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Van de bestuurstafel
Het jaar is al weer enige weken oud, de oliebollen en bubbels hebben we achter ons gelaten, en we
kijken weer met een frisse blik vooruit. In 2015 hebben ca. 5000 mensen op de een of andere wijze
deelgenomen aan een van de vele gildeactiviteiten. Dat is mogelijk dankzij de ruim 200 vrijwilligers
die zich inzetten als aanbieder, coach, gids en medewerker! Op vrijdag 22 januari heeft het bestuur
hen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bedankt voor hun inzet. Ook vanaf deze plaats willen wij hen
daarvoor hartelijk danken.
Wij zullen u dit jaar weer regelmatig informeren via de nieuwsbrief en de lokale media. Graag
ontmoeten wij u bij een van onze activiteiten en we hopen dat u Gilde Zutphen blijft ondersteunen.

Bestuursvacature
Gilde Zutphen groeit en daarom willen we het bestuur graag uitbreiden met twee personen. Wij
zoeken mensen met initiatief, nieuwe ideeën en bestuurlijke ervaring, die tegelijkertijd ook “doeners”
zijn. Vooral vrouwen met ervaring in het besturen van een non-profitorganisatie of maatschappelijke
onderneming worden van harte uitgenodigd om te reageren. Ervaring met communicatie en PR
wordt op prijs gesteld. Affiniteit met de doelen en activiteiten van Gilde Zutphen zijn een voorwaarde,
evenals een onafhankelijke instelling en besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bent u
geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze vacature? Dan verzoeken wij u contact op te
nemen met Hans Derksen, voorzitter van Stichting Gilde Zutphen: jhansderksen@gmail.com of 06
33 16 42 44.

POWER Veerkracht op leeftijd
Informatiebijeenkomst
Op dinsdagmiddag 9 februari organiseren we weer een informatiebijeenkomst over het project
POWER Veerkracht op leeftijd. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur in Pakhuis Noorderhaven,
Lijmerij 23 in Zutphen (achter het NS Station). Begeleiders geven een voorproefje van de aanpak
binnen het project.

Workshops en vervolgactiviteiten
In maart begint een nieuwe serie POWER-workshops. De workshops zijn op dinsdagochtend van
09.30 tot 12.30 uur, op 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april en 10 mei, en bij grote belangstelling ook ’s
middags. Locatie: Pakhuis Noorderhaven.
In 2015 deden ongeveer 50 personen, in de
leeftijd van 55 tot 80 jaar, mee aan POWER.
Voor veel deelnemers waren de workshops de
opstap naar een vervolgactiviteit. Met elkaar
ontwikkelde men o.a. een ouderencafé, een
wandelclubje, een filosofiegroep, een
herengroep; een groepje verdiept zich in
gezonde voeding. De projectgroep brengt deze
initiatieven bij elkaar in lokale
netwerkbijeenkomsten.
Meer informatie over POWER, de workshops èn
de vervolgactiviteiten vindt u op onze website.
Daar leest u ook hoe u zich kunt aanmelden. Contactpersoon is Cees de Boer: info@orweb.nl of 06
51 11 29 60.

Gildelezing
Op 3 februari houdt Klaas Commandeur een lezing over ‘Wiskunst’.

Wiskunst, kunst en wiskunde: kan dat samen?

Veel kunstliefhebbers hebben niets met wiskunde. Toch is er een sterk verband. Beide proberen
ruimtelijke verhoudingen te vangen, de een in vormen of voorstellingen daarvan, de ander in
formules. Klaas Commandeur, oud wiskundeleraar en kunstliefhebber, laat in zijn presentatie zien
dat wiskunde als inspiratiebron kan dienen voor kunstvormen als architectuur en beeldende kunst.
Maurits Escher is een heel bekend voorbeeld. In zijn werk zijn vele wiskundige, soms verrassende,
aanknopingspunten te vinden. Escher zelf was weer geïnspireerd door de abstracte decoraties die
hij in Islamitische gebouwen en gebedshuizen aantrof. Traditiegetrouw waren moslimskunstenaars
uiterst terughoudend waar het afbeeldingen van personen betrof. Dat leidde tot soms uiterst
gecompliceerde vlakvullingen, uitgevoerd in betegeling en mozaïek. Een verrassend verhaal, ook
voor mensen die denken niets met wiskunde te hebben!
Deze lezing wordt gehouden in het restaurant van woonzorgcentrum St. Elisabeth aan de
Geweldigershoek 39 te Zutphen. Aanvang 14.00 uur (tot ca. 16.00 uur). In de zaal is plaats voor
maximaal 100 bezoekers. Kosten: een vrijwillige bijdrage. Lees hier het voorjaarsprogramma
Gildelezingen.

