
  

  
 

 

 
 

Gilde Zoetermeer 

SamenSpraak, Stadsgidsen, Stadstuiniers, Klussendienst,  

Power, SamenSterker 
 

 

Beste Vrijwilligers en klanten van Gilde Zoetermeer, 

 

 

Met de persconferentie van het kabinet op maandag 23 maart zijn de maatregelen voor de 

bestrijding tegen het COVID-19 nog verder aangescherpt. Dat heeft ook een voortdurend 

effect op eerdere maatregelen, die we als bestuur van Het Gilde reeds hadden genomen. 

 

Voor het bestuur staat de gezondheid van Vrijwilligers en Klanten voorop en zijn 

samenkomsten van meer dan 3 personen in overeenstemming met de richtlijnen van het 

RIVM niet meer toegestaan.  

 

Dit betekent  voor de Gilden het volgende: 

 

• In overleg met coördinator Trudie Lansbergen blijft de informatiebalie in het Forum in het 
Stadhuis van Zoetermeer voor onbepaalde tijd gesloten. Ook het Forum als geheel is 
vooralsnog gesloten. Informatie over de verschillende Gilden kan worden ingewonnen via 
de email-adressen en telefoonnummers, zoals weergegeven op de website. 
 

• In overleg met coördinator Hennie van de Graaf zijn alle samenkomst activiteiten van 
Gilde SamenSpraak voor onbepaalde tijd opgeschort. Dit betreft zowel het praathuis in 
Meerzicht als de administratieve activiteiten van het kantoorteam. Waar mogelijk en 
gewenst houden taalbegeleiders contact met anderstaligen via internet en telefoon om 
hen in deze moeilijke tijd bij te staan. Fysiek contact daarbij wordt zoveel mogelijk 
beperkt. Gilde Samenspraak blijft bereikbaar via email: 
samenspraak@gildeZoetermeer.nl 

 

• In overleg met coördinator Edward ten Hooven wordt het gehele programma voor 2020 
van het Gilde Stadsgidsen voorlopig opgeschort. Zodra de mogelijkheid van 
groepsgewijze wandel- koets- of vaartochten weer mogelijk is, wordt het restant van het 
2020 programma weer ingezet en op de website gepubliceerd. Gilde Stadsgidsen blijft 
bereikbaar via email stadsgidsen@gildezoetermeer.nl 

 

• In overleg met coördinator Nel Jense worden in de in-huis activiteiten Gilde 
Klussendienst voorlopig opgeschort. Buitenhuis activiteiten blijven op aanvraag nog 
mogelijk, afhankelijk van we bereidheid van individuele klussen. DE klussendienst blijft 
bereikbaar met email: klussendienst@gildezoetermeer.nl 
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• In overleg met coördinator Yvonne Schols worden alle Gilde Power groep-Workshops 
voor onbepaalde tijd opgeschort. Gilde Power blijft bereikbaar via email: 
power@gildezoetermeer.nl 

 

• In overleg met coördinator Ton Jense worden alle cursussen van Gilde SamenSterker 
met onbepaalde tijd opgeschort. Gilde SamenSterker blijft bereikbaar via email: 
samensterker@gildezoetermeer.nl 

 

  

Als Bestuur realiseren we ons dat de sociale activiteiten van het Gilde nagenoeg stil komen 

te liggen met als belangrijkste doel om verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk 

te voorkomen. Daarnaast willen we al “onze” vrijwilligers uitnodigen om vanuit hun eigen 

woonplek om te zien naar mensen die dat in deze moeilijke tijd het hardst nodig hebben: op 

voor allen veilige afstand en met behulp van de moderne communicatiemiddelen, die ons ter 

beschikking staan. Daarbij willen ook van harte verwijzen naar “HULP in ZOETERMEER” 

Informatie over hulp bieden én ontvangen in Zoetermeer; een samenwerking tussen de 

gemeente Zoetermeer, UVV, Present, Palet Welzijn en Piëzo, waarover meer op de website  

www.zoetermeervoorelkaar.nl/coronahulp-kom-in-actie 

 

namens het bestuur van Gilde Zoetermeer, 

 

 Jan van de Graaf | voorzitter 
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