Utrecht 
op Twitter. www.facebook.com/Gil-
deUtrecht900viering

Rondleidingen in Zeist gestart
De gidsen van Gilde Zeist zijn op Ko-
ningsdag gestart om belangstellenden 
mee te nemen naar de mooie plekjes 
in Austerlitz, Den Dolder en Zeist. Na-
tuurlijk is de topper Slot Zeist, maar 
er zijn nog ruim �0 andere rondleidin-
gen. Johan Varkevisser, projectleider 
rondleidingen: “Er zijn zoveel inte-
ressante plekken in onze gemeente, 
de gidsen brengen de bijna vergeten 
verhalen weer tot leven. Zo gaat de 
rondleiding ‘Het Lage Land’ naar het 
Jachthuis, waar ooit de trein stopte 
om Koninklijke passagiers uit te la-
ten stappen, en ook langs het oudste 
zwembad van Zeist. De jonge histo-
rie van nieuw Kerckebosch én Langs 
de hoogtepunten van het  oude Seijst 
worden aangedaan, naast het mooie 
landgoed Bornia-Heidestein en de WA-
Hoeve.”

Op Koningsdag was er een rondleiding 
met als thema ‘Herdenking rampjaar 
�67�’ want de Franse koning Lodewijk 
XIV verbleef destijds �0 dagen in Zeist. 
Wat is daarvan overgebleven? 
Het programma staat vermeld in de 

folder, die op diverse plekken mee-
genomen kan worden en vanzelfspre-
kend op de website www.gildezeist.
nl Rondleidingen in Slot Zeist staan 
vermeld op www.slotzeist.nl/cultuur/
rondleidingen. Raadpleeg steeds de 
websites voor de actuele situatie.
Naast de geplande rondleidingen or-

ganiseert Gilde Zeist op aanvraag een 
rondleiding uit ons aanbod. Leuk voor 
een familie-uitje, een intermezzo in 
een teambuilding enz. Aanvragen kan 
via de website: www.gildezeist.nl
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Hoe ondersteun je een nieuwkomer 
die nog geen Nederlands spreekt? 

(Mét tips!)
Het kan zijn dat je als vrijwilliger iemand gaat begeleiden die nog niet of 
nauwelijks Nederlands spreekt. Soms gaat de nieuwkomer, zoals een vluch-
teling, arbeidsmigrant of laaggeletterde, naar een taalschool en volgt hij of 
zij daar onderwijs. Maar dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld omdat hij 
of zij dat niet wil, nog in de asielprocedure zit of het niet kan betalen. Als 
taalvrijwilliger kun je ook dan iemand heel goed begeleiden met de eerste 
stappen in het Nederlands. Wij hebben 6 tips voor je op een rijtje gezet!

1. Adviseer om ook naar een 
taalschool te gaan
Als het voor je nieuwkomer haalbaar 
is, adviseer hem of haar dan om for-
meel onderwijs te volgen. De combi-
natie van taalonderwijs en veel oefe-
nen in de praktijk met een taalcoach 
geeft het meeste rendement. Zeker 
als mensen inburgeringsplichtig zijn, 
is dat echt het verstandigste. De kans 
op het behalen van het inburgerings-
examen is dan het grootst. Je kunt op 
www.inburgeren.nl. zien wie inburge-
ringsplichtig zijn en wat de exacte re-
gels zijn. Sommige gemeenten betalen 
taallessen; je kunt navragen hoe dat in 
jouw gemeente in zijn werk gaat. Op 
www.zoekinburgerschool.nl vind je 
alle taalscholen met een keurmerk. 

2. Maak contact en gebruik situaties 
uit het dagelijks leven
Zorg dat je deelnemers het prettig vin-
den om met jou te oefenen en zin heb-
ben om zich te uiten. Ga met handen 
en voeten met elkaar in gesprek en 
gebruik van alles uit jullie dagelijkse 
omgeving om taal aan te reiken. Dat 
kan ook met foto’s: praat dan samen 
over de situaties op de foto, beeld si-
tuaties uit en benoem wat je ziet en 
doet. Nog een idee: maak foto’s van 
jezelf op verschillende plekken en deel 
die met een spraakbericht erbij. Wat 
ook goed werkt is TPR, Total physical 
response. Je zegt iets, benoemt wat je 
doet en geeft een opdracht om jou na 
te doen, antwoord te geven of na te 
zeggen. Op YouTube kun je voorbeel-
den vinden, via Woord voor Woord. Dit 
lijkt allemaal een beetje op hoe kinde-
ren hun moedertaal leren: ze horen en 
zien van alles, maken van alles mee en 
horen de taal die daarbij hoort.

