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Nieuwsbrief Najaar 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 

 

Personalia 

 

Projectleider van Gilde Samenspraak – Janny Pruim – is als bestuurslid herkozen voor een tweede termijn. 

Ook bij Gilde Samenspraak is Teunella Wolters als coördinator teruggekeerd na een afwezigheid van 2 jaar.  

Zij heeft in die tijd gewoond en gewerkt in Senegal. Bij Gilde Taalcafe heeft Tineke Puyenbroek het stokje 

overgedragen aan Hebel Poppens. Hebel is vanaf 1 september projectleider Gilde Taalcafe en bestuurslid. 

Tineke blijft vicevoorzitter en zal zich vooral inzetten voor PR en Communicatie (daarover later meer) 

Wij zijn heel blij met deze bestuurlijke versterkingen; het maakt het mogelijk dat we mèt onze vrijwilligers 

de belangrijke taken van het Gilde op een inspirerende en verantwoorde wijze kunnen voortzetten. 

 

Financiën 

 

Omdat onze (vrijwillige) accountant niet meer in de gelegenheid was om onze jaarstukken te controleren  

en op te stellen, heeft het bestuur op voorstel van onze penningmeester – Roel Veeninga - besloten om 

vanaf 2019 te gaan werken met een zogenaamde kascommissie. Een kascommissie controleert en  

beoordeelt of de penningmeester zijn werk goed gedaan heeft en een goed beeld heeft geschetst van  

de financiële situatie van Gilde Zwolle. Na een rondvraag bleek een drietal mensen bereid om in de 

kascommissie zitting te nemen en ze hebben inmiddels een positief advies aan het bestuur uitgebracht. 

 

Contact gemeente Zwolle 

 

Begin juni hebben voorzitter Herman te Pas en Henk Zweers, projectleider Gilde Power, een gesprek 

gehad met wethouder William Dogger van de gemeente Zwolle. Directe aanleiding was ons project Gilde 

Power over het voetlicht te brengen (wethouder Dogger heeft o.a. het beleidsterrein “Vitaal en waardig 

ouder worden”). Het was ook een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen over alle projecten 

van Gilde Zwolle. 

 

PR en communicatie 

 

Gilde Zwolle krijgt een nieuwe website. Op dit moment wordt hieraan de laatste hand gelegd.  

Deze zal alle bestaande websites voor de diverse projecten vervangen. De informatie over alle Gilde  

activiteiten, nieuws en de agenda is dan nog makkelijker te vinden. Ga naar www.gildezwolle.nl en  

u klikt zo door naar het project waar u meer over wilt weten. We hopen dat de nieuwe website vanaf  

november online is.  

 

Rabo Clubsupport  

Gilde Zwolle heeft meegedaan aan Rabo Club Support van Rabobank IJsseldelta. Rabobank gelooft in de 

kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Zij verbinden de samenleving. Als coöperatieve bank doet 
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ze daarom graag iets terug. Klanten van Rabobank IJsseldelta konden hun stem uitbrengen op de  

organisatie van hun keuze. Op 16 oktober 2019 in Hattem zijn de prijzen feestelijk uitgereikt.  Er werd 

EUR 110.000 verdeeld onder 122 deelnemende verenigingen en stichtingen uit 4 gemeenten: Zwolle, 

Hattem, Kampen en Zwartewaterland. Het was een leuke avond met voor ons een leuke opbrengst 

EUR 634, 24. Gilde Zwolle kan mede door deze bijdrage blijven doen waar ze goed in is: burgers met 

elkaar verbinden op basis van gelijkwaardigheid, waarbij kernwaarden zijn:  vrijwillig, samen doen, 

ontplooiing en iets voor elkaar willen betekenen.  

 

 

   2 Gilde Taalcafé   
 

Het Gilde Taalcafé is een gezellige plek waar mensen afkomstig uit  

diverse andere landen samen Nederlands oefenen.  

Het ”café-idee” is belangrijk, we willen daarmee aangeven dat het om  

ontmoeten gaat: Het is geen les, maar samen praten! Mensen die al  

langer in Zwolle wonen, maar in de praktijk weinig Nederlands spreken,  

praten onder leiding van Nederlandse vrijwilligers over alledaagse  

onderwerpen. Bijvoorbeeld over de stad Zwolle of over de Nederlandse  

leefwijze in relatie tot het land van herkomst. 

Het vindt plaats én in Cultuurhuis Stadshagen (donderdagochtend) én  

in Stadkamer centrum(vrijdagochtend).  

De deelname is wisselend: soms 5, soms 10 mensen die meedoen.  

We zijn 29 augustus 2019 weer van start gegaan na de zomerstop.  

Het waren als vanouds heel gezellige uurtjes.  Er werden 

thema’s als Dierendag, kleding, trouwen en vakantie besproken.  

 

 

Er is een verandering in het Taalcafé: Tineke Puyenbroek heeft per september het coördinatorschap  

overgedragen aan Hebel Poppens. Hebel werktal een paar jaar als vrijwilliger in het Gilde Taalcafé.  

Hebel: “De café-uurtjes met de deelnemers zijn heel gezellig en inspirerend ”.  Daarvoor wil ze zich in  

zetten als coördinator.  Bent u taalcoach? Kom gerust eens samen met uw taalmaatje naar het Taalcafé  

om deel te nemen aan de  groepsgesprekken in de Stadkamer of het Cultuurhuis.  

