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Op de voorjaarsvergadering heeft de nieuwe projectleider Johan Varkevisser (grijs pak, groene shawl)
kennisgemaakt met de rondleiders. Foto: Gijs Wildeman

Voorzitter Gijs Wildeman overhandigt
het afscheidscadeau aan Joop Ravestein.

Penningmeester

Joop Ravestein stopt na tien jaar als penningmeester van Gilde Zeist. Op zijn eigen
en heldere wijze heeft hij de financiën van
onze stichting op orde gehouden in rustige
en woelige tijden. Gilde Zeist is Joop Ravestein zeer erkentelijk voor de punctuele
en heldere manier waarmee hij invulling gaf
aan deze taak.
Rob van Steenbergen volgt hem op als penningmeester.

Scholenproject

Het scholenproject is helaas gestopt per
eind 2018. Of er weer leven ingeblazen kan
worden laten we aan de markt over. Een
lastig punt is en blijft de bevoegdheid van
vrijwilligers; ze hebben over het algemeen
geen onderwijsbevoegdheid.

Projectgroep Rondleidingen
verwelkomt Johan Varkevisser
Oud-wethouder Johan Varkevisser is
onze nieuwe projectleider Rondleidingen. Varkevisser volgt Frank Bakx
op. Die laatste blijft wel verbonden
aan het project Rondleidingen van
Gilde Zeist, en gaat nieuwe rondleidingen ontwikkelen en de kwaliteit
van het aanbod bewaken.

V

arkevisser (D66 Zeist) was wethouder in de gemeente Zeist van 2010
tot 2018 en onder meer verantwoordelijk voor Financiën, Duurzaamheid
en Onderwijs. De projectgroep Rondleidingen opent het toeristische seizoen traditiegetrouw op Koningsdag, zaterdag 27
april. Onder de titel ‘Zeist Buiten Beeld’
komt iedereen die meeloopt meer te weten over de verhalen achter een aantal
beelden in het centrum van Zeist. Deze

gratis rondleiding start om 13.00 uur en
om 15.00 uur voor het gemeentehuis aan
Het Rond.Van mei tot diep in oktober zijn
er wekelijks verschillende rondleidingen in
en om Zeist volgens het schema dat u op
de website vindt. Voor deze rondleidingen
en de excursies door het jaar heen in Slot
Zeist hoeft U zich van te voren niet op te
geven, tenzij anders vermeld. De gidsen
stellen het op prijs als u 10 minuten voor
aanvang van de rondleiding aanwezig bent.
Meedoen aan een rondleiding kost € 2,50,
kinderen tot 12 jaar betalen € 1,-. Gildevrijwilligers van de diverse projectgroepen
mogen gratis mee!
Meer info: www.gildezeist.nl/algemrondleidingen.html, rondleidingen@gildezeist.nl
of eventueel tel. 06 421 761 37.

 Carolien Paasman
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Vacatures
Nieuwe coaches
Coach4you heeft dringend behoefte aan nieuwe coaches, dus wilt u ook nog eens goed in uw omgeving
kijken of u daar mensen kent ( met minimaal HBO-niveau of werkzaam op dit niveau) , die een goede coach
zouden zijn en dit ook wel willen? Het is wél een arbeidsintensief project, want er wordt van u verwacht
dat u anderhalf jaar wekelijks 1 á 1 ½ uur contact met
de leerling heeft bij de leerling thuis en daarnaast ook
deelneemt aan de maandelijkse coachbijeenkomsten
en de deskundigheidsavonden, die ook 3 á 4 keer per
jaar plaats vinden. U wordt begeleid door de teamleden van Coach4you, waar u ook altijd op terug kunt
vallen. En u krijgt een coachtraining gericht op het omgaan met pubers. Lijkt het u wat? Maak dan afspraak
voor een vrijblijvend gesprek met de projectleider
Sera Willemsen, via coach4you@gildezeist.nl

