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GILDE ROTTERDAM
NIEUWSBRIEF
Van de Redactie
Dit is de 2e Nieuwbrief van Gilde. De reacties op de 1e Nieuwsbrief waren
positief met als kritische kanttekening dat die wel wat uitgebreid was.
Terecht. We gaan ons inhouden. Kiss of te wel Keep it Short & Simple.
Na de mooie zomer waarbij het ook bij Gilde iets
rustiger was, zijn we weer aan de slag gegaan.
In dit nummer een bericht van het bestuur over
het terugtreden van Plonia Voormolen, coördinator Kennisoverdracht en het proces
van plannen maken voor de toekomst.
Verder informatie over de Rotterdamse dag
op 29 september bij onze buurman,
de Grote of Sint Laurenskerk.
Dan een kennismaking met Chris Vennix en een interview met
Nelly de Moor, een van Gilde’s kantoorvrijwilligers voor Rondleidingen.
Nico Booij, Gilde’s webmaster schrijft over zijn hobby straatnamen.
Ietwat formelere kost komt van Gilde’s secretaris die schrijft over
gedragscodes en geheimhoudingsverklaringen.
Eigenlijk niets bijzonders, maar onoverkomelijk heden ten dage.
Wij wensen u weer veel leesplezier.
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Van het Bestuur
Plonia Voormolen, coördinator Kennisoverdracht,heeft besloten haar
werkzaamheden voor Gilde Rotterdam per begin september jl. te
beëindigen.
Het Bestuur van Gilde betreurt dit en heeft tegelijk
begrip voor Plonia’s keuze.
Plonia was vanaf de doorstart van Gilde Rotterdam betrokken
bij Gilde en heeft een waardevolle rol vervuld in de invulling
van Kennisoverdracht.
Het Bestuur dankt Plonia voor haar inspanningen.
Namens Plonia, dank voor de prettige samenwerking die zij met
u/jullie heeft gehad en zij wenst iedereen alle goeds
en veel plezier in het werk bij Gilde Rotterdam.
Mede omdat het Bestuur met hulp van een aantal vrijwilligers zich de
komende tijd gaat buigen over de plannen en mogelijkheden van Gilde Rotterdam, wordt op dit moment niet gezocht naar een definitieve
opvolging van Plonia.
De werkzaamheden van Kennisoverdracht worden uitgevoerd door de
reeds actieve kantoorvrijwilligers, te weten Meta van der Starren en
Petra van Leeuwen met ondersteuning van de overige bestuursleden.
In 2016 heeft Gilde Rotterdam in de vorm van een stichting
een doorstart gemaakt.
Het bestuur is van mening dat die doorstart succesvol is verlopen.
Tijd om goed na te denken over de toekomst.
Het bestuur gaat samen met een aantal vrijwilligers van Gilde en
met hulp van een externe adviseur de komende tijd goed overleggen
wat er gebeurt in de wereld waarin Gilde opereert, hoe Gilde als
organisatie reilt en zeilt en welke visie daarbij hoort.
Het resultaat zal worden vastgelegd in een Routekaart 20192023 en die zal aan alle vrijwilligers worden gepresenteerd.
U hoort hier meer over.
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Rotterdamse Dag op 29 september 2018
Op zaterdag 29 september 2018 organiseren de Vrienden van de
Laurenskerk, de Laurenskerk en Ons Rotterdam samen
de jaarlijkse Rotterdamse Dag in de Laurenskerk.
De 40e editie zal in het teken staan van het 50 jaar wederopbouw
jubileum van de Laurenskerk. De Laurenskerk werd
voltooid na de wederopbouw in de periode 1950-1968.
Tijdens deze dag ben je van 10.00 tot 17.00 uur van harte welkom
om de presentaties, tentoonstellingen, marktkraampjes,
optredens van het Shantykoor en de kunst en kitsch rondom de
Laurenskerk te bezoeken.
Gilde Rotterdam is op deze dag aanwezig met een informatiestand en een diapresentatie over Rotterdam.
Toegang is gratis.
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Met Nelly de Moor
In iedere nieuwsbrief kunt u ook interviews
verwachten met onze vrijwilligers.
Vandaag interview ik Nelly de Moor.
We nemen plaats in de werkruimte van
Taal en gaan meteen beginnen.
Ik zet de memorecorder van mijn IPhone aan.

