
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GILDE ZWOLLE ALGEMEEN 

 

Het bestuur maakt met veel plezier opnieuw een nieuwsbrief, de eerste  voor 2017. Door middel van 

de Nieuwsbrief willen we al onze vrijwilligers op de hoogte houden van al de algemene gang van 

zaken en van gebeurtenissen die wel in de projecten bekend zijn, maar niet bij iedereen. Op deze 

manier proberen we ook bij te dragen aan verbinding van u als vrijwilliger met Gilde Zwolle als 

overkoepelende organisatie. 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 1e nieuwsbrief 2017 

van Gilde Zwolle. 

 

Personalia 

De eerste zittingstermijn voor Hans Veenema, bestuurslid en projectleider Gilde Rijders zat er dit 

voorjaar op. We zijn blij dat Hans bereid is om zijn tweede zittingstermijn voor de komende 3 jaar weer 

te vervullen. 

 

High Tea. 

Op 21 januari 2017 was de High Tea. Deze heeft als doelstelling: 

verbinding maken met elkaar en met Gilde Zwolle . De high tea was 

bij de Vreugdehoeve in Westenholte. Met de schapen in het zicht, 

konden we daar genieten van een heerlijke brunch en van het 

contact met elkaar. Met behulp van een beamer werd een 

fotovoorstelling van de activiteiten van Gilde Zwolle in het afgelopen 

jaar getoond.  

 

Vacature Webmaster 

Omdat onze webmaster Jelle al geruime tijd is geveld door ziekte hebben we dringend ondersteuning 

nodig bij het bouwen, beheren en onderhouden van onze websites. We slagen er echter niet in om 

een nieuwe vrijwilliger voor dit zo belangrijke werk te vinden. In de afgelopen tijd hebben CIBAP 

studenten een website voor Gilde Power gemaakt. We hebben echter behoefte aan een meer 

structurele invulling. Misschien weet u iemand. Op aanvraag is de vacaturetekst te krijgen. 

 

WijZ 

Zoals vast bekend is, is WIJZ een belangrijke samenwerkingspartner voor ons. We maken gebruik van 

hun faciliteiten en ondersteuning en ook wordt financieel  bijgedragen. Halfjaarlijks praten we elkaar bij 

en dat is nu in maart ook weer gebeurd. Fijn is dat dat de ondersteuning doorgaat (ook bij WIJZ zijn er 

veel veranderingen). 

 

Beursvloer Zwolle. 

Vorig jaar hebben we op de Beursvloer een gratis pagina in de Peperbus gewonnen. Op deze pagina 

konden we onze projecten presenteren. Alle aanleiding om ook dit jaar weer mee te doen. Onze vraag 

is nu: ondersteuning bij het ontwikkelen van Website, andere publicitaire uitingsvormen en 

communicatie. De Beursvloer is gehouden op Hogeschool Windesheim op 12 april 2017. 
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Jaarverslag 2016 

Het inhoudelijk jaarverslag over 2016 en het financiële verslag over 2016 komen medio april 

beschikbaar. In het Jaarverslag constateren we dat ook 2016 een vruchtbaar jaar is geweest met veel 

inzet van vrijwilligers in de vijf projecten. De financiën zijn goed op orde. 

De jaarverslagen zijn op te vragen bij: Gildezwollesecretaris@gmail.com. 

 

 

2 GILDE TAALCAFE 

 

Het Gilde Taalcafé Centrum verhuist mee met de Stadkamer naar de 

nieuwe locatie aan de Zeven Alleetjes.  We zijn dan weer elke 

vrijdagochtend te vinden in de café-ruimte of “Huiskamer”  bij de kranten en 

tijdschriften. We hopen dat we dan weer goed zichtbaar zijn en dat mensen 

makkelijk even. Let op, we beginnen dan een half uur later, dus van 9.30 

tot 11.30 uur. In samenwerking met de Stadkamer zijn nieuwe flyers 

gemaakt waar alle actuele informatie op staat. Wil je meer weten? Kijk dan 

even op de website www.taalcafezwolle.nl of volg ons op Facebook.  

