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Afscheid van steunpilaren
Anneke van ’t Wout en Cok Schorsij
Zondagmiddag 12 januari vond de
Nieuwjaarsreceptie van Gilde Purmerend en Omstreken plaats.
In een gezellige sfeer toastten het
bestuur, de vrijwilligers en partners
op het nieuwe jaar. Dat de burgemeester van de partij was, was de
spreekwoordelijke kers op de taart. Na
het verwoorden van de plannen voor
het komende jaar, waarin ‘Vier 75 jaar
Vrijheid’ een belangrijke rol gaat spelen, nam het bestuur afscheid van Anneke van ’t Wout als coördinator van
de Aquarelgroep en van Cok Schorsij
als lid van het bestuur.
Anneke en Cok hebben respectievelijk
vanaf 2004 en vanaf 2003 heel veel
werk verzet voor Gilde Purmerend en
Omstreken. Anneke als secretaris en
medeoprichter van SamenSpraak en
als coördinator van de Aquarelgroep,
Cok via aanbieder bij computerproblemen, als vrijwilliger in het zorgcentrum Jaap van Praag en vanaf 2006 als
coördinator van het Internetcafé. Cok
blijf actief bij het Gilde als coördinator
van het internetcafé. Beide steunpilaren ontvingen een bronzen uiltje uit
handen van Ed Bierman, voorzitter van
Gilde Purmerend en Omstreken.

Cok Schorsij en Anneke van ’t Wout bekijken aandachtig hun bronzen uiltje

Vooraankondiging workshop

Fondsenwerking

In april/mei zal Rob Hoekstra, penningmeester Gilde Nederland, een workshop geven over fondsenwerving. In deze workshop komen onder andere
aan de orde:
• Do’s and don’ts
• Welke fondsen zijn er
• Hoe maak je een aanvraag
• Opstellen van een projectbegroting
• Toelichting op de aanvraag
• Praktijkvoorbeelden van succes maar ook van afwijzing

Rectificatie
Bij het artikel ‘Gestopt met werken,
maar niet achter de geraniums’, in het
vorige nummer van Gilde Magazine had
vermeld moeten worden dat het een artikel was uit de Provinciale Zeeuwse
Courant van journaliste Rachel van
Westen. De foto’s bij het artikel waren
van Johan van der Heijden.

De workshop zal bij voldoende belangstelling in het centrum van het land
gegeven worden. Tijd en locatie worden bekendgemaakt in een mail die alle
Gilden zullen ontvangen.
Maar je kunt je nu al opgeven door een mailtje te sturen naar:
robhoekstra@gilde-nederland.nl



Gilde Amsterdam vierde

25 jaar SamenSpraak
PERSBERICHT
25 jaar SamenSpraak, 25 jaar een
bijzondere band tussen vrijwilligers
en anderstaligen in Amsterdam. Gilde Amsterdam vierde dat heugelijke
feit op zaterdag 14 december 2019
in de Amstelkerk met circa 100 betrokkenen. In die 25 jaar begeleidden de vrijwillige taaldeskundigen
enkele duizenden stadgenoten die
de Nederlandse taal beter willen leren spreken. In 2019 waren dat er
353. Mensen die dankzij die waardevolle ondersteuning nu ook sociaal
en maatschappelijk beter mee kunnen doen in Amsterdam.
Vrijwilligers van groot belang voor
de stad
Tijdens de feestelijke bijeenkomst bedankte Ronald Venderbosch, directeur
Participatie Gemeente Amsterdam, de
vrijwilligers voor hun grote inzet. Hij
gaf ze elk een rode roos. Ronald Venderbosch benadrukte in zijn toespraak
het grote belang van het vrijwilligerswerk voor de stad en prees de goede
samenwerking tussen de gemeente
Amsterdam en Gilde Amsterdam. Hij
sprak de hoop uit dat Gilde Amsterdam haar belangrijke werk voortzet en
over vijf jaar weer een lustrum kan vieren. Het feest werd muzikaal omlijst
door saxofonist Arthur Heuwekemeijer en musicus en componist Vasile
Nedea uit Roemenië.

Meer taalvaardigheid
voor alle Amsterdammers
Van de Amsterdamse beroepsbevolking zijn ongeveer 100.000 mensen
onvoldoende taalvaardig. Mensen die
betere kansen hebben als zij de Nederlandse taal beter leren spreken.
‘Meer taalvaardigheid, op alle niveaus.
voor alle Amsterdammers’, is een belangrijke doelstelling voor het college
van burgemeester en wethouders Amsterdam. Gilde Amsterdam, maar ook
vele andere organisaties, werken er
hard aan om dat doel te bereiken.

Informele steun
vergroot zelfredzaamheid
De ondersteuning van vrijwilligers van
Gilde Amsterdam vervangt geen reguliere taallessen, maar is daar een
waardevolle aanvulling op. De aanpak
is formeel, ongedwongen en praktisch.
Vrijwilligers spreken thuis af of gaan met
de anderstalige naar de markt of naar
de bibliotheek. Ze praten over dagelijkse dingen of pakken samen praktische
zaken op. De ontmoetingen dragen bij
aan de taalvaardigheid, maar vergroten
ook de sociale omgeving en de zelfredzaamheid van de anderstalige.

Afscheid Rob Franse
In de bestuursvergadering van december
2019 heeft het bestuur van Gilde Nederland afscheid genomen van secretaris
Rob Franse. Rob had al aangeven dat
hij per 31 december 2019 zou aftreden,
maar blijft als adviseur bij Gilde Nederland betrokken.
Rob Hoekstra memoreerde in zijn afscheidswoord de grote inzet van Rob
met in het bijzonder zijn kennis, kunde
en ervaring op het gebied van comunicatie en marketing die hij subliem heeft
uitgedragen. Caroline Rob’s vrouw werd in de bloemen gezet want ook van haar
moesten we afscheid nemen en van haar voortreffelijk verzorgde lunches.



