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Gilde Journaal
Gilde Den Haag: een zilveren periode van Kennisoverdracht

Gilde Den Haag bestaat 25 iaaÍ
en dat gaan we op 27 september
vieren!

Hoe begon hetook alweer? Het begon
met een crisis, namelijk die uitdejaren
80 van de vorige eeuw De eeíste gíote
VUT golf 'Víjwillige ll ittred ing' spoelde
toen over ons land: oudere werknemers
weíden aangemoedigd om vrijwillig
plaats te maken voor dejongere
generatie. Er kwamen daardoor veel
talenten víÍ die hun energie nog lang
niet hadden opgebÍuikt, integendeel.
In AmsteÍdam leidde dat tot het
G ilde'initiatiei Drie jaar lateí volgde
Gilde Den Haag met hetzelfde doel,
namelijk om de beschikba re talenten
de gelegenheid te geven hun kennis,
ervaring en enthousiasme belangeloos
ter beschakkingte stellen aan iedeí die
daar behoefte aan heeft. In de Íneest
letteíijke zin is eí dus van de nood een
deugd geínaakt.

Metde VUT als katalysator werd er
voorzichtigheidshalve in onze statuten
van oprichting bepaald dat het ging om
vrijwilligers 'van 50jaar en ouder'. In de
praktijk is deze ondergrens allang niet
scherp meer, zo zijn erbij het píoject

'SamenSpraa k' jongeren betrokken. Het
spreekt welhaast va nzelf dat eÍ va n de
eeíste víjwilligers in de oprichtingsfase
nietalte veel meer actief zijn, alzÍn
er uitzonderingen, Het hedendaagse
Gilde is hun zeer eÍkentelijk voor de zeer
belangÍijke stoot die zij hebben gegeven
in hetscheppen van een solide en
springlevende organisatie.

Vrijwilligeísweík
In de loop derjaren heeft het
Vrijwilligeíswerk steeds meer aandacht
gekíegen van overheden, Waarom?

uiteen tocht langs de beschikbare
documentatie lijkt deze aandacht
\ooral ingegeven doorde angst dat
deelname aan het maatschappelijke
rniddenveld teíein verliest dooÍ
de toegenomen individualiseÍing.
Anelst dat de maatschappij en de
sa men leving worden uitgehold omdat
enerzijds de overheid zich teíugtrekt
en andeízijds het individu het eigen
belangsteeds meeí vooíop stelt. Die
tendens is op internationaal, nationaal
en gemeentelijk niveau onderkend en
heeft o.a. geleid tot initiatieven als het
jaaíijkse NL D0ET, waarduizenden
mens€n vrijwillig de handen uit de
rnouwen steken. Op Europees niveau
heeft het vorigjaar geresulteed in het
'Jaar van het Vrijwilligerswerk', terwijl
2012 is uitgeíoepen tot Europeeslaar
van actief ouder worden en solidariteit
tussen generaties. Wij kunnen eí tíots
op zijn dat de doelstellingen die boven
onze hoofden worden gefoímuleerd

om de burgeís meeren blUvend bij de
samenleving te betrekken, al sinds 25
jaar vanzelfsprekend zijn vooÍ iedere
vrijwilligervan ons Gilde. En, ofschoon
een gÍoot aantalvan onze vrijwilligers
vele belangeloze uren maken ten
behoeve van de gemeenschap (en

eerlijk iseeíijk, ook omdat men trots is
om kennis en ervaring over te kunnen
dragen), wordt er niettegenop gezien er
nogeen schepje bovenopte doen, Zoals
bij speciale gelegenheden, bijloorbeeld
de Dagvan de Haagse Geschiedenis,
Koninginnedag Kunst- en Antiekdagen,
de Nationale líonumentendag en
andere jaaíijkse manifestaties. Vooí
\,elen zÍn dat éénmalige inspanningen,
vooronze mensen is een dergelijke
inzet vrijwel dagelijkse kost.
ln de loop van de afgelopenjaíen zijn

er prolecten gekomen en gegaan,

afhankelijk van de vraag en hetaanbod
van beschikbaíe kennis en onderhevig
aan verandeÍingen van de tijd.

