
Twintig nieuwe cultuurgidsen aan de slag in Nieuw-West. 
 
Voor alweer de 4e keer streek het ZID Theater, met hun succesvolle training 
Cultuurgidsen, neer eind 2017 in het mooie Stadsdeel Nieuw West. Dit keer werd de 
training gegeven in Nieuw Sloten, in het Huis van de Wijk België. Twintig 
enthousiaste deelnemers, van verschillende leeftijden en achtergronden volgden de 
training. Vrijwilligers in de wijk, studerenden, werkenden en gewoon nieuwsgierige 
buurtbewoners die met de Cultuurgidsen training van het ZID Theater zelf willen 
leren hoe ze vanuit hun eigen talent en mogelijkheden iets kunnen betekenen in en 
voor de buurt. Door o.a het leren initiëren van projecten, ontdekken van de eigen 
talenten, samenwerken en nieuwe netwerken aanboren, werkten gedreven 
deelnemers aan een intensief traject onder begeleiding van de docenten Daan Bosch 
en Sebo Bakker.  
 
In samenwerking met o.a Stefania Maginzali van Eigenwijks en het Huis van de wijk 
België werd er weer een mooie samenwerking beklonken tijdens de altijd goed 
lopende afsluiting: de Culturade. De Culturade is het eindfestival van het traject, 
georganiseerd door de deelnemers en word traditiegetrouw geopend door Dick 
Glasta van Loon, Directeur Eigenwijks en afgesloten door Lid van het dagelijks 
bestuur Ronald Mauer. Tijdens de Culturade, Onze Wereld, jouw wereld, konden de 
gasten kennis maken met de kwaliteiten en talenten van alle gidsen. Van spelideeën 
voor het leren kennen van je buren, een film gemaakt van het werkproces, lessen in 
veiligheid, werken met taal en poëzie, dans uit Zuid Amerika, en de geschiedenis van 
verschillend soorten eten, werd een vol Huis van de wijk België omgetoverd tot een 
bruisend festival van lokale talenten.  
 
Met het uitreiken van de certificaten door Ronald Mauer werd een punt gezet achter 
de laatste les en een begin gemaakt met weer een lichting getalenteerde en 
gedreven groep Cultuurgidsen. Door het jaar heen zullen er, georganiseerd door de 
ZID Academy, terugkom dagen zijn waar er verder wordt gekeken wat ze voor 
andere culturele en maatschappelijke organisaties in Amsterdam Nieuw West, maar 
ook breder, kunnen betekenen.  
 
Hebben jullie enthousiaste en getalenteerde mensen nodig om activiteiten op te 
zetten of te geven, bij festivals of events, neem dan contact met ZID Theater/ 
Susanne Hazen, coördinator van de ZID Academy. De volgende training 
Cultuurgidsen staat voor maart 2018 gepland, een traject waar statushouders en 
buurtbewoners samen optrekken. Interesse, meer informatie, neem contact op via: 
academy@zidtheater.nl of op 020-4888449 (dinsdag, donderdag, vrijdag)  
 


