Hoe komt u in contact met onze vrijwilligers

Wasschilderijen (18x24 cm), op houten staanders, zilverkleurige
lijsten, room- en witte passe-partouts
Wenskaarten

-U zoekt in deze Gildegids uw onderwerp.

060
055

-Achter het onderwerp staat een nummer, noteer dit.
-U neemt contact op met onze activiteitencoördinator en geeft het
nummer en uw gegevens door:
*Email: activiteiten@gilde-ede.nl
*Telefonisch via 06 – 19 80 56 67
(op werkdagen, bij voorkeur tussen 09.00 en 18.00 uur)

Enkele van onze leden vragen een bijdrage in verband met hun
materiaal- en/of reiskosten

*Per post
Stichting Gilde Ede
Postbus 2020
6710 CA Ede
Bent u op zoek naar informatie over een onderwerp wat u niet in deze gids
aantreft? Neem gerust contact op met onze activiteitencoördinator, wellicht
kunnen wij u toch verder helpen. Wij beschikken over een uitgebreid
netwerk!

Bestuur en overige vrijwilligers stichting Gilde Ede
Voorzitter
Peter Niemantsverdriet
Tel: 0318 – 624683 ‘s avonds na 20.00 uur

Secretaris
Sonja Jonkman

Penningmeester
Peter Schouten

PR en Communicatie
vacature

Activiteitencoördinator
vacature
Fotografie
Wilma van Oss
Peter Schouten
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Vitrine /en
Exposities
Het verzorgen van exposities
het inrichten van vitrines
Aquarellen
Beesten en poppen van stof
Beren, zelfgemaakt en beschilderd
3D-Knipwerk
Dieren, met acrylverf geschilderd
Figuren van stof en klei
Kaarten van droogbloemen
Kaarten en onderzetters versierd met eigen foto’s
Kaarsen en zeep, versierd met o.a. transfertechnieken
Kwartetspellen, ong. 1200 stuks, merendeel Nederlands
Mineralen geslepen en ongeslepen
Natuurfoto’s (macro- en close-up) in diverse formaten
Papierknippen, overbrengen op kaarsen en kaarten, inlijsten
(min. 1 maand van te voren contact opnemen)
Pergamano
Poppenhuizen (80x70x30 cm) en poppenmeubelen
Sieraden
Sieraden, diverse technieken
Servettentechniek op bloempotten, dakpannen, houten panelen en
kaarsen
Servettentechniek op diverse materialen
Textiel, geverfd
Trollen, versierde potjes enz.
Doosjes bekleden met stof
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163
208
208
051
212
055
051
200
051
199
253
200
135
051
194
258
080
055
258
055
208
095

Op welk gebied kunnen wij iets
voor u betekenen?

Computervaardigheden
Computer, aanschaf en gebruik
Website, hulp bij het opzetten van een eenvoudige site

182/201
221

Oude ambachten
Glas in lood en Tiffany
Kantklossen
Lierse kant
Navigatiehistorie
Reparatie en restauratie oude harmoniums
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263
111/173
111
030
033

Diverse
Diversehobbies
Hobby’

Tekenen,
Tekenen,schilderen,
Schilderen,sierschrijven
Sierschrijve

Eieren beschilderen en versieren
185
Figuren van klei
055
Fimoklei figuurtjes maken
223
Gipsfiguren maken
055
Houtdecoratie
055
Kaarsen maken en gieten
213/214/248
Kaarten maken en onderzetters versieren met foto’s
200
Keramiek
205
Kwartetspellen verzamelen
199
Lijmen van sierletters op papier, zeep en kaarsen
051
Mozaïek decoratie
248
Mineralen geslepen en ongeslepen
253
Oude winkeltjes van papier
088
Pergamano
044
Papier knippen
135
Scrappen, een combinatie van fotoalbum, dagboek en plakboek 226/227
Servettentechniek
055/258
Tassen maken van plastic afval
175
Trollen maken en hiermee potjes versieren
208
Wensstenen maken
051
Zijde beschilderen en zijden schilderijen
095

Acryl
65/201/229
Acryl, dieren schilderen
212
Aquarelleren
201/217
Schilderen met olieverf
248
Wasschilderen
136
Glas beschilderen: Loodband aanbrengen en vervolgens een
glas-in-lood-patroon d.m.v. verf aanbrengen.
248

Wenskaarten maken

Diverse technieken
Droogbloemen
3D-knipwerk
Geboortekaartjes en trouwkaarten verwerken in acryl ei
Met mastiek
Pergamano

055/117
051
051/095/245
117
217
044

Talen

Franse conversatie
Vertalen van en naar Duits
Vertaalwerk Engels

050
127
201
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Doe het zelf en techniek (geen klussendienst)
Van graankorrel tot graanborrel
Voeding, advies over gezonde
Wijn en bier maken

239
127
062

Deze lezingen kunnen worden gegeven aan de hand van dia’s enz.