Gi lde 2012
Een momentopname in onsjubi leum-
jaar laat de volgende pijlers zien:

Foto: Albètt J.E Koopmanê

Sfadswardelingen. ofschoon
de Gildegidsen met hun groepen

wandelaars aljaren een vast en
heíkenbaar beeld zijn in de stad, werd
deze tak pas enigejaíen na het begin
actief. Het rike en boeiende verleden
en heden van onze stad wordt door
onze gidsen levend gehouden. Dê
dooÍ hun in dit opzicht opgebo uwde
kennis en ervaring wordt ook
steeds weer doorgeven aan nieuwe
rondleiders, Door dejaren heen is het
aantal veíschillende rond leid ingen
voortdurend uitgebreid. Er zijn er nu
18, waarvan de laatste,'Den Haag
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Internationale Stad van Recht en
Vrede'aansluit bij het motto \r!aaíondeí
onze stad zich profileert. Êens per

kwartaaltreffen de gidsen elkaar
in een inform€le bijeenkomst om
ervaringen uitte wisselen en bijgepraat
te worden overeen relevant ondeíwerp.
Inmiddels worden er jaaí l i jks zo'n
tienduizend personen rondgeleid door
een vijftigtal trotse en deskundige
grosen.

Same''SpÍaak vierjaar geieden van
start gegaan, brengt een Nederlander
en een anderstalage samen als koppel
om de taalvaardigheid te veíbeteren
en elkaaís cultuuÍte leren kennen.
Inmiddels telt het programma 180
taalkoppels van 90 nationaliteiten.
lvlet een Leeskring, een inforínele
bijeenkomstvan de taalkoppels op
de eerste woensdagvan de maand,
in het "Samenspraak café", een
halÍjaarlijkse bijeenkomst van de
taalcoaches om nieuwe kennis op te
doen en ervaringen uitte wisselen
en eenjaaíijkse bijeenkomst van de
taalkoppels, is ook dit uitgegroeid tot
een succesverhaal,

tndividueel advies. tn de
stichtingsakte staat het'verlenen \,€n
diensten' als doelstelling centraal,
waaÍbij die diensten betrekking hebben
op een heel breed terrein, van o.a.
hulp bij het invullen van belasting- of

andere formulieíen tot het oplossen
van computeípíoblemen en zeer
veel andere activiteiten. Deze vorm
van bemiddelende dienstverlening,
thans' lndividueel Advies'  genoemd,

bestaat nog steeds en het Gilde kan
een beroep doen op een groot aantal
deskundigen, onze zogenaamde
'aanbieders', die hun expertise
belangeloos ter beschikking stellen-

KlassikaÍe Íesset, Spoedig na het
begin hebben bepaalde vormen van
advies zich ontwikkeld tot activiteiten in
klassikaal verband, zoals de taallessen
in enige moderne vreemdetalen en de
schilder en aquarelleerlessen, Zoals
met alle activiteiten, speeltook hieí de
beschikbaaíheid vên enthousiaste en
bekwame'aanbieders' een cruciale rol,

Iaaltítofe, past als pÍoject
uitstekend in de eerdeí genoemde

doelstelling om solidariteit tussen
generaties te creëÍen; hierin worden
brugklassers bijgestêan om door het
lezen hun kennis van en gevoelvoorde
Nedeíandse taa I te ontwikkelen.

Sptekefshoek is niet meerweg
te denken uit het aanbod;in het
voíige Gildejournaal is hieraan
uitvoerig aandacht besteed. Door de
oÍganisatorische inspanningen van
onze vrijwilligeÍs krijgen in het najaar
en de winter maandelijks gemiddeld

zo'n 80, (voorna melijk) sen ioren een
presentatie voorgeschoteld over een

boeiend onderwerp dooreívaren en
deskundige sprekers;voor een deel
afkomstig uit ons eigen Gildeteam.

lan Spoelstra.

