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MEDEDELINGEN BESTUUR

18 mei Wandeldag Gilde Nederland in
Roermond.

19 mei vergadering AB 10:00 uur.

25 en 26 mei sluiting kantoor.

5 juni sluiting kantoor

13 juni vergadering DB.

23 juni vergadering AB.

Zomervakantie van 8 juli t/m 20
augustus, kantoor is gesloten.

15 augustus vergadering DB.

25 augustus vergadering AB.

9 september 25 jaar Service Gilde
Landgraaf vanaf 13.30 uur in het
Burgerhoes.

19 september vergadering DB.

21 september Landelijke Gildedag in
museum De Delft.

29 september vergadering AB.

10 oktober vergadering DB.

Herfstvakantie,
het kantoor
is
gesloten van 13 oktober t/m 22
oktober.
NOG MEER BESTUUR
In memoriam Wynand van Dael

Ook bij het Service Gilde Landgraaf is
iedereen diep bedroefd vanwege het
overlijden
van
Wynand
van
Dael.
Diepbedroefd omdat we Wynand allemaal
kennen en meegemaakt hebben als
beminnelijk bestuurder van ons Gilde, maar
ook als coördinator
en in vele andere

benoemde en niet-benoemde functies. Vóór
alles echter was hij echtgenoot van Lous, om
wie hij zich steeds bekommerde en vader en
opa van zijn kinderen en kleinkinderen, waar
zijn hart steeds vol van was.
Voor ons allemaal was hij altijd de
goedlachse man die steeds voor iedereen
een goed en vriendelijk woord had, terwijl hij
tegelijkertijd immer duidelijk was over zijn
bedoelingen: aardig maar geen doetje, helder
zonder dubbele bodem. Niemand ging met
hem ‘kuieren’, maar de manier waarop hij
voor zijn mening uitkwam was altijd
respectvol en acceptabel voor de ander.
Veel bewondering oogstte hij ook voor zijn
manier
van
denken,
conceptueel,
oplossingsgericht en constructief. En als zich
al eens een verschil van opvatting voordeed,
was het altijd Wynand die in staat was de ban
te breken door een humorvolle opmerking of
een oplossende kwinkslag.
Wynand was ook een vrijwilliger ‘pur sang’.
Hij was heel graag als zodanig bezig en
beschouwde het oprecht als een eer zich
voor andere mensen of organisaties te
mogen inspannen. Het werken als vrijwilliger
voor ons Gilde, maar ook voor andere
verenigingen en instellingen deed hij
belangeloos; hij vond er veel voldoening in
en, nogmaals gezegd: het was hem een grote
eer. Niet velen weten van de pogingen die
ondernomen zijn hem in het openbaar te eren
voor zijn vele goede werk. Hij was daarin
zeer resoluut: “Ik verricht mijn werkzaamheden geheel vrijwillig en wens daarvoor
geen enkele andere beloning dan het gevoel
dat ik daarmee mijn plicht vervul.”
Dat was helemaal Wynand van Dael!!
Als medeoprichter zou hij in september 25
jaar lid zijn van het Service Gilde Landgraaf.
Tegelijk met het zilveren jubileum van ons
Gilde zou hij zelf in alle bescheidenheid
datzelfde feestje gevierd hebben. Wij hadden
het o zo graag met hem gevierd!
Graag wensen wij Lous, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte en zeggen
graag met jullie: Wynand was een lieve,
zorgzame man en een groot mens.
Dat hij moge rusten in vrede.
Bestuur van het Service Gilde Landgraaf.
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Afscheid Marcel Wenting
Vanaf 2011 was Marcel bij ons Gilde in dienst
als vrijwilliger.
Twee dagen in de week op maandag en
woensdag was hij op kantoor de vraagbaken
voor iedereen. Niet alleen het bestuur, maar
ook docenten en zijn collega’s konden altijd
een beroep op hem doen. Gerust kunnen we
stellen dat hij zo ongeveer ‘het geweten’ was
van het Service Gilde. Verder maakte hij de
notulen van de bestuursvergadering. Waarbij
wij hem nooit konden betrappen op een foutje
of omissie.
Per half maart heeft Marcel een baan
gevonden. Op een speciaal ingelaste bijeenkomst heeft het bestuur samen met al zijn
collega’s afscheid van hem genomen In zijn
dankwoord memoreerde hij dat het Gilde bij
hem een bijzondere plek ingenomen heeft en
dat hij ons veel dank verschuldigd is.

