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1. VOORWOORD
Het jaar 2018 stond voor het Gilde Westelijke Mijnstreek vooral in het teken van de verhuizing van Oos
Hoes in Sittard naar ‘t Trefpunt in Munstergeleen. Het bestuur heeft meerdere malen vergaderd over de
mogelijke voor- en nadelen van deze verhuizing. Uiteindelijk hebben de overwegingen, betere
huisvesting, betere parkeergelegenheid en betere financiële afspraken de doorslag gegeven om de stap
te nemen en te verhuizen.
Een nieuwe plek waar we in september gestart zijn met een succesvolle open dag. Met meteen 40
nieuwe aanmeldingen. Dat er ook de nodige aanloopproblemen waren is inherent aan een dergelijke
overgang. Gelukkig kunnen we constateren dat de grootste ongemakken achter de rug zijn en wat
betreft de cursussen in 2019 alles in rustiger vaarwater kan starten. Hierbij past een woord van dank aan
allen die er samen met het bestuur de schouders onder hebben gezet. Zonder hun geduld en bereidheid
tot er samen iets van maken was dit niet gelukt. Een speciaal woord van dank aan onze secretaris, Bert
Wassenberg, die als schakelpunt van eminent belang is geweest.
De cursusleiders hebben ook dit jaar weer hun waarde bewezen. Dat we ook in Munstergeleen weer
konden starten met veel cursisten is voor een groot deel aan hun te danken. Hun cursisten waarderen de
wijze van lesgeven en de sfeer in de lessen dusdanig dat een verhuizing geen invloed heeft gehad op de
deelname aan de cursussen.
Ondanks dat er nogal wat wijzigingen in de vrijwilligers op kantoor zijn geweest, is kantoor toch blijven
functioneren als het zenuwcentrum. De wijzigingen hebben wel wat gevraagd van de al wat langer voor
ons werkende vrijwilligers. De aanstelling van een vaste coördinator heeft zijn waarde al bewezen en een
verdere professionalisering van o.a. computersysteem zal ongetwijfeld bijdragen aan een nog fijnere
manier van werken. Dank jullie wel voor jullie flexibiliteit.
Ook in het bestuur vonden mutaties plaats. Drie bestuursleden hebben om hun moverende redenen
afscheid genomen. Twee nieuwe bestuursleden traden halverwege het jaar toe en per 1 januari a.s. start
wederom een nieuw bestuurslid als nieuwe voorzitter. Begin 2019 zal een wisseling plaatsvinden in de
functie bestuurslid/coördinator computerprojecten. Menno Landman draagt het stokje over aan Yvonne
America.
Dit zal mijn laatste voorwoord zijn. Inmiddels heeft John Arets uit Munstergeleen zich bereid verklaard
om mijn taak als voorzitter over te nemen. Dankjewel hiervoor.
2019 zal in het teken staan van het verder settelen in Munstergeleen en het uitbouwen van de cursussen,
zowel in aantal als in diversiteit. Ik wens iedereen daar veel succes bij.
Els Meewis
Bestuursvoorzitter

