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Support4You

Sinds het vertrek van Greta Schepens heeft
haar rechterhand Lex Krosse leiding gegeven aan het project Support4You. Dit project richt zich op middelbare scholieren die
in de knel zitten en een jaar lang individueel worden begeleid. Lex Krosse zal zijn tijdelijk projectleiderschap van Support4You
eind dit jaar overdragen aan een opvolger.
Het bestuur zoekt nog steeds naar een
goede kandidaat voor deze bijzondere
klus. Belangstelling? Laat het weten aan
de coördinator: info@gildezeist.nl

Koffieuurtje vrijwilligers

Het maandelijkse koffieuurtje voor vrijwilligers van Gilde Zeist is verplaatst. Sinds de
zomervakantie bent u elke tweede woensdag van de maand vanaf 10.00 uur welkom
in de publiekshal van de gemeente Zeist.
Het koffieuurtje is bedoeld om gezellig
bij te praten met collegavrijwilligers. Ook
mensen die overwegen om zich in te zetten voor een van de projectgroepen zijn
van harte welkom om de sfeer te proeven.

Coach4you

Na de zomer zijn bij het project Coach4you zestien koppels van start gegaan. In
dit project begeleiden vrijwillige coaches
kinderen die dat nodig hebben bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school.

De projectgroep Rondleidingen vult een deel van het middagprogramma in
met een speciale rondleiding over de pleinen. Deze foto is gemaakt bij
oranjerondleiding 2019, op het Zusterplein. Foto: Gilde Zeist

Kom naar de jaarlijkse
vrijwilligersdag van Gilde Zeist
De jaarlijkse vrijwilligersontmoeting
van Gilde Zeist is op zaterdag 2 november van 11.00 tot 15.00 uur in
het Koetshuys van de Evangelische
Broedergemeente aan het Zusterplein 2 in Zeist. Het zou leuk zijn om
u daar te ontmoeten!

H

et programma begint met de informele inloop met koffie en thee.
Aansluitend, vanaf 11.30 uur, heet
onze voorzitter Gijs Wildeman alle aanwezigen welkom. Rond 11.45 uur spelen we
onder leiding van leden van de werkgroep
POWER het spel Mensenbingo. POWER
presenteert haar begeleidingswerk zo op
een speelse manier. Rond 12.30 uur kunnen we genieten van een uitgebreide lunch.
Na de lunch trakteert de projectgroep
Rondleidingen de aanwezigen op een rondleiding over de pleinen met verrassende in-

kijkjes in de eeuwenoude cultuur van een
groep vluchtelingen die zich halverwege de
achttiende eeuw in Zeist vestigde en het
kleine dorp in het bos grote voorspoed
bracht. Rond 14.00 uur treedt het Alomtonenkoor op. Dat is een groep enthousiaste vrouwen van buitenlandse afkomst die
wekelijks bij elkaar komen om liedjes te
zingen. Iedere deelnemer brengt liedjes in
uit haar land van herkomst. De liedjes gaan
over liefde, trouw, heimwee, vriendschap
en afscheid. Een thuiswedstrijd voor dit bijzondere koor; elke woensdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur repeteert dit koor in
het Koetshuys waar Gilde Zeist deze bijeenkomst houdt. De bekende buikdanseres Hadyr verzorgt tot slot een verrassend
optreden. Hadyr woont in Zeist en treedt
regelmatig op. Daarnaast verzorgt ze ook
buikdanslessen.
lees verder >>
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(vervolg pag. 1)

Parkeren
Wie met de auto komt moet deze parkeren op het
grote parkeerterrein aan de Zinzendorflaan en lopen
naar het Zusterplein. Het is wel mogelijk om mensen
voor de deur af te zetten en de auto daarna aan de
Zinzendorflaan te parkeren.
Geen vervoer? Geen probleem!
Wie niet op eigen gelegenheid naar de bijeenkomst
kan komen, wordt verzocht dat te melden bij onze
coördinator Hein Teuwen, via tel. 06 319 957 48, van
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Hein bemiddelt dan met Gildevrijwilligers die met de
auto naar de bijeenkomst komen zodat u kunt meerijden.
Aanmelden
Tot en met vrijdag 25 oktober kunt u zich opgeven
voor deze vrijwilligersbijeenkomst. Dat is noodzakelijk
omdat er een lunch wordt geserveerd. Het bestuur
hoopt op een goede opkomst met vrijwilligers uit de
verschillende projectgroepen en uit onze kaartenbak.
Aanmelden kan bij onze coördinator Hein Teuwen op
het Gildekantoor in het gemeentehuis aan Het Rond 1,
via tel. 06 319 957 48 of via info@gildezeist.nl
Als u bepaalde dieetwensen heeft is het prettig dat u
die doorgeeft bij uw aanmelding.