De Arrangementen zijn combiwandelingen in
samenwerking met een andere organisatie
bijvoorbeeld Delfshaven met Pelgrimvaderskerk
of De Delft, Kralingen met Trompenburg, Vreewijk met de Orgelzolder van de Breepleinkerk
en Rotterdam Centrum met de Laurenskerk.

Nelly doet op kantoor de administratieve
afhandeling van de rondleidingen.
‘Samen met mijn collega’s koppel ik de gidsen
met de aanvragers van wandelingen,’ zegt ze.
‘Het leuke daarvan vind ik om een goede
match te maken tussen gids en aanvrager.
Mensen die bijvoorbeeld meer willen
weten van architectuur koppel ik aan een
van onze architecten.’

Op onze website www.gilderotterdam.nl
staan alle wandelingen vermeld. Gilde heeft
geen eigen bussen, maar voor groepen met
een eigen bus is een bustour mogelijk.
Onze gidsen hebben mede door hun functies in hun werkzame leven of door hobby en
interesse een ruime kennis en ervaring opgedaan, die zij nu inzetten voor het Gilde.

In haar werkzame leven was Nelly afdelingssecretaresse bij het Arbeidsbureau waar ze
tot 2004 heeft gewerkt.
‘Na negen reorganisaties was ik bij de tiende,
volkomen onverwachts, aan de beurt om eruit
te gaan,’ vertelt ze.
Vervolgens is zij een paar maanden thuis
geweest om haar emoties een plekje te geven .
Bij het solliciteren bleek haar kennis en werkervaring toch minder belangrijk dan haar
leeftijd. Dat vond ze zeer frustrerend.
Zij wilde toch weer in de maatschappij meedraaien, contact met mensen hebben en leuk
werk doen. Via de vrijwilligersite maakte
zij kennis met Gilde. Eerst heeft zij enkele
jaren voor Taal Samenspraak gewerkt.
En nu werkt ze bij Rondleidingen.
‘Een mooie klus,’ vindt Nelly.

Zo zijn er architecten, biologen, ingenieurs,
juristen, historici, docenten en mensen die in de
havens hebben gewerkt als gids beschikbaar.
Door de wisselwerking met klanten komen
er steeds nieuwe wetenswaardigheden of
anekdotes bij, dat maakt het ook leuk!
Volgens Nelly zijn onze gidsen beter geïnformeerd dan andere gidsen die zij weleens
tegenkomt in bijvoorbeeld de Markthal.
Olga Schefferlie

