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Gilde J•urnaal

Gewapend met paraplu’s tegen de 
dreigende regenbuien verzamelt 
zich donderdag 23 mei jl. een select 
groepje mannen en vrouwen op het 
Lange Voorhout in Den Haag voor 
een wandeling door de binnenstad. 
Afdoende gekleed tegen de kille, 
vochtige wind wacht het gezelschap 
op de Nederlandse zakenvrouw Sylvia 
Tóth. Als voorzitter van het Haags 
Comité 200 Jaar Koninkrijk loopt zij 
mee langs de huizen van Oranje en 
andere locaties die te maken hebben 
met de geschiedenis van twee  
eeuw en koninkrijk.

Regeringscentrum
We staan voor het voormalige woon-
huis van graaf Leopold van Limburg 
Stirum, gouverneur van Den Haag. 

Nadat in 1813 de Franse overheer-
sers ons land hadden verlaten, werd 
dit statige pand het tijdelijk regerings-
centrum van het nieuwe, onafhanke-
lijke Nederland. Samen met de poli-
ticus Gijsbert Karel van Hogendorp 
en de staatsman Adam van der Duyn 
vormde hij het Algemeen Bestuur ter 
voorbereiding van de komst van de 
Prins van Oranje als soeverein vorst 
van de Verenigde Nederlanden. 
Als het gezelschap compleet is en 
de rondleiding kan beginnen wijst 
Albert Koopmans, gids van o.a. de 
bestaande Oranjewandeling van 
het Gilde, op het balkon op de eer-
ste verdieping. Nadat prins Willem 
Frederik op uitnodiging van het 
Driemanschap naar Nederland was 
gekomen en eind 1813 op het strand 

van Scheveningen was geland, werd 
hij hier door het volk verwelkomd. 
‘De scherpslijpers onder ons zullen 
opmerken dat de viering van 200 Jaar 
Koninkrijk twee jaar te vroeg is. De 
Prins van Oranje werd pas op 1 juni 
1815 tot koning benoemd. Tot die 
tijd was hij alleen soeverein vorst van 
ons land’.
We steken het met zo’n driehonderd 
lindebomen omzoomde middenpad 
van het Lange Voorhout over. En pas-
sant vertelt de goed ingevoerde gids 
Albert Koopmans dat het van oudsher 
knisperende schelpenpad een tijdje 
door een minder romantisch wegdek 
was vervangen, omdat de bomen 
te lijden hadden onder het steeds 
verder inklinkende wegdekmateriaal. 
‘Er is nu een goed waterdoorlatend 
systeem onder de laag schelpen 
aangebracht‘. Het heeft niets met het 
koningschap te maken, maar toch 
leuk om te weten.

 

Gildewandeling 200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden

Het gezelschap voor het voormalige woonhuis van graaf Leopold van  
Limburg Stirum, gouverneur van Den Haag, aan het Lange Voorhout.  Foto: Marianne Post

Plein 1813. Foto: Albert Koopmans
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Oranje-monumenten
We zien het voormalige winterpaleis 
van koningin-regentes Emma, dat 
Koningin Wilhelmina later als haar 
kantoor gebruikte en destijds op 
Prinsjesdag tot vertrek- en eindpunt 
van de Gouden Koets diende. De 
Kloosterkerk op de hoek van het 
Lange Voorhout en de Parkstraat is 
eveneens een Oranje-monument, 
waard om even bij stil te staan. Hier 
ging Prins Maurits demonstratief ter 
kerke tijdens de problemen met de 
reformanten. Prins Frederik Hendrik 
trouwde hier met Amalia van Solms. 
Het is de kerk van prinses Beatrix. 
Haar zoon Willem Alexander deed 
hier in 1997 belijdenis en werd in 
2007 zijn dochter Ariane gedoopt.
Deze wandeling in het teken van  
200 Jaar Koninkrijk is intussen voor 
het algemene publiek toegankelijk. 
Alleen zal deze uitgebreider zijn dan 
de sterk ingekorte introductieroute 
van vandaag. 

