
 

 

Nieuwsbrief Najaar 2018 
 

1 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 
 
Wij zijn erg blij met het aantreden van Henk Zweers als projectleider voor Gilde Power en bestuurslid  
van Gilde Zwolle. Per 1 september 2018 is hij gestart. Van harte welkom!  
Onze vicevoorzitter Tineke Puyenbroek gaat zich ook met PR en Communicatie van het Gilde bezig  
houden. We verwachten zo tot een betere profilering te komen binnen de Zwolse samenleving.  
 
Vacatures 
 
Op verschillenden plekken in onze vrijwilligersorganisatie, onder andere bij Gilde Samenspraak en  
Gilde Power kunnen we nog versterking gebruiken. Op onze website kunt u de vacatures lezen.  
 
Privacy 
 
De invoering van de nieuwe privacywet (AVG) zal u niet ontgaan zijn. Ook Gilde Zwolle heeft het beleid  
hierop aangepast. Er is door het bestuur een privacyreglement opgesteld. Het uitgangspunt is dat we  
minimaal persoonsgegevens zullen registreren en bewaren. Alleen die gegevens die strikt noodzakelijk  
zijn voor het uitvoeren van de activiteiten en bijbehorende communicatie worden vastgelegd.  
De projectleiders zijn verantwoordelijk voor een correcte toepassing. Het privacyreglement is na te lezen 
op de website van Gilde Zwolle. In de nieuwe vrijwilligersovereenkomsten is de tekst over gebruik 
persoonsgegevens aangepast.  
Bij activiteiten en bijeenkomsten zullen we vragen of er bezwaren zijn tegen het publiceren van foto’s.  
 

   2 Gilde Taalcafé   
 
Het Gilde Taalcafé is dit seizoen van start gegaan met een ABC-feest in het kader van de week van 
laaggeletterdheid. Het alfabet werd op feestelijke wijze onder de aandacht gebracht met een letter- 
bingo, een “alfabet-rap” en een taalquiz.  
Op 28 september kwam imker en kunstenaar Teunie 
Bastiaans een presentatie geven over bijen,  
het imker vak en het thema Bijen in de kunst. Ze liet 
vooral heel veel foto’s en kunstwerken zien, 
 en er werd door de deelnemers druk over gepraat. Honing 
wordt wereldwijd erg gewaardeerd,  
iedereen kon er dan ook over meepraten.  
 

 



 

 

3 Samenspraak  
 

Er zijn op dit moment 37 taalkoppels actief. We hebben nu meer vrijwilligers dan deelnemers.  
Daarom zijn we weer actief aan het werven. Kent u ook anderstaligen die graag een taalmaatje  
willen om samen Nederlands te spreken? Ze kunnen zich aanmelden op www.samenspraakzwolle.nl. 
Op 10 oktober was onze jaarlijkse training voor taalvrijwilligers. Pim Dorrestein, antropoloog en 
communicatiedeskundige kwam vertellen over “Culturele bewustwording.” Hij nam ons mee in  
andere culturen en dat was boeiend en inspirerend. “Normaal is overal anders.” Dat is soms lastig, 
maar maakt taalcoaching ook heel boeiend en leerzaam.  
 

4 Gilderijders  
 
De Gilderijders hebben dit seizoen twee prachtige groepstochten gemaakt. Marga van Dongen had  

voor 14 april een mooie tocht uitgezet langs de IJssel, via het 
Veluwegemaal naar Veessen, waar de lunch klaarstond.  
Vervolgens nam de groep het pontje naar Fortmond om  
verder te fietsen naar Windesheim, naar de tuin van Marga 
waar de dag werd afgesloten met een trekzakconcert.  
De tweede tocht op 21 juli ging richting Dalfsen. Onderweg  
waren diverse landgoederen te zien.  
Beide keren fietsten ongeveer 20 mensen mee. Natuurlijk 
zijn de fietskoppels zelf ook regelmatig er op uit getrokken  
met de tandem. Mede dankzij het mooie weer kijken we  
terug op een prachtig fietsseizoen.  

 

5 Gilde Levensboek 
 
Na een luwe start begin dit jaar is er nu weer een levendige belangstelling van mensen die hun  
verhaal willen vastleggen in een levensboek. Er hebben zich ook weer nieuwe vrijwilligers gemeld. 
Op dit moment zijn er tien vrijwilligers bezig om Levensverhalen op te schrijven en in boekvorm vast 
te leggen. Dit tot vreugde van de “vertellers”. 
 

6 Gilde Power 
 
Op 1 november start de nieuwe workshopreeks (6 bijeenkomsten) Gilde Power in de Stadkamer.  
Een groep senioren gaat samen met trainers Stip ter Laan en Tineke Puyenbroek, met elkaar in  
gesprek over diverse thema’s zoals gezondheid, zingeving, wonen en relaties. De reacties uit de groep 
 van 2017 waren zeer positief. Hannie Houben en Henk Zweers, oud deelnemers en inmiddels  
coördinatoren van Gilde Power hopen dat we in de toekomst meer 60 plussers enthousiast kunnen  
maken voor deze bijzondere workshops.  
Op www.gildepower.nl kunt u hier meer over lezen.  


