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Gildelezing: Mijn literaire kindbeeld
Op woensdag 15 maart organiseert Gilde Zutphen de lezing:

Mijn literaire kindbeeld
Spreker is mevrouw Evelien van Dort–de Meester, kinder en
jeugdboekenauteur
Evelien van Dort, bekend als auteur van ruim zeventig kinder en
jeugdboeken, fysiotherapeute kind en jeugd en verbonden aan de
Zorgtuin Gorssel, vertelt over de rode draad in haar loopbaan als
auteur. Ze bespreekt aan de hand van kinderboeken het
veranderende kindbeeld in de tijd. Met fragmenten uit haar werk
vertelt ze over haar missie en visie. Afgelopen jaar ontving
Evelien een koninklijke onderscheiding voor haar literaire werk en inzet voor leesbevordering in
binnen buitenland. Na afloop is er gelegenheid om een van haar boeken aan te schaffen en te laten
signeren.
Locatie: restaurant woonzorgcentrum St Elisabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen.
Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur). Kosten: een vrijwillige bijdrage. Er is plaats voor maximaal 100
personen.
Informatie over de volgende lezingen vindt u op onze website.

Nieuw: Hulp bij 'Geld te kort'
Met het beschikbare geld uitkomen lukt lang niet altijd. Gelukkig
zijn er toch manieren om de uitgaven beter in de vingers te
krijgen. De methode ‘Uitkomen met inkomen’ kan dan goed
helpen. In een wekelijks 1-op-1 gesprek worden ‘je geldzaken’
besproken en doorgenomen.
Henk Toet is senior en werkt vanuit overzicht met een rustige
benadering.
Heeft u belangstelling? Neem contact op per e-mail, of via onze website.

Workshop: Tips en trucs voor Windows 10
Op zoek naar extra mogelijkheden om Windows 10 zo
optimaal mogelijk te gebruiken?
Heb je last van traagheid bij het opstarten, of een haperend
Windows 10?
op maandag 27 maart organiseert het Gilde, in samenwerking
met computerdeskundige Jaap Hoekstra, een workshop “Tips en
Trucs voor Windows 10”.
Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn o.a.
aanpassen Windowsinstellingen (i.v.m. privacy en persoonlijke voorkeuren),
aanpassen Verkenner,
sneller opstarten van je laptop,
opstarten met een ander startpagina,
hoe werkt systeemherstel.
Bij deze workshop ontvangt u een syllabus van de besproken onderwerpen. Het meenemen van een
eigen laptop is niet noodzakelijk
Plaats: DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen,
Tijd: 13.30 uur - 16.00 uur
Maximaal aantal personen: 20 ,.
Aanmelden: admgildezutphen@gmail.com
Kosten: € 7,50 en vooraf te voldoen op: NL19 RABO0376765852 t.a.v. Gilde Zutphen o.v.v. Workshop
Windows 10.

Nieuw initiatief: Praathuis Zutphen
Na maanden van voorbereiding heeft een enthousiaste groep vrijwilligers onder de vlag van
Gilde Zutphen op 2 februari dit jaar het Praathuis Zutphen geopend. Het is een wekelijkse
ontmoetingsplaats voor mensen die Nederlands willen spreken, maar een andere moedertaal
kennen. Op basis van een vergelijkbaar taalniveau spreken bezoekers en begeleiders zoveel
mogelijk Nederlands in kleine groepjes en soms een-op-een.
Centraal staan de spreekvaardigheid en het persoonlijk contact. Daarbij kunnen thema's, activiteiten
en diverse taalondersteunende materialen worden gebruikt, afhankelijk van de voorkeur en
mogelijkheden van de bezoeker. Het uiteindelijke doel is om anderstaligen meer zelfvertrouwen en
plezier te laten ervaren in het Nederlands, zowel in sociale als in zakelijke situaties.
Het Praathuis is nu al een succes. Door het groeiend aantal bezoekers zijn wij dan ook dringend op
zoek naar collega-vrijwilligers om de bezoekers zoveel mogelijk op hun eigen niveau te kunnen
begeleiden. Heeft u gevoel voor taal? Wordt u enthousiast als u anderstaligen op weg kunt helpen?
Het Praathuis is wekelijks geopend op donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in het Rode Kruisgebouw,
Van Drinenstraat 4 in Zutphen.
Geef u vandaag nog op of kom eerst een keer sfeer proeven.
Mail naar wimtraas@gmail.com.

Start fietsgroepen

Begin april start het Gilde weer met 6 fietsgroepen. Een fietsgroep vormt een ideale
gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, lekker buiten te zijn en te genieten van de
omgeving. Wij bieden de mogelijkheid om in te haken voor de volgende afstanden: 30, 40, 55 of
70 km.
Maximaal 15 deelnemers per groep. Elke groep heeft zijn eigen afstand, en een coördinator, die de
planning en continuïteit verzorgt. De bedoeling is om 1x in de 2 of 3 weken een tocht te maken, maar
de deelnemers kunnen ook zélf een route uitzetten.
Vermeldenswaard is, dat 1x per jaar de 55 km fietsgroep, naast de gewone fietstochten in de
omgeving van Zutphen, een tocht organiseert buiten de regio.
Vorig jaar was dat vanuit Winterswijk, en werd er de kerkendorpentocht gefietst. Alie Vruggink, de
coördinator, vertelt hoe verrassend zo’n tocht kan zijn:
Marjo, de initiatiefneemster van deze tocht, nam ons mee naar haar geboortedorp Vragender. Zij
vertelde o.a. over haar jeugd en het dorpsrestaurant waar wij koffie dronken. Vroeger was dit
restaurant een kruidenierswinkel annex dorpscafé. Je kon er een patatje halen via het raam,
waarachter een oud keukentje zat, waar de patat gebakken werd. Marjo vertelde zoveel, dat we een
helder beeld kregen van het dorpse leven in Vragender.
U wilt ook meefietsen met zo’n gezellige groep en nieuwe kennissen opdoen?
Neem telefonisch contact op met Alie Vruggink, tel: 0575 572542, of meldt u aan per e-mail of via het
het aanmeldingsformulier op de website.
Kosten: € 15, -- en vooraf te voldoen op: NL19RABO0376765852 t.a.v. Gilde Zutphen o.v.v.
fietsgroepen. Deelname is voor eigen risico.

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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