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Lezingen  presentaties  discussies



Zondag 26 november 2017
Mata Hari
Hoe groeit de dochter van een welgestelde hoedenverkoper in  
Leeuwarden uit tot een internationale mythe? Waar kwam haar  
voorliefde voor mannen in uniform vandaan? Waarop liep haar  
huwelijk stuk en hoe trof het noodlot haar in Nederlands-Indië?  
Welke rol speelde het moederschap in haar leven? Waarom zocht  
Margaretha haar heil in Parijs? Was ze een fantast of toch een spion, 
en dan voor de Duitsers of toch voor Frankrijk, of voor beide?  
Op 14 oktober 1917 werd zij terechtgesteld, slechts 41 jaar oud,  
dit jaar 100 jaar geleden.
Presentatie:  Harry Bogers, oud-docent in het basisonderwijs in 

 Den Haag en thans o.a. stadsgids bij Gilde Den Haag. 

Zondag 28 januari 2018
Winkelarchitectuur in Den Haag
Bleek van Begeerte
Den Haag is van oudsher een winkelstad bij uitstek, met haar prach-
tige warenhuizen en imposante modemagazijnen. Daar kwam rond 
1900 de beau monde van geheel Nederland ‘bleek van begeerte’ haar 
inkopen doen. Het verhaal van de winkel, voortgekomen uit de markt, 
wordt verteld aan de hand van de tastbare overblijfselen in de stad, 
de winkelarchitectuur. U maakt kennis met een keur aan winkelpuien, 
met warenhuizen en modepaleizen van vooraanstaande architecten, 
winkelgalerijen, moderne winkelcentra en winkelinterieurs. 
Presentatie:  drs. Botine Koopmans, kunsthisorica.
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Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo’n 400 vrijwilligers  

van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)ervaring in voor 

hun stadgenoten. Zo verzorgt het Gilde verschillende Stadswandelingen met gids 

voor zo’n 10.000 deelnemers per jaar, is er het taalmaatjes project SamenSpraak 

en kunnen coaches/adviseurs worden ingezet vanuit Individueel Advies.  

In Sprekershoek zijn het vaak ook deskundigen van het Gilde, die voordrachten  

en lezingen houden over in de belangstelling staande onderwerpen.



Zondag 25 februari 2018
De stadhouders, onze Oranjeploeg op het speelveld  
van de Republiek der Verenigde Nederlanden
De zwijgzame Willem, de militante Maurits, de stedendwingende  
Frederik Hendrik en hun opvolgers Willem II t/m Willem V, we kennen 
ze allemaal nog uit de vaderlandse geschiedenis en van de straat-
namen in onze steden en dorpen. Anke Jol laat ze allemaal nog eens 
met een verfrissend commentaar aan ons voorbij trekken. Met verras-
sende details die u wellicht nooit eerder vernam. Een must voor iedere 
liefhebber van onze vaderlandse geschiedenis die bij velen van ons 
met de jaren misschien wat achterop is geraakt. 
Presentatie: drs. Anke Jol – van den Houten, oud-docent Frans in het  

 voortgezet onderwijs, thans o.a. stadsgids bij Gilde Den Haag.

Zondag 25 maart 2018
De boot vaart       
Mensen redden mensen
In deze presentatie komt tot uiting hoe de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij al bijna 200 jaar dé hulpverlener is op zee,  
in het brandingsgebied en in ruim binnenwater. Reddingboten en  
vrijwilligers zijn dag en nacht beschikbaar voor spoedeisende en 
niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent  
de KNMR hulp op het water aan iedereen die hierom vraagt.  
Deze hulp is kosteloos.
De lezing gaat over het redden van mensen op zee, en specifiek over 
het KNMR reddingstation Scheveningen. Samen met een mede-auteur 
schreef de spreker er een boek over, dat hoogstwaarschijnlijk in het 
voorjaar van 2018 verschijnt.
Presentatie:  Arie Verbaan, o.a. al jarenlang vrijwilliger bij het 

 reddingstation Scheveningen van de KNRM.

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en een praatje.
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur)
Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 Voorburg
(bereikbaar met tram lijn 2)Vrijwillige Professionals

JAAR
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Gilde SamenSpraak heeft enthousiaste vrijwilligers nodig  

die een uur per week willen praten met een nieuwe  

Nederlander die onze taal beter wil leren spreken.  

Hiervoor is geen speciale opleiding of ervaring vereist.  

Vakanties zijn goed in te passen.

Als u zich aanmeldt zoeken wij voor u een taalmaatje  

dat bij u past en bij u in de buurt woont.  

Wanneer u wilt kunt u ook een vluchteling helpen met de taal. 

Heeft u belangstelling?
Kijk op onze website www.gildedenhaag.nl/samenspraak

U vindt daar een aanmeldingsformulier.

U kunt ook bellen naar het bureau van het Gilde Den Haag  

070 356 12 81 (ma. t/m vr. 9.30 - 12.30 uur)

Interessant en zinvol
 vrijwilligerswerk!