Jaarverslag 2018
Gilde Westelijke Mijnstreek

pagina 3

2. VERSLAG VAN DE BESTAANDE ACTIVITEITEN
2.1 COMPUTER- EN OVERIGE CURSUSSEN
Coördinator:

Menno Landman

• iPad/iPhone - Smartphone met een knipoog naar Android tablet
Cursusleiders: Wouter de Wijn en Ton Rongen
Ook in 2018 zijn de cursussen iPad/iPhone én Smartphone met een knipoog naar (Android) tablet
meerdere keren aangeboden zowel in Sittard/Munstergeleen als in Elsloo. Gezien de doelgroep is voor de
cursussen gekozen voor een kleine groep (5 á 7 deelnemers). De insteek van de beide cursussen is dat de
deelnemers met hun eigen iPad of iPhone of Android Smartphone of tablet de cursus volgen. Ze werden
goed bezocht en waren laagdrempelig.
Ton Rongen, de cursusleider Android tablet/telefoon heeft aangegeven wegens privéomstandigheden te
stoppen als cursusleider bij het Gilde. We proberen zo snel mogelijk een vervanger voor hem te vinden.
• Windows 10 - Internet en e-mail
Cursusleider: Cor Borghmans
Ook in 2018 zijn er weer cursussen Windows 10 van start gegaan, op de eigen laptops van de cursisten.
Dit geeft nogal eens problemen omdat de laptops niet altijd goed zijn ingericht.
De cursus internet en e-mail werd in 2018, door de sterk teruglopende animo, niet meer aangeboden.
• Leeskring
Cursusleider: Wim Krings
In oktober is het derde jaar van de leeskring met veel enthousiasme van start gegaan. Er zijn tot de
zomer van 2019 een zestal bijeenkomsten gepland. Voor het eerst is er geëxperimenteerd met de
mogelijkheid om voor een blok van drie i.p.v. zes bijeenkomsten te kiezen.
Cursusleider: Suzan Voncken
Naast de leesclub van Wim Krings is er ook de leesclub van Suzan Voncken die in oktober aan haar
tweede jaar van zes bijeenkomsten is begonnen. Het verschil met de leesclub van Wim Krings is dat deze
leesclub een meer thematische opzet heeft, 3 verschillende thema’s per jaar en binnen elk thema 2
boeken om te bespreken. Suzan draait 2 leesclubs in één seizoen zowel in Sittard/Munstergeleen als in
Elsloo.
• Website bouwen met Joomla
Cursusleider: Johan van der Velde
Door drukke privé werkzaamheden van de cursusleider heeft de cursus “Website bouwen met Joomla”
niet kunnen plaatsvinden in 2018. In de herfst van 2018 heeft Johan aangegeven te stoppen als
cursusleider bij het Gilde wegens privéomstandigheden.
• Tenslotte
Helaas moet ook vermeld worden dat enkele in Sittard en Munstergeleen aangeboden cursussen niet zijn
doorgegaan. Dit zijn: “facebook”, “social media”. Er hadden zich helaas onvoldoende cursisten
ingeschreven om de genoemde cursussen door te laten gaan. Daarentegen is de cursus “facebook” in het
jaar 2018 wel tweemaal doorgegaan in Elsloo. Overwogen wordt of deze cursussen in 2019 in
Munstergeleen nog wel aangeboden moeten blijven worden gezien de zeer geringe belangstelling.
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2.2 TALENCURSUSSEN
Coördinator: Margriet Dirkx/Paul Hazelhof
(Margriet Dirkx trad per 1 augustus af als bestuurslid. Zij werd opgevolgd door Paul Hazelhof)
Onze talencursussen starten elk jaar begin oktober en lopen door tot maart. Zij bestaan uit twintig lessen
van anderhalf uur. Talen die niet in het najaar kunnen starten, worden in verkorte vorm in januari
aangeboden; dan bestaan ze meestal uit tien lessen van twee uur. In een gemoedelijke sfeer leren
cursisten een vreemde taal. Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift. Onze
talencursussen bestaan uit:
• Engels beginners
Cursusleider: Ad van Gellekom
De cursus Engels voor beginners liep af in februari. In het najaar was de belangstelling voor deze cursus
iets groter en werd besloten met deze cursus wederom van start te gaan. In overleg met de heer Van
Gellekom bestaat deze cursus uit 15 lessen van 2 uur.
• Conversatie Engels.
Cursusleiders: Phill Geraghty, Jean Smolders en Sybill Anholm
Deze cursussen zijn helaas gestopt vanwege het overlijden van dhr. Geraghty en stoppen van de
vrijwilligerswerkzaamheden van dhr. Smolders en mw. Anholm. We zoeken uiteraard naar vervangers,
maar die zijn niet zo makkelijk te vinden.
• Spaans.
Cursusleidster: Ederlin Peters
De vier lopende groepen (één beginners-, één opfris- en twee gevorderden groepen) eindigden in maart.
Vanuit de gevorderdengroepen was voldoende belangstelling om een verlenging van de cursus te
realiseren. In het najaar werd gestart met twee beginners- en 2 gevorderden groepen in Munstergeleen
en in Elsloo startte een beginnersgroep, vervolggroep beginners en een groep gevorderden, allen onder
leiding van mevrouw Peters.
• Frans.
Cursusleiders: Dries Soons, Helmuth van Son en Bertie Jaspers
De cursussen Frans beginners en ‘Le tour de France en chansons’ eindigden in maart. Helaas was er in
het najaar onvoldoende belangstelling voor een Opfriscursus van dhr. Soons. Volgend jaar wordt een
nieuwe poging ondernomen.
De heer van Son, die het voorgaande seizoen in Elsloo een groep beginners had, kon in het najaar in
Elsloo weer starten met een beginnerscursus, na het samenvoegen van de belangstellenden. Helaas
onvoldoende cursisten om een beginnersgroep in Munstergeleen op te starten.
Ook de cursus ‘Le tour de France en chansons’ startte in oktober weer met vele nieuwe cursisten. Aan
de hand van chansons, teksten en gedichten wordt gewerkt aan de lees- en luistervaardigheid,
grammatica en idioom. Daarnaast wordt ook specifiek aandacht geschonken aan spreekoefeningen.
• Duits Opfriscursus
Cursusleidster: Annie van Horck
Ook deze cursus eindigde in maart. In het najaar ging de groep verder als Duits gevorderden.
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• Chinees beginners
Cursusleidster: Jingbo Wang
Deze cursus is in maart geëindigd maar heeft geen vervolg gekregen in het nieuwe cursusjaar vanwege
het stoppen van de cursusleider.
• Vakantie Italiaans.
Cursusleidster: Jacqueline Stokman-Vleugel
Deze cursus is in het nieuwe cursusjaar weer aangeboden en heeft plaatsgevonden voorjaar 2018 in
Elsloo met een selecte groep belangstellenden.
•

