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MEDEDELINGEN BESTUUR













8 februari t/m 18 februari sluiting
kantoor i.v.m. Carnaval.
23 februari vergadering AB 10.00 uur.
6 maart vergadering DB 17.00 uur.
23 maart vergadering AB 10.00 uur.
3 april vergadering DB 17.00 uur.
17 april bijeenkomst Gilden Limburg
11.00 uur in Roermond.
20 april vergadering AB 10.00 uur.
28 april t/m 6 mei sluiting kantoor
voorjaarsvakantie.
30 april kopij voor Nieuwsbrief 2
inleveren.
8 mei vergadering AB 17.00 uur.
22 mei medewerkersdag (programma
volgt).
25 mei vergadering AB 10.00 uur.

Nog meer afscheid. Na de vergadering in
november werd afscheid genomen van de
heer Ernst Jennissen. Vanaf het jaar 2002
gaf hij onafgebroken les in de prachtige
Franse taal.
Omdat er nogal wat cursisten afhaakten
i.v.m. ziekte e.d. vond hijzelf het tijdstip
aangebroken om te stoppen. Het bestuur
dankte hem heel hartelijk voor zijn jarenlange
inzet o.a. met het overhandigen van het
‘uiltje’.

NOG MEER BESTUUR
Noteer alvast 22 mei. De dag voor de
medewerkers.

Vanaf januari 2018 is het kantoor elke dag
open van 9.00 tot 12.00 uur.
Dit is mogelijk, omdat er twee nieuwe
medewerkers met hun werkzaamheden zijn
begonnen. Mevrouw Margret Boosten en de
heer Pierre Scholtes.
Ook nieuw dit jaar is mevrouw Ning Yang. Ze
is gestart als docent Chinese painting. Zie
ook de bijdrage van Marian Berendsen.

En precies ditzelfde kan geschreven worden
over de heer Jo Koumans. Van hem en zijn
echtgenote nam het bestuur afscheid na de
vergadering in december. Jo was ook vanaf
2002 bij het Gilde betrokken. Eerst als docent
ICT, later was hij jarenlang coördinator van
de talen. Een taak die nogal wat uren
vrijwilligerswerk vergde. Jo, ook jij heel
hartelijk dank voor alle inzet.

Op 31 december 2017 heeft het bestuur
afscheid genomen van Ed Silvertant. Zie
ingekomen stukken.

IMPRESSIE KERSTMIDDAG
Onderstaand treft u enkele foto’s aan van de
kerstmiddag bij Gilde Landgraaf.
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voor Italiaans en Spaans en de heer Bert van
der Linden voor Frans.
U kunt nog inschrijven voor een cursus
Italiaans beginners. Minimale groepsgrootte
is 8 personen. Tijd dinsdag van 12.30 tot
14.00 uur.
DEMO SPAANS
Op woensdag 14
maart
organiseren de docenten
Spaans
in
de
gymzaal van Leenhof een speciale
les voor alle cursisten.
Niet
alleen
de
cursisten Spaans zijn welkom, maar
iedereen is uitgenodigd.
Van 9.00 tot 11.30 uur kunt u genieten van de
Spaanse taal, van muziek, hapjes en dans.
Het programma:
 welkom in het Spaans
 luisteren naar en lezen van het lied
Despacito van Luis Fonsi
 vertaling in groepjes
 weer luisteren
 pauze
 aantal fitnessoefeningen aanleren met
daarna dans op de muziek
 herhaling van de oefeningen
 demonstratie van elke groep
 gezamenlijk optreden (er worden een
video en foto’s gemaakt
 koffie, thee met Spaanse hapjes
 einde
Adres: Heerlenseweg 162 in Landgraaf.
Tijd: woensdag 14 maart 9.30 uur.
NIEUWS OVER CURSUSSEN TALEN
CREATIEVE WORKSHOPS
Talen
Nog even voorstellen: Na het afscheid van
Jo Koumans hebben we nu drie coördinatoren: mevrouw Marjo Frings voor de talen
Duits en Engels, mevrouw Jeanne Peeters

