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Van de bestuurstafel
De zomer staat weer voor de deur. In de maanden juli en augustus heeft het Gilde ook even pauze;
hoewel de buitenactiviteiten, zoals de stads- en natuurwandelingen en fietstochten, natuurlijk wel
door blijven gaan.
In het afgelopen seizoen hebben weer vele mensen deelgenomen aan de diverse gildeactiviteiten.
En dat is allemaal mogelijk dankzij de belangeloze inzet en het enthousiasme van ca 200 vrijwilligers.
Het bestuur heeft hiervoor veel waardering. In deze nieuwsbrief een vooruitblik op de activiteiten die
in de komende maanden worden georganiseerd.

Workshop 'Over naar Windows 10'
Tot 29 juli is het nog mogelijk om gratis over te stappen
op Windows 10, daarna moet er voor de upgrade
worden betaald. Graafschap Bibliotheken biedt, i.s.m.
Gilde Zutphen, een workshop van één ochtend aan
waarin u meer informatie krijgt over het overzetproces,
en om onder begeleiding van een docent uw laptop te
upgraden naar Windows 10.
Er zijn hiervoor twee data: donderdag 30 juni en
donderdag 7 juli, beiden in het Warnshuus ( in het
winkelcentrum Dreiumme te Warnsveld) van 10:0012:00 uur (inclusief koffie/thee). Maximaal 10
deelnemers per keer. Leden van de Bibliotheek en ‘t Gilde betalen €5,- , niet-leden betalen
€7,50. Neem uw eigen laptop mee!
Opgave bij Eef Goldstein via e-mail

Informatiebijeenkomst
POWER Veerkracht op leeftijd is een project van en voor senioren die willen investeren in
persoonlijke groei en inspirerende, verbindende activiteiten. Op dinsdagmiddag 27 september
organiseren we weer een informatiebijeenkomst over POWER. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00
uur in Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23, Zutphen (achter het NS Station). Begeleiders geven een
voorproefje van de aanpak binnen het project.

Inspiratieworkshops
Eind oktober start een nieuwe serie van zes Inspiratieworkshops. De workshops zijn op
dinsdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur, op 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december en 10
januari 2017. Bij grote belangstelling ook ’s middags. Locatie: Pakhuis Noorderhaven. Download hier
de informatiefolder.
Dit is misschien ook interessant voor uw buren, ouders, grootouders, vrienden. Hoort zegt het
voort. Meer informatie over POWER vindt u op onze website. Daar leest u ook hoe u zich kunt
aanmelden.

Projectteam POWER zoekt vrijwilligers
Sinds februari 2015 hebben meer dan 60 deelnemers meegedaan aan de inspiratieworkshops. Deze
workshops vormen een opstap naar de POWER-kringen, waarbinnen deelnemers hun eigen
activiteiten organiseren. Zo is er inmiddels een maandelijks POWER-café, een filosofie-/kookgroep,
men wandelt samen en/of gaat samen uit (film, theater, museum). Twee maal per jaar wordt samen
met oud-deelnemers een terugkombijeenkomst voor alle betrokkenen georganiseerd.
Het aantal POWER-deelnemers groeit gestaag en de POWER-activiteiten breiden zich verder uit.
Daarom zoekt Gilde Zutphen op korte termijn enthousiaste vrijwilligers voor versterking van het
projectteam. In het team is plaats voor zowel ervaren workshopbegeleiders als voor organisatie- en
communicatietalenten. Vrouwen en vooral ook mannen met een HBO werk- en denkniveau, die
zelfstandig kunnen werken en ook graag samen werken, zijn van harte welkom bij deze
vrijwilligersgroep. Affiniteit met het thema ouder worden is een voorwaarde, evenals goede
communicatieve vaardigheden.
Wie interesse heeft en meer wil weten kan contact opnemen met de projectcoördinator Cees de
Boer: 06-51112960 of info@orweb.nl. Ga voor meer informatie over POWER naar onze website.

Groepsactiviteiten
In september starten de groepsactiviteiten weer. Op onze website staat altijd de actuele situatie en u
kunt zich alvast aanmelden. Verder zullen wij u blijven informeren via de locale kranten. Op onze
website vind u een overzicht van alle traditionele activiteiten die door vrijwilligers van het Gilde
geboden worden.
Er is echter altijd ruimte voor meer. Als u denkt kennis of kunde te hebben, die u graag als vrijwilliger
aan anderen wilt doorgeven, dan is het Gilde daarvoor een uitstekend platform. Wij zorgen voor een
ruimte indien nodig, maken reclame in de plaatselijke huis aan huis bladen en registreren de
deelnemers.
Deelname aan activiteiten van het Gilde, is en blijft voor iedereen toegankelijk. Deelnemers aan
activiteiten betalen altijd al 15 euro per jaar. Nieuw in dit komende seizoen is, dat deelnemers aan
activiteiten die in een zaal plaatsvinden, hiernaast ook 25 euro per cursusjaar betalen om de
zaalhuur van die activiteit te kunnen bekostigen.

Agenda Gildelezingen Najaar 2016
Wk 39: 28 september :
Twee verwante en respectabele huizen: “Paleis het Loo” en “Huize
de Voorst”
Jan ter Beek, historicus
Wk 41: 12 oktober:
De zorgtuin en het verlangen naar het paradijs, zin of onzin?
E.M van Dort, initiatiefnemer
Wk 43: 26 oktober :
Boeken van drie zoons over hun moeders
Marijke Kuyper, Neerlandica
Wk 45: 09-november:
Onderwerp en spreker is nog niet bekend.
Wk 27: 23 november:
Wat het nieuwe Zutphens Museum ons brengen zal
Mevr. Tiana Wilhelm, directeur Zutphense Musea
Wk 49: 07 december
Jan Brandts Buys (1868-1933), Zutphens componist met Europese faam
Dr. Jan ten Bokum, muziekhistoricus

Tot slot
Wij zijn op zoek naar actieve vrijwilligers die de activiteiten van het Gilde willen ondersteunen:
- de werkgroep PR en communicatie zoekt een tekstschrijver/redacteur.
- de werkgroep lezingen wil graag versterking met iemand die de lezingen helpt voorbereiden.
- de gildestadsgidsen zoeken een planner die de boekingen en gidsen matcht.
Als u interesse heeft meldt u zich dan via het contactformulier.
Het bestuur wenst iedereen een mooie en ontspannen zomer.

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).
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