Ten slotte: Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van cursusleiders mw. Wang, dhr.
Smolders, mw. Anholm en mw. Dirkx als coördinator.

2.3 CREATIEVE PROJECTEN
Coördinator: Ine Meuffels/Jeanny Schuttinga
(Ine Meuffels trad per 1 augustus af als bestuurslid. Zij werd opgevolgd door Jeanny Schuttinga)

• Schilderen
Cursusleiders: Chris Caanen, Ine Caubo en Jeanny Schuttinga
Er zijn vier drukbezette cursusgroepen geweest het afgelopen jaar, een op de maandag- en
dinsdagmiddag en twee groepen op de vrijdagmiddag.

• Bloemschikken
Cursusleidster: Lilian Gonzalez
Na de verhuizing naar Munstergeleen is voor het eerst sinds lange tijd weer een cursusgroep geformeerd
onder leiding van een nieuwe cursusleidster. Er is een kleine cursusgroep op de dinsdagmiddag om de
twee weken actief geweest. Hopelijk neemt de belangstelling verder toe na nog wat extra publiciteit.

• Tiffany
Cursusleidster: Marlie van Rooijen
Er is geen minimumaantal cursisten voor nodig, alle mensen die zich hiervoor opgeven kunnen
instromen. Afgelopen jaar hebben drie cursisten hier gebruik van gemaakt in een extern atelier.
Inmiddels heeft het bestuur besloten dat cursussen in principe in de eigen locatie aangeboden worden en
dat geen wervings- of administratieve activiteiten worden ondernomen voor externe cursusleiders .
Eventuele aanvragers kunnen zich rechtstreeks melden bij Marlie (046-4511185 of
hetmatelier@hotmail.com) zonder tussenkomst van Gilde.

