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MEDEDELINGEN BESTUUR













24 november vergadering AB 10.00
uur.
28 november provinciaal overleg Gilden
in Maastricht.
29 november 12.30 – 14.30 uur
presentatie
smartboard
voor
taaldocenten.
12 december vergadering DB.
15 december vergadering AB 10.00
uur.
15 december 15.30 uur in het
Burgerhoes,
kerstmiddag
en
afhalen pakketten.
22 december t/m 7 januari 2018:
sluiting kantoor.
9 januari 2018 vergadering DB.
26 januari vergadering AB 10.00 uur.
6 februari vergadering DB.
07 februari power point presentatie
‘Onderweg
naar
Santiago
de
Compostella’,
10 februari t/m 18 februari sluiting
kantoor i.v.m. Carnaval.

NOG MEER BESTUUR
Tijdens de vergadering in september heeft
mevrouw Jeanne Peeters, docente Frans en
coördinator te kennen gegeven dat ze ons
bestuur wilt komen versterken. Hartelijk
welkom!
KERSTMIDDAG
Op vrijdag 15 december
vindt
weer
onze
jaarlijkse
kerstmiddag
plaats. Vanaf 15.30 uur
kunt in de Laura- en
Voortkamer van het
Burgerhoes de pakketten
komen
afhalen.
Tevens kunt u gezellig
een kopje koffie drinken
met kerstbrood erbij, een
mooie
gelegenheid om
elkaar beter te
leren kennen.
Voor de medewerkers die het

jubileumboek 25
jaar
Vrijwilligerswerk
Stichting Service Gilde Landgraaf nog niet in
hun bezit hebben: een mooie kans het boek
te komen afhalen!

NIEUWS OVER CURSUSSEN TALEN
CREATIEVE WORKSHOPS
Talen
In januari start bij voldoende deelname een
cursus Engels voor beginners. Tijd: maandag
van 14.30 tot 16.00 uur. De lessen worden
gegeven door mevrouw Patty Friedrichs. Er
zijn nog een paar plekken vrij.

U kunt ook nog inschrijven voor een cursus
Italiaans beginners. Minimale groepsgrootte
is 8 personen. Tijd dinsdag van 12.30 tot
14.00 uur.
Bridge Cursus
Mochten er nog mensen
zijn die boekje 2 van de
bridgecursus
willen
herhalen, kunnen zij na
aanmelding
bij
het
kantoor nog aanschuiven op dinsdagochtend
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23 januari 2018. De juiste aanvangstijd is nog
niet bekend.
OPEN DAG EN 25-JARIG JUBILEUM
25 jaar Stichting Service Gilde Landgraaf
Bestuursleden Ed Silvertant, Margriet Kusters
en Rik Maenen laten hun licht schijnen op
een mooi feest. Ook Gerrit Duijkers, oudbestuurslid draagt zijn steentje bij.
Opgericht in 1992 door de heren Huub
Haenen en Gerard Mol kende het Gilde een
bescheiden start. Naar het voorbeeld van
Gilde Amsterdam wilde men de schat aan
kennis, kunde en ervaring van senioren die
hun
beroep
niet
meer
uitoefenden
beschikbaar maken voor mensen die
daarmee gediend zouden zijn. Er ontstond
een ruim aanbod, maar de behoefte was zeer
klein. Aanvulling met een projectmatige
aanpak bracht een keerpunt. Immers meer
aanbieders konden gelijktijdig worden ingezet
en meer aanvragers werden bereikt. Het
eerste project ‘Mijnbouw’ was meteen een
succes. In heel Limburg en ook daar buiten
maakten 15 jaar lang kinderen van groep 8
van de basisschool kennis met de opkomst,
de exploitatie en de teloorgang van de
steenkolenwinning die in onze provincie zo
veel welvaart heeft gebracht. Van Gilde
Nederland werd de eerste ‘Gulden Gildeprijs’
ontvangen; er zouden nog 6 belangrijke
prijzen
volgen.
Het
provinciebestuur
faciliteerde voor de deelnemende scholen
een bezoek aan de Belgische mijn Blegny.

