Uitleg vrijwilligers: chauffeurs pendeldienst voor OPEN DICHT bruggedichten tijdens aanbrengen
bruggedicht onderaan de Mathenesserbrug.
Het project OPEN DICHT bruggedichten heeft als ambitie om langs de Delfshavense Schie
aan de onderzijde of op en nabij liefst tot 10 bruggen gedichten van Rotterdamse dichters
aan te brengen die tijdens het wachten en wandelen leesbaar zijn voor wandelaars, fietsers
en automobilisten. In april wordt het eerste gedicht gerealiseerd aan de Mathenesserbrug.
Wij zoeken vrijwilligers die zich tijdens de pendeldienst als chauffeur willen inzetten voor OPEN DICHT
bruggedichten. Zie www.bruggedichten.nl/ voor meer informatie over het project. Hieronder staat de eerste
benodigde informatie. Je kan meerdere dagen inroosteren, graag zelfs! We vragen je 1, 2 of zelfs 3 shifts per
avond / nacht op te geven in het aparte downloadbare / gemailde Word document. Mail deze ingevuld terug aan
info@dezoeknaarschittering.nl o.v.v PENDELDIENST













Periode en tijden / shifts per avond en nacht
De periode waarvoor we vrijwilligers voor de pendeldienst zoeken is van 17 april tot en met 2 mei.
We verwachten echter maar 2 tot 4 of 5 nachten maximaal nodig te hebben voor de uitvoering. Veel
shifts zullen dus vervallen.
Je ontvangt laat bericht over je inzet op de dag zelf: Omdat we pas de avond ervoor of op de dag zelf
zeker weten (go / no go moment) dat we aan de brug werken, kan het zijn dat jouw shift niet nodig
blijkt en vervalt, en dat je dit pas op de dag zelf in de loop van de middag te horen krijgt.
Het is daarom fijn als je je zelf eerst aan het begin en dan ook aan het eind van de periode 17 april – 2
mei inroostert, omdat de kans groot is dat als het werk in het begin doorgaat, het eind van deze
periode niet meer nodig is, en vice versa.
Je mag jezelf zo vaak introosteren als je wilt. Geef je op voor 1 of 2 shifts per avond. 3 shifts (totaal
10 uur) kan alleen als je bij minimaal één van die shifts als bijrijder dienst doet. De shifts zijn
respectievelijk 3.5, 3 en 3.5 uur lang:
o 20.00 – 23.30 uur
o 23.30 – 02.30 uur
o 02.30 – 06.00 uur
Wat ga je doen
Je vervoert voetgangers die om moeten lopen omdat de brug openstaat gedurende de avond en
nacht, van 20.00 uur tot 06.00 uur de volgende ochtend, als het bruggedicht aan de onderzijde van
de Mathenesserbrug wordt aangebracht.
Voor de rol van chauffeur heb je behalve een rijbewijs wat sociale vaardigheden nodig, en geduld
tijdens stille momenten. Je wordt in principe niet alleen ingeroosterd maar altijd met bijrijder. Maar
dit is sterk afhankelijk van aantal beschikbare vrijwilligers. Er is een aanspreekpunt voor de
vrijwilligers van de pendeldienst tijdens de dienst / shift.













Er zijn twee pendeldienst standplaatsen: aan de Mathenesserdijk zijde en aan de Mathenesserplein
zijde. Er wordt elke 10 minuten volgens schema naar de overkant gereden via de Lage Erfbrug of De
Beukelsbrug. In de nachtelijke uurtjes op basis van van noodzaak.
Elke standplaats heeft eigenlijk 2 vrijwilligers per shift nodig, je mag je ook als chauffeurskoppel
opgeven.
Je zal rijden in een VW busje voor 9 personen (waarvan 2 de chauffeur met bijrijder zijn.)
! Je mag geen alcohol hebben gedronken voorafgaande aan je shift.
Tijdens de dienst wordt voor eten en drinken (koffie, veel koffie!) gezorgd.
Er is géén vergoeding voor de vrijwilliger. Behalve onze onbetaalbare dankbaarheid is het een
unieke ervaring waarmee je een fantastisch initiatief mede helpt te realiseren, waarvan je nog
jarenlang de vruchten zal zien zodra je voor de Mathenesserbrug staat te wachten. Uiteraard wordt
je speciaal uitgenodigd voor de onthulling. Wel ontvang je als dank een gesigneerd exemplaar van
de nieuwste bundel van Daniel Dee met een persoonlijke noot.
Wat we moeten vragen i.v.m. het rijden: een kopie van je rijbewijs, en je moet boven de 21 zijn
en minimaal 1 jaar rijervaring hebben. Je naam, e-mail en telefoonnummer gebruiken we om
contact te houden en je uit te nodigen voor de onthulling.
Het invulrooster ontving je als Word document of kan je downloaden op de website en hier.

Na inroostering ontvang je begin april bericht van je shifts ter bevestiging en meer informatie
zoals de pendeldienst coördinator tijdens jouw shift, en verzoek een kopie van voor en
achterzijde van je rijbewijs toe te mailen (kan je nu al doen).
Behalve chauffeurs worden ook koffieschenkers, bijrijders (hoeven geen rijbewijs), reserve
chauffeur (voor als er uitvallers zijn) en een tweede of derde pendeldienst coordinator(en)
uitgenodigd zich op te geven als vrijwilliger. Ook voor de late cq vroege uurtjes!
Contactpersoon:
Jiske Foppe / 06 251 899 31 / info@dezoeknaarschittering.nl.