Driemanschap
De rondleiding is samengesteld door 
het ‘driemanschap’ Albert Koopmans, 
Rieks Toxopeus en Joke Zuidwijk, 
allen gidsen van het Gilde.
Twee andere belangrijke monumen-
ten die we tijdens deze ‘eerste’ 
wandeling passeren zijn het Paleis 

Kneuterdijk, waar enkele Oranjes 
in het verleden tijdelijk gebruik van 
hebben gemaakt, en het Paleis 
Noordeinde als werkdomein van 
de huidige koning en prinses 
Beatrix. Voorts wandelen we via de 
Amaliastraat naar de Mauritskade. 
Ondertussen praat ik met Patricia 
van Duijn over alle andere activiteiten 
in het kader van 200 Jaar Koninkrijk, 
die zich afspelen tussen novem-
ber dit jaar en oktober 2015. Zij is 
medewerkster van het betreffende 
projectbureau van het Ministerie 
van Algemene en Binnenlandse 
Zaken. ‘We starten de herdenkings-
periode op dertig november. Dan 
zal de landing van de toekomstige 
Koning Willem de Eerste op het 
Scheveningse strand worden nage-
speeld. De acteur Huub Stapel zal 
de rol van de soeverein vorst op zich 
nemen.’
We passeren de Mauritskade, die in 
de zeventiende eeuw deel uitmaakte 
van de grachtengordel rond Den Haag 
ter verdediging van het destijds ‘open 
dorp’. Terloops wijst onze gids op 
het geboortehuis aan de gracht van 
de beroemde Haagse schrijver Louis 
Couperus. Aan de overkant komen we 
terecht in het stadsdeel Willemspark 
dat eigendom was van Koning Willem 
II. Hij had daar een Engelse tuin laten 

aanleggen om er vrijelijk paard te 
kunnen rijden.
De wandeling eindigt bij het Onaf-
han kelijkheidsmonument, waarvoor 
Koning Willem III in 1863 de eerste 
steen legde. Het zes jaar later onthul-
de gedenkteken moet de herinnering 
levendig houden aan de stichting van 
het nieuwe koninkrijk in het begin van 
de negentiende eeuw. De oprichting 
van het monument had destijds veel 
voeten in de aarde, vertelt Albert 
Koopmans. ‘Er ging een bittere strijd 
aan vooraf tussen de voorstanders 
van een monument in gotische en de 
liefhebbers van een classicistische 
stijl. Het ontwerp van de bekende 
architect P.J.H. Cuypers, aanvoerder 
van het gotische kamp, werd afgewe-
zen omdat het te rooms was’.

De wandeling eindigt daarentegen 
in alle vrede met een drankje en 
goed belegde sandwiches in het 
Hotel Restaurant Ambassador aan 
de Sophialaan. Voordat we daar bin-
nen stappen, kan de gids het niet 
laten ons nog even te wijzen op twee 
witte villa’s aan deze weg, waar in de 
negentiende eeuw een oom, respec-
tievelijk schoonvader, en de groot-
vader van Louis Couperus tegenover 
elkaar gewoond hebben. 

Carel Wiemers     

    

Ook de pers was aanwezig. Foto: Marianne Post

De wandeling, die ongeveer 1,5 
uur duurt, kan dagelijks, op ieder 
gewenst tijdstip worden gemaakt. 
Te boeken, vanaf 4 personen, bij 
het Gilde: info@gildedenhaag.nl 
of via 070 356 12 81.  
Start vanaf het Plein bij  
standbeeld Willem van Oranje. 
Kosten: 4 euro p.p.

