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GILDE ROTTERDAM
NIEUWSBRIEF
Vo o rw o o rd b i j h e t e e r s te n u m m e r
door Wim van Heemst
Gilde Rotterdam presenteert
vol trots het eerste nummer
van de nieuwsbrief.
Meer dan 400 vrijwilligers
staan elke dag klaar voor de
Rotterdammers. Elke dag
zijn deze vrijwilligers in de
weer met het rondleiden van
mensen die meer van Rotterdam willen weten, met het
overdragen van kennis aan
Rotterdammers in de meest
brede zin van het woord
en met het geven van taalhulp aan anderstaligen op
verschillende manieren.
Graag willen wij onze vrijwilligers en externe partners
regelmatig via een nieuwsbrief
op de hoogte houden van wat
er zoal speelt in ons Gilde.
Via het delen van wetenswaardigheden en nieuwsfeiten
versterken we onze onderlinge band en het Gildegevoel.

Ook onze externe partners
kunnen we op deze manier
nog beter informeren over en
inzicht geven in wat Gilde doet
en wat het voor Rotterdam betekent. Hopelijk leidt dit tot nog
meer en betere samenwerking.

Ik wens de lezers veel leesplezier en de redactie veel
werkenthousiasme toe bij het
maken van de nieuwsbrief.
Ik hoop dat er vele nieuwsbrieven zullen volgen.
Wim van Heemst
Voorzitter Gilde Rotterdam
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Van de Redactie
In dit nummer schrijft voorzitter Wim van
Heemst over het Gildegevoel en samenwerking, kunt u kennis maken met de nieuwe
secretaris Bernard Noorduyn en is er een interview met afscheidnemende Nico van Veen,
die eind april koninklijk is onderscheiden mede
voor zijn inzet bij Gilde.
Alle clusters komen in beeld: met een introductie zoals bij Kennisoverdracht en Taal, met
een activiteit zoals Rondleidingen, met de Opbouwdag 2018 en de rol van Gilde daarin.

In 2017 hebben studenten van de Hogeschool
InHolland als afstudeeropdracht een adviesrapport gemaakt als bijdrage aan de continuïteit van
Gilde Rotterdam.
Zo’n advies van beginnende professionals past
in de doelstelling van Gilde Rotterdam maar dan
in omgekeerde weg. Hier adviseerde de jonge
leerling de meester. Even wennen…..
Eén van de aanbevelingen was het verbeteren
van de interne communicatie door middel van
een wekelijkse nieuwsbrief. Nieuwsbrief goed,
wekelijks is teveel.

Ook aandacht voor de AVG, nee geen aardappelen, vlees en groenten maar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Best
een lastig onderwerp.
De Nieuwsbrief is er voor de communicatie
tussen alle vrijwilligers. Dat betekent dat wij
hopen dat vrijwilligers ook gaan bijdragen
aan de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief is ook de
plaats waar vrijwilligers hun mening over het
Gilde kunnen neerleggen. Een leuke of positief kritische ingezonden brief (niet te lang
s.v.p.) zal geplaatst worden.

Hier dus die Nieuwsbrief. Het streven is die
maandelijks uit te brengen, maar misschien is
dat te ambitieus. Er is voldoende te schrijven
over Gilde Rotterdam overigens. Rekening houdend met de vakantie van de redactie (zie colofon) komt de volgende Nieuwsbrief begin september uit.
De activiteiten van Gilde Rotterdam zijn onderverdeeld in drie clusters: Kennisoverdracht,
Rondleidingen en Taalhulp. Vrijwilligers in het
ene cluster weten over het algemeen niet zo veel
van de andere clusters. Met de Nieuwsbrief hopen we een bijdrage te leveren aan het beter leren kennen van elkaars activiteiten en misschien
kan een vrijwilliger van bijvoorbeeld Rondleidingen ook iets doen bij Taalhulp of Kennisoverdracht. Zie het artikel over Vrijwilligers Gezocht!!