INGEKOMEN STUKKEN 1

Afscheid van Ed Silvertant bij Service
Gilde Landgraaf
Sinds 2 september 1992 is Ed vrijwilliger
geweest bij het Gilde. Na meer dan 25 jaar
vond hij zelf dat het tijd werd een stapje terug
te doen.
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Na de oprichting van het Gilde in juni van
datzelfde jaar door de heren Haenen en Mol,
werd hij al snel benaderd om samen met de
in maart overleden Wynand van Dael deel uit
te maken van het ‘bestuur’. En hij was niet zo
maar bestuurslid, nee tot 2011 was hij
voorzitter en na het aantreden op Eds
verzoek van Bert Janssen als voorzitter is hij
tot 31 december 2017 nog vicevoorzitter
geweest.
Ed was na een moeizaam begin de
onvermoeibare
promotor
van
de
projectmatige opzet. Hij onderkende het
gegeven dat er meer bereikt kon worden het
gelijktijdig inzetten van docenten. Zo kon het
Gilde langzamerhand worden wat het
momenteel is. Een stichting die talen en
creatieve cursussen aanbiedt, maar ook
lessen in bridge, mindfulness enz. Zelf was
Ed de cursusleider van het project Veilig op
weg. Onvermoeibaar zette hij zich in om dit
tot een succes te maken. En een succes was
het zeker, want binnenkort vindt de
vierentwintigste editie plaats.

Niet alleen bij Gilde Landgraaf heeft Ed zijn
sporen verdiend. Hij was in al die jaren ook
de voorzitter, respectievelijk vice voorzitter
van het provinciaal overleg. Sterker, hij was
daarvan zelfs de oprichter, omdat hij wist dat
met overleg veel bereikt kon worden. Als
vertegenwoordiger van de provincie was hij
tevens de Limburgse afgevaardigde voor
Gilde Nederland.
Het spreekt vanzelf dat Ed al vele keren is
onderscheiden: een koninklijke, diverse van
het Gilde en in 2012 werd hij in Landgraaf
vrijwilliger van het jaar. Dankzij o.a. zijn inzet
won het Gilde verschillende prijzen,
bijvoorbeeld voor het Mijnbouwproject. Een
loopbaan als vrijwilliger om trots op te zijn.
Gelukkig blijft hij op de achtergrond bij het
Gilde betrokken, zodat zijn kennis, kunde en
ervaring niet verloren gaan.
Theo Nijdam

INGEKOMEN STUKKEN 2
NIEUW: CHINESE PAINTING
Een nieuw jaar 2018.
Een nieuwe uitdaging, er worden lessen
gegeven in Chinees schilderen door een
Chinese dame, mevrouw Ning Yang.
Er kon al kennis gemaakt worden met deze
speciale techniek tijdens een demonstratie
enige tijd geleden en de nieuwsgierigheid
werd gewekt.
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Na voldoende aanmelding van cursisten
wordt er een start gemaakt in januari met een
kleine groep van vijf personen.
Kennis maken met deze techniek is veel
meer dan schilderen, het is kennis over een
land, materiaal, er komt een stukje meditatie
bij kijken, zo lijkt het wel.

Geaard zitten ,voeten plat ,benen iets uit
elkaar, rug recht en arm in rechte houding.
Losmaken van de armspieren hoort ook bij
het begin van iedere les.
Daarna volgt een draai beweging met de hele
groep.
Er kan worden begonnen met de painting, het
lijkt niet alleen moeilijk maar is het ook.
Wat een heerlijke uitdaging om op deze
manier kennis te kunnen maken en veel te
leren. De tijd vliegt voorbij.
Dit wordt oefenen, heel veel oefenen , iets
wat er mooi uitziet is nog veel moeilijker dan
gedacht.
We gaan ervoor. De uitdaging aan.
Met als resultaat aan het eind van de cursus
een heus schilderij. Eerst echter tien weken
heel veel oefeningen maken.
Bijna meditatief........
Marian Berendsen

De les begint met het op een tafel leggen van
een stuk vilt, daarop wordt speciaal papier
gelegd en tenslotte gaan we onze nieuwe
geitenharen penselen losweken.
De dikte van de inkt wordt in beeld gebracht
door wel of geen toevoeging van water, dit
bepaalt ook de grijstint, tot diep zwart.
Dan besteedt de docente aandacht aan de
stand van arm en hand, die totaal anders is
dan bij gewoon schilderen met acrylverf of
aquarel. De bedoeling is dat de arm als het
ware rechtop staat.

INGEKOMEN STUKKEN 3
Hieronder een foto van het provinciaal
overleg van de gilden in Maastricht,
november 2017.

Gezocht:
Een docent voor Luisterkring Klassieke
Muziek en een notulist voor de maandelijkse
bestuursvergadering op vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur in het Burgerhoes. Inlichtingen via
kantoor.
Om de arm en hand ontspannen te houden
moet de zithouding extra aandacht krijgen.
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