Op zondag kan individueel  
worden aangesloten bij de  
wandeling, die om 14.00 uur 
start vanaf het VVV Uitburo,  
Spui 68. Tevoren reserveren is 
noodzakelijk via 070 361 88 60.
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Het bestuur van Gilde Den Haag 
heeft onlangs Guus Filius als nieuw 
bestuurslid mogen verwelkomen. Hij 
wil graag het “Individueel Advies”, 
van oudsher een belangrijke activiteit 
binnen onze vrijwilligersorganisatie, 
nieuw leven inblazen. Acht jaar gele-
den stond dit voornemen ook al hoog 
op de agenda van het bestuur maar 
door het vertrek van het toenmalig 
bestuurslid Frances Kaiser, die al na 
een jaar niet langer beschikbaar was 
wegens verhuizing en het maken van 
een wereldreis, is het daar toen niet 
van gekomen. Bovendien werd priori-
teit gegeven aan het opbouwen van 
het project Gilde Samenspraak dat bij 
andere Gilden in het land een succes 
was gebleken en inmiddels ook in 
Den Haag met 235 actieve taalkop-
pels is uitgegroeid tot een omvang-
rijke Gilde activiteit.

Bij “Individueel Advies” gaat het om 
tijdelijk advies of ondersteuning door 
Gilde vrijwilligers die over de nodige 
kennis en ervaring beschikken op een 
bepaald gebied. Om zich een beeld te 
vormen van het huidige bestand aan 
vrijwilligers waarover Gilde beschikt, 
hun uiteenlopende specialismen, de 
mate waarop de afgelopen jaren een 
beroep op hun kennis en ervaring 
werd gedaan en de verwachtingen 
die bij de vrijwilligers leven heeft 
Guus inmiddels een enquête gehou-
den. De conclusies daaruit worden 

elders in Gilde Journaal vermeld. De 
belangrijkste conclusie is echter dat 
hij mogelijkheden ziet om deze op de 
achtergrond geraakte Gilde activiteit 
samen met anderen weer uit het slop 
te halen.

Wie is Guus Filius?
Guus Filius werd op 1 april 1947 
geboren in Aalsmeer, volgde een 
HTS opleiding werktuigbouwkunde 
en vervolgens een HBO opleiding 
Informatica. Na uiteenlopende 
functies te hebben vervuld bij 
Rijkswaterstaat nam hij in 2005 
afscheid van het ministerie dat toen 
nog Verkeer & Waterstaat heette als 
senior adviseur planning en control 
bij de Bestuursstaf van de Inspectie. 
Inmiddels had hij ook diverse cursus-
sen Personeel en Organisatie en een 
opleiding Financiën voor hogere amb-
tenaren gevolgd.

Als vrijwilliger kan Guus inmiddels ook 
op een ruime ervaring bogen. Zo is hij 
nog altijd actief lid van Vereniging Oud 
medewerkers van Rijkswaterstaat, 
was hij betrokken bij de begeleiding 
van een project voor de reorganisa-
tie van de technische dienst van de 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij, was hij arbeidsbe-
middelaar voor vluchtelingen via de 
Stichting Emplooi en was hij betrokken 
bij de maatschappelijke en juridische 
ondersteuning van Vluchtelingenwerk 

Leidschendam-Voorburg. Naast dit 
alles heeft hij nog tijd om in een twee-
tal (Bach)koren te zingen, te zeilen, 
te lezen en de fotografie als hobby 
te beoefenen. Het bestuur van Gilde 
Den Haag is bijzonder verheugd dat 
hij zijn kennis en ervaring wil inzetten. 
“Ik vind het van belang dat je naast 
het plezier van een goed pensioen, als 
vrijwilliger nog iets van je kennis erva-
ring beschikbaar stelt. Het is leuk en 
het geeft een goed gevoel om zinvolle 
dingen te blijven oppakken. Gilde Den 
Haag heb ik inmiddels leren kennen 
als een organisatie waar dit op een 
heel goede manier mogelijk is”, aldus 
het nieuwe bestuurslid.