Ons Burcau, bezet door coóÍdinator
en medewerkers, bekleedt een
onmisbaÍe rol als vast aanspreekpunt
van het Gilde. Hierworden de
afspraken vooí de íondleidingen
gemaakt en de aanvragen voor
Individueel Advies gekoppeld aan
onze aanbieders,

À,,let dit alles biedt Gilde Den Haag
een rijk paletaan mogelijkheden
voor vrijwilligers, die niet alleen
graag vrijwiiligerswerk doen, maar
daarbij tevens op zoek zijn naaí
een intellectuele uitdaging. Ook zÍn
wij er trots op dat het ons is gelukt

om onze veelheid van activiteiten
gedurende 25 jaar voortduíend aan de
omstandigheden aan te passen zonder
dat wij daarvoor betaalde kÍachten
behoefden in te schakelen.

Voorspellen is moeilijk, vooral als
het de toekomst betíeft. ook nu het
omgekeerde van de VUI namelijk de
veÍhogingvan de pensioenleeftijd, niet
onwaarschijnlijk meeÍ is, kijken wijvol
veÍtrou\rven vooruit in de veÍwachting
dat steeds meer mensen zích bewust
worden van de waardevolle bijdrage die
zij alsvíijwilligeraan de maatschappÍ
kunnen leveren. Gilde Oen Haag is
daaÍbij een voorbeeld.
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Gilde Den Haag bestaat 25 jaar en
trakteert op gratis stadswandelingen
Op donderdag 27 september geeft
Wethouder Karsten Klein het startsein
voorde gíatis wandelingen, die het
Gilde aan de Haagse burgerij aanbiedt
in het kader van haar 25-jarig bestaan.
Er kan een keuze gernaakt worden uit
een viertal wandelingen.

Resident iewandel ing
Een wandelingdooÍ het hofgebied,
het Binnenhof, waarde graven,
stadhouders en Oranjetelgen hun
domici l ie hadden. Degids lddtu door
de nauwe straatjes van het oude dorp
met de middeleeuwse crote Kerk als
middelpunt ên het chique Voorhout
metde stadspaleizen.

Jugendstilwandeling
Het mondaine Den Haag van het ' f in de
siècle', eind 19e eeuw, ging mee met
de mode. Veeloude huizen maakten
plaats voor nieuwe (winkel)panden of
kregen een nieuwe g€vel in Jugenstil,
An Nouveau ofWiener Secession.

HoÍjestocht
Den Haag kent een aanta prachtige
hofjes, oases van ru9t, Verborgen

plekjes. Vroeger leefden
arme en oude Tnensen
er gratis. U wandelt
langs de mooiste en
bekendste hofjes.

Handel en Ni jverheid
aan dê grachten

De gids voert u langs de vele grachten
met oude panden, die herinneren aan
de bedrijvigheid van weleer. Aan het
watervan de Dunne Bierkade woonden
de beroemde 17de eeuwse schilders
Jan van Goyen, Jan Steen en Paulus
Potter

Aanvang: 13.00 uur. Start en einde: cilde Den Haag,
gebouw H0F, Rivieryismatkï2. Duuti ly2 uut.
Tevoren inschrijven noodzakelijk. ïelefoon: 070 356 12 a1
(ma. Vm vr 9.30 - 12.30 uur) E-mail: info@gildedenhaag.nl
o,v.v,'jubileumwandelingen'.lJ kunt dan ook uw keuze kenbaar maken.

tan Zijp "De spil in
Energiek, daadkrachtig, nuchter met
een ontwapenende humor. Jan Zijp! De
man uit Pijnacker die de wereldzeeén
heeft bevaren en twintig tropenja re n in
zijn íugzak heeft. Als een sooÍt "spin
in 't web" benut hij nu ten volle zijn
voortreffelijke eigenschappen en brede
ervaringen in het bedrijfsleven op het
bureau van Gi lde Den Haag aan de
RiviervismarK.
Al op zijn achttiende stapte Jan aan
boord van een tankervan de Shell.
Na enige tijd over de oceaangolven
van het ene naar hetandeÍe land
gevaÍen te hebben, zette hij o.a. als
constÍuctiemanager bij de olie en
chemie installaties van het weíeldwÍde
concern vaste voetaan wal in Saoedie
Arabiè en op CuraQao. Ondanks de
twintig tropenja íen op de teller was
Jan Zi jp er de man niet naar om zich
na zijn veívíoegde pensionering op
53jarige leeftijd uit het dagetijkse
werk terugtetrekken. In opdracht
van het Ameíikaanse Engineeíing
Bureau Fluor Danielzettê hij dezelfde
weÍkzaamheden voort bij het
chemieconceín van Hercules in het

