NIEUWSBRIEF Najaar 2022
Gilde Zwolle algemeen
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van Gilde Zwolle u op de hoogte houden van onze activiteiten
en de ontwikkelingen daarin. Na het algemene gedeelte volgen de bijdragen van onze projecten.
Op www.gildezwolle.nl is deze nieuwsbrief ook na te lezen. Mocht u de nieuwsbrief verder willen
verspreiden, dan nodigen wij u daartoe hartelijk uit.
Wij wensen u veel leesplezier.
Terwijl het coronavirus onze activiteiten in voorgaande jaren zeer heeft bepaald, was het dit jaar
rustig aan dat front. We werden niet meer gehinderd door welke maatregel dan ook en dat heeft
onze activiteiten weer een ‘boost’ gegeven.
Website en promotiefilmpjes
Graag willen we u wijzen op de website van Gilde Zwolle die een opfrisbeurt gehad heeft.
Wat vooral veranderd is zijn de filmpjes bovenaan de projectpagina’s.
Spookfish-media heeft eerder dit jaar mooie filmpjes gemaakt van onze projecten (met
uitzondering van Power, hier hadden we al een filmpje van).
In de filmpjes vertellen deelnemers en vrijwilligers enthousiast over wat ze doen en wat het project
voor hen interessant maakt.
Via de nieuwspagina op de website kunt u altijd op de hoogte blijven van alle Gilde-nieuwtjes
Tip: Kijk eens op de pagina van Gilde Taalcafé, hier vindt u heerlijke recepten van over de
hele wereld, met ons gedeeld door deelnemers van het Taalcafé.
Publiciteit.
Over onze projecten verschenen in de Swollenaer en in Aakwaa (wijkblad AA-landen) leuke
verhalen. Op deze manier proberen we Gilde Zwolle beter bekend te maken in Zwolle.
Convenant samenwerking met WijZ.
Het uit 2011 daterende samenwerkingsconvenant met WijZ bleek aan aanpassing toe. We zijn
daarover in gesprek met WijZ en verwachten dit jaar een vernieuwd convenant te kunnen afsluiten.
Goed Bestuur/ Evaluatie bestuur.
Nadat we vorig jaar hebben nagedacht over en besproken wat de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) voor Gilde Zwolle betekende, hebben we in vervolg daarop in april het
functioneren van het bestuur geëvalueerd. Fijn is het om te constateren dat we vinden dat dit goed
gaat. Benoemd werden het enthousiasme voor wat we doen als Gilde Zwolle, de open sfeer, het
gezamenlijk verantwoordelijk zijn en waar nodig, elkaar steunen.
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Klachtenregeling en ongewenst gedrag.
Vanuit Gilde Nederland kregen we voorbeeldreglementen om deze twee zaken op een goede wijze
met elkaar te regelen. We bespreken dit verder en zullen u op de hoogte houden. Mocht u hierover
input willen geven, dan horen wij dat graag.

Gilde Samenspraak
Op dit moment zijn er 24 taalkoppels actief. Om de Nederlandse taal te oefenen trekken de
Samenspraak koppels een jaar met elkaar op.
Nieuwe coördinator
We hebben een nieuwe coördinator en daar zijn we heel blij mee,
Hier volgt de introductie:
Sinds november 2022 ben ik Linda Schotanus, actief als
coördinator Samenspraak. Graag zet ik me samen met Janny in
om anderstaligen aan taalvrijwilligers te koppelen. Bezig zijn met taal
is altijd al mijn passie geweest. Zo spreek ik meerdere talen waaronder
Frans, Duits en Engels en versta ik een beetje Spaans. En vind ik
het leuk om verhalen te bedenken en te schrijven. Ook vanuit mijn werk
als communicatie adviseur ben ik veel met taal bezig.
Als coördinator vind ik het leuk om mijn passie voor taal te
combineren met het maken van een goede match tussen anderstalige en
taalvrijwilliger en deze te ondersteunen. Want niet alleen de taal
leren is belangrijk, maar ook een andere cultuur leren kennen en
meedoen in de maatschappij. Zo leer je van elkaar altijd weer nieuwe dingen
en kun je elkaar verder helpen. Ik draag daar graag mijn steentje aan
bij!
De goede lezer van deze nieuwsbrief zal merken dat Linda ook projectleider is voor Gilde
Levensboek. Mooi dat we op deze manier elkaar kunnen versterken
Laptops
Van een ICT-bedrijf uit Zwolle hebben we drie laptops gekregen om in bruikleen te geven aan een
anderstalige. In principe geldt dit voor een jaar (dus de periode dat ze gekoppeld zijn). Er moet wel
een gebruikers overeenkomst getekend worden. Mocht u iemand weten die heel goed een laptop
tijdelijk kan gebruiken neem dan even contact op met samenspraak@gildezwolle.nl.
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Jaarlijks uitje
In juni hebben we genoten van het jaarlijkse uitje samen met het
Taalcafé.
In Brasserie Oer hebben we heerlijk genoten van de koffie met gebak.
Vervolgens zijn we naar het hunebed gelopen.
Daarna naar Genemuiden waar een heerlijke lunch klaarstond in het
tapijt museum. We hebben daar een interessante rondleiding gehad en
er was gelegenheid om in het winkeltje allerlei spullen te kopen. Daar is
dankbaar gebruik van gemaakt.

