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Laatse nieuwsbrief van dit jaar: korte terugblik op onze activiteiten
De organisatie van de activiteiten worden door de werkgroepen zelf bepaald en uitgevoerd. Binnen
het Gilde werken zeven zelfstandige werkgroepen die de volgende activiteiten coördineren:

Fietsgilde
Het seizoen voor fietsen met een gids van het Gilde loopt van
april tot en met september. Er is een vast vertrekpunt (bij
Waterkracht) en er wordt de hele zomer door om de 2 weken
gefietst.
Ook dit jaar was de belangstelling hiervoor weer groot.
.

Stadswandelingen
Het afgelopen jaar hebben meer dan 5000 personen
deelgenomen aan één van de stadswandelingen van het Gilde.
De groep van ruim 20 gidsen is enthousiast en werkt ook steeds
aan betere kennis van de historie en gebouwen in Zutphen.
Naast de wandelingen voor de VVV worden er wandelingen
verzorgd voor o.a. scholen, verenigingen, groepen die een uitje
organiseren, enz.
De Gildegidsen blijven hun rondleidingen belangeloos doen en
de opbrengsten, na aftrek van alle uitgaven, komen ten goede aan het Gilde.

Gildelezingen
De Gildelezingen worden gehouden in woonzorgcentrum St. Elisabeth.
In 2017 zijn er 11 lezingen gehouden met zeer uiteenlopende onderwerpen, o.a.
historische gebouwen, Pearl Harbour, Zutphens carillon, lezingen over Nederlandse
auteurs.
De werkgroep kampt met vacatures en om de voortgang van de lezingen te waarborgen
zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden.

Coach4You
Het project Coach4You richt zich op leerlingen van groep 8, waarvan de leerkracht
het risico op schooluitval aanwezig acht bij de overstap naar het voortgezet
onderwijs. Om dit risico te verkleinen, levert het project Coach4You goed opgeleide
coaches, die zowel de leerlingen als hun ouders ondersteunen. Inmiddels doen 17
basisscholen in Zutphen en Warnsveld mee, zijn er goede contacten met alle
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio en ook met het OZC (Onderwijs Zorg
Centrum Zutphen).

POWER, Veerkracht op leeftijd
POWER is een project voor senioren die willen investeren in
persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Een
belangrijk uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken
van veerkracht en zelfstandigheid.
In het voor-en najaar wordt via de media de start voor de Power
workshop aangekondigd.
De workshops vinden plaats op dinsdag in Het PakhuisNoorderhaven. Vrijwel alle deelnemers zijn enthousiast en een groot aantal van hen vorm(d)en
kringen (een doel van Power). Zo telt Power museumkringen, eetkringen, filosofie kringen, enz.

Taalcoachproject
Het doel van het Taalcoachproject is anderstaligen op weg te
helpen in de Nederlandse taal en samenleving. Zij worden één op
één ondersteund door de taalcoaches van dit project en deze
ondersteuning is vooral gericht op het leren en spreken van de
Nederlandse taal. De begeleiding is gemiddeld 1 à 2 uur per
week, hetzij bij de aanvrager thuis dan wel elders in bijvoorbeeld
de bibliotheek. Het begeleidingstraject duurt ± 1 jaar.
Wij hebben ongeveer 80 taalcoaches (Zutphen/Lochem) en
ondersteunden in 2017 zo'n 140 aanvragers uit 30 landen.
Aanvragers melden zich aan via Het Plein/ Vluchtelingenwerk bij
het Taalhuis Lochem/Zutphen of rechtstreeks bij het Gilde.
Ook voor deze werkgroep zijn we dringend op zoek naar nieuwe
taalcoaches en een coördinator.
(Foto: v.l.n.r. Annet Elders (taalcoach), Gerrie van Raamsdonk (coördinator),
Letteke Geukes (taalcoach))

Activiteiten en individuele adviezen
Onder deze groep vallen veel van de activiteiten, die ook op onze website vermeld
staan. Hierbij valt te denken aan diverse schilders- en tekencursussen,
taalcursussen, maar ook fiets- en wandelgroepen.
Voor een volledig overzicht kan men kijken op de website, waar alle cursussen en
activiteiten, ook op alfabet, vermeld staan.
Jaarlijks doen rond de 350 mensen mee aan één van deze groepen.

Nieuwe activiteiten in 2018
Workshops door HCC Seniorenacademie
Voor het komend jaar starten wij, zoals reeds eerder aangekondigd,
met drie workshops op digitaal gebied, gebracht door Bertus Postema, docent bij HCC.
Ma 15 januari 2018
Ma 12 februari 2018
Ma 12 maart 2018

workshop digitale veiligheid
workshop bestanden bewaren
workshop slim zoeken op het internet

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.
Voor wie wil weten waarvoor HCC staat, zie hun website.

Lezingencyclus 2018
Woensdag 31 januari:
Woensdag 14 februari:
Woensdag 28 februari:
Woensdag 14 maart:
Woensdag 28 maart:
Woensdag 11 april:

Parijs en de Parijzenaren, door Marcel Bugter.
De cultuur van de oorspronkelijke bevolking van Alaska,
door Irene Jonker.
Zutphense iconen waar Zutphenaren trots op kunnen zijn,
door Christiaan te Strake.
Het nieuwe Zutphens pianomuseum, door J. Buisman.
De Walburgiskerk vóór en na 5 juli 2016, door A. van Oosten.
Museum Staal (Staringmuseum in Almen), door Pien Pon.

Wordt verwacht
Eind februari/begin maart organiseren we een aantal workshops op ander gebied, invulling daarvan
komt nog en kunt u lezen in onze volgende Nieuwsbrief. Houdt daarom de Nieuwsbrief van januari in
de gaten, dan kunnen wij u meer hierover vertellen.
Nu kunnen wij alvast aankondigen dat na de zomer 2018 een serie lessen van start gaan over de
moderne hedendaagse kunst. Deskundige is de heer Piet Buunk en in een volgende nieuwsbrief
zullen hem aan uw voorstellen, evenals Bertus Postema (aanbieder computerworkshops en Ronald
Rosbergen (aanbieder Spaans en zeer waarschijnlijk onze nieuwe Secretaris van het Gilde, vanaf 1
januari 2018).

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.
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