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Gildelezing
Op woensdag 30 maart organiseert Gilde Zutphen
de lezing:

Schilder van het jaar: Herman Dijkjans
Spreker is Wouter Derksen,
Zutphense kunst collectie Hanzehof
Herman Dijkjans (1889-1966) werd in de
Polsbroek geboren. Hij was voorbestemd zijn
vader in de bakkerij op te volgen, maar hij wilde
iets anders: kunstenaar worden. Dat ging te ver:
huisschilder worden mocht. Na een opleiding
werd hij biezentrekker in een koetsenmakerij, tot
hij de kans kreeg naar de Academie in Arnhem te
gaan. Tekenen en schilderen, dat kon hij, maar
examen doen niet. Desondanks werd hij teken- en schilderleraar aan de Ambachtschool in Zutphen,
en hij werd een voortreffelijk kunstenaar, die op een eigenzinnige manier expressionistisch
schilderde en een grote invloed had op menig kunstenaar in zijn omgeving. Dijkjans was vooral een
‘plein air schilder’ en bekend om zijn aquarellen, waarop hij met forse streken veel rake sferen kon
neerzetten. Niemand kan beter gedocumenteerd over hem vertellen dan Wouter Derksen, specialist
in Zutphense kunst.
De 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.
Meer informatie vindt u op de pagina Gildelezingen

Fietsen bij het Gilde!
Vanaf april wordt er weer gefietst bij het Gilde. Al 15 jaar gaan zelfstandige fietsgroepen met elkaar
op pad in de wijde omgeving van Zutphen. Er zijn tochten van 40, 55 of 80 km. Elke groep fietst in
zijn eigen tempo en heeft zijn eigen sfeer.
Eén van de coördinatoren vertelt dat zij altijd weer geniet van het tochtje rond de IJssel. Eerst
omgeving Voorst, dan het pontje over de IJssel en met een mooie omweg via Gorssel weer terug
naar Zutphen. En onderweg kersen kopen in Wilp of een bezoek aan de aardbeienkraam bij
Gorssel. Een andere geniet vooral van het laaggelegen weidegebied - verdeeld door de oude
meidoornhagen - en de weidse uitzichten. En dan de IJssel, bij het wisselende licht elke keer weer
een verrassing.
Meer informatie over de fietsgroepen vindt u op onze website. Daar leest u ook hoe u zich kunt
aanmelden. Contactpersoon is Alie Vruggink, tel. 0575 572542

Vluchtelingen in de regio
Het valt niet mee: plotseling je geboortegrond, huis en familieleden te moeten verlaten en
terecht te komen in een land met een totaal andere cultuur. Hoe denken, doen en voelen deze
nieuwe landgenoten? Integreren in dit nieuwe land, hoe doe je dat? Wat laat je achter? Wat
neem je mee?
Gilde Zutphen en VU Vereniging Regio Gelderland organiseerden op 17 maart een bijeenkomst over
de sociaal-culturele en psychologische aspecten van de opvang van vluchtelingen. Inleider was Prof.
Dr. Karen van Oudenhoven, hoogleraar en decaan aan de faculteit sociale wetenschappen van de
VU Amsterdam. Ongeveer 130 vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij de opvang,
ondersteuning en integratie van vluchtelingen in de regio Zutphen zaten in de zaal.
Lees hier het verslag.

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.
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