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Stadswandelingen + Samenwerking
Alphen aan den Rijn; daarbij denkt
u vast niet direct aan een historisch
centrum en geschiedenis met belegeringen, verzet, haring en wittebrood en Spanjaarden. En tóch is
Alphen LEUK!
Alphen is ontstaan uit drie dorpen en
heeft een geschiedenis met strijd tegen Spanjaarden en Fransen die vooral
ontzag hadden voor de Hollandse Waterlinie. Maar vergeet u ook niet de
Limes, die door Alphen aan den Rijn
liep! Langs deze noordelijke grens van
het Romeinse rijk werden forten gebouwd om die grens te beschermen.
In Alphen heeft het fort Albanianae gestaan dat 250 jaar leven, voorspoed,
cultuur en nieuwe materialen in dit
modderige deltagebied bracht.
Castellum Albanianae stond middenin het centrum van Alphen aan den Rijn.

25 jaar stadswandelingen
Al met al valt er meer dan genoeg te
vertellen om al 25 jaar stadswandelingen en rondleidingen aan te bieden.
Dit was dan ook een van de eerste activiteiten van het destijds opgerichte
Gilde in Alphen. Nog steeds zijn wij in
Het Latijnse woord ‘limes’ (spreek
uit ‘lie-mes’) betekende oorspronkelijk ‘grenspad’. Later werd het
woord synoniem met ‘grens’. De
Romeinse limes is de grens van het
Romeinse Rijk, die dwars door Nederland loopt! De Romeinse limes is
daarmee het grootste archeologische monument van ons land, deels
diep verscholen in de grond. Maar
ook de rivier de Rijn is onderdeel van
de limes. De overheid heeft de Romeinse limes omarmd en gaat deze
voordragen als UNESCO Werelderfgoed. Deze voordracht zal plaatsvinden in 2020, waarna UNESCO in
2021 zal laten weten of dit deel van
de Romeinse grenzen ook echt op
de Werelderfgoedlijst komt. De Romeinse grens in Nederland maakt
deel uit van een groter geheel, de
Neder-Germaanse limes, die doorloopt tot bij Bonn. Samen met Duitse organisaties wordt de aanvraag
tot Werelderfgoed gedaan. Daarna
zal deze Neder-Germaanse grens
dan samen met andere delen van de
Romeinse Rijksgrens deel uit maken
van een groter project: Frontiers of
the Roman Empire.

Nederland een speler (de kleinste?) in
het Gilde wandelingen-veld. Met zes
stadsgidsen, sinds kort een zevende in
opleiding, kunnen we aan de jaarlijkse
vraag voldoen. Afgelopen jaren verzorgden wij ongeveer 50 wandelingen
per jaar met totaal ongeveer 500 deelnemers. (Evenementen uitgezonderd)
Niet direct voor de historie
Wij richten onze activiteiten merendeels op onze eigen inwoners omdat
toeristen wél voor het landschap en de
polders naar Alphen komen maar niet
direct voor de historie. Daarvoor trekken de toeristen voornamelijk naar
grote steden in de directe omgeving
zoals Leiden, Gouda, Den Haag en
Amsterdam. Dat is jammer want, zoals
gezegd, er is genoeg te vertellen over
onze historie die ook voor niet-Alphenaren leuk is om naar te luisteren.
Blijven verrassen
De gemeente Alphen aan den Rijn telt
inclusief de omliggende dorpen ongeveer 111.000 inwoners dus er zijn
genoeg mensen om te enthousiasmeren voor de stadswandelingen en
rondleidingen. Hoe zorgen wij er dan
voor dat we inwoners kunnen blijven
verrassen zodat ze regelmatig deelnemen aan onze activiteiten???

rondleidingen een mooie aanvulling
kunnen leveren. Zo zijn er, bij voorbeeld, gemeentelijke archeologische
projecten waarvoor wij speciale wandelingen mogen organiseren.
28 samenwerkingspartners
Tentoonstellingen in de bibliotheek
met een historisch thema en/of een
Joods Herdenkingscomité met een
Joodse route waaraan wij actief kunnen meewerken in de vorm van vertellingen, wandelingen et cetera. Wij worden ook betrokken als de gezamenlijke
winkeliersvereniging bijvoorbeeld het
thema ‘Romeinen’ aangrijpt. Op deze
manier hebben wij circa 28 samenwerkingspartners, met wie wij permanent
of ad hoc ons Gildeproduct combineren. Door deze samenwerkingsprojecten proberen wij onze inwoners iedere
keer weer iets nieuws te bieden en het
spannend, leuk en aantrekkelijk te maken om deel te nemen aan onze activiteiten. Op deze manier staat het Gilde
regelmatig in de belangstelling. Dat
is goed voor onze stadswandelingen
maar ook voor onze andere projecten.
Wie niet groot is moet slim zijn.