Gildegesprekken

vrijwilliger Susan Mendel over haar conversatiegroep
Bij Gilde De Baronie geven wekelijks
elf enthousiaste vrijwilligers in totaal 70 cursisten conversatieles in
hun favoriete vreemde taal. Een deel
van deze vrijwilligers is (oud-)docent, maar de laatste jaren zijn daar
ook native speakers bijgekomen die
het erg leuk vinden om hun moedertaal op anderen over te brengen.
Een van hen is Susan Mendel, die sinds
vier jaar de beginnersgroep Engels
leidt. Afkomstig uit Schotland, kwam
ze op 21-jarige leeftijd naar Nederland
om als mondhygiëniste te werken. Na
nog enkele omzwervingen in het buitenland heeft ze zich in 2004 in Breda
gevestigd.
Susan kwam bij het Gilde terecht doordat ze werd gevraagd een paar lessen
in te vallen voor een kennis. Toen
die vrijwilliger uiteindelijk definitief
stopte, heeft ze de beginnersgroep
Engelse conversatie overgenomen. En
het bevalt goed: “Dit leek mij nuttig
vrijwilligerswerk. Ik spreek vloeiend
Engels, dus dit is iets wat ik goed kan.
De lessen zijn in een prettige omgeving en je krijgt goede ondersteuning.
De coördinator wil de docenten leren
kennen en vraagt of er problemen
spelen. Dat vind ik heel fijn.”
Woordenschat door rollenspel
Om de lessen afwisselend te houden,
kiest Susan veel verschillende onderwerpen. “Je wilt mensen vooral nieuwe
woordenschat leren, dus we doen veel
rollenspel,” legt ze uit. Ze oefenen situaties die je in het buitenland kunt
tegenkomen, zoals een bezoek aan de
fysiotherapeut: “Het is fijn dat als je
op vakantie iets mankeert, je het goed
kunt uitleggen. Of dat je het allemaal
kunt volgen als je op het vliegveld
bent en je vliegtuig niet gaat.”
Soms bespreken ze korte tijdschriftartikelen, zoals uit Time Magazine, of
luistert de groep naar liedjes en leren
ze van de songteksten.
Susan besteedt veel aandacht aan de uitspraak, zodat het allemaal wat minder
Nederlands klinkt. Ze moet wel toegeven dat ze haar cursisten soms stiekem

Docent Engels Susan Mendel Foto: Radim Mazanek

een beetje een Schots accent meegeeft.
Hoewel het om de conversatie draait,
komt ook de grammatica continu aan
bod aan de hand van een boek dat langzaam doorgewerkt wordt.
Een groep met een hechte band
Susans groep bestaat uit acht cursisten. Een prettig aantal, omdat iedereen
zo uitgebreid aan de beurt komt. De
meeste deelnemers willen hun Engels
verbeteren om zich te kunnen redden
tijdens familiebezoek of vakantie in het
buitenland. Het merendeel zit al zo’n 6
jaar in dezelfde groep en blijft enthousiast terugkomen. Dat gaat zelfs zo ver
dat mensen die al meer gevorderd zijn,
het té gezellig vinden om door te stromen naar een andere groep. De band
die de cursisten onderling hebben, gaat
verder dan de lessen. Ze hebben een

WhatsApp-groep waarin ze lief en leed
delen en zijn zelfs twee keer samen
een lang weekend weggeweest. Wellicht viel de keuze door Susans Schotse
invloed op stedentrips naar Edinburgh
en Glasgow.
Het sociale aspect vindt Susan dan ook
het leukste aan haar vrijwilligerswerk
bij het Gilde: “Ik ben verbaasd over
hoe verbonden wij ons met elkaar voelen. De cursisten onderling, maar ook
ik, als docent, met de groep. En ook
hoe enthousiast en trouw iedereen is.
Ze willen de lessen niet missen.”
Voor meer informatie:
gildebaronie.nl/conversatie
Charlotte Munnik
Gilde De Baronie
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Notitie Gilde Wandeldagen
twee dagen met verschillende doelen
Wandelen is van oudsher de rode draad bij veel Gilden. Vanuit Gilde Nederland zijn er op landelijk niveau twee verschillende dagen waarop de wandelgemeenschap bijeenkomt. De landelijke Wandeldag en de landelijke Coördinatorendag Wandelgidsen. De Wandeldag is een gezelligheidsdag, die
in het voorjaar (mei) wordt gehouden. De Coördinatorendag Wandelgidsen
is een studiedag, die in het najaar (september) wordt gehouden. De Coördinatorendag heeft in de loop van de tijd steeds meer het karakter van een
wandeldag met een serieus kantje gekregen. Ze begonnen in elkaar over te
lopen, het onderscheidende karakter verdween. Daardoor werkte het niet
meer, wat we merkten aan de teruglopende belangstelling voor deze dagen. Dat was de reden om doel en noodzaak van de dagen op een rijtje te
zetten en onderscheidende te benadrukken. In deze notitie is dat lezen.
De Wandeldag is bedoeld voor de wandelgidsen, die willen zien hoe het in
een andere plaats is en elkaar willen
ontmoeten en natuurlijk ook ervaringen uitwisselen. De Coördinatorendag
is een studiedag voor wandelcoördinatoren, waar een eventuele stadswandeling meer als lesmateriaal bedoeld is.
Wandelen is van oudsher de rode
draad bij veel Gilden
Vanuit Gilde Nederland zijn er op landelijk niveau twee verschillende dagen
waarop de wandelgemeenschap bijeenkomt. De landelijke Wandeldag en
de landelijke Coördinatorendag Wandelgidsen.
Van het begin af aan is dat de jaarlijkse Gilde Wandeldag (voorheen
Gilde-gidsendag) in het voorjaar, eind
mei. Het is daarbij gebruikelijk dat de
deelnemers op het stadhuis door de
burgemeester of wethouder worden
ontvangen. Vervolgens is er een aansprekende lezing, lunch, wandeling/
rondleiding met tot slot een afscheidsborrel met hapjes. Het is een manier
om je als Gilde landelijk te presenteren, de plaats te promoten. Daarbij is
het een uitgelezen kans voor een Gilde
om zich bij de gemeente in de schijnwerpers te zetten. De dag bevordert
de saamhorigheid en de onderlinge
uitwisseling.
Vanaf 2008 was er de jaarlijkse Coördinatorendag voor wandelgidsen, die
plaatsvond in het najaar, in september.
De dag is als studiedag door Gilde Nederland in het leven geroepen om, één
keer per jaar dieper in gaan op ervaringen van het afgelopen jaar ook en om
ideeën uit te wisselen over de manier
waarop knelpunten kunnen worden