Wim Koole

Guus Filius wil Individueel Advies nieuw leven inblazen

Haagsche Primeurs 
ISBN 978-90-9026954-2

Het boekje kan worden afgehaald bij het Gilde aan de Riviervismarkt 2. 
Prijs € 7.50. Het is echter ook verkrijgbaar bij de volgende boekhandels in Den Haag:
Callas’ Boekhandel, De Savornin Lohmanplein; Couvée, Van Hoytemastraat;  
Haagse Boekerij, Frederikstraat; Primera, Fahrenheitstraat; Primera, Bankastraat; 
Verwijs + de Slegte, Spuistraat; Van Stockum, Herengracht.
Verder nog bij: Boekhandel van Atten, Emmapark, Pijnacker.
Kantoorboekhandel Boersen, Prins Frederiklaan, Leidschendam,
alsook bij het VVV Uitburo, Spui en het Haags Historisch Museum.

HAAGSCHE
PRIMEURSHAAGSCHE
PRIMEURS

Annemargriet Vaartjes

Het Gilde Den Haag staat voor kennis-

overdracht. Via deze onafhankelijke 

organisatie stellen vrijwilligers hun kennis, 

kunde en ervaring belangeloos beschikbaar 

aan iedereen, die daar een beroep op doet.

Stadswandelingen in en om Den Haag 

onder begeleiding van een gids maken een 

belangrijk deel uit van de activiteiten.

Het Gilde Den Haag bestaat dit jaar 

25 jaar. De Gemeente Den Haag heeft 

met een donatie aan de jubilerende 

Stichting ’t Gilde Den Haag de uitgifte van 

dit boekje mogelijk gemaakt. 

De opbrengst van dit boekje komt ten 

goede aan deze stichting.

Voor nadere informatie: 

www.gildedenhaag.nl

Den Haag beschikt over een bijzondere 

aantrekkingskracht. De stad waar de 

sfeer van deftig en voornaam nog steeds 

voelbaar is. De stad aan zee of achter de 

duinen en de stad van de pleinen gevuld 

met terrassen. De stad van vrede en 

recht, met vele interna tionale organisa-

ties. De stad van ‘Jantje met zijn mandje’, 

een stad om trots op te zijn. 

Maar ook de stad met primeurs! De stad 

die vooral in de 19de eeuw voorop liep 

met nieuwe ontwikkelingen. De stad die 

als eerste in Nederland noviteiten intro-

duceerde, onder andere op het gebied 

van vervoer, architectuur, sport, kunst en 

techniek. En daar gaat dit boekje over. 

Geen diepgaande geschiedkundige ver-

halen, maar een praatje bij een plaatje. 

Weetjes voor de inwoners van Den 

Haag, die nog trotser op hun stad zullen 

worden. Weetjes voor de bezoekers 

van deze enigszins ingetogen stad met 

zoveel verrassende aspecten.

Annemargriet Vaartjes is sinds 2002 

gids bij het Gilde Den Haag. Naast 

het geven van verschillende rondlei-

dingen, heeft zij diverse wandelingen 

samengesteld. Ook houdt zij op verzoek 

lezingen over Haagse onderwerpen. 

Deze hobby en haar passie voor Den 

Haag brachten haar op het idee om op 

zoek te gaan naar Haagse primeurs. 

Bij de lezing over ‘Haagsche primeurs’ 

zal dieper op de onderwerpen worden 

ingegaan. Annemargriet hoopt op deze 

manier haar enthousiasme voor de 

stad met anderen te kunnen delen.

Voor nadere informatie: 

www.denhaaginvogelvlucht.nl
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Den Haag ontmoet Den Haag
‘Den Haag ontmoet Den Haag’ is 
een project waarbij de leerlingen van 
basisscholen uit de diverse wijken van 
Den Haag kennis maken met elkaar. 
Het doel is elkaar en de verschillende 
culturen te leren kennen en daarbij 
niet alleen de overeenkomsten te zien 
maar ook de verschillen en daar res-
pect voor te hebben. Een van de ont-
moetingen zou zijn in de vorm van een 
stadswandeling door de Schilderswijk. 
Daarbij heb ik hulp ingeroepen van het 
Gilde Den Haag. Wat een fantastische 
keuze is dat geweest! De organisatie 
van de wandeling heeft in en kort 
tijdsbestek plaatsgevonden en om dat 
mogelijk te maken heeft het Gilde zich 
enorm ingezet om gidsen te krijgen en 
de wandeling aan te passen aan onze 
wensen. 