In de loop der jaren hebben wij als
Gilde ons verbonden aan allerlei projecten die andere partijen aanbieden
zodat wij met onze wandelingen en


De meest succesvolle (samenwerkings) activiteit dit jaar is die met
een lokale ondernemer die naast zijn
maatschappelijk gerichte horeca gelegenheid, boottochten organiseert. De
ondernemer zorgt voor een overdekte
boot met ongeveer 18 zitplaatsen en
wij zorgen als Gilde voor de gids en,
zoals u ziet op onderstaande foto, de
Gildevlag! We laten geen enkele promotiekans onbenut!

De vaartochten zijn zo’n groot succes dat er steeds meer vraag naar is.
Tijdens de boottocht maken de deelnemers op een minder statige manier
kennis met de historie van Alphen

vanaf de Oude Rijn. Ze mogen luisteren maar ook genieten van de boottocht, zien hun stad vanaf een andere
kant en hebben ook nog eens een leuke boottocht.
Niet alleen de deelnemers zijn enthousiast, ook de gidsen die hun wandelingen vanuit een ander gezichtspunt
beleven doen hiermee extra kennis op
die zij weer tijdens de land-wandelingen kunnen gebruiken.
Aandachtspunt voor het Gilde is dat
deze activiteit onze reguliere stadswandelingen niet gaat overvleugelen.
Wij bieden kennelijk iets nieuws en
deze activiteit willen we absoluut behouden maar er is ongetwijfeld wel
iets te bedenken waarbij we kunnen
blijven samenwerken met de ondernemer en ook niet uit het oog verliezen
dat het primair moet gaan om onze
stadswandelingen en rondleidingen.
Het moet wel een Gildefeestje blijven
Natuurlijk is niet iedere plaats geschikt voor een historische vaartocht,

maar ieder Gilde in een plaats met
water in het centrum zou er over kunnen nadenken. Voorwaarde zijn: betrouwbare samenwerkingspartner met
optimale communicatie. Geen gretige
commerciële partij want het moet wel
een Gildefeestje blijven. Bovendien
moeten de stadsgidsen het ook leuk
vinden om te doen. De veiligheid moet
gewaarborgd zijn en er moet een fatsoenlijke prijs berekend worden.
Wij weten uit ervaring dat als je hieraan kunt voldoen het een succesformule is. Bovendien biedt je als Gilde
een extra dimensie met betrekking tot
kennis van-, zicht op- en promotie van
eigen woonplaats.
Als u interesse heeft in dit project en
u wilt tips over de wijze waarop wij dit
hebben aangepakt en hoe wij dit nu
beheren als Gildeproduct, mag u altijd
contact opnemen met ondergetekende, ik vertel u er graag over.
Ton Dalman
Gilde Alphen aan den Rijn

Regiobijeenkomsten voor SamenSpraak
Het Begint met Taal organiseert vijf regiobijeenkomsten in het najaar. De bijeenkomsten zijn interessant voor
Gildes die SamenSpraak organiseren. Houd jij je als bestuurslid of coördinator bezig met beleidsontwikkelingen
en (online) taalcoaching (het secundaire proces) en ben je aangesloten bij Het Begint met Taal? Dan willen wij
graag met jou in gesprek tijdens één van de regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten praten we over de
inburgering en WEB en horen we graag jouw mening over de toekomst van online taalcoaching. Meld je snel aan!

