
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GILDE ZWOLLE ALGEMEEN 

 

Onze eerste nieuwsbrief van april 2016 heeft veel positieve reacties opgeroepen. Aan de behoefte om 

als vrijwilliger van Gilde Zwolle meer te weten van de andere projecten – de projecten waar je als 

vrijwilliger niet direct bij betrokken bent – werd daarmee tegemoet gekomen. Het bestuur is blij met die 

positieve opmerkingen en maakt met veel plezier deze 2e nieuwsbrief. Na het algemene gedeelte volgt 

ook nu weer de informatie over de afzonderlijke projecten. Op onze site www.gildezwolle.nl staat een 

link naar deze 2e nieuwsbrief van Gilde Zwolle. 

Personalia 

In het afgelopen half jaar zijn er een aantal personele wijzigingen bij coördinatie en bestuur geweest. 

Margreeth de Haas treedt terug als bestuurslid voor Gilde Levensboek. Margreeth en Roelof Klem 

blijven beiden gelukkig wel als projectleider verbonden aan Gilde Levensboek. We hebben afscheid 

genomen van Marieke vd Brink en Marjon Roefs, maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe mensen 

bereid gevonden om leiding en sturing te geven aan Gilde Zwolle en haar projecten. Bij Gilde 

Samenspraak kwam Teunella Wolters de coördinatie versterken, terwijl Janny Pruim bereid bleek om 

projectleider Gilde Samenspraak en lid van het algemeen bestuur te worden. 

Schreven we in de 1e nieuwsbrief nog bij het nieuwe project Gilde Power dat “ we drie enthousiaste 

mensen bereid  gevonden” hadden; nu kunnen we daar namen bij invullen. Projectleider en lid van het 

algemeen bestuur is Teo Dunning en coördinatoren/ trainers zijn Ria Lamens en Peter Bisschop. 

Inmiddels een hele club die plezierig, enthousiast en constructief met elkaar samenwerkt. 

 

Het algemeen bestuur van Gilde Zwolle bestaat uit de volgende mensen: 

Voorzitter  Herman te Pas 

Secretaris  Mieke Klapwijk 

Penningmeester Roel Veeninga 

Gilde Samenspraak Janny Pruim 

Gilde Taalcafe  Tineke Puyenbroek (ook vice-voorzitter) 

Gilde Rijders  Hans Veenema 

Gilde Power  Teo Dunning 

 

Advertentie Peperbus 

Gilde Zwolle heeft meegedaan met de ‘Beursvloer’. Op deze beursvloer in Hedon ontmoetten 

maatschappelijke organisaties en ondernemingen uit Zwolle elkaar om te bekijken wat zij voor elkaar 

zouden kunnen betekenen. Wij wilden graag geholpen worden bij het vergroten van onze 

naamsbekendheid. We hebben het aanbod van weekblad De Peperbus gewonnen om een pagina te 

vullen. Deze pagina in de Peperbus is op 31 augustus 2016 verschenen. Voor alle duidelijkheid: we 

hebben geen cent betaald voor deze paginagrote advertentie. Dank zij de inspanningen van Tineke 

Puyenbroek en Rienk Mondria van WIJZ, is het een prachtige pagina geworden die positieve reacties 

oproept. 

http://www.gildezwolle.nl/


 

 

 

 

Vreugdehoeve 

De geplande bijeenkomst voor vrijwilligers en deelnemers op 10 september 2016 moest helaas 

geannuleerd worden. Er waren te weinig aanmeldingen om een dergelijk evenement succesvol te 

laten verlopen. Jammer. In het bestuur hebben we besproken wat we wellicht anders hadden moeten 

doen. Een van de dingen die daarbij naar voren kwam, ook door reacties van Gilde vrijwilligers en – 

deelnemers, was het tijdstip. Begin september is nog vakantieperiode en ook was er op 10 september 

Open Monumentendag. Met gemaakte opmerkingen in het achterhoofd gaan we nu proberen om in 

april 2017 toch een dergelijk evenement te organiseren. Mocht u ideeën en suggesties hebben, dan 

horen we dat graag. 

Zomerfestival Doet 

Dit festival werd eind juni gehouden in de Nooterhof en Gilde Zwolle was daar met een 

informatiestand aanwezig. Het weer werkte niet mee, maar we hebben ons wel weer kunnen 

presenteren.  

Vrijwilligers en UWV 

In de afgelopen periode werden we op verschillende manieren geconfronteerd met de vraag of Gilde 

Zwolle een zogenaamde ANBI of SBBI status heeft. Zo’n status is belangrijk voor bijv. het 

doen/ontvangen van schenkingen, maar ook mensen met een uitkering mogen alleen vrijwilligerswerk 

doen als de organisatie waarvoor zij werken een dergelijke status heeft. Gilde Zwolle heeft geen ANBI 

status en we overwegen nu ook niet om die aan te vragen maar voldoet wel aan de criteria voor de 

SBBI status (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Zie voor meer informatie: 

uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk   en/of  belastingdienst.nl ;  met de zoekterm SBBI. 