Lintje voor mevrouw Berkers
Mevrouw Berkers was op veel gebieden
actief maar is ook docente Nederlands aan
inburgeraars bij het Service Gilde Landgraaf.
Aanvankelijk heeft ze dit een tijd in klassikaal
verband gedaan en nadien (2009) op
individuele basis. Dit werk doet ze met veel
plezier, enthousiasme en goede resultaten.
Zij was tijdens haar loopbaan 41 jaar als
fulltime en daarna nog 3 jaar als parttimeonderwijzeres
werkzaam
aan
diverse
basisscholen. Zij werd daar getypeerd als
een probleemoplosser en bezat pedagogische kwaliteiten die alom werden geprezen
en gewaardeerd. Wij feliciteren haar van
harte.
Bericht van de penningmeester

Met ingang van 1 september 2017 zal de
eigen bijdrage in de kosten voor de lessen
iets worden verhoogd en 4 € bedragen. Dit in
verband met de verhuizing naar het
Burgerhoes en de daarmee opgelopen
kosten.

2

NIEUWSBRIEF GILDE LANDGRAAF 2e kwartaal 2017
Service Gilde Landgraaf, POSTBUS 31176, 6370 AD Landgraaf,
bezoekersadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1 tel: 569 56 80 of 06 195 08 316,
www.gildelandgraaf.nl

25 JARIG
JUBILEUM
JUBILEUMDAG 2017
Een commissie is momenteel bezig met het
jubileum van ons Gilde.
We kunnen nu al verklappen dat 9
september 2017 de feestelijke dag zal zijn.
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Burgerhoes.
Een tipje van de sluier: huldiging van jubilaris
Ed Silvertant en Open Dag. De rest van het
programma wordt tijdig bekend gemaakt.

land van herkomst. De kinderen krijgen de
mogelijkheid om (inter-)actief aan het project
deel te nemen. De ervaring leert dat deze
schoolbezoeken een positieve bijdrage
leveren aan het tegengaan van discriminatie.
Er blijkt een beter wederzijds begrip,
waardering en respect te ontstaan. In overleg
met de directie en de betrokken leerkrachten
worden de data voor het schoolbezoek en de
namen van de bezoekende gastdocenten
vastgelegd. In het schooljaar 2016/2017
hebben we de beschikking over 16
gastdocenten. Ze hebben 6 basisscholen
bezocht met in totaal 252 leerlingen.
Namens het projectteam MultiCultuur Gilde
Landgraaf,
Wiel Keijbets

NIEUWS OVER DE PROJECTEN
Project MultiCultuur
In het kader van
inburgering en integratie van buitenlanders verzorgt het
Gilde Landgraaf het
project MultiCultuur.
Het project wordt
gesubsidieerd door
de gemeente Landgraaf. Indien buitenlanders
zich
in
Nederland
willen
vestigen, volgen zij de door de overheid
verplichte inburgering-cursus. Het Gilde biedt
deze
mensen
de
mogelijkheid
om
bijvoorbeeld via het project SamenSpraak, de
Nederlandse taal beter te leren beheersen.
Als deze cursus succesvol is afgesloten,
kunnen zij een bijdrage leveren aan het
project MultiCultuur. In dit project vertellen de
nieuwe medeburgers (gastdocenten) iets
over hun land en hun cultuur aan leerlingen
van groep 8 van de Landgraafse
basisscholen. Hierbij wordt vaak gebruik
gemaakt van bijvoorbeeld kleding, muziek,
gebruiksvoorwerpen en iets lekkers uit het