Er is een breed aanbod van wandelingen onder andere op het gebied van architectuur,
kunst en cultuur, historie, maritiem, biologie en geschiedenis. Verder zijn er speciale schoolprojecten voor kinderen, zoals de
Speurtocht en de Herdenkingswandelingen.
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Face-lift voor gebouw De Heuvel
Hij was nog maar net afgestudeerd als architect toen aan Kees Hoogeveen werd gevraagd
om gebouw De Heuvel te ontwerpen. De feestelijke opening van zijn ontwerp werd op 23
mei 1959 verricht door toenmalig prinses Beatrix en haalde zelfs het Polygoon-journaal.
De Heuvel was een initiatief van de Centrale Hervormde Jeugdraad (CHJ), een organisatie die geestelijke en sociale vorming bood aan middelbare scholieren, studenten en werkende jongeren. De Raad was gevestigd in herenhuis De Heuvel in Het Park, maar moest
deze locatie verlaten omdat het gebouw werd ingezet voor De Nationale Energie Manifestatie 1955, beter bekend als E55. In overleg met de Dienst Stadsontwikkeling werd de huidige locatie naast de Laurenskerk gekozen. De kosten van de nieuwbouw (300.000 gulden)
werden bij elkaar geschraapt uit oorlogsschadevergoedingen en diverse schenkingen en
fondsen. De jongeren van de CHI zamelden met klusjes zelf meer dan 11.000 gulden in.
Tot in de jaren 70 had De Heuvel een culturele en religieuze functie: de CHJ was er gehuisvest met als naaste buur de befaamde jazzsociëteit B14. Er werden toneelvoorstellingen en musicals georganiseerd. In de jaren 70 verschoof het accent van cultureel/religieus
naar welzijn en in de 80er jaren vonden linkse actiegroepen, vrijwilligersorganisaties en migrantenorganisaties hun plek in het gebouw. (Bron: www.wederopbouwrotterdam.nl) .
En nu gaat De Heuvel stevig op de schop. Het doel is het gebouw aan te passen voor horeca
en duurzamer en gebruiksvriendelijker te maken.
In het nieuwe ontwerp wordt op de eerste verdieping een restaurant gerealiseerd.
De huidige entree geeft toegang tot het restaurant. Bezoekers en werkers maken na de
verbouwing gebruik van een nieuwe entree aan de Oppert.
Ook wordt er een nieuwe en grotere lift geplaatst die alle verdiepingen aan doet.
In het kader van duurzaamheid neemt De Heuvel deel aan het project LIFE@urbanroofs
van de Gemeente Rotterdam. Het dak wordt onder andere benut voor waterberging
en het opwekken van zonne-energie.
Het is nog niet bekend wanneer de verbouwing van start gaat omdat op dit moment nog niet
alle vergunningen zijn verleend. Gemikt wordt op begin 2019.
Voordat het eindresultaat een feit is, zullen werkers en bezoekers ongetwijfeld hinder ondervinden van de verbouwing. Zodra er meer bekend is over de planning van de bouwwerkzaamheden
en de periodes die tijdelijk overlast zullen veroorzaken, worden de werkers in het gebouw geïnformeerd. Er wordt met de verhuurders overlegd om de overlast tot een minimum te beperken.
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Nieuw bij Gilde Rotterdam: Chris Vennix
WIE BEN JE?

Mijn naam is Chris Vennix, Ik ben 73 jaar en woon
in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Sinds 3 september 2018 weer toegetreden tot Gilde
Rotterdam, bij de afdeling Kennisoverdracht.
WAT HEB JE IN HET VERLEDEN GEDAAN?

Ik ben ruim 30 jaar in de Rotterdamse haven werkzaam
geweest o.a. als scheepsladingcontroleur. Vanaf 1999 ben ik, na
mijn werk in de haven, vrijwilliger en gids geworden bij het Maritiem
Buitenmuseum / Havenmuseum aan de Leuvehaven, tot aan de
fusie met het Maritiem Museum in 2014.
Daarnaast heb ik 5 jaar als rondleider voor Gilde Rotterdam
gewerkt maar wegens gezondheidsproblemen hiermede gestopt.
Daarna 7 jaar als freelance gids door de Rotterdamse haven
gevaren aan boord van partyschepen.
In 2014 heb ik een boek geschreven over “Het oude stukgoed” in
de Rotterdamse haven.
Daarna heb ik tot augustus 2018 wekelijks aan boord van een
oude Friese dektjalk in de Leuvehaven demonstraties gegeven in
het “Schiemanswerk” [knopen en steken aan boord].
WAT GA JE DOEN BIJ GILDE ROTTERDAM?

Ik zou verhalen kunnen vertellen over de Rotterdamse haven,
presentaties verzorgen en eventueel een diapresentatie over
de “Waterkant van Rotterdam” of mogelijk presentaties over het
Rotterdam van voor de oorlog, het bombardement op Rotterdam
en de gevolgen hiervan, en Rotterdam in de wederopbouwperiode.
Dit alles in het kader van de afdeling “Kennisoverdracht” van het
Gilde Rotterdam.
WAT STEL JE JE DAARBIJ VOOR?

Leuk en leerzaam bezig zijn met het delen van de belangstelling voor de voornoemde onderwerpen.
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Bibliotheek Gilde voor taalvrijwilligers
Voor taalvrijwilligers kan het soms lastig
zijn om iedere keer weer iets nieuws te
verzinnen voor de taalhulp aan anderstaligen. Om de vrijwilligers hierin te ondersteunen, staat er in het kantoor van Gilde een
mooie collectie boeken en modules die voor
een groot deel geleend kunnen worden.
De bibliotheek bestaat uit materialen die
gericht zijn op beginnende en gevorderde
sprekers van de Nederlandse taal. In dit
artikel over de Gilde-bibliotheek halen we
één serie naar voren die heel goed bruikbaar
is voor taalhulp aan beginnende sprekers.