't web"
Belgische Doelen deed aan t íouble
shooting bij de sigarettenfabíiek Philips
Morris in Bergen op Zoom.
Thuis met zi jn armen over elkaaíte
gaan zitten na deze detachering paste
niet in zijn levensverwachtingen. 'Wat
dan?", vroeg hij zich af. "ceen idee".
Een personeelsadveítentie van het
Gilde bracht uitkomst- De organisatie
zocht een medewerkeí vooÍ het
contact Ínet de scholen, Daar is het
nooit van gekomen, Ruim elfjaaí
geleden kwam hij als medeweíker
terecht op het centrale bureau vàn het
Gilde. Daar kreeg hij de gelegenheid
zijn weÍklust in te zetten en zich te
ontplooien tot coórd inator tussen
de verschi l lende discipl ines van de
vrijwilligeÍsorganisatie. Tevens zit hi
sinds vijf jaar als vertegenwoordiger
van het bureau in het bestuur van de
het Gilde.
Hetcentrale buÍeau is het kloppend
hart van de vrijwilligersorganisatie.
Jan Zi jp geeft  le idingaan de
bureaumedewerkers, HÍ is tevens
het eerste aanspreekpunt voor hen
in bijzondere omstandigheden.

Btvoorbeeld als er pÍoblemen zijn bij
de aanvíaag van een stadswandeling
en andere diensten van het Gilde. HÍ
coórdineert de hele gangvan zaken op
het bureau.
De oorspronkelijk uit West Friesland
afkomstige ingenieur heeft niet
alleen oog voor detechniek. Zijn
belangstelling voor de geschiedenis
heeft hem ertoe aangezet íegelmatig
als gids van de stadswandelingen van
het Gilde op te treden. HÍ doet dit al
tien jaar. Naast het bureauwerk, dat
de 6&jarigeJan Zijp albijna twaalf
jaar op maandagen vrijdag verricht!
"De wandelingen vind ik erg leuk. Bij
wat ik onderwegvertel richt ik mij
niet  al leen op al ler lei  detai ls ui t  het
verleden, zoals jaartallen. Heel veel
mensen vinden het ook interessantte
weten welke Íunctie de monumenten
nu hebben".
Ondanks alzajn grote inzet en zijn
internationale ervaringen, blijft Jan
bescheiden: "Min vrouw werkt al
vijÍentwintig jaar als vrijwilligster voor
Terre des Hommes. Zij besteedtdaar
veel meert i jd aan dan ik".

Carel Wiemers
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Opleiding Gilde Gidsen 2O12
Op 7 apri l2012 zi jn 10 kandidaten
aan de opleid ing voor gids begonnen.
Een enthousiaste ploeg die gedurende

de opleiding hebben kennisgemaakt
met een stukje basisgeschiedenis over
de ontwikkelingvan Den Haag. Er is
aandacht geschonken aan het reilen en
zeilen bij het Gilde, het belangvan het
afstemmen van het verhaal op de rond
te leiden gíoep en presentatietechniek.
De cuÍsisten hebben iedertwee
Haagse onderwerpen uitgewerkt en
zowel binnen als buiten gepresenteerd,
waarbi  men elkaarfeedback kon
geven.

De opleiding werd deze keer afgesloten
met de Hc-bijeenkomst op 30 mei,
zodatde gidsen met elkaar konden
kennismaken. Hiermee weíd voldáan
aan een belangrijk element van de
opleiding, zich als (toekomstig) gids
verbonden weten met het Gilde.
De nieuwel ingen hebben di tzeer
gewaaÍdeerd.

De cuÍsisten zijn vervolgens aan het
studeÍen Éeslagen en hebben zich
als ze daarvoor klaar dachten te zijn,
opgegeven om afte lopen. DaarvooÍ

zijn door het bureau weereÍvaÍen
gidsen benaderd. Inmiddels zijn
diverse cursisten afgelopen, die nu
kunnen beginnen met het opdoen van
praktijkervaring. Op 19 september zal
de opleid ing oÍÍicieel worden afgesloten
met een íondleiding door de Grote Kerk

en het uitreiken van het certificaat. Wij
wensen alle oud-cursisten veel succes
en plezier als gids.