Archipel bezoekt Schilderswijk
Kinderen uit de Archipelbuurt kwamen op bezoek bij kinderen in de schilderswijk. Zo’n 55 Kinderen van de basis-
scholen De Archipel en Het Startpunt (Schilderswijk) in de leeftijd van ongeveer 11 jaar hebben enorm genoten van de 
Gildewandeling door de Schilderswijk en er veel van opgestoken. Hun enthousiasme is terug te vinden in tekeningen 

en verslagen, waarvan er hierbij enkele 
zijn afgedrukt. Een aanrader voor 
iedereen die Den Haag eens op een 
ander manier zou willen bekijken! Wij 
gaan volgend jaar in ieder geval weer! 
Bedankt allemaal voor de geweldige 
organisatie van deze dag!

Ilse Spruijt, leerkracht en coödinator project 
‘Den Haag Ontmoet Den Haag’ Basisschool 
Het Startpunt

Genoeg aandacht van de leerlingen voor de Schilderswijk.
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Het project SamenSpraak van het 
Gilde Den Haag is de afgelopen vijf 
jaar uitgegroeid tot een overweldigend 
succes. We praten daarover met 
Finy Sekuur, die er vanaf het prille 
begin bij betrokken was. Met enthou-
siasme vertelt de in Scheveningen 
geboren vrijwilligster tijdens ònze 
‘samenspraak’ op een zonnige dag 
bij haar thuis dat er bij anderstaligen 
zoveel belangstelling voor deze vorm 
van hulpverlening is dat ‘we mensen 
tekort komen om iedereen te kunnen 
helpen.’ Het riante uitzicht vanuit haar 
woning aan de Scheveningse boule-
vard weerspiegelt in meerdere opzich-
ten het beeld dat wij van Fini krijgen. 
Een zonnige positieve opvatting. Haar 
brede blik op de wijde wereld. Een 
schat aan ervaringen opgedaan ver 
achter de horizon van de zee. Vol van 
nieuwe ideeën die als bruisende gol-
ven op je afkomen.
Een advertentie van het Gilde in 
2008, waarin een coördinator 
werd gevraagd, leek Finy op het lijf 
geschreven. Tien jaar lang heeft zij 
als office- en communicatiemanager 
gewerkt bij Eureko, een alliantie van 
grote Europese verzekeringsmaat-
schappijen, later een soortgelijke 
periode als accountmanager bij 
Eurocross, de alarmcentrale van 
Achmea en andere ondernemingen 
in deze branche. Samen met de ini-
tiatiefneemster Ellie Christoffersen 
bouwde zij SamenSpraak uit tot wat 
het nu is. Zij koppelen buitenlandse 
mensen, die graag de Nederlandse 
taal en cultuur goed willen leren ken-
nen, aan Nederlandse vrijwilligers.

671 koppels
‘We hebben uitgerekend dat we 
sinds het begin van het project in 
totaal 671 koppels tot stand hebben 
gebracht. Dat was de stand in maart 
van dit jaar. Op dit moment hebben 
we ongeveer tweehonderd ex-pats, 
asielzoekers en andere anderstaligen 
van allerlei nationaliteiten, die samen 
met een Nederlandse vrijwilliger een 

jaar lang één keer per week bij elkaar 
komen. De aanvraag is inmiddels zo 
groot dat we onvoldoende mensen 
hebben om daaraan te voldoen. Er 
staan nu tien anderstaligen met hun 
verzoek op de wachtlijst.’
Finy, die drie jaar geleden met ver-
vroegd pensioen is gegaan, vindt het 
ontzettend leuk werk. Met de energie 
die ze uitstraalt kun je verwachten 
dat het niet blijft bij de oorspron-
kelijke coördinatiewerkzaamheden 
voor SamenSpraak. Anderhalf jaar 
geleden werkte ze mee aan het 
opzetten van het SamenSpraakcafé. 
Elke eerste woensdag van de maand 
komen coördinatoren, vrijwilligers en 
anderstaligen ’s avonds van half zes 
tot half acht bij elkaar in de Centrale 
Bibliotheek aan het Spui.