Inhoud regiobijeenkomsten
Tijdens de regiobijeenkomsten bespreken we de volgende onderwerpen:
• Beleidsontwikkelingen
Rondom de wet inburgering en de volwasseneneducatie (WEB) spelen tal van ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben
op jouw taalcoach-activiteiten. Hoe kunnen 1-op-1 of groepstaalcoaching en taalcafé’s optimaal worden ingezet? Welke
argumenten kun je gebruiken om je gemeente en formele taalaanbieders te overtuigen? Tijdens deze sessie praten we je
bij en delen we concrete tips waar je gelijk mee aan de slag kunt.
• Online taalcoaching
In de afgelopen maanden hebben we ervaring opgedaan met taalcoaching op afstand en nieuwe programma’s zoals
Kletsmaatjes. We gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van online taalcoaching. Is dit een nieuwe vorm van taalcoaching? Waarom wel/niet? Welke rol kan Stichting Het Begint met Taal spelen? En hoe past Kletsmaatjes in het netwerk?
Een mooi aanvullend programma om nieuwe doelgroepen te bereiken of niet passend bij Het Begint met Taal? Dankzij
deze uitwisselingen leren we van elkaar en kunnen we (nog betere) plannen maken voor de toekomst.
De vijf regiobijeenkomsten vinden plaats op:
• Alkmaar – Donderdag 24 september 12:00 – 15:30 uur met lunch
• Utrecht – Dinsdag 29 september 10:00 – 12:30 uur met lunch – De bijeenkomst in Utrecht is VOL
• Rotterdam – Maandag 5 oktober 10:00 – 12:30 uur met lunch
• Venlo – Dinsdag 13 oktober 12:00 – 15:30 uur met lunch
• Zwolle – Maandag 19 oktober 10:00 – 12:30 uur met lunch – De bijeenkomst in Zwolle is VOL
Aanmelden voor de regiobijeenkomsten kan op onze website: www.hetbegintmettaal.nl/regiobijeenkomsten-2020
Wil je aansluiten bij een van de bijeenkomsten die vol is? Laat het ons weten. We zetten je dan graag op de reservelijst.
Mail naar info@hetbegintmettaal.nl


Groepsapp Wandelen
De laatste keer dat we in Gilde Magazine (2-2020) schreven over het
wandelen regende het afgelastingen. Zijn er nu vrolijker dingen te
melden? JA.
Het virus blijft actief echter niet overal
even heftig en de zomer zijn we relatief rustig doorgekomen. Diverse Gilden hebben activiteiten coronaproef
weer op rails gekregen. Vrijwilligers
kunnen weer aan de slag en deelnemers kunnen weer bij ons terecht.

Tijdens de zomermaanden konden we
niet altijd naar het land van keuze omdat onze vakantiebestemming oranje
of rood gelabeld was. We bleven in
Nederland en bezochten andere streken en steden voor een wandeling.
Zouden we nu weg willen buiten de
grenzen dan kunnen sommigen dat
niet omdat ze zelf in een oranje of
rode regio wonen. Met andere woorden kansen genoeg voor binnenlandse
(stads)wandelingen. Hoe doen we dit?
Wat zijn de goede ideeën?

Ondertussen hebben de wandelcoördinatoren begin juni van Gilde Nederland een (corona) Wandelprotocol GN
ontvangen. Dat men de draad weer
aan het oppakken is is te zien aan de
websites en te horen tijdens de (telefonische) gesprekken met Gilden. Sommige waren al op alternatieve wijze,
zoals virtuele wandelingen bezig.

We spreken elkaar niet meer op wandeldagen en wandelcoördinatorendagen om ideeën uit te wisselen. Daarom
is in het Gilde Magazine (2-2020) een
oproep geplaats om deel te nemen aan
een groepsapp (‘Gilde Nederland Wandelen’). Dit leverde in eerste instantie
geen reacties op. Bij nabellen hebben
we op dit moment 10 coördinatoren
bereid gevonden om deel te nemen.
We zoeken voorbeelden van hoe Gilden
het aanpakken ter inspiratie voor anderen. Op de WhatsAppgroep kan je dat
kort melden met een link. We kunnen
elkaar zo ook snel op de hoogte stellen
van korte kleine bijeenkomsten om bij
te praten. Ik zou zeggen doe mee.
Aanmelden kan bij:
lucaszimmerman@gilde-nederland.nl
Lucas Zimmerman, Gilde Nederland

Cadeau voor 800e volger
Op 1 augustus jl. noteerden we de 800e volger van onze
Facebook-pagina. Heel bijzonder was dat dit onze jongste
vrijwilliger Niels Smits was.
Als cadeau kreeg Niels een uitstapje voor zijn hele gezin
naar Steinerbos aangeboden door voorzitter John Arets.
Bedankt Niels en veel succes met de korte wandelingen die
hij voor Gilde De Graven heeft georganiseerd!
Bert Wassenberg, Gilde De Graven

POWER Train the Trainer
Met een kleine groep deelnemers was
het een heel interessant gesprek over
het gebruik van sociale media en digitale vormen van training op de slotdag
van het ‘Train the Trainer’ programma
op 8 september.