Wij zijn benieuwd. Gildes komen uit de Middeleeuwen en om bij die tijd te blijven, wie
pakt de handschoen op? Stuur uw reactie
naar red.nieuwsbrief@gilderotterdam.nl.
O ja en wie maken die Nieuwsbrief? Volgende
keer zal de Redactie zich presenteren. Voor
de namen zie het Colofon.

Vrijwilligers van Gilde Rotterdam kunnen een
grote bijdrage leveren aan het mee oplossen
van vraagstukken als integratie en acceptatie.
De stad beter leren kennen is zo’n vorm van integratie, gecombineerd met het leren van Nederlands bijvoorbeeld.

Veel leesplezier!
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Aanbod Team Taalhulp
Voor nieuwkomers in Nederland biedt Gilde hulp
bij het leren van de Nederlandse taal.
Dat gebeurt op verschillende manieren. Hieronder
zetten we op een rijtje welke mogelijkheden er zijn.
1. Project Samenspraak - Nederlandse spreekvaardigheid voor anderstaligen
In kleine groepjes of 1-op-1-taalhulp wordt één keer per week
Nederlands gesproken. Zo’n bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur.
De minimumeis is dat de kandidaat in staat is om het intakegesprek in het Nederlands te voeren zonder de hulp van een ander.
2. Project Nederlands ToTaal - Schrijfvaardigheid
voor anderstalige werkenden en studerenden.
Deze 1-op-1-taalhulp is gericht op kandidaten die de Nederlandse taal al redelijk tot goed spreken, maar nog niet foutloos
kunnen schrijven. Vrijwilligers van Gilde kijken naar de teksten
die de kandidaten voor hun studie of werk moeten schrijven.
Op basis daarvan wordt uitleg gegeven over hoe de teksten
verbeterd kunnen worden. Dat gebeurt op een zodanige manier dat de kandidaten leren om betere teksten te schrijven.
Meestal is er één keer per week een bijeenkomst die ongeveer
2 uur duurt. In sommige gevallen is 2 keer in de week mogelijk.
Voor de 1-op1-taalhulp geldt de voorwaarde dat de
anderstalige al een beetje Nederlands spreekt.
Anderstaligen met niveau 0 kunnen wij niet helpen.
3. Project Converseren - Conversatiegroepen
Het gaat hier om groepen van 4-6 anderstaligen die
minimaal Nederlands op A2 niveau beheersen.
De bijeenkomsten vinden 1 keer per week
plaats in gebouw De Heuvel.
Wie zitten er in het team Taalhulp:
Anita van den Emster, Coördinator/pilot Capabel Taal
Joke Dekkers, project Samenspraak
Miep de Jager, project Samenspraak
Martine de Keizer, project Samenspraak
Marja Aarsbergen, project Nederlands ToTaal
Adine Atzeni, project Converseren
Voor informatie kunt u bellen met 010-203 84 85
of mailen naar: taal@gilderotterdam.nl
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Vrijwilligers gezocht !!!
Dat is vreemd, Vrijwilligers gezocht, terwijl dit de Nieuwsbrief is van en voor de
vrijwilligers van Gilde Rotterdam. “”Ik
ben toch al gevonden””, zal de vrijwilliger van Gilde Rotterdam denken.
Gilde zoekt steeds vrijwilligers ter vervanging van vertrekkers (ja dat gebeurt echt), om bestaande teams uit te
breiden of voor nieuwe projecten.
Aan die vrijwilligers kan Gilde op vele manieren komen. Ten eerste omdat iemand
zich gewoon meldt of door een organisatie
naar het Gilde wordt verwezen. Het kan ook
zo zijn dat een bestaande vrijwilliger actief
wordt in een van de andere clusters of in
de kantoororganisatie. Een andere manier
is dat een vrijwilliger de activiteiten van het
Gilde vertelt aan familie of in de kennissenkring en zo nieuwe vrijwilligers werft.
Zijn er dan concrete vacatures voor vrijwilligers. Ja. Voor het project Capabel Taal
worden nog steeds vrijwilligers gezocht.

