Nieuwsbrief oktober 2015

Lezing 21 oktober
Op woensdag 21 oktober organiseert Gilde Zutphen de lezing:
De Gorsselse heide, parel van de Achterhoek
Spreker is Jacques Duivenvoorden
Vlakbij Zutphen ligt een stukje natuur met een bijzondere geschiedenis: De Gorsselse Heide. Veel
mensen maken er graag een wandeling. Het is een natuurlandschap dat “natte heide” wordt
genoemd. Tot voor kort was het in gebruik als militair oefen- en schietterrein. Daarvoor was het
eeuwenlang onderdeel van het zgn. Markengebied, een onverdeeld gebied in gemeenschappelijk
gebruik van omwonende boeren.
In 2009 werd het terrein aangekocht door Stichting IJssellandschap. De stichting Marke Gorsselse
Heide heeft het natuurherstelplan en het latere beheer op zich genomen. Bij dit unieke natuurproject
zijn vrijwilligers uit de wijde omgeving betrokken. Jacques Duivenvoorden speelde bij de nieuwe
opzet een belangrijke rol. Daarom kan niemand beter dan hij vertellen over de ontwikkeling van dit
prachtige natuurlandschap en wat het allemaal te bieden heeft aan natuurliefhebbers, nu en in de
nabije toekomst.

Deze lezing wordt gehouden in het restaurant van woonzorgcentrum St. Elisabeth aan de
Geweldigershoek 39 te Zutphen. Aanvang 14.00 uur (tot ca. 16.00 uur). In de zaal is plaats voor
maximaal 100 bezoekers. Kosten: een vrijwillige bijdrage.
Het hele programma lezingen in het najaar van 2015 vindt u op onze website: gildelezingen

Op dinsdag 27 oktober gaan bij het project POWER Veerkracht op leeftijd twee nieuwe groepen van
start. De ochtendgroep is vol. In de middaggroep zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich
aanmelden tot en met 18 oktober.
POWER is een project voor senioren die elkaar willen inspireren om het ouder worden op een
positieve manier te beleven. Het project begint met een serie van vijf inspiratieworkshops, op 27
oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december. De workshops worden begeleid door enthousiaste,
geschoolde vrijwilligers. Zij reiken thema’s en werkvormen aan, zorgen voor een prettige sfeer en
maken ruimte voor persoonlijke verhalen en ideeën van de deelnemers. Voor wie dat wil zijn deze
workshops een opstap naar vervolgactiviteiten. De projectgroep POWER Zutphen ondersteunt
initiatieven en organiseert lokale netwerkbijeenkomsten. Zie voor meer informatie: POWER Zutphen
en POWER Nederland.
Belangstellenden voor de workshops kunnen zich aanmelden via e-mail of het aanmeldingsformulier
op de website van het Gilde.
Wie eerst meer informatie wil kan een email sturen naar powerzutphen of bellen met 06 4472 2751.

Donateur worden?
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.

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)

