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Een voorspoedig, gezond en vooral inspirerend 2017
Van de voorzitter (Wim Schoonderbeek)
Gilde Stichtse Vecht in 2017 en verder
Het afgelopen jaar heeft het bestuur veel tijd besteed aan onderzoek naar de
toekomstmogelijkheden van het Gilde. Niet dat de bestaande activiteiten niet
succesvol zijn, zie deze Nieuwsbrief, maar omdat je periodiek moet nagaan
welke andere mogelijkheden er zijn voor het inzetten van de kennis en kunde
die het Gilde in zich bergt.
In dit onderzoek hebben wij met verschillende partijen in het maatschappelijk veld van Stichtse
Vecht gesproken over hoe zij de rol van het Gilde zien. Ook heeft een van de Gilde-vrijwilligers,
Pieter Verhoef, een onderzoek gedaan naar hoe de activiteiten van het Gilde worden ervaren en
ook welke activiteiten andere Gilden hebben.
Hieruit komt naar voren dat wij als Gilde Stichtse Vecht een sterke basis hebben met onze
bestaande activiteiten. Maar ook dat wij, om aansluiting te behouden met de maatschappelijke
ontwikkelingen in onze gemeente en om aantrekkelijk te blijven voor (huidige en toekomstige)
Gilde-vrijwilligers, nieuwe activiteiten zullen moeten ontwikkelen. Daarbij zullen wij ons gaan
richten op activiteiten die op dit moment niet door andere organisaties in Stichtse Vecht worden
gedaan. Wij zijn nog niet zover dat wij daarvoor al een concrete invulling hebben. Voor suggesties
houden wij ons graag aanbevolen.

POWER workshops in Breukelen en Maarssen
Na de geslaagde POWER workshops in 2016 in Maarssen heeft de
projectgroep POWER besloten begin 2017 in Breukelen en Maarssen
weer POWER workshops te organiseren. Tijdens deze vijf inspirerende
workshops gaan de deelnemers aan de slag met boeiende thema’s:
Hoe sta je in het leven, wat zijn de interesses en behoeften, wat wil ik,
wat kunnen we van elkaar leren en wat kunnen we samen doen.

De workshops worden gehouden:
Breukelen
* Plaats: Activiteitencentrum Het Trefpunt
Heycoplaan 2 3621 WD Breukelen
* Datum: 26 januari, 9 en 23 februari en 9 en 23 maart 2017
* Tijd:
13.30 - 16.30 uur
Maarssen
* Plaats: Open Hof Kerkweg 60 3603 CM Maarssen
* Datum: 26 januari, 9 en 21 februari en 9 en 23 maart 2017
* Tijd:
19.00 - 22.00 uur
Kosten: € 50,- ( 5 workshops + materialen en koffie/thee)
Aanmelden: Power@gilde-stichtsevecht.nl tel. 06 547 51 711

Doe mee aan deze POWER workshops of geef dit door aan uw
kennissen en vrienden
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Rondleidingen
Gilde Stichtse Vecht organiseert al 15 jaar rondleidingen in Maarssendorp
en Oud Zuilen. De afgelopen twee jaar zijn daar de fietstochten met een
praatje aan toegevoegd. De rondleidingen in Maarssendorp en Oud Zuilen
belichten de rijke historie en mooie buitenplaatsen. Van de fietstochten
met een praatje wordt helaas vrijwel geen gebruik gemaakt. Met de gidsen
is recent een en ander besproken en ook de mogelijke plannen voor 2017.
Gedacht wordt aan het toevoegen van themawandelingen / -fietstochten in
de maanden mei tot en met oktober.
Aanmelden: rondleidingen@gilde-stichtsevecht.nl tel. 06 536 82 664

Verenigingsmarkt in Breukelen
Na de geslaagde verenigingenmarkt in 2016 in het Park Boom & Bosch in
Breukelen wordt in 2017 deze verenigingenmarkt georganiseerd op
zaterdagmiddag 9 september. Wederom is de bedoeling deze markt
weer te combineren met andere activiteiten. Tevens wordt getracht het
aantal optredens en demonstraties van de verenigingenmarkt te
vergroten, waardoor de markt attractiever wordt en hopelijk meer publiek
zal trekken. Aanmelden: Verenigingsmarkten@gilde-stichtsevecht.nl

Vrijwilligersdag in Maarssen
Zaterdag 5 november 2016 werd voor de 17de keer de vrijwilligersdag in Winkelcentrum Bison Shopping Center in Maarssen
gehouden. Er waren 53 deelnemende organisaties. Naast de
presentatie en promotie van deelnemers waren er vele optredens op
het centrale plein en in de gangen van het winkelcentrum.
Het was zoals alle voorgaande jaren weer een grote happening.
Voor 2017 is de vrijwilligersdag gepland op zaterdag 4 november
wederom in winkelcentrum Bison Shopping Center.
Aanmelden: Verenigingsmarkten@gilde-stichtsevecht.nl of tel. 06 801 64 189

Verkiezing vrijwilliger(s) van het jaar
De verkiezing van vrijwilliger(s) van het jaar was in 2016 weer een
groot succes. Er waren totaal 27
voordrachten van individuele vrijwilligers
en groepen. Bij de individuele
vrijwilligers werd Karel van Teeseling
(KBS De Wilde Wingerd) de winnaar.
Andere genomineerden Roger Clements
(OSM Basketbal) en Nanny Heijmans (
Zwembad de Meent). Bij de groepen
werden de Timmerdorpen uit Maarssen
de winnaar. Andere genomineerden
Dansgroep Samen Verder (Stichtse Vecht) en Wijkcentrum Over Noord Breukelen. Gilde
Stichtse Vecht organiseert in 2017 weer de verkiezing vrijwilliger(s) van het jaar. Dit jaar ook
weer voor drie categorieën, te weten: * Vrijwilliger van het jaar * Groep vrijwilligers van het jaar
* Groep vrijwilligers met een eenmalige en unieke activiteit. Dat vrijwilligers in de gemeente
Stichtse Vecht aandacht en waardering krijgen is van groot belang. Mocht u van een persoon of
groep voor willen dragen of nadere informatie: info@gilde-stichtsevecht.nl
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