project
vertellen
deelnemers
in
het
Nederlands aan leerlingen van groep 7 en 8
over hun eigen cultuur. Lessen in talen als
Frans, Duits, Engels, Spaans , Italiaans en
Nederlands kan men nog steeds volgen. Ook
creatieve projecten als Tekenen, Schilderen,
Glas- in- Lood, Boekbinden, Fotografie ,
Kalligrafie
en
Muziek
staan
naast
Mindfulness, en Bridge op de rol.
Verkeersprojecten als Fietsen en Veilig op
Weg werden druk bezocht. Dit laatste project
wordt komend jaar voor de 24 ste keer
uitgevoerd en telt tot heden ca. 700
deelnemers.
In het kader van de Gulden Gildeprijs werden
in de periode van 10 jaar 67 projecten
ingediend waarvoor door de jury 20 prijzen
zijn uitgereikt. Ons Gilde heeft met 10
inzendingen 7 prijzen gewonnen. Verder
werden door het bestuur van Gilde Nederland
2 gouden en 3 zilveren erespelden uitgereikt
aan uitvoerders van activiteiten. Ons Gilde is
de motor geweest voor het opzetten van het
provinciaal overleg, dat twee maal per jaar
wordt gehouden. Ook leverde ons Gilde voor
een periode van 4 jaar de voorzitter van de
landelijke Raad van Afgevaardigden en een
lid van de Raad van Advies van Gilde
Nederland. Service Gilde Landgraaf en
daarmee ook de gemeente Landgraaf is met
dit alles nationaal duidelijk op de kaart gezet.
Al met al voldoende reden om feest te vieren.
En dat werd gedaan met een Open Dag op 9
september in ons nieuwe Burgerhoes.
Bij het officiële deel van die gelegenheid werd
het boek ‘25 jaar vrijwilligerswerk bij Stichting
Service Gilde Landgraaf’ uitgereikt aan onze
burgemeester Mr. R. Vlecken, aan de
burgemeester van onze zustergemeente
Übach-Palenberg de heer W. Jungnitsch, en
de dames José Janssen en Marlou van Dael.

Veel projecten volgden en het aantal
deelnemers bleef toenemen. Zo leerden vele
nieuwe Nederlanders onze taal en werd hun
zelfredzaamheid bevorderd door deelname
aan projecten als Gekleed en Wel ,
SamenSpraak en MultiCultuur. In dit laatste
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Ook Miep Silvertant als de vrijwilliger met de
meeste dienstjaren ontving een exemplaar.
Met een korte toespraak door burgemeester
Vlecken werd het belang van het Gilde voor
Landgraaf
aangegeven.
Waarnemend
voorzitter Jan Bonten ging in op de
voorgeschiedenis en Pierre Kusters gaf een
toelichting bij de uitreiking van bovengenoemd boek. Burgemeester Jungnitsch
overhandigde het eerste exemplaar van het
boek ‘50 Jahre Stadt Übach-Palenberg’.
Daarna volgde het informele deel van de
viering als een gezellig samenzijn onder het
genot van hapjes en drankjes en met
demonstraties
van
enige
projecten.
Burgemeester
Jungnitsch
was
zeer
geïnteresseerd in het totaal aan activiteiten
van ons Gilde.
Aan het einde van de viering ontvingen alle
bezoekers
een
exemplaar
van
ons
bovengenoemd boek.
We kijken terug op een zeer geslaagde Open
Dag met ruim 160 bezoekers.
Ed Silvertant

9 September vierden wij een heel mooi feest,
Een gezellige drukte, velen zijn er geweest.
Er waren toespraken, hapjes en drank
Alles om uiting te geven aan onze dank.
Dank aan de vrijwilligers die hun taken
Uitvoerden en het mogelijk maakten
Dat al die cursisten de workshops en de
lessen
Konden bijwonen op een aangename wijze
En zij zo hun interesses konden verbreden.