Ook voor de huiswerkklassen zijn steeds
vrijwilligers nodig. Doel van de huiswerkklassen is dat leerlingen na de basisschool
aansluiting krijgen en houden bij het
voortgezet onderwijs.
Gilde is ook bezig activiteiten van 2
clusters gezamenlijk aan te bieden.
Denk daarbij aan een bedrijf dat medewerkers uit het buitenland naar Rotterdam
haalt en dat die nieuwe medewerkers alhoewel ze dat voor hun werk misschien
niet nodig, hebben het Nederlands (beter) willen leren gewoon voor op straat of
in een winkel en ook de stad Rotterdam
met zijn bijzondere geschiedenis , architectuur en cultuur wil leren kennen.

Overlijden Dick van der Maarel
Eén van onze oudste en meest ervaren gidsen,
Dick van der Maarel, is begin maart tijdens een
reis in Indonesië geheel onverwacht overleden.
Al vanaf 1990 was Dick als gids bij Gilde Rotterdam werkzaam. Binnen Gilde was Dick vooral de
persoon die de nieuwe gidsen onder zijn hoede
nam en de kneepjes van het vak leerde.
Wij zullen zijn bijdrage missen.
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Verslag Opbouwdag 2018
Na Rotterdam Viert de Stad! heeft de wederopbouw weer de aandacht gekregen die zij verdient. Door het evenement Opbouwdag
langzaam in ere te herstellen hoopt Platform Wederopbouw Rotterdam, met Stichting aan den Slag, de liefde voor de wederopbouw
van Rotterdam te laten opbloeien. De editie van 2018 vond plaats
op verschillende locaties, waaronder Gebouw De Heuvel en is goed
ontvangen door publiek en pers.
Ondanks de ietwat koude werkdag en het Pinksterweekend voor de
deur waren de wederopbouwbusritten, de lezingen, films, het concert en de rondleidingen goed bezocht. Zelfs het dak van De Heuvel werd regelmatig bezocht, helemaal toen de stadsbeiaardier van
de Laurenskerk met behulp van een verrekijker verzoeknummers
speelde.
Het Algemeen Dagblad schreef hierover:
“ De ‘jukebox Laurenskerk’ blijkt een doorslaand succes. Oud en
jong wappert met de bordjes, en vanuit het statige, middeleeuwse
bouwwerk waaien de prachtigste klanken de stad in. “Je houdt een
getal omhoog, en ineens hoor je je liedje. Helemaal super”.

De Opbouwdag heeft kunnen rekenen op een bijdrage van de gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals. Nog belangrijker is dat
het evenement heeft kunnen bouwen op de samenwerking met de
vele betrokken partijen uit de stad, waaronder Roterodamum, het
Stadsarchief, Miniworld, Air Rotterdam, bakkerij Van der Heijden,
Stichting Romeo en niet in de laatste plaats de gidsen van Gilde. Op
de wandelroute en bij het Stadsarchief trakteerden zij voorbijgangers op interessante feiten over de geschiedenis van de stad. Ook
reden ze mee op de bus waar de reizigers boven het brommen van
de bus vele historische feitjes en verhalen te horen kregen.
De plannen voor volgend jaar worden al gesmeed, dus voor de mensen die niets willen missen: Save the date! Tot 18 mei 2019.
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Foto’s Marlies Lageweg

Om de haverklap hobbelt stadsbeiaardier Richard de Waardt een
trapje af, om door een verrekijker te zien welk deuntje het volk beneden wil horen. Vervolgens spurt hij terug naar zijn lijvige instrument
en hamert de betreffende noten uit zijn carillon.
En niemand geniet meer dan hij. Ondanks het feit dat hij in een uurtje tijd liefst vier keer De Luizenmoeder ten gehore moet brengen.”

Nico van Veen Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ook mooie herinneringen bewaart Nico aan zijn
samenwerking met de helaas onlangs overleden
Dick van der Maarel. Met Dick was Nico (mede-)
organisator van vele activiteiten. Speciaal voor
kinderen organiseerden Dick en Nico excursies naar onder meer het Rotterdams archief.
“Ik kon het goed met kinderen vinden,” herinnert
Nico zich. “Het was altijd gezellig om met ze op
stap te gaan en het is leuk om te zien hoeveel plezier ze hebben tijdens een bezoek aan het archief.”

