Gilde Alkmaar was jarig
Op 21 september 2016 was het zo ver. De vrijwilligersorganisatie Gilde Alkmaar, actief op
recreatief en sociaal gebied, vierde zijn 25-jarig bestaan. Ruim voor de viering werd hier al
aandacht aan geschonken in verschillende nieuwsbladen.
Het jubileumfeest bestond uit een vrij toegankelijke informatiemarkt van 10 tot 12 uur, waar de
vier activiteiten (stadswandelingen, fietstochten, SamenSpraak en Coach4you) zich presenteerden.
In de middaguren was er een ontvangst voor genodigden, met toespraken, een lunch, een door de
eigen gidsen verzorgde stadswandeling en een afsluitende borrel.
De Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar opende haar poort om 10 uur voor de informatiemarkt. Met
deze markt wilde Gilde Alkmaar niet alleen de bekendheid over zijn vrijwilligerswerk vergroten.
Het doel was ook nieuwe vrijwilligers voor de vier activiteiten te werven.
Belangstellenden die, na de berichten in de pers of aangelokt door het sandwichbord voor de
ingang van de kerk, meer wilden weten over het jarige Gilde Alkmaar kwamen hier aan hun
trekken. Bij de aantrekkelijk ingerichte stands kregen zij enthousiaste verhalen te horen van de
vrijwilligers die zich er vaak al jaren lang voor inzetten, ondersteund door informatie op flyers ,
foto’s en posters.
Na hun rondgang langs de markt konden de bezoekers onder het genot van koffie of thee
napraten, waarvan flink gebruik werd gemaakt.
Voor het besloten deel ging de poort van de kerk om 12.30 uur open, dit maal voor genodigden
onder wie de burgemeester van Alkmaar, de heer Piet Bruinooge, en de voorzitter van Gilde
Nederland, de heer Henk de Kort. Ceremoniemeester Peter de Rover opende dit officiële deel.
Aan het woord kwamen achtereenvolgens de voorzitter van Gilde Alkmaar, Lucas Zimmerman, de
burgemeester van Alkmaar en de voorzitter van Gilde Nederland. In de toespraken werden nut en
functie van de Gilden in Nederland in het algemeen en Gilde Alkmaar in het bijzonder toegelicht.
Over de relatie tussen de gemeente en Gilde Alkmaar benadrukte de burgemeester de nauwe
verbondenheid in verleden en heden. De voorzitter van Gilde Nederland ging onder meer in op de
functie van Gilde Nederland als koepelorganisatie. Hij sloot zijn toespraak af met het uitreiken van
de gouden Gildespeld aan het duidelijk verraste bestuurslid Jan Hendriks.
Er was een goed verzorgde lunch voor alle genodigden, die zichtbaar in de smaak viel. Daarna
verdeelden de genodigden zich in vier groepen, om onder deskundige leiding van gidsen van Gilde
Alkmaar een leerzame en onderhoudende stadswandeling te maken. Het weer was het jarige
Gilde goed gestemd en de wandelaars genoten zichtbaar van de vele attracties van de mooie stad
Alkmaar en de historische verhalen van de gidsen.
Vermoeid kwam iedereen weer bij elkaar in de Grote Sint Laurenskerk voor drankjes en hapjes.
Aan het begin van dit afsluitende deel bedankte de voorzitter van Gilde Alkmaar de aanwezigen
voor hun komst. In zijn dankwoord noemde hij in het bijzonder degenen die het feest hadden
voorbereid. Kantoormanager Betty de Boer kreeg een bos bloemen als dank voor haar belangrijke
ondersteunende rol. Zijn slottoespraak besloot hij met de woorden: “Op naar de volgende 25
jaar”. Naar de zin van de feestgangers sloot de geslaagde dag veel te vroeg om half zes.

