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GILDE ZWOLLE ALGEMEEN

Met deze nieuwsbrief willen wij (het bestuur) u op de hoogte houden van alle activiteiten van Gilde
Zwolle. Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op www.gildezwolle.nl
Personalia

Onze voorzitter Herman te Pas en onze penningmeester Roel Veeninga zijn alle twee herkozen voor
een tweede termijn van drie jaar. We zijn erg blij dat ze beide hun werkzaamheden voor het Gilde
voort willen zetten.
High Tea.

Onze jaarlijkse Hightea was dit jaar op 13 januari in Uitspanning het
Engelse werk. Onder het genot van een drankje en een hapje
konden de vrijwilligers van Gilde elkaar beter leren kennen. Herman
te Pas praatte ons bij over het afgelopen jaar en de plannen voor de
toekomst. Het duo Eline en Rixt brachten een ode aan de liefde en
aan de hand van quizvragen kon men zich verdiepen in alle
Gildeactiviteiten. Foto’s vind u op www.gildezwolle.nl
Gilde zichtbaar

Om onze zichtbaarheid en bekendheid te vergroten hebben we in
samenwerking met Weblicity onze websites vernieuwd. Via
www.gildezwolle.nl kunt u doorklikken naar de websites van onze
projecten. Ook hebben we kleurrijke rollupbanners laten maken door
Vormunicatie. Deze kunnen we gebruiken voor allerlei PR doeleinden.

Jaarverslag 2017

Het inhoudelijk jaarverslag over 2017 en het financiële verslag over 2017 komen medio april
beschikbaar. Het jaarverslag geeft een overzicht van een zeer actief jaar, met een uitbreiding van het
aantal vrijwilligers en deelnemers en een mooie start van Gilde Power.
Het jaarverslag is op te vragen bij: Gildezwollesecretaris@gmail.com en is binnenkort te lezen op
onze website.
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GILDE TAALCAFE

Het Gilde Taalcafé is elke week te bezoeken, op donderdagochtend in de Stadkamer in Stadshagen
en op vrijdagochtend in de Stadkamer in het Centrum. Anderstaligen oefenen hier in groepjes
Nederlandse conversatie. Elke week wordt er een thema besproken. Deze thema’s staan in de
agenda op www.taalcafezwolle.nl
Op 15 februari hebben deelnemers en vrijwilligers een rondleiding gekregen voor en achter de
schermen van de Kringloopwinkel aan de Veerallee. Niet alleen een mooie winkel, maar ook een
prima plek waar mensen werkervaring op kunnen doen.
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GILDE SAMENSPRAAK

Op dit moment zijn er 50 koppels actief. Dat is een flinke uitbreiding ten opzichte van vorig jaar. Janny
Pruim coördineert de taalkoppeling op dit moment zelfstandig, aangezien Teunella Wolters tijdelijk in
het buitenland verblijft.
Op 1 februari was er in het wijkcentrum in Holtenbroek een Inspiratieavond voor taalcoaches
georganiseerd door Samenspraak en Travers Welzijn. Frank Steenhuisen sprak hier voor een goed
gevulde zaal over de integrale aanpak van statushouders in Zwolle, waar dit jaar mee gestart wordt.
Aansluitend was er tijd voor uitwisseling van ervaringen.
E-coaching.
Er bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger een e-coach te krijgen van Het Begint Met Taal. Zo kun
je nog beter je taalmaatje ondersteunen. E is nog plek om deel te nemen. Voor meer informatie ga
naar: www.hetbegintmettaal.nl.
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GILDE RIJDERS

In de winter hebben de tandems van de Gilderijders vooral in de stalling gestaan. De Gilderijders
troffen elkaar 9 februari in de Lunchwinkel voor een gezellige winterse middag. Er werd geluisterd
naar spannende verhalen verteld door verhalenvertelster
Janneke Meijer. Ook werden er prachtige luisterliedjes
gezongen door 2 leden van de band “Om de hoek”. Met een
opkomst van ongeveer 25 mensen was het gezellig druk.
In het voorjaar gaan de Gilderijders weer meer op pad.
De gezamenlijke voorjaarstocht staat gepland op zaterdag 14
april. Er wordt een mooie ronde gereden langs Wapenveld en
Wijhe.
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GILDE LEVENSBOEK

De vrijwilligers van Gilde Levensboek zetten het levensverhaal op papier van mensen, (meestal
ouderen) die daar zelf niet toe in staat zijn. De afgelopen maanden is Gilde Levensboek regelmatig in
de publiciteit gekomen. Dat heeft geresulteerd in veel nieuwe aanmeldingen van ouderen die hun
levensverhaal willen laten vastleggen.
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GILDE PROJECT POWER

Gilde Power is na een lange aanloop van start gegaan met een enthousiaste groep deelnemers die in
het najaar van 2017 samen de Workshopreeks in de Stadkamer doorlopen hebben. Teo Dunning en
Ria Lamens hebben de workshops geleid. De reacties uit de groep waren zeer positief. Er was een
prettige sfeer in de groep, de structuur van de workshops gaf veel houvast, en er was veel ruimte voor
zinvolle gesprekken. In het najaar van 2018 volgt er een nieuwe workshopreeks. Teo Dunning is
gestopt als coördinator en heeft het stokje overgedragen aan Hannie Houben. Samen met Ria gaat ze
de workshops leiden. 55-plussers die nadenken over een fijne en zinvolle besteding van hun “derde
levensfase” nodigen we uit om mee te doen. Nieuwsgierig? Kijk op www.gildepower.nl voor meer
informatie.