Nico van Veen, vrijwilliger bij Rondleidingen, is op 26 april 2018 door Burgemeester
Aboutaleb koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Nico heeft deze onderscheiding gekregen voor
zijn werk en inzet bij de protestantse kerk (Hoflaankerk) in Kralingen, Pro Rege en Gilde Rotterdam.
Zijn inzet voor de rondleidingen bij het Gilde heeft mede bijgedragen tot het krijgen van deze verdiende onderscheiding.
Nico was zeer verrast. Hij dacht dat hij
met zijn dochter naar de Kamer van Koophandel moest en kwam in het Stadhuis terecht. Het was een sfeervolle bijeenkomst.

Voor de vrijwillige rondleiders werden uitstapjes georganiseerd naar Gilden in Amsterdam, Utrecht en
andere steden. Tijdens zo’n uitstapje werden de
Rotterdamse
rondleiders
ontvangen
Onlangs nam Nico van Veen (82) afscheid door leden
van Gilde Rotterdam nadat hij bijna 20 jaar van het
lang rondleidingen heeft verzorgd door Rot- Amersfoortterdam. Vele tientallen mensen hebben on- se Gilde.
der zijn leiding kennisgemaakt met vooral de
wijken Delfshaven en Scheepvaartkwartier. Een onderdeel van de
Rotterdam is een stad van bouwen en slopen rondleiding
maar gelukkig staan in Delfshaven en Scheep- was de bezichtiging van een groot waterrad.
vaartkwartier de meeste authentieke panden Wie in het rad durfde te lopen, ontving een
nog stevig op hun fundering. Desondanks is er certificaat “Geoefend Raddraaier”. Natuurlijk
heel veel veranderd in beide wijken, vindt Nico. is Nico de trotse eigenaar van dit certificaat!
Over beide historische wijken is nog steeds veel
te vertellen maar er is minder te doen sinds de Op mijn vraag of Nico nog tips heeft voor het
sluiting van enkele instellingen zoals bijvoor- Gilde noemt Nico de uitstapjes een goed bindbeeld de tingieterij in het Zakkendragershuisje. middel om vrijwilligers bij het Gilde te betrekken. Als je samen iets leuks gaat doen
Talloze verhalen heeft Nico in de loop van de dan krijg je een groepsgevoel. “Je voelt dat
jaren verzameld. Zo wandelde hij een keer met je erbij hoort en dat je je ‘plek’ bij Gilde hebt.”
een Franstalige groep door het Scheepvaartkwartier. Toen ze de wandeling afsloten in het Nico heeft zich alle jaren met plezier ingezet voor
toenmalige Zeemanshuis, trad daar net een Gilde. Een aantal activiteiten heeft hij nu afgestoshantykoor op. De Fransen waren diep onder de ten en formeel doet hij nog enige kerkelijke actiindruk van het optreden en dachten dat het koor viteiten in de Protestantse Kerk van Kralingen.
speciaal voor hen was ingehuurd. Lachend vertelt Nico dat hij ze maar in de waan heeft gelaten. Bedankt Nico! Het ga je goed.
Renee Rijken
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Nieuw bij Gilde Rotterdam: Bernard Noorduyn
Wie ben je?
Bernard Noorduyn, net 65 jaar oud. Geboren in Den Haag maar
wel een Rotterdammer. Lagere school in Rotterdam gedaan.
Middelbare school elders. Het bedrijf van mijn vader was in Rotterdam en als scholier mocht ik daar klusjes doen. Getrouwd en
3 volwassen en zelfstandige kinderen. Vanaf studie in en om Rotterdam gewoond en gewerkt.
Wat heb je zo al gedaan?
Na de HBS-A (laatste lichting voor de Mammoetwet) in Den Haag, rechten gestudeerd aan de
Erasmus Universiteit. Daarna ruim 4 jaar advocaat geweest en vervolgens als bedrijfsjurist en
directiesecretaris gewerkt in het bedrijfsleven
o.a. bij Furness/Pakhoed en later als zelfstandig
interimjurist. In dat verband veel bedrijven gezien
en daar zeker veel ervaring opgedaan die ik indirect ook bij Gilde kan gebruiken
Eigenlijk altijd bestuursfuncties vervuld zowel in
sportverenigingen als maatschappelijke en sociaal gerichte organisaties inclusief goede doelen.
Wat ga je doen bij Gilde Rotterdam?
In februari van dit jaar ben ik als secretaris lid van het bestuur
geworden. Om goed te begrijpen wat Gilde inhoudt ben ik ook
een paar keer rondleider geweest en zal dat ook blijven doen.
Mijn specialisatie is rondleidingen in Frans, Duits en Engels. Bij
de Opbouwdag was ik gids bij de Opbouwdagbusrit. Verder heb
ik als klankbord voor een student gefunctioneerd bij het schrijven
van de afstudeerscriptie. Ik probeer zoveel mogelijk over Gilde te
weten te komen.
Wat stel je daarbij voor?
Als secretaris ben je vaak de spil in de organisatie. Bij Gilde is dat