Landelijke Dag deskundigheidsbevordering (DBV-dag)
Gerda Wagenmakers, Kees Hammink
en Hennie de Boer zijn bezig met inhoud en vormgeven aan deze dag. Het
volledige programma wordt uiteraard
te zijner tijd bekend gemaakt. Maar
wat we nu al weten delen we graag:
De datum: 27 januari 2021
De locatie: Het Kernhuis te Ede
(rekening is gehouden met de corona
maatregelen)

De spreker: Prof. Dr. Anja Machielse.
Zij is hoogleraar ‘Humanisme en Sociale Weerbaarheid’,
Bijzonder hoogleraar ‘Empowerment
van Kwetsbare Ouderen’, Universiteit
voor Humanistiek. Zie ook haar website: www.anjamachielse.nl

Naar jullie wensen zal ook geluisterd
worden (maak ze kenbaar) en voor onderlinge uitwisseling wordt als altijd
ruimte gemaakt.
Noteer de datum in je (nieuwe) agenda
of geef je alvast op en mail naar:
power@veerkrachtopleeftijd.nl


Aanrader: Rondwandeling Stad

met Gilde Almere
Door Robert Mienstra/Almere DEZE WEEK
ALMERE – Almere zit vol verhalen en
interessante weetjes. Dat bleek vorige week toen Almere DEZE WEEK
meedeed met de rondwandeling van
het Gilde Almere door Almere Stad.
Stadsgids René Dekker leidde een
groep bouwkunde studenten van
Windesheim rond. Ze keken hun
ogen uit. Net als de journalist, die
dacht alles te weten van de stad.
Niets bleek minder waar.
De rondwandeling begint bij de VVV
aan De Diagonaal. Stadgids Dekker
vertelt over de achtergrond van het
verhoogde maaiveld (de heuvel in het
stadscentrum), en de gedachte achter het ontwerp van architecten Rem
Koolhaas en Floris Alkemade. Nieuwe
namen voor de studenten. Hun opleiding is eigenlijk deze ochtend pas begonnen.
Dekker neemt de studenten mee naar
het woongedeelte de Citadel. Tot hun
verrassing is daar een compleet woonhof. De rust valt hen op. “Het is hier
midden in de stad net zo stil als op
het Begijnhof in Amsterdam”, zegt een
van hen.

Het ondergrondse afvalsysteem is een
eyeopener voor de studenten. En vol
verbazing luisteren ze naar het verhaal over het gebouw het Kantee, de
grote groene flat boven de Citadell.
“Dat staat op heel lange palen”, doceert Dekker. “In het begin dacht men
dat het bij straffe wind wel een zou
kunnen gaan draaien, maar tal van onderzoeken wezen uit dat het zo stabiel
is als het maar kan zijn.”
“Dit is misschien wel het veiligste wijkje van Almere”, vertelt Dekker, “want
alleen de bewoners kunnen hier komen met een speciale sleutel.”

Gids René Dekker met bouwkundestudenten op de Citadel. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Duurzaam
De gids neemt ons mee naar de ondergrondse gangen waar de winkeliers de
bevoorrading doen. “Ga er maar van
uit dat hier meer dan een kilometer
aan gangen is. Als je de weg niet kent,
verdwaal je.” Dan gaat het naar de
Esplanade. Een student uit het noorden van Friesland verbaast zich over
het gras. “Zo groen ziet het er bij ons
niet uit, hoor”, zegt hij met zijn kenmerkende tongval. Verbaasd raakt hij
het gras aan als Dekker vertelt dat het
gras na een evenement in vier dagen
weer helemaal hersteld is. “Zo snel
herstellen”, zegt de student, “dat zouden onze boeren moeten weten.”
Het is hier midden in de stad
net zo stil als op het
Begijnhof in Amsterdam
Over KAF heeft Dekker nog een mooi
duurzaam verhaal. “Het regenwater
dat langs de glazen voorgevel stroomt
wordt op dat glas verwarmd. Het wordt
beneden in een ondergrondse tank
opgevangen en zo kan het gebouw
duurzaam warm water gebruiken.” De
studenten kijken alsof ze het water
zien branden.”