Annema rgriet Vaa rtjes
en Wil lem Tieman

j

Staand van links naat rcchts: Frans van WUck Ae'ty Snijderc, Batt Rutges, wjtten

Tienan (opleide., Hatry BoÉers, Sjoerd van der Veen, Annêna6iêt Vaartjes (opteider)

Leo van den Oèvet en Anke )ot. Knietend van links naat rcchts: Lèo de Munk en
Boudewiin Thissen. Nb: Lèa Waar ontbreekt.

Fob: Baudewin Thissen

Vrijwilligers leven langer?
Als iemand zowel in l ichameli jk als
in geestelijk opzicht in redelijke
conditie de honderd haalt, wordt hem
steevast gevraagd hoe hij of zij dit
heeft klaargespeeld. Je krij€I dan de
meest uiteenlopende antwoorden.
'Regelmatig een wandelingetje',
'Puzzelen' , 'Je niet druk maken', 'Elke
dag een borreltje'. Een eindeloze reeks
van redenen waarom iemand denkt dat
hij zo lang op de been is gebleven.

Talvan wetenschappers in de gehele
wereld buigen zich de laatstejaren
overde vraag wat je er aan kunt doen
om gezond ouderte woÍden. Onlangs
verscheen an de pers een bericht over
de resultaten van een onderzoek aan
de Vrije Universiteit in Amsteídam.
Algemene conclusie: ouderen die
vrijwilligerswerk doen leven veel langer
dan hun leeftijdgenoten die achteí de

geraniums blijven zitten.
Dat is niets nieuws. Aleeuwen lang
is het bekend dat alsje op oudeÍe
leeftijd in alle opzichten actief bezig
blijft je een betere kans op gezond
ouder worden hebt dan wanneerje in
alle Íust het einde van het leven zit af
te wachten, Wie kent niet de aloude
uitdrukking ïust roest ? Van Dale
omschrijft het met: "Wie niet actief
blijft, wordt stram ofverliest zrjn kennis
en kundigheid". Hetzelfde geldt voor
werktuigen die ongebruikt blijven. Dooí
Íoestvorming lopen zij vast.
Destelling'vrijwilligeís leven langeÍ'
kunje ook oínkeren. De kans dat
mensen vÍijwilligerswerk doen wordt
groter naar mate zij langergezond
leven. Het is voor de hand liggend
dat alsje op lateÍe leeftijd in goede
gezondheid verkeertje eerder in staat

bent vrajwilligersweík te doen. Je kan
dus het hogeÍe overlevingspercentage
van vrijwilligeÍs niet zonder meer
toeschrijven aan het veírichten van
vrijwilligeíswerk. Deze mensen hebben
dooí hun steÍke gezondheid aleen
gíoteíe kans langerte leven, ofze nu
wel of geen vrijwilligerswerk doen.
Mensen met een zwakker gestel, die
als gevolgdaarvan minder in staat
zijn dit soorttaken op zich te nemen,
hebben zonder meer een geringere

overlevingskans.
Vrijwilligers leven langer, niet alleen
omdat ze dit werk doen, rnaaÍ vooíal
ook omdat ze met een gezond lichaam
en een gezonde geest daartoe in staat
zJn-

CarelWiemers

De vitalitêit van onze Gitde vr|wittiÉerc is
een stêtue aanwiziné dat bovenstaand
verhaal ap waarheíd berust.