 Carolien Paasman

Chinezen hebben belangstelling voor Slot Zeist

E

en groep Chinese kinderen
en hun ouders
maakte half augustus
een kennismakingsreis door Nederland.
Op het programma
stond een bezoek aan
Slot Zeist waar Gildegidsen Agnes Bosvan Oest en Carin de
Jonge de Slotrondleiding in het Engels
gaven.
Deze reis van 'Lens
for kids' moet bijdragen aan meer begrip
en meer onderling respect voor elkaars geschiedenis en culturen. De cultureel consultant voor LENS in Nederland was na afloop heel enthousiast!
Kinderen uit Zeist en omstreken konden in de zomervakantie trouwens
gewoon mee met gratis Nederlandstalige kinderrondleidingen. Voordat
de gratis kindervoorstellingen in het Slottuintheater begonnen konden ze
met de gildegidsen mee voor een speciaal op hen toegesneden rondleiding
door het Slot. De belangstelling was ook deze zomer weer groot!

 en foto Carin de Jonge

Tot ziens op de vrijwilligersdag!
Zomerschool
groeit gestaag

D

e Zomerschool was een groot succes. Het aantal
deelnemers nam iets toe, van 217 in 2018 naar
233 in 2019. Het gemiddeld aantal activiteiten per
deelnemer steeg sterk. Vorig jaar schreef een deelnemer in
voor gemiddeld 2,1 activiteiten. Dit jaar volgde een Zomerschoolbezoeker gemiddeld 3,1 lezingen.

Kom in de
kaartenbak

B

ij Gilde Zeist zijn meer dan 300 aanbieders aangesloten met een grote variatie in achtergrond en ervaring.
Deze vrijwilligers stellen deze kennis gratis ten dienste aan anderen. Via Gilde Zeist worden vraag en aanbod
aan elkaar gekoppeld. Staat uw aanbod al in de kaartenbak?
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Gilde Zeist,
06 319 957 48 of info@gildezeist.nl
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Voor iment!
assort
WIJNHANDEL

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

Organiseer een rondwandeling
of -fietstocht door Zeist
o.l.v. een ervaren Gildegids.
Meer info:
rondleidingen@gildezeist.nl
of tel. 06 421 761 37

Stinkens
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!
info & aanmelden:
(030) 699 08 80 of

www.seniorenzeist.nl
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Feestje,
jubileum,
personeelsuitstapje?

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

Zeist

www.stinkensglasinlood.nl
Tel. 0343 491122

POWER-workshops
helpen bij keuzes
rondom ouder worden

Verkleedfeestje

M

aar liefst 275 belangstellenden kregen op de Historische Doe- en Beleefdag
op zondag 15 september
een bijzondere rondleiding
door Slot Zeist. Net als
tijdens de lustrumrondleidingen van een jaar eerder had een aantal gidsen
zich gehuld in historische
kostuums. Bezoekers ontmoetten Amalia van Solms
in de Blauwe Zaal, koning-stadhouder Willem
III in de Willemszaal en de
butler in de Spiegelzaal. Op
de foto ziet u Arend Postma, de gekostumeerde coordinator.

Ouder worden gaat vanzelf. We hoeven er niets
voor te doen; de tijd doet zijn werk. Wel kun je als
oudere af en toe stilstaan bij de vraag hóe je oud
wil worden. Daar zijn geen algemene spelregels
voor, wèl veel vragen. Zoals wat wil ik, wat kan ik,
wat ga ik doen.

N

atuurlijk kun je die vragen zelf thuis beantwoorden.
In de praktijk blijkt het samen met andere ouderen
verkennen van deze vragen meer op te leveren. Zoals nieuwe inzichten, nieuwe contacten èn nieuwe plannen
voor je 'oude dag'. Dat is de ervaring van de projectgroep
POWER na zeven workshops POWER Veerkracht op Leeftijd
met circa 60 deelnemers. Voor ons als vrijwilligers dankbaar
werk èn we leren zelf ook bij over ouder worden. Een van de
deelnemers verwoordde het heel mooi: "POWER hielp mij
richting en betekenis te geven aan mijn leven en eenzaamheid
en isolement te voorkomen."

foto Henk Schmal

Maatwerk is populair

T

ot begin oktober heeft de projectgroep Rondleidingen 120
aanvragen voor een maatwerk-rondleiding kunnen honoreren.
Met nog bijna drie maanden te gaan zijn er in 2019 al meer
maatwerk-rondleidingen gegeven dan in heel 2018. Deze excursies
komen bovenop de rondleidingen volgens schema. De projectgroep
heeft gelukkig twee aspirant-gidsen in opleiding.

Veel deelnemers aan de workshops POWER Veerkracht
op Leeftijd blijven elkaar na afloop ontmoeten.
De workshopserie POWER Veerkracht op Leeftijd is opgezet
om zestigplussers bij het maken van keuzen voor hun nieuwe
levensfase te ondersteunen. Er zijn vijf bijeenkomsten met
thema’s als wonen, activiteiten, gezondheid, sociale contacten en waarden.Veel oud-deelnemers blijven elkaar na afloop
ontmoeten om bij te praten of om samen iets te doen. De
workshops vinden plaats in het voor- en najaar en worden
begeleid door twee getrainde vrijwilligers. Op de website van
Gilde Zeist zijn de data vermeld. Voorafgaand aan de start
vindt een informatiebijeenkomst plaats om vrijblijvend kennis
te maken.
Mag ik of één van mijn collega’s u daar eens verwelkomen?