Smakelijk
De rondleiding gaat verder langs de
complexen Side by Side, de Smaragd
en The Wave. Overal heeft Dekker een
achtergrondverhaal bij en smakelijke
details. “Daar staat een gebouw waar
jullie veel zullen komen: de Bierfabriek. Oorspronkelijk werd het in de
volksmond ‘de aardappel ‘genoemd.
Maar als je aan de rechterkant kijkt,
zie je dat de aardappel afgeplat is. Hij
kon niet afgebouwd worden omdat er
anders voor de leveranciers van de mediamarkt niet voldoende ruimte was.”
Na anderhalf uur moet Dekker afronden. “Ik kan nog wel uren verder vertellen”, zegt hij. De studenten zouden
wel willen, maar de school roept. Dit is
toch wel heel anders dan Dokkum of
Amersfoort, vinden ze. “Almere is echt
wel een bijzondere stad.”
Meer informatie:
Rondwandelingen Gilde Almere
Aanmelden/reserveren: 036 5341404
gilde@vmca.nl
www.gildealmere.nl



POWER helpt u de drempel over
Het zal u niet verbazen maar wij zouden het mooi vinden als er meer POWER projectgroepen ontstaan. Zij stellen ouderen in staat om zich te blijven
ontwikkelen en zicht te krijgen op
meedoen in de samenleving. En we
schreven in het vorige Magazine ‘het
steunpakket ligt voor u klaar’. Dus
kwam de opmerking: Wees eens wat
concreter wat houdt dat steunpakket
dan in. Wel nu zo ziet het eruit:

•

•
•
•

•
Het start met uw enthousiasme
en zin om deel te nemen.
Stapt u ook over de drempel?

•

organiseren van een zogenaamde proeverij. Een bestuurslid is daarbij
aanwezig. Hij/zij helpt u bij het geven en vormgeven van deze voorlichtingsbijeenkomst voor alle belangstellenden in POWER om te komen tot
een projectgroep.
uitgebreide Handreiking voor opzet van workshops inclusief werkvormen,
PR en achtergrond informatie/theorie voor leden projectgroep.
deskundigheidsbevordering: Training voor startende begeleiders. Nieuwe
aanmeldingen zijn mogelijk voor de training in het voorjaar van 2021.
deskundigheidsbevordering: Jaarlijkse POWERDAG voor uitwisseling van
ervaringen, nieuwe inzichten en opvattingen.
De eerstkomende POWERDAG is op 27 januari 2021 in Ede.
veel informatie, faciliteiten, studie- en wrkmateriaal op de zogenoemde
Portaal (een gesloten deel van de website).
last but not least: Open en snelle communicatie met bestuur en andere
(collega) projectgroepleden. Vragen staat vrij!
Mail naar: power@veerkrachtopleeftijd.nl.





Artikel met toestemming overgenomen uit het ‘Vittepraetje, periodiek van de historische vereniging in Harderwjk.

Opening expositie DOEN!

Activiteitencentrum Venray
Op zaterdag 3 oktober waren belangstellenden vanaf 12:00 uur welkom om de
‘Expositie 2020’ van DOEN! te bezoeken. Omroep Venray maakte een interview
met voorzitter Victor Weijs en activiteitencoördinator Maria aan den Boom terwijl de bezoekers kennismaakten met de activiteiten van DOEN! zoals houtbewerking, modelbouw, keramiek, glasfusion, Tiffani en hand- en schilderwerken.
De teamleiders vertelden enthousiast over de ruim 30 verschillende activiteiten.
Anne Thielen wethouder voor Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid van de
gemeente Venray opende om 14.00 uur samen met de voorzitter met het doorprikken van een ballon, officieel de Expositie 2020.

Centrale activiteitenkalender
November
13 - Regio-overleg Oost en Noord
18 - Regio-overleg Limburg
23 - Deadline kopij Gilde Magazine 5-2020
29 - AB vergadering Gilde Nederland (Venray)

2021
Januari
27 - POWER: Landelijke Dag deskundigheidsbevordering (Ede)
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