Projectleider Support4You
Greta Schepens is per 1 januari gestopt als projectleider van Support4You. Gilde Zeist is naarstig op
zoek naar een opvolger. Haar rechterhand Lex Krosse
neemt haar taken waar, maar hoopt dat hij Greta's opvolger binnenkort kan inwerken.
Support4You koppelt vrijwilligers aan middelbare
scholieren bij wie het even niet zo lekker loopt op
school. Schoolgaande kinderen verdienen allemaal een
diploma en daar helpt Support4You graag bij.
Een projectleider bij Support4You is iemand die:
- een groep van tien Supporters weet te motiveren,
- Supporters aan S4Y weet te binden,
- mensen enthousiast kan krijgen om zichzelf te blijven bevragen hoe 'het' ook kan,
- flexibel is en gemakkelijk contacten legt met school
en ouders,
- affiniteit heeft met de doelgroep jongeren en de
daarbij horende problematiek: experimenteren, telefoongebruik, puberen, uitdagen docenten enz. ....
maar hij/zij begeleidt in theorie niet zelf jongeren,
- iemand die bereid is gemiddeld 1 dag per week te
besteden aan S4Y (soms meer als er veel koppelingen te doen zijn),
- iemand die professionaliteit in de relaties met de
leerlingen nastreeft (we worden geen vriendjes),
- iemand die positiviteit uitstraalt en kansen ziet.
Meer info bij de interim-projectleider Lex Krosse via
support4you@gildezeist.nl of bel met het Gildekantoor: tel. 06 319 957 48.
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Gidsen uit Zeist ontdekken
Joods Amsterdam

E

en groep gidsen van Gilde Zeist begon het jaar met een rondleiding door de Joodse Buurt van Amsterdam op uitnodiging van hun
oud-collega Tricia Robbins. Zij was rondleider in Slot Zeist en kreeg
de kans om in Amsterdam als gids aan de slag te gaan. Dat kon zij helaas
niet met elkaar combineren.
De Zeister gidsen Lizzy van Loon en Mieke Kroep doen verslag van
deze indrukwekkende rondleiding die zelfs een Zeister tintje had.
De start is voor de Portugese synagoge. Hiervan is het bouwplan gebaseerd op de Tempel van Jeruzalem.

Gids Tricia vertelt over de komst van de Sefardische Joden naar de Nederlanden en vooral naar Amsterdam. De joden waren voor Amsterdam
erg belangrijk door de contacten die zij hadden in de Spaanse koloniën in
Amerika en hun kennis van scheepvaartroutes.
De synagoge heeft geen verwarming of elektra en wordt alleen op hoogtijdagen gebruikt. De 1000 kaarsen zorgen dan voor warmte.
Het gebouw zelf heeft de Tweede Wereldoorlog wonderwel ongeschonden overleefd. Binnen geeft de gids uitleg over het leven van de Joodse
gemeenschap in Amsterdam en vertelt zij over de hiërarchische en functionele opbouw van de synagoge.
De route gaat buiten verder over de Rapenburgerstraat en na de koffie
richting de Nieuwe Keizersgracht. Op de kade wijst Tricia ons op wit metalen plaatjes, 'Stolpersteinen' genoemd, met namen van weggevoerde bewoners van de woningen aan de overkant. Wat we onderweg te horen en
te zien krijgen grijpt ons aan. Achter elk 'struikelsteentje' schuilt een groot
menselijk drama. Dan langs Artis met beelden van adelaars van fa. L. Schütz
uit Zeist, via de Henri Polaklaan richting het Wertheimpark. Hier bevindt
zich het Auschwitzmonument van Jan Wolkers. Een plaat met gebroken
stukken glas. Een moment van bezinning.
De afsluiting is bij de Hollandse Schouwburg. Niet in de Portugese synagoge, zoals de Duitsers voor ogen hadden, maar in de schouwburg werden
de joden als eerste opgevangen.
Aan de overkant herinnert de kindercrèche aan de honderden kinderen
die zijn gedeporteerd. Door risicovolle acties van het verzet is veel kinderen dit lot bespaard gebleven.

 Lizzy van Loon en Mieke Kroep

COLUMN

POWER Veerkracht op
leeftijd: meer dan workshops

P

We begeleiden, na een
opleiding, een serie van
vijf workshops over
verschillende thema’s,
die van belang zijn bij
het ouder worden.Voor
wie dat wil, zijn deze
workshops een opstap
naar een POWER-kring.
Dat is een kleine groep
die zelfstandig doorgaat.

Foto: Hennie de Boer

OWER Veerkracht op leeftijd speelt in op de veranderende sociale situatie van ouderen. Kinderen de deur uit,
klaar met werken in loondienst, behoefte aan contact
met anderen, mantelzorgtaken afbakenen... De zogenaamde
derde levensfase is in beeld, met uitdagingen, kansen en mogelijk ook beperkingen. Uiteraard geldt dat ook voor ons als
vrijwilligers van de projectgroep POWER.