aangepakt. Maar ook om nieuwe ontwikkelingen op wandelgebied te delen,
deskundigheid te bevorderen. Voor
deze dag fungeert een lokaal Gilde als
gastheer met lunch en borrel. Gilde Nederland verzorgt het deskundigheidgedeelte in overleg met het lokale gilde
en betaalt de lunch. In de middag was
er een stadswandeling.
De Coördinatorendag heeft in de loop
van de tijd steeds meer het karakter
van een wandeldag met een serieus
kantje gekregen. Daardoor is onderstaande situatie ontstaan.
Dat werkt niet meer
Deze werkwijze werkte tot voor kort
tot tevredenheid van iedereen. De laatste jaren zien we een afname van het
aantal deelnemers. Het deelnemersveld is divers, sommige coördinatoren
en gidsen komen op beide bijeenkomsten, ook bestuurders waren aanwe-

zig. We constateren dat vrijwilligers
het druk hebben dat ze er geen hele
dag voor willen uittrekken. Ook zijn
er van verschillende kanten vragen
over het nut en de noodzaak van de
twee ‘wandeldagen’. Dat is de reden
om ons te bezinnen over het concept
van deze wandeldagen. Vanaf hier
spreken we over de Wandeldag en de
Coördinatorendag.
Nu doen we dat zo
In de aanloop tot de wandel/coördinatorendagen vraagt Gilde Nederland
aan een lokaal Gilde of men bereid
en in staat is een wandel/coördinatorendag te organiseren. De inhoud van
deze dagen zijn in grote lijnen hetzelfde, er is echter een ander accent: bij
de Wandeldag ligt die op de wandeling
en het samen zijn en bij de Coördinatorendag ligt die op deskundigheidsbevordering.
De dag(en) verlopen globaal als volgt.
• ontvangst met een aangeklede
koffie (10:30 uur)
• toespraak van de lokale voorzitter, Gilde Nederland, burgemeester/wethouder (11:00 uur)
• lezing/eerste ronde workshops
• lunch
• stadswandeling/tweede ronde
workshops
• afsluiting
• afscheidsborrel met hapjes
(16:00 uur)

En nader bekeken met de volgende onderdelen
Als we de wandel/coördinatorendagen nader bekijken zijn de verschillende onderdelen te onderscheiden (tabel, zie website). Te zien is dat beide dagen veel
overlap hebben. De accenten (aantal kruisjes) liggen daarbij anders. Het onderscheidend vermogen van de dagen is verwaterd.
Maar dat zou ook anders kunnen
Hoewel er Gilden zijn die pleiten om tot één ‘wandeldag’ te komen, is ervoor gekozen om een scherper onderscheid tussen de dagen te maken. De Wandeldag
zien we als een gezelligheidsdag en de Coördinatorendag studiedag. Daarbij
kan de volgende verdeling worden gemaakt, die past de doelen van de dagen
(tabel 2). In de tabel zijn zowel de volgorden van de dagen als de volgorde van
de onderdelen aangepast om het accent duidelijk te maken.

De Notitie over de Gilde Wandeldagen, inclusief de twee tabellen,
staan op onze website.
(gilde-nederland.nl/Leden/documenten.htm)
Lucas Zimmerman, Gilde Nederland



Gilde Ongevallen Protocol
tijdens binnen- of buitenactiviteiten

Wat doe je indien er tijdens een Gilde-activiteit zich een ongeval voordoet. Sommige staan gelijk in de EHBO-modus, anderen verstijven. Het er vooraf over nadenken en bedenken wat je kan doen, kan paniek op dat moment
voorkomen. In het Gilde Ongevallen Protocol geven we concrete tips om op z’n situatie voorbereid te zijn. Het is
tevens een aanzet om voor jouw organisatie een op de activiteiten toegesneden instructie te maken. De lokale
Gilden organiseren namelijk verschillende soorten activiteiten in kleine of grote groepen en tijdens deze bijeenkomsten kan een vrijwilliger of deelnemer iets overkomen waarbij hulp moet worden geven.
Het Gilde Ongevallen Protocol is te vinden op onze website.(gilde-nederland.nl/Leden/documenten.htm)