Deskundigheidsbevordering.
Op 23 november a.s. organiseren we samen met het Taalcafé weer een bijeenkomst om de
deskundigheid van onze vrijwilligers te bevorderen.
‘Het Begint met Taal’ biedt taalvrijwilligers een training aan met praktische tips voor het geven van
effectieve feedback op het spreken van de nieuwkomer.
De volgende onderdelen komen aan bod:
• (Beter) leren spreken, hoe gaat dat eigenlijk?
• Selectie van fouten: welke ‘fouten’ zijn hinderlijk voor de begrijpelijkheid en welke minder?
• Manieren om feedback te geven
• Het oefenen van spreekvaardigheid: do’s en don’ts.

Gilde Taalcafé
Na de zomervakantie startten we in beide Taalcafé ‘s met een vrij grote groep, iedereen kwam
weer meedoen en bijpraten. Er zijn ook nieuwe deelnemers, het is steeds gezellig druk.
En gelukkig bleef Corona op de achtergrond, behalve af en toe toch iemand die ziek was.
Tijdens de zomervakantie is er in Taalcafé Stadshagen een paar keer een leuke koffieochtend
geweest. Zomaar, voor de gezelligheid, voor de deelnemers die niet met vakantie waren.
In centrum heeft een groepje deelnemers een fietstochtje naar Hattem gehouden: sportief en
gezellig.
Op de website van Gilde Zwolle zetten we regelmatig een recept van iemand, die tevoren tijdens
het Taalcafé erover heeft verteld. Kijk maar eens en vooral: proef!
Ook op Facebook en Instagram is Gilde Taalcafé actief, wekelijks staat er een berichtje!
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Bent u benieuwd? Kom gerust eens naar het Taalcafé om mee te doen en de sfeer te proeven. Dat
kan op donderdagochtend in Stadkamer Stadshagen en op vrijdagochtend in Stadkamer Centrum,
beide keren van half tien tot half twaalf.

Gilde Rijders
Binnen de Gilde Rijders wordt op dit moment gepolst bij de deelnemers wat hun favoriete afstand
is om te fietsen. In het verleden was het uitgangspunt dagtochten van zo’n 60 km maar we merken
dat men behalve van het fietsen ook erg geniet van het samen een dagje op stap zijn. Dat
prevaleert boven de te rijden kilometers.
Op 3 juli hebben veel Gilde Rijders meegewerkt aan een tandemtocht die was georganiseerd door
het Oogcafé Overijssel. Samenwerking met deze organisatie vinden we erg belangrijk.
Op 16 september was de najaars-tandemtocht met startplek Zandhove. De lunch gebruikten we in
het infocentrum Duurse Waarden in Den Nul. In totaal waren we met 16 mensen. Dit ondanks het
slechte weerbericht. Het weer was uiteindelijk prima om te fietsen.
Rond 4 uur ’s middags waren we terug in Zandhove. Hier
konden we nog even gezellig napraten maar ook maakte
Marga van Dongen bekend te willen stoppen met het Gilde.
Dat was even schrikken. Gelukkig bood Ingmar Boersma zich
aan om de routes uit te gaan zetten.
In de maand februari houden we onze jaarlijkse
winteractiviteit. Hiervoor moet nog een datum en een plek
worden gekozen.
Met een aantal van 19 deelnemers en 16 voorrijders zijn we
weer op zoek naar nieuwe voorrijders. We zijn tevreden over
de deelname aan de tandemtochten maar hebben wel ervaren
dat we de planning van de tochten goed moeten afstemmen
met activiteiten van het Oogcafé.
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Tot slot willen we kijken of we subsidie kunnen krijgen bij de aanschaf van een duo fiets. Pogingen
worden daartoe ondernomen door het Gilde Bestuur.