Dit kan een leuke introductie zijn om deel te gaan nemen aan ons Taalcafé.  

 

 

3 Samenspraak  
 

Er zijn op dit moment 35 taalkoppels actief. We zitten nog steeds in de  luxepositie dat we vrijwilligers over 

hebben. 

Dus mochten jullie iemand weten/kennen die wel een taalcoach kan gebruiken, meld je dan. Wij zij blij 

dat Teunella terug is na twee jaar in Senegal gewoond te hebben. Inmiddels heeft zij het  

coördinatorschap weer op gepakt.  

Helaas kon de geplande vrijwilligersavond op 8 oktober niet doorgaan i.v.m. te weinig aanmeldingen. In het 

voorjaar doen we een nieuwe poging, dus houd uw mail in de gaten. 
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Op 13 juni vertrokken we in de spelersbus van PEC Zwolle met 

de deelnemers en vrijwilligers van het Taalcafé en 

Samenspraak naar het Veenpark in Barger-Compascuum voor ons 

jaarlijkse uitje. Daar konden we genieten van nostalgische 

dorpen en een echte turfafgraving.  

Turfsteken bleek ook in andere culturen een bekend 

fenomeen.  

Dit uitje werd erg gewaardeerd, deelnemers en vrijwilligers 

hebben genoten! Er is nog veel over nagepraat.  

 

 

4 Gilde Rijders  
 

De zomertandemtocht van zaterdag 21 juli hebben we helaas  

moeten uitstellen vanwege dreigend noodweer: onweer en zware 

windstoten. Geen weer om op de fiets te zitten. De nieuwe datum  

werd zaterdag 17 augustus. Hoewel ook toen de vooruitzichten  

eerst niet zo best waren, is het toch een prima fietsdag geworden.  

We gingen met 9 tandems op stap. De koffie gebruikten we in  

Hattem bij IJscowd, een mooi boerenerf waar we met zijn allen  

op het terras konden zitten.  

Na een prachtige tocht door natuurgebieden bereikten we  

de Vesting Elburg. Hier hadden we de lunch aan de Haven  

bij restaurant Lucca. De terugweg voerde ons langs het Veluwemeer en even later door het nieuwe  

Reevediep waar 7 km nieuw fietspad ons tenslotte bij De Zande bracht. Het laatste traject fietsten we  

langs de IJssel. 

In Zalk hadden we onze laatste stop bij de Oase. Hier begon het echter behoorlijk te regenen. Het laatste 

stuk naar Zwolle heeft iedereen een nat pak bezorgd omdat het uit de lucht goot. Desalniettemin was het  

een zeer geslaagde dag. Het artikeltje in de krant heeft weer een paar nieuwe vrijwilligers opgebracht.  

Daar zijn we erg blij mee omdat ook enkele vrijwilligers zijn gestopt omdat het te zwaar werd.  

 

 

 

5 Gilde Levensboek 

 
Er zijn in de afgelopen maanden drie boeken afgerond. Enkele vrijwilligers zijn klaar met 

schrijven. We hebben geen aanvragers op de wachtlijst staan momenteel. In november is er weer  

een ontmoetingsavond. Kent of bent u een oudere die graag samen met een vrijwilliger een  

levensverhaal op papier wil zetten, neem dan contact op via de website. 
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6 Gilde Power 
 

Op 1 november start de nieuwe workshopreeks (6 bijeenkomsten) Gilde Power in de Stadkamer.  

Op vrijdag 27 september 2019 heeft, als introductie van en werving voor de workshops van Gilde 

 POWER, een zogenaamd Stadsgesprek plaatsgevonden in de Stadkamer Centrum onder de titel 

 ‘Hé zestiger, wat wil je later worden?’ 

Er toonden zo’n 30 mensen belangstelling. Onder deskundige leiding van  

Tineke Puyenbroek, bestuurslid van Gilde Zwolle, werden met behulp van een panel van 4 ‘deskundigen’ 

verschillende stellingen besproken die aansluiten bij de inhoud van de workshops van Gilde POWER. 

Tussendoor waren er improvisatiesketches van 2 studentes van Hogeschool Artez en muzikale 

intermezzo’s van de welbekende ‘stations’ pianist Hans 

Jansen. Er was een goede interactie tussen het panel en de 

zaal, waarbij door middel van het opsteken van een groene 

of rode kaart kon worden aangegeven hoe men over de 

stellingen dacht. Een werkwijze die zeker voor herhaling 

vatbaar is!  

De bijeenkomst heeft maar liefst 4 nieuwe aanmeldingen 

voor de workshops opgeleverd en dat kan een prima 

resultaat genoemd worden. Aan het eind bedankte Henk 

Zweers, projectleider van Gilde POWER iedereen die, op wat 

voor wijze dan ook, een bijdrage aan de bijeenkomst heeft 

geleverd. Volgend jaar weer? 

 

Een week later, op vrijdag 4 oktober 2019 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 Peter Renes, 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 voorjaar van 2020 start een nieuwe workshopreeks.  

Kijk voor meer informatie op www.gildepower.nl  
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