• Tenslotte
In Elsloo zijn geen creatieve cursussen c.a. aangeboden.
Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om nieuwe cursusleiders aan te trekken. Nieuwe trends op het
gebied van creatieve cursussen worden nauwlettend gevolgd.
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2.4 RECREATIEVE ACTIVITEITEN
Coördinator: Marcel Bohnen
Binnen de structuur van het Gilde zijn de recreatieve projecten een belangrijk onderdeel.
Samen met een 5-tal natuurgidsen wordt gestreefd naar een creatieve en leerzame benadering van een
aantal wandel- en fietstochten.
Met de aanwezige kwaliteiten en expertise van de gidsen lukt het elk jaar weer om het grote aantal
deelnemers, door middel van wandel- en fietstochten, dichter bij de mooie natuur te brengen.
Ook het afgelopen jaar hebben weer een aantal nieuwe deelnemers mogen begroeten.
Hierdoor hebben we momenteel een vaste groep van circa 50 enthousiaste deelnemers.
De tochten zijn steeds circa 15 km lang met een middagpauze van 1 uur.
Verder zijn de wandelingen door de natuurgidsen van tevoren uitvoerig verkend, zodat we de veiligheid
van de deelnemers zo goed mogelijk kunnen waarborgen.
Het afgelopen jaar hebben we een 7-tal wandelingen gelopen:
30 januari: Schinveld en omgeving
27 februari: Stein en omgeving
27 maart: De Voerstreek
24 april: Bloesemtocht omgeving Vroenhoven
25 september: De Meinweg
30 oktober: Eifelwandeling
27 november: Eperheide, lang de Geul en de Gulp
De wandelingen werden begeleid door onze natuurgidsen:
Ton Theunissen, Leon Roebroek, Fons Wijnands, Jan Goessens, Marcel Bohnen
Ook werden 2 mooie fietstochten georganiseerd:
29 mei: De Maaswerken in uitvoering. Met bezoek aan het Grensmaas Project.
26 juni: Valkenburg, met rondleiding en bezichtiging van grotwoningen.
Ook deze fietstochten werden begeleid door onze natuurgidsen.
Mede door het toenemend aantal e-bikes werden de deelnemers over groepen verdeeld, zodat we met
relatief kleine groepen aan het steeds drukker wordende verkeer kunnen deelnemen.
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2.5 CURSUSSEN IN ELSLOO i.s.m. DORPSPLATFORM
Coördinator:

Marij Starren/Bert Wassenberg

De samenwerking met het Dorpsplatform Elsloo is ook in 2018 voor het derde jaar op rij voortgezet.
De diverse cursussen die in Elsloo hebben plaatsgevonden zijn in de voorgaande paragrafen benoemd.
We hebben bijvoorbeeld proefgedraaid met een cursus Italiaans op vakantie. Het ging wat moeizaam om
een cursusgroep vol te krijgen, maar het enthousiasme tijdens en na afloop van de cursus was groot.
Spaans scoorde eveneens bijzonder goed en de iPad-cursus is niet meer weg te denken uit het aanbod in
deze disclocatie.
Marij Starren heeft het coördinatorschap voor Elsloo niet doorgezet en Gilde inmiddels verlaten.

DANK AAN ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS:

3. SUBSIDIES
Gilde Westelijke Mijnstreek heeft een gezonde financiële basis.
De beperkte teruggang in het aantal cursisten heeft niet veel effect gehad op het resultaat, maar is wel
extra op de uitgaven gelet.
De door de Gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen toegezegde subsidies zijn in 2018 ontvangen.
Via het Dorpsplatfom Elsloo ontvangen we nu ook van de gemeente Stein een bijdrage.
Lettend op onze financiële mogelijkheden worden cursussen zoveel mogelijk op kostendekkende basis
aangeboden.
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4. DIVERSEN
q

De tweede Nieuwjaarsbijeenkomst van, voor en met onze vrijwilligers werd op 12 januari 2018
gehouden in café Amadeus in Geleen, waar Margriet Dirkx de rol van gastvrouw met verve vertolkte.
Een stukje vlaai, een kopje koffie en naderhand een drankje waren voldoende om in een leuke sfeer
met elkaar kennis te maken en wat gezellig met elkaar te babbelen. Voorzitter Els Meewis gaf nog
een terug kijkje op het jaar 2017 en een korte vooruitblik om hetgeen het jaar 2018 zou gaan
brengen.

