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Terugblik 55+ 4-daagse in de Hanzehal Zutphen
HCC Seniorenacademie en Gilde Zutphen: samen sterk.
Van 18 tot en met 21 oktober nam Gilde
Zutphen deel aan de 55+ Beurs.
Om de samenwerking met HCC
Seniorenacademie onder de aandacht van het
publiek te brengen, deelde het Gilde een
gezamenlijke beursstand met de
Seniorenacademie. Hoewel de opkomst lager
was dan verwacht mocht onze stand toch een
redelijk aantal bezoekers verwelkomen.
De fiets-en wandelgroepen kunnen in de
toekomst rekenen op een toename van belangstellenden. Een aspirant coach meldde zich aan bij
Coach4You. Ook in de stadswandelingen was menig bezoeker geintersseerd.

Lezing:Twee verwante- en respectabele huizen:

Paleis het Loo en Huize de Voorst

Op woensdag 22 november organiseert Gilde Zutphen de lezing:

Twee verwante- en respectabele huizen: Paleis het Loo en Huize de Voorst
Spreker is de heer Jan ter Beek, oud-geschiedenisleraar.

In onze regio spreken paleis Het Loo en Huize de Voorst te Eefde nog steeds tot de verbeelding. Ze
zijn beide toegankelijk. Het een als nationaal museum dat de geschiedenis van Het Huis OranjeNassau centraal stelt, het ander als fotogeniek trouw- en partycentrum.
Beide gebouwen hebben hun ontstaansgeschiedenis in de 17e eeuw en zijn niet alleen wat bouwstijl
betreft aan elkaar verwant: er is ook een relatie tussen de eerste bewoners van elk van beide huizen.

Jan ter Beek, gids in Paleis Het Loo en oud-geschiedenisleraar, neemt u mee naar 2 bijzondere
monumenten!
Locatie: restaurant woonzorgcentrum St Elisabeth, Geweldigershoek 39 te Zutphen.
Aanvang 14.00 uur (tot ca 16.00 uur). Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Samenwerkingsverband Gilde Zutphen en HCC Seniorenacademie
In samenwerking met HCC Seniorenacademie biedt Gilde Zutphen in 2018 op maandag een 3- tal
workshops:
15 januari workshop digitale veiligheid
12 februari workshop bestanden bewaren
12 maart workshop slim zoeken op het internet
Aanvang workshops om 13.30 uur in het DWK gebouw, Leeuweriklaan 19 te Zutphen.
Deelneming is gratis voor HCC-leden en Gilde donateurs/deelnemers.
Overigen betalen 5 euro per workshop, te voldoen ter plekke.
Vooraf opgeven is niet nodig.
Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van januari 2018.
Voor wie wil weten waarvoor HCC staat, ga naar :

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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