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Nieuwsbrief Voorjaar 2019 
 

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 
Wilt u meer weten over de activiteiten van Gilde Zwolle in 2018, dan kunt u ons jaarverslag  
lezen op www.gildezwolle.nl/documenten.  
 
Meer bekendheid voor Gilde Zwolle  
 
Wie zijn jullie en wat doen jullie nou eigenlijk? Deze vraag krijgen we nog te vaak. Daarom willen we  
Gilde Zwolle de komende tijd beter op de kaart zetten. Dat doen we met een verbeterde website, binnen 
kort kunt u alles over onze projecten vinden op één overzichtelijke website. Zodra deze de lucht in gaat  
hoort u dat van ons. Ook zullen we meer aan zichtbaarheid gaan doen met herkenbare folders, artikelen  
in de krant en ook op sociale media zullen we in de toekomst beter vindbaar zijn.  
 

High Tea in Urbana 
 
Op 12 januari kwamen de vrijwilligers bij elkaar in restaurant Urbana  
voor een nieuwjaarsgroet, een hapje en een drankje. Bij deze jaarlijkse 
bijeenkomst kunnen vrijwilligers van de diverse projecten  
elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.  
Henk van Huisstede heeft ons vermaakt met toepasselijke liedjes  
en cabaret. 

 

   
 2 Gilde Taalcafé   
 
Het Gilde Taalcafé is er niet alleen voor mensen die bezig zijn met hun inburgeringstraject. Juist  
Mensen die al ingeburgerd zijn, maar in de praktijk weinig Nederlands spreken kunnen bij ons hun 
spreekvaardigheid opfrissen. Daarbij is het Taalcafé een goede plek om sociale contacten op te doen. 
Bent u taalcoach? Kom gerust eens samen met uw taalmaatje naar het Taalcafé om deel te nemen aan de  
Groepsgesprekken in de Stadkamer. Kijk voor de agenda op www.taalcafezwolle.nl 
 

  
 3 Gilde Samenspraak  

 
Er zijn op dit moment 33 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. 
Er is nog steeds een vacature voor Samenspraak coördinator. Belangstelling? Kijk op www.gildezwolle.nl. 
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4 Gilderijders  

 
De voorjaarstocht van de Gilderijders vond plaats op 6 april. De tocht ging deze keer naar Staphorst,  
Waar het echte Staphorster Stippenwerk bekeken werd. Ook was er een korte workshop waarin de  
fietsers deze decoratietechniek zelf konden uitproberen. Via een mooie route langs Hasselt reden de  
twaalf koppels op hun tandems weer richting Zwolle. Het seizoen is 
weer in volle gang.  
De tandems worden regelmatig van stal gehaald. De Gilderijders 
bepalen zelf wanneer, hoe vaak en hoe lang ze fietsen. Sommige 
deelnemers hebben zelf een tandem, en anders kunnen ze gebruik 
maken van onze tandems die gestald staan bij Fietsjoe Fietstaxi.  
 

 
 
5 Gilde Levensboek 

 
Er is een levendige belangstelling van mensen die hun verhaal willen vastleggen in een levensboek. 
Op dit moment zijn er diverse boeken in de afrondingsfase. Daarna gaan de schrijvers verder met de  
verzoeken die er nu liggen. Roelof Klem coördineert dit project in samenwerking met Frank Overweel.  

     
 

6 Gilde Power 
 
Op 5 april is de Workshopreeks van Gilde Power van start gegaan in de Stadkamer. Wekelijks komt 

een vaste groep actieve senioren bij elkaar om samen met Hannie  
Houben en Nanda van Keulen, de Power trainers, te praten over diverse 
thema’s, zoals wonen, gezondheid, sociale contacten, zingeving en meer.  
De reacties uit de groep zijn positief. Doordat je elkaar wekelijks ziet,  
raak je vertrouwd met elkaar en gaat het gesprek dieper.  
Het is niet alleen maar serieus, er wordt ook genoeg gerelativeerd  
en gelachen.  In het najaar van 2019 start een nieuwe workshopreeks. 
Kijk voor meer informatie op www.gildepower.nl 
 