Dicky Kwakkel, vrijwilligster in hart en nieren
Een vrouw van begn zeventig,
larentang actief a ls vrijwilligster op
diverse fronten. Energie genoeg voor
nieuwe ideeén en het realiseren
eívan, Een moeder om trots opte zijn!
Daarom nam haar dochter Ingrid het
initiatief haar voor te dragen voor een
koninklijke ond€rscheidinE Op 27 àptil
van ditjaar werd haaí moeder vooí
haar ongebreidelde inzet benoemd tot
Lid in de Orde van oranje-Nassau.
Bij haarthuis in Voorbuíg toont Dicky
Kwakkel heelaarzelend de doos met
de bij de onderscheiding hoíende
versterselen, ze wiler niet mee te koop
lopen. Het lUkt bijna of ze zich ervoor
schaamt. Het gaat haar niet om de eer,
maaÍ om het werk dat ze uiteigener
beweging voor anderen doet. Daarvooí
hoeft ze niet met uitertjjk vertoon te
worden beloond. Het enige wat Dicky
leuk vindt aan de onderscheiding
is dat haaí dochter, die net als zij
vrijwilligerswerk doet, deze vooí haar
heeft aangevraagd,
Haar bescheiden opste ing getdt
ook het beeldje dat zij ontangs van
het Gilde heeÍt gekregen voorde
inspanningen die zij at tien jaar voor
deze organisatie verricht. Het "Jantje",
een replica van het oíiginele beeldje
op de Lange vijverbeÍg in Den Haag,
heeft  dan ook een nietal te in het
oog vallend ptekje in haar huiskamer
gekregen.

In de bridgectub ontmoette Dickytien

jaargeleden een vrouw die haaí in
contact bracht met de toenmalige
wethouder voor cultu ur IVlarianne
Rookmaker Deze vroeg haarvoor het
Gilde een wandeting dooÍ Voorbu rg
samen te stellen. Ervaring in het
íondle;den van mensen was háar niet
vÍeemd. Dicky, die ook vloeiend Duits
spreekt, was aljaren gids voor het
WV Den Haag. futet een touringcar liet
zij Nedeíanders en buitenlanders de
mooiste en meest interessante plekjes
in de regeringsstad en Scheveningen
zien. Nu doet ze ditzelfde werk voor het
Gilde, plus de Voorburgwandeting.
Daarnaast teidt Dicky geihteÍesseerden
langs de hoogstandjes van moderne
architectuuí in de Haagse binnenstad,
waaronder het stadhuiscomplex annex
bibliotheek, de onderkomens van
enkele ministeÍies en de nieuwbouw
aan de Turfínarkt. Ze deed in 2O1O
mee aan de Straatnaamverkiezing
voor de verbindingsweg met de
Schedeldoekshaven, die haar bestaan
en naam tijdens de jngrijpende

stadsvernleuwing had verloren,samen
met vele anderen koos ze voor,,Lage
Zand". lvlet de peÍsoontijke motivatie
In de vorm van een gedicht won ze de
eerste prijs.
Om het lijstje \,€n rondteidingen
compleet te maken: Dicky vaart at vijf
jaarals vrijwilligster mee met de boot
van de "De Ooievaart" waarmee zij de
mensen aan troord anderhalf uur lang

de leuke plekjes van Den Haag vanaf
het water laat zien, Zij werkt tevens
mee aan dejaarlijkse "Kerstvaan ,
Tijdens de tocht worden algemene
kerstliederen gezongen onder
begeleiding van een zangeres, een
gitarist of ftuitist.
Dicky stopt nu wetmet haaÍ
vrijwilligerswerk vooÍ de Stichting
Vrienden van het tíauÍtshuis.
Sinds 1992 leidde zij in dit
schilderijenmuseum bezoekers rond,
De geheugentraining van de bewoners
van het verzorgingscentrum ,.De

À,4antel" in Voorburg, die zij sinds 1988
als lid van de Unie van Vrijwi igers
doet, blijft zij voortzetten.

CarelWiemers

Wandeling door Historisch Voorburg
Nog af en toe worden bodemvondsten
gedaan die terugwijzen naar de
aanwezigheid van de Romeinen. De
oude gotische kerk dateert uit ca.
1200. De charmante plaats met mooie
parken gelegen aan de Víiet kende vele
gerief lijke zomerverblijven van veel
adellijke fêmilies. ConstantUn Huygens
had hieí zijn buitenverblif Hofwijck en,
zij het wat later, Píinses líarianne haar
buitenplaats met een nog aanwezig
zijnde 0íanjerie. Een wandeting vol
wetenswaardigheden en anekdotes.

