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Zaterdag 29 oktober wordt in Zutphen de eerste 'Gelderse landdag' georganiseerd door Erfgoed
Gelderland. Deze dag nodigt uit om eens met andere ogen naar de verschillende aspecten van de
Gelderse geschiedenis te kijken. Reeds in de 14 e eeuw waren er landdagen in het hertogdom Gelre
en vergaderden bestuurders op een wisselende locatie binnen de vier kwartieren. Het evenement in
het oude stadhuis van Zutphen, de vroegere hoofdstad van één van de Gelderse kwartieren, is
reeds volgeboekt, maar de ridders van Gelre van Omroep Gelderland maken vanaf 09.00 uur een
radioverslag. Op verzoek van de ridders van Gelre organiseren de stadsgidsen van Gilde Zutphen
van 10.00 uur tot ca 13.00 uur gratis stadswandelingen. Deze wandelingen starten vanaf 10.00 uur
om de 20 minuten vanaf het Hampshirehotel aan het 's Gravenhof en duren ongeveer een uur.
Daarbij wordt ondermeer een bezoek gebracht aan de Bourgognetoren. Ook zijn er zes
rondleidingen in de Walburgiskerk én De Librije, gratis voor de eerste 90 bezoekers. Lees verder op
de website van Omroep Gelderland.

Nieuwe taalcoaches welkom
Taalcoachproject
Meedoen in Nederland begint met het begrijpen en actief gebruiken van de taal. Op school, bij het
(vrijwilligers)werk, op straat, in de winkel of bij de dokter, het begint overal met taal.
Het taalcoachproject ondersteunt een-op-een anderstaligen uit meer dan 25 verschillende landen,
die een huis hebben (toegewezen gekregen) in de gemeente Zutphen of Lochem.

Nieuwe taalcoaches welkom
Op dit moment zijn er 75 coaches actief binnen het project. In verband met een doorlopende
instroom van nieuwe deelnemers is er weer behoefte aan nieuwe coaches. Iedereen die graag bezig
is met taal en het Nederlands goed beheerst is welkom. Interesse in andere culturen is wel een
voorwaarde, evenals goede communicatieve vaardigheden.

Wie interesse heeft en meer wil weten kan contact opnemen
met:
Sjoukje Kunne sjoukjekunne@wijdseblik.nl (Lochem) of
John Blijenberg j.blijenberg@upcmail.nl (Zutphen).
Meer informatie vindt u op de website.

Cursus Astrologie
Deze cursus is voor mensen die zich graag willen verdiepen in de grondbeginselen van de
Astrologie. Een beetje voorkennis is handig maar niet vereist. Persoonlijke interesse is wel van
belang. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij veel lesmateriaal thuis verwerken. De cursus
wordt aangeboden door mevrouw Marja Ebbinkhuijsen. Zelf heeft zij haar opleiding gevolgd bij Joyce
Hoen, onder ervaren astrologen een begrip.
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen besproken:
de 12 tekens van de dierenriem en de symboliek
de ascendant
de maan in de tekens
de betekenis van de huizen
elementen, kruizen en aspecten
de geboortehoroscoop
Er is nog plaats voor 3 deelnemers en de cursus start zodra er
voldoende deelnemers zijn.
De cursus is op 6 donderdagmiddagen.
Opgave via email

Diditale vaardigheden

In november starten weer diverse digitale cursussen in het Warnshuus in Warnsveld.

Cursus Word
De gilde cursus Word start op donderdagmiddag 3 november en daarvoor zijn nog enkele plaatsen
vrij. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en de kosten zijn € 40,00 . Nadere informatie en opgave
via de website.

Cursus Digisterker (Warnsveld)
Bijna alle overheidszaken kun je tegenwoordig regelen via internet met een DigiD. Of het nu gaat om
het aanvragen van huurtoeslag bij de Belastingdienst, werk zoeken via het UWV, of het doorgeven
van een verhuizing aan de gemeente. Met Digisterker helpt de Bibliotheek burgers om zelfstandig
gebruik te maken van de digitale dienstverlening van de overheid. Deze praktische cursus gaat van
start op donderdagmorgen 3 november in ‘t Warnshuus in Warnsveld.
De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
aanvragen en gebruiken van DigiD
zoeken en vinden van informatie op overheidswebsites en de website van de gemeente
Zutphen
veiligheid en privacy op internet
MijnOverheid en Regelhulp.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten in een groep van maximaal tien personen. De
gecertificeerde docenten van de Bibliotheek staan garant voor persoonlijke aandacht. Tijdens de
cursus wordt veel geoefend, daarom wordt van de deelnemers basiskennis verwacht omtrent het
gebruik van internet, toetsenbord en muis.
De kosten bedragen € 40,00; dit is inclusief koffie/thee en een uitgebreid werkboek.
De cursusdagen zijn donderdag 3, 10, 17 en 24 november van 10.00 tot 12.00 uur in ‘t Warnshuus,
Dreiumme 43, Warnsveld.
Meer informatie: tel. 0575-528424 of kijk op www.graafschapbibliotheken.nl.

Gildelezing: Gelderse kastelen en landgoederen
Op woensdag 9 november organiseert
Gilde Zutphen de lezing:

Gelderse kastelen en landgoederen
Spreker is mevrouw drs. Jeanine Perryck
Kastelen werden ooit gebouwd om de
landheer en zijn onderhorigen
bescherming, voedsel en inkomen te
bieden. Na de middeleeuwen nam de
noodzaak tot verdediging af. Het centrum
van het landgoed rondom het huis kon
voor dagelijks gebruik en vertier worden ingericht; tuinen en parken werden aangelegd. Kastelen
werden buitenplaatsen en havezaten veranderden in lusthoven.
Begin 19e eeuw wijzigden zich economische en politieke inzichten. Het behoud van de voor
Gelderland zo kenmerkende beeld van buitenplaatsen stond onder druk. Het was Mr S. baron Van
Heemstra, destijds commissaris van de koningin in Gelderland, die het initiatief nam tot de vorming
van twee stichtingen, Het Gelders landschap en Gelderse Kastelen, resp. in 1929 en 1940
Doel is deze waarden in stand te houden. Daartoe is een breed draagvlak nodig; verbreding van de
publieke toegankelijkheid is daarom een belangrijk doel. Mw Jeanine Perrick is verbonden aan de
stichtingen en neemt u, vanuit haar grondige kennis en enthousiasme over dit onderwerp, graag
mee door deze landgoederen en kastelen, hun geschiedenis en de wijze waarop de stichtingen hun
doelen pogen te verwezenlijken.

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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