Leeskring
‘Daarnaast hebben we een Leeskring 
voor anderstaligen opgezet. Zo’n vier 
keer per jaar komen maximaal 10 kop-
pels in de Centrale Bibliotheek bijeen 
om met elkaar aan de hand van een 
lesbrief een speciaal voor anders  tali-

gen samengesteld boek te bespreken 
dat zij van tevoren hebben gelezen.’
Na de zomervakantie wil Finy in 
samenwerking met de bibliotheek 
één keer per maand een bijeen-
komst houden waarop ‘wij samen 
met anderstaligen Nederlandse 
liedjes gaan zingen. Dan kunnen ze 
niet alleen de Nederlandse woorden 
gemakkelijker onthouden, maar ook 
iets meer te weten komen over onze 
cultuur. Ik ga proberen studenten van 
het Haags conservatorium daarbij te 
betrekken’. Zoals te verwachten krijgt 
dit project de naam ‘Meezingen’.   
 
Carel Wiemers

‘SamenSpraak’, een spraakmakende formule

Finy in haar SamenSpraakcafé.

Gepensioneerden van Rabobank Nederland  
6 keer naar Den Haag
Namens de raad van bestuur van 
Rabobank Nederland organiseert de 
personeelsvereniging jaarlijks een 
dagtocht voor haar gepensioneerde 
medewerkers en hun partners. Dit 
maal werd er gekozen om naar Den 
Haag te gaan.
Ruim 40 jaar organiseert de perso-
neelsvereniging deze tochten en we 
beschikken daarom ook wel over 
enige ervaring. In februari 2013 is een 
kleine groep mensen begonnen met 
het uitzetten van de reis. Het begin is 
altijd een kop koffie met gebak, daar 
is men wel aan toe na een busreis van 
ongeveer 2 uur. Ook wordt er gekeken 
naar een locatie voor de lunch en het 
diner. Willen we voor de file weg of na 
de file? Is de capaciteit in de hore- Vervolg op achterpagina

cabedrijven voor de koffie, lunch en 
diner voldoende? Je hebt het tenslotte 
over een groep van ca. 650 deelne-
mers en die kun je niet in één keer 
meenemen, dus er moet 6 keer het-
zelfde programma worden gedraaid. 
En welke data zijn er beschikbaar. 
Uiteindelijk kun je naar de busmaat-
schappij gaan, heeft hij op genoemde 
data wel voldoende bussen.
Dan begint het gepuzzel. Na goede 
ervaringen met Gilde in Breda en 
Leiden in eerdere jaren werd besloten 
om Gilde Den Haag aan te schrijven 
voor de invulling van een tweetal pro-
grammaonderdelen. 
En dat is met verve aangepakt. Er 
is wat heen en weer gemaild en er 
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Enquête Individueel Advies

Residentiewandeling 
voor vrijwilligers tegen 
gereduceerd tarief

Ken je alle verhalen achter het dorp 
Die Haghe, de bakermat van de 
stad? Achter de stadspaleizen en het 
Voorhout? En achter de smalle straat-
jes rond de grote kerk? Vast niet. De 
gids van het Gilde vertelt er alles over 
tijdens de wandeling op donderdag 
13 en 27 juni, 11 en 25 juli en 8 en 
22 augustus. Start: 13.30 uur voor  
’t Goude Hooft. Duur plm. 1½ uur. 
Met de PEP-vrijwilligerspas kun je 
hieraan deelnemen voor € 2,50 p.p. 
Je mag iemand meenemen. 
Meld je minstens twee dagen van 
tevoren aan via 070 356 12 81 of via 
info@gildedenhaag.nl o.v.v. gewenste 
datum, PEP-pasnummer, naam, adres 
en telefoonnummer.
Niet pas-houders kunnen ook deel-
nemen; op hen is het reguliere tarief 
van € 4,-- p.p. van toepassing. 

