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Nieuwsbrief Voorjaar 2020 
 
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 
Binnenkort is ons jaarverslag over 2019 klaar en kunt u lezen hoe Gilde Zwolle het in dat jaar gedaan 
heeft. 
 
Corona virus 
 
Het Corona virus heeft ook in Zwolle toegeslagen en heeft het bestuur genoodzaakt om te besluiten om 
alle activiteiten stil te leggen tot nader order. Was dat eerst tot 6 april, dan is inmiddels de termijn 
verlengd tot 1 juni as. Dat is erg jammer voor onze vrijwilligers en deelnemers. We hebben ook nagedacht 
over de wijze waarop we in de “activiteit loze periode” het contact op de een of andere manier invulling 
kunnen geven. Gezien de verschillende aard van onze projecten zullen we dat per project regelen. Uw 
projectleider/coördinator is daarvoor de eerstverantwoordelijke. Indien u daar zelf ideeën over heeft, 
horen we dat graag. 
Natuurlijk wensen wij u alle gezondheid toe en hopen dat het tij snel zal keren. 
 
Personalia 
 
Projectleider van Gilde Rijders – Hans Veenema – is als bestuurslid herkozen voor een derde termijn (tot 
2023). Daar zijn we weer erg blij mee. Continuïteit is van groot belang. 
 
Financiën 
 
De 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. De jaarcijfers over 2019 zijn 
inmiddels door de kascommissie bestudeerd en goedgekeurd. Dank dus aan de Kascommissie en onze 
penningmeester. 
 
High Tea bij Dijkmoment Vecht & ZO 
 

Het was weer een gezellige bijeenkomst op zaterdag 11 
januari jl. Hans Jansen speelde verzoeknummers (en eigen 
werk) en we genoten van de hapjes en drankjes.  
Wel is ons opgevallen dat er de laatste jaren een dalende 
belangstelling van onze vrijwilligers is voor de High Tea.  
Dit jaar willen we daarom nadenken over een andere 
manier om elkaar te treffen. Graag horen we van u 
opmerkingen en suggesties. Is de High Tea een goede 
formule, is het tijdstip geschikt, zouden we ook deelnemers 
moeten uitnodigen en zo zijn er veel vragen te stellen. 
Dus: wij horen graag van u. 
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Vitaal en Veilig Thuis Dag 
 
Op 16 december zijn we met een Gilde Zwolle stand aanwezig geweest op de Vitaal en Veilig Thuis dag, 
georganiseerd door WIJZ in de Spiegel. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om onszelf en 
onze projecten te presenteren. De belangstelling voor deze dag was overweldigend en ook wij hebben veel 
bezoekers gesproken 
 
P.R. en communicatie 
 
De nieuwe website van Gilde Zwolle is klaar, op www.gildezwolle.nl vindt u nu alle informatie over alle  
projecten van het Gilde. De nieuwe flyers van Gilde zullen we binnenkort door Zwolle verspreiden zodat 
nog meer Zwollenaren van onze activiteiten op de hoogte zijn.  
 
 

2   Gilde Taalcafé   
 
Een spannende wereld is het geworden, er is veel onzekerheid. 
En het is nog niet voorbij. 
Helaas heeft het Coronavirus óók ons Taalcafé stilgelegd. 
Onze beide gezellige cafés In het Cultuurhuis Stadshagen en in 
Stadkamer Centrum, zijn gesloten vanaf 16 maart 2020!  Heel 
jammer! 
We wilden net als andere jaren een voorjaarsuitje voor 
deelnemers van Taalcafé en Samenspraak voorbereiden. Dat 
lukte niet.  
Ook een taaltraining voor vrijwilligers kon niet doorgaan. 
We missen het allemaal erg, de gezelligheid, het oefenen met 
Nederlands en het horen van elkaars ervaringen.  En we vragen ons natuurlijk af hoe het met iedereen is.  
We hebben eerst deelnemers gemaild en geappt.  Maar nu zijn we bezig om kleine Whats-app groepjes te 
maken om samen te videobellen.  Online Taalcafé dus.  We hopen dat dit lukt! 
We willen graag contact houden, terwijl we wachten tot de betere tijden komen! 
 