Gilde Ongevallen Protocol
Gilden organiseren activiteiten in kleine of grote groepen.
Tijdens deze bijeenkomsten kan een vrijwilliger of deelnemer iets overkomen waarbij hulp moet worden gegeven.
Daarvan moet het Gilde zich bewust zijn.
Het schrijven van een protocol wat het omgaan met ongelukken van alle Gilde-activiteiten dekt zou een lijvig stuk
worden aangezien de verschillende Gilden eigen activiteiten kennen. Het zou nooit compleet zijn.
Vandaar dat dit Gilde Ongevallen Protocol zich beperkt tot
algemeenheden, die elk Gilde voor haar activiteiten nader
kan specificeren dan wel uitbreiden. Dit document en voorbeeldformulier is bedoeld als basis om op verder bouwen
of als zodanig in te voeren in uw organisatie.
Voorbereidingen die uw Gilde nu al kan nemen zijn:
• Bekijk sites over eerste hulp zoals ikehbo.nl/vijf-punten/5-punten.php met de 5 belangrijke punten van
het Oranje Kruis.
• Inventariseer de aanwezige EHBO kennis in uw organisatie. Een diploma is niet altijd nodig, maar is wel
wenselijk.
• Het Rode Kruis heeft ook een EHBO-app die bij verschillende situaties uitleg geeft. rodekruis.nl/ehbo/
gratis-ehbo-app/
• Indien het niet haalbaar is om bij elke bijeenkomst een
EHBO-er te hebben is het op de telefoon hebben van
de EHBO-app zeer nuttig. Het vooraf bekijken van deze
app bespaart in noodsituaties kostbare tijd.
• Daarnaast is de aanwezigheid van EHBO-spullen noodzakelijk. Daarvoor dient u de EHBO doos of koffer aan
te schaffen. ehbo-koffer.nl/ehbo-keuzehulp/
Basis benodigdheden:
EHBO koffer, reflecterend veiligheidsvest, smartphone
met EHBO-app van het Rode Kruis.
1.

In veiligheid brengen betrokkenen
Tref eerst veiligheidsmaatregelen voor jezelf, overige
deelnemers en voor het slachtoffer. Laat bij voorkeur
het slachtoffer op de plaats van het ongeluk,maar als
het noodzakelijk is, leg het slachtoffer op een veilige
plaats.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vaststellen wat er is gebeurd en daarna wat het
slachtoffer mankeert
Probeer er achter te komen wat er is gebeurd door
het slachtoffer aan te spreken of de andere deelnemers te vragen. Indien nodig begin meteen met
reanimeren.
Eerste hulp
Controleer of de vitale functies van het slachtoffer
nog functioneren. Dit zijn:
- Ademhaling
- Bewustzijn
- Circulatie van het bloed
Het slachtoffer geruststellen
Ieder slachtoffer heeft iemand nodig die hem/haar
opvangt en geruststelt. Hij/zij is vaak geschrokken en
voelt zich angstig. Blijf in de directe nabijheid van het
slachtoffer, wees rustig en zorgzaam.
Zorgen voor deskundige hulp
Blijf bij voorkeur zelf bij het slachtoffer en laat als je
niet alleen bent één van de deelnemers de telefoon
pakken. Als je 112 belt, krijg je eerst contact met een
meldkamer waar je duidelijk om een ambulance moet
vragen. Het volgende moet doorgegeven worden:
- je naam
- plaats waarheen de hulp moet komen
- beschrijf het ongeval; wat is er gebeurd?
- meld dat het om een slachtoffer gaat, vermeld de
leeftijd
- beschrijf de toestand van het slachtoffer. Meld of en
wanneer het slachtoffer beademd of gereanimeerd
wordt.
Als je alleen bent als erkend hulpverlener en moet
reanimeren laat dan een andere deelnemer 112 bellen en de vragen beantwoorden aan de hand van de
noodgegevens.
Contact opnemen met familie of contactpersoon
Laat de vrijwilliger de familie of contactpersoon bellen. Als je alleen bent bel dan nadat de ambulance is
gearriveerd.
Laat het gewond slachtoffer nooit alleen!
Ga in principe niet met een slachtoffer dat iets ernstigs heeft, alleen op weg. Je kunt je dan namelijk
niet concentreren op het verkeer. De toestand van
het slachtoffer kan ook verslechteren tijdens de rit,
waardoor de hulpverlening wordt bemoeilijkt.

Het complete Gilde Ongevallen Protocol inclusief voorbeeldformulier staat op de website.
(gilde-nederland.nl/Leden/documenten.htm)
Lucas Zimmerman, Gilde Nederland



Unieke herdenkingswandelingen
Nederland viert 75 jaar bevrijding.
Het beëindigen van de 2e wereldoorlog wordt, net zoals in Rotterdam, op
vele plaatsen herdacht. De wederopbouw van de stad, na het bombardement van 14 mei 1940, is daar heel
nauw mee verbonden. Speciaal rond
dit thema heeft Gilde Rotterdam de
bestaande herdenkingswandelingen
in een nieuw jasje gestoken.

2e wereldoorlog

In de herdenkingswandelingen komt
de gehele oorlogsperiode in Rotterdam aan bod en wordt verteld en
getoond hoe de oorlog (en verwoestingen) de stad heeft gevormd zowel
in de wederopbouw als in mentaliteit
(Sterker door Strijd). De rondleidingen
gaan langs herkenbare punten in Rotterdam; op die plaatsen zal veel verteld en uitgelegd worden.
De routes van de rondleidingen zijn
zo gekozen dat alle aspecten van de
2e WO (inclusief het bombardement),
zoals het leven in een verwoeste stad
gedurende de oorlog, de hongerwinter, de Jodenvervolging, deportatie,
razzia, verzet, vergelding maar ook
het begin van de wederopbouw en
nog veel meer aan de orde komen.