Een litanie van dankzegging mag zeker niet
ontbreken.
Zij allen maakten deze dag mogelijk, een dag
waar lang naar was uitgekeken.

Allereerst de samenstellers van het
Jubileumboek: 25 Jaar Vrijwilligerswerk bij
het Service Gilde Landgraaf: Pim Hendrix, de
fotograaf, Theo Nijdam en Pierre Kusters:
tekst (e.a.)
De Stichting Abel met haar financiële
ondersteuning.
Wij danken u.
De organisatiecommissie. Onder leiding van
Rik Maenen met ondersteuning van kantoormedewerkster Kitty Münstermann en de
penningmeester Harry DelaHaye en onze
onmisbare secretaris Macky Kremer e.a.
Wij danken u.
De tentoonstelling voorbereid door Harry
Balk, de workshops die werden gegeven,
allemaal even mooi en goed voorbereid en
geregisseerd door Rik.
Wij danken u.
De gulle onbekende gever van de petitfours,
de dames van de bediening, de hulp van de
gemeente en de fotograaf Sjef Silvertand.
Wij danken u.
Allen die niet genoemd zijn en toch
meegewerkt hebben aan het slagen van deze
dag.
Wij danken u.
En ik ben dankbaar dat ik erbij mocht en kon
zijn, om te ervaren dat zoveel mensen het
Service Gilde de moeite waard vinden.
Margriet Kusters

Op 9 september jongstleden vierde het
Service Gilde Landgraaf, onder grote
belangstelling, zijn 25 jarig jubileum met een
Open Dag in het Burgerhoes, onderdeel van
het gemeentehuis van Landgraaf.
Het Service Gilde is een stichting die volledig
draait op momenteel 95 vrijwilligers,
waaronder 45 docenten, die voor ± 500
mensen
cursussen
verzorgen.
Deze
cursussen variëren van Romaanse en
Germaanse taalcursussen, tot boekbinden,
kalligrafie, glas-in-lood, schildercursussen,
bridge, verkeerslessen voor ouderen en
diverse workshops, zoals Mindfulness. Voor
de laatste klassen van de Landgraafse
basisscholen en voor volwassenen verzorgt
het Service Gilde multiculturele projecten.
De cursussen, die gegeven worden in het
bovengenoemde Burgerhoes worden gevolgd
door mensen van alle leeftijden van binnen
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en buiten Parkstad. Daarnaast trekken we
ook de grens over en wordt er in UbachPalenberg een cursus Nederlands verzorgd
voor Duitse grensbewoners.
Tijdens de Open Dag was er een
tentoonstelling van de werken van de
cursisten schilderen en waren er presentaties
van boekbinden, kalligrafie, mindfulness en
van Chinees painting.

De toespraken waren van onze waarnemend
voorzitter dhr. Jan. Bonten en van
burgemeester R. Vlecken van Landgraaf en
beiden wezen terecht op het belang van
vrijwilligerswerk in het algemeen en op het
onderwijskundig en culturele belang van het
Service Gilde voor Landgraaf.
Dhr. Pierre. Kusters leidde de eerste
uitreiking in van het jubileumboek, dat ter
gelegenheid van het 25- jarig jubileum is
geschreven.
Volgens goed Limburgs gebruik was er
tijdens de Open Dag ruime aandacht voor de
catering en konden de 160 bezoekers na
afloop het jubileumboek in ontvangst nemen.