3. Laat veel luisteren
Bedenk dat je een taal leert met het 
oor, niet met het oog … En: alleen luis-
teren is ook leren. Voor je iets kunt 

zeggen in een nieuwe taal, moet je 
het eerst gehoord hebben. Je begrijpt 
ook altijd meer dan je zelf kunt zeg-
gen. Dus als je zelf veel praat of als 
een nieuwkomer meeluistert bij een 
taalcafé of een groepsgesprek, leert 
hij of zij daar ook van. Probeer dan 
de context wel steeds te duiden, bij-
voorbeeld door foto’s, afbeeldingen of 
voorwerpen te laten zien. Stimuleer je 
deelnemers ook om naar Nederlandse 
tv, radio of internet te luisteren.

4. Herhaal veel
Een nieuwe taal leren kost veel tijd; 
herhaling is daarom essentieel. Wist je 
dat je een woord in een andere taal ge-
middeld 7 keer moet tegenkomen, in 
verschillende contexten, voordat je het 
onthoudt? Daarom is het zo belangrijk 
om een woord op allerlei verschillende 
manieren aan te bieden. Veel herha-
ling lijkt voor jou misschien saai, maar 
is voor je maatje heel nuttig.

5. Deel ervaringen
Laat de nieuwkomer ook zelf dingen 
inbrengen; dat maakt het contact in-
teressanter en gelijkwaardiger. Bekijk 
bijvoorbeeld samen een leuk filmpje, 
recept, liedje of gedicht in de moeder-
taal van de nieuwkomer. Hij of zij legt 
jou dan eerst in zijn of haar taal uit 
waar het over gaat. Zo ervaar je zelf 

hoe moeilijk het is om in een andere 
taal iets te leren. Daarna kun je vragen 
of je maatje in zo goed mogelijk Ne-
derlands (en met handen en voeten …) 
uit wil leggen waar jullie naar kijken 
en dan praten jullie er samen over. Op 
deze manier maken jullie kennis met 
elkaars taal en cultuur.

6. Ga aan de slag met SpreekTaal 1
SpreekTaal � is oefenmateriaal spe-
ciaal ontwikkeld voor vrijwilligers die 
nieuwkomers begeleiden. Het bevat 
onder andere een grote hoeveelheid 
levensechte dialogen (gratis te be-
luisteren) met opdrachten om te oe-
fenen met luisteren en spreken. In de 
handleiding achterin lees je hoe je sa-
men met de opdrachten aan de slag 
kunt. Ook als de nieuwkomer weinig 
schoolervaring heeft of niet kan lezen 
of schrijven. Het staat stap voor stap 
beschreven: je hoeft geen ervaring te 
hebben. Het is voor iedereen makke-
lijk te gebruiken. Je kunt de dialogen 
ook los gebruiken en er alleen naar la-
ten luisteren en bijvoorbeeld stukken 
laten nazeggen, zonder de opdrach-
ten te doen. Het mooie van Spreek-
Taal: het is gebaseerd op de meest 
gebruikte woorden in het Nederlands. 
Zo leert de nieuwkomer dus meteen 
de taal die nodig is in het dagelijkse 
leven! De module ‘Praten over jezelf’ 
kun je hier gratis downloaden.

Dit artikel kwam tot stand door: 
Sylvia de Groot Heupner, 
directeur en adviseur taalcoaching 
Het Begint met Taal
Carola van der Voort, 
expert taaldidactiek NT2 en NT1.  
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In �0�9 startte toneelgroep Het Gilde 
van Gilde Alphen aan den Rijn met de 
voorbereidingen voor een uitvoering 
van het toneelstuk in �0�0. Helaas, 
door Corona werden de voorstellingen 
afgelast. Ook de voorbereiding voor 
een opvoering in �0�� was vergeefs, 
wéér door corona afgelast. Maar in 
�0�� kon Toneelgroep Het Gilde, 
voortgekomen uit het POWER-project, 
zich eindelijk voorbereiden op een 
echte voorstelling in de Driehoorne!
De première was op vrijdag 8 april, 
een uitvoering op 9 april en een mati-
nee op zondagmiddag �0 april. De be-
langstelling was groot, in totaal zo’n 
�50 bezoekers met op vrijdagavond 
een bijzondere gast, Peter Damen de 
schrijver van het stuk. Men was vol lof 
over de opvoering en de volhardende 
inzet van spelers en regisseur!

Regio-overleg Limburg

Toneelstuk ‘Computerperikelen op 
de boerderij’ eindelijk op de planken!

Applaus halen na de première. Rolverdeling. Mien: Anneke de Knijff, Krelis: Rob IJssel-

stein, Festia: Hinke Logemann, Karel-Jan: Geert de Leeuw, Truus: Marianne van Amerom 

en de regie was in handen van Ellis Ham.