Wereldoorlog. Er zijn rondleidingen langs de Brandgrens, de Herdenkingswandeling WOII, een rondleiding over Het Vergeten Bombardement (31 maart 1943), de
razzia van Rotterdam (november 1944) en de Orgelzolders in de Breepleinkerk.
De herdenkingsrondleidingen zijn aan te vragen bij Gilde Rotterdam. Bij voorkeur per mail via rondleiding@gilderotterdam.nl of telefonisch 010-2038485.
Voor collega Gilden is er een speciaal tarief.

Gilde Rotterdam heeft ruime ervaring
met rondleidingen over de Tweede

Yolande Verschuren
Gilde Rotterdam

Foto: Beeld van de Verwoeste stad – Ossip Zadkine. Fotograaf: Iris van den Broek

Jubilarissen Gilde De Baronie
Op vrijdag 10 januari werd tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst een aantal jubilarissen gehuldigd. Er werden Gildespelden uitgereikt aan Boudewijn van de Calseijde en Willem Eeckelaar voor 12½ jaar functioneren als Stadsgids. Er werden Oorkondes uitgedeeld voor 15 jaar activiteit bij ons Gilde aan Ben van de Veer en Jan Viellevoye als Fietsgids; aan
Henk Martens als Natuurgids en Henny Diks als bestuurslid, secretaris. Wij zijn blij dat zij ook in de komende jaren bij
Gilde De Baronie weer hun kennis en ervaring met anderen willen delen.
Henny Diks, secretaris Gilde De Baronie



Raamwerk voor Coördinatoren
Stichting Het Begint met Taal lanceerde op 13 februari de 10 succesfactoren voor succesvolle én
leuke taalcoaching. De lancering
vond plaats op het Tel mee met Taal
Congres over laaggeletterdheid in
Utrecht. Met de succesfactoren wil
Het Begint met Taal laten zien wat
er allemaal komt kijken bij het organiseren van taalcoaching. Ook krijgen coördinatoren van Gilde Samenspraak handvatten om nog meer
impact te maken met hun taalcoachactiviteiten.

Waarom taalcoaching werkt
Taalcoaching door vrijwilligers is een
krachtig middel om de spreekvaardigheid van anderstaligen te helpen
vergroten. Wekelijks ontmoeten duizenden vrijwilligers en anderstaligen
elkaar en oefenen zij de Nederlandse
taal. Coördinatoren van Gilde Samenspraak zorgen voor de totstandkoming en het goed verlopen van deze
ontmoetingen. Hoe kunnen zij ervoor
zorgen dat taalcoaching maximaal effect heeft en leuk is? Het Begint met
Taal stelde tien succesfactoren op
waarmee coördinatoren hun taalcoachactiviteiten kunnen verbeteren.
Zodat taalcoaching nog meer impact
heeft en nieuwkomers sneller kunnen
meedoen in onze samenleving.

Variatie aan succesfactoren
De succesfactoren zijn gevarieerd. Zo
adviseert Het Begint met Taal vooral te
focussen op het oefenen van de taal in
praktijksituaties en wordt het belang
van samenwerken met lokale partners
benadrukt. Daarnaast is er een tip over
het samenstellen van een sterk coördinatoren-team en voor het selecteren
van geschikte vrijwilligers. Ook komt
de toegevoegde waarde van speciaal
taalcoach-materiaal, zoals SpreekTaal
en Gezonde Taal, aan bod.
Raamwerk voor Coördinatoren
Omdat Het Begint met Taal de rol van
coördinator als essentieel ziet voor
succesvolle taalcoaching, grijpt de
stichting het congres aan om naar de
10 succesfactoren ook het Raamwerk

voor Coördinatoren te introduceren.
In dit raamwerk vinden coördinatoren
van Gilde Samenspraak antwoord op
allerlei vragen, zoals ‘Welke expertise
heb je als coördinator(en) nodig om
taalcoaching slim te organiseren?’
en ‘Hoe verdeel je de verschillende
organisatorische taken rondom
taalcoaching op een efficiënte manier?’. Tot slot vind je hiervoor een
praktisch stappenplan waarmee coördinatoren meteen aan de slag kunnen.
Het Raamwerk voor Coördinatoren is
te vinden op het Extranet van Het Begint met Taal.
Elise Zomer
Projectmanager
Stichting Het Begint met Taal
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Zilveren Gildespeld voor
inspirerende Rotterdamse stadsgids
Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van Gilde Rotterdam heeft voorzitter Wim van
Heemst een zilveren Gildespeld uitgereikt aan Don Rodrigues, die in
ruim 18 jaar heel veel tijd en energie heeft gestoken in onder andere
het verzorgen van rondleidingen.
Voorzitter Van Heemst prees Rodriques
voor zijn tomeloze inzet maar vooral
ook voor de inspirerende wijze waarop hij te werk ging. Van Heemst: “Don,
jij bent een hele waardevolle kracht
geweest bij onze rondleidingen, maar
daarnaast heb jij met een aantal mensen ook ons voortbestaan weten te
redden. Jullie hebben ruim 4 jaar geleden ervoor gezorgd dat het Gilde
zelfstandig kon doorgaan en daar
plukken we nu nog steeds de vruchten van”. Rodrigues is recent 80 jaar
geworden en dat vond hij een mooie
gelegenheid om te stoppen met de
werkzaamheden voor het Gilde.
Naast de zilveren Gildespeld kreeg
Rodrigues ook een mooie oorkonde
met fraaie teksten namens Gilde Rotterdam en Gilde Nederland. Rodrigues:
“Er stonden zulke lovende teksten op
de oorkonde dat ik er zelfs rode oor-