q

De pasjeshouders van het Fonds voor Sociale Instellingen krijgen via FSI-reductieregeling “Cursussen”
een reductie van 30% met een maximum van € 20,- op een cursus van Gilde Westelijke Mijnstreek
met een maximum van 2 personen per gezin.

q

In 2018 is twee keer provinciaal overleg gevoerd met de Gilden uit Limburg in respectievelijk
Roermond en Munstergeleen, waarbij we de collega’s ons nieuwe onderkomen hebben kunnen laten
zien.

q

In het voorjaar van 2018 is in Elsloo voor het eerst een korte cursus vakantie Italiaans gegeven o.l.v
Jacqueline Stokman-Vleugel. De cursisten hebben genoten van een gezellige korte cursus en kennis
gemaakt met de Italiaanse taal. Bij de start van het programmajaar 2018-2019 is bloemschikken
aangeboden in Munstergeleen o.l.v. Lilian Gonzalez. Fijn dat er 2 nieuwe cursussen opgenomen
konden worden in het programma.

q

Op 15 september is de “oude bieb” in Munstergeleen opnieuw in gebruik genomen. Dankzij bijdragen
van de gemeente Sittard-Geleen en vele sponsoren is de oude bibliotheek verbouwd tot een mooie
multifunctionele ruimte. Gilde Westelijke Mijnstreek heeft afscheid genomen van Sittard en intrek
genomen in deze nieuwe accommodatie. Vanaf september 2018 werden de cursussen vanuit
Munstergeleen aangeboden. Een aantal vrijwilligers is tijdens de open dag aanwezig geweest om
belangstellenden iets te vertellen over de cursussen die worden gegeven. Ook waren er
demonstraties en proeflessen.

q

Op 21 september heeft er, als bedankje naar àlle vrijwilligers, een uitstapje plaatsgevonden. Dit jaar
is een korte wandeling door het oudste deel van Geleen (Oud-Geleen) gehouden met interessante
uitleg door mensen van de Heemkundevereniging. Aansluitend werd genoten van een gezellig
samenzijn met etentje bij ‘t Kleine Verschil. Tevens werden afscheid nemers en nieuwkomers
genoemd. Er waren nogal wat vrijwilligers die zijn gestopt in de afgelopen zomer: Ine Meuffels,
Jingbo Wang, Sybille Anholm, Margriet Dirkx, Johan van der Velde, Marij Starren, Nicole Meuwissen
en Wim Peters. Toch een wat zorgelijke ontwikkeling!

q

Als uitvloeisel van de doelstellingen uit het in 2014 vastgestelde beleidsplan is Gilde Westelijke
Mijnstreek inmiddels ook actief op Facebook. Eind 2018 hadden we ruim 620 volgers op Facebook
(bijna 40% méér dan het voorafgaande jaar), maar doelstelling is om dat aantal uit te bouwen.

q

In 2018 hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen begroeten: in de zomer zijn Jeanny Schuttinga en
Paul Hazelhof de gelederen komen versterken in de functie van respectievelijk coördinator creatief en
coördinator talen/kantoor. Op kantoor hebben we Ger Logister, Ellen Oosterhof en Marieke Comuth
verwelkomd als nieuwe medewerkers.

