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Drie-delige workshop 'Beelddenken'
Hoe kan ik beter leren omgaan met mijn ‘beelddenken’ in een wereld die anders denkt dan ik?
Komend voorjaar 2018 gaat coach/counselor Pien van den Boorn uit Zutphen een serie workshops
houden over hoe je als beelddenker beter kunt leren omgaan met deze aanleg in een wereld die
anders denkt (anders zijn/haar informatie opneemt en verwerkt).
De drie interactieve workshops zijn bedoeld voor
volwassenen die al weten dat ze een beelddenker zijn, als
ook voor diegenen die dit willen uitzoeken. Als je van de hak
op de tak spreekt, veel creatieve ideeën hebt en een groot
inlevingsvermogen, gecombineerd met stressgevoeligheid,
moeite met structuur en/of correct spellen, zou je er heel
goed een kunnen zijn. Voor meer
informatie: www.opwegnaardichterbij.nl
Data workshops: 8, 15 en 22 februari, 14.00 tot 16.00 uur.
Locatie: DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.
Deelname aan deze 3-delige workshop kost 25 euro voor
gilde-deelnemers/donateurs. Voor overigen 40 euro.
Eventuele toevoeging van 3 extra middagen kost nogmaals
15 euro per deelnemer.

Wij stellen u voor: Pien van den Boorn, cursusleidster Beelddenken
Pien van den Boorn is een bevlogen beelddenkster, afkomstig uit
een nest vol beelddenkers. Je kunt haar daarom
‘ervaringsdeskundig’ noemen.
Afkomstig uit het middelbaar onderwijs, heeft zij zich sinds 1990
gespecialiseerd als remedial teacher voor het voortgezet
onderwijs. In 1997 werd zij Daviscounseler en begon zij met haar
eigen praktijk thuis. Weer wat later werd zij ZKM-consultant
(ZelfKennisMethode) om cliënten te begeleiden een nieuw
zelfverhaal samen te stellen, om zichzelf dus als ‘nieuw’ te
ontdekken. In 2014 publiceerde zij “Hoe je zorgleerlingen
vleugels geeft en iedereen om hen heen; handreiking aan
docenten”, waarmee zij leerkrachten wil helpen de ‘beelddenker’
te herkennen in zijn of haar klas. Hiernaast geeft het praktische handreikingen voor de lessen van
alledag.
Sinds zij in Zutphen woont (september 2015) begeleidt zij geen kinderen meer, hoewel zij in haar
weblog het niet kan laten hier regelmatig over te schrijven.
Zij begeleidt met veel plezier nu enkel volwassen beelddenkers, zowel individueel als in het kader van
workshops.

Lezingen
De cultuur van de oorspronkelijke bevolking van Alaska
Op woensdag 14 februari organiseert
Gilde Zutphen de lezing:
De cultuur van de oorspronkelijke
bevolking van Alaska
Spreker is Irene Jonker.
Spreekster verkeerde lange tijd in ZO
Alaska, te midden van de oorspronkelijke
bewoners, die wij (ten onrechte) indianen
noemen. Zij verdiepte zich in hun cultuur
en kwam zeer onder de indruk van hun
weefkunst, waarvan zij zich de techniek
zelf eigen maakte, om die eerde lange
tidvervolgens onder de bevolking zelf
verder uit te dragen. In haar verhaal zal zij
ingaan op de leefwijze van deze mensen.
Veel aandacht zal zij daarbij geven aan
hun kunstuitingen, en hun beeldtaal, die haar zelf in haar eigen werk sterk heeft geïnspireerd.

Zutphense Iconen, oftewel waar Zutphenaren trots op kunnen zijn
Op woensdag 28 februari organiseert Gilde Zutphen de lezing:
Zutphense Iconen, oftewel waar Zutphenaren trots op kunnen zijn
Spreker is Christiaan te Strake.
In de lezing wordt aandacht besteed aan iconen als bijvoorbeeld
Sir Philip Sidney, Robert Jasper van der Capellen tot den Marsch,
burgemeester Dijckmeester en de onbekende vrouw die in 882
slachtoffer werd van de bloedige aanval van de Vikingen op onze
stad. Maar ook gebouwen of voorwerpen kunnen iconisch zijn.
Hierbij valt te denken aan de Sint-Walburgiskerk, de
Wijnhuistoren en de IJsselbrug in al zijn verschijningsvormen.
Maar ook 'schitterende voorwerpen’ als het Liber Aureus, de
Maan- en Klaagbrief, de Zutphense globe, de oudste foto van
Nederland, en het takje en de zaag van de Wilhelminaboom
zullen besproken worden. Deze iconen vertellen ieder een
verhaal op zich, maar samen vertellen zij het prachtige verhaal
van de lange en interessante geschiedenis van onze stad.
Christiaan te Strake is historicus en conservator Musea Zutphen.

Locatie van de lezingen: restaurant woonzorgcentrum St Elisabeth, Geweldigershoek 39 te
Zutphen.
Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur). Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Vooraankondiging:
Op 13 maart a.s. start in Zutphen, wegens groot succes, weer een nieuwe cyclus van 6
workshops.
Noteer alvast in uw agenda en meldt u tijdig aan, want de belangstelling voor Power, Veerkracht op
leeftijd, is groot.
Iedereen die wil investeren in persoonlijke groei en/of uitbreiding van zijn/haar sociale netwerk is van
harte welkom. Uitgangspunt: het behouden/stimuleren van veerkracht en zelfstandigheid bij het ouder
worden. Als het werk stopt en de kinderen zijn uitgevlogen, begint een nieuwe levensfase. Hoe die
fase (samen) in te vullen is een belangrijk doel van POWER. De workshops zijn gericht op elkaar
ontmoeten, inspireren en stimuleren en tenslotte op het vormen van kring(en).
Data workshops: 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei van 9.30-12.30 uur.
Maximum aantal deelnemers 12. Prijs: € 75,(met minder draagkracht wordt rekening
gehouden).
Locatie: Pakhuis Noorderhaven, Lijmerij 23
(achter het station), er is een lift.
De informatiemiddag wordt gehouden op 23
februari, zelfde locatie van 14.00 uur-16.00 uur.
Voor meer informatie en/of opgave zie onze
website, of stuur een mail naar
projectcoördinator Stip ter Laan.

POWER-vrijwilligers gezocht
Het aantal POWER-deelnemers groeit gestaag. De workshops POWER - Veerkracht op Leeftijd zijn
een succes. Daarom zoekt Gilde Zutphen op korte termijn enthousiaste vrijwilligers ter versterking van
het POWER-projectteam.
We zoeken organisatie/communicatie-talenten: personen met een HBO-niveau die zelfstandig, maar
ook samen kunnen werken om POWER verder te ontwikkelen. Affiniteit met 'ouder worden' is een
voorwaarde. Wie interesse heeft kan contact opnemen met projectleider Stip ter Laan:
0575-543075 of per e-mail.

Computer workshop 'Bestanden bewaren'
Bertus Postema, docent bij HCC, zal dit jaar een drietal nieuwe computer workshops verzorgen.

Op maandag 12 februari start de tweede workshop: Bestanden bewaren.
Aanvang workshops: 13.30 uur in het DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.
Deelneming is gratis voor HCC-leden en Gilde donateurs/deelnemers.
Niet-leden betalen 5 euro per workshop, te voldoen ter plekke.
Vooraf opgeven is niet nodig.

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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