Coach4You zoekt coaches
Coach4You begeleidt leerlingen bij de overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs.
Kinderen die daarvoor in aanmerking komen krijgen in groep acht van het basisonderwijs een
persoonlijke coach. Deze helpt de leerling onder andere bij het leren studeren, het plannen van
schoolwerk, maar ook bij de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden en het maken van keuzes. De
coach komt eenmaal per week bij de leerling thuis en betrekt ook de ouders nadrukkelijk bij de
begeleiding. De leerling houdt zijn coach tot het begin van het tweede leerjaar van het voortgezet
onderwijs. Lees meer.

Nieuwe coaches welkom
In maart 2016 start de begeleiding van een
nieuwe groep leerlingen. Alle basisscholen
in de gemeente Zutphen nemen deel aan
Coach4You en kunnen in elk geval één
leerling aanmelden. Dat vraagt minimaal
17 coaches. Voor aanvulling van de groep
coaches zoekt Coach4You enthousiaste
mensen. Iedereen met hbo werk- en
denkniveau is welkom bij deze groep
vrijwilligers. Affiniteit met de doelgroep van
11- tot 13-jarigen is wel een voorwaarde en
enige ervaring in het begeleiden van
kinderen van deze leeftijd eveneens.
Wie interesse heeft kan contact opnemen met Gerard Harink: g.harink@upcmail.nl

Binnenkort van start: er is nog plaats!
Wiskunde, een opfriscursus
Aan de orde komen de geschiedenis van de wiskunde, getallen, meetkunde, algebra, goniometrie en
waarschijnlijkheidsrekenen. De cursus wordt in een ontspannen sfeer gebracht. Lees meer

Astrologie, een basiscursus
Een cursus voor mensen die zich willen verdiepen in de grondbeginselen van de Astrologie. Een
beetje voorkennis is handig maar niet vereist. Persoonlijke interesse is wel van belang. Cursisten
maken hun eigen horoscooptekening. Deze cursus leid niet op tot astroloog. Het werktempo wordt
aangepast aan de cursisten. Er is nog plaats voor 1 deelnemer. Lees meer

Kookcursus voor mannen
Onder begeleiding van de kok van Waterkracht wordt een eenvoudige, maar smaakvolle en gezonde
maaltijd bereid, met alleen verse producten. Er is nog plaats voor 5 mensen op iedere eerste
maandag van de maand en voor 2 mensen op de 3e maandag van de maand. Lees meer.

Tekenen voor gevorderden
In de tekengroep op dinsdagmiddag komen enkele plaatsen vrij. Na een korte herhaling van de
onderwerpen voor beginners, gaat de groep o.a. aan de slag met driepuntsperspectief en
vlakverdeling in perspectief. Andere onderwerpen zijn: dieren, handen en vingers, tekenen van het
hele lijf. Enige ervaring met tekenen is noodzakelijk omdat de onderwerpen gaandeweg wat
gecompliceerder worden. Lees meer
Op onze website vindt u het overzicht van alle gildeactiviteiten.

Donateur worden?
Wilt u het Gilde steunen? U bent al donateur voor € 15,00 per jaar (meer overmaken mag
natuurlijk ook). Donaties kunt u overmaken op: IBAN-nummer NL 19 RABO 0376 7658 52 t.n.v.
Stichting Gilde Zutphen te Zutphen. Wij verzoeken u om bij de overboeking uw woonadres of
mailadres te vermelden.

Deze nieuwsbrief werd verzorgd door PR Gilde - Zutphen www.gilde-zutphen.nl.
Reacties a.u.b. naar gildezutphen@gmail.com (of tel. 06 - 3989 8479).