niet anders. Mijn eerste projecten zijn het jaarverslag, de ICT van
Gilde inclusief de website en communicatie. Omdat ik jurist ben
lagen de nieuwe privacy regels natuurlijk snel op mijn bord.
Ik ga mij ook bezighouden met het invulling geven aan de wensen
en ideeën van de vrijwilligers. De vrijwilligers geven hun kennis,
ervaring en tijd aan Gilde. Geeft Gilde daar iets voor terug? Tenslotte ga ik proberen verbanden te leggen tussen de diverse activiteiten en kijken hoe Gilde daarmee kan inspelen op ontwikkelingen in Rotterdam. Binnenkort beginnen we met een proef waarbij
taalonderwijs aan anderstaligen gecombineerd wordt met de stad
Rotterdam leren kennen.
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Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor Gilde Rotterdam?
Er was de laatste tijd niet aan te ontkomen, berichten in de
krant, op de televisie, op het internet of in e-mails over de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gilde Rotterdam hecht ook
veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Gilde heeft van de vrijwilligers
en mensen die deelnemen aan de activiteiten van Gilde persoonsgegevens gekregen en die worden ook bewaard. Dat is
helemaal niet erg als die gegevens maar veilig bewaard worden
en worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn gegeven.
Persoonsgegevens worden door Gilde verwerkt
ten behoeve van de volgende doeleinden:
• het bijhouden van een bestand van vrijwilligers
• het bijhouden van een bestand van personen die
anders dan vrijwilliger in contact staan of hebben
gestaan met Gilde
• het matchen van vrijwilligers aan hen die een
beroep doen op de diensten van Gilde
• het voeren van een financiële administratie
• het versturen van nieuwsbrieven en berichten
Gilde geeft die gegevens niet aan anderen, anders dan waarvoor zij dienen, bijvoorbeeld het doorgeven van de naam,
het e-mailadres en het telefoonnummer van een rondleider aan degenen die een rondleiding hebben afgesproken
of van een taalvrijwilliger aan iemand die taalhulp krijgt.
Iedereen waarvan persoonsgegevens worden bewaard,
mag vragen welke persoonsgegevens worden bewaard en
mag deze desgewenst laten wijzigen. Wilt u weten wat Gilde van u bewaart, stuur dan een e-mail aan secretaris@gilderotterdam.nl en u ontvangt een link naar uw gegevens.
Verder gaan wij ervan uit dat u het ermee eens
bent dat wij uw persoonsgegevens bewaren.
Het privacyreglement staat op de website.
Heeft u vragen, neem dan ook contact met mij op.
Bernard Noorduyn, secretaris van het bestuur,
secretaris@gilderotterdam.nl
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Aanbod Team Kennisoverdracht
Gilden waren van oorsprong vakverenigingen waarin kennis en vaardigheden van een ambacht werden overgedragen van meester op leerling.
Kennisoverdracht Gilde Rotterdam neemt een voorbeeld aan deze manier van kennis overdragen en wil
een platform zijn waarop vrijwilligers hun kennis en/
of vaardigheden kunnen delen met anderen.
Door de inzet van vrijwilligers kan Kennisoverdracht een
grote verscheidenheid aan begeleidingen, cursussen en
andere vormen van kennisoverdracht aanbieden.
Een greep uit het aanbod:
• Huiswerkbegeleiding basisschool
• Huiswerkbegeleiding middelbare school
• Studie- of scriptiebegeleiding aan studenten
• Vreemde talen - voor volwassenen die een vreemde
taal willen leren of hun kennis willen opfrissen
• Hulp aan startende ondernemers
• Computerhulp
• Hulp bij administratie
• Hobby en vrije tijd
• Lezingen
• Virtuele wandelingen
Virtuele wandelingen zijn bedoeld voor mensen die niet meer
kunnen deelnemen aan fysieke wandelingen maar toch graag
meer willen weten over het oude en/of nieuwe Rotterdam.
Een wandelgids van Gilde komt hiervoor op locatie.
Aan de hand van foto’s worden er door de wandelgids
verhalen en anekdotes verteld.
Voor het specifieke aanbod kunt u terecht op onze website:
www.gilderotterdam.nl.
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Wie zitten er in het team
Kennisoverdracht?
Plonia Voormolen, Coördinator
Petra van Leeuwen, Bureaumedewerker
Meta van der Starren, Bureaumedewerker
Ondersteuning wordt verleend door
Caroline van As, Riet Soeters en Mina Ghaddari.
Voor informatie kunt u bellen met 010-203 84 85 of
mailen naar: kennisoverdracht@gilderotterdam.nl.