Hoofdrol voor Gildegids
in film Tangram Media

G

ildegids Lizzy van Loon kreeg de hoofdrol toebedeeld in een
filmpje dat Tangram Media onlangs maakte voor Slotstad RTV.
Het mediabedrijf dat al meer dan 30 jaar onder de bezielende
leiding van Jan Smulders audiovisuele producties maakt, stuurde stagiaires mee mee met de rondleiding door Zeist-West. Wandelaars en
gidsen zijn benieuwd naar het eindresultaat!
foto Henk Schmal

 Hennie de Boer, projectleider POWER
foto Gilde Zeist

Andere talen

B

innen het project SamenSpraak zijn op dit moment
dertig coaches en taalvragers gekoppeld. Via het Taalhuis zijn een paar leuke taalvragers ingestroomd, afkomstig uit Zuid-Afrika en Polen.
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Hans Kartman
1932 - 2019

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

Hans Kartman (geboren 4 maart 1932)
is op 11 augustus op de leeftijd van 87
jaar overleden. Kartman was een actieve Gildevrijwilliger, die tot op het laatst
bezig was met plannen maken en ze uitvoeren. Onze voorzitter schreef onderstaande bijdrage ter nagedachtenis aan
de denker én doener.

O

"

p 15 augustus jongstleden was ik
mede namens Gilde Zeist aanwezig
bij de herdenkingsdienst van Hans
Kartman. Hans was een bekende Zeistenaar en
een denker en een filosoof maar ook een doener. In al deze vormen was hij al jarenlang bij
Gilde Zeist betrokken als vrijwilliger. Vanuit het
Gilde gaf hij onder andere lezingen over Indonesië. Hans was geboren in wat toen nog Nederlands Indië was. Later zou hij naar dat land
terugkeren om vanuit de NS de Indonesische
spoorwegen ten dienste te zijn. Zijn laatste idee
voor het Gilde was om de kloof tussen het gemeentebestuur en de inwoners te verkleinen.
'De Wakkere Burger', noemde Hans dat. Hij kon
er niet tegen als mensen wel klagen maar niet
meedoen.
Met 'De Wakkere Burger' zocht Hans Kartman
naar een manier om mensen die niet politiek
en maatschappelijk geïnteresseerd zijn toch betrokken en rond de tafel te krijgen. Naar zijn
idee zou elke straat in Zeist een coördinator
moeten hebben. Die coördinator heeft op zijn
of haar beurt weer contact met één van de vijf
wijkmanagers die Zeist rijk is. “De straatcoördinator is de ontbrekende schakel”, zei Hans
daarover in het jubileummagazine van Gilde
Zeist, dat vorig jaar verscheen. Zo’n coördinator is gemakkelijk aan te spreken; een echte
schakelfunctie dus. De taken kunnen heel uiteenlopend zijn, van het melden van een kapotte
4

lantaarnpaal, het dumpen van afval en een onverlichte container tot onderwerpen op het
persoonlijke vlak. Wat gebeurt er achter de
voordeuren in de straat? Misschien is er armoede, ruzie, eenzaamheid? Zo’n coördinator weet
wat er leeft.
Dit model noemde Hans graag het Octopus
model. Hij zag het als een metafoor voor de
verbindende rol van de straatcoördinator tussen gemeentebestuur en burger. Gilde Zeist
kan daarin met zijn vrijwilligers een rol spelen.
Hans dacht dan vooral aan vrouwen wat ook de
participatie van de vrouw kan bevorderen.
Dit plan is in 2018 in het kader van de maaltijd
van Zeist ingediend bij de gemeente. En voorzover wij begrepen hebben is het de eerste
selectie doorgekomen. Hans Kartman besefte
maar al te goed dat de implicaties van dit model omvangrijk zijn. Zonder medewerking van
de gemeente gaat het niet lukken. Het bestuur
van het Gilde Zeist gaat nog bekijken of we met
Hans' gedachten wat verder kunnen komen.We
nemen contact op met de gemeente om te zien
of we daar een rol kunnen spelen bij de realisering van zijn plan 'De Wakkere Burger'.
Hans was voor mij ook de best geklede man
van Zeist. Kwaliteitsbroeken en -truien, goede
kleurcombinaties en bijpassende schoenen en
een chokertje. Een mooie man. Maar bovenal
een man uit de samenleving en voor de samenleving.
Voor zijn vrijwilligerswerk is op 7 augustus aan
Hans het lidmaatschap in de orde van Oranje-Nassau toegekend. Zijn inzet voor Gilde
Zeist heeft daar aan bijgedragen. Daarvoor zijn
we hem dankbaar."

 Gijs Wildeman, voorzitter Gilde Zeist
augustus 2019
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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.