POWER: meer dan workshops

Elk jaar organiseren we twee series workshops en inmiddels functioneren er nu vijf kringen en één digitale kring van
oud-deelnemers. Als begeleiders zijn we heel tevreden met
dit resultaat. We merken dat een kring de oud-deelnemers
de mogelijkheid biedt om elkaar te blijven inspireren bij het
ouder worden. Ook biedt het hen een plek om nieuwe vragen vanuit een gemeenschappelijke visie op ouder worden
door te nemen. Last but not least bieden de kringen sociale
contacten en gezelligheid. En, voor ons als vrijwilligers, is het
naast positieve evaluaties bij de workshops een mooi cadeautje om te merken dat je inzet langduriger effect heeft.

A

fgelopen maand verscheen ons jaarverslag 2018. Een jaarverslag
is in principe niet meer dan een opsomming van de activiteiten
die hebben plaatsgevonden. En toch is het een genoegen om
het te lezen. Misschien wel meer, omdat het een jubileumjaar was. Gilde
Zeist in al zijn breedheid en dat is telkens weer meer dan je denkt. Op
onze website www.gildezeist.nl kun je het vinden.
In maart 2019 verscheen weer een magazine van Gilde Nederland.
Boordevol informatie. Je leest hoe breed de Gilden zijn. Net als in Zeist.
Wij in Zeist zijn regionaal en landelijk niet zo actief, behalve dan onze
eigen POWERgroep en het project SamenSpraak.. Als bestuur moeten
we maar eens nadenken of we daaraan een steentje kunnen bijdragen.
In het magazine staan leuke en interessante uitstapjes als je een keer
buiten Zeist iets wil doen.Vind het op www.gilde-nederland.nl.
Wij in Zeist gaan gewoon door met onze activiteiten. De zomerschool komt er aan, wandelen kan altijd, cultuur is er ook. Vele mensen leren Nederlands praten en jongeren halen hun diploma en eenzaamheid wordt verdreven.
En als je soms even geen zin
hebt om weer de vrijwilliger
te zijn, neem dan de woorden
van de Duitse schrijver en
dichter Von Goethe (17491832) ter harte: "Alleen die
geven kan is vrolijk" (nur der
ist froh, der geben mag).
Ik zie jullie allemaal graag,
waar dan ook.

 Gijs Wildeman,
voorzitter Gilde Zeist

Interesse om mee te doen? Mail naar info@gildezeist.nl of
bel met Hennie de Boer, tel. 06 292 352 41.

 Hennie de Boer, projectleider POWER

Verjaardag

D

eze prinsesjes, draak en ridder vierden een prinsessen-verjaardag met een rondleiding op maat. Nu weten
deze kinderen hoe je deftig moet praten, lopen en groeten. Ze vonden het erg leuk en kregen na afloop pannenkoeken
in de Brasserie. Gilde Zeist biedt naast de rondleidingen volgens
schema ook op aanvraag rondleidingen aan, zoals dit kinderfeestje. Dat is mogelijk voor groepen vanaf vijf mensen. Meer
informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website: www.
gildezeist.nl.
 Carin de Jonge

Stinkens
Glas in Lood

Algemene Seniorenvereniging Zeist

Een vereniging van,
voor en door de leden!
Voor alle inwoners
uit Zeist e.o. vanaf 50 jaar.
Het hele jaar heel veel
activiteiten!

Glas in Lood
• Nieuw
• Restauratie
• In dubbelglas
• Plaatsen

Zeist

info & aanmelden:
(030) 699 08 80 of

www.seniorenzeist.nl
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www.stinkensglasinlood.nl
Tel. 0343 491122

Feestje,
jubileum,
personeelsuitstapje?