ZondaC
Donderdêg
ZaEílag
Donderdag
zatedaé

2 septembeí
6 september

15 septembeÍ
20 september
29 september

Aanvang: 14.00 uur
Start Oude kerk, Herenstraat, Voorbuíg
Duur: plm. 1Y2 uur Kosteni €4,- p.p.
Aantal deelnemers: maximaal 15
Reserveíen is noodzakelijk.

Gilde Den Haag
Telefoon O70 356 12 81
(ma. Vm vr.9.30 12.30 uur)



Vtijwif f i$ersfeesten 2OL2 n"t*. Herden in het zonnetje

In Den Haag doen 105,000
mensen vrijwilligerswerk. De
stad kan niet zonder vrljwilligers.
Om deze Haagse helden te
bedanken voor hun betrokkenheid
en hulp nodigt de Gemeeíte
Den Haag heí graag uit voor een
gezelligê avond met lekker eten,
amusement en muziek.

Acht spetterende
vrijwilligersfeêsten
Ditjaar nodiCl de Gemeente Den Haag
nog meer Haagse Helden uit om een
feestje te vieíenl In plaats van één
groot feest vooÍ 1500 personen, wordt
ditjaar in ieder Haags stadsdeel een
vrijwilligersfeest georga n iseerd. leder
feest wordt samen met het stadsdeel
georganiseeíd en krijgt zo een eigen
gezicht. Je kuntje inschrijven voor het
vrijwilligersfeest in het stadsdeel waa r
je vrijwilligerswerk doet.

Data en locaties zijn:
a 1 3€pt€mbêr Egcamp
a 8 september Haagse Hout
a 23 sêptember Segbroêk
a 3 novemb€r Loosduinen
a 8 novemb€r Centrum
a 24 november

Leidschelween-Ypenburg

a 29 novêmber láak
a 1 decomb€Í SchovonlnÉon

Hoe kom je aan een
toegangskaárt?
Via www.hof net.nllvrijwilligersfeesten
kun jeje thans aanmelden voor
de feesten in september Voorde
vrijwilligersfeesten van november en
december kun jeje vanaf maandag
15 september 2012 (09.00 uur)
aanmelden, Na het aanmelden voor
het vrUwilligersfeest van jouw keuze
ontvang je een bevestigingsmail
met toega ngsbewijs in je mailbox.
Neem deze, samen met een geldig

legitimatiebewijs, mee naar het feest.

Per vrijwilligersfeest zijn 500 kaarten
beschikbaar. Mochten de kaarten
reeds zijn vergeven, dan krijgje daar
meteen een melding van.

GdGilde
SamenSpraak

Gilde Samenspraak heeft enthousiaste
r.-riiwilligers nodig die een uur per week
willen praten met een nieuwe Nederlan-
der die onze taal beter wil leÍen spreken.
Hiervoor is geen speciale opleiding of
er%ring vereist.

Als u zich aanmeldt zoeken wii voor u
een taalÍnaatje dat bi.i u pasr en bii u in
de buurt woont.

Fleeft u belangstelling?

Mail dan naar:
samenspraakdenhaag@gmail.com
of kiik op www.gildedenhaag.nl

U L:unt ook bellen naar het buÍeau n
het Gilde Den Haag O7O 356 P al
(ma. tih rr. 9.3O - 12.30 uur)
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Kessler fietstocht als (eenmalig) hardloopevenement
De Kessler fietstocht (zie cilde
Journaal nr l van maart 2012) leent
zich er uitstekend voor oín hardlopend
afte leCéen. Mijn vaste hardloopgÍoep
van Haag Atletiek was overdit idee zo
enthousiast dat daaraan direct een
rerinie van ex lopers en de viering
van het 10 jarig tía inerscha p van
Jan Wassink (onze tíainer) werden
toegevoegd.
Ruim 20 (ha rd)lopers veízaínelden
zich op 9juniom half  10 jn het
hoofdgebouw van de Kesster Stichting
aan de De la Relweg. Rond 10 uur
gingen we op weg. Via Doorz (Van
Swindenstraat). waaí 17 jongeren met
verslavings. en vaak ook financiële
problemen in de leeftijd van 1&23
jaar worden opgevanéen, k\,vamen
we aan baj Pakkie Deftig, een winkel
met tweedehandskleding voora I voor
kinderen, op het Regentesseplein: voor
onze (vaak nog jonge) moeders een eye
opener. Vervolgens gng de route naar
Tichelaar aan de Toussaintkade, waar
ca, 50 mensen rnet een psychische
stoomis een víijwel permanente
woonplek vinden. We mochten
met de groep in een van de (lege)
clièntenruimten verblijven, en dat was
met het íegenachtage weeí uiteamate
prettig. De bezichtigingvan de kapelen
0e grotetuin van ditvoormalige klooster
was een bijzondere ervaring.

