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Nieuwsbrief

september/oktober 2016

De vakantietijd zit er voor de meesten van ons op, tijd om de draad weer op te pakken. Terwijl we
nog even werden getrakteerd op een aantal mooie nazomerse dagen, is het nieuwe gildeseizoen
gestart. Wellicht heeft u tijdens uw vakantie nagedacht over wat u wilt gaan doen. Vakanties kunnen
een bron van inspiratie zijn. We helpen u graag op weg met een aantal gildeactiviteiten, zodat u met
frisse energie aan de slag kunt.

POWER is een gildeproject voor en door senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale
netwerken en zinvolle activiteiten. Het uitgangspunt daarbij is het behouden en stimuleren van
veerkracht en zelfstandigheid. Aan de afgelopen workshops hebben meer dan 60 personen
deelgenomen! De workshops zijn zeer positief ervaren en bieden een opstap naar POWER-kringen
die nu zelfstandig activiteiten organiseren.
Interesse? Dinsdag 27 september is er een POWER-informatiebijeenkomst/proeverij.
Tijd: 15.00 - 17.00 uur, Locatie: Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23, Zutphen.
De POWER inspiratieworkshops (met circa 12 deelnemers) starten dinsdag: 25 oktober, 8 en 22
november, 6 en 20 december en 10 januari 2017. Kosten: € 75,- inclusief materiaal en koffie/thee.
Wilt u meer informatie?
Bel of mail met:
Cees de Boer: e-mail / 06-51112960
of
Stip ter Laan: e-mail / 0575-543075
Meer informatie over POWER vindt u
op onze website. Daar leest u ook
hoe u zich kunt aanmelden voor de
workshops.

Gildelezingen
De werkgroep Lezingen heeft voor het seizoen 2016 - 2017 weer 12 lezingen op het programma
staan. Het volledige programma kunt u lezen op de website.
De eerste lezing vindt plaats op:
28 september: Twee verwante en respectabele huizen: “Paleis het Loo” en “Huize de Voorst”
Spreker: Dhr. Jan ter Beek, historicus
Paleis Het Loo en Huize de Voorst te Eefde spreken nog steeds
tot de verbeelding! Ze zijn beide toegankelijk, respectievelijk als
nationaal museum van de geschiedenis van Het Huis OranjeNassau en als fotogeniek trouw- en partycentrum. Beide huizen
hebben hun ontstaansgeschiedenis in de 17e eeuw en zijn wat
bouwstijl betreft aan elkaar verwant. Ook is er een relatie tussen
de eerste bewoners van elk van beide huizen. Joost van Keppel,
bouwheer van Huize de Voorst was in dienst van koningstadhouder Willem III, die de bouwheer van Paleis het Loo was.
En Joost van Keppel had ook een bijzondere relatie met de
Koning en Koningin van Engeland Willem en Mary. Met deze
oranjetelg komt natuurlijk ook het wel en wee van de Republiek
in de 17e eeuw aan de orde en Willem III kan niet los gezien
worden van zijn aartsrivaal koning Lodewijk XIV van Frankrijk.
De lezing wordt gehouden in het restaurant van het woonzorgcentrum St.Elisabeth aan de
Geweldigershoek 39 te Zutphen van 14.00 -16.00 uur. Wees op tijd want er is plaats voor maximaal
100 personen. Kosten: een vrijwillige bijdrage.
Los van de werkgroep is er een lezing met
power point illustratie op:
3 november: Eten in de middeleeuwen
Spreker: Marjolijn van den Broek (stadsgids
Gilde Zutphen)
Plaats de Bibliotheek te Brummen (5 minuten
lopen van het station Brummen).
Aanvang 20.00 uur. Graag vooraf aanmelden
bij de bibliotheek Brummen.
Het biologisch tuinbouwbedrijf “MEANDER” te
Brummen zal als ‘smaakmaker’ met een
kraampje eveneens aanwezig zijn.
Entreeprijs: €3,-

Activiteiten
Het gilde heeft een groot aanbod van activiteiten en verschillende groepen zijn alweer gestart, maar
er is nog plaats op de volgende cursussen:

Bridge voor beginners
Bridge voor beginners is nog niet gestart omdat er nog
onvoldoende deelnemers zijn.
Bridge is een boeiend kaartspel dat door miljoenen mensen
wereldwijd gespeeld wordt. Bridge is evenals dammen en schaken een denksport met op zich
eenvoudige en gemakkelijk te leren spelregels. U leert bridgen in een groep van 8 tot 12 spelers. De
cursus wordt gegeven door Giorgio Lely, sinds 25 jaar bevoegd bridgedocent en sinds 15 jaar ook
bevoegd wedstrijdleider.
Aanmelden o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.

Franse taal voor beginners
Frans voor beginners start op woensdag
5 oktober. Er kunnen nog enkele
deelnemers worden geplaatst.
Als u belangstelling heeft dan graag zo
spoedig mogelijk aanmelden.

Computercursussen
Voor mensen die hun digitale vaardigheden willen
verbeteren organiseert het Gilde samen met
Graafschap bibliotheken in ‘t Warnshuus verschillende
computercursussen. Deze cursussen zijn onderdeel
van het project Digitale Vaardigheden.
Windows 10 voor beginners (met internet en email)
Deze cursus bestaat uit 8 lessen en start (bij voldoende deelname) op maandagmiddag 3 oktober
van 13.45 -16.00 uur. Cursuskosten: € 40,- plus € 25,- voor het lesboek (Windows 10 voor de
beginnende senior computergebruiker).
Word
De cursus bestaat uit 8 lessen en start (bij voldoende deelname) op donderdagmiddag 6 oktober van
13.45 -16.00 uur.Cursuskosten: € 40,-.
Excel
Twee workshops van elk 2 uur.
De kosten zijn € 20,-. Minimaal zes en maximaal 8 personen.
Data en tijdstip zijn nog niet bekend.
Aanmelden o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.

Vrijwilligers gezocht
Alle activiteiten van het Gilde Zutphen zouden niet mogelijk zijn zonder de belangeloze inzet van vele
vrijwilligers. Sommigen zijn vele jaren actief ,maar op enig moment stopt men met de
gildeactiviteiten. Wij zijn op zoek naar mannen/vrouwen voor de werkgroepen Lezingen en
PR/communicatie. Lijkt het u leuk om lezingen voor te bereiden of mee te werken aan de
nieuwsbrief, persberichten e.d., neem dan contact met ons op!

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).

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

