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Op de fiets met het Gilde
Het nieuwe fietsseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat ook het Gilde Zutphen diverse
toertochten in de planning heeft.
Deelname is voor iedereen en er wordt in een rustig tempo gefietst. Echter, scootmobielen zijn van
deelname uitgesloten.
De eerste toertocht start op 17 mei 2017 naar
het Hengelse Zand (richting Vorden).
Vertrekpunt is vanaf 'Het Waterkracht'
(winkelcentrum Waterkwartier), Ruijs de
Beerenbrouckstraat 106 te Zutphen.
Inschrijven kan vanaf 10.00 uur en het vertrek is
om 10.30 uur. De kosten voor deze fietstocht
zijn € 4,00 p.p. (incl. koffie of thee.)
Voor informatie kunt u bellen met
F. Borst, tel. 0575 - 52 44 94, of
Th. Polman, tel. 0575 - 51 15 26.
Op onze website vindt u ons volledige
fietsschema.

Projectteam Taalcoaches zoekt vrijwilligers
Gilde Zutphen zoekt met spoed vrijwilligers voor het projectteam van het Taalcoachproject Zutphen
e.o. Dit projectteam ondersteunt 90 taalcoaches.
Het projectteam
Het projectteam bestaat uit 6 personen, en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit binnen
het project. De werkzaamheden bestaan uit:
administratie en registratie (in Excel)
het organiseren van trainingen en bijeenkomsten
communicatie via mailingen en nieuwsbrieven
Het Taalcoachproject
Het doel van het Taalcoachproject is om
anderstaligen te ondersteunen bij hun
taalontwikkeling en hen wegwijs te maken in de
Nederlandse samenleving. In 2016 hebben in
totaal 130 anderstaligen meegedaan aan het
project. De deelnemers zijn o.a.:
vluchtelingen met een verblijfsvergunning
en woonachtig in Lochem en Zutphen
mensen die binnen deze gemeenten zijn
herenigd met hun familie of partner
arbeidsmigranten
Informatie over het Taalcoachproject vindt u op
onze website.
Wie interesse heeft kan contact opnemen met Wietske Millekamp, tel. 06 449 146 56 of per e-mail.

Muziekgeschiedenis in vogelvlucht
In november organiseert het Gilde wederom de cursus Muziekgeschiedenis in vogelvlucht. Een
ervaring met actief luisteren naar muziek. De heer Jan ten Bokum, musicoloog en pianist, wil de
deelnemers inzicht geven langs welke lijnen de Westerse ‘klassieke’ muziek zich in de loop der
eeuwen heeft ontwikkeld.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur:
07 november: Middeleeuwen en Renaissance, polyfonie, samenklank, consonant-dissonant;
14 november: Barok en Klassiek, tonale muziek, opera, fuga, hoofdvorm;
21 november: Romantiek en Impressionisme, klankkunst, chromatiek, brede tonaliteit;
28 november: Atonale muziek, seriële muziek, minimal music, neostijlen, electronica.
Meer informatie vindt u op onze website.

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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