KENNIS MAAK
JE MET ELKAAR
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Foto Bart Noordegraaf, gemeente Schiedam

Herdenkingsmonument het Vergeten Bombardement

VERGETEN BOMBARDEMENT
Vijfenzeventig jaar na het Vergeten Bombardement vond op zaterdag 31 maart 2018 in Park 1943 in Delfshaven de herdenking
van deze tragische gebeurtenis plaats, in aanwezigheid van de
burgemeesters van Rotterdam en Schiedam, Ahmed Aboutaleb
en Cor Lamers.
De ceremonie bestond uit muziek, toespraken, poëzie, een kransen bloemleggingen en een minuut stilte. Honderden mensen waren aanwezig. Op 31 maart 1943 vielen Amerikaanse bommen
in Delfshaven en in Schiedam-West. Het doelwit was de Dok- en
Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord, maar laaghangende bewolking en stevige wind zorgden ervoor dat de bommen hun doel
misten.
Ook in de buurt van het gemeenteziekenhuis vielen bommen en
aan de Burgemeester Knappertlaan (van nummer 250 tot 290)
was veel schade. Bij dit bombardement vielen in Schiedam tien
doden. In april 1941 vielen er al voor Wilton-Fijenoord bestemde
bommen op de verkeerde plekken; op de Vlaardingerdijk, in de
Nassau Dillenburgstraat, de Veenlantstraat en in de Aleidastraat.
In Schiedam vielen bij veertien kleine en grotere bombardementen meer dan honderdtwintig slachtoffers.
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AGENDA
Op 15 augustus is er een speciale wandeling in het kader
van de Japanse capitulatie en ter nagedachtenis
aan de slachtoffers in Nederlands-Indië.
20 september: Landelijke dag van Gilde Nederland
bij ‘De Delft’.
29 september: Rotterdamse Dag in de Laurenskerk
Rondleiding en taal doen mee en waarschijnlijk ook de Maastunnel.
Deelname en bezoek is gratis
Week van Erasmus.
Op woensdag 31 oktober verzorgen we minimaal 3 wandelingen.
Inschrijven op Erasmus@gilderotterdam.nl
In de komende maanden zal een begin worden gemaakt
met de geplande verbouwing van gebouw De Heuvel.
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