Webinars
Het Begint met Taal biedt webinars (online seminars) aan, die je thuis kunt volgen op je computer of tablet. Tijdens de
interactieve webinars krijg je tips en tricks
en kun je ‘live’ vragen stellen. Een greep
uit de webinar-agenda voor oktober:
Webinar Gezonde Taal, 1 oktober 2018
van 19.00-20.00 uur
Taalvrijwilligers en anderstaligen kunnen
samen doktersgesprekken oefenen,
praten over gezond eten en bewegen, diabetes of mantelzorg.
Anderstaligen vinden het daardoor makkelijker om ook echt het gesprek aan te gaan.
Ze krijgen handvatten om zelfstandiger te
zijn, bijvoorbeeld in de (dokters)praktijk.
Webinar Uitspraak NT2, 25 oktober 2018
van 19:00 tot 20:00 uur
Hoe help je een anderstalige bij zijn
uitspraak van het Nederlands?

Methode SpreekTaal
SpreekTaal is een methode voor taalcoaching aan anderstaligen.
De methode is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers en wordt door gebruikers omschreven als ‘laagdrempelig, leerzaam en leuk’.
SpreekTaal biedt structuur en is daarom geschikt voor zowel laag-als hoogopgeleiden.
De methode is ontwikkeld door het platform
Het Begint Met Taal.
Bij het ontwikkelen is er nauw samengewerkt met tientallen taalkoppels.

Wil je leren hoe je een anderstalige kunt helpen bij het uitspreken van lastige klanken?
Doe dan mee met de webinar Uitspraak NT2.
Het aanbod van de webinars vind je in de
nieuwsbrief van Het Begint met Taal.
Vrijwilligers kunnen zich kosteloos op de
nieuwsbrief abonneren en worden dan
op de hoogte gehouden van het aanbod
van o.a. de webinars.
Opgeven voor de webinars kan via het extranet van www.hetbegintmettaal.nl . De
inlogcode van het extranet staat sinds enige
tijd in de introductiemap voor vrijwilligers.
Als je geen wachtwoord hebt ontvangen dan
kan je deze opvragen bij de medewerkers
van Team Taal van Gilde (Telefoon: (010)
203 84 85, E-mail: taal@gilderotterdam.nl).

De methode bevat twee series: SpreekTaal 1 werkt van 0-niveau tot A1 en
SpreekTaal 2 werkt van A1 tot A2.
Beide series bevatten een groot aantal
themaboekjes met onderwerpen uit het
dagelijks leven (wonen, familie, geld e.d.).
De boekjes zien er aantrekkelijk uit en kunnen zonder veel voorbereiding worden ingezet. De lessen zijn gericht op luisteren en
gesprekken voeren. Voor de taalvrijwilliger
bevat elk boekje een handleiding en suggesties om de lessen verder uit te breiden.
In alle boekjes van de methode SpreekTaal zit een cd-rom met aanvullende
oefeningen en liedjes. Deze bestanden
kan je ook gratis downloaden via de website van www.hetbegintmettaal.nl.
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Gedragscode
In het verleden hadden Gildevrijwilligers een soort vrijwilligersovereenkomst met de Gemeente Rotterdam of het
CvD, nu willen we dat vastleggen in een gedragscode.
Waarom? Opdat de Gildevrijwilligers weten wat zij van
Gilde Rotterdam mogen verwachten. Dat er toch zo iets is
als een aantal gedragsregels is goed, maar een heuse overeenkomst die getekend moet worden is iets te veel van het
goede. Daarom een gedragscode, eigenlijk zonder enige
verrassing of verplichting waarvoor een vrijwilliger zich
achter de oren moet krabben of daaraan te voldoen is.
De gedragscode staat inmiddels op de website.
Vragen of opmerkingen? Stuur die dan aan
Bernard Noorduyn, secretaris@gilderotterdam.nl
die verantwoordelijk voor de gedragscode is.
Bestuur en kantoorvrijwilligers hebben steeds meer
te maken met persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid hiervan. Deze groep krijgt hier een uitleg over en
wordt gevraagd een geheimhoudingsovereenkomst
te sluiten. Ook niets bijzonders tegenwoordig.
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Waar komt die straatnaam vandaan?