Afscheid nemen is de geboorte van
herinneringen.
Terugkijkend op de viering van het 25- jarig
jubileum van het Service Gilde Landgraaf
moet ik zeggen dat het een feestelijke
gebeurtenis is geweest die voor honderd
procent geslaagd is met dank aan de
organisatie. Het uitgegeven jubileumboek is
een overzichtelijk naslagwerk geworden.
In de toespraken die gehouden zijn werd de
geschiedenis over het ontstaan en het doel
van het Gilde uitvoerig uit de doeken gedaan
vanaf het begin in een sobere behuizing tot
uiteindelijk na vele omzwervingen het huidige
riante onderkomen in het Burgerhoes.
Vanaf 1996 heb ik ruim 20 jaar als
medewerker
en
bestuurslid
mogen
meewerken aan de opbouw van het
inmiddels niet meer weg te denken instituut
dat zoveel voor de gemeenschap betekent.
Om aan het doel van het Gilde te
beantwoorden heb ik mijn kennis en ervaring
met anderen kunnen delen. Maar ook op
ander terrein heb ik mijn hart kunnen
ophalen.
In die periode is het Gilde meerdere keren
van locatie naar locatie verhuisd. Daarbij is
gebleken dat een logistieke planning vooraf
altijd tot de gewenste oplossing leidt. Door als
contactpersoon tussen Gilde en de facilitaire
dienst van de gemeente te fungeren kwam er
heel veel tot stand.

Rik Maenen

Met audiovisuele ondersteuning bij diverse
projecten, zoals Veilig op Weg, MultiCultuur
en andere in de vorm van PowerPoint
presentaties zijn deze projecten tot de dag
van vandaag nog altijd in uitvoering.
Met veel voldoening en plezier heb ik als
initiator, coördinator en uitvoerder aan het
project Mijnbouw mogen werken. Met een
4

NIEUWSBRIEF GILDE LANDGRAAF 4e 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
team van medewerkers (oud-mijnwerkers)
hebben we in Landgraaf, Parkstad en
Heuvelland en zelfs tot over de grens
basisscholen bezocht om met duizenden
leerlingen op zoek te gaan naar het zwarte
goud, zoals het project heette. Met de rugzak
vol kennis zijn deze leerlingen doorgestroomd
naar het vervolgonderwijs. Hiervoor hebben
we zoveel waardering gekregen dat landelijke
onderscheidingen niet uitbleven. Ook als
bestuurslid heb ik een bijdrage kunnen
geven. De samenwerking met het bestuur en
zijn medewerkers heb ik als heel plezierig
ervaren.
Mijn afscheid van het Gilde is onvergetelijk
geworden. Met voldoening en heel veel
herinneringen kijk ik op de periode terug.
Mijn leven na het Gilde is er anders uit gaan
zien. Mijn herfstdagen zijn als de natuur.
Nieuwe huisvesting, nieuwe medebewoners
waarvoor ik ook veel kan betekenen. Sociale
vaardigheden zijn goede gereedschappen.
Leuke uitstapjes, wandelingen, kinderen en
kleinkinderen krijgen voldoende ruimte maar
vooral de vele herinneringen zorgen ervoor
dat we de toekomst positief tegemoet zien.
Het Gilde wens ik een succesvolle
voortzetting van de activiteiten waarmee het
zich voor de gemeenschap zo verdienstelijk
maakt.

Op de feestelijke dag was hij helaas
verhinderd aanwezig te zijn. Het uitreiken van
het boek door Ed Silvertant vond plaats na de
bestuursvergadering van september.

Gerrit Duijkers

INGEKOMEN STUKKEN2
Zonnebril gevonden in de Voortkamer.

INGEKOMEN STUKKEN1

Onderweg naar Santiago de Compostella
Op 7 februari zullen Pierre en Margriet
Kusters u door beelden, verhalen en muziek,
deelgenoot maken van hun tocht door een
deel van Frankrijk en Spanje om bij Jacobus
in Santiago aan te komen. In samenwerking
met de Bibliotheek Landgraaf wordt deze
avond in het Burgerhoes georganiseerd.
Aanvang 19,30 uur. Verdere informatie volgt
t.z.t. via de info van de Bibliotheek en op
onze website.

Op bijgaande foto wordt het jubileumboek
overhandigd aan de heer Hub Haenen, een
van de oprichters van ons Gilde.
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