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Gildelezing
Op 2 maart verzorgt Chiel Marien, sociaal geograaf, de lezing
Hoe kon Nederland na 250 jaar republiek een koninkrijk worden?

Ons koninkrijk ontstond in de storm die Napoleon over politiek Europa
liet gaan. Een tijd van grote omwentelingen, vooral in het denken over de
vraag van wie een staat is: van de heerser of van het volk? Nederland,
sinds 1648 Republiek der zeven Verenigde Nederlanden, doorloopt in
korte tijd de Patriottenrevolutie (1787), de Bataafse republiek (1795),
koninkrijk (Lodewijk Napoleon 1806), deel van het keizerrijk van
Napoleon (1810), en dan in 1813 weer koninkrijk, nu onder Oranje. Het
was een hectische periode met burgeroorlog, plunderpartijen en
buitenlands ingrijpen. Belangrijke aanzwengelaars van de revolutie
waren Joan Derk - en zijn neef Robert Jasper van der Capellen, beide
bekende figuren in Zutphen.
Hoe kon die republiek Nederland juist in een tijd waarin democratie in
opmars was, een koninkrijk worden? En waarom weten we er zo weinig
van?

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.

POWER-inspiratieworkshops
Op 1 maart start het project POWER Veerkracht op leeftijd met een nieuwe serie
inspiratieworkshops .
De data zijn: 1, 15, 29 maart, 12 en 26 april en 10 mei. Bij voldoende aanmeldingen start er zowel
een ochtend- als een middaggroep. In de middaggroep (13.30 – 16.30 uur) is nog plaats.
POWER is een (vrijwilligers)project voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden
op een positieve manier te beleven. Tijdens de workshops wisselen de deelnemers ervaringen en
ideeën uit en werkt een ieder aan eigen of gezamenlijke plannen voor de toekomst, op het gebied
van hobby’s, vrijwilligerswerk, mantelzorg en werk.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Cees de Boer, projectcoördinator. Dat kan
per mail (info@orweb.nl) of telefonisch 06-51112960.
Meer informatie vindt u op onze website.

Natuurexcursies en Wiskunde
Natuurexcursies
Een groep van (maximaal) 10 natuurliefhebbers gaat er om de twee weken op woensdagmiddag op
uit om samen te genieten van wat er ieder seizoen te zien en te ervaren is in en om Zutphen.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Lees meer
Wiskunde
Deze opfriscursus gaat in op de geschiedenis van de wiskunde, getallen, meetkunde, algebra,
goniometrie en waarschijnlijkheidsrekenen. De cursus gaat op 4 maart van start. Er is nog plaats.
Lees meer

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.
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