Rijstuin
Bijdrage van Nico Booij
Wie regelmatig de Centrale Bibliotheek bezoekt heeft vast wel eens de
straatnaam Rijstuin gezien. Dit is al
een oude naam. Bij rondleidingen zeg
ik soms dat het enige oude dat Rotterdam nog heeft, de straatnamen zijn.
Het straatnaambordje geeft aan dat hier
hout werd opgeslagen voor de mandenmakers. Rijshout is een woord dat wordt
gebruikt voor buigzame takken die zich
goed lieten vlechten. Vooral wilgentakken werden hier veel voor gebruikt. In
het polderland zie je nog vaak knotwilgen
staan; dit zijn wilgen waarvan de takken
zijn afgesneden. Knotwilgen groeien niet
van nature zo. Alleen door vele malen de
takken te oogsten hebben ze hun bijzondere vorm gekregen. Er waren vroeger ook
hele plantages met wilgen; een voorbeeld
hiervan zijn de Rhoonse en Carnisse grienden, tegenwoordig een natuurmonument
en vlak bij de stad gelegen (zie de foto).

Niet alleen mandenmakers gebruikten veel
rijshout. Ook in de waterbouw werd het
gebruikt om zinkstukken mee te maken.
Zinkstukken zijn zeer grote gevlochten
matten die met stenen werden verzwaard
om ze af te zinken op de bodem in bijvoorbeeld een rivier of een dijkdoorbraak.
Het zinkstuk moest ervoor zorgen dat
de bodem niet verder werd uitgeschuurd
door de stroom, zodat men daarop kon
gaan bouwen. Tegenwoordig worden voor
dit doel matten van kunststof gebruikt.
Onder een tuin verstaan we tegenwoordig een door de mens aangelegd gebied
met bloemen en planten. Oorspronkelijk
betekende dit woord, net als het Duitse
Zaun, omheining. Later is men onder een
tuin het gebied binnen de omheining gaan
verstaan, en dat is ook de betekenis in de
naam Rijstuin, of in de naam Houttuinen
(een straat in Amsterdam). Het aardige is
dat in de huidige betekenis van het woord
tuin de aanwezigheid van een omheining of hek niet eens meer relevant is.
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AGENDA
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.

REDACTEUREN GEZOCHT.
Dit is de 2e Nieuwsbrief en helaas krijgen we
bezettingsproblemen in de Redactie.
Renee Rijken legt haar werk als redacteur neer omdat
die functie voor haar niet te combineren is met haar
andere activiteiten. Spijtig. Wij danken Renee voor haar
inzet en bijdrage aan de eerste twee Nieuwsbrieven.
Helaas is Olga Schefferlie ook voorlopig beperkt beschikbaar.
Dit betekent dat we met spoed op zoek zijn naar bij voorkeur 2 redacteuren. De werkzaamheden bestaan uit het
schrijven van artikelen voor de Nieuwsbrief, het houden van
interviews en het redigeren van ingezonden artikelen.
Per nummer wordt er een redactievergadering gehouden.

Colofon

De opmaak en het verzenden wordt door anderen gedaan
De Nieuwsbrief komt 10 maal per jaar uit.

Redactie:
Bernard Noorduyn
Renee Rijken
Olga Schefferlie

Interesse? Neem contact op met Bernard Noorduyn, secretaris van het bestuur en de eindredacteur van de Nieuwsbrief, secretaris@gilderotterdam.nl of 0655342028.

Vormgeving:
Henk van der Eerden
Digitale verspreiding (ICT):
Nico Booij
Vaste medewerkers:
Anita van de Emster
Rolf Rosenboom
Email redactie:
red.nieuwsbrief@gilderotterdam.nl
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