
 

   Gilde Zoetermeer 
  SamenSpraak, Klussendienst, Stadsgidsen, 
      Power, SamenSterker, Stadstuiniers 
 

 
 

Uitnodiging! 
19 oktober 2019 - Vrijwilligersmiddag 

 
Beste mensen, 
 
Met elkaar werken we al geruime tijd samen om onder andere: 
• De Nederlandse taal en cultuur te leren aan anderstaligen 
• Stadswandelingen, fiets-, koets- en boottochten in en rond Zoetermeer te 

organiseren 
• Klusjes in en om het huis te verrichten voor mensen met een smalle beurs 
• Te zorgen voor het groen in de Zoetermeerse stadstuinen en parken 
 
Tijd om elkaar weer eens te ontmoeten, iets over de ontwikkelingen bij het Gilde te 
vertellen en met elkaar ervaringen uit te wisselen.  
 
Wanneer? 
Dat doen we met een gezellige bijeenkomst op zaterdag 19 oktober a.s. vanaf 
15.00 uur.  
 
Voor wie? 
Voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij (een van de gilden van) 
Gilde Zoetermeer en hun partner(s).  
 
Waarom? 
Het Gildebestuur wil dit jaar, net als vorig jaar, alle Gildevrijwilligers: klussers, 
stadsgidsen, taalmaatjes met hun anderstaligen, stadstuiniers en alle andere 
vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet voor de Zoetermeerse gemeenschap. 
 
Wat? 
Het programma ziet er voorlopig als volgt uit: 
15.00 uur  Inloop met koffie en thee 
15.30 uur  Opening door Jan van de Graaf, voorzitter Gilde Zoetermeer, 
15.40 uur  Voorstellen nieuwe gildes: Power en SamenSterker 
15.45 uur  Elkaar ontmoeten met een gezellig hapje en een drankje  
17.30 uur  Verwacht einde 
 
Waar? 
Zaal L’Elephant bij Dekker Zoetermeer, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer. Jij en je  
partner zijn van harte welkom.  
 
Aanmelden 
Als je aanwezig wilt zijn, wil je dan een bericht sturen naar 
notulist@gildezoetermeer.nl? Het is fijn als we weten hoeveel mensen er komen, zodat 
we daarmee met de catering rekening kunnen houden.  
 

mailto:notulist@gildezoetermeer.nl


Heb je je al aangemeld? Dan hoef je dat niet nogmaals te doen.  
 
Vragen? 
Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Nicolette Bakker. Zij is bereikbaar 
via notulist@gildezoetermeer.nl of 06-22131455. 
 
We ontmoeten je graag op 19 oktober! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Namens het Gildeberaad, 
 

Jan van de Graaf | Wim van der Sleen | Frank Twiss | Clemens Straathof 
Hennie van de Graaf | Nel Jense | Edward ten Hooven | Yvonne Schols-Meijer | 

Ton Jense | Fadime Jansen 
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