 

3 Gilde Samenspraak  
 
Zoals jullie hebben gelezen is fysiek contact met je taalmaatje op dit moment niet mogelijk.  
Toch kunnen wij ons voorstellen dat de anderstaligen die jullie begeleiden wel behoefte hebben aan  
contact. Er zijn allerlei opties die we jullie toch willen meegeven. Zo kun je bijvoorbeeld via Whatsapp 
bellen of skypen. Onderwerpen waar je op dit moment over kunt praten zijn natuurlijk het virus, de 
voorschriften, de informatievoorziening. Samen de krant lezen, helpen met online opdrachten voor school.  
Tips voor ouders die met hun kinderen thuis zitten etc. Het zou jammer zijn als we nu, zeker in deze tijd,  
we de waardevolle koppelingen die er zijn los moeten laten. 
Mochten jullie ons nodig hebben: mail gerust! En natuurlijk heel veel plezier en succes bij een andere 
vorm van taalbegeleiding. 
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4 Gilde Rijders  
 
Zaterdagmiddag 1 februari mochten we ruim 20 mensen verwelkomen in de lunchwinkel aan de  
Nieuwe Markt. Na het welkomstwoord van Hans werden ook de zes nieuwe voorrijders die zich  
dit jaar hebben aangemeld nog even genoemd. Dit betekent dat sommige achterrijders nu een  

ruime keuze hebben om uit te kiezen.  
Nadat iedereen iets te drinken had gekregen begon Jan 
Visser de verhalenverteller met zijn eerste  
verhaal. De verhalen werden steeds afgewisseld met zang 
en gitaarmuziek van Femke, Annet en  
Lisette. Rond half zes werd deze gezellige middag 
afgesloten. 
De voorjaarstocht van 28 maart ging helaas niet door. Deze 
tocht is verplaatst naar 15 augustus. 
De Gilderijders doen ook mee aan een tocht georganiseerd 
door de Oogvereniging op 4 juli. 

 
 

5 Gilde Levensboek 
 
De afgelopen maanden zijn er weer twee mooie boeken afgerond. Er zijn weer vrijwilligers die met de pen 
in de aanslag klaar zijn voor een nieuw project.  
Dit jaar vieren we dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is. Heeft u zelf nog herinneringen aan de oorlog  
of kent u nog mensen die de oorlog meegemaakt hebben? Bent u een babyboomer en heeft u de  
decennia na de oorlog allemaal bewust meegemaakt? Heeft u er weleens aan gedacht om uw 
levensverhaal op te (laten) schrijven? De vrijwilligers van Gilde Levensboek kunnen daarbij helpen. Zo 
ontstaat er een mooi en leerzaam document voor kinderen en kleinkinderen. Juist gewone levensverhalen 
vertellen veel over een tijdsbeeld. 
 
 

6 Gilde Power 
 
Op 28 februari 2020 is de eerste van 6 workshops POWER, Veerkracht op leeftijd gestart met 7 
deelnemers. Onder de bezielende en deskundige leiding van de trainers Nanda van Keulen en Peter Renes 
werd gestart met een uitvoerige kennismaking waarbij de deelnemers van elkaar hoorden waarom ze 
deelnemen aan de workshops en wat ze ervan verwachten. De sfeer was vanaf het begin goed en iedereen 
voelde zich snel ’thuis’ in de groep. 
Een week later, 6 maart vond de tweede workshop plaats, ook weer in de Stadkamer Centrum. Deze 
locatie bevalt prima en is goed bereikbaar voor de deelnemers. 
Helaas heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat het voorlopig bij deze 2 workshops is gebleven. Zodra de 
crisis achter de rug is zullen de overige workshops worden gepland. 
 