Beveiliging in en om uw huis, advies
Binnenhuisadviseur
Bouwkundig advies (telefonisch)
Bouwkundige zaken
Bouwtechnisch tekenen en lezen
Grondanalyse
Onderhoudswerk en schilderen
Timmerwerk
Kwaliteit van de lucht binnen, helpen zoeken naar oplossingen bij
problemen hiermee.

262
210
256
070
201
088
070
070
264

Natuur en tuin (geen klussendienst)
Fotografie en video
Vliegvissen, zelf hengels en vliegjes maken
262
Vijverbevolking
038
Tamme konijnen, voorlichting m.b.t. huisvesting/verzorging/koppeling
enz.
261

Aanschaf camera’s
Zwart-wit fotografie
Foto’s inlijsten
Fotoreportage van tuin maken
Passe-partout maken voor foto’s
Van de natuur in macro en close up

080
080
200
200
200
200

Stenen en sieraden
Glasbewerking
Kettingen maken en workshop van verschillende soorten stenen
060
Sieraden maken van verschillende soorten stenen
218
Sieraden van Swarowski kristal
051
Sieraden
246/258
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Glasinstrument maken
Glas graveren
Glas in lood en Tiffany

088
245
263

5

Houtbewerking
Houtbewerki

Handwerkvormen en stoffen bewerken
Borduren vanaf telpatronen
Breien naar eigen ontwerp
Breien en stoppen
Breien op machine, brede pennen enz.
Frivolité
Haken
Kantklossen
Machinaal borduren
Noorse sokken breien
Opgevulde beren beschilderen
Poppen en beesten van stof
Quilttechniek
Spinnen
Tasjes breien
Tasjes haken van katoen
Textiel verven, beschilderen en versieren
Vilten
Voorlichting over breimachines
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216
228
205
228
173
243
111/173
055/174
60
208
051/245
242
205
053
175
055
205
146

Figuurzagen
Houtbewerken
Modelbouw (molens, meubeltjes, schepen,
miniatuurgebouwtjes van dun hout enz.).
Poppenhuizen
Poppenmeubels
Westfries houtsnijwerk

055
230/257
088/112/202
194
194
224/243

Lezingen

Alternatieve geneeswijzen
Armoedebestrijding in de 19e eeuw
Aquaria, met diaserie
Hannekemaaiers en Kiepkerels
Heksen, vroeger en nu
Kernhem, de geschiedenis van een landgoed in Ede
Modelscheepsbouw, met schip en videoband
Trouwen: Belevenissen van een trouwambtenaar
Van gletsjer tot potstal
Kwaliteit van de lucht binnen, helpen zoeken naar oplossingen bij
problemen hiermee.
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127
220
038
220
220
193
112
219
178
264
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Rondleidingen
Rondleidingen Rondleidingen
op
bij
bij
landgoed Hoekelum en landgoed Kernhem
Hoekelum en Kernhem
Hoekelum en Kernhem

Een aantal van onze leden verzorgt rondleidingen aan groepen, schoolklassen, verenigingen enz. Deze rondleidingen duren ongeveer 1½ uur.
Er zijn kosten verbonden aan deze rondleidingen, namelijk € 4,50 per
persoon en kinderen tot 12 jaar € 2,50 (inclusief consumptie).

Wat is het Gilde Ede?
Met wie werken wij samen?
Stichting Houtclub Ede
Edese Wijn-en Biergilde
De Edese Uitdaging
Malkander (voorheen De Medewerker)
Huize Pluis
Repair Cafë Ede
Stichting Senioren Service Ede

Gilde Nederland
Gilde Wageningen

www.houtclubede.nl
www.edeswijnenbiergilde.nl
www.edeseuitdaging.nl
www.malkander-ede.nl
www.huizepluis.nl
www.repaircafe-ede.nl
bereikbaar via Malkander

www.gilde-nederland.nl
www.gilde-wageningen.nl

Kijk ook op onze website: gilde-ede.nl
Deze Gildegids komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het
Gilde Ede. Hebt u suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de
Gildegids? Neem dan contact met ons op: secretaris@gilde-ede.nl

Een groep vrijwilligers die met veel plezier, kennis, kunde
en vaardigheden (gratis, of tegen een kleine vergoeding)
ter beschikking stelt aan particulieren, non-profit
organisaties zoals buurtcentra, verzorgingstehuizen,
scholen enz.
Het Gilde Ede concurreert niet met commerciële bedrijven
of diensten!
Wij kunnen u helpen aan informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen: Techniek, oude ambachten,
creatieve vaardigheden, bouwkundige zaken enz. Ook zijn
er vrijwilligers die exposities en lezingen verzorgen in
buurtcentra, woonzorgcentra enz.
Anderen verzorgen rondleidingen op landgoed Hoekelum
en landgoed Kernhem.
Via deze Gildegids willen wij u kennis laten maken met
onze geweldige vrijwilligers!
Voor het recentste aanbod verwijzen wij u graag naar onze
website: www.gilde-ede.nl