Natuurlijk kan je ook elke donderdag terecht in het Gilde Taalcafé in het 

Cultuurhuis in Stadshagen van 9.30 tot 11.30 uur.  

 

 

 

 

3 GILDE SAMENSPRAAK 

 

Op dit moment zijn er 40 koppels actief. Dankzij een advertentie in de Peperbus hebben wij 25 nieuwe 

vrijwilligers mogen verwelkomen. Hierdoor moeten 

sommige vrijwilligers iets langer wachten op een taalmaatje.   

 

Na een geslaagde vrijwilligersavond in november 2016 

waarbij het Taalwerkboek is gepresenteerd hadden we op 

22 maart 2017 een vrijwilligersavond in de Bestevaer. 

De opkomst was hoog . De gastspreker was Angelique 

Bender.  Zij is als logopediste verbonden aan de Enkschool 

in Zwolle. Zij wist ons te boeien, te inspireren en te 

prikkelen. Zij liet ons vooral ervaren hoe moeilijk het is om 

een vreemde taal te leren door o.a zich voor te stellen in het chinees. 

Daarnaast kwamen de gebaren aan de orde. Hoe kunnen 

we met gebaren de taal ondersteunen. 

De stelling van deze  avond was: “Je kunnen uiten is 

belangrijker dan de kwaliteit van het spreken”. Hier hebben 

we met elkaar over gesproken en ervaringen gedeeld. 

Al met al een geslaagde avond. Bedankt vrijwilligers en 

Angelique voor de tijd en inzet. 
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4 GILDE RIJDERS 

 

De Gilde Rijders zijn dit jaar weer van start gegaan. We zijn dit jaar begonnen met een winteractiviteit. 

Vrijdagmiddag 3 februari tussen 15.30 uur en 17.30 uur hadden we onze winteractiviteit in de 

Lunchwinkel aan de Nieuwe Markt. De opkomst was 

geweldig. 23 mensen ( voor- en achterrijders) 

Voor ons traden op: Verhalenvertelster Janneke Meijer en 

trekharmonicaspeler Henk van der Sluis uit Zwolle. Het 

programma voldeed aan de verwachtingen. Het was een 

heel gezellige en sfeervolle middag. 

De voorjaarstandemtocht op 18 maart naar Heino was zeer 

geslaagd. Door wat ziekte moesten er op het laatste 

moment nog enkele deelnemers afhaken. De lunch was 

goed verzorgd en het weer was boven verwachting goed. 

De volgende tocht is op zaterdag 10 juni. 

Ook mochten we weer enkele nieuwe vrijwilligers 

verwelkomen. 

 

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. Er zijn begin 

2017 twee boeken afgerond, de derde wordt momenteel gedrukt.  Onderstaande uitspraak van een 

mevrouw van 89 jaar geeft goed weer wat Gilde Levensboek doet: “Ik vond het heel leuk om samen 

met de vrijwilliger mijn levensboek te maken. Het klikte heel goed en ik keek uit naar haar bezoek. Ik 

hoefde alleen maar mijn verhaal te vertellen hoe het spontaan in mij opkwam. De vrijwilliger stelde de 

vragen en zette het verhaal op papier.  Mijn kinderen en kleinkinderen zijn ook positief en vinden het 

geweldig dat ze dadelijk allemaal een boekje krijgen. Ik ga het missen!” 

 

6 GILDE PROJECT POWER 

 

Dit is het nieuwste Project van Gilde Zwolle. Zie voor informatie onze website www.gildezwolle.nl. Met 

veel enthousiasme hebben de trainers/coördinatoren Teo Dunning, Peter Bisschop en Ria Lamens 

trainingen van Gilde Power Nederland gevolgd om workshops Gilde Power in Zwolle te gaan geven. 

Na veel voorbereidingen en prima publiciteit zou in maart de eerste serie workshops van Gilde Power 

van start gaan. Helaas waren er te weinig aanmeldingen om een goede cyclus neer te zetten. We 

gaan goed nadenken wat we anders kunnen doen, overleggen daartoe ook met WIJZ en dan 

proberen we in het najaar opnieuw een cyclus – Vitaliteit op leeftijd - aan te bieden en uit te voeren. 
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