Veilig op Weg
Ook dit jaar werd ‘VEILIG op WEG’
uitgevoerd en wel voor de 33 e keer. Met 31
deelnemers komt het totaal over deze 33
jaren dicht bij de 1000.
Meer dan voorheen hebben 25 mensen de rit
met de instructeur gemaakt. Ieder heeft zelf
het resultaat daarvan ontvangen. Dankzij de
inzet van de vele medewerkers kan weer van
een succes gesproken worden.
Voor het komend jaar staan er alweer 9
liefhebbers op de wachtlijst.
Opmerkelijk was dat in de evaluatie liefst 8
deelnemers aangaven dat het goed was dat
ze het onderdeel ‘Test van het reactievermogen’
hadden
meegemaakt.
Dit
onderdeel is echter niet uitgevoerd.
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BINNENGEKOMEN STUKKEN 1
Opening Burgerhoes op 7 en 8 april.
Nadat op vrijdag 7 april de officiële opening
van het Burgerhoes plaatsvond kon op
zaterdag 8 april iedereen persoonlijk een
kijkje komen nemen in het vernieuwde
gebouw.

Op verzoek werd het project ‘Aanvullende
theorie’ toegevoegd. Hiervan maakten 14
mensen gebruik. Ook nu werd duidelijk
gesteld dat het niet mogelijk is het gehele
RVV te behandelen en moest volstaan
worden met een selectie van onderwerpen.
Zelfwerkzaamheid blijft dus geboden.

Veiligheid en techniek
VEILIGHEID en TECHNIEK verwelkomde 12
leergierigen.
Enthousiast leerde men nog veel zaken en
zaakjes van de eigen auto waaraan
tot dan toe zelf weinig of geen aandacht was
besteed. De gastvrijheid en de inzet van Jeu
van den Berg en zijn medewerkers werden
zeer gewaardeerd.
Waarschijnlijk wordt dit project ook in het
komende jaar aangeboden.

Om kennis te maken met het Burgerhoes, dat
het ‘kloppend hart’ van Landgraaf moet
worden. Een plek waar kennis, informatie en
advies worden uitgewisseld.
Na een verbouwing van ongeveer anderhalf
jaar lieten de gemeente en alle partners op 8
april een ‘kijkje in de keuken’ toe.
Daarnaast vonden er vanaf 11.00 uur ook
allerlei activiteiten voor jong en oud plaats.
Naast rondleidingen door het gemeentehuis,
lezingen, demonstraties en workshops waren
er in de ‘Pinkpopzaal’ en op het ‘Burgerplein’
diverse optredens van artiesten en groepen
op het gebied van muziek, dans en theater.
Verder presenteerden zich diverse stichtingen en verenigingen die actief zijn in
Landgraaf.
Kinderen konden in de bibliotheek op de foto
met Dikkie Dik, en in de raadszaal kon in een
virtuele luchtballon een vlucht boven
Landgraaf worden gemaakt.
Overgenomen uit www.landgraaf.nieuws.nl
BINNENGEKOMEN STUKKEN 2
Bridgespel leren.
Het Aas de hoogste kaart en telt 4 punten in
dit spel. De letter A, staat voor aanmelden
De Heer telt 3 punten. De letter H betekent
heerlijk spelen
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De Vrouw telt 2 punten. De letter V van
vrouw wil zeggen dat het spel door vrouwen
en door mannen gespeeld kan worden
De Boer telt 1 punt. De letter B van boer
betekent dat je een boekje moet
aanschaffen en al spelend dit spel kunt
leren. Belangstelling? De nieuwe cursus van
10/11 lessen begint op dinsdag 12
september. Tijd 12.00 -14.00 uur Verdere
informatie en aanmelden via onze website of
via ons kantoor. Zie www.gildelandgraaf.nl

Gevraagd:
Docenten voor:
 Luisterkring Klassieke muziek
 Sieraden maken. Het gaat om het
vervaardigen
van
armbanden,
halskettingen en oorbellen. De
docent heeft natuurlijk veel eigen
inbreng. Het gaat om zes lessen
van elk twee uur.
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