tjes van kreeg. Ik was sowieso heel erg
blij en echt verrast door de uitreiking
van de zilveren Gildespeld, want dat
gebeurt weleens voor bestuursleden
maar toch niet voor een gids...”.
Ook bestuurslid Rolf Roosenboom
blikte terug op de lange periode
waarin hij samenwerkte met Don. Als
afscheidscadeautje gaf Rolf hem nog
een flinke stapel beleidsstukken, want
het is geen geheim dat Don die graag
doorspit.
Rodrigues kijkt terug op een fantastische periode waarin veel is veranderd,
niet alleen binnen het Gilde maar ook
in “mijn Rotterdam”. “Ik heb mijn ziel
en zaligheid in het Gilde gelegd en
daarmee zijn heel veel veranderingen
doorgevoerd maar ook de komende
tijd zal er nog veel moeten veranderen. Te denken valt aan het werven van
nieuwe klanten, het uitrollen van een
traject met digitale betaalmogelijkheden en een nieuwe website. Gelukkig
heeft Gilde Rotterdam dé juiste koers
ingezet, dus dat gaat vast goed komen.
Ik wens jullie daarbij allemaal heel veel
succes”, zegt hij tot besluit.
Yolande Verschuren
Gilde Rotterdam

Eerste FLASHMOB in
Arnhems Historische Kelders
Op 12 februari om 12.00 uur belt
Danial, de receptionist van de Historische Kelders in Arnhem, met de
vraag of ik direct kan komen voor
een rondleiding. Er staat een groep
van 10 mensen.
Ik zit op dat moment geconcentreerd
op mijn computer te werken aan mijn
Winkellezing van 26 maart. Dat komt
dus niet echt goed uit. Maar een groep
in de kou laten staan kan ook niet. Dus
haast ik mij naar de Oude Oeverstraat.
“Waarom komen jullie niet om 14.00
uur naar de instaprondleiding?” vraag
ik aan een van de mensen. Het blijkt,
dat de mensen elkaar niet kennen. Een
dame heeft op een van de sociale media platforms een oproep gedaan om
naar de kelders te komen. Ze had zich

ervan vergewist dat het een “instaprondleiding” betrof. Negen van de 10
mensen zijn er, maar niet de initiatiefneemster. Ik ga met de groep aan de
slag. Na de buitenronde betreden we
de kelders. En ineens is daar de initiatiefneemster. Wat blijkt? Ze heeft per
abuis 12.00 uur genoemd in plaats
van 14.00 uur, maar was zich dat niet
bewust. En zo heeft in feite de eerste
“FLASH-MOB” bij het Gilde plaatsgevonden. Oké, bij een echte Flashmob
komt een menigte bijeen om samen
iets op te voeren en nu doe ik dat als
gids, maar het idee is hetzelfde.
Rob Slepička, Stadsgildegids
Gilde Stadswandeling Arnhem

Don Rodrigues krijgt de zilveren Gildespeld
vakkundig opgespeld door Wim van Heemst,
voorzitter van Gilde Rotterdam.

Historische Kelders
Onder diverse winkelstraten van de
oude binnenstad bevinden zich middeleeuwse, kelders. Uitgerust met
kaarsennissen en fraaie tongewelven
maken zij het verre verleden van Arnhem zichtbaar.
De gemeente Arnhem heeft deze kelders
in kaart gebracht. In de Rijnstraat heeft
zij 39 kelders kunnen verwerven. Deze
zijn gerestaureerd, in de oorspronkelijke
staat teruggebracht en onderling met elkaar verbonden. Voor de noodzakelijke
reparaties werden hedendaagse materialen gebruikt. Hierdoor ontstond een
uniek historisch monument in Arnhem
dat sinds december 2001 voor bezoekers
is opengesteld. Met een Gildegids kun je
op ontdekkingsreis door dit spannende
en unieke monument.De ingang van de
Historische kelders bevindt zich aan de
Oude Oeverstraat 4a.
Belangstelling voor deze wandeling?
Neem contact op Gilde Stadswandeling
Arnhem via een e-mail naar:
infokelders@wandeleninarnhem.nl



Opstart Coach4You bij

Gilde Stichtse Vecht
Begin januari is besloten op ook Coach4You op te starten in de gemeente
Stichtse Vecht. De coördinatoren zullen samen met Jan Damen de opstart
gaan doen. Inventarisatie bij een ba-

sisschool leverde al direct enthousiaste reacties op met zelfs al een coach
kind. Coach4You Stichtse Vecht hoopt
het volgend schooljaar met het coachen te kunnen starten.

Gildevrijwilligers helpen scholieren
die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken succesvol door de brugklas

Gilde Rotterdam ontvangt Gilde Den Haag
Gilden zijn zeer lokaal gericht en ontmoeten elkaar af en toe in landelijk of
regionaal verband. Tussen Gilde Den
Haag en Gilde Rotterdam waren al contacten, bijvoorbeeld over het Gilde Bemiddelings Programma dat Den Haag
gebruikt en wat voor Gilde Rotterdam
interessant is om taalaanbieders en
aanvragers te matchen. Of de belangstelling van Den Haag voor hoe Rotterdam de rondleiders (eerlijk)indeelt.
De gidsen van Gilde Rotterdam hadden
zich eerder bij hun jaarlijkse uitstapje
laten rondleiden door hun Haagse collega’s. Op 26 februari ontmoetten de
besturen elkaar. Den Haag kwam met
de RandstadRail naar Rotterdam

Ontvangst in Gebouw De Heuvel, een
van die typische wederopbouwgebouwen in Rotterdam, naast de Grote of
St. Laurenskerk. Vanaf de afgesloten
vergaderruimte op het dak van het gebouw is er een mooi beeld van het na
de Tweede Wereldoorlog opgebouwde
moderne Rotterdam
Zo’n besturenuitwisseling is een mooie
gelegenheid om elkaars ontwikkeling
op tafel te leggen en ervaringen uit te
wisselen.
• Hoe positioneert een Gilde zich in
een grote stad, waar veel organisaties actief zijn?
• Hoe liggen de relaties met Gemeente en VVV?