q

Het bestuur heeft besloten om de 3e Nieuwjaarsbijeenkomst voor àlle vrijwilligers te organiseren in
de nieuwe accommodatie in Munstergeleen, om zodoende de onderlinge band te versterken.
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5. VOORUITBLIK
Een Leven Lang Leren! Naast eten en drinken is Onderwijs de eerste levensbehoefte van de mens!
Vanaf 1 januari 2019 mag ik als voorzitter deel uit maken van het Bestuur van het Gilde, een
vrijwilligersorganisatie waar diverse cursussen zoals talen- en computercursussen worden gegeven door
deskundige enthousiaste docenten. Daarnaast kan men er ook terecht voor creatieve en recreatieve
activiteiten.
Het Gilde heeft een paar maanden geleden een nieuw mooie accommodatie betrokken in
Munstergeleen, mooie leslokalen goede bereikbaarheid en voldoende gratis parkeergelegenheid.
Het Gilde zal de komende jaren zich opnieuw moeten gaan uitvinden en nieuwe wegen inslaan. Een korte
vooruitblik!
Nieuwe naam.
De naam “Gilde Westelijke Mijnstreek” is aan vernieuwing toe. Door de centrale ligging tussen
Gemeente Sittard-Geleen en de nieuwe Gemeente Beekdaelen zal het Gilde zich ook anders moeten gaan
profileren. De nieuwe naam zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Natuurlijk hoopt het Gilde ook dit jaar financiële ondersteuning te krijgen van de gemeenten waar zij
actief is.
Werken aan de Toekomst en Vernieuwing.
De nieuwe accommodatie van het Gilde biedt de mogelijkheid om de activiteiten te gaan uitbreiden. We
zullen dan ook moeten gaan investeren in nieuwe cursussen andere activiteiten. Dit zal leiden tot meer
leven in de brouwerij, en nieuwe cursisten aantrekken.
Het Gilde wil het najaar ook starten met een “Ontmoetingslab” waar lezingen en excursies voor 50/60
plussers worden gegeven en een platform zal bieden voor goede gesprekken en open dialogen. Het
“Ontmoetingslab” zal bestaan uit maximaal 30 personen en elke lezing wordt een keer in de maand in de
namiddag gegeven waarna aansluitend een informeel samenzijn.
Naamsbekendheid
Het Gilde zal onder een nieuwe naam stevig aan de weg moeten timmeren voor meer naamsbekendheid.
Zo zal onze website binnenkort vernieuwd worden en zal er regelmatig een nieuwsbrief worden
verzonden. De lokale streekbladen krijgen met enige regelmaat persberichten en andere informatie
toegestuurd. Omroep Start zal onze activiteiten onder de aandacht brengen. Natuurlijk zal ook de Sociale
media onze aandacht krijgen. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal er wederom een Open Dag
worden georganiseerd.
Kennis is macht!
Onderwijs is het uitgangspunt van vooruitgang in elke samenleving in elk gezin! (Kofi Anan)
John Arets
Bestuursvoorzitter

Jaarverslag 2018
Gilde Westelijke Mijnstreek

pagina 10

6. SLOTWOORD
In 2018 is een daling geconstateerd van het aantal cursisten van 734 naar 703 en dat viel alleszins mee,
gezien de verwachtingen i.v.m. de verhuizing. Het bestuur was vooraf sceptischer.
Het aantal cursisten uit de Westelijke Mijnstreek daalde van 593 naar 572 en dat is een zeer beperkte
daling en komt vrijwel overeen met de totale terugloop. Dat wil zeggen dat uit de omringende regio’s het
aantal ongeveer constant is gebleven.
De gemeente Sittard-Geleen beleefde een forse toename als leverancier van cursisten namelijk 434
(2017: 290), en dat is een prettig vooruitzicht. Binnen deze gemeente zaten de plussen vooral in Sittard,
Geleen, Munstergeleen en Limbricht.
In de gemeente Schinnen zakte het aantal cursisten (46) evenals in de gemeenten Beek (16) en Stein (76).
Wat we doen wordt zeker gewaardeerd en dit danken wij vooral aan de geweldige inzet van onze
cursusleiders, kantoormedewerkers en bestuur, die dit allemaal op vrijwillige basis en belangeloos doen.
We willen kennis en ervaring overdragen, maatschappelijk relevant zijn en een goed en gezellig podium
bieden aan onze cursisten en deelnemers aan de diverse programmaonderdelen.
De hulp en financiële steun van gemeenten, bedrijven en instellingen waarmee wij samenwerken blijft
onontbeerlijk, waarvoor onze hartelijke dank!
Vrijwilligers van het Gilde: Bedankt voor jullie enthousiaste, geweldige inzet in 2018!
Vastgesteld in Munstergeleen, 20 februari 2018

John Arets,
Voorzitter
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