waning up voar Dootz

Daarna op pad naar het Heilige
Geest-hofje, dat niets met de Kessler
Stichting uitstaande heeft, maar in
het programma van deze dag was
opgenomen omdat de Julianakerk,
die normal i ter aan heteinde van de
tocht wordt aangedaan, op zaterdag
is gesloten. Vooí de vele Hagenaaís in
de groep was dit de eerste keer dat zij
dit prachtige hofje van binnen konden
bewonderen. Via de OÍevuldigheids- of
Geefhuisjes renden we weerterug naaí
ons startpunt, Daar stonden behalve

koffie 3 heerlijke appeltaarten voor ons
klaar om ditdeelvan de dagfeesteti jk
af te sluaten.

Bert Toet

De Kessler fiestocht kan nogl tot
en met oktober worden ÊemaakL
Ze voor nadeÍe informatie
wwwgilcledenhaaÉ.nl

Koífie èn appeltaart na afloop



HOfjeSWandelífl$ rn samenwerr<ing met l/w utrburo

Hoewelhet nu bijna vergeten oases
van Íust zijn in de drukke binnenstad,
woonde een kwart van de Haagse
bevolking l5Ojaargeleden nog in een
hofje. Met meerdan 100 verstopte
hofjes is Den Haag met recht een
''hofstad . Een gids van het Gilde Den
Haagvoen u langs de bekendste en
mooiste hofjes. Verborgen plekjes,
vanafde sÍaat moei l i jkte zien.

Víoeger leefden arme en oude mensen
gÍatis in de hofjes omdat het als een
vorm van bejaardenzorgen sociale
woningbouw diende. Tegenwoordig
genieten de bewoners van de rustdle
erte vinden is naast het drukke leven

EIke donderdag
Aanvang 13.30 uuÍ in
september en oktober

Staít:
Einde:

Duur:

WV Uitburo, Spui 68
Hofje van Nieuwkoop,

ca.2 uur
in de stad,

Aanvang 14.00 uur in Wijkcentrum Essesteijn, Elzendreef 10 te Voorburg.
Vrije toegang. Beíeikbaar met HTM tram lijn 2

Kosten: €4, p.p.

Aantal deelnemers: t 15
Reserveren: WVUitburo,

070 36188 60
of aan de bal ievan
WV lJi tburo, Spui68

Gilde
Den Haag

Colofon
Het Gilde Journaal verschijnt
4x peíjaaí in een oplage van
650 ex. en is een uitgave van
Stichtjng 't Gilde Den Haag

Rivieruismarkt 2
2513 A[4 Den Haag
Geopend maandagVm vrijdag
van 9.30 - 12.30 uur
Telefoon 070 356 12 81
Ê-mail inÍo@gildedenhaag.nl
Website wwwgildedenhaag.nl

Gi lde Samensp€ák
samenspraakdenhaag@gmail.com
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Sptekershoek
ZondaÊ
28 oktober 2012
Met de tretn door Rusldnd,
Mongottë en Chtna
Lezing met foto's over een reis
met detrein doorSiberiè, de Gobi
woestijn, langs de Grote Muur naaí
Pekingen het verblijf in China.

Spre keí: Carel Wieme rs, journa list

Zondag
25 november 2012
FíeFtocht van Mekka nadr Rome
Een tocht door de landen Jordanié,
Syrié, Turkije en ltalië, die eindigt
op het St. Pietersplein in Rome.
Een spannend verhaal met
bijzondere ervaringen.

Spreker: Píof. GeeítJan Olsder
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