•

Hoe creëer je mogelijkheden voor
nieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld Coach4you?

Een korte rondleiding sloot de uitwisseling af. Oud Rotterdam, (Oude Haven)
de wederopbouw (Hoogstraat), nieuw
Rotterdam (Markthal) en in de tussenperiode (de Kubuswoningen) werden
onder deskundige leiding van een rondleider van Gilde Rotterdam bekeken.
Kortom: een zinnige ontmoeting.
Volgende keer naar Den Haag!
Bernard Noorduyn
Secretaris Gilde Rotterdam

Toename cursussen van Gilde De Graven:
‘Ons cursusaanbod wordt constant ververst’
In het jaar van het zilveren jubileum
doen 1000 mensen mee aan cursussen van Gilde De Graven uit Munstergeleen. Secretaris Bert Wassenberg over het succes.
Het aantal cursisten is in een jaar tijd
met een kwart toegenomen van 750
naar 1000. Hoe doet het Gilde dat?
„Een deel is te verklaren uit het feit
dat we ons cursusaanbod constant
verversen en vooral ook vernieuwen.
Zo hebben we de cursus Tablet en
Smartphone, die gebaseerd is op het
besturingsmechanisme iOS van Apple. Daar hebben we nu ook Android
aan toegevoegd. Maar we organiseren
vanuit onze organisatie van 40 vrijwilligers ook steeds meer aanvullende
activiteiten.”
Zoals?
„We houden wandel- en fietstochten,
er is maandelijks een lezing en we

hebben excursies toegevoegd. Ook
gaan we vanuit de taalcursussen reizen aanbieden. De cursus Frans gaat
ter afsluiting van de lessen een dagje
naar Luik om het geleerde in praktijk
te brengen. En de cursus Spaans gaat
eind deze maand voor het eerst op
reis: vijf dagen naar Barcelona.”
Deelname aan cursussen over gebruik van digitale apparaten zal wel
het grootst zijn?
„Het is zo dat vooral 50-plussers die lessen volgen. Er is een wachtlijst voor de
cursus iPad en iPhone. Spaans is echter
de grootste trekker. Dat telt nu bijna
100 deelnemers, onder wie velen jonger dan 40. Behalve in ons leslokaal in
de oude bibliotheek van Munstergeleen,
geven we ook Spaans in het Maaslandcentrum in Elsloo. Daar zijn we ook een
leesclub gestart, met boekbesprekingen door een jongedame van 27 jaar.
De Schildercursus is ook populair.”

Bert Wassenberg

Jullie presenteren twee nieuwe cursussen: naailes en klassieke muziek.
Gaat het jubileumjaar verder geruisloos voorbij?
„Het wijnproeven was vorig jaar een
succes. We overwegen een wijnclub te
starten. En we houden een veiling van
‘Tussen kunst en kitsch’.”
Artikel van Sjak Planthof
Dagblad De Limburger
Foto: Fam. Wassenberg
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‘t Gilde Haaksbergen
1e Lustrum Repair Café
Per 1 januari 2020 bestond het Repair
Café (onderdeel van Stichting ‘t Gilde)
precies 5 jaar. Op 8 januari 2020 (in dit
geval de 2e woensdag van de maand)
werd er tijdens de eerste zitting van
het nieuwe jaar even bij stilgestaan,
dat de reparatie-mogelijkheden al 5
jaar in Haaksbergen bestaan. Begonnen in de bibliotheek van complex de
Bouwmeester in Haaksbergen, vinden
de reparaties vanaf begin 2016 plaats
in de hobby-werkplaats van ‘t Gilde
aan de Industriestraat 51.
Veel inwoners hebben inmiddels de
weg naar de hobby-werkplaats gevonden. Met een toenemend aantal klanten per zitting en een repareerbaarheid van de aangeboden artikelen van

boven de 70% is er nog steeds sprake
van een opgaande lijn.
Tot nu toe kunnen wij met bijna 20
vakbekwame vrijwilligers de aangeboden artikelen van de klanten op één
morgen per maand repareren. Het gaat
dan wel om lichte reparaties, dat wil
zeggen, dat de reparatie binnen één
uur geregeld moet zijn. De reparaties
zijn gratis, een gift is altijd welkom.
Het blijft een prachtig sociaal gebeuren (een kopje koffie/thee staat altijd
klaar) en bovendien draagt het Repair
Café haar steentje bij om het milieu
verder te beschermen.
Ria Veldhuis
Secretaris Gilde Haaksbergen

Nieuw: Gilde Wijk bij Duurstede
Op 15 november is Gilde Wijk bij Duurstede officieel opgericht. Bij Heuvelrug
Notarissen werden de handtekeningen
gezet door het bestuur van de stichting; Ed Speijer, Bart van Asperdt en
Rob van de Weerd.
Het eerste project van het nieuwe
Gilde is Coach4You. Het zoeken naar
coördinatoren en coaches is vrij snel
afgerond met goede kandidaten. Ook
diverse basisscholen hebben zeer positief op de start van Coach4You gereageerd en geven hun medewerking.
Het bestuur van Coach4You wenst Gilde Wijk bij Duurstede heel veel succes
met deze opstart van Coach4You.