EINDELIJK! Na twee jaar was er dins-
dag 3 mei weer een regionaal over-
leg in Limburg. Dit keer met Service 
Gilde Roermond als gastheer. 
Vertegenwoordigers van ’t Gilde Maas-
tricht, Service Gilde Landgraaf, Gilde 
De Graven, DOEN! Activiteitencentrum 
Venray, Service Gilde Roermond en 
Gilde Nederland ontmoeten elkaar in 
MFC ’t Paradies in Roermond. Na een 
enthousiaste begroeting, wat wil je na 
twee jaar, de kennismaking met ‘nieu-
we’ mensen en de koffie, opende Jan 
Bonten van Service Gilde Landgraaf 
het overleg. Naast de vaste agenda-
onderdelen, er werd alleen uitvoeriger 
stilgestaan bij het verslag van �9-��-
�0�9, vertelden de Limburgse Gilden 
over de stand van zaken tijdens en na 
Corona. Vervolgens werd er gediscus-
sieerd over hoe het Gilde er over 5 jaar 
uitziet. De aanbevelingen:

inzetten op verjonging, Venray 
geeft cursus houtbewerking voor 
�0-�� jarigen (via de kinderen ko-
men ook ouders mee)
duidelijk laten zien dat ‘je er 
bent’. Wat je als Gilde doet en wat 
dat (sociaal) betekent onder het 
motto ‘BE GOOD AND TELL IT’

•

•

wat kan een Gilde doen voor mensen zonder portemonnee, want het stre-
ven is toch om voor iedereen toegankelijk te zijn
concurrentie met binnen de gemeenten bestaande activiteiten is geen optie
regelmatig en intensief gebruik maken van social media en website, met als 
aanbeveling hiervoor een deskundige te benaderen 

Na een eenvoudige en uitstekend verzorgde lunch wandelde het gezelschap 
langs een historische route naar een geheel heringerichte Cuypershuis, waarin 
je nu als het ware mee kunt kijken over de schouder van de architect. Een gids 
van het Cuypershuis én van Service Gilde Roermond, vertelde enthousiast over 
de verschillende stadia in het leven van Petrus Josephus Hubertus ‘Pierre’ Cuy-
pers (�8�7-�9��). Het Cuypershuis is overigens opgenomen in het prestigieuze 
Iconic Houses Network van architectenwoningen. 
Een fraaie afsluiting van een zinvolle en leerzame dag. Donderdag �� november 
treffen we elkaar in Venray.
www.cuypershuisroermond.nl/nl

•

•
•

Het Limburgse Gildegezelschap in de tuin van het Cuypershuis
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WAT BIEDT het lidmaatschap 
van Gilde Nederland?

Centrale website met Ledenportaal
Contacten met alle lokale Gilden, Gilde Nederland, SamenSpraak,  
Coach4you, POWERVoL, Wandelen & Meer
Vijf keer per jaar het digitale Gilde Magazine 
Facebookpagina
Centraal aanspreekpunt voor lokale Gilden 
Centrale activiteitenkalender/jaarkalender
Huisstijl met ondersteuning
Ondersteuning bij (bestuurs)problemen
Ondersteuning bij publiciteit/promotie
Ondersteuning bij het opzetten van een nieuw Gilde
Ondersteuning op het gebied van wetgeving
Ondersteuning voor:

SamenSpraak
Coach4you
POWERVoL
Wandelen & Meer

Jaarlijkse Gilde Jaardag 
Jaarlijkse Gilde WandelDag 
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor Wandelcoördinatoren
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren Coach4you
Jaarlijkse Deskundigheidsdag voor coördinatoren POWERVol
Studiedagen voor coördinatoren SamenSpraak
Forumbijeenkomsten
Regiobijeenkomsten
Gouden of Zilveren Gildespeld (met oorkonde)
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Wandeling Gilde Den Haag in aansluiting op tentoonstelling

Het Binnenhof, de meest historische plek 
van Den Haag is nu helaas (grotendeels) 
gesloten. Veel belangrijke momenten uit 
de Nederlandse geschiedenis speelden 
zich er af. In de tentoonstelling Macht 
– 800 Jaar Binnenhof ontdekt men alle 
kanten van de geschiedenis van het Bin-
nenhof. Het verhaal van macht en pro-
test. Leer wat het Binnenhof te maken 
heeft met emancipatie en kom te weten 
hoe er het typisch Nederlandse polde-
ren ontstond.
Voorafgaand of aansluitend aan deze 
tentoonstelling kunt u iedere zondag 
(t/m �9 juni) deelnemen aan een Gil-
dewandeling met een gids in de om-
geving van het Binnenhof en door het 
oude dorp Die Haghe. De wandeling 
start om ��.00 uur voor de ingang van 
het Haags Historisch Museum. 
Reserveren Gildewandeling: www.gil-
dedenhaag.nl/stadswandeling.
Gildewandelingen gaan altijd door, 
weer of geen weer! 

Macht – 800 jaar Binnenhof

Gilde Utrecht
Gilde Alphen a/d Rijn
Gilde Zeist
Gilde Amersfoort
Gilde Den Haag