High Tea 

In de vorige nieuwsbrief keken we terug op de High Tea van januari 2016.  In deze nieuwsbrief 

kunnen we al melden dat de High Tea van 2017 gehouden wordt op 21 januari 2017 van 15.00 uur tot 

ca. 17.00 uur.  

 

2 GILDE TAALCAFE 

 

Het Gilde Taalcafé beleeft weer een druk seizoen. Het Taalcafé op donderdag in Stadshagen heeft 

inmiddels een vaste groep bezoekers die steeds groter wordt. Een enthousiast team van vrijwilligers 

staat elke donderdag klaar om in gesprek te gaan met groepjes nieuwe Zwollenaren die de 

Nederlandse taal leren. Enkele deelnemers zien we zelfs zowel op de donderdag als de vrijdag 

komen. Na een rustig zomerseizoen is het ook op de vrijdagen weer gezellig druk. Kijk voor meer 

informatie op www.taalcafezwolle.nl.  

 

 

http://www.taalcafezwolle.nl/


  

 

 

 

Met dank aan de Stadkamer hebben we prachtige nieuwe flyers. Deze delen we uit bij scholen en 

instanties om zo het Taalcafé nog beter onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.  

Wist u dat u ons ook kunt volgen op Facebook? We zijn te vinden als Taalcafé Zwolle. Elke week 

berichten we over de thema’s die besproken worden. Ook delen we interessante informatie over het 

leren van Nederlands als tweede taal 

 

3 GILDE SAMENSPRAAK 

 

Materiaal om te lenen:  

Naast de materialen zoals ‘Spreektaal’ die al bij Samenspraak  te leen zijn hebben wij een nieuw boek 

aangeschaft. Het boek heet Klare taal! Auteur: Jenny vd Toorn-Schutte. Het is een grammaticaboek 

voor anderstaligen. Neem gerust contact met ons op als je dit boek graag wilt gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment zijn er 32 koppels actief. Erg fijn dat er zich nog steeds nieuwe vrijwilligers aanmelden 

zodat de anderstaligen niet lang op een maatje hoeven te wachten. Ook steeds meer jongeren 

melden zich als vrijwilliger.  

 

Vooraankondiging vrijwilligersavond:  

In november willen wij een avond organiseren voor de vrijwilligers. Wij gaan dan ons taalwerkboek 

presenteren. Dit is een soort handleiding voor de vrijwilligers. Tevens willen wij veel tijd besteden aan 

het uitwisselen van ervaringen. Van elkaar kunnen we immers leren. De uitnodiging volgt nog. 

 

4 GILDE RIJDERS 

 

Hoogtepunt dit jaar was de uitreiking van twee nieuwe tandems bij de start van onze najaarstocht  op 

24 september 2016 door Leonie Tadema van de vereniging Bartimëus Sonneheerdt (zie achtergrond 

1e foto). 

 

       
 
De start van de tandemtocht bij Het Engelse Werk 24-9-2016 zie 2e en 3e foto. 

 



 
 
 

 

We hebben dit jaar drie prachtige tandemtochten gemaakt. De eerste tocht op 9 april ging via Hattem 

naar Wezep waar we bij de uitspanning de zeven heuvels hebben geluncht en we zelfs buiten konden 

zitten. Er waren 9 koppels. De tweede tocht op 4 juni ging naar Vilsteren waar we lunchten bij de 

Klomp met 6 koppels. De derde tocht op zaterdag 24 september ging naar Hasselt en Genne en liep 

grotendeels over het traject van “rondje Zwolle”. Hierbij waren 13 koppels aanwezig. We hebben als 

voorrijders gekeken hoe het is om geblinddoekt achterop te zitten:  “Een heel bijzondere ervaring”. 

 

5 GILDE LEVENSBOEK 

 

De vrijwilligers van Gilde Levensboek zetten het levensverhaal op papier van mensen, (meestal 

ouderen) die daar zelf niet toe in staat zijn. Op dit moment zijn negen vrijwilligers actief, die in totaal elf 

boeken onder handen hebben. Er komen geregeld nieuwe aanvragen voor Levensboeken en gelukkig 

melden zich ook regelmatig  nieuwe vrijwilligers. Op 25 november verzorgen we een gastles om 

studenten van Deltion Hogeschool te informeren over dit project en de rol van het Gilde. 

 

6 GILDE PROJECT POWER 

 

Dit is het nieuwste Project van Gilde Zwolle. Zie voor informatie ook de vorige nieuwsbrief en onze 

website www.gildezwolle.nl. Met veel enthousiasme hebben de nieuwe trainers/coördinatoren Teo 

Dunning, Peter Bisschop en Ria Lamens de 3 daagse training van Gilde Power Nederland gevolgd om 

workshops Gilde Power in Zwolle te gaan geven. In februari 2017 wil Gilde Zwolle starten met project 

Power. Er wordt nog gezocht naar extra projectgroepleden.  Het projectplan van POWER Zwolle is 

goedgekeurd door het bestuur van GILDE Zwolle. 

 

 

http://www.gildezwolle.nl/