V.l.n.r.: Rob van de Weerd, Bart van Asperdt, notaris Mark Sprenkels, Ed Speijer en schooldirecteur Jan Heijman

Stichting Gilde Power veerkracht
op leeftijd Nederland
Op 24 december 2019 is de oprichtingsakte voor de verzelfstandiging
van Power in Stichting Gilde Power
veerkracht op leeftijd Nederland getekend door Hennie de Boer, voorzitter en Rob Hoekstra, penningmeester van de nieuwe stichting.
Het bestuur van Gilde Nederland wenst
het bestuur van Gilde Power veerkracht
op leeftijd Nederland veel succes met
het uitbouwen van het project.
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met bolle toet, grote oranje strik in het
haar, waarvan je de foto ineens overal
zag opduiken. Het bleek de oudste
dochter van onze kroonprinses te zijn,
zeven jaar oud, samen met haar beide
zusjes opgegroeid in Toronto.

Wat gaat Gilde Den Haag doen tijdens de viering van 75 jaar vrijheid? De
stad heeft veel geleden tijdens de oorlog en veel moeten doen om de zwaar
geschonden delen weer op te bouwen Alle reden dus om 75 jaar vrijheid
met een uitgebreid programma te herdenken.
Er komen speciale wandelingen en een
lezing over Ferdinand Bordewijk de
schrijver die het verwoestende bombardement van 3 maart ’45 op Bezuidenhout overleefde. Hij verloor niet alleen
zijn huis, maar ook al zijn manuscripten. Ook komt er een bustour: “Bezet
Den Haag“ door de getroffen wijken.
De route begint bij het Bezuidenhout
en gaat verder door het Haagse bos, van waaruit de V-2, het revolutionaire
Duitse raketwapen werd gelanceerd, om vervolgens langs het Vredespaleis naar
het Statenkwartier en via de voormalige antitank gracht naar de Scheveningse
gevangenis te gaan. Wie wil kan daar het nieuwe museum “Nationaal Monument
Oranje Hotel” bezoeken. Voor verdere details omtrent het programma verwijs ik
naar de website van Gilde Den Haag.
Wat deed ik tijdens de bevrijding van mijn geboortestad niet Den Haag, maar
Rotterdam? Naarmate ik ouder word komen de herinneringen wat meer boven.
Ik zie mij staan als een jongetje van nog net geen 10, een rood wit blauw en een
oranje vlaggetje in de hand, temidden van een juichende menigte op de Korte
Kade. Daar reden de Canadezen de stad in op hun militaire voertuigen waarop
een enkeling zelfs mocht meerijden. Enkele dagen eerder stond ik vroeg in de
avond voor het woonhuis van burgemeester Oud samen met mijn ouders en
kleine broertje in een barstensvolle straat - auto’s waren er niet - om met honderden buurtgenoten spontaan het Wilhelmus te zingen. Wij hadden dit vijf jaar
lang verboden lied thuis gerepeteerd. Inmiddels werd ik verliefd op dat meisje

Centrale activiteitenkalender 2020
Maart
25 - Regio-overleg Zeeland/Noord-Brabant
April
02 - Regio-overleg Zuid-Holland (Alphen aan den Rijn)
16 - Landelijke Jaardag POWER
17 - Regio-overleg Oost en Noord (Zutphen)
20 - Deadline kopij Gilde Magazine 2-2020
21 - Regio-overleg Limburg (Roermond)
Mei
14 - Landelijke Gilde Wandeldag (Alkmaar)
Juni
22 - Deadline kopij Gilde Magazine 3-2020
September
21 - Deadline kopij Gilde Magazine 4-2020
Oktober
? - Landelijke Coördinatorendag Wandelen&Meer (Breda)

In de oorlog moesten scherpe keuzes worden gemaakt. Je was voor of
tegen de bezetter. De meeste mensen
waren tegen, slechts enkelen voor en
daar moest je dan ook echt voor oppassen. Zo herinner ik mij dat de vader van een van mijn klasgenootjes
bij de politie zat. Hij was behoorlijk
fout, is na de oorlog dan ook meteen
opgepakt en later veroordeeld. Mijn
ouders, die in het verzet zaten, hadden bezworen mij geen vriendjes met
hem te worden, nooit met hem naar
huis te gaan en hem ook niet uit te
nodigen. Ik begreep dat wel, die vader
heulde met de vijand. En het verzet,
daar werd niet over gepraat. Kinderen wijs maken was levensgevaarlijk.
In de tram mocht ik ook het bekende
woord “mof” niet gebruiken, laat staan
“rotmof”. Dat zou tot grote problemen
kunnen leiden.
Zo’n onvrije en angstige maatschappij
kunnen we ons in Nederland niet meer
voorstellen. Jongere generaties: houd
alsjeblieft die herinnering levend. Dit
mag nooit meer gebeuren!
Willem Koole

Gilde Magazine
is een uitgave van Gilde Nederland
Stichting Gilde Nederland
Buitenweg 319
3602 XC MAARSSEN
M: 0651271417
Website: gilde-nederland.nl
E-mail: info@gildenederland.nl
Facebook: gildenederland
Hoofdredactie:
Hans Ursem
hansursem@gilde-nederland.nl
Eindredactie en vormgeving:
Hans Ursem
Met bijdragen van:
Gilde Purmerend, Gilde Rotterdam,
Gilde De Graven, Gilde De Baronie, HBT
Gilde Haaksbergen, Gilde Amsterdam
Gilde Arnhem, Gilde Nederland en
Willem Koole

November
13 - Regio-overleg Oost en Noord
23 - Deadline kopij Gilde Magazine 5-2020
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