Gilde Levensboek
Sinds mei 2022 is Linda Schotanus actief als projectcoördinator Levensboek bij Gilde Zwolle. Ze
heeft de taken overgenomen van Frank Overweel en Roelof Klem. Linda wil haar jarenlange
ervaring als communicatieadviseur met diverse projecten inzetten om schrijvers en vertellers aan
elkaar te koppelen, zodat de levensverhalen van inwoners van Zwolle kunnen worden opgetekend:
Levende verhalen van Zwollenaren
Op dit moment zijn er 6 schrijvers actief en zijn 5 boeken afgerond. Zo is er een boek geschreven
over een onderwijzer, nu begin 80, die terugkijkt op gebeurtenissen en beslissingen, die grote
impact hebben gehad op zijn verdere leven. Een ander voorbeeld is een levensverhaal van een
vrouw die op haar veertiende blind wordt. Hoe zij, wars van het gevoel slachtoffer te zijn, haar
leven vorm geeft. Door haar positiviteit en gedrevenheid heeft zij de wereld van de mens met een
beperking een beetje mooier gemaakt.
Naast dat mensen zelf graag hun levensverhaal willen optekenen, zijn er ook kinderen of
kleinkinderen die dit cadeau geven aan hun moeder of vader. Dit heeft dit jaar een mooi verhaal
opgeleverd over een zondagskind uit een groot gezin in de Tweede Wereldoorlog die ondanks dat
ze het niet breed hadden, wel een heel hecht gezin waren dat in voor- en tegenspoed voor elkaar
zorgde.
Bijeenkomsten
Naast het schrijven van levensboeken komen de vrijwilligers 2x per jaar bijeen om kennis en
ervaringen uit te wisselen. Voor 2023 staat daarnaast nog een extra workshop Creatief Schrijven op
het programma. Dit om de vaardigheden te verbeteren en het plezier en motivatie voor het
schrijven te behouden. Daarnaast is het een leuke manier om elkaar weer te ontmoeten.
Schrijvers gezocht
We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, dus mocht u geïnteresseerd zijn of iemand weten
die houdt van schrijven en het leuk vindt om te luisteren naar de verhalen van anderen, neem dan
gerust contact op met Linda via levensboek@gildezwolle.nl.

Gilde Power
Gilde Power heeft een actief jaar achter de rug. Het volgende is daarover te melden.
Proeverij
In het voor- en najaar zijn er succesvolle proeverijen geweest waarin men naast koffie, koek en
gebak, aan de hand van mini-workshops kon ‘proeven’ welke betekenis het volgen van Power
workshops kan hebben.
De proeverijen zijn een goede manier gebleken om met Power kennis te maken. Deelnemers gaven
zich zowel op voor de voorjaar en najaar workshops
Ook in het voorjaar van 2023 staat een proeverij gepland.
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Power workshops
Na de geslaagde proeverij in het voorjaar hadden we verwacht te starten met een volle groep
deelnemers. Dat is helaas niet gelukt. Men gaf de voorkeur aan het najaar, voelde zich toch niet
helemaal thuis in de groep en ook corona speelde daarbij nog een rol.
In het najaar van 2022 zijn de workshops wel van start gegaan met een zeer enthousiaste groep die,
betrokken op elkaar, samen op zoek gaat naar hoe het leven nog meer vorm te geven.
Zoals steeds bij de Power workshops ontstonden er direct al initiatieven om samen dingen te
ondernemen en werden ideeën uitgewisseld. Sporten voor ouderen, wandelingen, bezoek van
musea, samen eten koken, uitwisseling van boeken, ondersteuning bij digitale fotografie, etc.
Ook na de workshops blijven groepen bij elkaar komen, soms themagericht soms voor de
gezelligheid of om gezamenlijk iets te ondernemen. Eén van de activiteiten is Powercafé .
Powercafé in de Enk
Het Power café is een aantal keren met veel enthousiasme in de Enk geweest. Bijeenkomsten
waarbij oud-deelnemers elkaar ontmoeten, verhalen uitwisselen over doorlopende Power-kringen
en ideeën opdoen voor nieuwe initiatieven. Het Powercafé groeit uit tot een ontmoetingsplaats van
oud deelnemers met degene die de workshops net hebben afgerond en met mensen die mogelijk in
de toekomst aan de Power workshops willen deelnemen. Op 25 november wordt het Power café, al
weer voor de 5de keer, van 16-18 uur in de Enk gehouden. Interesse: aanmelden via
power@gildezwolle.nl
Power team
Het Powerteam heeft veel werk verzet. Voor sommigen was dat door een toenemende reguliere
werkdruk een reden om het team, na jaren van actieve en betrokken inzet, te verlaten.
Voor versterking van het Power team zoeken we mensen die geïnteresseerd zijn in het organiseren
van de verschillende activiteiten zowel als degene die achter de schermen alles regelt als trainers.
Heb je interesse: neem dan contact op via power@gildezwolle.nl
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