Individueel Advies, een belangrijke 
pijler van het Gilde Den Haag, die wel-
licht in ontwikkeling en bekendheid 
wat is achter gebleven bij de stads-
wandelingen en Gilde SamenSpraak.
Individueel Advies staat voor ken-
nisoverdracht en is als zodanig een 
belangrijke activiteit van het Gilde.

Om de inzet van onze vrijwilligers 
die hun kennis, kunde en ervaring 
ter beschikking willen stellen aan 
anderen, tot haar recht te laten 
komen is het noodzakelijk beter zicht 
te krijgen op dit onderdeel van het 
Gilde, voordat er meer bekendheid 
aan wordt gegeven. Daarom vond het 
bestuur van Gilde Den Haag het van 
belang om eerst de vrijwilligers van 
Individueel Advies een aantal relevan-
te vragen te stellen. De vrijwilligers die 
hun kennis en deskundigheid beschik-
baar stellen vormen nu eenmaal de 
spil waar het om draait. Om een nog 
completer beeld te krijgen zal nader-

hand ook de aanvrager van het advies 
moeten worden geraadpleegd. Medio 
maart 2013 is de enquête verzonden 
aan 140 vrijwilligers van Individueel 
Advies, waarop 87 reacties zijn bin-
nengekomen; een respons van 62%.

Conclusie 
Uit het aantal reacties op de enquête 
en de antwoorden die werden gegeven 
kunnen enkele conclusies worden 
afgeleid. Het blijkt nog weer eens dui-
delijk met hoeveel liefde voor hun vak 
en/of kennis men zich als vrijwilliger 
heeft aangemeld bij Gilde en enthou-
siast is om anderen daarmee verder 
te helpen. Veel van het enthousiasme 
blijkt uit antwoorden op o.a. de vraag 
hoe de ervaring was en is met het 
advieswerk. Ook kan worden gesteld 
dat men zich heeft aangemeld bij het 
Gilde met bepaalde verwachtingen, 
waaraan helaas vaak te weinig kon 
worden voldaan. M.a.w. adviesvragen 
kwamen op verschillende terreinen 

van deskundigheid helaas te weinig 
voor. Die ervaring blijkt ook uit de 
antwoorden die betrekking hebben op 
de aansturing vanuit Gilde en sugges-
ties voor verbetering. Het vanuit Gilde 
meer uitdragen van de aanwezige ken-
nis die ‘in huis’ is en ook een betere 
bemiddeling zijn belangrijke items die 
doorklinken in de antwoorden op deze 
enquête. Het bestuur van Gilde Den 
Haag wil gesteund door deze conclu-
sies stappen nemen om Individueel 
Advies beter op de kaart te zetten. In 
een volgend Gilde Journaal zal hierop 
worden teruggekomen. Ook wil het 
bestuur eenieder die de moeite heeft 
genomen om de enquête in te vullen 
en deze dikwijls heeft aangevuld met 
waardevolle informatie, daarvoor har-
telijk danken.  
Wij kunnen nu verder aan de slag. 

Guus Filius 

werd een prima programma aangebo-
den. Met de wandeling over o.a. het 
Binnenhof en langs het werkpaleis van 
de koning kregen de gepensioneerden 
en aanhang een idee van de werkelijk-
heid, zoals je dat altijd op de televisie 
ziet. Ook de afsluitende busrit langs 
gebouwen, die wat verder van het cen-
trum liggen, werd zeer gewaardeerd.
Voor de personeelsvereniging weer 
een hele klus, maar achteraf is ieder-
een blij dat alles weer goed en naar 
aller tevredenheid is georganiseerd, 
waar alle partijen (koffie, lunch, diner, 
gidsen en buschauffeurs) aan heb-
ben meegewerkt. Allemaal nog super 
bedankt.

Gert Nieland, voorzitter 
Personeelsvereniging 
Rabobank Nederland,  
Afd. Eindhoven, Best,  
Boxtel en Tilburg.
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