GLASinLOOD advertentie 47x60.indd 1

WIJNHANDEL

Th. Geutjes
Joh. van Oldenbarneveltlaan 88
3705 HJ Zeist
Telefoon 030-6960322

09-07-13

Organiseer een rondwandeling
of -fietstocht door Zeist
o.l.v. een ervaren Gildegids.
Meer info:
rondleidingen@gildezeist.nl
of tel. 06 421 761 37
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David Curry maakt Slotrondleiding
toegankelijk voor toeristen
Service-info
Gilde Zeist
Het Rond 1, 3701 HS Zeist
tel. 06 31 99 57 48
info@gildezeist.nl
bank NL68 TRIO 0784 9402 74
openingstijden kantoor:
maandag t/m donderdag
van 9.00 - 12.00 uur
Projectgroepen
Coach4you / SamenSpraak
Rondleidingen / Scholenproject
POWER / Support4You
Zomerschool Zeist

David Curry maakt Slotrondleiding toegankelijk voor toeristen
De rondleiding door de stijlzalen van
het Slot is met afstand de meest populaire rondleiding die gidsen van Gilde
Zeist verzorgen. Naast Nederlandstalige belangstellenden komen er steeds
meer buitenlandse toeristen naar dit
goed bewaarde 17e-eeuwse buiten. Gelukkig is de rondleiding nu ook in goed
Engels beschikbaar dankzij David Curry, een in Engeland geboren en getogen
Zeistenaar.

E

en groep Engelstalige toeristen was een
hele uitdaging voor de gidsen. Je moet
maar net weten dat je 'gestoken laqué'
vertaalt als carved and varnished en dat 'schuifvensters, uitgevoerd met bladwerk en een daar
doorheen gevlochten lint' hetzelfde is als sliding
windows, produced with gilded and a plaited
braid.
Gelukkig heeft Gilde Zeist een kaartenbak vol
individuele aanbieders met onder meer David
Curry (71). Die was bereid om de rondleiding
te vertalen in goed Engels.
Curry leerde het Gilde kennen toen hij van
Newcastle naar Utrecht verhuisde en langs
het kantoor van die stichting kwam. In vloeiend Nederlands met een zacht randje vertelt
hij hoe hij als 'taalvrager' bij Gilde Utrecht binnenkwam. ''In 2004 heb ik mijn Nederlands verbeterd met een taalmaatje van het Gildeproject
SamenSpraak. Ik kwam in het jaar 2000 naar
Nederland en ben Nederlands gaan leren. Dat
is een lastige taal. De woordvolgorde is anders
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dan ik gewend ben en er zijn veel regels die je
niet kunt begrijpen, maar moet accepteren. Ik
heb veel geoefend met mijn taalmaatje en kan
me nog goed het moment herinneren dat ik de
mensen in de bus kon verstaan.''
Curry werd ook Gildeaanbieder; bij Gilde
Utrecht verzorgt hij nu al 14 jaar conversatiesessies Engels. ''Ik doe dat een dag per week. In
Utrecht is daar een wachtlijst voor.'' Vier jaar
geleden verhuisde hij naar Zeist. ''Sindsdien
heb ik een dubbellidmaatschap. Ik blijf actief in
Utrecht en zit in Zeist in de kaartenbak.''
Het vertalen van de rondleiding was best een
lastige klus. Curry heeft gewerkt als IT-specialist
in de metaalindustrie. ''Ik had nog nooit gehoord
van leren behang en kon me niets voorstellen
bij de status van een vrije hoge heerlijkheid.
Voordat ik een goede vertaling kon maken,
moest ik de Nederlandse tekst goed begrijpen.''
Na heel veel heen en weer mailen, zoeken met
Google translate en overleg met gidsen die veel
weten over de architectonische aspecten van
het Zeister Slot ligt er een definitieve versie.
''Die is niet te moeilijk. Het moet ook begrijpelijk zijn voor toeristen die Engels spreken, maar
een andere moedertaal hebben. Maar wel goed,
al is het nog niet perfect. Als ik het weer zou
doen zou ik van de bastaardkleinzoon van Prins
Maurits een illegimate grandson maken, en geen
bastard grandson. Dat zou meer recht doen aan
Willem Adriaan van Nassau, de eerste vrijheer
van Zeist en bouwer van het Slot.''

 Carolien Paasman
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Gilde Zeist
zoekt Vrienden
Heeft Gilde Zeist ook
een speciaal plekje bij u?
Word dan vriend!
U wordt Vriend door storting
van € 25 of meer per jaar op:
NL68 TRIO 0784 9402 74
t.n.v. Gilde Zeist.
Gilde Zeist is een ANBI-instelling. Dat betekent dat u uw gift
aan Gilde Zeist kunt aftrekken
van de inkomstenbelasting.

